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است .ضرورت طرح این بحث از آنجاست کث یثيج جریثان رر حثوزه قثدرت من وثا
نم تواند طرح منسجم و نظامیافت براي مهار حکومت راشت باشثد؛ جث آنکث رر اثام
نخست مواضع خور را رر حوزة قدرت از زاوی نظارت تئوری ه کرره باشد و اولثين اثام
رر این مسير استخراجِ مبان پذیرش و پای یاي مشروعيت نظارت بر قدرت رر یثر نظثام
حووق است .یمچنين آنچ قانوناذار یا فوي را رر وضع موررات و استنباط احکام جدید
جهتِ پرکررن خألیاي قانون موجور یاري م کند ،کشف مبان نظام حووق مثورر نظثر
است ک موررات حووق بر اساس آن مبان وضع ارریده است .نظام حووا اساس ایران
ضمن ایميت فراوان ب بحث نظارت ،پای یا و مبان مشروعيت نظارت بر قثدرت را ییث
مفایيم یمچون امر ب معروف و نه از منکر ،النصیحة ألئم ة المسثممين ،امانثترانسثتن
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موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدي و بحثثبرانگيث رر حوثوا اساسث

مناصب عموم و حق تعيين سرنوشت پذیرفت است.

کليدواژگان :نظارت ،قدرت ،امر به معروف و نهیی ا مکریر ،نحیي ت ،امانیت ،حی
تعيين سرنوشت.
* استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران؛ پردیس فارابی.
** دکتري حقوق عمومی دانشگاه تهران؛ پردیس فارابی.
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موضوع نظارت و ککترل قدرت ا مباحث جدی و ب ثانگيز در حقیوق اساسیی اسیت.
نظام حقوق اساسی بيانگر چارچوب هکجاری عمل حرمرانی است .ا مکظر فکیی ،کیارویژه
اصلی این نظام تعبيه مجموعهای ا قواعد و موا ین بیرای سیا ماندهی اقتیدار سياسیی در
درون دولت ی ملت است .پس میتوان هدف نخستين هر مجموعه مکسجم حقوق اساسیی
را قاعدهمکدسا ی چگونگی اعمال قدرت سياسی دانست و این همان چيزی است که ما ا
آن ت ت عکوان متمدنسا ی پدیده قدرت یاد میککيم .در نظام حقوق اساسی نوین ،برای
قاعدهمکدسا ی و مهار قدرت و استمرار آن مفهومِ قدرت سياسی و حرومت در قالی هیای
حقوقی عادالنه و مکحفانه مستقر شده و در چارچوب مفاهيم بکيیادینِ آ ادی ،دموکراسیی،
رفاه ،ح های فردی ،عدالت ،برابری ،تعاون اجتماعی و سعادت بشری مورد بیا بيکی قیرار
گرفته است .در این راستا ،اصول تفريک قوا ،حاکميت قانون ،نظارت بیر اعمیال دولیت و
شکاسایی حقوق بکيادین افراد در عرصه نیدگی سياسیی و اجتمیاعی بشیر نقیه بسیته و
برقراری نظام نظارت بیر اعمیال حرومیت و با رسیی عملریرد دولتمیردان ی میثررترین و
مهمترین ابزار تضمين حقوق ذاتی و بکيادین افراد بشیر و جلیوگيری ا ان یراف قیدرت ی
مطرح گشته است (عميد زنجانی و موسی زاده ،1198 ،ص .)11مقاله حاضیر بیا مید نظیر
قراردادن اهميت و جایگاه مفهوم نظارت بر قدرت در تالش اسیت بیه مبیانی نظیارت بیر
قدرت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران توجه ککد و بیه ایین پرسیه پاسیخ
دهد که با چه راهرارهایی میتوان روند اجراییشدن نظارت بر پایه مبانی موجود را بهبیود
بخشيد.
 .2مفهوم نظارت
واژه نظارت 1در یک رشته علمی و در یک حيطه و موضوع خیا

کیاربرد نیدارد و در

حو ههای مختلف و گستردهای بهکار میرود؛ ا اینرو نمیتوان تعریف یگانیه و واحیدی ا
آن بيان کرد .نظارت در هر دانشی معکا و کارکردِ خا خود را خواهد یافت .آنچه در ایین
مجموعه مد نظر است نظارت به مفهوم حقوقی آن خواهید بیود؛ البتیه حقیوق بیه معکیای
حقوق اساسی بهطورخا و حقوق عمومی به طور عام .نظارت در حقوق اساسی بررسی و
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1. Supervision.

مميزی و ار شیابی کارهای انجامشده ییا در حیين انجیام و انطبیاق آنهیا بیا تحیميمات
اتخاذشده و همچکين قانون و مقررات در جهت جلوگيری ا ان راف افراد تعریفشده است
(قاضی ،1131 ،ص .)212در معکایی عام و دراصطالح حقوق عمومی نيز نظیارت را چکیين
تعریف می کککد :ککترل و بررسی اقدامات ییک مقیام و نهیاد حریومتی ا سیوی مقیام و
نهادی دیگر که غایت آن ححول اطميکان ا باقیماندن اقدامات یادشده در حیدود و رویور
قانونی است؛ بیآنره مقام یا نهاد ناظر خیود در اداره امیور مداخلیه مسیتقيم داشیته باشید
(راسخ ،1199 ،ص  .)21بر مبکای تعاریف پيهگفته نظارت را میتوان به مفهیوم حقیوقی
با رسی و سکجه و ار یابی اقدامات مجریان گرفت و ناظر را کسی دانست که برای چکين
با رسی و ار یابی و سکجشی تعيين میشود( .عميد زنجانی ،1198 ،ص.)11
.1نظام حقوق اساسی ایران و مبانی نظارت بر قدرت

 .1 - 1امر به معروف و نهی از منکر
یری ا خاستگاهها و مبانی نظیارت بیر تخلفیات و کجیرویهیای حاکميیت در نظیام
اسالمی عکحر امر به معروف و نهی ا مکرر است که نظارت همگانی را در جامعه اسالمی
ت ق میبخشد .شریعت اسالمی نظارت همگانی را در اصل استوار امر به معروف و نهیی
ا مکرر گکجانده و آن را در شمار احرام ضروری و واج فقهی قرار داده اسیت و بیه ایین
ترتي آنچه که در نظامهای بشری ح صرف خوانده میشیود در نظیام اسیالمی صیبوه
ترليفی هم دارد و این امر گویای توجه شریعت اسالمی به سرنوشت جامعیه و اهتمیام بیه
حفظ سالمت و امکيت آن است .حرمت نهفته این فریضه را در مدنیالطبعبودن افراد بایید
دانست؛ یرا انسانهای اجتماعی ا نظر سلوک و رفتار و اخالق و عقایید ،اریر متقابیل بیر
یردیگر دارند و ان رافات فردی ضررهای اجتماعی را به دنبال مییآورد .بکیابراین حفیظ و
پاسداری جامعه ا هر گونه فساد و تباهی عقالً ضرورت اجتکابناپذیر دارد و شیرعاً واجی
است (هاشمی ،1191 ،ج ،1ص .)213امر به معروف و نهی ا مکرر ا دیدگاه قیرآن کیریم
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آنچه در نظام جمهوری اسالمی ایران که مبتکی بر مرت اسالم و اندیشههای اسالمی
است ،میتواند مبکای نظارت به شمار آید ،یقيکاً برخاسته ا مقتضیيات خیا ایین مرتی
است که چه بسا در مواردی بیا مراتی بشیری و غيراسیالمی تفیاوت دارد .بکیابراین اگیر
بخواهيم مبانی نظارت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران را بکگریم ،میتوانيم
آنها را با تريه بر اندیشههای اسالمی در چکد م ور ذیل بررسی نمایيم.
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مالک برتری امت اسالمی بر سایر امتهیا (آل عمرران )111 :و یریی ا مسیلوليتهیای
اصلی مثمکان و صال ان در صورت دستيابی به قدرت و حاکميیت اسیت (حر .)11 ::ایین
اصل مبتکی بر دو جهت است :الف) هدایت؛ ب) مراقبت .پس اسم این اصل را بایید اصیل
هدایت و مراقبت گذاشت (مطهری ،1133 ،ص.)291
1ر1ر .1رابطه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت
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ا جمله مهمترین محادیقی که بر اساس امر به معروف و نهی ا مکرر در جامعیه ال م
تلقی میگردد ،امر به معروف و نهی ا مکرر حرومت و کیارگزاران آن اسیت .امیا در بیاب
ایکره چگونه میتوان ا وجوب امر به معروف و نهی ا مکریر وجیوب نظیارت را برداشیت
نمود ،میتوان با طرح مقدماتی چکين استدالل نمود:
مقدمه اول :با رجوع به کتاب و سکت در مییابيم که امر به معروف و نهی ا مکرر جزء
فرایض اجتماعی و واج کفایی میباشد.
مقدمه دوم :یری ا محادی اجرای امیر بیه معیروف و نهیی ا مکریر اعمیال و رفتیار
حاکمان جامعه است که جزء ارکان اصلی ندگی اجتماعی میباشد.
مقدمه سوم :ال مة اقدام به فریضه امر به معروف و نهی ا مکرر حاکمیان ،نظیارت بیر
اعمال و رفتار حاکمان است.
نتيجه :ا باب وجوب مقدمه واج  ،این نتيجه گرفته میشود که بیا توجیه بیه وجیوب
نظارت در امر به معروف و نهی ا مکرر این فریضه خیود ا ادلیه و مبیانی شیرعی متبیت
نظارت م سوب میشود (آهنگران و هادوی ،1182 ،ص  .81ارسطا ،1198 ،ص .)182
ا نظر شرعی نيز ا اهداف بسیيار مهیم و اساسیی دیین اسیتقرار عیدالت در جامعیه و
بهوجودآوردن اعتدال کامل در ميان امت اسالمی اسیت؛ همچکیانکیه پيیامبران الهیی بیا
دالیل آشرار و روشن و با کتاب و ميزان (سکجه ح و باطل) مبعوث شدهاند تا در ميیان
مردم (با بهرهگيری ا هدایت آنها) قسط و عدل بر پیا دارنید .امیام علیی در عهدنامیه
مالییک اشییتر میییفرماییید «:همانییا برتییرین روشییکی چشییم مامییداران برقییراریِ عییدل در
شهرهاست» .ال مه برخورداری ا حرومت ح و عدل به رعایت کامل امر بیه معیروف و
نهی ا مکرر مشروط است و تضمين رعاییت کامیل ایین اصیل مسیتلز ِم اعمیال نظیارتی
همهجانبه میباشد(بهشتی ،1138 ،ص .)161

