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 چکیده

های متعدّدی شاهد قرائت  در عصر غیبت،ی سیاسی شیعه  عنوان نظریه والیت فقیه به
ها مانند قرائت های مختلف بوده است. برخی از این قرائتی جامعه در زمان برای اداره

خاطر  گیرد که بهساالر قرار میذیل قرائت نظم غیرمردم  "والیت عامّه فقیهان"و  "حسبه"
کم قرار داده و سهم ی چارچوبی خاصّ از قدرت، مشروعیّت حکومت را در گرو حا غلبه

محدودی برای  ی مردم قائل شده است؛ لذا ظرفیّت محدودی برای مشارکت سیاسی توده
والیت "های دیگر مانند  جلب مشارکت سیاسی حدّاکثری شهروندان دارد. برخی قرائت

ساالر قرار گرفته و با عنایت به ذیل قرائت نظم مردم  "والیت انتخابی فقیه"و  "مطلقه فقیه
از   ، بر حاکمان و کارگزاران ی حکومت و نظارت ضر دیدن مردم در: تأسیس، ادارهحا

های زیادی در جلب مشارکت سیاسی برخوردار هستند. این تحقیق ضمن تبیین ظرفیت
ها؛ ی والیت فقیه ذیل این دو قرائت اساسی، و تمایز این قرائت مشروعیت تحقق نظریه

دهد و بر این ی آن مورد بررسی قرار می انی و ادلّههای هر قرائت را بر اساس مبظرفیت
های سیاسی مردم و نخبگان بیش از ها و مشارکتباور است که: قبض و بسط آزادی

های آن نظام های ولیّ فقیه باشد، به ظرفیتی قوانین هر نظام یا تصمیم که برعهده آن
 ت.ی قرائت از والیت فقیه( مرتبط اس بر مبانی و ادلّه )مبتنی
 

 کلیدی: هایواژه
والیت عامّه فقیهان، والیت مطلقه فقیه، والیت   ساالری، حسبه،ساالر، مردمنظم غیرمردم

 انتخابی.
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 مقدّمه

ساالر داشت و های گذشته رویکردی غیرمردمی نظام سیاسی در زمان حاکمیت و اداره
سزار، ملکه و ...( بر امور جامعه خلیفه،   امپراطور،  نام سلطان، فردی معیّن )به  بر اساس آن،

شد و مردم در تعیین و عزل  ی جامعه به وی مستند می سلطه داشته و تمامی فرایند اداره
  ی اخیر، و سایر امور اساسی نظام سیاسی جایگاهی نداشتند. این دیدگاه در چند سده  حاکمان

مردم در جعل   ساالر ساالری تغییر یافته است. در نظم مردمبه چارچوب غالب نظم مردم
  ها بر حاکمان عنصر محوری قوانین و تعیین کارگزاران نقش محوری دارند و نظارت آن

 شود.محسوب می
شده برای والیت فقیه مناسب قرائت  که سنخ ادلّه و مبانی در نظرگرفتهبا عنایت به این

ساختار والیت فقیه  ساالر است، ممکن است برخی را به این توهّم بیاندازد کهنظم غیرمردم
فاقد وجاهت و   ساالر،های مردم ساالر ندارد و در عصر تحقق نظاممناسبتی با نظم مردم

  که قالبی ساختاری داشته باشد، تر از آن ی والیت فقیه بیش که نظریه حالی جایگاه است؛ در
ها را زمانی شرایط و  قابلیت بازخوانی برای همه  رویکردی محتوایی داشته و از این روی

ها و شرایط، حکم به امکان ی زمان دارد و جاودانگی شریعت و ضرورت تحقق آن در همه
ی سیاسی  عنوان نظریه ی والیت فقیه به لذا نظریه  کند.تحقق آن ذیل دو قرائت غالب می
ی فقیه  ی جامعه را به نیابت از معصوم)ع( برعهده شیعه در عصر غیبت که اداره

های سیاسی عنوان جایگزین نظم های گذشته بهگونه که در زمان نهد، همانالشرایط می جامع
های سلطنت و مانند نظریه -های رقیب خود موجود ارائه شده و مستدعی نقد و نفی نظریه

 - های سیاسی جدیدبوده است، امروزه نیز قابلیت طرح و رقابت در قبال نظم –خالفت 
را دارد و  -جمهوری، سلطنت مشروطه و ...   موکراسی،مانند لیبرال دموکراسی، سوسیال د

ی مطلوب جامعه  الگویی مناسب جهت اداره  های سیاسی،تواند ضمن نقد این نظممی
ی  های گذشته و غلبهبه زمان  بیان دیگر، باید گفت نظریه والیت فقیه محسوب شود. به

که قرائت غالب در  -ر ساالر اختصاص نداشته است و در عصر حاضقرائت نظم غیرمردم
 نیز قابلیت تحقق دارد. -دهد ساالری تشکیل میهای سیاسی معاصر را مردمنظم

ساالر قرار داشت و بر اساس ی والیت فقیه که در آغاز، ذیل قرائت نظم غیرمردم نظریه
به محدوده اموری   اقتضائات آن بازتعریف شده بود، جایگاه مردم را در ساختار نظام سیاسی،

توسعه   ی جامعه توسط مردم گزینش حاکمان و جعل قوانین عرفی جهت اداره  چون:
ساالر بازتعریف شده و ی قرائت نظم مردم این نظریه در عصر حاضر و دوران غلبه  داد؛ نمی

ی امروزین بازسازی شده است.  ی جامعه در قالب نظمی مشخص و ساختاری نو، جهت اداره
ی جامعه  تری جهت استفاده از رأی و نظر مردم در اداره بلیت بیشقا  طبیعتاً ساختار موجود
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عنوان  معنای التقاط و ضرورت پذیرش دموکراسی به دارد. بدیهی است که این قضیه به
ی مدرن از سوی اسالم نیست؛ بلکه جامعیت دین اسالم و فراگیری آن  سوغات جامعه
کند که اندیشمندان حکم می  ه شئون زندگیها و همانسان  ها،مکان  ها،ی زمان نسبت به همه

قرائتی از دین )و به صورت   های دینی،بایست ضمن بازخوانی مبانی و آموزهدینی می
ی خویش ارائه دهند که ضمن  را متناسب با شرایط بومی جامعه  خاصّ، نظم سیاسی مطلوب(

از ظرفیت تجربه   آن،تحفّظ بر محتوای دینی در اداره مطلوب جامعه و قرائتی روزآمد از 
کارآمدی   بر تضمین مشروعیت نظام سیاسی، عالوه  روی، تمدن بشری استفاده کند و از این

 آن را نیز تأمین نماید.
تحقق قرائتی از والیت فقیه در عصر حاضر و ایجاد ساختاری متمایز با محوریت 

 های وسیعی ازتو قراردادن ظرفی  والیت فقیه در قالب نظام جمهوری اسالمی ایران،
های پیشین از والیت فقیه که عمدتاً در در قبال قرائت  ساالری در قانون اساسی کشور،مردم

ی والیت فقیه  نمایانگر قابلیت بازخوانی نظریه  گرفتند، ساالر جای میساختار نظم غیرمردم
 هاست.ی اعصار و زمان در همه

 والیت فقیه در اعصار مختلف ذیلی  فارغ از ضرورت یا امکان بازخوانی نظریه
های متمایز چه قابل بررسی و تحقیق است، کاوش در ظرفیتآن  های متفاوت،قرائت
قابلیت   دیگر، ذیل اموری چون: های متفاوت از والیت فقیه نسبت به یکقرائت

ی مشارکت سیاسی، جایگاه مردم و احزاب و نهادها در  کارگیری مردم در گستره به
ی اختیارات حاکم از حیث محدوده  قبض و بسط گستره  رت بر قدرت سیاسی،خصوص نظا

ای از ساختار نظام  کارگیری گونهزمانی و مکانی یا تحدید اختیارات به اموری معیّن، به
های تفاوت نگرش  بر اموری مانند تفکیک قوا و ... است. زیرا اموری چون: سیاسی مشتمل

های الزامات ساختاری و شکلی قرائتی معیّن و ظرفیتروش اجتهادی متفاوت،   پیشینی،
های یک نظم قابلیت در  ای مشخص از نظم سیاسی، بومی هر جامعه در امکان اجرای گونه

