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 ياساس ن در قانونيحت امام مسلميگاه نصيجا
 رانيا ياسالم يجمهور

 
 ***3اهلل حيدرنژاد، ولي**2، فيروز اصالني*1اكبر طالبكي

 

 راني، تهران، ادانشگاه تهران يانقالب اسالم يز مطالعات عالكار مرياستاد. 1

 راني، تهران، ادانشگاه تهران ی حقوق و علوم سياسيدانشكدهار ياستاد. 2

 راني(، تهران، اصادق)ع دانشگاه امام يو حقوق عموم يمعارف اسالم ارشد يارشناسك یدانشجو. 3
 

 7/21/2313: رشيپذ  22/7/2313: افتيدر

 يدهكچ
 حق كيعنوان مردم به یاز سو يم اسالمكحت حايعه، به موضوع نصيش ييروا یهاتابكدر 

ح قانون يده است. اما عدم تصريج گرديرا زيشور نك يحقوق -يات فقهيف اشاره شده و در ادبيلكت-
اعمال آن  ي، ابعاد و چگونگ«نيالمسلم ةالئم ةحيالنص» یران به مسئلهيا ياسالم یجمهور ياساس

ن قانون از ير اصول اين مهم در تفسيا یهاتيان استفاده از ظرفكموجب شده است تا در مورد ام
ن يااختالف نظر وجود داشته باشد.  ین بر رهبرنظارت مجلس خبرگا یوهيا شيان كام یجمله مسئله

قانون  در ييمبنا «نيالمسلم ةالئم ةحيالنص» یتوان برايا ميه آك گويدپاسخ مي ن پرسشيبه امقاله 
 یجمهور يار اعمال آن در نظام حقوقكشمول و سازو ین صورت ابعاد، گسترهيافت و در اي ياساس
 یهايبا بررس . بدين منظور اين مقالهن چگونه خواهد بوديلمژه در مورد امام مسيوران بهيا ياسالم

 يينها يرات مجلس بررسكمشروح مذا يز بررسيبا آن، ن يق اصول قانون اساسيو تطب يفقه -ييروا
ر( را ي)دعوت به خ يقانون اساس 8ن، اصل يشيپ یهاپژوهش يو بازخوان يقانون اساس یو بازنگر

ه اعمال آن در مورد كاست  يرده و مدعك يشور معرفك ينظام حقوقن موضوع در يا یمبنا یمنزلهبه
 ر است.يپذهين و توجكق مجلس خبرگان ممياز طر یرهبر

 .نيحت امام مسلمير، نصير، دعوت به خكاز من ي، امر به معروف و نه111، اصل 8اصل  :هادواژهيلك
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 مقدمه
حت ياند، نصقائل شده ياسالم ومتكمردم در ح ین )ع( برايرالمؤمنيه امك يفياز وظا يكي

ه بدان ك یگريات دي، در روا«نيالمسلم ةالئم ةحيالنص»چون  ينيفه با عناوين وظيم است. اكحا
ن يه چنكد است يرو بعنيت موضوع است. ازايانگر اهميه بكافته ياس كاشاره خواهد شد، انع

ه ك -رانيا ياسالم یجمهور يقانون اساس ین و بازنگريد خبرگان تدوياز د یريموضوع خط
پنهان مانده  -م و مردم استكف متقابل حايحقوق و وظا ینندهكنيياز آن تع يبخش مهم

م از كحت حاينص یا نحوهيان كدر مورد ام يحيتصر يقانون اساس یجاكچ ين در هكباشد. ل
ه با وجود كوجود دارد  يدر قانون اساس يگر، اصوليد یمردم وجود ندارد. از سو یسو

م(، ك)شخص حا یا رهبريومت كمردم نسبت به ح یفهيم به وظيرمستقيا غيم يمستق یاشاره
ه چه بسا كگو و بحث وجود دارد وها گفتاعمال آن ین حدود و نحوهييهنوز در مورد تع

ن ياز ا يكيند. ك یاديز كمكل كن مشيم بتواند به حل اكحت حايها با نصافتن ارتباط آني
ومت( را كف مردم نسبت به دولت )حياز وظا يكيه كاست  (1)يقانون اساس 8اصول، اصل 
ت آن يفيكط و ين حدود، شرايين تعكداند، لير مكاز من ير و امر به معروف و نهيدعوت به خ

ه كست ينه، مشخص نين زميب قانون خاص در ايل عدم تصويدلرده و بهكرا به قانون واگذار 
ن رهبر و اعالم انعزال ييتع یفهيز به وظين 111ست. اصل يچ یف مردم نسبت به رهبريلكت

ن ييرده اما تعكاشاره  یندگان مردم در مجلس خبرگان ر هبرينما یط از سويفاقد شرا یرهبر
ه كن دو اصل ين ايانجام آن را به خود خبرگان واگذار نموده است. ارتباط ب یلوازم و نحوه

ه كز خود محل سؤال است يرد نقرار دا یدر فصل رهبر یگرياست و د يلكجزو اصول  يكي
ا امر به ير يدعوت به خ یفهيا مردم وظيآ»رد: كب طرح ين ترتيتوان بدين سؤاالت را ميا

دام كبر  ين پرسش مبتنيا مثبت به اي يرا دارند؟ پاسخ منف یر رهبركاز من يمعروف و نه
ت بودن م دارد؟ در صورت مثبكحت حاينص یفهيبا وظ ياست و چه ارتباط يشرع یمبنا

رد؟ در يانه( انجام گيمخف-يندگيم )نمايرمستقيا غي( يعلن-یم )فرديد مستقيار باكن يپاسخ، ا
را  یخبرگان رهبر يتوان مستند به قانون اساسيا ميم، آيرمستقيغ یوهيرش شيصورت پذ

ن يدن به پاسخ ايرس یبرا« ار آن چگونه خواهد بود؟كر؟ سازويا خين امر دانست يا يمتول
 يقانون اساس 8م و ارتباط آن با اصل كحت حايد مفهوم نصيرسد ابتدا باينظر ما، بههپرسش

ف يوظا يم( روشن شود. سپس به بررسكحت حاينص یبه مسئله يدگاه قانون اساسي)د
ها در قالب شده در مورد آنر ارائهيو تفاس يقانون اساس 111مندرج در اصل  یخبرگان رهبر
مجلس  یدگاه اعضاي، ديقانون اساس یو بازنگر يينها يرات مجلس بررسكمشروح مذا

 خبرگان، مقاالت مرتبط و ... پرداخت.
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 حت و مفهوم آنيانواع نص. 1

وارد شده « حتينص»در مورد وجوب  یث متعددي، احاديعيش يثيحد یهاتابكدر 
 آن وجود دارد كز حرمت ترين عنوان و نيتحت ا يتبع آن بابو به( 248 ق:1041، يكلين)
ر و امر به ينار دعوت به خكدر  (2)ن واجبيه گاه از اكجا از آن (.381ق: 1041، يحرّعامل)

و « نصح»و گاه  (364: 1382، يمازندران یسرور نام برده شده است )كاز من يمعروف و نه
محمود عبدالرحمان، رده )كر و ارشاد معنا كاز من يحت را مترادف امر به معروف و نهينص

ه محل تأمل ك (3)(1314 -1381رسطا، )ااند ر دانستهيهمان دعوت به خا آن را ي (021تا: يب
، 8ارتباط آن با اصل  ييمان و لزوم شناساكحت حايت موضوع نصياست و با توجه به اهم

ات، ير موجود در روايسد. با توجه به تعابرينظر مبه ینه ضرورين زميشتر در ايب يبررس
 رد:كم يبه سه نوع تقس (0)يجتماعحت را در بعد ايتوان نصيم

 حت برادر مسلمان )مردم نسبت به مردم(ي. نص1-1
 (5)(248 ق:1041، يكلينحت خلق )يحت مؤمن و نصيات نصيه در رواكحت را ين نوع نصيا

 (6)«ه غافل و...يم جاهل، تنبي، تعلیويو دن ينيارشاد فرد به مصالح د»ر شده است، به يهم تعب
 اند.ردهك يمعن (234 ق:1040دوم،  يمجلس)

 ومت نسبت به مردم(كن )حيمسلم يحت عامهي. نص1-2
م كحا یه بر عهدهكاز حقوق مردم را  يكيالبالغه، نهج 30 ین )ع( در خطبهيرالمؤمنيام

ن يحت در اينص یدر مورد معنا (.00ق: 1010، يسيد رض) (1)ردندكحت آنان اعالم ياست نص
 يرخواهيز همان خيجا ننيه اكرسد ينظر مده نشد، اما بهيد يبحث خاص يمقام، در منابع فقه

 ه غافل و... مدنظر باشد.يم جاهل، تنبي، تعلیويو دن ينيدر قالب ارشاد فرد به مصالح د

 مان(كن )مردم نسبت به حايمسلم يحت ائمهي. نص1-3
ه ك( رم )صكامبر اياز پ يثيح شده است؛ از جمله حدين عنوان تصريث به ايدر چند حد

حت نسبت به خدا و يه آن، نصكدهند يح ميحت است و بعد توضين نصيند: ديفرمايم
گر يد يتيو نسبت به تمام مسلمانان است و در روا« نيمسلم یائمه»تابش و كرسولش و 

حت يها نصاز آن يكيه كورزد يانت نميبه آن خ يچ مسلمانيه هكز است يد: سه چيفرمايم
 یهادگاهين واژه ديا یاما در مورد معنا (.234ق: 1040دوم،  يلسمجن است )يمسلم یائمه

 م:ينكيها اشاره مه به آنكوجود دارد  يمتفاوت

 مك. اطاعت از حا1-3-1
امبر يخداوند و پ» یحت برايه نصكادشده يث يت از متن احادي، به تبعييروا یهاتابكدر 
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معنا « اطاعت»اند، عمدتاً آن را ن قرار دادهيمسلم یائمه یحت براينار نصكرا در « )ص(
حت امامان معصوم )ع( را مدنظر داشته و از آن به يطور خاص نصه بهكياند؛ چه زمانردهك
« آنان يحق از جانب خداوند و اطاعت از امر و نه یت و خالفت ائمهيق امامت و وصايتصد»
حت ين مفهوم نصييام تبطور عام در مقه بهك ييردند و چه جاكر ي( تعب018ق: 1021، يكلين)
ف قلوب مردم يبا آنان در حق و تأل یاركن، هميمسلم یشناخت حقوق ائمه»ان، آن را يشوايپ