01

2ی0ی . 9امر به معروف و نهی ا مکرر در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران بر مبکای اعتقاد به حرومت ح و عیدل و قیرآن
میباشد 1.اعتقاد به این حرومت مقدّمه اجرای دستورها و احریام اسیالم اسیت تیا ا ایین
طری بتوان به جامعه سالم و نمونه که در آن قسط ،عدل ،اسیتقالل و همبسیتگی ملیی
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تأمين شده باشد ،دست یافت .برای نيل به این مقحود ،دولت موظف است همیه امرانیات
خود را در ایجاد م يط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا و مبار ه با
کليه مظاهر فساد و تباهی به کار بکدد .امر به معروف و نهی ا مکرر اهرم بسيار قدرتمکدی
است که ا طری بسيج همگانی و مستمر دولت و ملت میتواند ميکهسا رشید فضیایل و
طرد مفاسد باشد .قانونگذار اساسی با درک مرات این عکحر سیا نده اسیالمی اقیدام بیه
تأسيس مبکایی برای نظارت ومراقبت همگانی در اصل هشتم قانون اساسیی نمیوده اسیت
(هاشمی ،1191 ،ج ،2ص  .)211متن اصل هشتم قانون اساسی چکين است« :در جمهوری

فرد ،1199 ،ص .)31
پذیرش لزوم نظارت مردم بر رفتار دولت بر مبکای اصل امر به معروف و نهی ا مکریر
یری ا برترین ویژگیهای نظام حقوق اساسی است .بر مبکای مجموع ویژگیهیای نهفتیه
در این اصل بوده است که تدوینکککدگان قانون اساسی آن را مورد توجه قرار داده و بستر
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اسالمی ایران ،دعوت به خير ،امر به معروف و نهی ا مکریر وظيفیهای اسیت همگیانی و
متقابل بر عهده مردم نسبت به یردیگر ،دولت نسبت به مردم و میردم نسیبت بیه دولیت.
شرایط و حدود و کيفيت آن را قانون معين میککد».
طب این اصل و به استکاد اطالقات و عمومات ادله امر به معروف و نهی ا مکرر ایین
فریضه الهی ا گستردگی فراوانی برخوردار است و در یک تقسيمبکدی اجمالی شیامل سیه
شاخه میشود.0 :مردم در برابر یردیگر؛ .2دولت در برابر مردم؛ .9مردم در برابر دولت.
بدیهی است مکظور ا دولت صرف هيلت دولت به معکای خیا کلمیه نيسیت و ایین
واژه اختحا به قوه مجریه ندارد؛ بلره دولت همة ارکیان نظیام اسیالمی اعیم ا قیوای
مجریه ،مقککه و قضایيه و دیگر نهادها ا جمله نهاد رهبری را شامل میشیود (جعفرپيشره

 .1اصل اول قانون اساسی ج.ا.ا.
 .2ذیل اصل دوم قانون اساسی.
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ایجاد یک جامعه اسالمی را فراهم کرده اند .گفتکیی اسیت کیه قیانون اساسیی تکهیا سیکد
باالدستی نظام جمهوری اسالمی نيست که در آن به امر به معروف و نهی ا مکریر اشیاره
شده است .قانون برنامه دوم و سوم و چهارم و پکجم توسعه ،امر به معروف و نهی ا مکریر
را ا اهداف اساسی برنامه برشمرده است.
موضوع درخور توجه این است که عملياتینمودن نظارت بر مبکیای امیر بیه معیروف و
نهی ا مکرر با مالحظاتی چکد روبرو میباشد .بیشک فقدان قانون موضوعة خا اجرای
این وظيفة مهم را تا حدودی متوقف نموده و میانعی بیرای گسیترش نظیارت عمیومی در
کشور م سوب میگردد؛ چراکه در موضوع نظارت همگانی مهمترین نرتیهای کیه وجیود
دارد روشنشدن سا وکارهای قانونی است و این موضوع مطرح میشود کیه میردم ا چیه
طریقی می توانکد با فریضه امر به معروف و نهی ا مکریر نظیارت برککید ،بیه ن یوی کیه
موج دخالت در کار دولت یا برو مشرالتی نشود .چارچوب این فریضه ،شرایط ،ضیوابط
و آرار آن در فقه اسالمی معين شیده اسیت و حتیی مراحلیی بیرای آن در نظیر گرفتیه و
شرایطی برایه پيهبيکی کردهاند و چارچوب ابزارهای مرتبط با آن در شرع مشخص شده
است؛ با این حال در نظام حقوق اساسی چارچوب قانونی آن بهخحو در بخیه نظیارت
مردم بر حرومت باید تا اندا های روشن شود .به همين دليل این موضوع باید قانونمکد و در
یک قال قانونی مشخص شود .به نظر میرسید یریی ا ابزارهیای مهیم در ایین فرایکید
میتواند تشريل سا مانها و نهادهایی باشد که وظيفه اصلی و دراصیطالح کیارویژآ آنهیا
نظارت بر حرومت است .یری ا دغدغههای امام همين موضوع بود و در سیال  88نيیز در
نامهای به شورای انقالب بر تأسيس چکیين ادارهای بیرای امیر و نهیی تأکيید کیرد (امرام

خمينی ،1161 ،ج ،8ص .)211
البته در طرح تأسيس سیا مان و نهیاد متیولی امیر بیه معیروف و نهیی ا مکریر بایید
مالحظات و مثلفههایی را در نظر گرفت .ضرورت دارد که این نهاد مسیتقل ا حرومیت و
یک نهاد و سا مان غيردولتی باشد؛ چراکه اگر ایین نهیاد در قالی عکیاوین دولتیی چیون
و ارتخانه باشد ،طبيعتاً یرمجموعه قوه مجریه یا یری دیگر ا قوا قرار میگيرد؛ درحالیکه
وابستگی این نهاد به حرومت مطلوب نيست؛ چون یری ا ابعاد مهم امر به معروف و نهی
ا مکرر این است که قدرت مورد امر و نهی قرار بگيیرد و اگیر بخیواهيم و ارتخانیهای بیا
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هدف امر به معروف و نهی ا مکرر تشريل شود ،این مسلله ت تالشعاع قیرار مییگيیرد.

1

اداره امر به معروف ونهی ا مکرر با تدبير و شیيوههیای خیا و ت یت ضیوابط قیانونی و
تشريالتی مکظّم و قدرتمکد ،بهطوری که بتواند بیا بیاالترین فیرد هیم در صیورت تخلّیف
برخورد ککد ،تأسيس شود و ا حمایتها و پشتوانههای قوی مردمی برخوردار باشد.
2ر .1نصيحت زمامداران یا ائمه مسلمين
یری ا مبانی که میتواند برای اربات مشروعيت نظارت مورد استفاده و اسیتکاد باشید،
«الکحي ه ألئمة المسلمين» است .این عبارت یک تعبيیر ریشیهدار اسیت کیه در رواییات
متعددی بر آن تأکيد شده است .برای نخستين بار پيامبر اسالم در حجةالوداع که با توجیه

