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Abstract: 

 Economic corruption is one of the serious problems of countries and even 

international organizations. Undoubtedly, the fight against this corruption is very 

important. High inflation, disorganized market, devaluation, closure of factories and 

severe fluctuations in the foreign exchange market, etc. It is the consequences of 

economic crimes and the Iranian legislature has tried to identify the factors 

influencing the occurrence of economic corruption and prevent and punish the 

perpetrators of these crimes by passing various laws. Numerous political, political, 

cultural and social factors are effective in the occurrence of these crimes. Their high 

benefit, intelligence of perpetrators, lack of foresight of regulatory mechanisms, 

dependence on power and influence are other factors affecting the occurrence of 

economic corruption. Iran's criminal policy in dealing with these crimes faces 

several challenges. Numerous legislative authorities, lack of clarity in the concept 

of economic corruption, lack of clear rules regarding these crimes and ..... are some 

of the challenges of Iran's criminal policy in the fight against economic corruption. 

In this study, which was conducted analytically and descriptively Factors 

influencing the occurrence of economic corruption and challenges Iran's criminal 

record in the fight against economic crimes will be examined and finally suggestions 

will be made. 
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 در فقه و حقوق  استصوابی و استطالعیبررسی ادله نظارت 
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 چکیده

از   ز نصی  نارحشید  و ب  ووا وصیت،، طرح ، حداقل در دو باب از ابواب فقهی، یعنی باب وقف و باب نظارت

ی و ا.یتصیوایی  تراعدو نوع نظارت، یعنی نظارت ا.ی   این دو باب،تصیحی  شید  ا.ی،ر در   قفی و واصی طحف طو 

ر نوع نظارت تابع وعل و قحارداد ا.یی، و ب  طقتیییاخ اشییمان، زطام اا، ط ام اا و احوا   ا.یی،   ذکح شیید 

بتشییتح طوارد ب  نظارت نوع نظارت طشییمن نشیید  باشیید، در نظارت طرلق باشیید و    طتفاوت ا.یی،ا اطا ا ح

ی )اطاعی( اکتفا شید ، و رعای، نظارت ا.یتصیوابی نتز  زا دان یت  شید  ا.ی، در نتتم ، اعوا  طتوا ی  عا.یترا

و طعتبح نموااد بودر بح ا.اس نظح فقها، طعتار تعتتن نوع نظارت، قحارداد ا.،،   نافذبدوم تصوی  و تایتد نارح، 

و در قحارداد طتزام اختتارات نارح و   ،ا ا.تصوابی بودم نظارت ب  قحارداد نظارت ب تگی داردیی ا.تراعی و یعن

ح تصیحی  کحد   رطتحزاخ قوی در کتاب واطع ا شیتات رح اطاع و ا.یتصیواب نا  رنوع نظارت طشیمن طی شیود

حا ، را بتام طی کند ک  در  وزیحا دا  ل نارح ا.ییی، ة وعبنا بح نظح وخ، نوع نظارت تابع قحارداد و نحو ,ا.ییی،ر

طانعی ندارد ک   ر وصیی( ب  ا.یتصیواب د  ، دارد ، حا ، او  ب  اطاع و ا.یتصیواب، و در حا ، دوا )تبعت

عدا  نا بحب)طوصییی ب  وه، زیادتی اعتواد یا خوف از خدا و لفل، وخ ب  وه، عدا خوف یا احتوا  ختان،  

  ل نارح ند ک  تصحفات وصی ب  اطاع آم نارح باشد، و بنا بح آم، فعاشتحاط عدا ، در وصی( و طثل آم وصت، ک 

لی، اح ا  طوصی نارح را ام شحیک کحد   با.،ر  صی اوام اطاع و ا.تصواب ا.،ا   ن عول و تصحفات با و

 روصی در عول طتابع، باید کحد  باشد، با

 رکلتدواژ : نظارت، نظارت ا.تصوابی، نظارت ا.تراعی، فق  و حقوق
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 مقدمه

 ا ب  آراء عووطی در نظاا ووهورخ ا.یاطی ایحام نتز اوانند .یایح رژیم ااخ .یتا.یی، در  حو تحقق تق اااحق

خ  زوا نظارت بح طحاوع  ب  آراء عووطی ا.ی،ر ب  بتام دقتق تح، طبتنی بح آطوز  ااخ   اصیل کلی و رذیحفت  شید 

حام ، تحقق طحدا .یا رخ دینی طنوط ب  نق  ووهورخ ا.یاطی ای  شیحعی، ب  عنوام ی ی از رای  ااخ ح وط، 

ح وط، ا.یاطی ا.ی، ک  بح ا.یاس قانوم ا.یا.یی ی ی از ولو  ااخ بارز    ا.یتوحارار طحدا در تشی تل و  ثتح ذتا

آم انتمابات و او  رح.یی ا.ی،، نظارت بح فحایند انتمابات و او  رح.یی ب  طنظور صیتان، از آراء عووطی نتز  

، حیداقیل در دو بیاب از ابواب فقهی، یعنی بیاب وقف و بیاب  نظیارتب طی آیید ضیییحورتی  حیزنیاریذیح بی  ح یییا

دو نوع    این دو باب،تصیحی  شید  ا.ی،ر در   قفی و واصی از طحف طو  ز نصی  نارحشید  و ب  ووا وصیت،، طرح 

ر نوع نظارت تابع وعل و قحارداد ا.ی، و ب  طقتییاخ ا.ی،   ذکح شید ی و ا.یتصیوایی  تراعنظارت، یعنی نظارت ا.ی 

نظارت طرلق باشید و نوع نظارت طشیمن نشید     اشیمان، زطام اا، ط ام اا و احوا  طتفاوت ا.ی،ا اطا ا ح

ی )اطاعی( اکتفا شید ، و رعای، نظارت ا.یتصیوابی نتز  زا دان یت   عبتشیتح طوارد ب  نظارت ا.یتراباشید، در 

  طبحث، دید ا  ح نموااد بودر در این و طعتب نافذشید  ا.ی، در نتتم ، اعوا  طتوا ی بدوم تصیوی  و تایتد نارح،  

 رنظارت ا.تصوابی و ا.تراعی نقل طی شود ةفقها دربار

 

 نوع نظارت تابع قرار داد ناظر 

ا ا.ییتصییوابی بودم نظارت ب   یبح ا.ییاس نظح فقها، طعتار تعتتن نوع نظارت، قحارداد ا.یی،، یعنی ا.ییتراعی و 

طتحزاخ قوی در ر  و در قحارداد طتزام اختتارات نارح و نوع نظارت طشیمن طی شیود ،قحارداد نظارت ب یتگی دارد

بنا بح نظح وخ، نوع نظارت تابع قحارداد و  ,ح تصیحی  کحد  ا.ی،ررکتاب واطع ا شیتات رح اطاع و ا.یتصیواب نا

حا ، دوا  حا ، را بتام طی کند ک  در حا ، او  ب  اطاع و ا.یتصیواب، و در وزیحا دا  ل نارح ا.ی، ة وعنحو 

طانعی ندارد ک  طوصییی ب  وه، زیادتی اعتواد یا خوف از خدا و  ر وصییی( ب  ا.ییتصییواب د  ، دارد  ، )تبعت

عدا اشیتحاط عدا ، در وصیی( و طثل آم وصیت، کند   نا بحب)لفل، وخ ب  وه، عدا خوف یا احتوا  ختان،  

اطاع و ا.یتصیواب ا.ی،ا   ن عول و  اوام   ل نارحک  تصیحفات وصیی ب  اطاع آم نارح باشید، و بنا بح آم، فع

وصییی در عول طتابع، باید    لی، اح ا  طوصییی نارح را ام شییحیک کحد  باشیید، بابا.یی،ر   صیییتصییحفات با و

آی، اهلل خوئی در نظارت بح وصیی قایل ب  تفصیتل ا.ی،ر در یک صیورت   (ر 239، ن 4/ 5)طتحزایی قوی، جکحد

یموز  :  قحار داد طی داند ایی، و در واقع نظارت را تابعرا ا.ییتراعی، و در صییورت دیگح آم را ا.ییتصییو  نظارت

  طشیحفا و طرلعا عل  عول  بحتث   یموز  لوصیی نم یعول با وصیتال    صی  لووصی  نم یمعل نارحا عل  ا و 

