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چکیده 

کــه در »فقــه سیاســی« قابــل طــرح اســت، بررســی فقهــی حکــم تخطــی  یکــی از بحث هایــی 

کــه بــه نظــر می رســد از ضــرورت خاصــی  هریــک از قــوای ســه گانه از فرامیــن رهبــری اســت 

ــری و  ــا رهب ــه گانه ب ــوای س ــک از ق ــه هری ــردم رابط ــه م ک ــت  ــم الزم اس ــرا ه ــت؛ زی ــوردار اس برخ

ــًا یکــی  ــر احیان گ ــران را بداننــد و هــم ا ــگاه رهبــری در نظــام والیــی جمهــوری اســامی ای جای

ــت ورزد،  ــا آن مخالف ــوده و ب ــی نم ــری تخط ــن رهب ــد از فرامی ــه گانه بخواه ــوای س ــای ق از رؤس

کــه حکــم آن از منظــر فقــه سیاســی چیســت؟ ببینیــم 

ــرح  ــای مط ی دیدگاه ه کاو ــی و وا ــی - تحلیل ــیوه توصیف ــتفاده از ش ــا اس ــر ب ــش حاض در پژوه

کــه فرامیــن رهبــری  در بــاب منشــأ مشــروعیت سیاســی والیــت فقیــه، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 

بــه دو قســم احــکام حکومتــی و احــکام غیرحکومتــی تقســیم می شــود و تخطــی از فرامیــن 

غیرحکومتــی اشــکالی نــدارد و ســرپیچی از احــکام حکومتــی بنابــر نظریــه انتصــاب در بــاب 

مشــروعیت سیاســی ولــی فقیــه، یقینــًا موجــب ســلب مشــروعیت از قواســت و بنــا بــر دیــدگاه 

انتخــاب نیــز براســاس هریــک از سیســتم تمرکــز قــوا و سیســتم تفکیــک قــوا، تخطــی قــوا از 

احــکام حکومتــی جایــز نخواهــد بــود.

کلیدی: تخطی قوا، والیت فقیه، نظریه انتصاب، نظریه انتخاب گان  واژ

 najafi60@chmail.ir 1.  استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و دانش آموخته سطح 4؛



پاییز و زمستان ۱۳۹۹شماره دهمفقه حکومتی8

مقدمه

گرامــی اســام )ص( و  بحــث والیــت فقیــه هــم در روایــات اســامی مطــرح شــده و پیامبــر 

ــوار شــیعه، از ابن ابی عقیــل  ــد و هــم فقهــای بزرگ ــه طــرح آن پرداخته ان امامــان معصــوم )ع( ب

گماشــته  و والیــت فقیــه را در ابــواب  عّمانــی )ره( تــا فقهــای عصــر حاضــر بــه بررســی آن همــت 

کتــب فقهــی می توانــد بــه آن دســت یابــد.  کــه آدمــی بــا مراجعــه بــه  مختلــف فقــه پذیرفته انــد 

کنــون  ــوای ســه گانه از فرامیــن رهبــری تا ــی ظاهــرًا بحــث پیرامــون بررســی فقهــی تخطــی ق ول

مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت و ایــن از ویژگی هــای مقالــه حاضــر اســت.

کــه در نظــام جمهــوری اســامی ایــران زندگــی  کنــون  کــه ا اهمیــت چنیــن بحثــی نیــز آن اســت 

کــه نظــام والیــی اســت و رأس هــرم نظــام را والیــت فقیــه می دانــد و مشــروعیت خــود  می کنیــم 

کیــد شــده اســت  کــه در روایــات فراوانــی بــر والیــت مطلقــه فقیــه تأ را از دیــن مبیــن اســام دارد 

کشــور اســامی خواهــان تفکیــک  و از ســویی نیــز پیچیدگــی رســیدگی بــه مســائل مختلــف 

قــوا از یکدیگــر اســت و بــه همیــن جهــت ســه قــوه مقننــه، قضاییــه و مجریــه در قانــون اساســی 

پیش بینــی شــده اســت، می طلبــد بــه بررســی فقهــی تخطــی قــوای ســه گانه از فرامیــن رهبــری 