های مختلف  های متمایزی در قرائتتأثیرگذار باشد؛ لذا عمالً ظرفیت  تواندسیاسی می
  ها،ن بررسی تمایز این قرائتضم  شده از والیت فقیه وجود دارد که این تحقیق، ارائه

 دهد.ها را مورد بررسی و تحقیق قرار میهای مختلف هر کدام از این قرائت ظرفیت

 ساالر از والیت فقیه. قرائت نظم غیرمردم1

ی آن  مستند بوده و ریشه )ع(زمان حضور معصوم ی والیت فقیه، به ی نظریه ی ادلّه عمده
ی جامعه را تشکیل  ی غالب اداره ساالر، نظریهغیرمردم گردد که قرائت نظمزمانی برمی به

معنایی که امروزه مصطلح است، برای مردم و  ساالر بهداده؛ بلکه قرائت نظم سیاسی مردم
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ی  ای که مستند نظریهروی، جدا از ادلّه حتی نخبگان آن عصر شناخته شده نبود. از این
رساند، در خصوص چگونگی ساختار میوالیت فقیه است و اصل این والیت را به اثبات 

ی والیت  بر والیت فقیه و سرپرستی فقیه در این نظام باید گفت: نظریه نظام سیاسی مبتنی
ی  ی مشهور فقیهان در والیت فقیه( در زمان تحقق و غلبه عنوان نظریه ی فقیهان )به عامّه

، با رویکرد ساالر شکل گرفته و ساختار غالب در آن زمانهقرائت نظم غیرمردم
به زمان حاضر از ظرفیت کمی برای مشارکت  گونی کمی دارد و نسبت ساالری هم مردم

های آغازین عصر غیبت، حداکثری مردم برخوردار است. بر این اساس، فقیهان در سده
ای تنظیم گونه به -هایی که در آن وجود دارد با اختالف قرائت -ی والیت فقیه را  نظریه
که این گرفته است. با عنایت به اینساالر قرار میذیل قرائت نظم غیرمردماند که کرده

تحقیق درصدد بحث تفصیلی در خصوص والیت فقیه نیست و عمده دغدغه آن، مباحثی 
های متفاوت والیت فقیه است، ضمن اختصار در بررسی شناسی قرائتدر خصوص ظرفیت

های برخی از این ن اقتضائات و ظرفیتتری های متفاوت والیت فقیه، مهمماهیت قرائت
 دهد.ها را مورد عنایت قرار میقرائت

 ی فقیهان . مشارکت در قرائت والیت عامّه1.1

عنوان مشهورترین دیدگاه فقیهان در خصوص  ی فقیهان به ی والیت عامّه براساس نظریه
موازات آن که مشروعیت نظام  به (538: 53، ج5933)نجفی، نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت 

 و سرپرستی وی بر امور جامعه است،فقیه )ع(سیاسی در گرو والیت امام معصوم
 ی امور جامعه بر اساس جهت اداره الشرایط در عصر غیبت از همان اختیارات به جامع
 .(193: 5453و نراقی،  933: 25، ج5933)نجفی، های شریعت برخوردار است ها و آموزهآرمان

ی فقیهان، چون در فضایی شکل گرفت که سلطان جائر بر جامعه  ی والیت عامّه نظریه
شدند، فقیهان شیعه در فضای تقیّه های اقلیت جامعه محسوب میمسلط بود و شیعیان از گروه

 گاه ازاند؛ لذا هیچقرار داشته و قادر به ابراز نظر در خصوص دیدگاه آرمانی خویش نبوده
و  913: 59، ج5933)نجفی، اه کلی در خصوص نظریه والیت فقیه تجاوز نکرده ی دیدگ ارائه

خود نگرفته  گاه، تحقّق خارجی )ذیل نظام سیاسی( بهروی هیچ و از این (488: 2، ج5938خمینی، 
و عمدتاً ذیل مصادیق والیت و سرپرستی بر امور فردی و در میان مؤمنان معنا شده است. 

ی مشارکت  ظام سیاسی مانند: جایگاه مردم در نظام سیاسی و گسترهلذا بسیاری از مباحث ن
سیاسی مردم و نخبگان، کیفیت گزینش کارگزاران، ساختار اجرایی نظام سیاسی در این 

ساالر در زمان ی نظم غیرمردم نظریه و ... مدِّ نظر قرار نگرفته است؛ بلکه با عنایت به غلبه
بر قرائت  و بسیاری از مباحث مبتنی ی فعالی نداشتهگذشته، اصوالً مردم جایگاه مشارکت

 رسیده است.نظر میساالری در آن زمان غیرموجّه بهمردم
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، )ع(ی اطهار مثابه حاکمیت سالطین و ائمه دیدگاه فقیهان در خصوص والیت فقیه به
ی مشارکت سیاسی مردم در این نظم سیاسی  مقتضی دو گونه دیدگاه در خصوص گستره

مستدعی  )ع(ی والیت امام معصوم ی والیت فقیه با نظریه سوئی نظریه را هماست؛ زی
روی باید گفت  از این ای برابر و مشابه در خصوص مشارکت سیاسی مردم است. گستره

ی ها نظاممثابه مشارکت سیاسی مردم در  قطعاً سنخ مشارکت سیاسی مردم در این نظریه به
الیت عامّه فقیهان، مانند نظم امامت، از جایگاه قابل ی و استبدادی نبوده و مردم در نظریه

های مناسبی  اند و در این نظریه ظرفیت ی مشارکت سیاسی برخوردار بوده قبولی در عرصه
روی،  ی مشارکت سیاسی مردم در نظر گرفته شده است. از همین برای جلب و توسعه

شته و رویکرد انفعالی ندارد. ی اثباتی دا برخالف نظم سلطنت، رویکرد مشارکتی مردم جنبه
که مردم با حاکمان و کارگزاران از جایگاه برابری در مقابل  در این نظم سیاسی ضمن این

قانون برخوردار هستند، در فرایند تعیین حاکمان و کارگزاران و نظارت بر آنان نقش اساسی 
 ایجاد شده است. سازی نیز جایگاه قابل قبولی برای آنان ی تصمیم ایفا کرده و در عرصه

از دو عنصر عصمت و إتصال به  )ع(ی معصوم چنین با عنایت به برخورداری ائمه هم
توان از شود( مینیازی در مشاوره میعلم الهی )که موجب مصونیت آنان از خطا و بی

ی فقیهان، برای مردم در خصوص شورا و مشورت و  ی والیت عامّه ظرفیت فراگیرتر نظریه
ی  ت سیاسی به نسبت نظم امامت و والیت یاد کرد؛ زیرا بر اساس نظریهنظارت بر قدر
ی فقیهان، فقیه، فاقد عنصر عصمت بوده و امکان خطا در رفتار برای وی وجود  والیت عامّه
که فقیه  جا تر است. از آن ی نظارت مردمی در این نظریه پررنگ روی، مقوله دارد و از این

تری جهت جلب  در مقام اجرای قوانین از ظرفیت بیشبه علم الهی متصل نیست، لذا 
مشارکت مردم در قالب مشورت، شورا و رجوع به متخصص برخوردار است؛ بلکه از 

ی فقیهان از والیت و حق حاکمیت برخوردار هستند و این  جاکه در این نظریه همه آن
فراگیر مردمی یا  توان از ظرفیت مقبولیت، لذا میشود یممنجر  ها تیوالقضیه به تزاحم 

 گزینش خبرگان جامعه در فعلیت یافتن والیت یکی از این فقیهان استفاده کرد.

