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چكيده
در كتابهای روايي شيعه ،به موضوع نصيحت حاكم اسالمي از سوی مردم بهعنوان يك حق
تكليف اشاره شده و در ادبيات فقهي -حقوقي كشور نيز رايج گرديده است .اما عدم تصريح قانوناساسي جمهوری اسالمي ايران به مسئلهی «النصيحة الئمة المسلمين» ،ابعاد و چگونگي اعمال آن
موجب شده است تا در مورد امكان استفاده از ظرفيتهای اين مهم در تفسير اصول اين قانون از
جمله مسئلهی امكان يا شيوهی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختالف نظر وجود داشته باشد .اين
مقاله به اين پرسش پاسخ ميگويد كه آيا ميتوان برای «النصيحة الئمة المسلمين» مبنايي در قانون
اساسي يافت و در اين صورت ابعاد ،گسترهی شمول و سازوكار اعمال آن در نظام حقوقي جمهوری
اسالمي ايران بهويژه در مورد امام مسلمين چگونه خواهد بود .بدين منظور اين مقاله با بررسيهای
روايي -فقهي و تطبيق اصول قانون اساسي با آن ،نيز بررسي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي
و بازنگری قانون اساسي و بازخواني پژوهشهای پيشين ،اصل  8قانون اساسي (دعوت به خير) را
بهمنزلهی مبنای اين موضوع در نظام حقوقي كشور معرفي كرده و مدعي است كه اعمال آن در مورد
رهبری از طريق مجلس خبرگان ممكن و توجيهپذير است.

كليدواژهها :اصل  ،8اصل  ،111امر به معروف و نهي از منكر ،دعوت به خير ،نصيحت امام مسلمين.

* نويسندهي مسئول

E-mail: Tala@ut.ac.ir

**E-mail: aslanif@ut.ac.ir
*** E-mail: v.heidarnezhad@yahoo.com
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مقدمه
يكي از وظايفي كه اميرالمؤمنين (ع) برای مردم در حكومت اسالمي قائل شدهاند ،نصيحت
حاكم است .اين وظيفه با عناويني چون «النصيحة الئمة المسلمين» ،در روايات ديگری كه بدان
اشاره خواهد شد ،انعكاس يافته كه بيانگر اهميت موضوع است .ازاينرو بعيد است كه چنين
موضوع خطيری از ديد خبرگان تدوين و بازنگری قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -كه
بخش مهمي از آن تعيينكنندهی حقوق و وظايف متقابل حاكم و مردم است -پنهان مانده
باشد .لكن در هيچ كجای قانون اساسي تصريحي در مورد امكان يا نحوهی نصيحت حاكم از
سوی مردم وجود ندارد .از سوی ديگر ،اصولي در قانون اساسي وجود دارد كه با وجود
اشارهی مستقيم يا غيرمستقيم به وظيفهی مردم نسبت به حكومت يا رهبری (شخص حاكم)،
هنوز در مورد تعيين حدود و نحوهی اعمال آنها گفتوگو و بحث وجود دارد كه چه بسا
يافتن ارتباط آنها با نصيحت حاكم بتواند به حل اين مشكل كمك زيادی كند .يكي از اين
اصول ،اصل  8قانون

اساسي()1

است كه يكي از وظايف مردم نسبت به دولت (حكومت) را

دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر ميداند ،لكن تعيين حدود ،شرايط و كيفيت آن
را به قانون واگذار كرده و بهدليل عدم تصويب قانون خاص در اين زمينه ،مشخص نيست كه
تكليف مردم نسبت به رهبری چيست .اصل  111نيز به وظيفهی تعيين رهبر و اعالم انعزال
رهبری فاقد شرايط از سوی نمايندگان مردم در مجلس خبرگان ر هبری اشاره كرده اما تعيين
لوازم و نحوهی انجام آن را به خود خبرگان واگذار نموده است .ارتباط بين اين دو اصل كه
يكي جزو اصول كلي است و ديگری در فصل رهبری قرار دارد نيز خود محل سؤال است كه
اين سؤاالت را ميتوان بدين ترتيب طرح كرد« :آيا مردم وظيفهی دعوت به خير يا امر به
معروف و نهي از منكر رهبری را دارند؟ پاسخ منفي يا مثبت به اين پرسش مبتني بر كدام
مبنای شرعي است و چه ارتباطي با وظيفهی نصيحت حاكم دارد؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ ،اين كار بايد مستقيم (فردی-علني) يا غيرمستقيم (نمايندگي-مخفيانه) انجام گيرد؟ در
صورت پذيرش شيوهی غيرمستقيم ،آيا ميتوان مستند به قانون اساسي خبرگان رهبری را
متولي اين امر دانست يا خير؟ سازوكار آن چگونه خواهد بود؟» برای رسيدن به پاسخ اين
پرسشها ،بهنظر ميرسد ابتدا بايد مفهوم نصيحت حاكم و ارتباط آن با اصل  8قانون اساسي
(ديدگاه قانون اساسي به مسئلهی نصيحت حاكم) روشن شود .سپس به بررسي وظايف
خبرگان رهبری مندرج در اصل  111قانون اساسي و تفاسير ارائهشده در مورد آنها در قالب
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي و بازنگری قانون اساسي ،ديدگاه اعضای مجلس
خبرگان ،مقاالت مرتبط و  ...پرداخت.
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 .1انواع نصيحت و مفهوم آن
در كتابهای حديثي شيعي ،احاديث متعددی در مورد وجوب «نصيحت» وارد شده
(كليني1041 ،ق )248 :و بهتبع آن بابي تحت اين عنوان و نيز حرمت ترك آن وجود دارد
(حرّعاملي1041 ،ق .)381 :از آنجا كه گاه از اين واجب( )2در كنار دعوت به خير و امر به
معروف و نهي از منكر نام برده شده است (سروی مازندراني )364 :1382 ،و گاه «نصح» و
نصيحت را مترادف امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد معنا كرده (محمود عبدالرحمان،
بيتا )021 :يا آن را همان دعوت به خير دانستهاند (ارسطا )3()1314 -1381 ،كه محل تأمل
است و با توجه به اهميت موضوع نصيحت حاكمان و لزوم شناسايي ارتباط آن با اصل ،8
بررسي بيشتر در اين زمينه ضروری بهنظر ميرسد .با توجه به تعابير موجود در روايات،
ميتوان نصيحت را در بعد اجتماعي( )0به سه نوع تقسيم كرد:

 .1-1نصيحت برادر مسلمان (مردم نسبت به مردم)
اين نوع نصيحت را كه در روايات نصيحت مؤمن و نصيحت خلق (كليني1041 ،ق:
هم تعبير شده است ،به «ارشاد فرد به مصالح ديني و دنيوی ،تعليم جاهل ،تنبيه غافل
(مجلسي دوم1040 ،ق )234 :معني كردهاند.

)5()248
و)6(»...

 .2-1نصيحت عامهي مسلمين (حكومت نسبت به مردم)
اميرالمؤمنين (ع) در خطبهی  30نهجالبالغه ،يكي از حقوق مردم را كه بر عهدهی حاكم
است نصيحت آنان اعالم كردند(( )1سيد رضي1010 ،ق .)00 :در مورد معنای نصيحت در اين
مقام ،در منابع فقهي بحث خاصي ديده نشد ،اما بهنظر ميرسد كه اينجا نيز همان خيرخواهي
در قالب ارشاد فرد به مصالح ديني و دنيوی ،تعليم جاهل ،تنبيه غافل و ...مدنظر باشد.