ــا رهبــری و جایــگاه آن در نظــام  ــا هــم مــردم رابطــه هریــک از قــوای ســه گانه ب پرداختــه شــود ت

ــه گانه  ــوای س ــای ق ــی از رؤس ــًا یک ــر احیان گ ــم ا ــد و ه ــران را بدانن ــامی ای ــوری اس ــی جمه والی

کــه حکــم آن  ببینیــم  بــا آن مخالفــت ورزد،  و  نمــوده  فرامیــن رهبــری تخطــی  از  بخواهــد 

چیســت؟

دانشــمندان فقــه سیاســی دربــاره مبنــای مشــروعیت سیاســی والیــت فقیــه دو دیــدگاه دارنــد؛ 

گروهــی مشــروعیت آن را برخاســته از نصــب امامــان معصــوم )ع( می داننــد و برخــی دیگــر 

کــه تخطــی از غیــر  آن را مرهــون رأی مــردم می شــمارند؛ ازایــن رو، بــاور نگارنــده بــر آن اســت 

احــکام حکومتــی در هریــک از نظریــه انتخــاب و انتصــاب موجــب ســلب مشــروعیت از 

ــه انتخــاب، نافرمانــی از احــکام حکومتــی  ــا نظری ــه انتصــاب و ی ــر نظری قــوا نیســت، ولــی بناب
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کــه قــوا مشــروعیت خــود را از دســت بدهنــد؛ خــواه در نظریــه انتخــاب  موجــب آن اســت 

ــوا؛ زیــرا هرچنــد سیســتم تفکیــک  ــا سیســتم تفکیــک ق ــل باشــیم ی ــوا قائ ــه سیســتم تمرکــز ق ب

قــوا بــه معنــای اســتقال هــر یــک از قــوای قضاییــه، مقننــه و مجریــه اســت، ولــی بــه معنــای 

مشــروعیت اســتقالی آنــان نیســت تــا متابعــت از احــکام حکومتــی را بــر آنــان واجــب ندانیــم، 

بلکــه مشــروعیت قــوا مرهــون قرارگرفتــن در زیــر چتــر والیــت فقیــه اســت و تخطــی از احــکام 

حکومتــی ســلب مشــروعیت آنــان را موجــب می شــود.

مفهومشناسی

أ. مفهوم تخطی

یشــه »خطــأ« )ابن منظــور، 1414: 1، 65( و بــه معنــای رکــوب و تجاوز )حســینی  واژه تخطــی از ر

واســطی، 1414: 19، 379( اســت و در اصطــاح بــه معنــای نافرمانــی و ســرپیچی نمودن 

می باشــد.

ب. مفهوم قوا

واژه قــوا جمــع »قــوه« )فراهیــدی، 1410: 5، 236؛ زمخشــری، 1417: 3، 133( و بــه معنــای 

زور و بــازو )طریحــی، 1416: 1، 352( و خــاف ضعــف )جوهــری، 1410: 6، 469؛ ابن منظــور، 

گفتــه می شــود  1414: 15، 207( اســت و در مقالــه حاضــر، بــه قــوای مقننــه، مجریــه و قضاییــه 

کشــور را برعهــده دارنــد. کــه براســاس اصــل 57 قانــون اساســی حــل امــورات 

ج. مفهوم فرامین رهبری

فرامین، جمع »فرمان« و به معنای دستور است و دستورات رهبری بر دو قسم است: 

1. حکم حکومتی

حکــم حکومتــی بــا عنــوان حکــم والیــی و حکــم ســلطانی نیــز معــروف اســت )جمعــی از 
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پژوهشــگران، 1426: 3، 362( و فقهــا تعریــف دقیقــی بــرای آن بیــان نکرده انــد و برخــی از 

کــه در این بــاره بیــان شــده، عبارتنــد از: تعریف هایــی 

کــم بــر عمل کــردن بــه حکــم شــرعی تکلیفــی یــا عمل نمــودن بــه حکــم وضعــی  1-1. فرمــان حا

یــا عمــل بــه موضــوع آن دو در مــوارد خــاص )نجفــی یــزدی، 1404: 40، 100(.