 "حسبه". مشارکت در نظم والیت بنابر قرائت 1.2

ی مشروعیت نظام سیاسی مطلوب در عصر غیبت است و در  حسبه در فقه شیعه، از ادلّه
جایگاه راهبری برای فقیه در جامعه ی روایی برای والیت فقیه،  صورت فقدان داللت ادلّه

بخشی به امور سیاسی شیعه در قبض و بسط  ی حسبه در نظم شود. قائلین به نظریهقائل می
که برخی از فقیهان، تنها به صحت  اختیارات فقیه در امور جامعه اتفاق نظر ندارند. در حالی

جهت رسیدگی به امور  هو جواز تصرف فقیهان در امور حسبه باور دارند و انتصاب آنان ب
را نیز از جانب شارع باور  -مانند امور غیّب و قصّر، ایتام  -های جامعه اندکی از نیازمندی
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روی والیت آنان در این  ندارند، بلکه شارع را راضی به تصرفات آنان اعالم کرده و از این
که  فقیهان ضمن این . برخی دیگر از(424: 5458)خوئی، اند محدوده را مجاز و صحیح برشمرده

حکومتی به غرض تدبیر امور جامعه را مورد قبول قرار -والیت فقیهان در امور سیاسی
ی و بررسی اموری چون: والیت بر افتاء، رسیدگی  اند، انتصاب فقیه در خصوص ادارهنداده

در امر قضاوت و مرافعات، رسیدگی به اموال بدون صاحب، تصرف در اموال کسانی که 
سرپرستان، ورشکستگان،  شدگان، بی ل در تصرف اموال خود ندارند، مفقودین و گماستقال

نکاح دختران بدون سرپرست و اموری از این دست را مورد عنایت قرار داده و وی را از 
 .(34: 5459)اراکی، اند جانب شارع، دارای والیت شرعی در این امور دانسته

ی اندکی از اختیارات را فراروی فقیه  ودهی مقابل این دو دیدگاه که محد در نقطه
دانند، برخی دیگر با قرارداده و وی را در بخش محدودی از زندگی مردم دارای والیت می

عنایت به شرایط و اقتضائات زمانه، تشکیل نظام سیاسی و حفاظت و حراست از آن، ایجاد 
م و تأمین رفاه عمومی را ی اسال امنیت برای مردم کشور، دفاع در برابر دشمنان، حفظ بیضه

ای ها در هیچ عصر و منطقهشمرند که قطعاً شارع راضی به تعطیل آناز مواردی برمی
روی، فقیه را دارای والیت بر انجام این امور دانسته و در این راستا حسن انجام  نیست؛ از این

 .(54: 5، ج5453، )تبریزیاند ی امور جامعه بر اساس موازین شریعت را تضمین نموده اداره

ی حسبه در دیدگاه  های مختلف از نظریهبه خاطرِ تنوع و قبض و بسط بسیار در قرائت
که در  ایگونه ی مصادیق برخوردار است؛ به ای فراخ در حوزهفقیهان شیعه، حسبه از گستره

 های شخصی در جامعه راها از حسبه که فقط امور فردی و نیازمندیبرابر برخی از قرائت
ها، حسبه خود دلیلی بر لزوم نظام سیاسی در عصر غیبت گیرد، در برخی قرائتدر بر می

گانى با واژحساب آمده و  بهکلى  یحسبه مفهومشود؛ زیرا با عنایت به این که برشمرده می
مورد تعریف قرار گرفته و هرگونه کار « مَلِى عُالتّ هى»، «کلّ معروفٍ»، «کلّ فعلٍ»چون: 

روی برخی، مصادیقی حداقلی از والیت، در  گیرد، از اینای را دربر مییدهخیر و پسند
شوند را که از مصادیق یقینی والیت بر حسبه محسوب می "والیت بر غیّت و قصّر"قالب 

ی مصادیق  ی حسبه جای داده و برخی مصادیقی چون نظام سیاسی را از زمره ذیل نظریه
 .(234: 9، ج5449)بحرالعلوم، اند حسبه قرار داده

اصل »ی نظام سیاسی، مقوالت ضروری چون:  مطابق قرائت والیت حسبه در گستره
 امور اجتماعى و مسائل سیاسى ی اداره» ،«های اسالمیبر آموزه ی مبتنیتشکیل حکومت

چپاول و  ،هدر رفتن از به جلوگیرى» ،«مرزبانى» ،«های فقه شیعهکشور مطابق آموزه
 ،«پاسدارى از فرهنگ و میراث دینى» ،«هاى ملّىعمومى و سرمایه یاه ثروتانفال، غارت 

و امور « انجام حدود، تعزیرات، قصاص و اخذ دیات»، «رویارویى با تبلیغات ضداسالمى»
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حساب  ترین مصادیق حسبه در زمان حاضر بهگنجد، از مهمبسیاری که در این مختصر نمی
که  ن امکانات و تشکیالت امکان ندارد. چه آندست فقیه، بدو ها بهآیند و انجام آنمی

های خود مخالفت برخاسته و آن را از وظائف و کارویژه ها با بسیاری از این موارد بهدولت
آورند. انجام این امور نیازمند عمل می دست فقیه ممانعت به دانند و از انجام آن بهمی

عنوان رهبر و سرپرست  است فردی بهها باشد. طبیعی تشکیالتی است که قادر به انجام آن
این تشکیالت متصدی این امور خواهد بود که با مبانی اسالمی آشنا بوده و در عین حال از 

های روی، برخالف قرائت . از این(53: 5933)زنجانی، ی امور جامعه برخوردار باشد  توانایی اداره
در راستای نظام سیاسی داشته  حداقلی و فردمحور از حسبه، تنها همین قرائت که رویکردی

تواند در قالب حکومت قرار گیرد را محور بحث قرار داده و ظرفیت آن، مدِّ نظر قرار و می
 خواهد گرفت.

از فقیهان معاصر و از قائلین به این قرائت از نظم حسبه،  "اهلل شیخ جواد تبریزی آیت"
ی امور حسبه، فقیه یا فردی که از  ضمن برشمردن مصادیقی از مشارکت سیاسی در گستره

طرف وی مأذون است را از جمله افرادی دانسته است که شارع به تصدی وی نسبت به این 
یگران را غیرمجاز و از مصادیق روی، تضعیف وی از سوی د امور راضی بوده و از همین

ی مقابل  دانسته است. وی این رویکرد در مشارکت سیاسی را در جبهه نیمؤمنتضعیف 
تفاوت بوده و در تعیین  دهد که مؤمنان در فرایند مشارکت سیاسی بیدیدگاهی قرار می

به سرنوشت خود و تدبیر امور جامعه دخالت نداشته باشند. طبیعی است شارع مقدس نسبت 
. این قرائت در عین برنتابیدن (93ـ 44: 9، ج5455)تبریزی، این عدم مشارکت راضی نباشد 

های ی معصومین)ع(، ضرورت مانند اختیارات ائمه ی فراگیر اختیارات فقیه به گستره
ی مسائل و مباحث مورد نیاز جامعه را مورد  اجتماعی و دینی و جامعیت دین نسبت به همه

ی مردم و نخبگان را تا  و مشارکت سیاسی در قالب حسبه از جانب تودهعنایت قرار داده 
این نظریه گرچه از  (93)همان: ی نظام سیاسی باال برده است.  سقف نیازهای جامعه در حوزه

خوبی در کالم قائلین آن  قائلین زیادی برخوردار نیست و زوایای این نظم سیاسی نیز به
اموری در خصوص ظرفیت این قرائت از والیت فقیه در  توان بهتبیین نشده است، لکن می

 خصوص مشارکت سیاسی اشاره کرد:
که دلیل حسبه بر ضرورت بنا شده و تنها در مواردی جایز است اوالً: با عنایت به این

ای هرگاه نسبت به اندراج مقوله  روی، که یقیناً شارع راضی به تعطیل آن نباشند. از این
یک شود، اصل بر عدم جواز آن خواهد بود. بنابراین مشارکت تحت امور حسبه تشک

سیاسی تنها در اموری پذیرفته شده است که قدر متیقن بوده و از ضروریات برشمرده شود. 
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توان به جواز مورد ذیل امور حسبیه نمی طبیعتاً در صورت شک در ضرورت و اندراج آن
 مشارکت سیاسی در آن قضیه حکم کرد.