مسلوليتهای امت اسالمی قرار گرفت .در این باب آنچه باید مورد توجه قیرار گيیرد ایین
است که مکظور ا نحي ت مامداران چيست؟ این قاعده چگونه مییتوانید مبکیایی بیرای
نظارت بر قدرت باشد؟
راغ در مفردات ،نحح و نحي ت را هر کار یا سخکی مییدانید کیه در آن محیل ت
صاح عمل و سخن باشد .وی این واژه را در دو معکیای خلیو و اخیال و اصیالح و
م رمکاری بهکار برده است و ا اینرو به عمل خالص «ناصح» و به کیار خيیاط بیهدليیل
اصالح و م رم کاری بر روی پارچه «نُحح» میگویکد؛ ا توبه نحوح هم به معکیای توبیه
 .1به نقل از جوان آراسته ،خبرگزاري مجلس شوراي اسالمی ،در
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به موقعيت مرانى و مانى اساسىترین و ضرورىترین مسائل را مطرح فرمودند و به بيیان
امورى پرداختکد که ا نادیدهگرفتن آنها کيان اسالم ضربه مىدید ،موضوع نحي ت به ائمه
مسلمين را تذکر دادند و ا جمله امورى قلمداد فرمودند که هيچ مثمکى نباید در آن تردیید
ککیید (کلينرری ،1168 ،ج ،2ص 2)219و پییس ا آن اییین مهییم بارهییا در بيانییات ائمییه ا
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چنین روایت شده استت «...ان رسول ال

خطو

الناس فی مسجد الخیف فقا  :نضر ال عبد اسمع مقالتی فلعاها و حفظها و بلغهوا مول لو یسومهها
فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الی مل هل افقه منه .ثالث الیغل علیهل قل امرء مسل :
اخالص الهمل ل والنصیحه الئمه المسلمیل واللزوم لجماعته فوان ععولمه محیطوه مول ورائهو
المسلملن اخله متکافأ عماوه ویسهی بذمته اعناه .
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خالص یا توبه م رم و پایدار تعبير میککد (راغب اصرفهانی1111 ،ق ،ص . )181نرتیهای
که ا هر دو معکای لووی یادشده استفاده میشیود ،ایین اسیت کیه نحیي ت خيرخیواهی
خالحانه و با انگيزه اصالح و ساماندهی است و ناصیح شیخص خيرخیواهی اسیت کیه بیا
انگيزه خالص برای اصالح امیور تیالش مییککید (ورعری ،1191 ،ص  .)113در فرهکی
سياسی معاصر ا این ح یا ترليف به انتقاد سا نده و حرکت اصالحطلبانه تفسير میشیود
که ا نظر م توا نمیتواند مطل باشد؛ مفاد انتقاد و اصالح باید مکطب با موا ین اسیالمی
و سایر حقوق و مسلوليتهای شکاخته شده باشد (عميد زنجانی ،1191 ،ج ،3ص .)288این
واژه در مقابل غه قرار دارد که به معکای ناخالحی ،بیدخواهی ،فریی  ،خيانیت و نيرنی
است (ابنمنظور1112 ،ق ،ج ،2ص.)611
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کلمه نحي ت در مجموعه سکت اسالمی با اضافه به أئمه مسلمانان یاد استعمال شده
است .عدهای ا علما با تعبيرنمودن ائمه مسلمان به امامان معحوم نحي ت را به حمایت و
اطاعت ا آنان تفسير نمودهاند و گفتهاند که نحي ت ائمه عبارت است ا بسيار م بت بیه
آنان داشتن ،شکنرردن در ایشان ،پيروى م ض و بىچونوچرا ا آنان و نهایت تیالش و
کوشه در این راه (طریحی ،1163 ،ج ،1ص.)119
به نظر میرسد اینچکين تفسيری ا نحي ت که دربردارندآ مفهیومی فراتیر ا مفهیوم
لووی این عبارت است ،ریشه در دیدگاه برخی علمای شيعه ارائه دارد که ا یک سو عکوان
ائمه را ،مک حر به أئمه مسلمانان دانستهاند و ا سوى دیگر اطاعت و تبعيت را تکها وظيفه
مردم در مقابل پيشواى معحوم که ا خطا و اشتباه مکزه است ،دانستهانید (اخوان کراممی،

 ،1181ص .)11
ميان علمای اهل سکت نيز برخی نحي ت حاکمان را به اطاعیت آنیان در کیار حی و
ترک خروج ا ایشان دانستهاند (ابنالثير1191 ،ق ،ج ،1ص  )61و این تعبيیر بیدان خیاطر
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است که در طری اهل سکت پيروی ا هر حاکمی ،هر چکد ستمگر باشد ،واج است.
با وجود این سير بررسیها در حرومتهای صدر اسیالم و بیهوییژه حرومیت نبیوی و
علییوی بيییانگر وسییعت و گسییتردگی قلمییرو نحییي ت اسییت و در سییيره پيییامبر اکییرم و
اميرالمثمکين موارد یادی ا پذیرش انتقادات و پيشکهادات ص ابه و یاران وجیود دارد .بیر
این اساس ،برخی نحي ت ائمه مسلمانان را یاری آنان در کارهیای حریومتی ،هشیدار بیه
آنان به هکگام غفلت ،ترميم لوزشهای آنان ،دعوت مردم به ات اد و هماهکگی بیا آنیان و

جذب ناراضيان میدانکد و ا جمله بزرگترین نحایح به ایشان این است که آنیان ا سیتم
به شایستگی با داشته شوند (مزینانی ،1196 ،ص .)116
ا این مکظر خيرخواهی برای نظام سياسی و حرومت را نمییتیوان صیرفاً بیه مفهیوم
اطاعت دانست؛ هرچکد پيروی و اطاعت گاهی خيرخواهی تلقی میشود .امیا مطيیع کسیی
است که تکها بر طب رأی و نظر مطاع حرکت میککد؛ درحیالیکیه ناصیح ،تیابع و مطيیع
نيست و بر طب برداشت و نظر خود اقدام میککد .اما ایکره عدهای خواستهاند نحیي ت را
به اطاعت م دود کککید ییا بیر اسیاس اصیول معیارف شیيعه آن را مک حیر بیه امامیان
معحوم کککد ،برخالف وضع لووی و کاربرد عرفی این واژه راه پيمودهاند .ادلیه وجیوب
نحي ت نيز ا چکين قيودی عاری است (جعفرپيشه فرد ،1191 ،ص.)31
1ر2ر .1نصيحت و مسئله نظارت

اهميت ایفای این وظيفه بدان پایه است که اميرالمثمکين نحیي ت و انتقیاد سیا نده ا
حرومت را ح خویه بر عهدآ مردم میداند« :ح من بر شما آن است که...در آشیرار و
پکهان مرا نحي ت ککيد و خيرخواهم باشيد» 1.ت ق این مفهوم مستلزم نظارت افیراد بیر
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آنچکان که در روایات آمده ،ا جملیه مهیمتیرین محیادی نحیي ت ،نحیي تِ ائمیه
مسلمانان یا همان کارگزاران و حاکمان جامعه است .ا دیدگاه اسالم همة مردم موظفانید
که مامداران را ا واقعيتهیا مطلیع و آنچیه را درسیت تشیخيص مییدهکید ،صیادقانه و
دلسو انه با آنان در ميان گذارند .امام کاظم میفرماید « :مامدار جامعه اگر عیادل اسیت ا
خدا بقای او را و اگر ستمگر است ا خدا اصالح او را بخواهيد؛ ییرا صیالح شیما در گیرو
صالحبودن مامدارتان است و مامدار یا دولت عادل به مکزلة پدری مهربان است .پس هر
آنچه را برای خود میپسکدیدید برای او هم بپسکدید و هر آنچه را برای خود نمیپسکدیدید
برای او هم روا ندارید» (حر عاملی 1111 ،ق ،ج ،16ص .)221

حرومت اسالمی و مامداران جامعه دیکی است .خيرخواهی ناصح آنگاه برو و ظهور دارد
که مراقبت ککد و برای صيانت و تقویت مکحوحله با چشمانی با ا سیر نحیوح و خلیو
رفتار مکحوحله را یر نظر قرار دهد؛ مانکد پرستاری که اگر بخواهد برای درمیان بيمیار بیه
 .1وَأَمَّا حَقِّی عَلَیْکُ ْ  ...وَالنَّصیْحَهُ فی الْمَشْهَد ِوَ الْمَغی ِ(...نهج البالغه ،خطبه .)43
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اقدامات بعدی دست بزند و برای او نحي ت و خيرخواهی ککد ،باید پيه ا اقدام ناص انه
درمان بر جریان امور بيمار نظارت داشته باشد تا با اشراف بر امور او بیه اقیدام ناصی انه و
مشفقانه بپردا د .البته عیدهای نظیارت را نیه مقدمیه نحیي ت کیه ا محیادی نحیي ت
میدانکد .نفس نظارت ا محادی بار خيرخواهی اسیت .پرسیتاری کیه ا بيمیار مراقبیت
میککد و ناظر عالیم حياتی بيمار است ،این نظارت او ا محادی نحیي ت و خيرخیواهی
است (جعفرپيشه فرد ،1199 ،ص.)83
2ر2ر .1نصيحت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ا آنچه که در کالم معحومين «نحي ت الئموة
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المسلمين» خوانده میشود به «دعوت به خير» یاد میککد و با عکایت به همه فوایدی کیه
نحي ت و خيرخواهی در ککترل حرومت و قدرتمکدان دارد ،در اصیل هشیتم آورده اسیت:
«در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خير ...وظيفهای است همگانی و متقابیل بیر عهیده
مردم نسبت به یردیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .»...دعیوت بیه خيیر
مردم نسبت به دولت موضوع ب ث ما در نظارت بر قدرت است .این مهم ،همواره بایید در
جامعه اسالمی مدّ نظر باشد و مسلوالن جامعه بهگونهای با آن برخورد کککد که گویکیده ا
گفته پشيمان نشود و راه برای سخن با مقام باالتر با باشد.
امام خميکی بارها به جایگاه نحي ت در حرومت اشاره نمودهاند .بیه گفتیة ایشیان هیر
فردی ا افراد ملت ح دارد که مستقيماً در برابر سایرین مامیدار مسیلمانان را استيضیاح
ککد و به او انتقاد ککد و او باید جواب قانعکککده بدهد؛ در غير ایین صیورت اگیر بیرخالف
وظایف اسالمی خود عمل کرده باشد ،خودبهخود ا مقام مامداری معزول است و ضیوابط
دیگری وجود دارد که این مشرل را حل ککید (نروایی ،1191 ،ص  .)231وقتیی در نظیام
اسالمی بشود عالیترین مقام حرومت را مورد پرسه قرار داد و به کار او اشیرال و اییراد
کرد و ا او دربارآ کارهای مربوط به حرومت توضيح خواست و با خواسیت کیرد ،انتقیاد و
ایرادگيری به دیگرمرات حرام طبيعی مینماید .البته این توضيحخواستن ا باب نحیي ت
ائمه مسلمانان و جهت خيرخواهی برای جامعه و ملت است نه ا سر کيکه و هوای نفیس و
چون چکين است.
اندیشمکدان معاصر نيز به موضوع نحي ت و انتقاد توجه کردهاند؛ آییتاهلل مطهیری در
خحو امران انتقاد ا مراجع مینویسد« :مراجع فوق انتقاد به مفهوم ص يح ایین کلمیه