دوم،  يمجلس« )اطاعت آنان در حق»ا ي( 364: 1382، يمازندران یسرو« )شانياطاعت از ا یبرا
 يلك ل بحثين موضوع را ذيه اك ييدر جا يه حتكردند. جالب آنكر يتفس (234ق: 1040

ه كارشاد بل ینند، باز هم آن را نه به معناكيحت برادر مؤمن ملحق ميحت آورده و به نصينص
« شان در امتيام اكو حفظ اح يت از اوامر و نواهيشان، تبعياقرار به نبوت و امامت ا» یبه معنا

 اند.ردهك يتلق (234ق: 1040دوم،  يمجلس)

 رخواهانهير و نقد خك. تذ1-3-2
امر به  یز همانند مسئلهيمان نكحت حايعه، به موضوع نصيش يمتقدم فقه یهاتابكدر 

ل يكژه پس از تشيون موضوع بهين اكمتر پرداخته شده، لكر آنان، كاز من يمعروف و نه
ه كنينظران قرار گرفته است، از جمله اران مورد توجه صاحبيدر ا ياسالم یومت جمهوركح

حت ارائه داده و آن را به ينص یلغو يفراتر از معن یريتفس هكل آنيدلعه بهيمحدثان ش ياز برخ
نش ك( در وايو عالمه مجلس ياشانكض ين انتقاد شده است: آنان )فياند، چنردهكاطاعت معنا 

و منع خروج بر « ظالم» یفهياطاعت از خل -حتياز نص يشمندان سنير ناصواب انديبه تفس
رده و چون كمنحصر و محدود « نيمعصوم یائمه»ث، به ين احاديرا در ا« ائمه» یواژه -یو

ت و يتبع»حت، به ينص ینهيمردم را در زم یفهياند، وظدانستهيآنان را منزه از خطا و لغزش م
اثبات  یبرا يلين داليهمچن (.103-104 :1315، يسروش محالتاند )ردهكمنحصر « اطاعت

بودن آن با ارشاد و نقد  يعنمن با اطاعت از آنان و هميمسلم یحت ائمهيتفاوت نص
، از جمله: اول. استناد به (103-104 :1315، يمحالت سروشرخواهانه اقامه شده است )يخ

مردم  یفهيبر مردم، به دو وظ يم اسالمكان حقوق حايه در مقام بكن )ع( يرالمؤمنيام یخطبه
از  یا، و نامه(00ق: 1010، يسيد رض) (8)اندردهكمجزا اشاره  یگونهحت و اطاعت بهينص يعني
، يرضسيد اند )ش و ناصحان تفاوت قائل شدهينندگان از خوكاطاعتن يه بكشان يا

ه از كامبر )ص( نسبت به خلفا ياصحاب پ یدوم. استناد به نقد دلسوزانه (1)(.330ق: 1010
ن يبر اعالوه (.103-104 :1315، يمحالتسروش گرفت )يحت نشأت ميبرداشت آنان از نص

حت استفاده ينص ین )ع( از واژهيرالمؤمنيه امك یر موارديه از ساكرسد ينظر مل، بهيالد
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و و كيحت برادر مؤمن، خواه نيشان را به نصيه اكت به امام حسن )ع( ياند، چه در وصردهك
 (11)(.018ق: 1016، يطريح) شوندهحتينزد نص (14)(305ق: 1010، يسيد رضح )يخواه قب

شان يه آن را به اك يسكحت از يرش نصيپذ یه به مردم برايچه در توص نند وكيه ميتوص
رد و كتوان مفهوم نقد دلسوزانه را برداشت يم (12)،(104ق: 1010، يسيد رضند )كيم« اهدا»

گر، پس از يد یاشان در خطبهيه ام داد؛ از جمله آنيمان تعمكحت حايآن را به نص ينيبا قرا
مردم به  یهين حقوق، توصيا یفايج سودمند ايت و نتايو رع يوال ت حقوق متقابليح اهميتشر

از حقوق واجب  يكيردن در حد توان كحت يه نصكنيز اشاره به اين امر و نيدر ا« تناصح»
 يكيو اطاعت  یبردارو ابراز فرمان يطوالن یخداوند بر بندگان است، در پاسخ به حمد و ثنا

نند، كيحق و مشورت عادالنه به شخص خودشان دعوت مسخن  یاران، مردم را به ارائهياز 
با  (13).(305ق: 1010، يسيد رضدانند )يخداوند از خطا مصون نم یاريه خود را جز با كچرا

ن ين)ع( را چنيرالمؤمنيالم امكشمندان ياند يمان، بعضكحت حاير از نصين تفسيتوجه به ا
ها، اصالح آن یراهكار برا یو ارائهتذكر معايب و نواقص  ينصيحت يعن»اند: ردهك يمعن

نصيحت »حاكمان و  حق تذكر و انتقاد رودررو و در حضور حاكم يا ييعن« نصيحت در مشهد»
اساس بر حاكميت و همچنين تذكر در يجا و بيدفاع در برابر تهاجمات ب ييعن« در مغيب

و يا تظاهرات آرام،  يانها يا مجالس سخنرغياب حاكم؛ نظير آنچه متداول است كه در روزنامه
تا، ج ي، بیآبادنجف یمنتظر« )شوديها و راه اصالح امور بيان مها و نقصنظريات و خواسته

ق درج انتقاد در يم از طركاب حاير در غكبه تذ« بيحت در مغينص»ر يالبته تفس(. 036: 2
« برادر مؤمن»حت ين نصتوايا ميو... محل تأمل است. آ ييمايا اعالم آن در قالب راهپيروزنامه 

 یهااعالم ضعف يبه معن (10)،(248: 2ق، ج 1021، يكلين)ات آمده است يه در رواكب را يدر مغ
باشد در مورد  يدانست؟ اگر پاسخ منف يد محليا جراي يا خصوصي يدر مجالس عموم یو

 يتفمن يق اوليطرآن به  ياجتماع یز با توجه به تبعات گستردهيعادل ن« مكحا»حت ينص
م در مشهد، به كحت حايا اصوالً نصيم آيه بدانكن باشد يتر اياساس ید مسئلهيخواهد بود. شا

در خلوت و  یو یحت رودرروينص یا به معنايگران است يدر حضور د یحت وينص یمعنا
حت و موعظه )از جمله در مشهد( آن ياز آداب نص يكيه كرسد ينظر مبهگران؟ ياب ديدر غ

مَن وَعَظَ أَخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ و َمَن وَعَظَهُ عَالنيَةً فَقَد » رد:يباشد و در خفا صورت گن يه علنكاست 
و  یم )برادر مؤمن( در محضر وكر به حاكتذ یحت در مشهد به معناين، نصيبنابرا (15)«.شانَهُ
ات موجب خرد شدن يه براساس رواكگران يحت در حضور ديگران است نه نصياب ديدر غ

اب او و يم )برادر مؤمن( در غكدفاع از حا یب به معنايحت در مغيو نص (16)ت اوستيشخص
حت مؤمن در ين اساس، چنانچه در باب نصيبر هماست.  يا عمومي يدر مجلس خصوص
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 بر حفظ آبرون حالت را عالوهيم در اكحت حايق نصياز مصاد يكيد بتوان يب آمده است، شايمغ
 ،يمازندران یسرو) ینگارچون نامه یننده، به مواردكیدر مقابل تعد یبت و دفاع از ويو منع از غ

 ردن موضوعك يسرگشاده و علن ینسبت داد و لذا نوشتن نامه یانه با ويمخف (11)(15: 1، ج 1382
 يژه در مورد مسئوالن نظام اسالميون مسئله بهيا شود.يحت محسوب نميها نصدر رسانه

ت نظام، يثيحفظ ح یه براكخواهد ي)ره( از وعاظ م ينيامام خمه كدارد؛ چنان یشتريت بياهم
نند و در صورت كر دهند و تفاهم كانه تذيرده و مخفكن ياشتباهات مسئوالن را در منابر علن

 (.301: 16تا، ج ي، بينينند )امام خمكرش به مصادر امور مراجعه يعدم پذ

 ن اطاعتير در عك. تذ1-3-3

 یر دلسوزانه و اطاعت از وكن تذيم عادل، بتوان بكحت حايصرسد در مقام نينظر مبه
و  يرخواهيو خ یدلسوز يحت به معنينص»اند: ردهكح يبدان تصر يه بعضكرد، چنانكجمع 

 یدلسوز یاز رو ،رديهم صورت بگ یاگر نقد آمده است و ح امورياصالح و تصح یتالش برا
ه كنيش ببرد نه ايار را پكخواهد يمناصح عنوان مقابله. و اطاعت است نه نقد به يرخواهيو خ

( و 15: 1311، يعبك« )ندكياصالح تالش م یبرا یاگونهخودش هم به ند لذاكار را خراب ك
 يعنياست؛  يرخواهينجا خيحت در ايرد. نصكرا درست معنا  نيالئمة المسلم حةيالنصد يبا»ز ين

رخواه باشد و در حضور و يد خيامر است، با يت وليوال تحت هك يسكو هر  یهر شهروند
 را ها است، آندر ذهن یاشبهه اناًيند، و اگر احكامر دفاع  ياز ول يتياب و در هر موقعيغ

ند و كخودش هم سؤال دارد، مطرح  اناًيهست پاسخ دهد و اگر اح يند. اگر پرسشكبرطرف 
و هم مانع خلط  قبل است يف هم جامع معانين تعريا(. 50-53: 1385، ي)جنت« رديجواب بگ