کــه ولــی امــر مســلمانان در ســایه قوانیــن شــریعت و رعایــت موافقــت آنهــا  1-2. تصمیماتــی 

و بــه حســب مصلحــت زمــان اتخــاذ می کنــد و طبــق آنهــا مقرراتــی وضــع نمــوده و بــه اجــرا در 

ــا: 18، 116(. مــی آورد )جمعــی از مؤلفــان، بی ت

بــا در  بــه عنــوان ولــی امــر مســلمانان،  یــا نایــب ایشــان  کــه امــام )ع(  1-3. امــر و نهــی ای 

نظرگرفتــن مصالــح جامعــه اســامی صــادر می کنــد )موســوی خلخالــی، 1425: 684؛ مــکارم 

.)499  :1422 شــیرازی، 

کــه فتــوا بــه معنــای اخبــار  تفــاوت حکــم حکومتــی بــا فتــوا و حکــم قضایــی در آن اســت 

ــق  ــی منطب ــم جزی ــای حک ــه انش ــی ب ــم قضای ــت و حک ــریعت اس ــت در ش ــم ثاب ــه از حک فقی

گفتــه  بــا احــکام شــرع، بــرای فیصلــه دادن بــه نزاع هــا و اختاف هــا و احقــاق حقــوق افــراد 

کــه بــه  می شــود؛ درحالی کــه حکــم حکومتــی بــه معنــای انشــای حکــم دربــارۀ امــوری اســت 

مصالــح عمومــی مســلمانان - اعــم از سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و... - مربــوط می شــود 

)جمعــی از مؤلفــان، بی تــا: 18، 116(.

2. حکم غیرحکومتی

کــه بــا عنــوان ولــی امــر مســلمانان اتخاذ  مــراد از احــکام غیرحکومتــی رهبــری، احکامــی اســت 

نمی شــود، نظیــر ارشــادات و هدایت  هــای رهبــری.
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د. مفهوم نظریه انتصاب

کمیــت منحصــر بــه خداســت و تشــریع و  کــه ســیادت و حا نظریــه انتصــاب بــه ایــن معناســت 

حکومــت بــه دســت اوســت و حــق حکومــت را خــدا بــه پیامبــر )ص( داده و امامــان معصــوم 

ــد و فقهــا در عصــر غیبــت از  ــه امامــت منصــوب می گردن کــرم )ص( ب )ع( از جانــب پیامبــر ا

جانــب ائمــه )ع( بدیــن مقــام منصــوب شــده اند )منتطــری، 1417: 138( و رأی اعضــای 

کــه از طــرف امامــان معصــوم )ع( بــرای  کاشــف از رهبــری شــخصی اســت  خبــرگان تنهــا 

تصــدی منصــب والیــت و حکومــت جامعــه اســامی نصــب شــده اســت.

کــه در والیــت فقیــه بــه آن تمســك می کننــد؛  دلیــل نظریــۀ انتصــاب ظواهــر روایاتــی اســت 

ــد: مانن

ى  ــْن َقــْد َرَو َکاَن ِمْنُکــْم ِمّمَ 1. در مقبولــه عمــر بــن حنظلــه از امــام صــادق )ع( آمــده اســت: »َمــْن 

ــُه  ُت
ْ
ــْد َجَعل ــی َق ــِه َحَکمــًا َفِإّنِ َیْرَضــْوا ِب

ْ
ــا َفل ْحَکاَمَن

َ
ــَرَف أ ــا َو َع ــا َو َحَراِمَن ِلَن

َ
ــی َحا ــَر ِف ــا َو َنَظ َحِدیَثَن

کنــد و در حــال و حــرام مــا بنگــرد و  کــه ســخنان مــا را نقــل  کســی از شــما  ِکمــًا؛ هــر  ْیُکــْم َحا
َ
َعل

کــم بــر شــما قــرار  احــکام مــا را بشناســد، پــس او را بــه عنــوان حکــم بپذیریــد، زیــرا مــن او را حا

دادم« )کلینــی، 1407: 1، 67؛ طوســی، 1407: 6، 218 و 302؛ طبرســی، 1403: 2، 356(.