بإطاع ا نارح و  شییحاف  علت  فإذا عول بدوم  شییحاف  کام بدوم  ذم طن ا ووصییی و ختانال    و  ذا عول بإطاع   

فت  و نداء  ورتفت  و   یم  عل  ا وصیی طتابعال طثل اذا ا نارح فی رنی  و نظح ، فإذا نوصی  ا ووصی    کام طأذونا

حو و یحااا نرو   م یقد  ذ ک فی  وبا.یتنابال طن یصیلی عن  فا.یتناب ا وصیی زیدا و کام ا نارح یحید ا.یتنابال ع

نارحا عل  ا وصی  بوعن  نم ی وم عول  صیحال ا.یتنابال زید و  تل  لنارح ا عتحاع علت  فی ذ کر نعم  و وعل  

ال عوحو   ن اذا ا وعن  خاف رااح وعل  با وصیی بنظح  قفی ا وثا  ا وذکور   تصی  ا.یتنابال زید و تم  ا.یتنا
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طوصیی طی تواند نارحخ را طشیحف و طرلع بح عول وصیی نصی  کندا ب   ون  اخ ک  وصیی   ا نارح عل  ا وصیی

ب  وصیت، عول کندا بنابحاین انگاطی ک  بدوم اشیحاف نارح اقداا کند،   طماز نباشید بدوم اطاع و اشیحاف نارح

ناطح اقداا کند، طأذوم ا.یی، و ورتف  ار را انماا داد    بدوم اذم طوصییی، و ختان، ب  او.یی،، و ا ح با اطاع

نت ی،ا ا ح طوصیی وصیت، کند تا کی ب    وصیی طتابع، رنخ و نظح این نوع نارح )ا.یتراعی( واج  و بح  را.ی، 

بحاخ نتاب، در نظح بگتحد و او را   حبمواند، و وصیییی زید را ب  عنوام نای  بح زینید، و نارح عو او نویازنتیاب، از  

تحاع ب  وضی نداردا اطا ا ح نص  حرخ ب  در.تی نتاب، زید نوی زند، و نارح در این طورد حق اعض  بداند،بهتح 

نارح بح وصیی ب  طعناخ این باشید ک  عول وصیی با نظح نارح باشید )ا.یتصیوابی(، در طثا  رت   فت  نتاب، زید 

ف 2)خوئی، جخاف رااح نص  نارح بح وصی ا.،  در.ی، نت ی،، و نتاب، عوحو واو  ا.،ا و ی این طعنی

 (ر225ن 

 :را تابع قحارداد طی داند آی، اهلل  لپایگانی نتز نوع نظارت 

ورتفال نارح تابع قحارداد طوصییی ا.یی،ا گوم  اای تعتتن نارح از طحف طوصییی ب  خاطح این ا.یی، ک  طرو ن 

باشید ک  آنه  طورد وصیت، ا.ی،، ب  اوام نحوخ ک  طنظورر ا ی،، واقع طی شیود و در این صیورت، ووود  

ب  طورخ ک  ا ح خافی از  ا  طاع نارح انماا  تحدطحاق  وصییی باشیید و اعوا  او با ا نارح بحاخ این ا.یی، ک 

وصیی ببتند، ب  او اعتحاع کند، و  اای وعل نارح از وه، اطوتنام نداشیتن طوصیی ب  نظحیات وصیی و اطوتنام  

اح گ  را   کاطل داشیتن ب  نظحیات نارح ا.ی،، و در این صیورت باید کارااخ وصیی بح طبق نظحیات نارح باشید و

ا ا داد، و وصیی ا.یتقا  در رنخ و نظح دادم ندارد، ا ح گ  در اصیل تصیحف ا.یتقا  داردانما  او صیا  دان ی، 

 (ر278، ن 2باشد نافذ ا.،، وا  نفوذ ندارد) لپایگانی، جس اح کارخ از وصی ک  طوافق نظح نارح 

در طی فحطاید ورتفال نارح در وصییت، تابع نصیی  قحار داد( نارح ا.یی، و    وصییت، در کتاب  )ر (   حیییحت اطاا 

بتشیییتح طوارد نظارت در وصیییت،،    شیییایدبا احتوا  و بدوم نظح قرعی و ن  در تواا طوارد طی فحطاید    -نهای،  

یموز  لووصی  نم یمعل نارحا عل  ا وصیی، و ورتفت  تابعال  معل ، فتارة طن وهال ا .یتتثاق عل   ا  اطاعی باشید

نعوا   راطاع  حت  نن   و رنخ طن  خاف طا قحر   وقوع طا نوصیی  ب  یمعل ا نارح رقتبا عل  ا وصیی  بأم ی وم  

بیأنظیار ا نیارح یمعیل عل     وثنیامی و ا طصییی نیام بیأنظیار ا و ثا ووصیییی  عتحع علتی ، ونخح  طن وهیال عیدا ا طو

صیاحا، فا وصیی و  م کام و تا ط یتقا فی ا تصیحف آ  ا رط ا وصیی نم ی وم نعوا   عل  طبق نظح  و   یعول   

نظح ا نارح، فلو ا.یتبد ا وصی  با عول عل   فق  فی ا حنخ وا نظح، فا یوییی طن نعوا      طا وا لتح ط یتقل  ن  

صیحت  و نفوذ  عل  ا و  را نارح و اطاع  و کام عول  عل  طبق طا قحر  ا ووصیی فا ظا    نظح  طن دوم طحاوعال

طوصیی طی تواند نارحخ    ا نحو ا و ا  ا وتعارف فی وعل ا نارح فی ا وصیایا او    بماف  عل  ا ثانی، و  عل ا غا 

را بح کار وصیی نصی  کند و ورتفال نارح تابع نصی  او.ی،ر  اای طوصیی بحاخ حصیو  اطوتنام و یقتن ب  وقوع  

آنه  وصیت، کحد  ا.ی،، نارحخ را طحاق  وصیی قحار طی داد تا اعوا  وصیی با اطاع نارح باشید تا ا ح نارح  

خ اعتحاع کندر  اای ب  د تل نداشییتن اطوتنام ب  نظح وصییی و  ی دید، ب  وصیی خاف د.ییتورات طوصییی از و

اطوتنام ب  نظح نارح، نارحخ بح وصیی طنصیوب طی کند تا اعوا  وصیی طبق نظح او باشید و اتر کارخ را انماا 

در رنخ و نظح لتح  نداد، طگح این   نارح آم را صیا  بداندا رل وصیی ا ح گ  و ی، ط یتقل در تصیحف دارد،
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ا بنابحاین اتر یک از کارااخ او تأیتد نوی شیود، طگح آنه  طوافق نظح نارح باشیدر ا ح وصیی بدوم ط یتقل ا.ی، 

طحاوع  ب  نارح و اطاع او، ط یتبدان  ب  نظح خود عول کند و عول  طرابق د.یتورات طوصیی باشیدر رااحا در 

در وصایا طانند صورت    ا.،، بح خاف صورت دوا، و شاید بتشتح طوارد نص  نارحفذ صورت او  صحت  و نا

 (ر53، ط  ل  2)طو.وخ خوتنی، تححیح ا و.تل ، ج او  باشد

 اطالق نظارت و نظارت استصوابی

  ا در صیورتی ک  در قحار داد طتزام اختتارات نارح و نوع نظارت طشیمن نشید  باشیدا یعنی نظارت طرلق باشید 

بتشیتح فقها رعای، اح دو نوع نظارت را  زا، و ب  عبارت دیگح، نظارت را ا.یتصیوابی طی دانندر صیاح  ووااح  

طع ا طاق طیا یتعیارف طن ذ یک طن    م ورتفیال ا نیارح  در طورد ورتفیال نیاطح در صیییورت اطاق نظیارت طی  ویید:

ر)نمفی، صل و نحو ذ ک طوا   یموز  غتح ارة و ا وارة و تحصتل ا غلال و ق وتها عل  ط تحقها، و حفظ ا وا ع

طانند آبادانی، اوار ، تحصییتل   ا، اوحاخ کارااخ طتعارف ا.یی، اطاقدر صییورت   ورتفال نارح (ر23، ن 28ج 

نت ی،ر  حفظ اصیل و طواردخ از این د.ی، ک  بحاخ لتح از نارح وایز   وحقام آم   یتطحصیو ، تق یتم آم بتن ط

، ام اطاع و ام تصیوی  نارح را  واقف، ةود و ارادصی طحودکارم طباطبایی یزدخ  در صیورت تحدید در طق د.یت