دولت در  ياگر گروه»گفته شده طور مثال خواهد شد. به« يبغ»مانند  يحت با اعمالين نصيب
دولت و يا عملكرد كارگزاران و  یهامشيو در برابر امام شكل بگيرد و نسبت به خط ياسالم

 یهاتركيب دولت، دست به مخالفت بزنند و بدون ايجاد شورش و قيام عليه امام نقطه نظر
ها، عملكردها و يا تركيب دولت مشيدر خط يخود را مطرح و خواستار تغييرات ياصالح
بايد در برابر اين گروه كه با صداقت  يشوند و دولت اسالميشمرده نم يشوند، باغ ياسالم

اند با قيام نموده« المسلمين الئمة النصيحه»خاطر انجام وظيفه كنند و در حقيقت بهيعمل م
نقطه نظرها و پيشنهادها را استماع كند و از مشاوره با آنان دريغ نورزد و با منطق و  یبردبار

حل مشكل مخالفت آنان  یبرا يمنطق يدليل اشتباهات آنان را متذكر گردد، و مادام كه راه
(. البته 333: 3ق، ج 1021، يعميد زنجان) «وجود دارد از هر نوع خشونت اجتناب ورزد

رفت، اما در مورد امام معصوم )ع( يم عادل پذكتوان در مورد حايد را منق یحت به معناينص
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حت را يه نصكاست  ييرسد حق با علماينظر مرود، بهينم یه تصور خطا و اشتباه از وك
د به حساب يحت خود را باينص ین از مردم برايرالمؤمنين دعوت امياند. بنابراردهكاطاعت معنا 

رو اگرچه نيدند. ازايديگاه خود را از خطا مصون نمچيه هكآنان گذاشت  یت وااليشخص
نند، مردم اگر اعتقاد كق يش تشويرد خوكه مردم را به نقد عملكدانند يخود م یفهيشان وظيا

 هكد دقت داشت يد به خود حق اعتراض و انتقاد بدهند. بايشان داشته باشند، نبايبه عصمت ا
 یبرخورد بزرگوارانه -(103-104 :1315 ،يمحالت سروش) سندگانينو يرغم برداشت بعضيعل -

 یافهيه امام وظكجواز عمل معترضان دانست، بل یتوان به معناين با افراد منتقد را نميمعصوم
ز يرت نيند و در مقابل مردم با بصك. او موظف است باب نقد را مسدود نیافهيدارد و مردم وظ

 یهيه در قضكنيما اكدهند. يانجام نم یارك يفرمان اله ین جز اجرايه معصومكد بدانند يبا
ر افراد امت ين )ع(، اگرچه امام خود را مانند سايرالمؤمنيو ام یهودين يب يقاض حيشرقضاوت 

شاهد را  يمعرف یبرا يداند، درخواست قاضيطرح دعوا م یمه براكموظف به حضور در مح
و صدور  يپس از ختم دادرسداند، اما يم يضقا یت خود را تابع رأيند و در نهاكياجرا م

د يالبته شا (18).ندكيالقضات به او اعتراض ميگاه قاضيو از جا یم و در مقام آموزش وكح
ضاح امام يه گاه منظور از استكرد، چراك يموارد گناه تلق ياران ائمه را نتوان در تماميانتقاد 

و اطاعت  یاريجز  يننده هدفكه سؤالكيشان بوده است، درحاليل عمل ايمت و دلكافتن حي
 امام نداشته است. 

 م كحت حاينص يمبنا. 2

توان در بدو امر به شباهت دو يم ياصول قانون اساس يان شد، با بررسيه در مقدمه بكچنان
رو نيبرد. ازا يم پكحت حاير با نصكاز من ير و امر به معروف و نهيدعوت به خ یضهيفر
 يد به بررسي، بايقانون اساس ييو مبنا يلكن اصل يم با اكحت حاينص یافتن رابطهي یبرا

 اصل پرداخت. یارتباط آن با اجزا

 ركاز من ينصيحت حاكم با امر به معروف و نه ي. رابطه2-1
طور خاص را  م بهكحت حايطور عام و نصحت بهين نصيب یهاا شباهتيها تفاوت

به شرح  يفقه یهاتابكاز خالل مباحث موجود در ر كاز من يتوان با امر به معروف و نهيم
 رد.كر استنباط يز

 تي. ماه2-1-1
در ماهيت »ن اين دو تمايز قائل شد، به اين معنا كه يتوان بيه از حيث ماهيت مكگفته شده 
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نسبت به  ياسالم یهعموم افراد جامع یواليت برا ياز منكر، نوع يامر به معروف و نه
له ... توانند در امور يكديگر مداخيراساس اين واليت است كه آنان ميكديگر نهفته است و ب

مسلمين، اين نوع واليت نهفته نباشد و  یهنمايند ... اگر بپذيريم كه در ماهيت نصيحت به ائمّ
 از منكر به يامر به معروف و نه یهحالت آمرانه و ناهيانه به خود نگيرد، اين فريضه از فريض

د گفت ين مورد باي(. در ا314-341: 8ق، ج 1041، یآبادنجف ی)منتظر« ددگرييز ممتما يكل
ن معنا يقابل قبول است، لزوماً به ا یاز منكر امر يبودن امر به معروف و نه يياگرچه استعال

مداخله و تصرف  يز نوعيحت نيه نصكنهفته نباشد. چرا يتيگونه والچيحت هيه در نصكست ين
از  يكيه در كن اساس است يت است و بر هميوال يازمند نوعيه نكگران است يدر امور د

ن يه به حق و صبر استفاده شده است، با ايتوص یبرا« يت التواصيوال»ر ياز تعب يفقه یهاتابك
ت عدول ياز قدرت و وال یاآن مردم باشند، شعبه یز اگرچه مجرين يتواص يه حتكاستدالل 

« مراتب یواليت مقول به تشكيك و دارا»البته  (11)(.05ق: 1026، يبحرانمؤمنان است )
است،  (24)(05ق: 1026، يبحران( و شدت و ضعف )314: 8ق، ج 1041، یآبادنجف ی)منتظر

ت امر به معروف و يوال یحت وجود دارد، به اندازهيه در نصك يتيتوان گفت واليرو منيازا
 بود. صورت آمرانه نخواهدت آن بهيست و لذا ماهير نكاز من ينه

 . مراتب اجرا و عمل2-1-2
از  ياز منكر اخص است. چون اول يحت نسبت به امر به معروف و نهين منظر، نصياز ا

نيز  يرفتار و اقدام عمل یهموارد به مرحل يدر برخ يرود، اما دوميگفتار فراتر نم یهمرحل
 ياسالم یهدر جامع عموم مسلمانان یهمسلمين وظيف یهنصيحتِ ائمّ»ن اساس يبر همرسد. يم

 يحكومت اسالم یهآن وظيف یمراتب اعال ياز منكر در برخ ياست؛ اما امر به معروف و نه
 (.341: 8ق، ج 1041، یآبادنجف یمنتظر) «الشرايط استبوده يا منوط به اذن حاكم جامع

 اجرا يوهيش. 2-1-3
طور ر نيز بهكاز من يوف و نهانه باشد. البته امر به معريد مخفيحت بايه اشاره شد، نصكچنان

هم  يتواند علنير، ميرد، اما در صورت احتمال تأثياول مخفيانه انجام گ یطبيعي بايد در مرحله
ر مسئوالن كاز من ي، اگر نهیاز نظر مقام معظم رهبر (21)(.81 :1381، یزدي)مصباح باشد 

د در خفا يست و بايح نيشان باشد، به لحاظ حفظ مصالح صحيا ينقاط منف یمتضمن افشا
امر  یها، ابزارهان اساس شايد بتوان گفت كه رسانهي(. بر هم16/5/1314، یارد )خامنهيانجام گ

به « قصور»ح اثر نداشته و يه نصاكهستند  یاهم در مرحلهر و آن كاز من يبه معروف و نه
 شد.ر بوده و خالف مصالح نبايل شده، اطالع عموم شرط تأثيتبد« يعلن« »ريتقص»
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 زهي. انگ2-1-4
قوام »اند: دانسته« رخواهانهيخ یزهيت و انگين» ین دو مفهوم را در مسئلهيا تفاوت يبعض

 يامر به معروف و نه يانتقاد و حت یهارخواهانه آن است... در واژهيخ یهازهيحت به انگينص
زه ين است با انگكد ممه انتقاكن معنا يندارند به ا يها چندان دخالتتيها و نزهير، انگكاز من

رسد در ينظر م. اما به(104 :1315 ،يمحالتسروش ) ...«يزه منفيا با انگيمثبت همراه باشد و 
ه كنباشد، چرا ير تفاوتكاز من يحت و امر به معروف و نهين نصي، بيرخواهيخ یزهيمورد انگ
 یزهيت و انگست، داشتن قصد قربير شرط نكاز من يامر به معروف و نه« وجوب»آنچه در 

 یزهيانگ یتواند دارايز ميحت نيه نصكچنان (22)(.211 ق:1025، يخمين یموسواست ) ياله
از منكر، مانند پزشك معالج مهربان و پدر  يسزاوار است كه آمر به معروف و ناه»اما  نباشد، ياله

  (.321 ق:1025، يخمين یموسو)« نمايد، باشديبا شفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را م

 رينصيحت حاكم با دعوت به خ ي. رابطه2-2
خاص و متفاوت از  یر معنايه دعوت به خكشود ين استنباط ميچن يعبارات فقه ياز بعض

 ی)موسو« امكم احيارشاد و تعل» یه آن را به معناكدارد چنان ركاز من يامر به معروف و نه
دن مؤمن از وقوع در يترسان يعني« ريتحذ»ق يا از مصاديدانسته  (23)(508ق: 1021، يقزوين

در مورد تفاوت ارشاد اند. ( برشمرده261: 2ق، ج 1020، يقزوين ی)موسو یويو دن ينيضرر د
است كه شخص، نسبت به  يارشاد در جاي»شده:  از منكر گفته يجاهل با امر به معروف و نه