ساس این نظریه بسیاری امور که فاقد ضرورت هستند، از ذیل حکم شرعی ثانیاً: بر ا
بایست تعیین تکلیف در این خصوص به عرف ارجاع شود. و این قضیه خارج گشته و می

ی جامعه از  شدن اداره به واگذاری شرعیات به فقیهان و عرفیات به مردم انجامیده، و خارج
واگذاری این امور به فقیه( و واگذاری آن دلیل عدم ضرورت  ی ولیّ فقیه )به عهده
تواند تدبیر حداکثری فقیه )در  ی مردم بدون نظارت یا والیتی از جانب فقیه می عهده بر

 قالب إعمال والیت یا نظارت والئی( را با اشکال همراه کند.
که امور حسبه در مقوالت ضروری جریان داشته و جریان آن در  ثالثاً: با عنایت به این

حکومت و شهروندان در صورت اختالف میان در مور غیرضروری مشکوک است، لذا ا
تر در  مشارکت سیاسی خاصّ مانند: جهاد، دفاع، پرداخت مالیات بیشخصوص ضرورت 

باشد الزم  انن شهروندایبر از این حیث اطاعت از حکومت معلوم نیست  مواقع خاص،
های گونه مشارکت ی این واسطه حکومت جز به. این درحالی است که تحقق (39: 5454)حائری، 

سیاسی میسر نخواهد شد. بدیهی است علت عدم اشاره به ضرورت اطاعت از حاکمان در 
نشدن  ی سیاسی و شفاف بایست به اجمال این نظریه یمی سیاسی را ها مشارکتگونه  این

 زوایای آن از سوی قائلین آن مستند کرد.
ی نظام  ی اداره در گستره "والیت فقیه"هت اثبات اصل ج رابعاً: دلیل حسبه گرچه به

جهت ضرورت و مطلوبیت آن در نزد شارع مفید خواهد بود، اما از اثبات  سیاسی به
که مصالح ثانوی و غیر ضروری با  های جزئی نظام سیاسی قاصر است. چه آنکارویژه

دلیل قابل اثبات نیست؛ در ی این  واسطه گیرد، بهکه ذیل امور حسبه قرار نمی توجه به این
بخشی به اصل نظام،  بر مشروعیت بایست عالوهکه دلیل مشروعیت نظام سیاسی می حالی

 .(22)همان: ی موارد حاکمیت نیز باشد  مفید مشروعیت راهکارهای اجرایی آن در همه
تواند جایگاه متمایزی برای مشارکت سیاسی چه میی فوق، آن با وجود موارد چهارگانه

ها( از ی حسبه رقم بزند، سرپرستی اموری محدود و مضیق )در حد ضرورت ر نظریهد
اجتماعی است. طبیعی است در خارج از موارد تصدی حداقلی -جانب فقیه در امور سیاسی

گیرد که ای وسیع از مشارکت سیاسی فراروی شهروندان و نخبگان قرار میفقیهان، گستره
پذیرد، لکن تفویض  یهان در این خصوص صورت نمیگرچه توصیه و تجویزی از سوی فق

گونه رفتارها، موجب  و واگذاری این امور به عرف و عقل یا عدم ممانعت شارع از این
 های متفاوت جامعه خواهد شد.ای فراخ از مشارکت سیاسی در عرصهجواز گستره
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 ساالر از والیت فقیه. قرائت نظم مردم2

ی جامعه، بلکه  ساختار و شکل اجرایی برای ادارهجاکه والیت فقیه نه یک  از آن
های مختلف بازخوانی و بازتولید نموده و تواند خود را در شکلمحتوایی است که می

ی  ی معاصر )با وجود غلبه های خود را محقق سازد؛ لذا والیت فقیه در جامعهکارویژه
ن تنها نظام سیاسی مشروع عنوا ساالر و تحقق جامعه مدرن( از سوی فقیهان بهقرائت مردم

 ساالر از والیت فقیه که به بازخوانی منابع وگیرد. قرائت مردممی مورد عنایت قرار
پذیرش »ی معاصر عنایت دارد، اموری چون:  های دینی و امکان تحقق آن در جامعهآموزه

-ی امور سیاسی های مردم در گسترهتأمین آزادی»، «جایگاه مردم در نظام سیاسی
رسمیت  و ... را به« هاسازی محور قرار گرفتن نظر اکثریت مردم در تصمیم»، «ماعیاجت
شناسد. فقیهان با درک شرایط و اقتضائات آن، بازخوانی مبانی فقهی را مد نظر قرار داده، می

ی سیاسی  ساالر به نظریهدست ولی فقیه را ذیل نظم مردم ضرورت تدبیر امور جامعه به
عنوان  ساالری دینی ذیل نظام جمهوری اسالمی به ی مردم که نظریه ایگونه بهاند؛ تبدیل کرده

ی والیت فقیه  های فقه شیعه، بازتولید نظریهبر آموزه ای فقهی، بومی، کارآمد و مبتنینظریه
که  حال ی معاصر است که در عین بر شرایط جامعه ساالر و مبتنیدر قالب نظم مردم

ی مطلوب تصویر  گونه نهد، جایگاه مردم را بهی ولیّ فقیه می عهده حاکمیت سیاسی را بر
الشرایط بر  کرده و سازوکار اجرایی برای حاکمیت قانون شرع و سرپرستی فقیه جامع

 جامعه را تنظیم و ارائه کرده است.

 (جمهوری اسالمی ایران) هیفق. مشارکت در نظم والیت مطلقه 2.1

ی وسیعی از اختیارات را برای فقیه قائل است. بر  گسترهی فقیهان،  ی والیت عامه نظریه
اساس این اختیارات، فقیهان قادر خواهند بود نظام سیاسی مطلوب شیعه را تأسیس کرده و 

که تدبیر نظام سیاسی در مقاطعی با شئون مختلف آن را اداره نمایند. اما با عنایت به این
رفت از  واگذاری اختیاراتی خاص در برونها نیازمند شود و حل آنمشکالتی مواجه می

دهد ذیل مشکالت و بحران است، بلکه بسیاری از موضوعات که در جامعه روی می
گریزی یا عدم  ای شریعتگونه ها در زمان حاضرفروعات فقهی وجود نداشته و اجرای آن

ی امور  سو نظام سیاسی به جهت اداره روی از یک شود؛ از اینعمل به شریعت محسوب می
گیری در این موارد نیازمند است و از سوی دیگر والیت و سرپرستی فقیه خود به تصمیم

ی فقیه دارای ابهام است. از  در این موارد که در فقه وجود ندارد بنابر نظریه والیت عامه
تر برای ولی فقیه در  روی، امام خمینی در فرایندی خاص با نظرداشت اختیاراتی بیش این

زدایی کرده  ی صحیح نظام سیاسی در عصر غیبت ابهام ی اداره نظام سیاسی، از گونهی  حوزه
ی  است. ایشان در پاسخ به بیانات ریاست جمهوری وقت که دیدگاه امام خمینی در گستره
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ی اختیارات  ی احکام شرعی مضیق دانسته بود، بر توسعه اختیارات ولی فقیه را به محدوده
در پاسخ به ایشان از والیت مطلقه یاد کرده و آن را امری فراتر از ولی فقیه تأکید کرده و 
اند. امام خمینی با اشاره به موارد و مصادیق بسیار بر این معنا تأکید فروعات شرعی دانسته

ی والیت مطلقه و  کردند که در صورت تقیّد اختیارات ولی فقیه به فروعات شرعی، عرضه
معنا و محتوا بوده و پیامدهای قبول این منطق غیرقابل ی بیامر )ص(مفوّضه به پیامبر اسالم

 .(415-412: 24، ج5938)خمینی،  قبول خواهد بود
ی والیت فقیه برداشته  با استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران، گامی بزرگ در نظریه

 ها در کتبای که قرنسو تحقق نظام جمهوری اسالمی ایران امکان تحقق نظریه شد. از یک
شد، اثبات شده؛ و از سوی دیگر، این نظریه نه فقط در فقهی از سوی فقیهان توصیه می

ساالر رویکرد اجرائی به ی نظم مردم ساالر، بلکه در دنیای مدرن و غلبهقالب نظم غیرمردم
های سیاسی موجود )سوسیالیستی، دموکراسی، سلطنتی و...( خود گرفته و در قبال سایر نظام

ی کارآمد  ی شریعت در اداره های گستردهمین مشروعیت نظام سیاسی، ظرفیتبر تض عالوه
ها با عنایت به جامعه را با محوریت ولی فقیه به اثبات رسانیده است که برخی از آن

 گذرد:ی مشارکت سیاسی از نظر می مؤلفه

 . قانون اساسی2.1.1

روی در  د. این امر از آنتوان از کشوری فاقد قانون اساسی یاد کرندرت می امروزه به
و انتظام  گیرد که قانون اساسی موجب تحدید قدرت حاکمانکشورها مورد توجه قرار می