ــی ُرَواِة 
َ
َواِقَعــُة َفاْرِجُعــوا ِفیَهــا ِإل

ْ
َحــَواِدُث ال

ْ
ــا ال ّمَ

َ
2. در توقیــع امــام زمــان )عــج( آمــده اســت: »َو أ

ــت  ــان غیب ــه در زم ک ــی  ــاره حوادث ــا درب ــُة اهَّلِل؛ و ام ــا ُحّجَ َن
َ
ــْم َو أ ْیُک

َ
ــی َعل ِت ــْم ُحّجَ ُه

َ
ــا َفِإّن َحِدیِثَن

کنیــد. زیــرا آنــان حجــت مــن بــر شــما هســتند  یــان ســخنان مــا مراجعــه  اتفــاق می افتــد، بــه راو

و مــن حجــت خــدا هســتم« )طبرســی، 1403: 2، 470؛ راونــدی، 1409: 3، 1114(.

ــح،  ــه صری گون ــه   کــه در چنیــن احادیثــی ب ــی آن اســت  ــه چنیــن روایات چگونگــی اســتدالل ب

ــرای اداره جامعــه اســامی منصــوب شــده اند )موســوی  فقهــا از ســوی امامــان معصــوم )ع( ب

خمینــی، 1423: 82 - 81(.
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هـ. مفهوم نظریه انتخاب

کــه امــت اســامی، صاحــب ســیادت و جایــگاه قــدرت و  مــراد از نظریــه انتخــاب، آن اســت 

ســلطۀ واقعــی اســت و می تواننــد در مســائل سیاســی خویــش نظــر دهنــد. اهــل حــل و عقــد 

)خبــرگان( تجســم و تمثلــی از ســلطۀ امــت هســتند و رهبــر جامعــه اســامی را انتخــاب 

138( و ایــن انتخــاب خبــرگان  می نماینــد )منتظــری، 1409 الــف: 1، 405؛ همــو، 1417: 

کاشــف از  ــًا  ــه آنکــه آرای خبــرگان صرف ــه رهبــری مشــروعیت دینــی می بخشــد ن کــه ب اســت 

کــه از ســوی خــدا و امامــان معصــوم )ع( نصــب شــده اســت. رهبــری باشــد 

قائــان بــه نظریــه انتخــاب، بــرای اثبــات مدعــای خویــش ادلــه فراوانــی دارنــد؛ نظیــر آنکــه 

کــه در  کــه از اوصــاف و شــرایطی  ممکــن اســت در یــک زمــان فقهــای بی شــماری باشــند 

روایــات بیــان شــده، برخــوردار باشــند و برخــورداری همــه آنــان از والیــت فعلــی و ســپردن 

کشــور بــه دســت همــه آنــان، مســتلزم اعمــال ســلیقه های مختلــف و نزاع هــا شــود،  امــورات 

کــه فقیــه نیســت، بنابرایــن،  کســی ســپرد  کشــور را بــه دســت  کــه نمی تــوان امــورات  همان گونــه 

کــه از شــرایط خاصــی برخوردارنــد، والیــت  کــه فقهایــی  گفــت: مفــاد روایــات آن اســت  بایــد 

گیرنــد نــه آنکــه والیــت فعلــی  کــم بــر مســلمانان قــرار  کــه حا شــأنی دارنــد و شــأنیت آن را دارنــد 

کشــور بــه دســت فقیــه خاصــی از فقهــای  داشــته باشــند. بنابرایــن، بــرای ســپردن امــورات 

یــم )منتظــری،  دارای شــرایط، چــاره ای جــز برگــزاری انتخابــات و در نظرگرفتــن آرای مــردم ندار

1409ب: 8، 265 - 266؛ همــو، 1429: 16(.

تخطیقواازفرامینرهبریبنابرنظریهانتصاب

براساس نظریه انتصاب، تخطی قوا از فرامین رهبری دو فرض دارد: 

کــه تنهــا در مقــام  1. تخطــی از غیــر احــکام حکومتــی؛ نظیــر تخطــی از فرمایشــات رهبــری 

ارشــاد و هدایــت اســت و حکــم حکومتــی بــه شــمار نمــی رود، موجــب ســلب مشــروعیت 
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کــه تخطــی در چنیــن مــواردی را موجــب ســلب  یــم  آن نهــاد نمی شــود؛ زیــرا دلیلــی ندار

کــه پیرامــون ســلب مشــروعیت از قــوا در فــرض تخطــی  مشــروعیت سیاســی بدانــد و ادلــه ای 