ز منكر كه فرد، عالم ا يحكم يا موضوع و يا هر دو جاهل باشد، بر خالف امر به معروف و نه
گر، يعبارت د(. به351: 1ق، ج 1026از پژوهشگران،  ي)جمع «به حكم و موضوع است

ه كر خواهد بود كت و منيدهد، عمل او معصيعمل خالف شرع انجام م« عمداً» یه فردكيزمان
جه ينتتوان يرو منيازا (20)(.36ق: 1021، یمصطفواز منكر است ) يازمند امر به معروف و نهين

طبيعت امر به معروف »ر است: كاز من يامر به معروف و نه یر، مقدمهيدعوت به خه كگرفت 
است كه متالزم با عمل و  یاگونهتعليم و ارشاد و نصح، متفاوت و به ياز منكر با معن يو نه

كن شدن منكر است و به همين دليل اين مرحله پس از انجام مراحل تحقق معروف و ريشه
گيرد و قبل از اتمام اين مراحل توسل به امر به يتعليم و ارشاد و نصح انجام م یهگانسه

، ي)عميد زنجان «دهدياز منكر نادرست است و با موازين اسالم وفق نم يمعروف و نه
تحت عنوان  یهاتابكاز  يدر بعضه كم جاهل را يتعلمانند  یپس موارد .(234: 1ق، ج 1021

(، صرفاً 10: 1381، یزدير آورده شده است )مصباح كاز من ينهمراتب امر به معروف و 
با توجه به  (25)رفت.يتوان پذير ميآن و در قالب دعوت به خ ياز مراحل مقدمات يكيعنوان به
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ر گفته شد، كاز من يحت و تفاوت آن با امر به معروف و نهينص یهايژگيآنچه در مورد و
 يقانون اساس 8ن منظر اصل ير است و از ايوت به خاز انواع دع يكيحت يرسد نصينظر مبه

و ارشاد جاهل( و  غافل هيتنبدر قالب  یدلسوز) مانكحا یسو از مردمحت ينص یبرا ييمبنا
 است. (رخواهانهيخ ركتذ و دفاع اطاعت، قالب در یدلسوزمردم ) یاز سو مانكحا

 مكحت حاياعمال نص ينحوه. 3
ت( آن را در قسمت يفيكط، حدود و ين شرايي)تع تحقق ي، چگونگ8نندگان اصل كنيتدو

قانون  يينها يبررس رات مجلسكه براساس مشروح مذاكاند دهركاصل به قانون واگذار  يانيپا
ی كل امور اداره) .است ین عاديو هم قوان يمنظور آنان از قانون هم قانون اساس ،ياساس

با توجه به  (26)(.014-041: 1، ج 1360، فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي
ب نشده يم تصوكحت حاير و نصيت انجام دعوت به خيفيكدر مورد  ینون قانون عادكه تاكنيا

 یر، اگرچه از حق مردم براكان از منيت از آمران به معروف و ناهيدر قانون حمااست )
ط يو شرا ف شده و نه حدوديم نه تعرين مفاهير نام برده شده است، ايحت و دعوت به خينص
موضوع پرداخت و سپس  يفقه يد به بررسيرو ابتدا بانيازا (21)،ن شده است(ييت آن تبيفيكو 

حت يه نصكر است كان ذياعمال آن بود. شا یارهاكبه دنبال راه يگر قانون اساسيدر اصول د
حت ين مقاله صرفاً به نصين در اكيمسئوالن نظام باشد، ل يتواند شامل تمامين ميمسلم یائمه

 شود.ين اشاره ميامام مسلم

 اعمال نصيحت حاكم يارهاكراه ي. بررس3-1
 يم اسالمكنند حاكه مردم احساس كاست  يحت مخصوص زمانيان شد، نصيه بكطورهمان

كه از ابتدا  يحاكم یخطاها»رو گفته شده: نيشده است. ازا ييب خطاكبدون تعمد مرت
باشد و به كرامت  يو شخص يه اگر جزئمنعقد گرديد يحكومت او براساس ضوابط شرع

از اين جهت  یوارد نياورد، حكم به عزل يا جواز خروج عليه و یااسالم و مسلمانان لطمه
 -رودياز عدالت نيز بيرون نم يتوان گفت با ارتكاب چنين خطاهاييم يمشكل است و حت

رديم كه با وقوع اين و اگر قبول ك -كه ما عدالت را عبارت از ملكه بدانيميالبته درصورت
نصيحت و ارشاد است و بعيد است  يشود وظيفه در چنين شرايطيخطاها از عدالت خارج م

ق، 1041، یآبادنجف یمنتظر« )مسلحانه برسد یهگونه موارد، نوبت به قيام و مبارزكه در اين
 یال وم از عدالت، قاعدتاً موجب انعزكه خروج حاكن بحث ي(. بدون ورود به ا024: 2ج 

است  نيم قابل قبول است، اما پرسش اكحا یحت در صورت خطاير، لزوم نصيا خيشود يم
د يحت بايه نصكشد  شتر اشارهيرد؟ پيمردم انجام گ یحت از سوين نصيد ايه چگونه باك



 
 
 

 اساسي جمهوري اسالمي ايران جايگاه نصيحت امام مسلمين در قانون
 

 

32 

رد و اال با ارسال كحت يد در خفا او را نصيم باشد باكبه حا ياگر دسترس يعنيانه باشد؛ يمخف
رد؟ كد يچه با یمردم به رهبر ياما با توجه به عدم دسترس (28)گران.يبدون اطالع د نامه و...

م كحت حاينص یران برايا ياسالم یجمهور يتوان از قانون اساسيه مك یانهيار نهادكراه
م مردم انتخاب يمستق یه با رأكن مجلس يا یاست. اعضا یرد، مجلس خبرگان رهبركاستنباط 

ا از دست دادن ينظام در صورت فوت  یشف رهبركو  ييشناسا یفهيظبر وشوند، عالوهيم
او را  از مردم يندگيبه نما یالت بعدكاز مش یريشگيپ یتوانند براي، ميط رهبر قبليشرا
دارد  يو مخالفان (21)ان نشدهيب يح در قانون اساسين امر به تصرينند. البته اكحت و ارشاد ينص

سابق و  یاعضا يالم برخكتوان از منطوق و مفهوم ين مكشد، ل ه در ادامه بدان اشاره خواهدك
مردم در دعوت به  یندهيعنوان نمان مجلس را بهيا یژهياروك، یمجلس خبرگان رهبر يفعل
 نيچنا يه آكن سؤال يدر پاسخ بد يآمل یاهلل جوادتيطور مثال آرد. بهكر رهبر استنباط يخ

ه كطلبد يم»دهد: ين پاسخ ميچن شده است؟ ينيبشيشورها هم پك ريسا در يمجلس
 یرت رهبريس در دو مرحله)حدوث( و )بقاء( محقّقانه سنّت و ،ارشناسان فقاهت و عدالتك

دار دعوت به عهده يز برابر اصل هشتم قانون اساسيآحاد مردم ن هكچنان ،را مراقب باشند نظام
(. 25: 1385، يآمل ی)جواد« اندولت و ملتن دير متقابل بكاز من يامر به معروف و نه ،ريخ

نند، ك ييماً رهبر را شناسايه اگر مردم خود بتوانند مستقكنند كيته اشاره مكن نيسپس به ا
ه جهت كط و اوصاف يشرا یمگر به لحاظ بقا ،نخواهد بود یبه مجلس خبرگان رهبر یازين

ه حضور مستمر و كبه آن است د وجود آن الزم باشد. البته آن هم منوط ير شاممراقبت مست
 يافكخود ملّت  يده باشد وگرنه حضور دائميچيا دشوار و پيا ممنوع يممتنع  مردم یريگيپ

امر به ان كبا وجود آنچه در مورد عدم امگر، يد ی(. از سو28: 1385، يآمل ی)جواد است
مجلس  یبراگر يد یژهياروك كيبتوان  ديان شد، شايم عادل بكر حاكاز من يمعروف و نه
م قصد كه حاكه مردم احتمال دهند كاست  يرد و آن وقتكن چارچوب تصور يخبرگان در ا

از  يامر به معروف و نهرا  یم از عدالت بخواهند وكا به گمان خروج حاياب گناه دارد كارت
مجرد كشف »ه كنيبر ا ي)ره( مبن ينيامام خم ین حالت با توجه به فتواينند. در اك ير زبانكمن
او از  یهاو نيست، زيرا ممكن است گفت يكه امام جمعه گفته، دليل بر دروغگوي یالف چيزخ
اشتباه يا خطا و يا توريه باشد، و سزاوار نيست انسان به مجرد توهّم خروج امام جمعه از  یرو

د ي. با(811 ق:1025، يخمين یموسو« )عدالت، خود را از بركات نماز جمعه محروم نمايد
لف احراز كم یه تا براكاحراز خروج امام از عدالت وجود داشته باشد، چرا یراب یاركسازو

شمارد، با علم و اختيار و بدون مجوز يامام}جماعت{ كه او آن را ظلم م»نشود كه عمل 
د ي(. شا113ق: 1020، یاخامنه ي)حسين« بوده، مجاز نيست كه حكم به فسق او نمايد يشرع
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ه ارتباط آن با مردم، هم از كباشد  یز مجلس خبرگان رهبرير نن اميا یار براكن سازويبهتر
 یند و هم جلوكيم یريشود جلوگيه براساس ظن و گمان حادث مك ين اتفاقاتيوقوع چن

رده كن جمع يژه را چنياروكن دو يا يجنت اهللتيدشمنان را خواهد گرفت. آ یسوء استفاده
ط، همچون يشرا از يكي ان رهبر انتخاب شده،عنوه بهك يسكدند يمردم د ياگر زمان»است : 

ن صورت از يا مضرّ است، در ايو  سازدينم ريه با تدبكند كيم يا اقداماتيعدالت را ندارد 
اند، عهده گرفته آنها بر یاز سو را تيمسؤول نيندگان آنها هستند و ايه نماكق خبرگان يطر