ع  ام رهح طن کاط  ام طحاد  طن نظارت  اطاف  ذن یموز  لواقف نم یمعل نارحا عل  ا وتو  ، و حتد:  زا طی دانی 

م طحاد  رنی  و تصییویب   م یمز    اعل  نعوا  ا وتو ی وتصییحفات    یعتبح فتها اذن  بل ا ازا اطاع ، و  م رهح 

واقف طی تواند نارحخ بح طتو ی نصی  کنند، و در این صیورت   طحاماویب  و  م شیک فی طحاد   زا ا صی باذن  و ت

نارح   ةواقف رااح شیود ک  طقصیود او نظارت اطاعی بح اعوا  و تصیحفات طتو ی ا.ی،، اذم و اواز  ااا ح از ک 

در اعوا  طتو ی طعتبح نت ی،، بل   اطاع نارح  زا ا.ی،ر و ا ح از کا ا واقف رااح شیود ک  طقصیود او نظح و  

ایز نت ی،، و ا ح اتر یک  تصیوی  )نظارت ا.یتصیوابی( نارح ا.ی،، اعوا  طتو ی بدوم اواز  و تصیوی  نارح و

ووود داشیت  باشیند، اطاع و تصیوی  نارح اح  واقف تحدیدة از اطاع و تصیوی  رااح نباشید و در طقصیود و اراد

 (ر231، ن 1)طباطبایی یزدخ، ج دو  زا ا.، 

  در صورت اطاق، اح  ون   نارح،شهتد ثانی در باب وقف، رل از بحشوحدم بحخی کارااخ عودتا اوحایی بحاخ  

 طن صییل و ا غلال، ونحو ذ کو ق ییوت  عل  ا و ییتحق، و حفظ ا : تصییحف را بدوم اذم نارح لتح طماز طی داند

و حتث یتحقق ا نارح بوو    یموز ا تصیحف   وطصیا ح  اذا کل  طع ا طاق، و و فوع   ت  بعییها اختن ب رر

ل صیترح در صیورت اطاق، آبادانی، تحورتفال ناا  فی شی  طن ا عوا  ا وذکورة و   فی شیی طن ا غلال    بإذن 

تحقام، نگهدارخ از اصیل و طحصیو  و طصیا حی از این د.ی، ا.ی،ر ا ح تنها بعییی از   ی .یود، تق یتم آم بتن ط

زطیانی کی  نیارح   ،این طوارد را بی  نیارح تفویک کحد  بیاشییید، فق  اویام طوارد را انمیاا طی دایدر در اح صیییورت

)زین ا دین طذکور یا طحصیو  بدوم اذم نارح طماز نت ی،  اعوا شید، تصیحف در اتر یک از   (طحقق )طنصیوب

 (ر324، ن5بن علی شهتد ثانی، ج 

طححوا .یتد طحود کارم یزدخ، صیاح  عحوة ا وثقی، طعتقد ا.ی، ک  قدر طتتقن توافق و تصیوی  نارح ا.،، و   

ر  .یاا ی از ایشیام شید  ا.ی،در در این زطتن   ی بودم طعلوا نباشید، تصیوی  ن حدنحتی ا ح اطاعی و ا.یتصیواب

وب بودن  و طمحد اطاع بودن  نتز قتد در وصیت، ناطه  نشید ، اوتن قدر الفام شیمن   یتصی نارحخ ک  ط
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در این صیورت نارح طی تواند طعارضی  با وصیی کندر در طصیارف طعتن ا از قبتل عدا ا.یتحقاق طورد    «نارح ا.ی،،

بموااد   صییو ثاآن   ط بتل  داشیت  باشید، یا از ق ک  بگوید طن ب  این شیمن نباید داد، ک  وصیی ح ین رن

حق باید داد، با آن   حق   ت، ط بگوید ک  این بت ، توطام را ب  بت طظا م ب  یک نفح بداد و نارحبت ، توطام  

 فحطایتدرو و این   ب  لتح طحل خحج شود؟ بتام ا طعارض  ندارد و اوتن اطاع کافی ا.، از نارح

 ائتت برنظارت استصوابی و اصال

کحد  اندر اصیل بحائ، طعانی   بحائ، ا.یتنادیعنی بحاخ رد نظارت ا.یتصیوابی و ا تات صیاحت، ناطزداا ب  اصیا ،  

  ح ، را طرح  و بحخی دیگئبحخی ب  طور طرلق اصییل بحا طدنی داردر  طتفاوتی در اصییو  فق ، حقوق وزا و حق

شیهحوندام   الدر فحایند انتمابات، اواصیل .یی و افتم قانوم ا.یا.یی و بحائ، در حقوق وزا را طرح  کحد  اندر  

اصیل  روند انتمابات ب  عول آورد و    رایان  طوردخ قحار  تحندر دو ، باید اقداطات  زا و طنا.ی  بحاخ شیفافت، 

ق   عقاید و اعوا  نظارت .یلت  تفتت اح ون   ناطزداا قحار داد و از  ال یتن اونو واود صیاحت، دا  را بح بحائ، 

نادید    -تح، اح عنوام باشید   -خ ولو تحخ کندر اعوا  اح ون  نظارت ا.یتصیوابی تو.ی  نهادااخ ح وطتی  ا

 (ر170)قا.وی، ن آزاد، ط ا م و عاد ن  ا.،  انگاشتن حقوق شهحوندخ و طمدور .اختن انتماب

نم ا و لف  ذا  :  صیو  عولت  طی  ویدادر طورد حا ت ان یام ن یب، ب  اح اا شیحعی و وایگا     شیی  انصیار 

 ایفت ، نو ا قرع، نو ا ظن، فإم حصیل    ا شیک، فا وحوع فت    کا تف،     ح م شیحعی، فإطا نم یحصیل    ا شی 

وقتی ان یام   (2، ن1ارخ، جا)انصی ا عولتال صیو  ا   فی طقاا ا عول، و ت یو  ب   ک ا قواعد ا شیحعتال ا ثابتال  لشیا

ع و یا رن ب  آم، رتدا طی کندر ا ح شیک داشیت  باشید، ب   رط لف و طحقق، ب  ح م شیحعی توو  کند، شیک یا ق

اخ طحاوع  طی کند ک  در طقاا عول بحاخ ان یام شیک کنند  ثاب، شید  ا.ی،، و این قواعد اصیو    قواعد شیحعت 

 د الا  :یک طوضیوع ب  تحتت  ااوت، ب  .ی  د.یت  تق یتم طی شیوند  اثبات الاد   ر بنابحاین،ناطتد  طی شیوند  عولت 

رایانی قحار دارند و در طوارد شیک و تحدید و در نبود .یایح اد   و در  حتبالقرعی، رنی و شی ی، اصیو  عولت  در ط

طن تأخح طحتبال    "شییتا انصییارخ در بتام وو  تقدا اد   بح اصییو  طی  وید  رطقاا عول ب  کار  حفت  طی شییوند

یظهح  ک وو  تقدیم   -ألول تقتتد طوضییوع  با شییک فی ا ح م ا واقعی   - م ا ظااحخ عن ا ح م ا واقعی  ا ح

صیو  یحتفع بووود ا د تل، فا طعارضیال بتنهوا،    عدا اتحاد ا ووضیوع، بل  صیو ، ألم طوضیوع ا األد ال عل  ا 

وایگا  ح م رااحخ از ح م واقعی )ب  د تل این    از تأخح ا رتفاع طوضیوع األصیل، و او ا شیک، بووود ا د تل 

طوضییوع ح م رااحخ طقتد ب  شییک در ح م واقعی ا.یی،(، عل، تقدا اد   بح اصییو  روشیین طی شییودا زیحا  

طوضیوع اصیو  با ووود د تل از بتن طی رودا بنابحاین بتن آم دو طعارضی  اخ نت ی،ا ن  ب  د تل طتحد نبودم در 

 (ر309)اوام، ن طوضوع اصل، یعنی شک، با ووود د تل از بتن طی رودطوضوع، بل   ب  د تل این   

 نظارت استصوابی و تمسک به اطالق

طاق نظارت در اصیل نودو نهم ابحخی طی  ویند شیوراخ نگهبام نوی تواند بحاخ اثبات نظارت ا.یتصیوابی ب    