 .3-1نصيحت ائمهي مسلمين (مردم نسبت به حاكمان)
در چند حديث به اين عنوان تصريح شده است؛ از جمله حديثي از پيامبر اكرم (ص) كه
ميفرمايند :دين نصيحت است و بعد توضيح ميدهند كه آن ،نصيحت نسبت به خدا و
رسولش و كتابش و «ائمهی مسلمين» و نسبت به تمام مسلمانان است و در روايتي ديگر
ميفرمايد :سه چيز است كه هيچ مسلماني به آن خيانت نميورزد كه يكي از آنها نصيحت
ائمهی مسلمين است (مجلسي دوم1040 ،ق .)234 :اما در مورد معنای اين واژه ديدگاههای
متفاوتي وجود دارد كه به آنها اشاره ميكنيم:

 .1-3-1اطاعت از حاكم
در كتابهای روايي ،به تبعيت از متن احاديث يادشده كه نصيحت برای «خداوند و پيامبر
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(ص)» را در كنار نصيحت برای ائمهی مسلمين قرار دادهاند ،عمدتاً آن را «اطاعت» معنا
كردهاند؛ چه زمانيكه بهطور خاص نصيحت امامان معصوم (ع) را مدنظر داشته و از آن به
«تصديق امامت و وصايت و خالفت ائمهی حق از جانب خداوند و اطاعت از امر و نهي آنان»
(كليني1021 ،ق )018 :تعبير كردند و چه جايي كه بهطور عام در مقام تبيين مفهوم نصيحت
پيشوايان ،آن را «شناخت حقوق ائمهی مسلمين ،همكاری با آنان در حق و تأليف قلوب مردم
برای اطاعت از ايشان» (سروی مازندراني )364 :1382 ،يا «اطاعت آنان در حق» (مجلسي دوم،
1040ق )234 :تفسير كردند .جالب آنكه حتي در جايي كه اين موضوع را ذيل بحث كلي
نصيحت آورده و به نصيحت برادر مؤمن ملحق ميكنند ،باز هم آن را نه به معنای ارشاد بلكه
به معنای «اقرار به نبوت و امامت ايشان ،تبعيت از اوامر و نواهي و حفظ احكام ايشان در امت»
(مجلسي دوم1040 ،ق )234 :تلقي كردهاند.

 .2-3-1تذكر و نقد خيرخواهانه
در كتابهای متقدم فقهي شيعه ،به موضوع نصيحت حاكمان نيز همانند مسئلهی امر به
معروف و نهي از منكر آنان ،كمتر پرداخته شده ،لكن اين موضوع بهويژه پس از تشكيل
حكومت جمهوری اسالمي در ايران مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است ،از جمله اينكه
از برخي محدثان شيعه بهدليل آنكه تفسيری فراتر از معني لغوی نصيحت ارائه داده و آن را به
اطاعت معنا كردهاند ،چنين انتقاد شده است :آنان (فيض كاشاني و عالمه مجلسي) در واكنش
به تفسير ناصواب انديشمندان سني از نصيحت -اطاعت از خليفهی «ظالم» و منع خروج بر
وی -واژهی «ائمه» را در اين احاديث ،به «ائمهی معصومين» منحصر و محدود كرده و چون
آنان را منزه از خطا و لغزش ميدانستهاند ،وظيفهی مردم را در زمينهی نصيحت ،به «تبعيت و
اطاعت» منحصر كردهاند (سروش محالتي .)103-104 :1315 ،همچنين داليلي برای اثبات
تفاوت نصيحت ائمهی مسلمين با اطاعت از آنان و هممعني بودن آن با ارشاد و نقد
خيرخواهانه اقامه شده است (سروش محالتي ،)103-104 :1315 ،از جمله :اول .استناد به
خطبهی اميرالمؤمنين (ع) كه در مقام بيان حقوق حاكم اسالمي بر مردم ،به دو وظيفهی مردم
يعني نصيحت و اطاعت بهگونهی مجزا اشاره كردهاند(( )8سيد رضي1010 ،ق ،)00 :و نامهای از
ايشان كه بين اطاعتكنندگان از خوي ش و ناصحان تفاوت قائل شدهاند (سيد رضي،
1010ق )1(.)330 :دوم .استناد به نقد دلسوزانهی اصحاب پيامبر (ص) نسبت به خلفا كه از
برداشت آنان از نصيحت نشأت ميگرفت (سروش محالتي .)103-104 :1315 ،عالوهبر اين
داليل ،بهنظر ميرسد كه از ساير مواردی كه اميرالمؤمنين (ع) از واژهی نصيحت استفاده
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كردهاند ،چه در وصيت به امام حسن (ع) كه ايشان را به نصيحت برادر مؤمن ،خواه نيكو و
خواه قبيح (سيد رضي1010 ،ق )14()305 :نزد نصيحتشونده (طريحي1016 ،ق)11(.)018 :
توصيه ميكنند و چه در توصيه به مردم برای پذيرش نصيحت از كسي كه آن را به ايشان
«اهدا» ميكند (سيد رضي1010 ،ق:

)12(،)104

ميتوان مفهوم نقد دلسوزانه را برداشت كرد و

با قرايني آن را به نصيحت حاكمان تعميم داد؛ از جمله آنه ايشان در خطبهای ديگر ،پس از
تشريح اهميت حقوق متقابل والي و رعيت و نتايج سودمند ايفای اين حقوق ،توصيهی مردم به
«تناصح» در اين امر و نيز اشاره به اينكه نصيحت كردن در حد توان يكي از حقوق واجب
خداوند بر بندگان است ،در پاسخ به حمد و ثنای طوالني و ابراز فرمانبرداری و اطاعت يكي
از ياران ،مردم را به ارائهی سخن حق و مشورت عادالنه به شخص خودشان دعوت ميكنند،
چراكه خود را جز با ياری خداوند از خطا مصون نميدانند (سيد رضي1010 ،ق )13(.)305 :با
توجه به اين تفسير از نصيحت حاكمان ،بعضي انديشمندان كالم اميرالمؤمنين(ع) را چنين
معني كردهاند« :نصيحت يعني تذكر معايب و نواقص و ارائهی راهكار برای اصالح آنها،
«نصيحت در مشهد» يعني حق تذكر و انتقاد رودررو و در حضور حاكم يا حاكمان و «نصيحت
در مغيب» يعني دفاع در برابر تهاجمات بيجا و بياساس بر حاكميت و همچنين تذكر در
غياب حاكم؛ نظير آنچه متداول است كه در روزنامهها يا مجالس سخنراني و يا تظاهرات آرام،
نظريات و خواستهها و نقصها و راه اصالح امور بيان ميشود» (منتظری نجفآبادی ،بيتا ،ج
 .)036 :2البته تفسير «نصيحت در مغيب» به تذكر در غياب حاكم از طريق درج انتقاد در
روزنامه يا اعالم آن در قالب راهپيمايي و ...محل تأمل است .آيا ميتوان نصيحت «برادر مؤمن»
در مغيب را كه در روايات آمده است (كليني1021 ،ق ،ج  )10(،)248 :2به معني اعالم ضعفهای
وی در مجالس عمومي يا خصوصي يا جرايد محلي دانست؟ اگر پاسخ منفي باشد در مورد
نصيحت «حاكم» عادل نيز با توجه به تبعات گستردهی اجتماعي آن به طريق اولي منتفي
خواهد بود .شايد مسئلهی اساسيتر اين باشد كه بدانيم آيا اصوالً نصيحت حاكم در مشهد ،به
معنای نصيحت وی در حضور ديگران است يا به معنای نصيحت رودرروی وی در خلوت و
در غياب ديگران؟ بهنظر ميرسد كه يكي از آداب نصيحت و موعظه (از جمله در مشهد) آن
است كه علني نباشد و در خفا صورت گيرد« :مَن وَعَظَ أَخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ و َمَن وَعَظَهُ عَالنيَةً فَقَد
شانَهُ»)15(.

بنابراين ،نصيحت در مشهد به معنای تذكر به حاكم (برادر مؤمن) در محضر وی و

در غياب ديگران است نه نصيحت در حضور ديگران كه براساس روايات موجب خرد شدن
شخصيت اوست( )16و نصيحت در مغيب به معنای دفاع از حاكم (برادر مؤمن) در غياب او و
در مجلس خصوصي يا عمومي است .بر همين اساس ،چنانچه در باب نصيحت مؤمن در
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مغيب آمده است ،شايد بتوان يكي از مصاديق نصيحت حاكم در اين حالت را عالوهبر حفظ آبرو
و منع از غيبت و دفاع از وی در مقابل تعدیكننده ،به مواردی چون نامهنگاری (سروی مازندراني،
 ،1382ج  )11()15 :1مخفيانه با وی نسبت داد و لذا نوشتن نامهی سرگشاده و علني كردن موضوع
در رسانهها نصيحت محسوب نميشود .اين مسئله بهويژه در مورد مسئوالن نظام اسالمي
اهميت بيشتری دارد؛ چنانكه امام خميني (ره) از وعاظ ميخواهد كه برای حفظ حيثيت نظام،
اشتباهات مسئوالن را در منابر علني نكرده و مخفيانه تذكر دهند و تفاهم كنند و در صورت
عدم پذيرش به مصادر امور مراجعه كنند (امام خميني ،بيتا ،ج .)301 :16