ه اگر درست است، اقدام كنند كق ينند تا تحقكيم منتقل آنان ات خود را بهينند و نظركياقدام م
رسد ينظر من حال بهي(. با ا51: 1385، ي)جنت« ح دهنديتوض مردم به ت ندارد،ينند و اگر واقعك

ارتباط با  یالزم را برا ینهيزم يو عمل يبه لحاظ ذهن یمجلس خبرگان رهبر یهنوز اعضا
ا يآه كن پرسش ين مجلس در پاسخ به ايمؤثر ا یاز اعضا يكيه كاند، چنانردهكمردم فراهم ن

بخواهند  مردم ه اگركوجود داشته باشد  ييه مجراك انددهيشياند یاركراه مجلس خبرگان»
« نند؟كارتباط برقرار  یبا رهبر قيطر نند از آنكر بكاز من يا امر به معروف و نهيحت ينص

 يند )هاشمكي)در مجلس خبرگان( اشاره مندگانشان يبه نما مردم یان مراجعهكاگرچه به ام
 ندارند یا مقرريان حقوق يچون آقا»ه كند كيح ميگر تصريد ی(، در جا52: 1385، يرفسنجان

رند و يبا آنها تماس بگ مردم هكندارند  ینه نظام دفتريشان هم با هزهيمثالً در حوزه انتخاب يحت
گر يز راه ديو ن«. نندكيم هيار تهكن يا یرا برا يباشند محل داشته ياناتكام اگر خودشان

 انتقاد»ه كته كن نيداند و به ايمق مطبوعات يطر از مردم یرا اعالم نظرها یحت رهبرينص
تواند يد و مطبوعات نميه در جراكمحذورات خاص خودش را دارد  یرهبر به نسبت

 يدهد )هاشميپاسخ نم« ر مسؤوالن نظام ـ مطرح شودگيار ـ مثل دكح و آشيصورت صربه
مجلس خبرگان به  یهاتين ارتباط محرمانه بودن فعاليگر اي(. مانع د53: 1385، يرفسنجان

اگر مصلحت »ن مجلس يا یاعضا يه به اعتراف برخكيمصالح است، درحال ياستناد برخ
شتر يب رد،كيم منتشر جامعهش را در سطح يرد و مجلس خبرگان موارد نظارت خوكيجاب ميا

 (.14: 1385، ی)استاد« شديام نظام مكموجب اعتماد مردم و استح

  111حت حاكم و اصل ي. اعمال نص3-1
م مطلوب دانسته شد، اما در كحت حاياعمال نص یبرا یدر بند قبل مجلس خبرگان رهبر

 یقابل برداشت است؟ برا یاژهياروكن يز چنين يا از قانون اساسيه آكم ين بند به دنبال آنيا
ن اصل، يشود. براساس ا يبررس يقانون اساس 111ن پرسش الزم است تا اصل يپاسخ به ا

 ...از شرايط  يا فاقد يكي دهش خود ناتوان قانوني وظايف انجام»رهبر از ه كنيص ايتشخ
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گان است. اگرچه با مجلس خبر« است از شرايط بوده از آغاز فاقد بعضي هكنيا ا، يهديگرد
دارد،  يرا در پ یلزوم نظارت بر صفات و يطور منطق، بهیط در رهبريص فقدان شرايتشخ

 یفهيوظ یه مجلس خبرگان رهبركنيعتاً اينظارت مورد اختالف است و طب یخود مسئله
ه در مجلس كح آنياست. توض یشتريازمند تأمل بيز بر عهده داشته باشد، نيحت رهبر را نينص

 «ینظارت بر حسن انجام وظايف رهبر»ردن عبارت كشنهاد اضافه ي، پيقانون اساس یربازنگ
ها و عبداهلل ينيخوئ یان موسويچون آقا يل مخالفانياورد. داليالزم را ن یف خبرگان رأيبه وظا

ی كل امور اداره) يمخف یجاد رهبريخبرگان، ا یاز سو یه نظارت بر رهبركآن بود  ینور
ن آوردن شأن مقام يي، پا(1262: 1381، عمومي مجلس شورای اسالميفرهنگي و روابط 

، ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالميادارهر قوا )يمقابل سادر  یرهبر
ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس ادارهشان )يف ايو تضع (1263-1260: 1381

ر يبا نظارت موافق بودند، اما تداب يزنجاند ياست. مرحوم عم (1261: 1381، شورای اسالمي
، ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالميادارهدانستند )يرا الزم م یگريد

ه كو مؤمن معتقد بودند  يقم ی، آذریآبادخرم ی، طاهرينيان امي. در مقابل آقا(1261: 1381
ی كل امور فرهنگي و روابط اداره)است  یا مراقبت بر رهبرينظارت  ينوع 111اصل  یالزمه

ن اصل، در مجلس خبرگان يو براساس هم (1260: 1381، عمومي مجلس شورای اسالمي
ی كل امور فرهنگي و روابط ادارهه مورد استقبال امام قرار گرفت )كل شد يكق تشيأت تحقيه

نظارت نه ن يه وجود اكز اعتقاد داشتند يو ن (1268: 1381، عمومي مجلس شورای اسالمي
ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس ادارهشان است )يم ايكه تحكبل یف رهبريتضع

 ینداشتن تئور»شنهاد را ين پيعلت مخالفت با ا ياگرچه برخ (.1213: 1381، شورای اسالمي
« يقانون اساس یبازنگر یشورا یاعضا از يانات برخي، در بيومتكمشخص و شفاف در فقه ح

نون كه تاكها را ن مخالفتياز ا يل بعضياند، چه بسا بتوان دل( دانسته141: 1385، ي)محرم
افت: يته كدر دو ن -111ن واژه در اصل يب درج ايبر استناد به عدم تصوعالوه -افتهياستمرار 

 یه براكنيو دوم: اعتقاد به ا یر نظر رهبريز یاول: خلط اصل نظارت با نظارت بر نهادها
 كت كآن، بر ت ید به بهانهياست و نبا يافك يلك ي، نظارتیط رهبريص فقدان شرايتشخ

مجلس خبرگان با استناد  یه اعضاكرسد ينظر مدر هرحال، به (34)رد.كنظارت  یاقدامات رهبر
و هم در مقام عمل،  (32)هم در مقام نظر (31)،يقانون اساس 148ت مندرج در اصل يبه صالح

و شخص  (33)خود قائل شده است یق خبرگان براين تحقويسيمكدر قالب  یانظارت گسترده
رد كرا عمل یر نظر رهبريموسوم به ز یرد نهادهاكه عملكنين ايز در عين یمقام معظم رهبر

در  یرهبر یهانصب و عزل يتوانند با بررسيه نه تنها خبرگان مكدانند، معتقدند ينم یرهبر
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 هاه معتقدند اگر در دستگاهكبل نند،كنظارت  یررهبت يريو مد ريتدبعدالت، به ها ن دستگاهيا
رد و كوت كهم با احراز خالف، س اوگزارش دادند و  یرهبرصورت گرفت و به  يتخلف
(. اما موضوع 51: 1385، ي)جنت ندكيدا ميارتباط پ یط رهبريشران به يانجام نداد، ا ياقدام

ه ك 111است از اصل  یرير تفسب ين مسئله است و آن مبتنيفراتر از ا يمورد بحث ما گام
ه ك، چنانندز هستين یرهبر تياز بروز اختالل در فعال یريخبرگان موظف به جلوگبراساس آن 

است  یرهبر یارهاكنظارت بر  ،گر خبرگانيد يفرع فهيوظ»معتقد است:  یزدياهلل مصباح تيآ
ارِ كق( يئت تحقي)ه كي نييتع ده نشود. مجلس خبرگان بايشكار به عزل كرده كنا یتا خدا

توان يلذا م ،الوقوع باشديجيتدر يانين است جركچون مم دهد.ينترل و نظارت را انجام مك
 هكشروع شده  یاار از نقطهكاوقات  يا گاهيرد ك یريش گيپ ه شروع شده آن راك یااز نقطه
 باب از قيتحق ئتيلذا ه .توان همان نقطه خطا را بستيوقوع خطا در آن هست و م احتمال
از بروز  «واجب است اشدفع قبل از وقوع ،واجب است اشرفعهرچه بعد از وقوع »قاعده 

 ييرادهاين نظر اي. به ا(02: 1311، یزديمصباح ) «ندكيم یريجلوگ یاختالل در دستگاه رهبر
ه كشده است  يمعزول نشدن رهبر تلق ،نظارت تيبرداشت غا نيدر ا -1»وارد شده است: 

همراه ندارد. از از قانون به یشاهد زين يتلقّ نيبا نظارت خود مانع از عزل شود. ا ديخبرگان با
 دهيخبرگان رس بيبه تصو قيتحق أتيه یه براك یانامهنييبرطبق آ زيو ن ينظر قانون اساس

از دست  صيشود. خبرگان مرجع تشخيف خبرگان شمرده نمياز وظا یحفظ رهبر ،است
دام كبپردازد. خبرگان به استناد  يو بررس قيتواند به تحقيار مك نيا یت و برااس طيدادن شرا

از  -2 بندد؟يم یار رهبركخود راه خطا را در  صيه به تشخكاست  يقانون مجاز به اقدامات
 یلذا مورد ،ستيخبرگان ن فيوظا طهيبعد از وقوع در ح یه رفع اختالل و ناهنجاركجا آن
آن موظفند  قيتحق أتيمجلس خبرگان و ه -3زبور وجود ندارد. به قاعده م كتمس یبرا

 ليتفصآنها به فيو وظا اراتيمحدوده اخت هكنينند و با توجه به اكبراساس قانون مربوطه اقدام 
دفعش  ،ـ هرچه رفعش واجب است يرونيقاعده ب كياستناد به  یبرا ييجا ،روشن شده است

 كيقاعده  نيبراساس ا یار رهبركز بروز اختالل در ا یريالزم است ـ وجود ندارد. جلوگ زين
، يمحالت سروش) «ندكينم جابيا يخاص فيلكنهاد خبرگان ت یعام( است و برا فيلك)ت