در فرامیــن رهبــری بیــان می شــود، نمی توانــد در چنیــن فرضــی موجــب ســلب مشــروعیت از 

کنــد  کــه از حکــم حکومتــی تخطــی  گــردد. زیــرا قــدر متیقــن از ادلــه مزبــور، مــوردی اســت  قــوا 

کــه تنهــا در جهــت ارشــاد و هدایــت بــود،  نــه آنکــه در برخــی از مــوارد، بــه فرمایشــات رهبــری 

کــه چنیــن مخالفت هایــی  عمــل نکنــد. عــاوه بــر آنکــه از برخــی از روایــات اســتفاده می شــود 

موجــب ســلب مشــروعیت قــوا و نیروهــای تحــت امــر آن نمی شــود؛ زیــرا هرچنــد حضــرت 

ــه فرمانــداران خــود ســفارش می نمــود  ــود و ب علــی )ع( در زمــان حکومــت خویــش دادگســتر ب

کننــد و فرقــی بیــن آنــان نگذارنــد و بــر ســر ســفره اغنیــا  کــه بــا فقــرا و اغنیــا بــه یــک شــیوه برخــورد 

کــه یکــی از ثروتمنــدان بصــره،  گــزارش داده شــد  ــه حضــرت  کــه ب ــی هنگامــی  ننشــینند، ول

کــرد و او پذیرفتــه اســت، در نامــه ای او  عثمــان بــن حنیــف انصــاری را بــه میهمانــی دعــوت 

را توبیــخ نمــود و نوشــت: »أّمــا بعــد، یابــن حنیــف فقــد بلغنــی أّن رجــا مــن فتیــة أهــل البصــرة 

دعــاك إلــی مأدبــة فأســرعت إلیهــا تســتطاب لــك األلــوان و تنقــل إلیــك الجفــان و مــا ظننــت 

أّنــك تجیــب إلــی طعــام قــوم، عائلهــم مجفــّو و غنّیهــم مدعــّو. فانظــر إلــی مــا تقضمــه مــن هــذا 

المقضــم فمــا اشــتبه علیــك علمــه فالفظــه و مــا أیقنــت بطیــب وجوهــه فنــل منــه؛ امــا بعــد! 

کــه از متمکنــان اهــل بصــره، تــو را بــه خــوان  کــه مــردى  گــزارش شــده  اى پســر حنیــف! بــه مــن 

کــرد و تــو بــه ســرعت بــه ســوى آن شــتافته اى، درحالی کــه طعام هــاى  میهمانیــش دعــوت 

رنگارنــگ و ظرف هــاى بــزرگ غــذا، یکــی بعــد از دیگــرى پیــش تــو قــرار داده می شــد. مــن 

کــه نیازمندانشــان ممنوع و ثروتمندانشــان  گمــان نمی کــردم تــو دعــوت جمعیتــی را قبــول کنــی 

کــه آیــا حــال اســت یــا حــرام؟ آنچــه حــال بودنــش  دعــوت شــوند. بــه آنچــه می خــورى بنگــر 

کــی و حال بودنــش یقیــن دارى،  بــراى تــو مشــکوك باشــد، از دهــان فروافکــن و آنچــه را بــه پا

کــن« )موســوی علــم الهــدی، 1414: 358(. تنــاول 

در چنیــن ماجرایــی هرچنــد عثمــان بــن حنیــف بــا ارشــادات و هدایت هــای حضــرت علــی 
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کــرد، ولــی از  ی را توبیــخ  )ع( مخالفــت نمــود و بــه همیــن جهــت آن حضــرت در نامــه ای و

مقامــش عــزل نکــرد و نفرمــود مشــروعیت سیاســی او از بیــن رفتــه اســت.