 .3-3-1تذكر در عين اطاعت
بهنظر ميرسد در مقام نصيحت حاكم عادل ،بتوان بين تذكر دلسوزانه و اطاعت از وی
جمع كرد ،چنانكه بعضي بدان تصريح كردهاند« :نصيحت به معني دلسوزی و خيرخواهي و
تالش برای اصالح و تصحيح امور آمده است و اگر نقدی هم صورت بگيرد ،از روی دلسوزی
و خيرخواهي و اطاعت است نه نقد بهعنوان مقابله .ناصح ميخواهد كار را پيش ببرد نه اينكه
كار را خراب كند لذا خودش هم بهگونهای برای اصالح تالش ميكند» (كعبي )15 :1311 ،و
نيز «بايد النصيحة الئمة المسلمين را درست معنا كرد .نصيحت در اينجا خيرخواهي است؛ يعني
هر شهروندی و هر كسي كه تحت واليت ولي امر است ،بايد خيرخواه باشد و در حضور و
غياب و در هر موقعيتي از ولي امر دفاع كند ،و اگر احياناً شبههای در ذهنها است ،آن را
برطرف كند .اگر پرسشي هست پاسخ دهد و اگر احياناً خودش هم سؤال دارد ،مطرح كند و
جواب بگيرد» (جنتي .)50-53 :1385 ،اين تعريف هم جامع معاني قبل است و هم مانع خلط
بين نصيحت با اعمالي مانند «بغي» خواهد شد .بهطور مثال گفته شده «اگر گروهي در دولت
اسالمي و در برابر امام شكل بگيرد و نسبت به خطمشيهای دولت و يا عملكرد كارگزاران و
تركيب دولت ،دست به مخالفت بزنند و بدون ايجاد شورش و قيام عليه امام نقطه نظرهای
اصالحي خود را مطرح و خواستار تغييراتي در خطمشيها ،عملكردها و يا تركيب دولت
اسالمي شوند ،باغي شمرده نميشوند و دولت اسالمي بايد در برابر اين گروه كه با صداقت
عمل ميكنند و در حقيقت بهخاطر انجام وظيفه «النصيحه الئمة المسلمين» قيام نمودهاند با
بردباری نقطه نظرها و پيشنهادها را استماع كند و از مشاوره با آنان دريغ نورزد و با منطق و
دليل اشتباهات آنان را متذكر گردد ،و مادام كه راهي منطقي برای حل مشكل مخالفت آنان
وجود دارد از هر نوع خشونت اجتناب ورزد» (عميد زنجاني1021 ،ق ،ج  .)333 :3البته
نصيحت به معنای نقد را ميتوان در مورد حاكم عادل پذيرفت ،اما در مورد امام معصوم (ع)
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كه تصور خطا و اشتباه از وی نميرود ،بهنظر ميرسد حق با علمايي است كه نصيحت را
اطاعت معنا كردهاند .بنابراين دعوت اميرالمؤمنين از مردم برای نصيحت خود را بايد به حساب
شخصيت واالی آنان گذاشت كه هيچگاه خود را از خطا مصون نميديدند .ازاينرو اگرچه
ايشان وظيفهی خود ميدانند كه مردم را به نقد عملكرد خويش تشويق كنند ،مردم اگر اعتقاد
به عصمت ايشان داشته باشند ،نباي د به خود حق اعتراض و انتقاد بدهند .بايد دقت داشت كه
 عليرغم برداشت بعضي نويسندگان (سروش محالتي -)103-104 :1315 ،برخورد بزرگوارانهیمعصومين با افراد منتقد را نميتوان به معنای جواز عمل معترضان دانست ،بلكه امام وظيفهای
دارد و مردم وظيفهای .او موظف است باب نقد را مسدود نكند و در مقابل مردم با بصيرت نيز
بايد بدانند كه معصومين جز اجرای فرمان الهي كاری انجام نميدهند .كما اينكه در قضيهی
قضاوت شريح قاضي بين يهودی و اميرالمؤمنين (ع) ،اگرچه امام خود را مانند ساير افراد امت
موظف به حضور در محكمه برای طرح دعوا ميداند ،درخواست قاضي برای معرفي شاهد را
اجرا ميكند و در نهايت خود را تابع رأی قاضي ميداند ،اما پس از ختم دادرسي و صدور
حكم و در مقام آموزش وی و از جايگاه قاضيالقضات به او اعتراض

ميكند)18(.

البته شايد

انتقاد ياران ائمه را نتوان در تمامي موارد گناه تلقي كرد ،چراكه گاه منظور از استيضاح امام
يافتن حكمت و دليل عمل ايشان بوده است ،درحاليكه سؤالكننده هدفي جز ياری و اطاعت
امام نداشته است.

 .2مبناي نصيحت حاكم
چنانكه در مقدمه بيان شد ،با بررسي اصول قانون اساسي ميتوان در بدو امر به شباهت دو
فريضهی دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر با نصيحت حاكم پي برد .ازاينرو
برای يافتن رابطهی نصيحت حاكم با اين اصل كلي و مبنايي قانون اساسي ،بايد به بررسي
ارتباط آن با اجزای اصل پرداخت.

 .1-2رابطهي نصيحت حاكم با امر به معروف و نهي از منكر
تفاوتها يا شباهتهای بين نصيحت بهطور عام و نصيحت حاكم به طور خاص را
ميتوان با امر به معروف و نهي از منكر از خالل مباحث موجود در كتابهای فقهي به شرح
زير استنباط كرد.

 .1-1-2ماهيت
گفته شده كه از حيث ماهيت ميتوان بين اين دو تمايز قائل شد ،به اين معنا كه «در ماهيت
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امر به معروف و نهي از منكر ،نوعي واليت برای عموم افراد جامعهی اسالمي نسبت به
يكديگر نهفته است و براساس اين واليت است كه آنان ميتوانند در امور يكديگر مداخله ...
نمايند  ...اگر بپذيريم كه در ماهيت نصيحت به ائمّهی مسلمين ،اين نوع واليت نهفته نباشد و
حالت آمرانه و ناهيانه به خود نگيرد ،اين فريضه از فريضهی امر به معروف و نهي از منكر به
كلي متمايز ميگردد» (منتظری نجفآبادی1041 ،ق ،ج  .)314-341 :8در اين مورد بايد گفت
اگرچه استعاليي بودن امر به معروف و نهي از منكر امری قابل قبول است ،لزوماً به اين معنا
نيست كه در نصيحت هيچگونه واليتي نهفته نباشد .چراكه نصيحت نيز نوعي مداخله و تصرف
در امور ديگران است كه نيازمند نوعي واليت است و بر همين اساس است كه در يكي از
كتابهای فقهي از تعبير «واليت التواصي» برای توصيه به حق و صبر استفاده شده است ،با اين
استدالل كه حتي تواصي نيز اگرچه مجری آن مردم باشند ،شعبهای از قدرت و واليت عدول
مؤمنان است (بحراني1026 ،ق )11(.)05 :البته «واليت مقول به تشكيك و دارای مراتب»
(منتظری نجفآبادی1041 ،ق ،ج  )314 :8و شدت و ضعف (بحراني1026 ،ق )24()05 :است،
ازاينرو ميتوان گفت واليتي كه در نصيحت وجود دارد ،به اندازهی واليت امر به معروف و
نهي از منكر نيست و لذا ماهيت آن بهصورت آمرانه نخواهد بود.

 .2-1-2مراتب اجرا و عمل
از اين منظر ،نصيحت نسبت به امر به معروف و نهي از منكر اخص است .چون اولي از
مرحلهی گفتار فراتر نميرود ،اما دومي در برخي موارد به مرحلهی رفتار و اقدام عملي نيز
ميرسد .بر همين اساس «نصيحتِ ائمّهی مسلمين وظيفهی عموم مسلمانان در جامعهی اسالمي
است؛ اما امر به معروف و نهي از منكر در برخي مراتب اعالی آن وظيفهی حكومت اسالمي
بوده يا منوط به اذن حاكم جامعالشرايط است» (منتظری نجفآبادی1041 ،ق ،ج .)341 :8

 .3-1-2شيوهي اجرا
چنانكه اشاره شد ،نصيحت بايد مخفيانه باشد .البته امر به معروف و نهي از منكر نيز بهطور
طبيعي بايد در مرحلهی اول مخفيانه انجام گيرد ،اما در صورت احتمال تأثير ،ميتواند علني هم
باشد (مصباح يزدی )21(.)81 :1381 ،از نظر مقام معظم رهبری ،اگر نهي از منكر مسئوالن
متضمن افشای نقاط منفي ايشان باشد ،به لحاظ حفظ مصالح صحيح نيست و بايد در خفا
انجام گيرد (خامنهای .)1314/5/16 ،بر همين اساس شايد بتوان گفت كه رسانهها ،ابزارهای امر
به معروف و نهي از منكر و آن هم در مرحلهای هستند كه نصايح اثر نداشته و «قصور» به
«تقصير» «علني» تبديل شده ،اطالع عموم شرط تأثير بوده و خالف مصالح نباشد.