ت نظارت خبرگان معزول يد گفت: اوالً، نه تنها غايراد باين سه اي(. اما در پاسخ به ا131: 1318
اهلل مصباح در تيه آكنيما اكاست،  یت آن اعالم انعزال ويه غاكست، بلين ینشدن رهبر

ت شئون طرف مقابل در زمان امر ين و رعايز از توهين شرط پرهييپس از تبگر خود يمباحث د
 یم جامعهكحا ين مسئله در بحث امر و نهير، به لزوم توجه به اكاز من يبه معروف و نه

نام  به يدستگاه قانون كي، ياسالم یدر ساختار جمهور»ند: كيح ميرده و تصركاشاره  ياسالم
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قرار داده شده تا با  یرد رهبركنظارت بر عمل یق در مجلس خبرگان برايأت تحقيون هيسيمك
ه كشود. اگر ثابت شود  يرد و بررسيانون توجه قرار گك ین ضرر، اشتباه محتمل رهبريمترك
-خودبهده است، يانقالب گرد ير اصليدچار انحراف از مس ین مطلب صحت دارد و رهبريا

)مصباح  «رساندين مطلب را مجلس خبرگان به اطالع مردم ميرود و اينار مكخود از مقامش 
ح آن در قانون يبه تصر یازيه نكاست  يعقل یامزبور قاعده یاً، قاعدهيثان (.15: 1381، یزدي

ت به ضرورت نظار يقانون اساس 111ننده، خود، از اصل كراديه اكطورهمان يعنيوجود ندارد، 
 ین امريرسد اينظر مده است، بهيرس( 131: 1318، يمحالت سروش) یولو بر صفات رهبر

به  يطيدر شرا یرهبر ی«اشتباه و خطا»ه كنيقبل از ا يه خبرگان قانون اساسكباشد  يعقالن
 تهكن نين امر برحذر دارند. ايرا از ا یمنجر شود، و یريناپذا انحراف جبراني« یگناه عمد»

ز ين یآبادخرم یطاهر اهللتيمانند آ يقانون اساس یمجلس بازنگر یاعضا يبعض مورد توجه
نخواسته خود  یطور نيست كه معنايش اين باشد كه خدادر مسئله نظارت اين»بوده است: 

مسائل هست  يشود. خيليدارد و بر كار او از جهت خودش نظارت م يرهبر يك نقص و عيب
كه ممكن است از اطراف بشود  يطه با بيتش، در رابطه با نفوذهايدر رابطه با اطرافيانش، در راب

از بيرون بر بيت رهبر، بر روابط رهبر،  يو خودش هم توجه نداشته باشد. بنابراين يك نظارت
نيست كه واقعاً عيب داشته باشد ... اين جور نيست كه حاال مثالً  یعملكرد او بشود اين چيز

اگر فرض  ير بگذارند و از همه طرف او را كنترل كنند! ... يعندر اطراف رهب يخبرگان مأمورين
هست اين حق را دارند بروند به او  يكه در بيت رهبر، در اطرافيانش اشكال كنيد خبرگان ديدند

 (.1266: 1381، ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمياداره) «تذكر بدهند
از  یريشگين مجلس در پيا یفهي، به وظیپس از بازنگر مجلس خبرگان یاعضا يبرخ یاشاره

 (.141-148: 1311، ينيدگاه است )امين ديد اييتأ یدهنده، نشانیمشورت به رهبر یز ارائهيحوادث و ن
متر بدان استناد شده كه كمهم  ياستدالل فقه كيه كرسد ينظر م، بهين استدالل عقليبر اعالوه
 یر شد و خبرگان رهبريتعب يم اسالمكحت حايمقاله از آن به نصن يه در اكوجود دارد است 

با توجه به  یمجلس خبرگان رهبر ین استدالل، اعضايد. براساس ايگرد يآن معرف ينهاد متول
از مردم  يندگيو به نما يقانون اساس 8دارند، مستند به اصل  یرد رهبركه بر عملك ياشراف

 ی، هر جا وياسالم یرهبر جامعه یبرا يرخواهيحت و خيدارند از باب وجوب نص« فهيوظ»
ن خطاها به از دست دادن ير دهند تا جمع اكدند، به او تذيد يرا در معرض خطا و اشتباه

ت يفيك ینندهكنيي، قانون را تع8ه اصل كنيرو با توجه به انيمنجر نشود. ازا یط در ويشرا
ه به آنان ك-يقانون اساس 148ستناد به اصل توانند با ايداند، خبرگان مير ميدعوت به خ یاجرا

 یفهي، وظیان نظارت بر رهبركبر اثبات امعالوه -دهديخود م یت براين صالحييتع یاجازه
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ه: كرو شود ن پاسخ روبهيتواند با اين استدالل ميانند. ك ينيبشيخود پ یز برايحت را نينص
ه ادله امر كيردهاست. درحالكعمل يبررس و قيبر مراقبت بر رفتار و تحق يمبتن ،الف( نظارت»

ها را رد آنكعمل یاز نحوه یريگيپ اياجازه مراقبت از اشخاص و  ،ركاز من يبه معروف و نه
 نيتحت ا یاحد يرند ولكاز من يدهد. مسلمانان هرچند موظف به امر به معروف و نهينم

)لزوم  یبرا يعنوان اهرمبه ،ب( اگر نظارت .ستين یگريعنوان مجاز به )تفحّص( از رفتار د
 يدر برابر نهاد نظارت حيلّف به ارائه توضكشود و او را م يشخص مسؤول( تلق پاسخگو بودن

قاصر است و توان اثبات  زيجهت ن نير از اكاز من يقهراً ادلّه امر به معروف و نه ،بگرداند
از  يمشمول نه ،قيطبدر ت یج( خطا. ردرا ندا گراني( در برابر دسي)لزوم پاسخگو بودن رئ

مصداق  صيه قصد گناه ندارد و در تشخك يسكر نسبت به كاز من يرو نهني. ازاستير نكمن
ر و كاز من يبه نه ديچنانچه نظارت مق ،اساس ني. بر استيواجب ن ،دچار اشتباه شده است

ود نظارت و كبه ر الًخواهد داشت و عم يقيمحدوده تنگ و مض اريبر آن باشد. بس يمبتن
با شناخت  يدر مورد خاص یه رهبركرد كتوان اثبات يچگونه م رايز ديآن خواهد انجام ليتعط

 سروش« )اقدام نموده است؟ فهيبر خالف وظ ،تياز واقع حيصح كامل از موضوع و درك
ه ك رسديجه مين نتيل به اين داليا شان با استناد بهيه اك(. چنان116-115: 1318، يمحالت

و  (30)ندك تيآن را تثب يتواند نظارت به مفهوم حقوقينم زين نيالمسلم ئمةال حةيالنص اتِيروا
ن يي(. اگرچه تب116: 1318، يمحالت سروش) ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجه سازد

طلبد، يم یگرير با نظارت فرصت دير و دعوت به خكاز من يامر به معروف و نه یرابطه
ر نه تنها با نظارت و تفحص تعارض كاز من ير به معروف و نهد گفت اوالً، امياجمال بابه

و  (36)يفقه یهادگاهين ادعا را ديا (35)است. ينظارت یجاد نهادهاينظارت و ا یه مبناكنداشته بل
اً، امر يند. ثانكين در نظارت بر بازار و... اثبات مين )ع( و مسلميرالمؤمنيامبر )ص(، اميپ یرهيس

ه ك یو يب ندارد، خواه پاسخ عملكمرت ييجز لزوم پاسخگو يير معناكمن از يبه معروف و نه
دهد. يش ارائه ميه عمل خويتوج یبرا یه وك يا استدالليشود يم يگناه متجل كل تركبه ش

 گرفتهست اما اگر عمل انجامير نكاز من يق مشمول نهيدر تطب یه خطاكثالثاً، درست است 
از جهل به موضوع باشد و  ياگر ناش يست حتيانجام آن ن به يه شارع راضكباشد  یجزو امور

آن با  یه قبالً رابطهكشد ر( خواهد يم، مشمول ارشاد جاهل )دعوت به خكنه جهل به ح
در  يه آثار مهمك یرهبر يرشخصيدر مورد اعمال غ كشين امر بيحت معلوم شد. اينص

 ز صادق است.يجامعه خواهد داشت ن
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 گيرينتيجه
حت از جمله ي؛ انواع نصكيه: كنيبر ا يشده مبنانيب یهاات و استداللكن با توجه به

ن ييتع يقانون اساس 8ر است، دوم؛ اصل يدعوت به خ یرمجموعهين زيحت امام مسلمينص
حت يقانون گذارده است، سوم؛ نص یر را بر عهدهيت انجام دعوت به خيفيكط، حدود و يشرا

ها و لزوم داشتن ابزار الزم تيل حساسيدل، بهیر به وكتذمردم در قالب  ین از سويامام مسلم
مجلس  يمنتخب مردم است، چهارم؛ وقت يازمند خبرگانياو ن ياحتمال یسنجش خطا یبرا

ار دارد عقالً ين را در اختيو اعالم انعزال رهبر مسلم يبررس یابزار الزم برا یخبرگان رهبر
ند، پنجم؛ برداشت و فهم كاستفاده  يتين وضعياز بروز چن یريجلوگ ین ابزار برايد از ايبا

و حراست از او به  یمشورت به رهبر یز بر لزوم ارائهينظر خبرگان نصاحب یاعضا يبرخ
ب قانون خبرگان با خود آنان ير و تصوييتغ 148از مردم است، ششم؛ براساس اصل  يندگينما

 يدر قانون اساس« نيالمسلم ةالئم ةحيالنص» یه هرچند واژهكجه گرفت يتوان نتياست، م
ن قانون فراهم ياعمال آن در ا یگاه آن از جمله مبنا و چارچوب الزم برايح نشده، جايتصر

 يقانون اساس 148و  8تواند به استناد اصول ين اساس مجلس خبرگان مياست و بر هم
رو نيب برساند. ازايند و به تصوكن يين را تعيحت امام مسلميت نصيفيكط، حدود و يشرا