ود  ا.ی،، ن  بتام نحو  و خصیوصیتات  نظارت ب اصیلاد کندا زیحا قانوم  ذار تنها در طقاا بتام  نقانوم ا.یا.یی ا.یت

ا  این ا.ی، ک  طت لم در طقاا بتام نت ی،   صیلآم، و در صیورت شیک در این   طت لم در طقاا بتام ا.ی، یا ن ، ا
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افحاد طوضیوع )نظارت( در تح، ح م و ا.یتنتاج این   اح دو   النظارت بحاخ ادراج او  التو یک ب  اطاتی کلو

 (ر123و طو.ی، ن  369، ن 5)فتاع، ج   طی باشد طحدود.،، اطحخ نوع نظارت بحاخ شوراخ نگهبام ثاب، ا

 ی و اصل عدم والیتبواصنظارت است

ا.ی،ر آنها طی  ویند ک   عدا و ی،  نظارت ا.یتصیوابی ب  آم ا.یتناد کحد  اند، اطا  نقد  دیگحخ ک  بحخی در  اصیل   

نظارت ا.یتصیوابی   یتحر داد  ا.ی،ا و ی در این حد  حدنظارت، اختتارات خود را تا  ف یتحشیوراخ نگهبام با ت

را تا حد نارح طانع از این ا.ییی، ک  در شیییحای  .ییی وت داطنال اختتارات    «ا و ی، داصیییل ع: الو ی، ندارد

در صورتی   نظارت در وصت، طی  وید: ةدیگحخ در بار  ةنوی ند (ر313)کاتوزیام، ن    تو.ع  داتم «ا.تصوابال

  نظارت نارح از اطاعی و ا.یتصیوابی ذکح نشید  باشید، و طوصیی در وصیت، ناط  ب  طور  ةک  در وصیت، ناط  نحو 

صیحف ب   ناطاعی طی باشیدا زیحا اطاق کلوال نارح ط  او  ااح در آم ا.ی، ک  نظارترطرلق نارح قحار داد  باشید،  

، 3)اطاطی، ج صیوابی ورایف و ت ا تف زایدخ را دارد ک  اصیل عدا آم طی باشیدآم ا.ی، عاو  بح آن   نارح ا.یت

 (ر151ن 

 ظارت استصوابی و اصالت صحتن

اصیا ال ا صیحال فی عول ا غتح فی ا ح م بصیحال ا عول ا صیادر : آی، اهلل طشی تنی در بتام اصیا ، صیح، طی  وید

ف ییاد ، قللقاعدة طوضییوع و طحوو ، طوضییوعها ا عول عن ا غتح و تحتت  آثاراا علت  عند ا شییک فی صییحت  و  

ا صییادر عن ا غتح ا وشیی وک فی صییحت  و ف ییاد ، و طحوو ها ا ح م بصییحت  و تحتت  آثاراا علت ا عبادة کام  

ا وش وک آو طعاطلال، عقدا کام نو ایقاعا، و اذ  نظتح قاعدة ا فحاغ ا  ام طمحیها عول ا غتح و طمحخ تلک ا قاعدة 

اصیا ، صیح، در عول لتح )دیگحام( یعنی ح م ب  صیح، عولی ک  از  (ر 53ا)نشی تنی، ن اک عول نفل ا شی 

ح عول، در صیورتی ک  شیک در صیح، و ف یاد عول ووود داشیت   بلتح صیادر شید ، و طتحت  شیدم آثار صیح،  

  اطوضیوع آم، کارخ ا.ی، ک  از لتح صیادر شید ، و  راصیا ، صیح، طوضیوع و طحوو ی دارد ةباشیدا بنابحاین قاعد

ح  بف اد آم شک ووود داشت  باشد، و طحوو  آم، ح م ب  صح، عول و طتحت  شدم آثار صح،  در صح، و

ح، طانند قاعدة فحاغ  صی اصیا ،   درباشی   عا طعاطل ، عقد یا ابقایاین   عول طشی وک، عبادت   عول ا.ی،ا اعم از

طورد شمن شک   حاغ دردر طورد عول لتح وارخ طی شودا و   قاعدة ف صح، ا ،  صا.،ا با این تفاوت ک  ا

)انصیارخ،  ا ، صیح، و وایگا  آم، دید ا  رت   فت  بحر.یی طی شیودصی با توو  ب  تعحیف ار کنند  وحیام دارد

 (ر351، ن 3ج

 ادله نظارت استصوابی 

نوع نظارت شییوراخ نگهبام بح انتمابات طرح  شیید  ا.یی،ر بحخی نوع نظارت شییوراخ   ةدو دید ا  عود  دربار

اوهوم تف یتح شیوراخ نگهبام  )نگهبام را ا.یتصیوابی، و بحخی دیگح ا.یتراعی طی دانند، بح ا.یاس اد ال طتعددخ، 

ی  ث واصی ا.یتاز نظارات طندرج در اصیل نودو نهم قانوم ا.یا.یی و تشیحی  قوانتن طمتلف انتمابات(، این نظارت، 

طتعدد  الا.یی،ر با ووود این اد   بحخی نوع نظارت شییوراخ نگهبام را ا.ییتصییوابی نوی دانندا بنابحاین تبتتن اد 

 رفقهی و حقوقی نظارت ا.تصوابی شوراخ نگهبام ضحورخ ا.، 
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 فقهی  ةادل

فقهی و اصیو ی دارند، نظارت ا.یتصیوابی بحر.یی، و اثبات طی    الدر این طبحث، با ا.یتناد ب  بحخی از اد   ک  ونب 

ا و نظارت ، در اصیل نودو نهم قانوم ا.یا.یی طرلق و بدوم قتد ا.ی، «نظارت واژة ال اطاق و عووا نظارت  شیودر

نظارت  اطاقآنها تصیوتم بگتحدر  ةباید از تواا طحاحل انتمابات طرلع باشید و ام دربار یعنی املق طی شیود،  رط

نشد  ا.،ا بنابحاین شاطل انواع نظارت   دن اصل، در اتر اصل یا قانوم دیگحخ ب  طححل  و نوع خاصی طقتدر ای

طرلق بودم نظارت، یعنی نظارت شیاطل   رطی شیود  داااصیاحت، کاندی ی.ی رطحاحل انتمابات، از وول  بح الو او

نند بحر.ییی صییاحت، اا و  طحاحل انتمابات طی شییود: رت  از روز راخ  تحخ )طا الاو  ةتصییوتم  تحخ دربار

ر.یتد ی ب  اعتحاضیات(، روز راخ  تحخ )طانند نظارت بح رنخ  تحخ و شیوارر آرا و توقف انتمابات(، رل از  

ت  از شیی ای، و رل از شیی ای،ر ب  طور خاصیی ، نظارت بح  رروز راخ  تحخ )طانند تأیتد و ابرا  انتمابات(،  

  ا د تل بح عدا د  ، نت یی، ، بح نوع نظارت در اصییل نودو نهمی  ظعدا صییحاح،  فر  انتمابات اتر قتدخ ندارد

زیحا شیییوراخ نگهبام اختتارات انتماباتی طتفاوتی، طانند حق ابرا  و طحوعت، شییی ای، داردر اصیییل نودو نهم 

صیحاح،  فظی بح اتر یک از این اختتارات نداردا و ی این اختتارات از  وازا نظارت ا.ی، و از اطاق نظارت 

طانند بحر.یی صیاحت،( ب  د تل نداشیتن صیحاح،  )ط شیدنی ا.ی،ر ا ح بتوام ی ی از این اختتارات را ا.یتنبا نتز

   فظی ا.تثنا کحد، بقتال اختتارات نتز بدوم د تل خوااد بودر

 ظهور لفظ نظارت

آنه  رااح ا فا  بح آم  ی ی از طباحثی ک  در اصییو  فق  طرح  شیید  ا.یی،، حمت، روااح ا فا  ا.یی،ا یعنی 

طوضیوع اصیل نودو    «،النظارت  ة، دارد و از رااح  فظ فهوتد  طی شیود، حم، و ا تزاا ب   آم  زا ا.ی،ر واژد  

البتن   ،حم، رهور در ا.یتصیواب داردا ب  عبارت دیگآوایگا  نارح و نق  نظارتی  نهم قانوم ا.یا.یی، با توو  ب 

ا.ی، ک  رهور   ر بحث این ا.ی، .ییفحق ا ی،، طا ا یتتم و یک اصیل قانوم ا.یا   غوخ و رهورات ا فاطعناخ 