شود؛ لذا این قانون فرایند مدیریت کشور بر اساس هنجارهای مورد پذیرش هر جامعه می
عنوان قانون مادر، شناسنامه و هویت یک کشور محسوب شده و نماد وحدت اقوام،  به

شود. این مزایا موجب شده است کشورها به تدوین ها و احزاب محسوب میمع، گروهجوا
عنوان قوانین  ی خود را به قانون اساسی برای خود اهتمام ورزیده و هنجارهای جامعه

 االجراء در قالب قانون اساسی بگنجانند. الزم
ارائه  ی جوانب امور کشور ی والیت فقیه بر همه گرچه مباحثی در خصوص گستره

ی والیت فقیه قائل به بسط والیت  شده است که بر اساس آن برخی با عنایت به اطالق ادلّه
وی، حتی بر قانون اساسی و امکان نقض آن از سوی ولی فقیه شده، و تحدید قدرت وی 

اند؛ و برخی تحقق عملی والیت ی قانون اساسی را نقض والیت وی برشمرده به محدوده
امی سیاسی با محوریت قانون اساسی مصوب جمهوری اسالمی ایران دانسته فقیه را مولود نظ

ترتیب،  اند. بدینی قانون اساسی محدود کرده روی اختیارات وی را به محدوده و از این
ی مشارکت سیاسی  پذیرش و التزام به قانون اساسی تأثیری شگرف در گونه و گستره

 اید گفت:مردم و نخبگان خواهد داشت. بر این اساس ب
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اوالً: والیت فقیه در کتب فقهی شیعه همواره در جوامع مؤمنان نافذ بوده و وی والیتی 
بر غیرمومنان بلکه کفار نداشت و اندراج والیت فقیه ذیل قانون اساسی و تبدیل آن به 

ی مؤمنان و در  ی والیت فقیه به جامعه اإلجراء در کشور موجب شد گستره قانون الزم
چه مدیریّت یک ی آن دگی فردی و ایمانی آنان محدود نشده؛ بلکه همهی زن محدوده

، حیات سیاسی، مؤمنانهبر زندگی  روی، عالوه کند را دربر بگیرد. از اینکشور اقتضا می
 اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، انتظامی و ... کشور را شامل شده و حتی تدبیر

شود. مشارکت سیاسی در این نظام سیاسی از میهای سنّی بلکه کافر را هم شامل اقلیت
ی شهروندان توسعه یافته و  ی مضیق فعالیت سیاسی مؤمنان به مشارکت سیاسی همه محدوده

های مذهبی بلکه غیر معتقدین به مند، مشارکت کفار و اقلیتبا توجه به رویکرد قانون
 گیرد.والیت فقیه را نیز دربر می

خود  فقیه در نظم جمهوری اسالمی ایران رویکرد قانونی به جاکه والیت ثانیاً: از آن
گرفته و در قانون اساسی گنجانده شده است، لذا اعمال والیت فقیه به رضایت مردم و رأی 
فراگیر آنان به مدیریت کالن کشور توسط ولی فقیه، مقید شده؛ بلکه در مراحل بعدی نیز 

شود که توسط نمایندگان مردم در مجلس یفقیه در صورتی حائز جایگاه والیت بر کشور م
خبرگان از میان حائزین این منصب گزینش شده باشد. طبیعتاً این امر به اعمال والیت وی 

کند. بر اساس رضایت مردم خواهد بود که از جایگاه مشارکت سیاسی مردم حکایت می
ی  دم در همهبودن اعمال والیت فقیه به جلب رضایت مر معنای منوط گرچه این امر به

 ساختارهای نظام سیاسی نیست )قانون اساسی: اصل صد و هفتم(.

 . تفکیک قوا2.1.2

 "منتسکیو"ی تفکیک قوا در غرب، مدیون اندیشمندی فرانسوی به نام  طرح نظریه
ی قدرت در دست یک فرد و  است که در مخالفت با نظام سیاسی پادشاهی و تمرکز همه

. (49: 5989)جعفری ندوشن، رت به طرح این نظریه مبادرت ورزید در راستای تحدید و کنترل قد
های سیاسی در راستای کنترل قدرت حاکمان مورد این نظریه در اعصار متأخر و در نظام

های خود، های سیاسی با به اجرا درآوردن این راهکار در نظامپیشنهاد قرار گرفته و نظام
چه بر اساس این راهکار مورد توجه قرار  اند. آندهعمالً به تحدید قدرت حاکمان اقدام ورزی

گذاری، اجرای ی قانون گیرد این است که وظائف و اختیارات یک فرد که هم وظیفهمی
ی سه نهاد قرار داده است تا  ی قضاوت را برعهده داشت، برعهده حال وظیفه قانون و در عین

استفاده  کند، احتمال سوء یری میکه از تمرکز و انباشتِ قدرت در یک فرد جلوگ ضمن این
جهت نظارت و  از امکانات در اختیار وی را نیز کم نماید و از اختیارات نهادهای موازی به

 کنترلِ نهادهای دیگر استفاده نماید.
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یافت، در ی تفکیک قوا که در اعصار متأخر در قالب توزیع و تقسیم قوا نمود می مقوله
بر توزیع و تقسیم قوا، محدود کردن  که بر اساسِ آن، عالوه های اخیر قالبی تازه یافتسده

شوند. بر های خودکامه از ارکان اصلیِ آن محسوب میقدرت حاکمان و کنترل قدرت
به  ی تفکیک قوا در آغاز، تمرکز مطلق قدرت در دست حاکمان، بنا اساس نظریه

نظام سلطنت مشروطه  ی مقننه به مردم، درخواست مردم از بین رفت و با واگذاری قوه
گذاری مجلس محدود شد؛ در مراحل بعد  ی قانون وسیله تأسیس و قدرت حاکم )شاه( به

که نظام  جا ی قضائیه نیز خود را از تمرکز قدرت رهانیده و به استقالل رسید و از آن قوه
ی  شود، تفکیک قوا در قالب سه قوهتقنین، اجرا و قضا محصور می امور جامعه در سه محور:

 مقننه، قضائیه و اجرائیه رخ نمود.
معنای مصطلح که بر اساسِ آن در رأس نظام  در نظام جمهوری اسالمی، تفکیک قوا به

ی  سیاسی، سه قوه )مجریه، مقننه و قضائیه( قرار دارد و تمام امور کشور به تفکیک برعهده
های فقهی مؤلفه ای خاص از تفکیک قوا بر اساسباشد، مردود است؛ بلکه گونهآنان می

مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشروعیت نظام سیاسی مطلوب شیعه در گرو 
رهبری و زعامت فقیهی عادل بر تمامی ارکان جامعه و نهادهای سیاسی آن است. مطابق 

ی فوق نیز در راستای تقسیم کارهای کشور به وظائف خود مشغول  این منطق، اگر سه قوه
بایست ذیل والیت فقیه قرار داشته باشد؛ زیرا مشروعیت آنان در گرو انتساب به باشند، می

ی فوق بدون اشراف و سرپرستی  بر سه قوه صورت، نظام مبتنی ولی فقیه است؛ در غیر این
 .(599: 53، ج5938)خمینی، والیت فقیه، نظامی طاغوتی و نامشروع خواهد بود 

نوعی تفکیک قوا مورد جمهورى اسالمى ایران مصوب در نظام در قانون اساسى گرچه 
خوبی تفاوت آشکاری میان تفکیک قوا در قانون اساسی و  اما به، پذیرش واقع شده است

)مقنّنه، گانه  سهقواى معنای مصطلح وجود دارد. بر اساس قانون اساسی،  تفکیک قوا به
معنای  نهواقع در قوا  تفکیکالشرایط قرار دارند.  تحت والیت فقیه جامعمجریه، قضاییه( 

نماید )قانون اساسی: اصل ی استقالل قوا خودنمایی می اصطالحی آن، بلکه در قالب نظریه
دیگر  بایست مستقل از یکگانه میپنجاه و هفت( که بر اساس آن، هر یک از قوای سه

شدن امور کمک کرده و در  بوده و با تقسیم کارها در دست اشخاصی معیّن به تخصصی
دیگر نظارت داشته باشند و از  میان قوای مختلف قادر خواهند بود بر کارهای یک این