عنوان به يقانون اساس 8مستند به اصل  نيالمسلم ةالئم ةحيالنصموضوع ، كيشود يشنهاد ميپ
نامه از محرمانه بودن خارج نييدرج شود؛ دوم؛ آ یمجلس خبرگان رهبر ینامهنييآ فه دريوظ

ارتباط  ینهيشتر آشنا شوند؛ سوم، زميق بيون تحقيسيمك یهاف و اقداميشده، مردم با وظا
ن مجلس يندگان خود در ايشان به نمايشنهادهايها و پانتقال نظرها، گزارش یتر مردم براراحت

مجلس خبرگان  یار اعضايدر اخت -جاد دفتر و ...يا-ن امريا یالزم برا یفراهم شود و بودجه
 رد.يقرار گ
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 هايادداشت
 و همگاني است ایوظيفه منكر از نهي و معروف به امر خير، به دعوت ايران اسالمي جمهوری در» .9

 و شرايط. دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت يكديگر، به نسبت مردم عهده بر متقابل
 يأمرون بعض اولياء بعضهم المؤمنات و والمؤمنون .كندمي معين قانون را آن كيفيت و حدود

 .«المنكر عن ينهون و بالمعروف

گونه عبارات بر نيه اكف دانسته و معتقد است يث را ضعين احادياز ا ي)ره(، بعض ينيامام خم .1
، يخمين یرساند )موسويگر را ميدكيند تنها حقوق مؤمنان بر كيداللت نم يوجوب شرع

 (.031: 1ق، ج 1015

 يه بعضكجب شده ر مويحت( با دعوت به خينص يفارس ی)ترجمه يرخواهيخ يلفظ كظاهراً اشترا .3
ر ير به دعوت به خيحت سخن گفته شده، تعبيها از نصه در آنكرا  ياتيروا يحت را و تمامينص

 یو دارا يلك ير، لفظيدر دعوت به خ« ريخ»ه كرسد، چراينظر من نظر قابل تأمل بهينند. اك
حت، يدر نص« ريطلب خ»شود، اما يه فرد به انجام آن دعوت مك يق متعدد است ناظر به عمليمصاد

ه اصل كل است، چرايدلازمند ين دو نيدانستن ا یرو مساونيفرد ناصح است و ازا یزهيناظر به انگ
را  ياست و شارع در استفاده از آن مقصود خاص يخاص یواجد معنا يه هر لفظكن است يبر ا

 ند.كيدنبال م
فقها آن را  يه بعضكز اشاره شده ي( مردم نسبت به خداوند نيرخواهيحت )خيات به لزوم نصيدر روا .4

الدنيا و اآلخرة أو نصيحتهم النفسهم  يما هو خير لهم ف ينصيحة اللّه لخلقه بدعائه ال»دانند: يم ينيطرف
 يااليمان باللّه و نف ينصيحتهم النفسهم و ه يراجعة ال يو نصيحتهم للّه و ه يبالتزام مرضات اللّه تعال

لقيام بطاعته و االجتناب عن معصيته و الحب له و البغض فيه و مواالت الشريك و ترك االلحاد ... و ا
 (.362: 12، ج 1382، يمازندران ی)سرو« من أطاعه و معادات من عصاه...

 )ص(: اللّه رسول قالالمؤمن النّصيحة له في المشهد و الْمغيب و  ي: يجب للمؤمن علقال)ع(  اللّه عبد أبي عن» .5
 .«لخلقه بالنّصيحة أَرضه في شاهملةً عند اللّه يوم القيامة أَمإنّ أَعظم النّاس منز

 كان إذا تنبيهه و جاهال كان إذا تعليمه و دنياه، و دينه مصالح يإل إرشاده للمؤمن المؤمن بنصيحة المراد .6
 دفع و غشه و حسده ترك و كبره، و صغره في توقيره و ضعيفا، كان إذا إعراضه عن و عنه الذب و غافال

 .إليه النفع جلب و عنه، لضررا

 و عليكم فيئكم توفير و لكم فالنّصيحة عليّ حقّكم فأَمّا حقّ عليّ لكم و حقّا عليكم لي إنّ النّاس أَيّها» .7
 «.تجهلوا و تأْديبكم كيما تعلموا كيال تعليمكم

 حين الطّاعة و أَدعوكم حين اإلجابة و المغيب و المشهد في النّصيحة و بالبيعة فالوفاء عليكم حقّي أمّا و» .8
 .«آمركم

 .«حقه حهيالنص يلذ و فضله مكمن الطاعه يلذ عارف يان» .1
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 .«قبيحة أَو كانت حسنة النّصيحة أَخاك امحض و» .91

 .«لصعوبتها السامع يستقبحها ربما لكن و قبيحة تكون ال النصيحة و» .99

 .«أَنفسكم يعل اعقلوها و إليكم أَهداها ممّن النّصيحة اقبلوا و» .91

 أَو بحقّ مقالة عن تكفّوا فال... حق في استثقاال بي تظنّوا ال و...  الجبابرة به تكلّم بما تكلّموني فال» .93
 .«أُخطئ أَن بفوق نفسي في لست فإنّي بعدل مشورة

 «.المؤمن النّصيحة له في المشهد و المغيب ي: يجب للمؤمن علقال)ع(  اللّه عبد أَبي عن» .94

نصيحت كند، او را آراسته و اگر آشكارا نصيحتش نمايد  ي( خود را پنهانيهر كس برادر )دين .95
 (.081 :تحف العقول)ع(،  یركامام حسن عس) ارزش او را كاسته است

 (.301 :24ج تا،  ي، بديالحد يابن اب) النُّصحُ بَينَ المأَلِ تَقريعٌ .96

 و عنه يالعاد دفع و غيبته عن الزجر و عرضه بحفظ أو الرسالة أو بالكتابة باالعالم غيبته يف و... »  .97
 .«له المصالح طلب

 أمير فقال... »: ستين لطف از يخال -شوديم انيب ناقص معموالً هك- مربوطه تيروا در دقت .98
يا شريح، أخطأت من وجوه: أمّا واحدة فأنا إمامك تدين اللّه بطاعتي و تعلم أنّي  ويلك: «ع»المؤمنين

ال أقول باطال، فرددت قولي و أبطلت دعواي، ثمّ سألتني البيّنة فشهد عبد، و أحد سيدي شباب أهل 
عقوبتك إلّا أن  يأنفسهما. أما إنّي ال أر يالجنة فرددت شهادتهما، ثمّ ادّعيت عليهما أنّهما يجرّان إل

« ... انصرف ثمّ ثالثا اليهود بين يفقضقبا،  يتقضي بين اليهود ثالثة أيّام، أخرجوه. فأخرجه إل
 (.6، الحديث 145، الباب «ع»؛ تاريخ أمير المؤمنين 56/ 01)بحاراألنوار 

 حكومة و العامّة السياسيّة القدرة من نمطاً يأخذ اجتماعية كظاهرة االنتشار في أخذ إذا التواصي هذا إنّ» .91
. الدولة و الحكومة قناة و يمجر عن لفيخت العامّة القدرة هذه يمجر كان إن و نفسه يعل المجتمع و األمّة

 .«بالحسبيات تخصيصه مرادهم ظاهر كان إن و المؤمنين عدول بوالية الفقهاء تعبير يشير ذلكيإل لعلّه و

 بطبيعتها هي و الوجود كماالت يفي الموجودات التكوينية ترجع إل كصفة القدرة و السلطة و الوالية و» .11
 «.ذلك بحسب الماهيّات حدود فتتباين بالتالي و الوجودك بدرجات ضعفاً و شدّة تشتدّ

رات كن تذيگر متوجه ايد يسكرد تا يه در خلوت صورت پذكباشد  یاگونهد بهيبا يامر و نه» .19
 «.بازداشتن او وجود ندارد یگران برايجز گفتن در حضور د يچ راهيه[ هكيينگردد ]مگر جا

 يها دو واجب توصّلبلكه اينت و اخالص معتبر نيست، نمودن، قصد قرب يدر امر كردن و نه .11
پا داشتن واجبات. البته اگر قصد قربت داشته باشد، در كن كردن فساد و بهريشه یباشند برايم

 باشد.ياز منكر مأجور م يمقابل امر به معروف و نه

 من عزّ قوله الكتاب فمن ة،السنّ و الكتاب بعمومات الثابت األحكام تعليم و اإلرشاد وجوب من... » .13
 .«الخير ي: و لتكن منكم أمّة يدعون إلقائل
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 في فالموضوع المنكر، من يالنه و بالمعروف األمر باب عن يمتاز به و بالحكم الجهل هو اإلرشاد موضوع .14
 .منكرا و معصية العمل يكون يحت عمدا الشرع خالف يعل الواقع العمل هو الباب هذا

م جاهل به دعوت به يفقها معتقدند تعل يه برخكح شده يته تصركن نياب مورد اشاره به اتكالبته در  .15
ن يخبر باشد و بديب يفيلكاز ت يسكاگر »ر چون كاز من يگردد نه امر به معروف و نهير بازميخ
 یادآوريه امر به معروف كست بليبه معروف ن ف به او امريلكن تيل آن را انجام ندهد، آموزش ايدل
 (.114: 1381، یزدي)مصباح « دهديانجام نم يداند وليآن را م يسكه كاست  يفيلكت

را، مشخص بفرماييد كه كدام قانون معين خواهد كرد و بهتر است « كنديقانون معين م» -رشيديان .16
 گوييم قانونيم يبهتر است قرار بگذاريم كه وقت -نايب رئيس«. اين قانون و قوانين ديگر»بنويسيم 

 ياين قانون و قوانين ناش يكند يعنيمعين م يقانون اساس يقانون اين كشور يعن يكند يعنيمعين م
 كند.ياز آن معين م

 انيناه و معروف به نيآمر از تيطرح حما»لزوم اصالح بر، ك، ايك: طالبكشتر ر.يب یمطالعه یبرا .17
 :به آدرس 21/41/13فارس،  ی، مصاحبه با خبرگزار«ركمن از
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تواند نسبت يه مكست، بليم نكحا يشخص یحت، خطاهايشه موضوع نصيه همكد توجه داشت يبا .18
 آن باشد. یاجرا یا نحوهينظام  يلك یهااستيبه س