نيستکد و معتقد بوده و هستم که هر مقام غيرمعحومی که در وضیع غيرقابیل انتقیاد قیرار
گيرد ،هم برای خودش خطر است و هم برای اسالم؛ مانکد عوام فرر نمیککم که هیر کیه
در طبقه مراجع قرار گرفت مورد عکایت خا امام مان است و محیون ا خطیا و گکیاه و
فس است» (مطهری ،1169 ،ص.)31
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با وجود تأکيد فراوان بر این موضوع ،اصلِ دعوت به خيیر در رو گیار میا ییا بیه دليیل
نداشتن دغدغة فرر حرومتی یا به دليل تلقی نادرست ا نحي ت و عوامل دیگیری چیون
ترتي ارر ندادن به نحایح ،عدم مراعیات شیرایط تیأرير نحیي ت ،رعاییتنشیدن حقیوق
ناص ان ،موانع بهوجودآمده و استفاده ناص يح ا ابزار نحي ت مورد غفلت واقع شده است
و جامعه اسالمی چکانکه شایستة آن است به این مهم نمیپردا د .نظام حقوقی جمهیوری
اسالمی ایران به صورت شفاف و روشن به تعيين و تبيين شیيوههیای اعمیال ایین اصیل
نپرداخته است و در پاسخ به این پرسه که نظارت بر قیدرت بیر اسیاس دعیوت بیه خيیر
صاحبان قدرت به چه طری و شيوه ميسر است ،آن را همچون امر بیه معیروف و نهیی ا
مکرر احاله بیه قیانون عیادی نمیوده اسیت؛ لیذا همیان لیزوم تیدوین قیانون خیا کیه
مشخصکککده کيفيات و چگونگی اجرای این قاعده باشد ،در این خحو صادق است.
با توجه به ایکره نحیي ت حاکمیان چیون دیگرحقیوق انسیانی و وظیایف شیهروندی
میتواند تأرير پيشگيرانه قابل توجهی در بهوجودآمدن شرایط حاد سياسی در جامعه داشیته
باشد ،میتواند چون دیگر حقوق مردم در دنيیای امیرو بیرای کارآمیدی بيشیتر در قالی
تشرلها و گروههای سا مانیافته ارائه شود تیا ا تأريرگیذاری بيشیتری برخیوردار گیردد؛
بهویژه آنره در حرومتهای پيچيده و پردامکه امرو مراجعة مستقيم و فردی بیه حاکمیان
دور ا دسترس مینماید .لذا احزاب و انجمنها و گروههیای مختلیف سياسیی و صیکفی و
رسانههای گروهی ابزارهاییاند که میتوانکد در انجیامدادن وظيفیه اجتمیاعی مسیلوالن و
دستاندرکاران جامعه مثرر واقع شوند .مسلماً در این راه ،وجود آ ادی بيان در جامعه بیرای
خيرخواهی حاکم و محادی آن (مانکد انتقاد ص يح و سا نده همیراه بیا شیرایط آن) ال م
است.
همچکين امرو ه با بهرهگيیری ا فکیاوریهیای نیو اطالعیاتی و ارتبیاطی ،پیيهبيکیی
سامانههای الرترونيری ،نظرسکجیهای الرترونيری و ایجاد صکدوق پيشکهادات و انتقادات
ا طری پست الرترونيری که ا طری آن مردم بتوانکد انتظارات و مطالبیات خيرخواهانیه
خود را به دستگاههای مختلف مکتقل نمایکد ،میتوان به هدف نظیارت بیر حرومیت ناییل
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شد .گسترش دولت الرترونيک عالوه بر بهبود فرایکدهای ارائه خدمات در بخه عمیومی،
تسریع ارائه خدمات به شهروندان ،پاسخگوترشدن مأموران دولتی ،شفافشدن اطالعیات و
کاهه فاصله ميان مردم و دولتمردان به مشارکت ارربخهتر شهروندان و اعضای جامعیه
مدنی در فرایکد نظارت بر حرومت و تحميمگيری عمومی کمک شایانی میککد.
1ر .1امانتبودن مناصب عمومی
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یری ا ریشههای اساسی «فساد قدرت» ،نگیاه خواسیتارانه ،اصیيلانگارانیه و مالرانیه
قدرتمکدان به قدرت است .حرومتهای خودسر و استبدادی خود را در رأس امور میبيککید
که وظيفة مردم تکها اطاعت ،تبعيت و فرمانبرداری ا آنان است؛ به تعبير بعضی ا فالسفه
متقدّم مانکد ارسطو طبيعتِ بعضی ا انسانها برای حرمرانی و حرومت و طبيعیت بعضیی
دیگر برای فرمانبرداری ساخته شده است .دین اسالم چکين نگرشی را بر نمییتابید؛ بلریه
مردم را صاحبان اصلی حرومت میداند که حرومت را به ن و امانت در اختيار حیاکم قیرار
دادهاند (قدردان ،1191 ،ص.)139
ا دیدگاه اسالم ،امامت ،رهبری ،مکح و مسلوليت حرومتی یک امانت خا و ویژه
است و طب دستور صریح خداوند امانتها را باید بیه شایسیتگان و صیاحبان آنهیا سیپرد:
«خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها را به صاحبانه با گردانيد»( 1نساء.)19 :
روایات یادی که درباره این آیه وارد شده ،داللت دارد که مقحود ا امانات که باید بیه
اهله واگذار شود عبارت است ا مکاص و مسیلوليتهیا ،ا جملیه والییت و امامیت .در
کنزالدقائق و بحرالغرائب نزدیک به پانزده روایت دراینباره گزارش شده و در تفسیرر برایان