ی والیت فقیه  گانه ذیل نظریهتوان از وجود قوای سهدیگر بکاهند. لذا می خطاهای یک
ی والیت فقیه بهره گرفت.  ی تفکیک قوا در نظریه های نظریهاستفاده کرد و از کارویژه
والیت فقیه مالک مشروعیت نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت  که در این نظریه ضمن این

کار گرفت. بر این اساس، باید  های تفکیک قوا را بهتوان کارویژهشود، میبرشمرده می
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گزینش کارگزاران را به انتخاب فراگیر مردم مستند کرد؛ قوانین را به نمایندگان مجلس 
یندگان مردم در مجلس را محور جعل شورای منتخب مردم واگذار کرد؛ رأی اکثریت نما

 های حداکثری مشارکت سیاسی بهره گرفت.قوانین برشمرد و در مجموع از ظرفیت
ها تعبیه نشده است و  هایی که تفکیک قوا در ساختار آن بدیهی است برخالف نظام

شوند، این عنصر، ظرفیتی فراگیر را  ی مناصب حکومتی بر اساس انتصاب واگذار می عمده
ها در تأمین حداکثری مشارکت سیاسی فراروی شهروندان و نخبگان قرار  ی این نظامبرا
بایست  ی مردم بستر مشارکت سیاسی فرض شده و می سو توده دهد. یعنی از یک می

ی  گذاری )مجلس شورای اسالمی(، رئیس جمهور )قوّه نمایندگان خویش در نهاد قانون
ایندگان خبرگان )جهت گزینش رهبری( را مجریه( بلکه شوراهای شهر و روستا و نم

انتخاب کنند؛ نخبگان نیز مشارکت سیاسی فراگیری در نهادهای تقنینی، اجرائی و قضائی 
 را فراروی خود خواهند دید.

 . انتخابات2.1.3

ی زمانی نداشته و منابع فقه و روش اجتهاد،  با عنایت به این نکته که فقه شیعه محدوده
کردن فقه، آن را با نیازهای روز منطبق کرده  سازد که بدون عرفیر میفقیهان شیعه را قاد

روی، فقه شیعه با بازخوانی منابع و مبانی  های زمانه پاسخ بدهند. از همینو به پرسش
های دینی را مورد بر آموزه ساالری مبتنیخویش، ضمن قرائتی بومی از اسالم، نظم مردم

ساالر را در نظام مطلوب سیاسی جاری از نظم مردمای خاصّ پذیرش قرار داده و گونه
شود، لکن دانسته است. بر این اساس، گرچه انتخابات، نماد دموکراسی غربی محسوب می

الشرایط  ساالر، ضمن تأکید بر جایگاه فقیه جامعبر اساس قرائت اسالمی از نظام سیاسی مردم
ی  ریت قوانین اسالم برای ادارهی اسالمی و تأکید بر ضرورت محو ی جامعه برای اداره

جامعه، برای مردم نیز جایگاه وسیعی در تعیین سرنوشت خویش قائل شده است. بر این 
که خود  اساس، مردم در تمامی سطوح نظام سیاسی دارای حق رأی و نظر بوده و جدا از این

ی آنان  هدهتوانند نامزد تصدی مناصب حکومتی باشند، انتخاب کارگزاران کشور نیز برعمی
ی انتخاب آنان  واسطه گذاران نیز بهاست. لذا نه فقط مدیر ارشد اجرایی کشور، بلکه قانون

ی مردم انتخاب  واسطه شوند و حتی ولی فقیه نیز بهحائز مناصب اداری و حکومتی می
 خواهد شد.

ون مطابق این منطق، قانون اساسی کشور به رأی و نظر مردم واگذار شده و در همین قان
ترین مقام اجرایی کشور( به رأی و نظر عنوان عالی نیز حق انتخاب رئیس جمهور )به

اکثریت مردم موکول شده است؛ نمایندگی مجلس شورای اسالمی نیز مرهون أخذ رأی 
ساالر، گرچه ولی فقیه منصوب از جانب خداوند بوده و مردم است. در این نظم مردم
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که حائزین ر مردم نیست، لکن با عنایت به اینمشروعیت خویش را مرهون رأی و نظ
ترین توانند بیش از یک فرد باشند، لذا گزینش بهترین و شایستهتصدی این منصب می

ی مردم هستند.  فقیهان واجد شرایط، در گرو تشخیص خبرگانی است که نمایندگان توده
تخاب نبوده و به ی فقیه، سنخ گزینش ولی فقیه از قبیل ان گرچه در نظم والیت مطلقه

معنای  انتصاب الهی مستند است، اما گزینش ولی فقیه از سوی خبرگان از سنخ انتخاب به
ترین فرد در میان حائزین مشروعیت الهی از معنای معرفی شایسته مصطلح نبوده، بلکه به

 شناس و مدیر و مدبّر خبره هستند. سوی کسانی است که در شناخت فقیه زمان

 های سیاسیآزادی. تضمین 2.1.4

تری برای فقیه بر والیت مطلقه فقیه، اختیارات وسیع که در نظم مبتنی با وجود این
رفت از مشکالت  تواند در شرایط خاص در راستای برونالشرایط وجود دارد و وی می جامع

نفع جامعه و اسالم، برخی  ی امور شخصی مردم دخالت کرده و به ها و در محدودهو بحران
لکن  (415-412: 24، ج5938)خمینی، ها را محدود نماید های مردم و حتی تصرفات آنزادیاز آ

ی امور شخصی مردم که بنابر اقتضائات احکام  نظرداشت این مقدار از اختیارات در عرصه
ی  جهت بهبود شرایط زندگی برای توده های اجتماعی و بهثانویه و در تزاحم ناشی از بحران

بر دخالت  پذیرد، دلیلیسامان جامعه صورت می حکومت در مدیریت به مردم و کارآمدی
شود؛ بلکه تقسیم امور زندگی مردم صورت احکام اولیه نمی فقیه در زندگی شخصی مردم به

مسائلی که به »و « ی عمومی جامعه اختصاص دارند مسائلی که به عرصه»به دو دسته: 
های سیاسی وجود دارد و اساساً نظامی  در همه« حریم خصوصی مردم مرتبط است

ها با در نظر گرفتن تفکیک میان این دو عرصه، دخالت در زندگی شخصی مردم حکومت
عدم  دانند و با احترام گذاردن به حریم خصوصی افراد، موظف بهرا نه فقط وظیفه خود نمی

امور فردی خود  که مردم در رسیدگی به دخالت در این امور هستند، بلکه با عنایت به این
دخالت دیگران نخواهند داشت. از سوی دیگر، در بسیاری  صالحیت کامل دارند، نیازی به

ی مردم مرتبط است، تمایل مردم در برخورداری از این منافع  از اموری که به منافع توده
ها به تدبیر شود؛ لذا اصوالً کارکردهای حکومتها میموجب نزاع و اختالف بین آن

ی مردم و برخورداری آنان  ی عمومی جامعه و منافع توده شود که به جنبهمحدود میاموری 
روی باید گفت  شود. از ایناز امکانات عمومی، رفاه و امنیت و رفع مخاصمات مرتبط می

بایست در بر والیت مطلقه فقیه را نیز می ی فراگیر اختیارات حاکم در نظم مبتنی گستره
های احتمالی آن در برخی امور شخصی مردم را ابی کرد و دخالتراستای همین منطق ارزی

نه از باب حکم اولی وی، بلکه ضرورت تدبیر امور جامعه و مدیریت کارآمد آن ارزیابی 
 نمود.
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های مردم در حریم ی حاکم نافی آزادی بر اساس این منطق، اختیارات گسترده
ردم در برخی موارد از باب استثنا و های مشان نیست، بلکه تحدید احتمالی آزادیخصوصی

های های سیاسی که آزادیهای خاص است. مانند سایر نظامضرورت شرایط و موقعیت به
های مشروع مردم محسوب شده و این قضیه نافی حق حاکمیّت سیاسی، بخشی از آزادی

ظم آید. در ن حساب می ی مشارکت سیاسی به نیست و در راستای نشاط فراگیر در گستره
ها از نظر که برخی از آن -های سیاسی مردم ی فقیه نیز آزادی بر والیت مطلقه مبتنی

کارهای  رسمیت شناخته شده، بلکه حکومت دینی خود را موظّف به تأمین راه به -گذشت 
 داند.تحقق آن می