2. تخطــی از احــکام حکومتــی؛ ایــن مســئله موجــب ســلب مشــروعیت از قــوا می گــردد؛ زیــرا 

ذیــَن 
َّ
ذیــن آَمُنــوا ال

َّ
ُه  َو ال

ُ
ُکــُم  اهَّلُل  َو َرُســول مــا َوِلّیُ

َ
خداونــد متعــال در آیاتــی نظیــر آیــه شــریفه »اّن

ِکُعــوَن ؛ سرپرســت و ولــی شــما تنهــا خداســت و پیامبــر  کاَة َو ُهــْم را لــوَة َو ُیؤُتــوَن الــّزَ ُیقیُمــوَن الّصَ

کــه نمــاز را بــر پــا می دارنــد و در حــال رکــوع، زکات  کــه ایمــان آورده انــد، همان هــا  کســانی  او و 

ــده/ 55(، والیــت را منحصــر در خــدا، پیامبــر )ص( و امامــان معصــوم )ع(  می دهنــد« )مائ

می دانــد. از طرفــی امامــان معصــوم )ع( تنهــا ولــی انســان ها در زمــان غیبــت را در روایاتــی نظیــر 

ــُة اهَّلِل؛  َنــا ُحّجَ
َ
ْیُکــْم َو أ

َ
ِتــی َعل ُهــْم ُحّجَ

َ
ــی ُرَواِة َحِدیِثَنــا َفِإّن

َ
َواِقَعــُة َفاْرِجُعــوا ِفیَهــا ِإل

ْ
َحــَواِدُث ال

ْ
ــا ال ّمَ

َ
»أ

کنیــد.  یــان حدیــث مــا مراجعــه  کــه در زمــان غیبــت اتفــاق می افتــد، بــه راو در مــورد حوادثــی 

زیــرا آنــان حجــت مــن بــر شــما هســتند و مــن حجــت خدایــم« )طبرســی، 1403: 2، 470؛ 

کرده انــد و بــه ثبــوت مشــروعیت سیاســی بــرای  راونــدی، 1409: 3، 1114( ولــی فقیــه بیــان 

هیــچ فــرد و یــا نهــاد دیگــری قائــل نشــده اند.

ــه ثبــوت والیــت فقیــه اســت؛ زیــرا دیــن مبیــن اســام،  ــر ادلــه فــوق، عقــل نیــز قائــل ب عــاوه ب

دینــی سیاســی - اجتماعــی اســت و احکامــش منحصــر در عبــادات محــض نیســت، بلکــه 

بیشــتر احــکام اســامی بــا سیاســت ُمــدن و تنظیــم قوانیــن اجتماعــی و ســاختار حیــات 

دنیــوی اســت و یــا آنکــه جامــع قوانیــن ســاختاری دنیــا و آخــرت اوســت. ازایــن رو، دیــن 

اســام جامعــه اســامی را نیازمنــد بــه وجــود زعیــم و رهبــر اســامی می  دانــد و وجــود رهبــر 

یــات دیــن اســت و ازآنجایی کــه سیاســت و دیانــت بــه یکدیگــر پیونــد خورده انــد،  جــزو ضرور

ــه آن  ــوع ب ــطه رج ــه واس ــود را ب ــات خ ــردم اختاف ــود و م ــلمانان ب ــور مس ــر ام ــر )ص( مدب پیامب

ــه نصــب حــکام والیــات و ســتاندن خمــس و زکات  ی نیــز ب ــد و و حضــرت برطــرف می کردن

و  راشــدین  خلفــای  ســیره  کــه  همان گونــه  می گمــارد.  همــت  مــردم  از  دیگــر  مالــی  امــور  و 
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ــوم )ع(  ــان معص ــان امام ــردم در زم ــود و م ــر )ص( ب ــان روش پیامب ــان )ع( هم ــی امیرمؤمن حت

بــا مراجعــه بــه آنــان، مشــکات خویــش را برطــرف می کردنــد و در زمــان غیبــت چنیــن امــری 

ــت الزم  ــان غیب ــرای زم ــوم )ع( ب ــان معص ــر امام ــده ب ــب نماین ــن، نص ــت. بنابرای ــن نیس ممک

ــان  ــام امام ــدگان ع ــوان نماین ــه عن ــا ب ــا فقه ــه تنه ک ــم  ــات می بینی ــه روای ــه ب ــا مراجع ــت و ب اس

معصــوم )ع( در زمــان غیبــت نصــب شــده اند )طباطبایــی بروجــردی، 1416: 73 - 79(.

کــم جامعــه اســامی و ولــی فقیــه ثابــت  بــرای حا ادلــه فــوق مشــروعیت سیاســی را تنهــا 

می داننــد و بــرای هیــچ فــرد و یــا قــوای دیگــری بــه وجــود مشــروعیت سیاســی قائــل نیســتند. 