از شرايط مذكور در  فاقد يكي شود يا خود ناتوان قانوني وظايف رهبر از انجام هر گاه»: 111 اصل .11
 ، از مقاماست از شرايط بوده شود از آغاز فاقد بعضي گردد، يا معلوم و يكصدونهم پنجم اصول

باشد.  مي يكصدوهشتم مذكور در اصل خبرگان عهده امر به اين خود بر كنار خواهد شد. تشخيص
و  تعيين به نسبت وقت موظفند، در اسرع خبرگانرهبر،  يا عزل گيریيا كناره فوت در صورت

 ..«نمايند. رهبر جديد اقدام معرفي

ه كنيش از اياش به حدود اندازهكمالزمه دارد  یان نظارت به اندازهيا قهراً: ... يسروش محالت» .31
و در  مينك كتمس ين اطالقيم به چنيتوانيند، نخواهد بود لذا ما نمكيدا مي، استمرار پيلك طيشرا

 يشم)ها« ميهستند )البته به صورت خُرد( وارد شو یرنظر رهبريه زك ييهام بر سازمانيجه بتوانينت
 (.53 - 26 :1385 ،يرفسنجان

ف ير مقررات مربوط به وظايب ساين قانون و تصويد نظر در اير و تجدييهر گونه تغ: »...148اصل  .39
 «ت خود آنان است.يخبرگان در صالح

 ينيبه لحاظ ده كند كيح ميتصر ين رفسنجانياالسالم والمسلمننده در مصاحبه با حجتكالكاش .31

، بدهند انجام یارك نيتوانند چنيو خبرگان هم م است يهمگان یفهيوظ« نيالمسلم الئمة حةيالنص»

برداشت  يتن نظاريچن نيالمسلم الئمة حةيالنصو  111ه از اصل كشان آن است يال اكلذا اش
 (.53 - 26: 1385 ،يرفسنجان يشمشود )هاينم

ه معتقدند كاند، چناناستقالل قائل شده يق نوعيون تحقيسيمك یبرا يخبرگان حت یاعضا يبعض .33
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 يليدل ین است رهبركان بگذارند، مميدر م ید با رهبرياز خبرگان با قبل»االت را كون اشيسيمك
 (.84: 1385، یزدي« )ننده باشدكقانع  هكند كارائه  یا سنديداشته باشد 

لزوم نظارت  یبه مسئله ينيو ام يآمل یجواد ي، رفسنجانیزدي، ي، جنتیات استاديحضرات آ .34
 (.01و  04 ،8 ش ،ياسالم ومتكحدارند )ح يتصر

 .111-112: 1311، يك: طالبكر. .35

بسيجيان  یبرا يبا مفاسد اجتماععنوان مبارزه و برخورد ، بهيو نظارت در اماكن عموم يزنگشت .36
 (.103: 3ق، ج 1028، يندارد )بهجت فومن يها با هدف ردع از منكرات و با وجود شرايط مانعيا غير آن
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 و مآخذ منابع
صورت مشروح (، 1360) ياسالم یمجلس شورا يو روابط عموم يل امور فرهنگك یاداره

 .1چ اول، ج  ، تهران:يقانون اساس يينها يرات مجلس بررسكمذا

صورت مشروح (، 1381) ياسالم یمجلس شورا يو روابط عموم يل امور فرهنگك یاداره

 ، تهران: چ دوم.يقانون اساس يبازنگر يمذاكرات شورا

حقوق  یتركد یرات دورهي، تقرومتكنظارت بر اعمال ح(، 1381رسطا، محمدجواد )ا

 س قم دانشگاه تهران.ي، پرديعموم

ش ، يومت اسالمكح، «(مصاحبهت نظام )يمجلس خبرگان و مشروع»(، 1385) رضا ،یاستاد

 .62-31 ، صص01

ش  ،يومت اسالمكح ،«(مصاحبه) رد مجلس خبرگانكمقررات و عمل» (،1311) ميابراه ،ينيام

 .84-66 صص ،04

 ، چ اول.مكتبة فدك، قم: ق(، 1026، محمد سند )يبحران

فرهنگ فقه مطابق ق(، 1026، سيدمحمود( )یشاهروديهاشموهشگران )زيرنظر از پژ يجمع

بر مذهب اهل بيت )ع(، چ  يفقه اسالم المعارفدائرة ه، قم: مؤسسمذهب اهل بيت )ع(

 .1اول، ج 

 ،يومت اسالمكح، «(مصاحبهارات خبرگان ملت )يف و اختيط، وظايشرا»(، 1385) احمد ،يجنت
 .62-31 ، صص01ش 

ومت كح، «)مصاحبه( مجلس خبرگان يحقوق -يگاه فقهيجا»(، 1311) عبداهلل ،يملآ یجواد

 .04-14 صص ،8ش ، ياسالم

 .16آل البيت )ع(، قم: چ اول، ج  ی، مؤسسهق(، 1041، محمدبن حسن )يحرّ عامل

قام ، قم: دفتر م(ي)فارس ق(، 1020بن جواد ) ي، سيد علیاخامنه يحسين

 ، چ اول.یمعظم رهبر

، 1، ش 1، سال يومت اسالمكح، «نيمسلم یحت ائمهينص»، (1315) ، محمديسروش محالت

 .181-135صص 
نقش  یدرباره يحقوق -يفقه يخبرگان و نظارت؛ بررس»(، 1318، محمد )يسروش محالت

 .131-112، صص 10، ش يومت اسالمكح، «یمجلس خبرگان در نظارت بر رهبر
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المكتبة ، تهران: شرح الكافيق(، 1382، محمدصالح بن احمد بن شمس )يندرانماز یسرو
 .12، چ اول، ج اإلسالمية

 البالغه، چ اول.نهج ی، قم: مؤسسهالبالغهنهجق(، 1010، محمد )يسيد رض

 .3، چ سوم، ج یمرتضو ي، تهران: كتابفروشالبحرينمجمعق(، 1016، فخرالدين )يطريح

ي تحقق اصل هشتم قانون اساسي با نگاهي به بررسي تحليلي نحوه (،1311بر )ك، اكيطالب
 ، دانشگاه تهران.يحقوق عموم یتركد ی، رسالهنهاد ملي حقوق بشر و نهاد حسبه

، مصاحبه با «ركمن از انيناه و معروف به نيآمر از تيطرح حما»لزوم اصالح بر، ك، اكيطالب
 به آدرس: 21/41/13فارس،  یخبرگزار
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 .1، تهران: اميركبير، چ چهارم، ج يفقه سياسق(، 1021) ي، عباسعليعميد زنجان
است  ير تابع مصالح و مفاسد واقعكاز من يامر به معروف و نه»(، 1311، عباس )يعبك

 آذر. -، مهر312-314ونهم، ش ستي، سال بيهان فرهنگكي، «)مصاحبه(

دارالكتب تهران: ، (-الكافي )طق(، 1041، ابو جعفر محمد بن يعقوب )يكلين
 .2، چ چهارم، ج اإلسالمية

، ق(، 1040) يدوم، محمد باقر بن محمد تق يمجلس

 .1، چ دوم، ج دارالكتب اإلسالميةتهران: 

 .114-81 ، صص01ش  ،يومت اسالمكح، «یهبررخبرگان  نظارت»(، 1385) ديتوح ،يمحرم

 .3، ج تا(، يمحمود عبدالرحمان )ب

 .1، تهران: ميزان، چ دوم، ج نو در حقوق يهاديدگاهق(، 1021، سيد محمدحسن )یشوشتر يمرعش
، «)مصاحبه( مجلس خبرگان يحقوق -يگاه فقهيجا»(، 1311) ي، محمدتقیزديمصباح 

 .56-01، صص 8ش ، يومت اسالمكح

امام  يو پژوهش يآموزش ی، قم: مؤسسهضهين فريتربزرگ(، 1381) ي، محمدتقیزديمصباح 
 )ره(، چ اول. ينيخم
وابسته به  ي، قم: دفتر انتشارات اسالمق(، 1021، سيد محمدكاظم )یمصطفو

 قم، چ چهارم. یعلميه یمدرسين حوزه یجامعه
محمود  ي، ترجمهيحكومت اسالم يفقه يمبانق(، 1041) يحسينعلی، آبادنجف ینتظرم

 .8كيهان، چ اول، ج  ی، تهران: مؤسسهیو ابوالفضل شكور يصلوات
 .2، قم: چ اول، ج (ياستفتاءات )منتظر يرسالهتا(، ي)ب ي، حسينعلیآبادنجف یمنتظر
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، قم: دفتر ياسالم يعل یترجمه لوسيله،تحريرا يترجمهق(، 1025) اهلل، روحيخمين یموسو
 .2قم، ج  یعلميه یمدرسين حوزه یوابسته به جامعه يانتشارات اسالم

 ی، تهران: مؤسسهق(، 1015اهلل )، سيد روحيخمين یموسو
 .1)ره(، چ اول، ج  يتنظيم و نشر آثار امام خمين

، قم: دفتر ق(، 1020) ي، سيد عليقزوين یموسو
 .2قم، چ اول، ج  یعلميه یمدرسين حوزه یوابسته به جامعه يانتشارات اسالم

، قم: دفتر (االجتهاد و التقليد )ق(، 1021) ي، سيد عليقزوين یموسو
 قم، چ اول. یعلميه ین حوزهمدرسي یوابسته به جامعه يانتشارات اسالم

 یگاه: مجلس خبرگان در جمهوريضرورت و جا»(، 1385) بركايعل ،يرفسنجان يهاشم
 .53 - 26 ، صص04ش ، يومت اسالمكح، «(1 یمصاحبه) ياسالم

ومت كح، «(مصاحبه) ینظارت بر رهبر يمجلس خبرگان و چگونگ»(، 1385) محمد ،یزدي
 .86-11، صص 01ش ، ياسالم