جايگاه نصيحت امام مسلمين در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

11

 .4-1-2انگيزه
بعضي تفاوت اين دو مفهوم را در مسئلهی «نيت و انگيزهی خيرخواهانه» دانستهاند« :قوام
نصيحت به انگيزههای خيرخواهانه آن است ...در واژههای انتقاد و حتي امر به معروف و نهي
از منكر ،انگيزهها و نيتها چندان دخالتي ندارند به اين معنا كه انتقاد ممكن است با انگيزه
مثبت همراه باشد و يا با انگيزه منفي( »...سروش محالتي .)104 :1315 ،اما بهنظر ميرسد در
مورد انگيزهی خيرخواهي ،بين نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر تفاوتي نباشد ،چراكه
آنچه در «وجوب» امر به معروف و نهي از منكر شرط نيست ،داشتن قصد قربت و انگيزهی
الهي است (موسوی خميني1025 ،ق:

)22(.)211

چنانكه نصيحت نيز ميتواند دارای انگيزهی

الهي نباشد ،اما «سزاوار است كه آمر به معروف و ناهي از منكر ،مانند پزشك معالج مهربان و پدر
با شفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را مينمايد ،باشد» (موسوی خميني1025 ،ق.)321 :

 .2-2رابطهي نصيحت حاكم با دعوت به خير
از بعضي عبارات فقهي چنين استنباط ميشود كه دعوت به خير معنای خاص و متفاوت از
امر به معروف و نهي از منكر دارد چنانكه آن را به معنای «ارشاد و تعليم احكام» (موسوی
قزويني1021 ،ق )23()508 :دانسته يا از مصاديق «تحذير» يعني ترسانيدن مؤمن از وقوع در
ضرر ديني و دنيوی (موسوی قزويني1020 ،ق ،ج  )261 :2برشمردهاند .در مورد تفاوت ارشاد
جاهل با امر به معروف و نهي از منكر گفته شده« :ارشاد در جايي است كه شخص ،نسبت به
حكم يا موضوع و يا هر دو جاهل باشد ،بر خالف امر به معروف و نهي از منكر كه فرد ،عالم
به حكم و موضوع است» (جمعي از پژوهشگران1026 ،ق ،ج  .)351 :1بهعبارت ديگر،
زمانيكه فردی «عمداً» عمل خالف شرع انجام ميدهد ،عمل او معصيت و منكر خواهد بود كه
نيازمند امر به معروف و نهي از منكر است (مصطفوی1021 ،ق )20(.)36 :ازاينرو ميتوان نتيجه
گرفت كه دعوت به خير ،مقدمهی امر به معروف و نهي از منكر است« :طبيعت امر به معروف
و نهي از منكر با معني تعليم و ارشاد و نصح ،متفاوت و بهگونهای است كه متالزم با عمل و
تحقق معروف و ريشهكن شدن منكر است و به همين دليل اين مرحله پس از انجام مراحل
سهگانهی تعليم و ارشاد و نصح انجام ميگيرد و قبل از اتمام اين مراحل توسل به امر به
معروف و نهي از منكر نادرست است و با موازين اسالم وفق نميدهد» (عميد زنجاني،
1021ق ،ج  .)234 :1پس مواردی مانند تعليم جاهل را كه در بعضي از كتابهای تحت عنوان
مراتب امر به معروف و نهي از منكر آورده شده است (مصباح يزدی ،)10 :1381 ،صرفاً
بهعنوان يكي از مراحل مقدماتي آن و در قالب دعوت به خير ميتوان پذيرفت )25(.با توجه به
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آنچه در مورد ويژگيهای نصيحت و تفاوت آن با امر به معروف و نهي از منكر گفته شد،
بهنظر ميرسد نصيحت يكي از انواع دعوت به خير است و از اين منظر اصل  8قانون اساسي
مبنايي برای نصيحت مردم از سوی حاكمان (دلسوزی در قالب تنبيه غافل و ارشاد جاهل) و
حاكمان از سوی مردم (دلسوزی در قالب اطاعت ،دفاع و تذكر خيرخواهانه) است.

 .3نحوهي اعمال نصيحت حاكم
تدوينكنندگان اصل  ،8چگونگي تحقق (تعيين شرايط ،حدود و كيفيت) آن را در قسمت
پاياني اصل به قانون واگذار كردهاند كه براساس مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون
اساسي ،منظور آنان از قانون هم قانون اساسي و هم قوانين عادی است( .ادارهی كل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،1360 ،ج  )26(.)014-041 :1با توجه به
اينكه تاكنون قانون عادی در مورد كيفيت انجام دعوت به خير و نصيحت حاكم تصويب نشده
است (در قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر ،اگرچه از حق مردم برای
نصيحت و دعوت به خير نام برده شده است ،اين مفاهيم نه تعريف شده و نه حدود و شرايط
و كيفيت آن تبيين شده است) )21(،ازاينرو ابتدا بايد به بررسي فقهي موضوع پرداخت و سپس
در اصول ديگر قانون اساسي به دنبال راهكارهای اعمال آن بود .شايان ذكر است كه نصيحت
ائمهی مسلمين ميتواند شامل تمامي مسئوالن نظام باشد ،ليكن در اين مقاله صرفاً به نصيحت
امام مسلمين اشاره ميشود.