نيز روایاتی نقل شده که مقحود ا امانت والیت است (جمعی از نویسندگان؛  ،1191ص .)86
1ر1ر .1رابطه امانتبودن مناصب عمومی و نظارت
تلقی حرومت ا مقوله امانت پيامدهای مهمی در برداشت ا قدرت سياسیی و ترسیيم
قلمرو اقتدار آن دارد .نخستين پيامد این برداشیت تقیدس داییی ا سياسیت و اعتقیاد بیه
فسادپذیریِ قدرت سياسی است؛ یرا امانت همواره در خطر تجاو است و ا اینرو همیواره
دغدغه عدم تجاو حرومت و حاکمان به امانت وجود دارد و اندیشیيدن سیا وکاری بیرای
مراقبت و م اسبه و جلوگيری ا تعدی و تجاو ضرورت مییابد .بکابراین برای اطميکان ا
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 .1إِنَّ اللِّهَ یَأْمُرُكُ ْ أَن مُؤعُّواْ األَمَانَات إِلَی أَهْلهَا.
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امانتداری حرّام بهطورقطع نظارت ال م است.
ا سویی به مقتضای امانت شمردهشدن پست و مقام ،شایسته اسیت افیرادی بیه کیار
گمارده شوند که شایسته آن پست و مقام باشکد؛ یعکی هم ا نظر مهارت شایستگی داشیته
باشکد و هم ا نظر تجربه و هم ا نظر تعهّد و پایبکدی به وظایف و اگر پسیت و مقیام بیه
افراد ناالی واگذار شود ،خيانت به این امانت اجتماعی است .بیشک شکاسایی و احرا این
شرایط در امين مستلزم نظارت بر وی می باشد.
ا سوی دیگر همانگونه که امانتداری برای واگذاری و انتقال امانت ال م است ،تداوم
امانتداری نيز ال م است و پس ا واگذاری مسلوليت ،حرومیت در دسیت حیاکم امیانتی ا
طرف مردم است که برای مدتی به دست او سپرده شده است؛ بکابراین رئيس حرومیت در
قبال مردم در جایگاه وکيل برای حفظ امانت است .حو ه اختيارات وکيل در م ور محیالح
و مکافع موکل یا موکالن میچرخد؛ اگر وکيل ا م دوده اختيارات و وکالته تخطی نماید
یا ناتوانی ،ضعف ،بیتوجهی و کمتوجهی نشان دهید ،میردم مییتوانکید امانتشیان را ا او
با پس بگيرند .احرا تجاو حاکم ا دایره محالح و مکیافع میردم نيیز مسیتلزم نظیارت بیر
عملررد وی میباشد .بر این اساس هم نظیارت پيشیيکی و احیرا شیرایط و هیم نظیارت
مستمر بر عملررد حاکم ال م است.
آیتاهلل نائيکى با تقسيمبکدی حرومت به دو قسیم «اسیتبدادى» و «م یدوده ،عادلیه،
مسلوله ،مشروطه» ،در بيان ویژگى قسم دوم ،عامل حفظ آن ا تبدیل به سیلطکت مطلقیه
را نظارت میداند و مىگوید :این قسم ا سلطکت ا باب والیت و امانت است و مانکد سایر
اقسام والیات و امانات به عدم تعدى و تفریط متقوم و م دود است .پس الم الیه حیافظِ
این حقيقت و مانع ا بدله به مالريت مطلقیه بیه م اسیبه و مراقبیه و مسیلوليت کاملیه
مک حییر اسییت و بییاالترین وسییيلهاى کییه ا بییراى حفییظ اییین حقيقییت و جلییوگيرى ا
اندکارترابات شهوانى و اعمال شائبه استبداد متحور بود ،همان عحمتى است کیه اصیول
مذه ما طایفه اماميه بر اعتبارش در ولى نوعى مبتکى است (نائينی ،1192 ،ص.)11
2ر1ر .1امانتبودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی
نگاهی به اصول قانون اساسی ودیعیهبیودنِ حرومیت و شیرط امیينبیودن متحیدیان
مکاص و پستهای مهم حرومتی در سوگکد نمایکدگان مجلس و ریاستجمهیوری را کیه
مکاص حرومتی را به نمایکدگی ا میردم در اختيیار گرفتیهانید مییرسیاند .فلسیفه الیزام
نمایکدگان و رئيسجمهور به ادای سوگکد را میتوان اینچکين ت ليل کرد کیه نیوع نظیام
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پذیرفتهشده در کشور ما نظام اسالمی است و پيهفرض میا دربیارآ افیرادی کیه در رأس
مقامی قرار میگيرند ،این است که این اشخا افراد متدیکیاند و سوگکدیادکردنشیان بیه
این معکاست که ا سوگکد خود تخطی نمیکککد.
نمایکدگان مجلس شوراى اسالمى ،بر طبی اصیل  67قیانون اساسیى ،سیوگکدنامهاى
قرائت مىکککد که بر اساس آن متعهد مىشوند کليیه وظیایف خیود را حیول م یور ایین
سوگکدنامه انجام بدهکد .هر نمایکده مجلس باید این سوگکدنامه را یک لوح م فوظ بداند و
در چشم دل خود حاضر ببيکد و ناظر اعمال و رفتار خود بداند .بر ایین اسیاس سیوگکدنامه
یک تعهد شرعى است که کانون همه تعهداتى است که نمایکده اجراى آن را تعهد میککد.
در قسمتهایی ا این سوگکد آمده است« :من در برابر قرآن مجيد به خیدای قیادر متعیال
سوگکد یاد میککم و با تريه بر شرف انسانی خویه تعهد مینمایم که  ...ودیعیهای را کیه
ملت به ما سپرده به عکوان اميکی عادل پاسداری ککم و در انجام وظایف وکالیت ،امانیت و
تقوی را رعایت نمایم  .»....بر مبکای این سوگکد نمایکده موظف است:
 .0چون اميکی عادل ا ودیعهاى که ملت به او سیپرده پاسیدارى ککید .ایین بخیه ا
سوگکدنامه وظایف نمایکدگى را یک ودیعه و امانت الهى دانسته که به نمایکده سپرده شیده
و تأکيد کرده است که نمایکده مانکد فردى امين و عیادل ا آن پاسیدارى ککید .مسیلوليتِ
نمایکدگى امانتى است که کوتاهى در حفیظ آن و تخلیف در انجیام آن ،خيانیت در امانیت
م سوب میشود؛ بکابراین سهلانگارى و بىتوجهى و غفلیت نمایکیده در حراسیت ا ایین
ودیعه الهى که براى آن سوگکد یاد کیرده ،گکیاه بزرگیى اسیت و در پيشیگاه ذات اقیدس
خداوندى پاسخگوست.
.2امانت و تقوی را در وکالت ،رعایت نماید .کار در ایین قسیمت مشیرلتیر میىشیود.
سوگکد شخص به کالم اهلل مجيد که امانت و تقوا را در انجام وظیایفی کیه بیه او سیپرده
شده است رعایت ککد ،کار بسيار دشوارى است که جز ا یک شخص امين و متقى ساخته
نيست .در ضمن نظر رأىدهکدگان را هم به این نرته جل میىککید کیه بایید کسیانى را
انتخاب کککد که در انجام وظيفه امانت و تقوا را رعایت نمایکد.
لزوم شرط امينبودن برای نمایکدگی را که عملی سياسی ی حرومتی است ،میتوان بیا
توجه به اهداف حرومت مردمساالری دیکی و با توجه به رابطه عمي دیانیت و اخیالق بیا
سياست و حرومت توجيه نمود؛ بدین معکا که مهمتیرین وظيفیه دولتمیردان و نمایکیدگان
مجلس برنامهریزی برای پيشبرد و پيشرفت جامعه به سوی کمال و سعادت ،اجرای عدالت

و رفع نيا های مادی و معکوی افراد جامعه است و هر یک ا ایین وظیایف بیار اخالقیی و
دیکی دارد .اخالق و دین بهترین مبکای تدوین و ضیمانت اجیرای قیوانينانید؛ لیذا کسیی
میتواند قا نون مطلوبی وضع ککید کیه بيیکه صی ي ی ا اخیالق و دیین داشیته باشید.
مشروعيت یک نمایکده و کارگزار در حرومت اسالمی التزام او به مبکای دیکی و ار شهای
اسالمی است؛ لذا نبود این شرایط موج تردید در مشروعيت نمایکده میشود (حبيبنرااد،

 ،1191ص 31ر.)33
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بر همين مبکا ،لزوم وجود این شرایط را به سایر دولتمردان و مکتخبیين ملیت همچیون
رئيس جمهور نيز میتوان سرایت داد؛ به تحریح اصل  008قانون اساسی «رئیيسجمهیور
باییید ا ميییان رجییال مییذهبی و سياسییی کییه واجیید شییرایط یییر باشییکد ،انتخییاب گییردد؛
ایرانیاالصل ،تابع ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حسن سابقه و امانت و تقوا ،مثمن و معتقد به
مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذه رسمی کشور».
این شرط در ماده  98قانون انتخابات ریاست جمهوری نيیز میورد تأکيید قیرار گرفتیه
است .مطاب این ماده رجلِ سياسی و مذهبیبودن ،ایرانییاالصیلبیودن ،داشیتن تابعيیت
کشور جمهوری اسالمی ایران ،مدیر و مدبربودن ،دارای حسن سابقه و امانت و تقوابیودن،
مثمن و معتقدبودن به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذه رسمی کشیوربودن شیرایط
داوطلبان این انتخابات است.
همچکين رئيسجمهور ،طب اصیل  020قیانون اساسیی ،مرلیف بیه ادای سیوگکد بیه
امينبودن و نگاهداری ا قدرت چون امانتی قدسی است .ا آنجاکه او دسیتانیدرکار امیور
بسيار مهم سياسی ،اقتحادی ،اجتماعی و فرهکگی کشور است مسلوليت او نسبت به سیایر
مقامات بسيار یادتر میباشد .وی در حدود اختيارات خود در برابیر ملیت ،رهبیر و مجلیس
مسلول است و ا این بابت با شيوههایی مورد با خواسیت قیرار مییگيیرد؛ امیا وضیعيت و
پيچيدگی کارها به گونهای است که نظارت کامل بر اعمیال وی امریانپیذیر نمییباشید.
ا اینرو رابطه او با جامعه در درجه اول بر اساس معيارهای اخالقی و وجدانی تکظيم و بیار
سکگين امانت به او سپرده میشود (هاشمی ،1191 ،ج ،2ص:)231
«من به عکوان رئيسجمهور در پيشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر
متعال سوگکد یاد می ککم که ...بیا اسیتعانت ا خداونید و پيیروی ا پيیامبر اسیالم و ائمیه
قدرتی را که ملت به عکوان امانتی مقدس به من سپرده است ،همچون اميکیی
اطهار
پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به مکتخ ملت پس ا خود بسپارم».
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فارغ ا ترليفی که سوگکد رئيسجمهور به ل اظ شرعی به بار میآورد ،مفهوم سياسیی
این سوگکد بدین معکاست که نقض مفاد سوگکد بیهجیز ترليیف شخحیی ميکیه را بیرای
استيضاح مجلس و درنهایت عزل توسط رهبری فراهم میسیا د و انتخیاب مجیدد وی ا
جان مردم دچار مشرل میشود (عميد زنجانی ،1193 ،ص .)281
شاید ا جمله مهمترین موارد رعایت امانت در حقوق مردم آن است که رئيسجمهور و
سایر مقامات عمومی صالحيت تحدی این مقام را در خود ببيکد؛ چراکه در نظیام اسیالمی
تحدی سمتهای عمیومی درحیالیکیه فیرد واجید صیالحيتتیری وجیود داشیته باشید،
علیاالصول جایز نيست .رعایت امانت به معکای حفظ حقوق عامه میتوانید در ایین نرتیه
هم نهفته باشد که کسی که در او صالحيت تحدی این سمت وجود ندارد ،حضورش حرام
است .مرحوم عالمه اميکی در الغدیر از تمهرد باقالنی میگوید ا ظاهر این حیدیث پيیامبر
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برمیآید که کسی که خودش را بر دستهای ا مسلمانان مقدم بدارد و بدانید در بیين آنیان
کسی برتر ا اوست ،بدون شک به خدا و پيامبرش و مسلمانان خيانت کرده است (امينری،