رهور  فظ نظارت ا.ی،ر ب  نظح طا  فظ نظارت   بح .یح این نظارت در گت ی،ر طادة  غوخ اح گتزخ باشید، بحث 

.یایح اصیو  قانوم ا.یا.یی و از وول  اوتن اصیل ووود دارد، با توو  ب    ک  در  حاینیقبا توو  ب    99در اصیل 

در این اصل ام رهور   درات این اصل ک  صتان، و حفظ آراخ طحدا ا.،، باید نظارت ا.تصوابی باشیااداف لا

 (ر1382«) ریمانی، در ا.تصوابی دارد

 اصل عدم والیت

ند طتعا  بح دیگحخ و ی، ندارد و و ی، اصیتل و  عدا و ی،«، یعنی ک یی بدوم اذم و رضیای، خداوالاصیل  

ان یام ب  خداوند اختصیان دارد ک  خا ق ان یام و طا ک حقتقی او.ی،ر و ی، و .یحرح.یتی ان یام اا   بحذاتی 

ح وط، و و ی، ندارد و نوی تواند   باید داراخ طبناخ شیحعی باشید و بدوم آم اتر ان یانی بح ان یام دیگح، حق

و ی، و عدا صییاحت، داوطلبام انتمابات ا.یی، و تا   عدادر اطور وخ دخا ، کندر ب  اوتن د تل، اصییل بح 

شیود و ی، ندارندر در واقع، تأیتد صیاحت، یک نوع طموز عول و اعوا  و ی، در نظاا نصیاحت، آنها اححاز 

 رت، تنها با نظارت ا.تصوابی اط ام رذیح ا.، ا.اطی ب  شوار طی آید و تأیتد صاح



 

3591 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،ش
ماره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

 حقوقی  ةادل

 بیضرورت نظارت استصوا 

در کشیور  البحا.یاس قوانتن کنونی تنها شیوراخ نگهبام اختتار و صیاحت، آم را داردا ب  تعبتح ی ی از نوی یند ام  

نواید، و بار دوا شیوراخ  طا دو بار نظارت صیورت طی  تحدر یک بار وزارت کشیور تأیتد، و رد صیاحت، طی 

نگهبام بح اعوا  نظح وزارت کشور اعوا  نظارت طی نوایدا  ذا ام اکنوم نظارت وزارت کشور ا.تراعی ا.،  

شیوراخ نگهبام بحداشیت  شیود و   و شیوراخ نگهبام نظارت ا.یتصیوابی را اعوا  طی کندر حا  ا ح قحار باشید نظارت

 تحد، ب  طور طبتعی نظارت وزارت کشیور ا.یتصیوابی طی شیودر   وزارت کشیور قحار ةاین نظارت تواطا بح عهد

ات ، ااخ اوحایی تایتد، و رد صییاحت، کحدند، و ات ،   ،]در دو ، اصییاحات[  گنانه  در انتمابات شییورااا

تایتد و رد صیاحت،    آنها طبق قانوم شیورااا نظارت ا.یتصیوابی بود، طورف ب  بحر.یی الااخ نظارت ک  ورتف

یعنی ات ، ااخ اوحایی بت  از .ییی ازار نفح   ن حدندا  حایی بودندر و عوا نظارتی را اعوا ااخ ات ، ااخ او

، اعویا  نظیارت نظیارتبیا تووی  بی  عیدا اعتنیا بی  نظح ات ی، ایاخ    خود این عویل،را رد صیییاحتی، کحدنید کی   

اوحایی وزارت   خاا  ات ، و این در صیورتی بود ک  طما فتن نظارت ا.یتصیوابی ک  خود از افحاد صیوابی بود،  ا.یت

بنیابحاین انتمیابیات طحاحیل طمتلفی دارد، و در روز انتمیابیات نتز نیارحام «ر کشیییور بودنید، عوا آم را اعویا  کحدنید

شیوراخ نگهبام، بازر.یام وزارت کشیور و نوایند ام کاندیدااا حییور دارندا اطا آنه  در اصیرا ، نظارت  فت   

  وخ دارد، نظارت شییوراخ نگهبام، یعنی نظارت ا.ییتصییوابی ا.یی،طی شییود و طاثح ا.یی، و ضییوان، اوحاخ ق

 (ر58-57)طحندخ، ن 

 تعیین نشدن مرجع مافوق و نهایی بودن شورا  نگهبان

نظارت این شورا حول بح نظارت ا.تراعی شودا بنابحاین گوم اتر طحوعی تعتتن نشد ، شوراخ نگهبام طحوع  

عی اختتار تصیوتم  تحخ و قدرت قانونی بحخورد با تملفات را  نهایی و نظارت آم ا.یتصیوابی ا.ی،ر نارح ا.یترا

 زارر تملفات ب     رواعندارد و در نتتم  بدوم ضییوان، اوحا.یی،ر ب  اوتن د تل نتازطند طحوع دیگحخ بحاخ ا

قانونی را دارد، ب  طحوع با تح بحاخ  زارر تملفات  آم ا.یی،ا اطا گوم نارح ا.ییتصییوابی این اختتار و قدرت

راخ نگهبام افزوم بح طشارک، و تاوت در بحر.ی او ت  وزارت کشور،  ل، شو اطا در انتمابات طملردر نتازخ ندا

آخحین طحوع ر.یتد ی ب  صیاحت، اا و نظارت بح انتمابات ا.ی،ا بنابحاین در اوال انتمابات شیوراخ نگهبام  

ا.یی،، زیحا در نظارت   ی اط ام رذیح.ییتصییوابباید تصییوتم نهایی را بگتحد و تصییوتم نهایی فق  با نظارت ا

ا.یییتراعی بیایید بی  طحوع بیا تحخ  زارر داتید و ی آم طحوع ووود خیاروی نیداردا یعنی شیییوراخ نیا هیام در 

  ربحر.ی صاحت، اا طحوع طافوقی ندارد

 لزوم احراز شرایط قانونی

آنام ک  شییعار   ی ی از حقوق دانام شییوراخ نگهبام در طورد نظارت ا.ییتصییوابی و اححاز صییاحت، طی  وید:

در عول بتشیتح از او  ب  آم وفادار ا یتند، اوتن ات ، ااخ   ،طما ف، با نظارت ا.یتصیوابی را بلندتح طی داند

یا طثا بحخورد    ؟زیادخ را رد صاحت، ن حد  اند  اوحایی طگح نظارت ا.تصوابی بح کاندیدااا ندارند؟ طگح تعداد



 

3592 

ت 
ار

نظ
ه 

دل
ی ا

رس
بر

ی
الع

تط
اس

و 
ی 

واب
ص

ست
ا

 
ق 

قو
ح

و 
ه 

فق
ر 

د
 

 

طقاطات وزارت کشییور در آم روزاا   ی از روزناط  اا از یررر  با انتماب شییهحدار تهحام را ببتنتد  شییوروزارت ک 

شیهحدار تو.ی  وزیح کشیور اطییا طی شیود؟ را.یا داد تا احوق، ک  صیاحت، او را   ح مرح.یتدند ک  گ  وق،  

طحدودی،   اححاز کنتمر این طو ن ا.ی، تا یک طا ، دو طا  و حتی شی  طا  طو  ب شید و اصیا قانوم بحاخ طا

 (ر1382)ا.واعتلی،   ر ا.،  زطانی قحار نداد 

 شیوه عملی شورا  نگهبان

از نم تتن انتماباتی ک  با نظارت شوراخ نگهبام بح زار شد  ا.،ا یعنی انتمابات طتام دور  اخ طملل او  تا   

طحاحل ب  این نوع نظارت عول، و   الشیوراخ نگهبام در او و  بود  ا.ی،  صیوابیکنوم، نظارت شیوراخ نگهبام ا.یت

ین اعیاخ طحتحا شوراخ  ابا اوتن نظارت، صاحت، ک انی را ک  شحای  قانونی نداشت  اند، رد کحد  ا.،ر بنابح

با ووود تغتتح اعییاخ شیوراخ نگهبام، این نوع نظارت در  نگهبام ثاب، نت یتند و عییوی، آنام طحدود ا.ی،ا اطا

این خود د تل بح این ا.ییی، ک  طنظور قانوم  ذار از نظارت بح انتمابات،   دور  اا اعوا  شییید  ا.ییی،، و الاو