 .1-3بررسي راهكارهاي اعمال نصيحت حاكم
همانطوركه بيان شد ،نصيحت مخصوص زماني است كه مردم احساس كنند حاكم اسالمي
بدون تعمد مرتكب خطايي شده است .ازاينرو گفته شده« :خطاهای حاكمي كه از ابتدا
حكومت او براساس ضوابط شرعي منعقد گرديده اگر جزئي و شخصي باشد و به كرامت
اسالم و مسلمانان لطمهای وارد نياورد ،حكم به عزل يا جواز خروج عليه وی از اين جهت
مشكل است و حتي ميتوان گفت با ارتكاب چنين خطاهايي از عدالت نيز بيرون نميرود-
البته درصورتيكه ما عدالت را عبارت از ملكه بدانيم -و اگر قبول كرديم كه با وقوع اين
خطاها از عدالت خارج ميشود وظيفه در چنين شرايطي نصيحت و ارشاد است و بعيد است
كه در اينگونه موارد ،نوبت به قيام و مبارزهی مسلحانه برسد» (منتظری نجفآبادی1041 ،ق،
ج  .)024 :2بدون ورود به اين بحث كه خروج حاكم از عدالت ،قاعدتاً موجب انعزال وی
ميشود يا خير ،لزوم نصيحت در صورت خطای حاكم قابل قبول است ،اما پرسش اين است
كه چگونه بايد اين نصيحت از سوی مردم انجام گيرد؟ پيشتر اشاره شد كه نصيحت بايد
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مخفيانه باشد؛ يعني اگر دسترسي به حاكم باشد بايد در خفا او را نصيحت كرد و اال با ارسال
نامه و ...بدون اطالع ديگران )28(.اما با توجه به عدم دسترسي مردم به رهبری چه بايد كرد؟
راهكار نهادينهای كه ميتوان از قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران برای نصيحت حاكم
استنباط كرد ،مجلس خبرگان رهبری است .اعضای اين مجلس كه با رأی مستقيم مردم انتخاب
ميشوند ،عالوهبر وظيفهی شناسايي و كشف رهبری نظام در صورت فوت يا از دست دادن
شرايط رهبر قبلي ،ميتوانند برای پيشگيری از مشكالت بعدی به نمايندگي از مردم او را
نصيحت و ارشاد كنند .البته اين امر به تصريح در قانون اساسي بيان نشده( )21و مخالفاني دارد
كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد ،لكن ميتوان از منطوق و مفهوم كالم برخي اعضای سابق و
فعلي مجلس خبرگان رهبری ،كارويژهی اين مجلس را بهعنوان نمايندهی مردم در دعوت به
خير رهبر استنباط كرد .بهطور مثال آيتاهلل جوادی آملي در پاسخ بدين سؤال كه آيا چنين
مجلسي در ساير كشورها هم پيشبيني شده است؟ چنين پاسخ ميدهد« :ميطلبد كه
كارشناسان فقاهت و عدالت ،در دو مرحله(حدوث) و (بقاء) محقّقانه سنّت و سيرت رهبری
نظام را مراقب باشند ،چنانكه آحاد مردم نيز برابر اصل هشتم قانون اساسي عهدهدار دعوت به
خير ،امر به معروف و نهي از منكر متقابل بين دولت و ملتاند» (جوادی آملي.)25 :1385 ،
سپس به اين نكته اشاره ميكنند كه اگر مردم خود بتوانند مستقيماً رهبر را شناسايي كنند،
نيازی به مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود ،مگر به لحاظ بقای شرايط و اوصاف كه جهت
مراقبت مستمر شايد وجود آن الزم باشد .البته آن هم منوط به آن است كه حضور مستمر و
پيگيری مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد وگرنه حضور دائمي خود ملّت كافي
است (جوادی آملي .)28 :1385 ،از سوی ديگر ،با وجود آنچه در مورد عدم امكان امر به
معروف و نهي از منكر حاكم عادل بيان شد ،شايد بتوان يك كارويژهی ديگر برای مجلس
خبرگان در اين چارچوب تصور كرد و آن وقتي است كه مردم احتمال دهند كه حاكم قصد
ارتكاب گناه دارد يا به گمان خروج حاكم از عدالت بخواهند وی را امر به معروف و نهي از
منكر زباني كنند .در اين حالت با توجه به فتوای امام خميني (ره) مبني بر اينكه «مجرد كشف
خالف چيزی كه امام جمعه گفته ،دليل بر دروغگويي او نيست ،زيرا ممكن است گفتهی او از
روی اشتباه يا خطا و يا توريه باشد ،و سزاوار نيست انسان به مجرد توهّم خروج امام جمعه از
عدالت ،خود را از بركات نماز جمعه محروم نمايد» (موسوی خميني1025 ،ق .)811 :بايد
سازوكاری برای احراز خروج امام از عدالت وجود داشته باشد ،چراكه تا برای مكلف احراز
نشود كه عمل «امام{جماعت} كه او آن را ظلم ميشمارد ،با علم و اختيار و بدون مجوز
شرعي بوده ،مجاز نيست كه حكم به فسق او نمايد» (حسيني خامنهای1020 ،ق .)113 :شايد
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بهترين سازوكار برای اين امر نيز مجلس خبرگان رهبری باشد كه ارتباط آن با مردم ،هم از
وقوع چنين اتفاقاتي كه براساس ظن و گمان حادث ميشود جلوگيری ميكند و هم جلوی
سوء استفادهی دشمنان را خواهد گرفت .آيتاهلل جنتي اين دو كارويژه را چنين جمع كرده
است « :اگر زماني مردم ديدند كسي كه بهعنوان رهبر انتخاب شده ،يكي از شرايط ،همچون
عدالت را ندارد يا اقداماتي ميكند كه با تدبير نميسازد و يا مضرّ است ،در اين صورت از
طريق خبرگان كه نمايندگان آنها هستند و اين مسؤوليت را از سوی آنها بر عهده گرفتهاند،
اقدام ميكنند و نظريات خود را به آنان منتقل ميكنند تا تحقيق كنند كه اگر درست است ،اقدام
كنند و اگر واقعيت ندارد ،به مردم توضيح دهند» (جنتي .)51 :1385 ،با اين حال بهنظر ميرسد
هنوز اعضای مجلس خبرگان رهبری به لحاظ ذهني و عملي زمينهی الزم را برای ارتباط با
مردم فراهم نكردهاند ،چنانكه يكي از اعضای مؤثر اين مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا
«مجلس خبرگان راهكاری انديشيدهاند كه مجرايي وجود داشته باشد كه اگر مردم بخواهند
نصيحت يا امر به معروف و نهي از منكر بكنند از آن طريق با رهبری ارتباط برقرار كنند؟»
اگرچه به امكان مراجعهی مردم به نمايندگانشان (در مجلس خبرگان) اشاره ميكند (هاشمي
رفسنجاني ،)52 :1385 ،در جای ديگر تصريح ميكند كه «چون آقايان حقوق يا مقرری ندارند
حتي مثالً در حوزه انتخابيهشان هم با هزينه نظام دفتری ندارند كه مردم با آنها تماس بگيرند و
اگر خودشان امكاناتي داشته باشند محلي را برای اين كار تهيه ميكنند» .و نيز راه ديگر
نصيحت رهبری را اعالم نظرهای مردم از طريق مطبوعات ميداند و به اين نكته كه «انتقاد
نسبت به رهبری محذورات خاص خودش را دارد كه در جرايد و مطبوعات نميتواند
بهصورت صريح و آشكار ـ مثل ديگر مسؤوالن نظام ـ مطرح شود» پاسخ نميدهد (هاشمي
رفسنجاني .)53 :1385 ،مانع ديگر اين ارتباط محرمانه بودن فعاليتهای مجلس خبرگان به
استناد برخي مصالح است ،درحاليكه به اعتراف برخي اعضای اين مجلس «اگر مصلحت
ايجاب ميكرد و مجلس خبرگان موارد نظارت خويش را در سطح جامعه منتشر ميكرد ،بيشتر
موجب اعتماد مردم و استحكام نظام ميشد» (استادی.)14 :1385 ،

 .1-3اعمال نصيحت حاكم و اصل 111
در بند قبل مجلس خبرگان رهبری برای اعمال نصيحت حاكم مطلوب دانسته شد ،اما در
اين بند به دنبال آنيم كه آيا از قانون اساسي نيز چنين كارويژهای قابل برداشت است؟ برای
پاسخ به اين پرسش الزم است تا اصل  111قانون اساسي بررسي شود .براساس اين اصل،
تشخيص اينكه رهبر از «انجام وظايف قانوني خود ناتوان شده يا فاقد يكي از شرايط ...
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گرديده ،يا اينكه از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است» با مجلس خبرگان است .اگرچه
تشخيص فقدان شرايط در رهبری ،بهطور منطقي لزوم نظارت بر صفات وی را در پي دارد،
خود مسئلهی نظارت مورد اختالف است و طبيعتاً اينكه مجلس خبرگان رهبری وظيفهی
نصيحت رهبر را نيز بر عهده داشته باشد ،نيازمند تأمل بيشتری است .توضيح آنكه در مجلس
بازنگری قانون اساسي ،پيشنهاد اضافه كردن عبارت «نظارت بر حسن انجام وظايف رهبری»
به وظايف خبرگان رأی الزم را نياورد .داليل مخالفاني چون آقايان موسوی خوئينيها و عبداهلل
نوری آن بود كه نظارت بر رهبری از سوی خبرگان ،ايجاد رهبری مخفي (ادارهی كل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،)1262 :1381 ،پايين آوردن شأن مقام
رهبری در مقابل ساير قوا (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي،
 )1260-1263 :1381و تضعيف ايشان (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس
شورای اسالمي )1261 :1381 ،است .مرحوم عميد زنجاني با نظارت موافق بودند ،اما تدابير
ديگری را الزم ميدانستند (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي،
 .)1261 :1381در مقابل آقايان اميني ،طاهری خرمآبادی ،آذری قمي و مؤمن معتقد بودند كه
الزمهی اصل  111نوعي نظارت يا مراقبت بر رهبری است (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط
عمومي مجلس شورای اسالمي )1260 :1381 ،و براساس همين اصل ،در مجلس خبرگان
هيأت تحقيق تشكيل شد كه مورد استقبال امام قرار گرفت (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط
عمومي مجلس شورای اسالمي )1268 :1381 ،و نيز اعتقاد داشتند كه وجود اين نظارت نه
تضعيف رهبری بلكه تحكيم ايشان است (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس
شورای اسالمي .)1213 :1381 ،اگرچه برخي علت مخالفت با اين پيشنهاد را «نداشتن تئوری
مشخص و شفاف در فقه حكومتي ،در بيانات برخي از اعضای شورای بازنگری قانون اساسي»
(محرمي )141 :1385 ،دانستهاند ،چه بسا بتوان دليل بعضي از اين مخالفتها را كه تاكنون
استمرار يافته -عالوهبر استناد به عدم تصويب درج اين واژه در اصل  -111در دو نكته يافت:
اول :خلط اصل نظارت با نظارت بر نهادهای زير نظر رهبری و دوم :اعتقاد به اينكه برای
تشخيص فقدان شرايط رهبری ،نظارتي كلي كافي است و نبايد به بهانهی آن ،بر تك تك
اقدامات رهبری نظارت كرد )34(.در هرحال ،بهنظر ميرسد كه اعضای مجلس خبرگان با استناد
به صالحيت مندرج در اصل  148قانون