1183ق ،ص .)281
ا دیگر محادی مهم امانتداری آن است که کارگزاران اسیالمی حرومیت را وسیيله و
ابزار اجرا و احيای قوانين الهی قرار دهکد؛ چراکه ا جمله امانتهیا احریام و قیوانين الهیی
میباشد که پيامبران ،امامان و جانشيکانشان باید احرام را ا خطر تعطيلشدن حفظ کککد و
امانتداری در احرام بدون اجرای آن که مانع ا فراموشی آن بشود ،نمیتواند باشد .فلسیفه
وجودی قوه مجریه در ساختار حرومت احيا و اجرای قوانين الهی است.
 .1 – 1حق تعيين سرنوشت
مهمترین اصل درحقوق اساسی ،ح تعيين سرنوشت ا جملیه حی تعيیين سرنوشیت
درحو ه عمومی و فضای سياسی است تا آنجا که بسياری ا قواعد و مسائل حو ه سياسیت
بر مبکای موضعی که در این اصل بکيادی اتخاذ میشود ،شرل میگيرد.
دليل عقلی ح ِ تعيين سرنوشت و مقدرات سياسی را بیرای افیراد جامعیه بیه رسیميت
میشکاسد .این حرم دقيقاً همپای حرم عقل در بهرسميتشکاختن ح مالريت است .عقل
عملی سيطره و سلطکت مردم را بر مایملک و اموالشان مییپیذیرد .سیيره عقیال در همیة
مانها و مرانها تعدی بر مال غير را قبيح ،ممکوع و ظلم میشمارد ،تا آنجا که شرع نيیز
این را یری ا نرات مسلم فقهی دانسته و در روایتی ا رسول خدا

نقیل شیده اسیت

«الکاس مسلطون علی اموالهم» (مجلسی1111 ،ق ،ص  .)232در روایت ابىبحیير ا امیام
جعفر صادق آمده است که فرمود« :ان لحاح المال ان یعمل بماله ما شیاء میادام حيیا»:
صاح مال اختيار دارد تا هکگامى که نده است اموال خویه را هر گونه که خواست ،بیه
محرف رساند (حر عاملی1111 ،ق ،ج ،18ص .)283
یری ا فقها میگوید :هرگاه مردم بر اموالشان مسلط باشکد ،چکانکه در حیدیث نبیوی
آمده است ،بر جانهایشان به طری اولی تسلط خواهکد داشت؛ یعکی هيچ کس ح نیدارد
آ ادی فردی آنان را سل نماید و بدون رضایتشان در اموراتشان دخالت نمایکد و چون بر
نفسشان تسلط دارند میی توانکید کسیی را ولیی خیود کککید (حسرينی حرائری1121 ،ق،
ص 1.)191به عقيدآ آیتاهلل سب انی وقتی مردم بر اموالشان مسلطاند به طریی اولیی بیر

 .1فإذا كان الناس مسلِّطیل على أملاله كما فی حدیث «علالی الآللی» عل النبوی

« :إنِّ

الناس مسلِّطلن على أملاله » و ...فه مسلِّطلن على أنفسه بطریق أولوى أ ال یحوقِّ ألحود أن
یحدع حرِّیة األفراع أو یتصرِّف فی مقدرامه بغیر إذنه و له أن ینتخبلا الفرع األصلح و یللِّله على أنفسه .
 .9فإذا كان الناس مسلِّطیل على أملاله بحیث الیجلز ألحد أن یتصرف فیها إالِّ بإذن أصحابها؛
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جانهایشان تسلط دارند؛ بکابراین کسیی بیدون اذن ایشیان اجیا ه ت دیید آ ادهایشیان و
دخالت در شلون و مقدراتشان را ندارد؛ ا سوی دیگر استقرار حرومیت و اداره آن مسیتلزم
تحرف در اموال و نفوس مردم و تعيين م دودآ آ ادیهای مشروع آنیان اسیت و راه حیل
جمع این دو (سلطه مردم بر اموال و جانهایشان و لزوم قوامِ حرومت تحرف در آن اموال
و نفوس) آن است که دولتی برخاسته ا انتخاب مردم یا حداقل میورد رضیایت آنیان امیر
حرومت را به دست گيرد( 2سبحانی1123 ،ق ،ج ،2ص.)211

فه و بطریق أولى و مسلِّطلن على أنفسه فالیجلز ألحد أن یحدع حریامه ویحمل نفسه علیه أو
یتصرِّف فی مقدرامه وشؤونه عون إذنه  .هذا مل جان ومل جان آخور نورأ أنِّ إقورار النظوام
یستلزم بالضرورة مصرِّفاً فی أملا الناس و نفلسه و محدیوداً لحریوامه المشوروعة بالوذات .فوإنِّ
الجمع بیل هذیل األمریل(سلطة الناس على أملاله وأنفسه واستلزام اقرار النظام التصرِّف فی ملك
األملا والنفلس) هل بأن مکلن الدولة التی مقی النظام نابهةً مل انتخاب االُموة أو ملعوع رعواها
على األقلِّ.
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البته باید توجه داشت استدالل به دو نرته فوق مانی تمام است که حفظ نظام را عق ً
ال
یا شرعاً واج بدانيم .مسلّماً ا تشريل حرومت نمیتوان صرف نظر کرد؛ ییرا مکجیر بیه
اختالل نظام و هرج و مرج و استقرار ظلم میگردد؛ پس باید کوشيد تا بهگونیهای بیين دو
نرته فوق جمع نمود .راه جمع این است که مردم با رضایت ییا انتخیاب خیود حریومتی را
تعيين نمایکد و برگزیککد تا بدین ترتي هم ا پيدایه بینظمی و اختالل نظیام جلیوگيری
شود و هم قاعده سلطه مردم بر اموال و نفوسشان مخدوش شود (ارسطا ،1191 ،ص .)61
بکابراین ح تعيين سرنوشت به جایگاه مردم در تشريل و تأسيس حرومت اسالمی با
میگردد .در مرحله تأسيس حرومت ،مردم بر اساس آ ادی و اختيار تریویکی و حی ذاتیی
تعيين سرنوشت خود ح دارند و بر اساس ترليیف شیرعی و دیکیی خیود موظیفانید کیه
ميکههای برپایی حرومت اسالمی و اجرای احرام اسالمی را فراهم کککد (جعفرپيشهفررد،
 ،1191ص  .)19این ح مردم در تعيين سرنوشت خود و ترليف آنها در تأسيس حرومیت
سال هفدهم /شماره شصت و پنجم  /بهار 39