 نظارت ا.تصوابی بود  ا.،، و اح نوع نظارت دیگح خاف قانوم ا.ا.ی ا.،ر

 تناسب نظارت استصوابی با انتخابات و شورا  نگهبان

رت بح آنها تنها با  ا.یاطی و نظا  خااوت، و نق  انتمابات ریا.ی، ووهورخ، خبح ام رابحخ و طملل شیورا 

ارکام و قواخ   الانتماباتی ک  در شی ل  تحخ اونظارت ا.یتصیوابی .یاز ار و طو ن ا.ی،ا زیحا  تییوتن .یاط، 

قرعی، نهایی و   نظارت زارر بدوم تصوتم  تحخ نهایی اط ام رذیح نت ، و تنها با  و  اطاع نظاا طاثح ا.،، با

وراخ نگهبام و .یایح ورایف آم، با نظارت ا.یتراعی ک   ااوت، و نق  شی ر  ی طو ن ا.ی، بنظارت ا.یتصیوا یعنی

 ر، تنا.بی ندارددطی تواند انماا دا  اح ک ی

 تفسیر قانون اساسی 

از ا فا  و   یا رفع تعارع  از را  تفصییتل اووا  رفع ابهااقانوم تف ییتح فهم طقصییود قانوم  ذار ا.یی،   تف ییتح

ا.یا.یی، و تف یتح اصیل نودو نهم این قانوم، ب  اووا    گند طرل  دربارة قانومعبارات قوانتن، در این طبحث 

 (ر248، ن 2ر.ی طی شود)ااشوی، جبح

 ضرورت تفسیر قانون

 اای بحاخ بحوم رف، از طشی ات قانونی، اصیا  قانوم قدیم یا تصیوی  قانوم ودید  زا ا.ی، اطا  اای ب   

 د یلی گند، بهتحین راا ار تا زطام طنا.  تف تح قانوم ا.،:

اصیل  و تصیوی  فورخ قانوم آ.یام نت ی،ا زیحا اصیا  قانوم ا.یا.یی ب  د تل ااوت، آم رتحو شیحای      اای ر1

ب یتارخ ا.ی، ک  روند اصیا  آم را کند طی کند و حتی  اای نتازطند گندین دا  زطام ا.ی،ر قانوم  ذارخ و  

 م ودید نتز فحایندخ طو نی ا.،اتصوی  قانو 

قوانتن و تحاکم طصوبات ب  طصلح، واطع  نت ،ا بنابحاین تا حد اط ام باید از قانوم  ذارخ   الافزای  بی رویر2

 ودید گشم روشتد و طش ات قانونی را با راا ارااخ دیگحخ اوهوم تف تح قانوم حل کحدا
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  اای بحاخ حل اختاف بحداش، اا از قانوم و ولو تحخ از آثار اوتواعی ر3

قانوم ا.یا.یی ا.ی، و تف یتح فوری،  اای در تف یتح    این  ردید ا  اا، نتاز فورخ ب  تغتتح قانوم ا.ی،  اختاف

 رفوری، در تف تح قانوم عادخ ا.،  نتز اای   .تا.ی و اوتواعی طی شودر حدم طوو  طش ات  ن

 عوامل تفسیر قانون 

 1:قانوم طی شود ف تحطتفاوتی طوو  اصا  یا ت عواطل و اد ال

 الاو بح او ان یام و احاط  نداشیتن  ح، ب  د تل طحدودی، علویتشیتطحدودی، علوی قانوم  ذار: قانوم  ذارخ بر1

از این رو، قوانتن    نوی تواند کاطل، واطع و  ویا باشییدر تی،نتازااخ فحدخ و اوتواعی و بای ییت  ااخ کنونی و آ

 اح و ابهاا زدایی ا.، ف تبشحخ با  ذش، زطام نتازطند ت

و در  ،قوانتن کلی و ا.یا.یی نتازطندااوت، ط یائل: بحخی ط یائل و طوضیوعات گنام طهم و ح یاس اند ک   ر2

اوتن د تل،  اای قوانتن کلی اووا  یا ابهاا دارند  ا ییتندر ب نتتم  قوانتن عادخ، و در نهای، طقحرات اوحایی 

 ادنو نتازطند تف تح

ام کیاطیل ییک طفهوا نیاتوام انید و در نتتمی   بتی طحیدودیی، د  ی، ا فیا  و عبیارات  یاای ا فیا  و عبیارات از    ر3

 نداصحاح، کافی ندار

نوم طی شییود و این خود طی  زطام و تاریا قانوم  ذارخ:  اای زطام و شییحای  زطانی طوج اووا  و ابهاا قا ر4

قانوم قدیم یا ایماد تحدید با انگتز  ااخ .یتا.یی باشید، افزوم بح این،    ة  ااخ ودید درباررح.ی تواند ب  د تل 

اندیشی  ااخ حاکم بح زطام وضیع قانوم اوتشی  انرباق رذیح بح زطام ااخ بعدخ نت ی،، و ان یام در حا  ت اطل و  

و   247و ن 2)ااشیوی، ج ا ایحاد قانوم آشی ار طی شیودیزطام، ابهاا    رتشیحف، ف حخ و علوی ا.ی،ا و با  ذشی، 

 (ر204کاتوزیام، ن 

 انواع تفسیر به اعتبار مفسر )انواع مفسر(

 :ووود دارد .  نوع طهم تف تح  ح قانوم،  و ی از وه، طف اقانوم از وهات طمتلفی تق تم شدنی ا.،  تف تح 

این    رقوانتن  ةحقوق دانام دربار صیییعنی تحلتل و نظحااخ شیم)حقوقی(: تف یتح شیمصیی تف یتح شیمصیی  ر1

اعتبار و ضوان، اوحاخ قانونی ندارد و فق  یک ارهار نظح  طف ح، تف تح ب  .ب  نداشتن وایگا  ر.وی و قانوم

علوی    نا.ی،ر از این رو ا زاا آور نت ی، و کاربحد اوحایی نداردر تف یتح شیمصیی بحاخ تبتت  .ییشیمصیی و کارشینا

صییورت طی رذیحد، در زطام تغتتح و اصییا  قوانتن کاربحد دارد و در تف ییتح قیییایی نتز طی توام از آم   قوانتن

 اا.تفاد  کحد

 
ا ناصح کاتوزیام، طقدطال 247، ن2حقوق ا.ا.ی ووهورخ ا.اطی ایحام، حاکوت، و نهادااخ .تا.ی، ج    ررک: .تد طحود ااشوی،  1

 204علم حقوق و طرا ع  در نظاا حقوقی ایحام، ن
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این تف تح بح ا.اس    رز حقتییائی: تف یتح قییائی یعنی تف یتح دادر.ام از قوانتن در یک دعوا بحاخ توتقتف یتح  ر2

 رق و، دوا اصل افتاد و .وا قانوم ا.ا.ی صورت طی  تحد

تف یتح قانونی: تف یتح قانونی یعنی تف یتح طقاا و طحوع ر.یوی و قانونی تف یتح، و ب  عبارت دیگح، یعنی تف یتح ر 3

ر اوام  ون  ک  از ناا این تف یتح رتدا.ی،، گنتن تف یتح قانونی و  زا قانوم  ذارام و یا قائم طقاا آنها از قوانتن

حتی طف حام  او ،شوار طی رود، و رل از آم بحعای، آم بح  تف تحاا ب ا وحا.، و نظحیال نهایی در طتام دیگح 

و تعتتن  ،رت  بتنی ذارام، طحوع و طقاا تف یتح قانوم را طتنا.ی  با قوانتن با  قانوم  ر  دیگح انواع تف یتح  زا ا.ی، 

دا تف یتح  و ب  تبع آم دو طحوع تف یتح داراعتبار قوانتن،   التف یتح قانونی با توو  ب  درو طی کنندر ب  اوتن د تل،

  .ی  نگهبام ا.ی، ک  با تصیوی     شیوراخ هدةبح ا.یاس اصیل نودواشیتم، تف یتح قانوم ا.یا.یی ب  عقانوم ا.یا.یی:  

شیح  و تف یتح قوانتن  القانوم عادخ: بنا بح اصیل افتاد و .یوا قانوم ا.یا.یی، تف یتح «ر گهارا آنام انماا طی شیود