اساسي)31(،

هم در مقام

نظر()32

و هم در مقام عمل،

نظارت گستردهای در قالب كميسيون تحقيق خبرگان برای خود قائل شده

است()33

و شخص

مقام معظم رهبری نيز در عين اينكه عملكرد نهادهای موسوم به زير نظر رهبری را عملكرد
رهبری نميدانند ،معتقدند كه نه تنها خبرگان ميتوانند با بررسي نصب و عزلهای رهبری در
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اين دستگاهها به عدالت ،تدبير و مديريت رهبری نظارت كنند ،بلكه معتقدند اگر در دستگاهها
تخلفي صورت گرفت و به رهبری گزارش دادند و او هم با احراز خالف ،سكوت كرد و
اقدامي انجام نداد ،اين به شرايط رهبری ارتباط پيدا ميكند (جنتي .)51 :1385 ،اما موضوع
مورد بحث ما گامي فراتر از اين مسئله است و آن مبتني بر تفسيری است از اصل  111كه
براساس آن خبرگان موظف به جلوگيری از بروز اختالل در فعاليت رهبری نيز هستند ،چنانكه
آيتاهلل مصباح يزدی معتقد است« :وظيفه فرعي ديگر خبرگان ،نظارت بر كارهای رهبری است
تا خدای ناكرده كار به عزل كشيده نشود .مجلس خبرگان با تعيين يك (هيئت تحقيق) كارِ
كنترل و نظارت را انجام ميدهد .چون ممكن است جرياني تدريجيالوقوع باشد ،لذا ميتوان
از نقطهای كه شروع شده آن را پيش گيری كرد يا گاهي اوقات كار از نقطهای شروع شده كه
احتمال وقوع خطا در آن هست و ميتوان همان نقطه خطا را بست .لذا هيئت تحقيق از باب
قاعده «هرچه بعد از وقوع رفعاش واجب است ،قبل از وقوع دفعاش واجب است» از بروز
اختالل در دستگاه رهبری جلوگيری ميكند» (مصباح يزدی .)02 :1311 ،به اين نظر ايرادهايي
وارد شده است -1« :در اين برداشت غايت نظارت ،معزول نشدن رهبر تلقي شده است كه
خبرگان بايد با نظارت خود مانع از عزل شود .اين تلقّي نيز شاهدی از قانون بههمراه ندارد .از
نظر قانون اساسي و نيز برطبق آييننامهای كه برای هيأت تحقيق به تصويب خبرگان رسيده
است ،حفظ رهبری از وظايف خبرگان شمرده نميشود .خبرگان مرجع تشخيص از دست
دادن شرايط است و برای اين كار ميتواند به تحقيق و بررسي بپردازد .خبرگان به استناد كدام
قانون مجاز به اقداماتي است كه به تشخيص خود راه خطا را در كار رهبری ميبندد؟  -2از
آنجا كه رفع اختالل و ناهنجاری بعد از وقوع در حيطه وظايف خبرگان نيست ،لذا موردی
برای تمسك به قاعده مزبور وجود ندارد -3 .مجلس خبرگان و هيأت تحقيق آن موظفند
براساس قانون مربوطه اقدام كنند و با توجه به اينكه محدوده اختيارات و وظايف آنها بهتفصيل
روشن شده است ،جايي برای استناد به يك قاعده بيروني ـ هرچه رفعش واجب است ،دفعش
نيز الزم است ـ وجود ندارد .جلوگيری از بروز اختالل در كار رهبری براساس اين قاعده يك
(تكليف عام) است و برای نهاد خبرگان تكليف خاصي ايجاب نميكند» (سروش محالتي،
 .)131 :1318اما در پاسخ به اين سه ايراد بايد گفت :اوالً ،نه تنها غايت نظارت خبرگان معزول
نشدن رهبری نيست ،بلكه غايت آن اعالم انعزال وی است ،كما اينكه آيتاهلل مصباح در
مباحث ديگر خود پس از تبيين شرط پرهيز از توهين و رعايت شئون طرف مقابل در زمان امر
به معروف و نهي از منكر ،به لزوم توجه به اين مسئله در بحث امر و نهي حاكم جامعهی
اسالمي اشاره كرده و تصريح ميكند« :در ساختار جمهوری اسالمي ،يك دستگاه قانوني به نام
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كميسيون هيأت تحقيق در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملكرد رهبری قرار داده شده تا با
كمترين ضرر ،اشتباه محتمل رهبری كانون توجه قرار گيرد و بررسي شود .اگر ثابت شود كه

اين مطلب صحت دارد و رهبری دچار انحراف از مسير اصلي انقالب گرديده است ،خودبه-
خود از مقامش كنار ميرود و اين مطلب را مجلس خبرگان به اطالع مردم ميرساند» (مصباح

يزدی .)15 :1381 ،ثانياً ،قاعدهی مزبور قاعدهای عقلي است كه نيازی به تصريح آن در قانون
وجود ندارد ،يعني همانطوركه ايرادكننده ،خود ،از اصل  111قانون اساسي به ضرورت نظارت
ولو بر صفات رهبری (سروش محالتي )131 :1318 ،رسيده است ،بهنظر ميرسد اين امری
عقالني باشد كه خبرگان قانون اساسي قبل از اينكه «اشتباه و خطا»ی رهبری در شرايطي به
«گناه عمدی» يا انحراف جبرانناپذيری منجر شود ،وی را از اين امر برحذر دارند .اين نكته
مورد توجه بعضي اعضای مجلس بازنگری قانون اساسي مانند آيتاهلل طاهری خرمآبادی نيز
بوده است« :در مسئله نظارت اينطور نيست كه معنايش اين باشد كه خدای نخواسته خود
رهبر يك نقص و عيبي دارد و بر كار او از جهت خودش نظارت ميشود .خيلي مسائل هست
در رابطه با اطرافيانش ،در رابطه با بيتش ،در رابطه با نفوذهايي كه ممكن است از اطراف بشود
و خودش هم توجه نداشته باشد .بنابراين يك نظارتي از بيرون بر بيت رهبر ،بر روابط رهبر،
عملكرد او بشود اين چيزی نيست كه واقعاً عيب داشته باشد  ...اين جور نيست كه حاال مثالً
خبرگان مأموريني در اطراف رهبر بگذارند و از همه طرف او را كنترل كنند!  ...يعني اگر فرض
كنيد خبرگان ديدند كه در بيت رهبر ،در اطرافيانش اشكالي هست اين حق را دارند بروند به او
تذكر بدهند» (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي.)1266 :1381 ،
اشارهی برخي اعضای مجلس خبرگان پس از بازنگری ،به وظيفهی اين مجلس در پيشگيری از
حوادث و نيز ارائهی مشورت به رهبری ،نشاندهندهی تأييد اين ديدگاه است (اميني.)141-148 :1311 ،
عالوهبر اين استدالل عقلي ،بهنظر ميرسد كه يك استدالل فقهي مهم كه كمتر بدان استناد شده
است وجود دارد كه در اين مقاله از آن به نصيحت حاكم اسالمي تعبير شد و خبرگان رهبری
نهاد متولي آن معرفي گرديد .براساس اين استدالل ،اعضای مجلس خبرگان رهبری با توجه به
اشرافي كه بر عملكرد رهبری دارند ،مستند به اصل  8قانون اساسي و به نمايندگي از مردم
«وظيفه» دارند از باب وجوب نصيحت و خيرخواهي برای رهبر جامعهی اسالمي ،هر جا وی
را در معرض خطا و اشتباهي ديدند ،به او تذكر دهند تا جمع اين خطاها به از دست دادن
شرايط در وی منجر نشود .ازاينرو با توجه به اينكه اصل  ،8قانون را تعيينكنندهی كيفيت
اجرای دعوت به خير ميداند ،خبرگان ميتوانند با استناد به اصل  148قانون اساسي-كه به آنان
اجازهی تعيين صالحيت برای خود ميدهد -عالوهبر اثبات امكان نظارت بر رهبری ،وظيفهی
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نصيحت را نيز برای خود پيشبيني كنند .اين استدالل ميتواند با اين پاسخ روبهرو شود كه:
«الف) نظارت ،مبتني بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسي عملكردهاست .درحاليكه ادله امر
به معروف و نهي از منكر ،اجازه مراقبت از اشخاص و يا پيگيری از نحوهی عملكرد آنها را
نميدهد .مسلمانان هرچند موظف به امر به معروف و نهي از منكرند ولي احدی تحت اين
عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار ديگری نيست .ب) اگر نظارت ،بهعنوان اهرمي برای (لزوم
پاسخگو بودن شخص مسؤول) تلقي شود و او را مكلّف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتي
بگرداند ،قهراً ادلّه امر به معروف و نهي از منكر از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات
(لزوم پاسخگو بودن رئيس) در برابر ديگران را ندارد .ج) خطای در تطبيق ،مشمول نهي از
منكر نيست .ازاينرو نهي از منكر نسبت به كسي كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق
دچار اشتباه شده است ،واجب نيست .بر اين اساس ،چنانچه نظارت مقيد به نهي از منكر و
مبتني بر آن باشد .بسيار محدوده تنگ و مضيقي خواهد داشت و عمالً به ركود نظارت و
تعطيل آن خواهد انجاميد زيرا چگونه ميتوان اثبات كرد كه رهبری در مورد خاصي با شناخت
كامل از موضوع و درك صحيح از واقعيت ،بر خالف وظيفه اقدام نموده است؟» (سروش
محالتي .)116-115 :1318 ،چنانكه ايشان با استناد به اين داليل به اين نتيجه ميرسد كه
رواياتِ النصيحة الئمة المسلمين نيز نميتواند نظارت به مفهوم حقوقي آن را تثبيت