اسالمی ا طری انتخابات م ق میشود که در صدر اسالم ا آن تعبير به بيعت بیا ولیی
مسلمين میشده است (امام خمينی[ ،بیتا] ،ج ،21ص.)811
1ر1ر .1رابطه بين حق تعيين سرنوشت و نظارت سياسی
نظارت بر عملررد گروه مامدار و فرادست حقی است که در ذات و نفیس واگیذاری و
تفویض ح حاکميت نهفته است .در یک نظام مردمساالر دیکی که ت ق مردمیبیودن و
جمهوریت آن با بيعت است ،اگر ح مردم است که امور سياسی و سياستگذاری کشور بر
آنها پوشيده نباشد و سرنوشت خویه را خود تعيين کککد ،این ح عمالً نیوعی نظیارت را
میطلبد (عيوضی ،1191 ،ص)33؛ یعکی در چکين نظامی با توجیه بیه اختيیار تعيیين حی
سرنوشت که خداوند متعال به انسان تفویض کرده است و ایکره قدرتها هميشه در طیول
تاریخ ميل به تجاو به حقوق افراد و تسلط کامل بر آنها داشتهاند ،نیه فیرد و نیه دولیت و
حرمرانان ح ِ تعرض به حقوق طبيعی و فطری انسانها ندارند و بیرای ایکریه ایین مهیم
ت ق یابد و حقوق افراد در جامعه ا تعرضیات قیدرتی محیون بمانید ،گرییزی ا ککتیرل
قدرت و نظارت بر آن نيست.
2ر1ر .1نظام حقوق اساسی ایران و حق تعيين سرنوشت
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حاکميت مردم بر سرنوشت خویه به موج اصل  86قانون اساسی مورد تأیيید قیرار
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گرفته است .طب این اصل «حاکميت مطل بر جهیان و انسیان ا آن خداسیت و هیم او
انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویه حاکم ساخته است .هيچ کس نمیتوانید ایین حی
الهی را ا انسان سل ککد یا در خدمت مکافع فرد یا گروهی خا قرار دهد و ملیت ایین
ح خداداد را ا طرقی که در اصول بعد میآید ،اعمال میککد».
در این اصل حاکميت انسان بیر سرنوشیت اجتمیاعی خیویه حقیی نشیلت گرفتیه ا
حاکميت مطل خدا بر جهان و انسان معرفی شده است و روایتی جدید ا حاکميت الهی و
مردمی است که بدون تردید وجه مميزه این قانون اساسی نسبت به سایر قیوانين اساسیی
است؛ در عين حال بيانکککده دو رکن نظام حرومتی است که در اصل اوّل قانون اساسیی
به آن اشاره شده است و آن «جمهوری اسالمی» است که همزمان دو عکحر جمهوریت و
اسالميت را دارا میباشد .میتوان نظام حقوق اساسی ایران را دربارآ ح تعيين سرنوشیت
بر مبکای ح تعيين سرنوشت و اهتمام به حاکميت ملت به شرح ذیل دستهبکدی کرد:
بکد اول :اهتمام به حاکميت ملت در تعيين مامدارن و کارگزاران.
توجه به آرای مردم و انتخابات ،در جمهوری اسالمی اییران ،مهیمتیرین ابیزار اعمیال
حاکميت مردم و تضمينکککده ح آنان بر تعيين سرنوشت خویه است .در ایین راسیتا ا
ویژگیهای اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران اداره امور کشور با اترا بیه آرای عمیومی
است و اهميت آن بدان پایه است که به موج ذیل اصیل  077قیانون اساسیی ا اصیول
توييرناپذیر م سوب میشود.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در فحل اول خود و  01اصل بههیمپيونیدخورده
آن بهدفعات بر انتخابات و ضرورت برگزاری آن در نظام جمهوری اسالمی تأکيد کیرده تیا
هر گونه شائبه نسبت به خأل قانونی در این ميکه را مرتفع کرده باشید .میردم ،بیر اسیاس
مجموع اصولِ قانونی ،بهطور مستقيم نمایکدگان خود را جهیت تحیوی قیوانين و ایفیای
دیگر وظایف نمایکدگی و همچکين رئيسجمهور را جهت ریاسیت بیر قیوه مجرییه کشیور
انتخاب میکککد .این انتخابها به صورت مسیتقيم اسیت و میردم بیه خیود نمایکیدگان و
رئيسجمهور رأی میدهکد؛ ولی در انتخابات نمایکدگان مجلس خبرگان رهبیری ،انتخیاب
خبرگان جهتِ کارویژه مهم تعيين رهبری و نظارت بر وی اسیت .در انتخابیات شیوراهای
شهر و روستا نيز اعضای شورای شهر انتخاب میشوند که عالوه بر تحميمگيری در امیور
شهری و م لی ح ِ انتخاب شهردار را نيز دارایکد.
همچکين انتخاب برخی دیگر ا مسلوالن کشوری نيز که به صیورت انتخابیات مرحلیه
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دومی است ،مکتخ مردم م سوب میشوند؛ متل و را که با رأی اعتماد نمایکدگان میردم
و حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب میشوند؛ همچکیين نمایکیدگان مجلیس رئیيس قیوه
مقککه را نيز خودشان انتخاب میکککد که بر اساس اصل  66قانون اساسی «ترتي انتخاب
رئيس و هيلت رئيسه مجلس و تعداد کميسيونها و دوره تحدی آنهیا و امیور مربیوط بیه
مذاکرات و انتظامات مجلس به وسيله آیيننامه داخلی مجلس معين میگردد» .طب ایین
اصل رئيس قوه مقککه را نمایکدگان با ضوابط آیيننامه داخلی مشخص میکککد.
بکد دوم :اهتمام به حاکميت ملت در اداره امور حرومت.
اهميتدادن به نقه و جایگاه عموم ملیت در ميکیه و عرصیه اداره امیور حرومیت را
میتوان در بخههای ذیل مشاهده نمود:
الف) ح مشارکت در تحميمگيریهای سياسی و حرومتی .مرانيزم اعمیال حاکميیت
ملی را میتوان در اصل هفتم یافت« :طب دستور قرآن کریم و «امیرهم شیوری بيیکهم»
و«شاورهم فیاالمر» شوراها ،مجلس شورای اسالمی ،شیورای اسیتان ،شهرسیتان ،شیهر،
م ل ،بخه ،روستا و نظایر ایکها ا ارکان تحميمگيری و ادارآ امور کشورند .میوارد ،طیر
تشريل و حدود اختيارات و وظیایف شیوراها را ایین قیانون و قیوانين ناشیی ا آن معیين
میککد».
قانون اساسی جمهوری اسالمی اییران حاکميیت خداونید را ا طریی اعمیال قیوانين
اسالمی (اصل  1قانون اساسی) و ا طری انتخاب و نظارت رهبری (اصول  8و  )87اظهار
میدارد .البته قانون اساسی در ميکه نقه آرای عمومی در همهپرسیی بیر ایین نقیه در
تأسيس نظام جمهوری اسالمی ایران (اصل اول) ،در با نگری قانون اساسی (اصل  )077و
نيز در قانونگذاری پيرامون مسائل بسيار مهم اقتحیادی ،سياسیی ،اجتمیاعی و فرهکگیی
(همهپرسی تقکيکی مقرر در اصل  )83تأکيد نموده است.
ب) ح دستيابی به مکاص و مشاغل عمومی .نایلشدن افراد بیه مکاصی و مشیاغل
عمومی با شرایط برابر و یرسیان ا جملیه حقیوق اساسیی و انسیانی در جهیت مشیارکت
همگانی در یک جامعه مدرن م سوب میشود و میتوان آن را جلوهای بار ا ح تعيیين
سرنوشت افراد فرض کرد .در این راستا نظام جمهوری اسالمی ایران بیه دليیل حاکميیت
اسالم بر امور و شلون جامعه و نيز ضرورت مطابقت کليیه قیوانين و مقیررات بیا میوا ین
اسالمی (اصل  1قانون اساسی) در مقام یک نظام ایدئولوژیک و مرتبیی بیر آن اسیت تیا
همانکد همه نظامهای مردمساالر ميکههای اعمال هرچه بهتر حی مزبیور را بیرای همیه

افراد جامعه فراهم سا د (هاشمی ،1181 ،ص.)112
ح تعيين سرنوشت در قال ح دستيابی بیه مکاصی و مشیاغل عمیومی محیادی ِ
متعییددی در نظییام حقییوق اساسییی ایییران دارد؛ ا جملییه میییتییوان ا انتخییاب مقییام
ریاستجمهوری و نایلشدن به این مقام برای شهروندان البته در چارچوب قوانين موجیود
در نظام جمهوری اسالمی ایران ،انتخابشدن بیه نمایکیدگی مجلیس شیورای اسیالمی و
بهعضویت درآمدن در شوراهای اسالمی شهر و روستا ی نمادهای عدم تمرکیز و مشیارکت
م لی افراد ی اشاره کرد .البته به م دودیتهای این نوع ح تعيیين سرنوشیت ا طریی
وصول به مکاص عمومی (ر.ک :همان ،ص  1)111 -111انتقیاداتی وارد شیده اسیت؛ امیا

ص  .)91این نظارت بهصورت فردی (سا ماننيافته) بهویژه بیا اعمیال آ ادیهیای بيیان و
مطبوعات و به شرل جمعی(سا مانیافته) ا جمله در قال ایجیاد تشیرلهیای سياسیی،
انجمنهای صکفی و سا مانهای غيردولتی قابل ت ق است.
نتيجه و پيشنهاد
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اصل مسلله بهرسميتشکاختن این حقوق است و ایرادات موجود ا ار ش آنها نمیکاهد.
بکد سوم :اهتمام به حاکميت ملت در نظارت بر امور کارگزاران و مامداران حرومت.
حاکميت ملت بر سرنوشت خویه حاصل لطف الهی به نیوع بشیر اسیت و ملیت کیه
بهطوراختياری و به اقتضای ضروریات یستجمعیی در جامعیه سياسیی پيچيیده امیرو ی
اعمالِ مظاهر مختلف این حاکميت را به نهادها و مقامات مختلف واگذار میککد ،ح دارد
بر طرق اعمال آن نيز نظارت ککد و همواره ناظری فعال بر ن یوه عملییشیدن ایین اراده
جمعی باشد تا محل ت عموم به خطر نيفتد؛ به عبارت دیگر شرکت مردم در انتخابیات ییا
همهپرسی و انتخاب مقامات حرومتی یا تحوی برخی امور به رابطه آنان (صاحبان اصیلی
حاکميت) با اعمال حاکميت و اعمالکککدگان آن خاتمه نمیبخشد .نظارت ح آنان اسیت
و این ح ا مبکای حاکميت یا اراده مردم به امر الهی تفريکناپذیر است (آقرایی،1136 ،