 . نظارت بر حاکم و کارگزاران2.1.5

اسالمی برای کنترل قوا و هایی که در نظام جمهوری ی نظارت بر مجموعه عالوه
ها در قالب پارلمان، های احتمالی در نظر گرفته شده است و برخی از آناستفاده سوء

های سیاسی تفکیک قوا و احزاب از نظر گذشت، در این قضیه تفاوت چندانی میان نظم
ی فقیه ضرورت دارد  بر والیت مطلقه چه در خصوص نظارت در نظم مبتنی وجود ندارد. آن

که وی از  کند، نظارت بر ولی فقیه است که با وجود اینها متمایز میآن را از سایر نظام و
ترین افراد امّت انتخاب شده و احتمال خالف در وی بسیار اندک است، لکن شایسته

سازوکاری در فقه شیعه )و به تبع آن در قانون اساسی( تعبیه شده است که به مدد آن، 
های احتمالی استفاده ی جامعه محفوظ بوده و از خالف و سوء اداره صالحیت ولی فقیه برای

قانون اساسی  543که مطابق اصل وی نیز جلوگیری خواهد شد. بر این اساس، ضمن این
امتیاز ویژه برای رهبری در مقابل قانون در نظر گرفته نشده و وی همانند سایر مردم از 

( از جایگاه 24 و 53وده و در قانون اساسی )اصل جایگاه مساوی در برابر قانون برخوردار ب
گرفتن هیچ امتیازی یاد شده است. طبیعتاً این اصل  یکسان همگان در پناه قانون بدون درنظر

. از حیث ساختاری نیز گرچه نصّ خاصی در (1: 8، ج5938)خمینی، شود شامل رهبری نیز می
، لکن بر اساس بخشی از اصل شودقانون اساسی در خصوص نظارت بر رهبری یافت نمی

فاقد  شود یا  خود ناتوان  قانونی  وظایف  رهبر از انجام  هرگاهصد و یازدهم قانون اساسی، 
آغاز فاقد  شود از  گردد، یا معلوم  و یکصد و نهم  پنجم  از شرایط مذکور در اصول  یکی
 ی  عهده امر به این  صخود بر کنار خواهد شد. تشخی  ، از مقام است  از شرایط بوده  بعضی

)قانون اساسی: اصل صد و یازده(.  باشد می  صد و هشتم یک  مذکور در اصل  خبرگان
ی  ی جامعه و مقدمه ی تشخیص ناتوانی رهبری در اداره جاکه مقدمهعبارت دیگر، از آن به

قانون اساسی، نظارت مجلس  543تشخیص بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل 
خبرگان است، لذا مباحث مفصلی در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی انجام 
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اس رویکرد خاص مصوب در بر رهبری )بر اس  شده است که بر اساس آن بحث نظارت
: 9، ج5933)مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان( مورد تأکید قرار گرفته است 

قانون اساسی تشخیص مواردی چون ناتوانی رهبر در اجرای وظایف  555. مطابق اصل (234
روی  یندادن شرایط رهبری از وظایف مجلس خبرگان است. از ا قانونی و فقدان یا از دست

کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق یا هیأت تحقیق در مجلس خبرگان تشکیل شده است 
ی نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری را  ی عمده که وظیفه
 .داردبرعهده 

پذیری  بر کارگزاران نظام اسالمی، بلکه نظارت  بدیهی است تأکید بر ضرورت نظارت
ای وسیع از مشارکت سیاسی در راستای نظارت و  هوری اسالمی، گسترهرهبری در نظام جم

دهد و آنان  ی مردم قرار می ارزیابی کارگزاران نظام اسالمی را فراروی نخبگان، بلکه توده
قادر خواهند بود در سطحی فراگیر و مؤثر، مشارکت سیاسی خود را اعمال کرده و در این 

ی سطوح نظام سیاسی، کارآمدی نظام  لیت سیاسی در همهبر تضمین نشاط و فعا راستا، عالوه
 را هم تضمین نمایند.

ی فقیه، نه فقط رویکرد استبدادی  ی والیت مطلقه شود، در نظریهکه مالحظه میچنان
های مشارکت سیاسی بسیاری در این نظم سیاسی وجود دارند که وجود ندارد، بلکه ظرفیت

تر نیست، الاقل این است که از  های سیاسی دنیا بیشماگر ادعا نشود که از بسیاری از نظ
چه این گستره از مشارکت سیاسی را از اقران نظم والیت  ها کمتر نخواهد بود. اما آنآن

کند، این است که نه فقط مشارکت سیاسی در این نظام در تقابل با جایگاه مطلقه متمایز می
ی  اشت ترکیبی از نقش دین و مردم در ادارهمشروعیت الهی آن قرار ندارد، بلکه با درنظرد

موازات مشروعیت الهی قرار گرفته و از  مشروع و کارآمد جامعه، مشارکت سیاسی به
-روی، والیت فقیه در برابر والیت مردم قرار نخواهد داشت؛ بلکه از سنخ والیت الهی این

شارکت سیاسی ای از ممردمی محسوب خواهد شد. در این نظام سیاسی، مردم از گونه
ی  ی اسالمی داشته و زائیده کنند که از متن دین برآمده، اختصاص به جامعهاستفاده می

 های غربی یا شرقی نیست.نظام

 . مشارکت در نظم والیت انتخابی فقیه2.2

پردازی برای نظام سیاسی  با استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران و اثبات امکان نظریه
ی فقیهان،  ی والیت عامّه های دیگری نیز به موازات نظریه، نظریهبر والیت فقیه مبتنی

ی  توان به نظریهی فقیه از سوی برخی فقیهان ارائه شد که از آن میان می والیت مطلقه
الشرایط را به مقام  فقهاى جامع ،)ع(نظریه، ائمهوالیت انتخابی فقیه یاد کرد. بر اساس این 

عنوان کاندیداها و نامزدهاى احراز مقام والیت و  آنان را به، بلکه اند نکردهمنصوب والیت 
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یکى از آنان را  ،تا مردم به انتخاب خود ؛انداسالمى به مردم معرفى نموده ی رهبرى جامعه
بر این  ی انتخاب مردم، والیت شأنی آنان به فعلیت برسد. وسیله عنوان رهبر برگزیده و به به

دیگر جایز  یهانِبراى فقوالیت برای فقیهی از فقیهان، رسیدن  فعلیت به صورتدر  اساس،
 نخواهد بود در امر والیت و حکومت مداخله کنند:

این  کسی از فقها بالفعل حاکم خواهد بود که مردم وی را انتخاب نموده و»
امانت الهی را به وی واگذار نموده باشند و او کسی است که حق تصدی شئون 

 .(453: 5، ج5443)منتظری، « والیت را داراست
هر یک از فقهاى شیعه به صرفِ دارابودن والیت انتصابی فقیه که  ی نظریهبرخالف 
تحقق والیت  یانتخابوالیت  ی نظریه برخوردار خواهند بود،والیت بالفعل از شرایط الزم 

یک  هیچبراى . بر اساس این نظریه، (112)همان:  استمنوط کرده انتخاب مردم را به بالفعل 
شدن توسط مردم به اعمال والیت  از فقهاى واجد شرایط جایز نیست که قبل از انتخاب

ی والیت انتصابی، اعمال والیت فقیه در  ؛ این در حالی است که بر اساس نظریهبپردازند
گرو رأی و نظر و انتخاب مردم نبوده و اعمال والیت برای وی )فارغ از استناد آن به 

یافتن حاکمیت مشروع  هرچند فعلیت رسمیت شناخته شده است؛ اوند بهمردم( از سوی خد
مقبولیت مردمی نیز  ی وسیع کشور اسالمی به ی قدرت سیاسی در محدوده وی بر اریکه

 نیازمند خواهد بود.
 والیت انتخابی فقیه براین باور است که رکن اصلی در مشروعیت حکومت، ی نظریه

بایست بر اساس روش دموکراتیک و گزینش حاکم میبر مقبولیت مردمی استوار بوده 
تفکیک  ،والیت انتخابی درصدد آن هستند ی صورت پذیرد. منطقی که صاحبان نظریه