كند()30

و

ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجه سازد (سروش محالتي .)116 :1318 ،اگرچه تبيين
رابطهی امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به خير با نظارت فرصت ديگری ميطلبد،
بهاجمال بايد گفت اوالً ،امر به معروف و نهي از منكر نه تنها با نظارت و تفحص تعارض
نداشته بلكه مبنای نظارت و ايجاد نهادهای نظارتي است )35(.اين ادعا را ديدگاههای فقهي( )36و
سيرهی پيامبر (ص) ،اميرالمؤمنين (ع) و مسلمين در نظارت بر بازار و ...اثبات ميكند .ثانياً ،امر
به معروف و نهي از منكر معنايي جز لزوم پاسخگويي مرتكب ندارد ،خواه پاسخ عملي وی كه
به شكل ترك گناه متجلي ميشود يا استداللي كه وی برای توجيه عمل خويش ارائه ميدهد.
ثالثاً ،درست است كه خطای در تطبيق مشمول نهي از منكر نيست اما اگر عمل انجامگرفته
جزو اموری باشد كه شارع راضي به انجام آن نيست حتي اگر ناشي از جهل به موضوع باشد و
نه جهل به حكم ،مشمول ارشاد جاهل (دعوت به خير) خواهد شد كه قبالً رابطهی آن با
نصيحت معلوم شد .اين امر بيشك در مورد اعمال غيرشخصي رهبری كه آثار مهمي در
جامعه خواهد داشت نيز صادق است.
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نتيجهگيري
با توجه به نكات و استداللهای بيانشده مبني بر اينكه :يك؛ انواع نصيحت از جمله
نصيحت امام مسلمين زيرمجموعهی دعوت به خير است ،دوم؛ اصل  8قانون اساسي تعيين
شرايط ،حدود و كيفيت انجام دعوت به خير را بر عهدهی قانون گذارده است ،سوم؛ نصيحت
امام مسلمين از سوی مردم در قالب تذكر به وی ،بهدليل حساسيتها و لزوم داشتن ابزار الزم
برای سنجش خطای احتمالي او نيازمند خبرگاني منتخب مردم است ،چهارم؛ وقتي مجلس
خبرگان رهبری ابزار الزم برای بررسي و اعالم انعزال رهبر مسلمين را در اختيار دارد عقالً
بايد از اين ابزار برای جلوگيری از بروز چنين وضعيتي استفاده كند ،پنجم؛ برداشت و فهم
برخي اعضای صاحبنظر خبرگان نيز بر لزوم ارائهی مشورت به رهبری و حراست از او به
نمايندگي از مردم است ،ششم؛ براساس اصل  148تغيير و تصويب قانون خبرگان با خود آنان
است ،ميتوان نتيجه گرفت كه هرچند واژهی «النصيحة الئمة المسلمين» در قانون اساسي
تصريح نشده ،جايگاه آن از جمله مبنا و چارچوب الزم برای اعمال آن در اين قانون فراهم
است و بر همين اساس مجلس خبرگان ميتواند به استناد اصول  8و  148قانون اساسي
شرايط ،حدود و كيفيت نصيحت امام مسلمين را تعيين كند و به تصويب برساند .ازاينرو
پيشنهاد ميشود يك ،موضوع النصيحة الئمة المسلمين مستند به اصل  8قانون اساسي بهعنوان
وظيفه در آييننامهی مجلس خبرگان رهبری درج شود؛ دوم؛ آييننامه از محرمانه بودن خارج
شده ،مردم با وظايف و اقدامهای كميسيون تحقيق بيشتر آشنا شوند؛ سوم ،زمينهی ارتباط
راحتتر مردم برای انتقال نظرها ،گزارشها و پيشنهادهايشان به نمايندگان خود در اين مجلس
فراهم شود و بودجهی الزم برای اين امر-ايجاد دفتر و  -...در اختيار اعضای مجلس خبرگان
قرار گيرد.
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يادداشتها
« .9در جمهوری اسالمي ايران دعوت به خير ،امر به معروف و نهي از منكر وظيفهای است همگاني و
متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرايط و
حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند .والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون
بالمعروف و ينهون عن المنكر».
 .1امام خميني (ره) ،بعضي از اين احاديث را ضعيف دانسته و معتقد است كه اينگونه عبارات بر
وجوب شرعي داللت نميكند تنها حقوق مؤمنان بر يكديگر را ميرساند (موسوی خميني،
1015ق ،ج .)031 :1
 .3ظاهراً اشتراك لفظي خيرخواهي (ترجمهی فارسي نصيحت) با دعوت به خير موجب شده كه بعضي
نصيحت را و تمامي رواياتي را كه در آنها از نصيحت سخن گفته شده ،تعبير به دعوت به خير
كنند .اين نظر قابل تأمل بهنظر ميرسد ،چراكه «خير» در دعوت به خير ،لفظي كلي و دارای
مصاديق متعدد است ناظر به عملي كه فرد به انجام آن دعوت ميشود ،اما «طلب خير» در نصيحت،
ناظر به انگيزهی فرد ناصح است و ازاينرو مساوی دانستن اين دو نيازمند دليل است ،چراكه اصل
بر اين است كه هر لفظي واجد معنای خاصي است و شارع در استفاده از آن مقصود خاصي را
دنبال ميكند.
 .4در روايات به لزوم نصيحت (خيرخواهي) مردم نسبت به خداوند نيز اشاره شده كه بعضي فقها آن را
طرفيني ميدانند« :نصيحة اللّه لخلقه بدعائه الي ما هو خير لهم في الدنيا و اآلخرة أو نصيحتهم النفسهم
بالتزام مرضات اللّه تعالي و نصيحتهم للّه و هي راجعة الي نصيحتهم النفسهم و هي االيمان باللّه و نفي
الشريك و ترك االلحاد  ...و ا لقيام بطاعته و االجتناب عن معصيته و الحب له و البغض فيه و مواالت
من أطاعه و معادات من عصاه( »...سروی مازندراني ،1382 ،ج .)362 :12
« .5عن أبي عبد اللّه (ع) قال :يجب للمؤمن علي المؤمن النّصيحة له في المشهد و الْمغيب و قال رسول اللّه (ص):
إنّ أَعظم النّاس منزلةً عند اللّه يوم القيامة أَمشاهم في أَرضه بالنّصيحة لخلقه».
 .6المراد بنصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلي مصالح دينه و دنياه ،و تعليمه إذا كان جاهال و تنبيهه إذا كان
غافال و الذب عنه و عن إعراضه إذا كان ضعيفا ،و توقيره في صغره و كبره ،و ترك حسده و غشه و دفع
الضرر عنه ،و جلب النفع إليه.
« .7أَيّها النّاس إنّ لي عليكم حقّا و لكم عليّ حقّ فأَمّا حقّكم عليّ فالنّصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و
تعليمكم كيال تجهلوا و تأْديبكم كيما تعلموا».
« .8و أمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة و النّصيحة في المشهد و المغيب و اإلجابة حين أَدعوكم و الطّاعة حين
آمركم».
« .1اني عارف لذي الطاعه منكم فضله و لذي النصيحه حقه».
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« .91و امحض أَخاك النّصيحة حسنة كانت أَو قبيحة».
« .99و النصيحة ال تكون قبيحة و لكن ربما يستقبحها السامع لصعوبتها».
« .91و اقبلوا النّصيحة ممّن أَهداها إليكم و اعقلوها علي أَنفسكم».
« .93فال تكلّموني بما تكلّم به الجبابرة  ...و ال تظنّوا بي استثقاال في حق ...فال تكفّوا عن مقالة بحقّ أَو
مشورة بعدل فإنّي لست في نفسي بفوق أَن أُخطئ».
« .94عن أَبي عبد اللّه (ع) قال :يجب للمؤمن علي المؤمن النّصيحة له في المشهد و المغيب».
 .95هر كس برادر (ديني) خود را پنهاني نصيحت كند ،او را آراسته و اگر آشكارا نصيحتش نمايد
ارزش او را كاسته است (امام حسن عسكری (ع) ،تحف العقول.)081 :
 .96النُّصحُ بَينَ المَألِ تَقريعٌ (ابن ابي الحديد ،بي تا ،ج .)301 :24
 ... « .97و في غيبته باالعالم بالكتابة أو الرسالة أو بحفظ عرضه و الزجر عن غيبته و دفع العادي عنه و
طلب المصالح له».
 .98دقت در روايت مربوطه -كه معموالً ناقص بيان ميشود -خالي از لطف نيست ...« :فقال أمير
المؤمنين«ع» :ويلك يا شريح ،أخطأت من وجوه :أمّا واحدة فأنا إمامك تدين اللّه بطاعتي و تعلم أنّي
ال أقول باطال ،فرددت قولي و أبطلت دعواي ،ثمّ سألتني البيّنة فشهد عبد ،و أحد سيدي شباب أهل
الجنة فرددت شهادتهما ،ثمّ ادّعيت عليهما أنّهما يجرّان إلي أنفسهما .أما إنّي ال أري عقوبتك إلّا أن
تقضي بين اليهود ثالثة أيّام ،أخرجوه .فأخرجه إلي قبا ،فقضي بين اليهود ثالثا ثمّ انصرف »...
(بحاراألنوار 56 /01؛ تاريخ أمير المؤمنين «ع» ،الباب  ،145الحديث .)6
« .91إنّ هذا التواصي إذا أخذ في االنتشار كظاهرة اجتماعية يأخذ نمطاً من القدرة السياسيّة العامّة و حكومة
األمّة و المجتمع علي نفسه و إن كان مجري هذه القدرة العامّة يختلف عن مجري و قناة الحكومة و الدولة.
و لعلّه إليذلك يشير تعبير الفقهاء بوالية عدول المؤمنين و إن كان ظاهر مرادهم تخصيصه بالحسبيات».
« .11و الوالية و السلطة و القدرة كصفة في الموجودات التكوينية ترجع إلي كماالت الوجود و هي بطبيعتها
تشتدّ شدّة و ضعفاً بدرجات كالوجود و بالتالي فتتباين حدود الماهيّات بحسب ذلك».
« .19امر و نهي بايد بهگونهای باشد كه در خلوت صورت پذيرد تا كسي ديگر متوجه اين تذكرات
نگردد [مگر جاييكه] هيچ راهي جز گفتن در حضور ديگران برای بازداشتن او وجود ندارد».
 .11در امر كردن و نهي نمودن ،قصد قربت و اخالص معتبر نيست ،بلكه اينها دو واجب توصّلي
ميباشند برای ريشهكن كردن فساد و بهپا داشتن واجبات .البته اگر قصد قربت داشته باشد ،در
مقابل امر به معروف و نهي از منكر مأجور ميباشد.
 ...« .13من وجوب اإلرشاد و تعليم األحكام الثابت بعمومات الكتاب و السنّة ،فمن الكتاب قوله عزّ من
قائل :و لتكن منكم أمّة يدعون إلي الخير».
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 .14موضوع اإلرشاد هو الجهل بالحكم و به يمتاز عن باب األمر بالمعروف و النهي من المنكر ،فالموضوع في
هذا الباب هو العمل الواقع علي خالف الشرع عمدا حتي يكون العمل معصية و منكرا.
 .15البته در كتاب مورد اشاره به اين نكته تصريح شده كه برخي فقها معتقدند تعليم جاهل به دعوت به
خير بازميگردد نه امر به معروف و نهي از منكر چون «اگر كسي از تكليفي بيخبر باشد و بدين
دليل آن را انجام ندهد ،آموزش اين تكليف به او امر به معروف نيست بلكه امر به معروف يادآوری
تكليفي است كه كسي آن را ميداند ولي انجام نميدهد» (مصباح يزدی.)114 :1381 ،
 .16رشيديان« -قانون معين ميكند» را ،مشخص بفرماييد كه كدام قانون معين خواهد كرد و بهتر است
بنويسيم «اين قانون و قوانين ديگر» .نايب رئيس -بهتر است قرار بگذاريم كه وقتي ميگوييم قانون
معين ميكند يعني قانون اين كشور يعني قانون اساسي معين ميكند يعني اين قانون و قوانين ناشي
از آن معين ميكند.
 .17برای مطالعهی بيشتر ر.ك :طالبكي ،اكبر ،لزوم اصالح «طرح حمايت از آمرين به معروف و ناهيان
از منكر» ،مصاحبه با خبرگزاری فارس 13/41/21 ،به آدرس:
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930729000440