 (ر207«)کاتوزیام، نعادخ در صاحت، طملل شوراخ ا.اطی ا.، 

 تفسیرها  متفاوت از لفظ واحد 

 تف یتحااخ طتفاوت   ةو حدود اختتارات آم، تف یتحااخ طتفاوتی از نظارت داشیت  ا.ی،ر بحخی دربار نارحایگا   و

طوضوع اصل نودو نهم قانوم ا.ا.ی(   «نظارت ا.تصوابیال)نظارت( و تف تح نظارت بح انتمابات ب  از  فظ واحد 

قانوم ا.یا.یی، طی   99نظارت در اصیو  طتعددخ از قانوم ا.یا.یی ب  کار رفت  ا.ی،ر لتح از اصیل  ةواژ:  طی  ویند

  89،  88، 76را ناا بحدر اوهنتن طی توام اصیو    175، 174، 161، 156، 134، 118، 110، 101، 100توام اصیو   

بحداشی، شیوراخ نگهبام از   رررا.ی،    را ذکح کحد ک  در آنها تلویحا ب  رار  اخ اختتارات نظارتی اشیار  شید  111و 

بودم   «.ییتصییوابیالاشییورا در این طورد خان   .ییام نبود  ا.یی،ر نظارت« در اصییو  فوق یکالشییوو  طفهوا 

این   نوعی   بح  نارحام حقوق ا.یا.یی گنتن بحداشیتی از  فظ نظارت عاو   ررر از دیدصیاحت، نارح نظح داد  ا.ی، 

  و  ا.ی،ر تا آنما ک  از اصی  «البحداشی، ااخ طتفاوت و گند  ان  از  فظ واحد.ی،، طتییون  « اتف یتح ب  نفع طف یحال

د تلی بحاخ این تلقی گند  ان  در تف یتح اصیل    ،قانوم ا.یا.یی ا.یتنباط طی  حدد و صیاح  نظحام اشیار  کحد  اند

ة د از واژد یل طتقن از .یوخ شیوراخ نگهبام در تبتتن علل تف یتح خو  القانوم ا.یا.یی ووود ندارد و عدا ارائ 99

   (ر57-54)علتنقی، ن طدعاخ نگارند  طبنی بح اطاعی بودم نظارت دان ،  نظارت را طی توام د تلی بح تأیتد

 تعریف نشدن نظارت استصوابی

، طی  ویند شیوراخ نگهبام ابتدا باید نظارت و  «نظارت ا.یتصیوابیالتف یتح نظارت بح انتمابات ب  ة بعییی دربار 

د: الاو تن ایحادخ ک  ب  تف یتح شیوراخ نگهبام وارد  نتعحیف، و .یپل نظارت را تف یتح ک نظارت ا.یتصیوابی را 

ا.ی،، این ا.ی، ک  قبل از این   تعحیف کند، ب  صیدور ح م رحداخت  ا.ی،، و این نقن بارزخ در اطح انشیاخ  

قانوم   این تف یتح طی  وید: الاز نهاد طف یح بارةنوی یند  دیگحخ د  (ر20-19«)شیحیف، ن طرا   حقوقی ا.ی، 

از نظارت و نظارت  نگهبام نتز ا.ییا.ییی انتظار طی رود طفااتم طورد ا.ییتفاد  ار را توصییتف نوایدر شییوراخ

«)علتنقی،  خ حقوقی کشیور تحوتل کحد  ا.ی، فییا  ارائ  ن حد  ا.ی،ر این اطح طشی اتی را ب ا.یتصیوابی تعحیفی  

 (ر52ن 
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 تفسیر یا قانون گذار 

، قانوم  ذارخ کحد   واخ تف یتحدیگح دربار  تف یتح نظارت ب  ا.یتصیوابی، طعتقدند ک  شیوراخ نگهبام ب     بحخی 

بودم، اوهوم داال او  انقاب، ب  تعتتن نوع آم نتیازخ نبود  ا.ییی،ر افزوم بح این، بحاخ اثبیات نظیارت   را.ییی، 

ر بل   ا.یتصیوابی بودم نظارت با اد ال ا.یتصیوابی، تنها ب  طشیحو  طذاکحات یا اصیو  قانوم ا.یا.یی ا.یتناد نوی شیود

بحا.یاس آم راا ار ارائ   قانوم  ذارخ راا ار ویژ  اخ دارد و تف یتح شیوراخ نگهبام   طتعددخ اثبات طی شیودا ال

 نشد ، بل   این تف تح با راا ار قانونی ویژة تف تح قانوم ا.ا.ی ارائ  شد  ا.،ر

 ضرورت نداشتن تفسیر اصل نودونهم

این باورند ک  طنظور  بح  نهم در اصییل نودو«  النظارت ژةنادید   حفتن اختاف بحداشیی، اا از وا با  دیگح  بحخی  

در تفا.تح حقوقی، طف ح تف تح ووود نداشت  ا.،ر   قانوم  ذار از این نظارت روشن ا.، و ضحورتی بحاخ این

  ال، و با ووود این، اتر نقر وضییع آم باشییدبای ییتی در ری یافتن طفاد و طحتواخ قانوم و طقصییود قانوم  ذار از 

بح   -  «تف یتحالآم ب  گشیم نوی خورد تا ضیحورتی بحاخ تف یتح اح یاس شیود ب  عبارت دیگح، الکلوال   طبهوی در

ک  روشی  گتز روشیتد  را بحطحف نوایدر در صیورتی ک  در   ا.ی،ا این  ون  «ح ی   غ، ب  طعناخ الکشیف ا قناع

  کاندیدااا«ررر  نظارت بحال، ا.ی،، ن  «نظارت بح انتماباتالدر قانوم  زیحا در طتن   روشیشیی در بتن نت ی،  99اصیل 

 (ر51«)اوام، نعول شوراخ نگهبام تأویل باطل ا.،، ن  تف تح این 

 ملزم نبودن شورا  نگهبان به تفسیر

رئتل وق، ات ، طحکزخ  )  تف یتح ةروند تف یتح شیوراخ نگهبام طعتقدند ک  در خوا.ی، کنند ةبحخی دیگح دربار 

نبود ، و ب  اوتن د تل شییوراخ نگهبام ا زاطی ب     دارندنظارت بح انتمابات( از طقاطاتی ک  صییاحت، ا.ییتف ییار  

 :تف تح نداشت  ا.، 

کشییور در   الزطانی اححاز طی شییود ک  ی ی از قواخ .یی   انووود اووا  و ابهاا در طفهوا، طد و  و طصییادیق 

تف یتح   ب  ل  خحوج از آم نتز تو.ی   و تنها را   ،اوحاخ اصیلی از اصیو  قانوم ا.یا.یی با بن ب ی، ودخ طواو  شید 

طی توان یی، بحاخ   73 اصییل ب  اًقوانتن عادخ با ابهاا یا اووا ی طواو  طی  حدید، ط ییتنددر   ، و گنانه باشیید

نوایدا  را ی ابهاا و اووا  و اختافی از طملل شیوراخ ا.یاطی ا.یتف   کشیف طقصیود قانوم  ذار و رفع اح ون

،   زیحا ات ، نظارت ا.ا.ا طو ود و طمحخ قوانتن عادخ ا.،، ن  قانوم ا.ا.یر طگح این   .اا  دبتح طحتحا ات

آیتن  16ین صیورت را.یا شیورا ب  این .یاا  وفق طاد   طحکزخ نظارت را .یاا ی طشیورتی فحع نوایتم، ک  در ا

داخلی شیوراخ نگهبام یک نظح طشیورتی تلقی طی شیود و فاقد اح ون  ضیوان، اوحایی ا.ی،ر از این رو   الناط

 (ر1391)اعل ی،  نظارت فاقد وواا، قانونی و طنرقی طح وب طی شود خا.تف ار رئتل ات ، طحکز

 اجمال تفسیر اصل نودونهم

بحخی دیگح طی  ویندر اصیل نودو نهم طمول نت ی،ا و ی تف یتح نظارت ب  ا.یتصیوابی اووا  و ابهاا دارد، و   

داراخ اووا  و   99بت  از خود اصیل   ]نظارت ا.یتصیوابی[تف یتح فوق  ر الاووا  تف یتح از خود اصیل بتشیتح ا.ی، 

طتوم حقوقی طنحصیحا  ت دیگح، التف یتحب  عبار «اابهاا ا.ی،ررر ر اح  ون  تف یتح شیاذ از نظارت تووت  رذیح نت ی، 
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در طواردخ صیییورت طی رذیحد ک  قانوم طمول بود ، و قادر ب  انتقا  ادف و نت، قانوم  ذار نباشیییدر در این  