آبادی  بار از سوی صالحی نجف که گویا برای اولین ؛میان والیت خبری و انشائی است
والیت فقیه،  ی در ادله . این نظریه بر این باور است که(29: 5939آبادی،  )نجف عرضه شده است

ای ب عام فقیه اشارهاصانتبه  ،های ولى فقیه اکتفا شده و این ادلهبیان صفات و ویژگی تنها به
و این مردم هستند که فردی که حائز این صفات ویژه موجود در روایات هست را  ردندا

خداوند حق حکومت را مستقیماً به مردم اعطا نموده  ،نمایند. بر اساس این نظریهانتخاب می
 (453: 5، ج5443)منتظری، . نمایند ل مىکنند، محوّ و مردم حق خود را به فقیهى که انتخاب مى

گرو انتخاب مستقیم مردم است و  ، جعل حاکمیت دریانتخابوالیت  ی اساس نظریه بر
رهبر، و معرفی فردی از میان انتخاب خبرگان نه از باب شناخت حائزین اوصاف خاص 

 ی معنای اصطالحی خواهد بود. از دیدگاه نظریه کاندیداهای احتمالی، بلکه از باب انتخاب به
د، مخصص ندان وعقد مى انتخاب، روایاتى که تعیین و گزینش رهبر را در انحصار اهل حل

آن است که از باب بلکه حداکثر  ؛باشد کند، نمى عموم معرفى مى ی اى که آن را وظیفه ادله
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احتیاط و استحکام در امور، انتخاب رهبر طى دو مرحله با مشارکت عموم مردم و خبرگان 
 .(135: 5)همان، ج شود وعقد( انجام مى )یا اهل حل

 ی هجلکن نتیباشند، اساس این نظریه گرچه تمام مردم در انتخاب مشارکت داشته  بر
اطمینان به صحت این  واگذار کرد؛ زیرادوم  ی مرحلهبایست به انتخاب ولی فقیه را می

بدین  .تر خواهد بود بیشغیرمنتخب مردم مراتب از انتخاب افراد  بهای دو مرحلهانتخاب 
مبرا هستند  ،شودخبرگان امت از مفاسد و معایبی که به عموم مردم نسبت داده میعلّت که 

پردازند و نه به مصالح و اگر اشکال شود که خبرگان به رعایت مصالح فردی خود می
 اجتماع، باید گفت شرط عدالت در خبرگان از ایجاد چنین امری جلوگیری خواهد نمود

ی  گسترهاز تر بوده و آنان  بیشمردم سطح مشارکت سیاسی این دیدگاه،  . در(134: 5)همان، ج
بایست میکه مردم  هستند؛ زیرا ضمن اینبرخوردار در انتخابات تری اختیارات وسیع

خبرگان مورد اعتماد خود به تعیین حاکم پرداخته و از  ی واسطه هصورت مستقیم و یا ب به
بایست در مقابل می ی حاکم نیز در نقطه ،ورود نااهالن به این سمت جلوگیری نمایند

 تری به جلب نظر عمومی مردم اقدام نماید.مقیاس وسیع

 گیری نتیجه

های سیاسی ها در ارتقای مقبولیت و کارآمدی نظامترین مؤلفهمشارکت سیاسی از مهم
ها معموالً در افزایش این امر مهم تالش کرده و روی، حکومت شود. از اینمحسوب می

بر ساحت ساختار نظام سیاسی یا رفتار  مشارکت حداقلی شهروندان و نخبگان را نقصی
در عصر غیبت امام کنند. نظام سیاسی مطلوب شیعه حاکمان و کارگزاران ارزیابی می

 ستیبا یمالشرائط نیز ضمن عنایت به این امر مهم،  در قالب والیت فقیه جامع )ع(معصوم
هایش را در راستای تحقق مشارکت سیاسی حداکثری توده مردم و نخبگان فراهم  ظرفیت

های گذشته )که جلب مشارکت حداکثری نماید. بدیهی است گرچه والیت فقیه در زمان
ساالر قرار داشت و از های غیرمردمشد( ذیل نظامها محسوب نمیاسی حکومتی اس دغدغه
تری در خصوص جلب مشارکت سیاسی حداکثری برخوردار بود،  ها و ظرفیت کمقابلیت

ساالر هایی مردمی والیت فقیه در عصر حاضر، مستدعی قرائت لکن بازخوانی مبانی و ادلّه
ی مردم و  سبی در جلب مشارکت حداکثری تودهاز والیت فقیه است که از ظرفیت منا

 تواند مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی را تأمین نماید.نخبگان برخوردار است و می
خاطر ظرفیت فراوانش در رفع نیازهای روزآمد جامعه، از  بر این اساس، فقه شیعه که به

نخبگان جامعه در  ی مردم و کارگیری مشارکت سیاسی توده قابلیت فراوانی در جلب و به
ای خاصّ از ظرفیت مشارکتی را نظام سیاسی مطلوب خویش دارد؛ در هر زمان گونه
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ی خاصّ از مشارکت سیاسی، تابع قرائت غالب در  پیشنهاد و تجویز کرده است و این گونه
که جایگاه قرائت والیت روی، در حالی های آن قرائت است. از اینای و ظرفیتهر زمانه
ساالر از ظرفّت محدودی در جلب مشارکت سیاسی برخوردار بر نظم غیرمردم نیفقیه مبت

بودن قابلیت قرائت  است، این محدودیت نه به محدودیت ظرفیت فقه شیعه بلکه به مضیّق
ساالر در جلب مشارکت سیاسی است. در قرائتی از والیت فقیه که بر قرائت نظم غیرمردم

تری برای جلب مشارکت سیاسی وجود دارد  های بیشلیتساالری مستند است، قابنظم مردم
 ی قرارگرفتن ذیل قرائت نظم واسطه و فقه سیاسی شیعه ضمن بازخوانی مبانی خویش و به

 ساالری، قرائتی از نظم سیاسی ارائه کرده است که ضمن استناد به شریعت ومردم
برخوردار است. بدیهی تری در جلب مشارکت سیاسی  های بیشهای آن، از ظرفیتآموزه
بایست مورد بازخوانی قرار گرفته و در های این قرائت از نظام سیاسی میمؤلفه است

ی مقبولیت و کارآمدی نظام اسالمی،  راستای ارتقا و افزایش مشارکت سیاسی و توسعه
 برداری قرار گیرد. مورد بهره
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 اسناد انقالب اسالمی.

 می.قم: مجمع الفکر االسال ة.االمر فى عصر الغیب ةوالي ق(.1111) سید كاظم ،حائرى .6
 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.تهران:  (. صحیفه امام.1313اهلل ) خمینی، سید روح .1

 (.الطبعة الرابعة) موسسه مطبوعاتى اسماعیلیانقم:  .كتاب البیع(. 1363)ـــــــــــــــــ  .3

 لطفی. (. التنقیح فی شرح العروة الوثقی )كتاب االجتهاد و التقلید(. قم:1113خوئی، ابوالقاسم ) .3

فرضیه  ،ديدگاه حکومتی در نظريه حسبهی حکومت اسالمی،  (. فصلنامه1316زنجانی، عمید ) .11
 .3د شماره حکومت با اختیارات محدو

سسه خدمات ؤم تهران: .واليت فقیه حکومت صالحان (.1363) اللَّه آبادى، نعمت صالحى نجف .11
 رسا.  فرهنگى

 .قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران .12



 

 

 فصلنامه
 علمی
 پژوهشی

006 

(. تهران: اداره كل امور فرهنگ و روابط عمومی 1361مذاكرات تدوين قانون اساسی )مشروح  .13
 مجلس.

تهران: اداره  (.1363) مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران .11
 كل امور فرهنگ و روابط عمومی مجلس.

االسالمیة. قم: مركز العالمی (. دراسات فی والية الفقیه و فقه الدولة 1113منتظری، حسینعلی ) .11
 للدراسات العالمیة.

(. مبانی فقهی حکومت اسالمی. ترجمه: محمود صلواتى. تهران: مؤسسه 1361)ــــــــــــــ  .16
 كیهان.

 (. جواهر الکالم فى شرح شرائع االسالم. تهران: دارالکتب االسالمیه.1361نجفی، محمدحسن ) .11

 قم: مركز النشر االسالمى التابع لمکتب االعالم االسالمى. (. عوائد االيام.1311نراقی، مالاحمد ) .13

 
 