 .18بايد توجه داشت كه هميشه موضوع نصيحت ،خطاهای شخصي حاكم نيست ،بلكه ميتواند نسبت
به سياستهای كلي نظام يا نحوهی اجرای آن باشد.
 .11اصل « :111هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در
اصول پنجم و يكصدونهم گردد ،يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ،از مقام
خود بر كنار خواهد شد .تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مي باشد.
در صورت فوت يا كنارهگيری يا عزل رهبر ،خبرگان موظفند ،در اسرع وقت نسبت به تعيين و
معرفي رهبر جديد اقدام نمايند»...
« .31سروش محالتي ... :قهراً اين نظارت به اندازهای مالزمه دارد كه حدود اندازهاش بيش از اينكه
شرايط كلي ،استمرار پيدا ميكند ،نخواهد بود لذا ما نميتوانيم به چنين اطالقي تمسك كنيم و در
نتيجه بتوانيم بر سازمانهايي كه زيرنظر رهبری هستند (البته به صورت خُرد) وارد شويم» (هاشمي
رفسنجاني.)53 - 26 :1385 ،
 .39اصل ...« :148هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف
خبرگان در صالحيت خود آنان است».
 .31اشكالكننده در مصاحبه با حجتاالسالم والمسلمين رفسنجاني تصريح ميكند كه به لحاظ ديني
«النصيحة الئمة المسلمين» وظيفهی همگاني است و خبرگان هم ميتوانند چنين كاری انجام بدهند،
لذا اشكال ايشان آن است كه از اصل  111و النصيحة الئمة المسلمين چنين نظارتي برداشت
نميشود (هاشمي رفسنجاني.)53 - 26 :1385 ،
 .33بعضي اعضای خبرگان حتي برای كميسيون تحقيق نوعي استقالل قائل شدهاند ،چنانكه معتقدند
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كميسيون اشكاالت را «قبل از خبرگان بايد با رهبری در ميان بگذارند ،ممكن است رهبری دليلي
داشته باشد يا سندی ارائه كند كه قانع كننده باشد» (يزدی.)84 :1385 ،
 .34حضرات آيات استادی ،جنتي ،يزدی ،رفسنجاني جوادی آملي و اميني به مسئلهی لزوم نظارت
تصريح دارند (حكومت اسالمي ،ش  04 ،8و .)01
 .35ر.ك :طالبكي.111-112 :1311 ،
 .36گشتزني و نظارت در اماكن عمومي ،بهعنوان مبارزه و برخورد با مفاسد اجتماعي برای بسيجيان
يا غير آنها با هدف ردع از منكرات و با وجود شرايط مانعي ندارد (بهجت فومني1028 ،ق ،ج .)103 :3
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