صییورت نتز باید ب  تف ییتح طموات قانوم ب ییند  نوود و از تف ییتح بم  اایی از طتن ک  اووا  ندارد، رحاتز  

صییل ب  واخ این   اووا  را از طتن آم بزداید، اصییل طزبور را طمول نوود   کحدر تف ییتح ب  عول آطد  از این ا

ا.،، و ب  ناگار بحاخ رفع اووا  از تف تح ب  عول آطد  باید آم را در طعحع تف تح قحار دادر اووا  ایماد شد  

   طیذکور نت ییی،ا  ت ن در تف یییتح آم آطید ، بح طی  حددا یعنی بی  واژ  99بی  واژ  اخ کی  در طتن اصیییل  

 (ر20«ر)شحیف، نا.تصوابی
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 نتیجه گیر 

از   ز نصی  نارحشید  و ب  ووا ، حداقل در دو باب از ابواب فقهی، یعنی باب وقف و باب وصیت،، طرح نظارت

ی و ا.یتصیوایی  تراعدو نوع نظارت، یعنی نظارت ا.ی   این دو باب،تصیحی  شید  ا.ی،ر در   قفی و واصی طحف طو 

نوع نظارت تابع وعل و قحارداد ا.یی، و ب  طقتیییاخ اشییمان، زطام اا، ط ام اا و احوا   ر  ا.یی،   ذکح شیید 

بتشییتح طوارد ب  نظارت نظارت طرلق باشیید و نوع نظارت طشییمن نشیید  باشیید، در    طتفاوت ا.یی،ا اطا ا ح

  طتوا ی  ی )اطاعی( اکتفا شید ، و رعای، نظارت ا.یتصیوابی نتز  زا دان یت  شید  ا.ی، در نتتم ، اعواعا.یترا

و طعتبح نموااد بودر بح ا.اس نظح فقها، طعتار تعتتن نوع نظارت، قحارداد ا.،،   نافذبدوم تصوی  و تایتد نارح، 

و در قحارداد طتزام اختتارات نارح و   ،ا ا.تصوابی بودم نظارت ب  قحارداد نظارت ب تگی داردییعنی ا.تراعی و 

ح تصیحی  کحد   رب واطع ا شیتات رح اطاع و ا.یتصیواب ناطتحزاخ قوی در کتا  رنوع نظارت طشیمن طی شیود

حا ، را بتام طی کند ک  در  وزیحا دا  ل نارح ا.ییی، ة وعبنا بح نظح وخ، نوع نظارت تابع قحارداد و نحو ,ا.ییی،ر

طانعی ندارد ک   ر وصیی( ب  ا.یتصیواب د  ، دارد ، حا ، او  ب  اطاع و ا.یتصیواب، و در حا ، دوا )تبعت

عدا  نا بحب)تی اعتواد یا خوف از خدا و لفل، وخ ب  وه، عدا خوف یا احتوا  ختان،  طوصییی ب  وه، زیاد

  ل نارح اشتحاط عدا ، در وصی( و طثل آم وصت، کند ک  تصحفات وصی ب  اطاع آم نارح باشد، و بنا بح آم، فع

لی، اح ا  طوصی نارح را ام شحیک کحد   با.،ر  صی اوام اطاع و ا.تصواب ا.،ا   ن عول و تصحفات با و

آی، اهلل خوئی در نظارت بح وصییی قایل ب  تفصییتل ا.یی،ر در یک  ر  وصییی در عول طتابع، باید کحد باشیید، با

: قحار داد طی داند  را تابعرا ا.یتراعی، و در صیورت دیگح آم را ا.یتصیوایی، و در واقع نظارت   نظارتصیورت  

  طشیحفا و طرلعا عل  عول  بحتث   یموز  لوصیی نم یعول با وصیتال  صی یموز  لووصی  نم یمعل نارحا عل  ا و 

   بإطاع ا نارح و  شیحاف  علت  فإذا عول بدوم  شیحاف  کام بدوم  ذم طن ا ووصی و ختانال    و  ذا عول بإطاع   

  یم  عل  ا وصیی طتابعال طثل اذا ا نارح فی رنی  و نظح ، فإذا نوصی  ا ووصی    کام طأذونا فت  و نداء  ورتفت  و

حو و یحااا نرو   م یقد  ذ ک فی  وبا.یتنابال طن یصیلی عن  فا.یتناب ا وصیی زیدا و کام ا نارح یحید ا.یتنابال ع

نم ی وم عول   صیحال ا.یتنابال زید و  تل  لنارح ا عتحاع علت  فی ذ کر نعم  و وعل  نارحا عل  ا وصی  بوعن 

ال عوحو   ن اذا ا وعن  خاف رااح وعل  با وصیی بنظح  قفی ا وثا  ا وذکور   تصی  ا.یتنابال زید و تم  ا.یتنا

طوصیی طی تواند نارحخ را طشیحف و طرلع بح عول وصیی نصی  کندا ب   ون  اخ ک  وصیی  ر ا نارح عل  ا وصیی

ابحاین انگاطی ک  بدوم اشیحاف نارح اقداا کند،  طماز نباشید بدوم اطاع و اشیحاف نارح ب  وصیت، عول کندا بن

ناطح اقداا کند، طأذوم ا.یی، و ورتف  ار را انماا داد    بدوم اذم طوصییی، و ختان، ب  او.یی،، و ا ح با اطاع

نت ی،ا ا ح طوصیی وصیت، کند تا کی ب    وصیی طتابع، رنخ و نظح این نوع نارح )ا.یتراعی( واج  و بح  را.ی، 

بحاخ نتاب، در نظح بگتحد و او را   حد، و وصیییی زید را ب  عنوام نای  بح زیند، و نارح عوبموانی  او نویازنتیاب، از  

حرخ ب  در.تی نتاب، زید نوی زند، و نارح در این طورد حق اعتحاع ب  وضی نداردا اطا ا ح نص  ض  بداند،بهتح 

ثا  رت   فت  نتاب، زید نارح بح وصیی ب  طعناخ این باشید ک  عول وصیی با نظح نارح باشید )ا.یتصیوابی(، در ط

اطاق و  ر  خاف رااح نصی  نارح بح وصیی ا.ی،  در.ی، نت ی،، و نتاب، عوحو واو  ا.ی،ا و ی این طعنی

 ر، در اصل نودو نهم قانوم ا.ا.ی طرلق و بدوم قتد ا.، «نظارت ، واژة العووا نظارت
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ی شییود: رت  از روز راخ  طحاحل انتمابات ط الاو ةطرلق بودم نظارت، یعنی نظارت شییاطل تصییوتم  تحخ دربار

 تحخ )طانند بحر.ییی صییاحت، اا و ر.ییتد ی ب  اعتحاضییات(، روز راخ  تحخ )طانند نظارت بح رنخ  تحخ و  

ت  از شی ای، و رل رشیوارر آرا و توقف انتمابات(، رل از روز راخ  تحخ )طانند تأیتد و ابرا  انتمابات(،  

ی بح نوع نظارت در اصیل  ظعدا صیحاح،  فر قتدخ ندارداز شی ای،ر ب  طور خاصی ، نظارت بح انتمابات اتر 

زیحا شیییوراخ نگهبیام اختتیارات انتمیابیاتی طتفیاوتی، طیاننید حق ابریا  و    اد تیل بح عیدا د  ی، نت ییی، ،  نودو نهم

طحوعت، شی ای، داردر اصیل نودو نهم صیحاح،  فظی بح اتر یک از این اختتارات نداردا و ی این اختتارات از  

حر.یی  طانند ب)ا.یتنباط شیدنی ا.ی،ر ا ح بتوام ی ی از این اختتارات را   وازا نظارت ا.ی، و از اطاق نظارت نتز

عاا بودم نظارت  صاحت،( ب  د تل نداشتن صحاح،  فظی ا.تثنا کحد، بقتال اختتارات نتز بدوم د تل خوااد بودر

طحاحل    العووا در قوانتن طمتلف بتام شیید  ا.یی، ک  بحخی از آنها عبارت اند از: عاا، کلت  فا بح انتمابات با ا 

 رابات بح زار طی شوداطور، تواا طدتی ک  انتم  تالانتمابات، تواا طحاحل، کل
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