مبانی نظارت بر قدرت درحقيقت به ت ليل ادله و پایههای مشروعيت نظارت بر قدرت
میپردا د .ا م توا و مستکدات این نوشتار بهخوبى قابل استکباط اسیت کیه نظیام حقیوق
اساسی ایران با تريه بر اندیشههاى سياسى و مکابع اسیالمى بیه تیراکم قیدرت و امریان

 .1براي مثال شرط داشتن مذهب رسمی شیعی براي داوطلبان ریاست جمهوري و . ...
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افسارگسيختگى و تجاو گرى آن حساس است و دغدغه خیاطر دارد و ا همیينرو در ایین
نظام با ب ث نظارت بر قدرت و ککترل و ت دید آن بسیيار جیدى برخیورد شیده و مبیانی
متعددى براى این امر مکظور شده است که بیهخیوبى توجيیهکککیده ضیرورت نظیارت بیر
قدرتاند.
البته ذکر این نرته ضروری است که در نظام حقوق اساسی جمهیوری اسیالمی اییران
وجود برخی ابهامات در حدود و روور و کمّ و کيف قانونی برخی ا مبانی مذکور میوانعی را
در مسير اجرایینمودن آنها فراهم آورده است که مسلوالن امر باید هر کدام ا موانع را بیا
شيوه مکاس خودش برطرف سا ند تا بستر مکاس برای ت ق آنها مهيا گردد.
فقد قوانين ال م برای اجرایینمودن ایین مبیانی ،نبیود تشیريالت وییژه و مسیتقل ا
حرومت به مکظور اجرایینمودن قواعد مذکور و عدم تبيين دقي شيوههای اعمال نظیارت
بر پایه این مبانی در نظام حقوق اساسی ا موانعی است کیه در مسیير اجرایییشیدن آنهیا
وجود دارد.
موانع موجود ضرورت جیرح و تعیدیل سیا وکارهای ککیونی را بیيه ا پیيه ایجیاب
مینماید .مرات پيگيری و رفع موانع و م دودیتهای اجراییشدن این مبانی بیهگونیهای
است که باید ا طری کارشکاسیهای ال م با تأکيد بر استفاده ا ظرفيیتهیای موجیود دو
مرحله یر تبيين وتعمي و پيگيری گردد:
الف) لزوم ارتقای کمی (عمومیسا ی) :در این حو ه باید مجموعیه اقیداماتی را بیرای
گسترش فرهک نظارت در جامعه انجام داد.
ب) لزوم ارتقای کيفی(تعمي ) :به معکیای عمی بخشیيدن و گسیترش حیو آ معکیایی
نظارت میباشد که هدف آن غکابخشيدن و ارتقای کيفی نظارت در کشور میباشد.
در حو آ ارتقای کمی راهرارهای ذیل پيشکهاد میگردد:
 .0تبيين و ضرورتشکاسی :معکا و ضرورت و بيان لزوم گسترش نظارت برپاییة مبیانی
مذکور ،مباحتی است کیه بایید بیهدرسیتی و بیهتفحیيل تبيیين گیردد؛ بیه عبیارت دیگیر
نظریهپردا ی و توليد دانه در ميکه نظارت مبتکی بر مبانی مذکور باید میورد توجیه قیرار
گيرد.
 .2آمو ش :در گام بعد باید به آمو ش پرداخت .چکد مسلله مهم را باید به عموم جامعه
و مسلوالن آمو ش داد .این مسائل پيه ميکههای نظارت بر قدرتاند؛ به نظیر مییرسید
عدم وجود شکاخت درست و دقي ا این حو هها مکجر به ظهور و برو آسي هایی گردیده
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است؛ لذا در این بخه باید به این پرسه پاسخ داد کیه بیا تريیه بیر هیر ییک ا مبیانی
طرحشده ،نظارت بر قدرت چگونه و با چه روشهایی باید انجام شود؟
در صورت تبيين این مرحله ،مردم و نهادهای مسلول با اطالع و شکاخت کافی ا کم و
کيف حقوق نظارتی خود درست را ا نادرست تشخيص میدهکید و بیه ارائیة رهکمودهیاى
ال م به مدیران و کارگزاران در صورت لزوم خواهکد پرداخت.
 .9حمایت :در ککار آمو ش نيا به حمایت همهجانبه ا مبانی نظیارت و طیرق ت قی
آنها وجود دارد؛ برای حمایت چکد حو ه را باید ت ت پوشه قرار داد که عبارتاند ا :
0ی .9قانونگذاری :امرو ه ضعفِ قوانين در حیو آ مبیانی بکيیادی نظیارت وجیود دارد؛
بهگونهای که در بسياری موارد فقد قوانين مربوطه در جهت اجراییشدن این مبانی وظيفة
نظارتی را با مشرل روبهرو میسا د .لزوم تدوین قانون عادی برای نهادیکیهکیردن برخیی
مبانی نظارتی چون امر به معروف و نهی ا مکریر و نحیي تالئمیه المسیلمين و تیدوین
سا وکارهای روشن نظارتی در جهت ت ق عملی مبانیِ مذکور ضرورتی قانونی است؛ لیذا
ایجاد بستر جرح و تعدیل سا وکارهای ککونی با تفسير دقيی قیوانين موجیود بیه مکظیور
افزایه سطح ارربخشی و کارآمدیِ روندهای نظارتی بیهوییژه نظیارت مسیتمر بیر حسین
اجرای آن ضروری است.
2ی .9حمایت نهادهای مسلول :نهادهای مسلول ،مدیران و کارگزاران و تمیام مقامیات
مسلولی که مورد نظارت قرار میگيرند ،در هر حو های بایید ا مقولیه نظیارت بیر قیدرت
استقبال نمایکد و حتی ميکههای نظارتپذیری را خود فراهم سا ند .مدیران باید به مطالعه
و بررسی رهکمودها ،اوامر و نواهی و نحایح مردم و دیگر نهادهای ناظر بیدون هیيچگونیه
پيهداورى و با تقواى ال م بپردا ند و ميکه برو آسي هایی را که مردم در همراریهیای
مختحر و نظارتهای اندک بردستگاهها مت مل شدهاند ،ا بين ببرنید .الیزام بیه طراحیی
سامانههای دریافت شرایات و پيشکهادات در فراهمسا ی این ميکه میتواند راهگشا باشد.
سامانههایی که مردم بتوانکد انتقادات و پيشکهادات ،انتظارات و مطالبیات خیود را بیه آنهیا
مکتقل کککد و سپس با جمعبکدیِ مکطقی آنها در قال طرحها و برنامههای پيشیکهادی بیه
مقامات اجرایی و مراکز تحميمگيری ارائه شوند.
در حو آ ارتقای کيفی پيهبيکی بخههای ذیل پيشکهاد میگردد:
.0شبرهسا ی تخححی رسمی :شبرهسا ی تخححی به آن معکاست کیه بایید بیرای
اجرایینمودن نظارت با تريه بر مبانی طرح شده ،نهادها و دستگاههایی به صیورت وییژه و
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با هدف وظيفه خا نظارت آمو ش یابکد .این دستگاههیا ضیمن عمليیاتینمیودن مبیانی
نظارت به صورت حرفهای در بخههای مختلف وظایفشان فعاليت مینمایکد که عبارتاند
ا  :پژوهه دربارآ روشهای گسترش نظارت ،انواع نظارت ،مبانی نظری ،احرام و. ...
.2شبرهسا ی ترویجیی غيرمسیتقيم :تیالش بیرای توسیعه قلمیرو نظیارت مردمیی و
نظارتهای مدنی در این مرحله مورد توجه است .هرقدر که به گسترش و فرهکی سیا ی
مفاهيمی چون ح تعيين سرنوشت ،امر به معروف ،نحي ت و امانتبودن مکاص عمومی
بپردا یم ،نيا داریم افرادی به صورت خودجوش و مردمی و بیدون داشیتن برچسی هیای
حاکميتی به صورت مداوم در حو ههای مختلف به نهادیکهنمیودن ایین مفیاهيم بپردا نید.
جرئت سخنگفتن در عموم ،جرئت ب ثکردن ،جرئت ابیرا نظیرات مخیالف و ...میواردی
است که این افراد با حضور خود در اجتماع انجام خواهکید داد .در سیير شیرلگيیری ایین
شبره ترویجی غيرمستقيم مییتیوان ا نهادهیا و ابزارهیایی چیون احیزاب ،انجمینهیا و
گروههای مختلف سياسی و صکفی و رسانههای گروهیی و فکیاوریهیای نیو اطالعیاتی و
ارتباطی استفاده نمود.
بکابراین ایجاد ميکه برای شرلگيیری مثسسیات و نهادهیای مردمیی و غيردولتیی و
بسترسا ی قانونی برای آنها با هدف نظارت بر دولت و احقاق حقوق اربابرجیوع ضیروری
است.
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