برخــوردار  از مشــروعیت دینــی  بنابرایــن، چنانچــه دســتگاه های اجرایــی دیگــر بخواهنــد 

گیرنــد و مجریــان فرامیــن او باشــند و  کــه زیــر چتــر رهبــری قــرار  گردنــد، چــاره ای جــز آن ندارنــد 

بــازوان پرتــوان رهبــری در اداره نظــام اســامی محســوب شــوند تــا بتواننــد از مشــروعیت دینــی 

گردنــد. بــه همیــن جهــت »شــاه طهماســب صفــوی« بــرای مشروعیت بخشــیدن بــه  برخــوردار 

کرکــی )ره( را از جبــل عامــل بــه اصفهــان آورد و بیــن مــردم اعــام  حکومــت خویــش، محقــق 

کرکــی  ی ســزاوار ســلطنت عامــه و نایــب امــام زمــان )عــج( اســت و وقتــی محقــق  کــه و نمــود 

گفــت: تــو ســزاوارتر بــه  ی داد و  )ره( بــه اصفهــان آمــد، شــاه طهماســب ملــک و ســلطنت بــه و

کارگــزاران تــو هســتم و براســاس  پادشــاهی هســتی؛ زیــرا نایــب امــام )ع( می باشــی و مــن جــزو 

کرکــی  دســتوراتت عمــل می کنــم. بــه مســئولین ممکلتــی نیــز دســتور داد بــه فرامیــن محقــق 

کننــد و تمــام شــهرهای تحــت پوشــش امپراطــوری وقــت در دســت او باشــد  گــوش  )ره( 

)کرکــی، 1414: 57؛ همــو، 1409: 1، 28(. 

کــه »ازآنجایی کــه  ــود  ــز آن ب کرکــی )ره( نی مرســوم مملکتــی شــاه طهماســب در مــورد محقــق 

ى حدیثنــا و نظــر فــی  کان منکــم ممــن قــد رو ــد: »انظــروا إلــی مــن  امــام صــادق )ع( فرموده ان

کمــا فــإذا  حالنــا و حرامنــا و عــرف أحکامنــا فارضــوا بــه حکمــًا فإّنــی قــد جعلتــه علیکــم حا

حکــم بحکمنــا  فمــن لــم یقبــل منــه فإّنمــا بحکــم اهَّلل اســتخّف و علینــا رّد و هــو راّد علــی اهَّلل و 



پاییز و زمستان ۱۳۹۹شماره دهمفقه حکومتی16

کــه مخالفــت حکــم  هــو علــی حــّد الشــرك« )کلینــی، 1407: 1، 67(؛ بنابرایــن، واضــح اســت 

ــا شــرک متحــد  کــه حافظــان دیــن پیامبــر)ص( هســتند، از نظــر رتبــه و درجــه ب مجتهدینــی 

کرکــی )ره( مخالفــت ورزد، بــدون هیــچ شــک و شــائبه ای ملعــون،  اســت و هرکــه بــا محقــق 

کــی، 1425: 4، 362 - 363(.  مــردود و مطــرود از ایــن عتبــه اســت« )ارا

کــه حکومــت  کــه دارد، می فهمــد  کامــی بــا زیرکــی ای  شــاه طهماســب صفــوی در چنیــن 

اســتقالی بــرای غیرفقیــه و مجتهــد جامــع شــرایط فتــوا ثابــت نیســت. بنابرایــن، بــرای آنکــه 

کرکــی )ره( دراز می کنــد و  بــه حکومــت خویــش مشــروعیت ببخشــد، دســت بــه دامــن محقــق 

کرکــی )ره( در تصــدی  زمــام حکومــت را بــه او می ســپارد و خــود را بــه عنــوان نماینــده محقــق 

ــد. حکومــت معرفــی می نمای

نمایند  وادار  را  )ره(  قمی  میرزای  تا  کوشیدند  یان  دربار نیز  قاجار  فتحعلی شاه  زمان  در 

و  دهد  حکومت  تصدی  اجازه  او  به  و  بشناسد  رسمیت  به  را  فتحعلی شاه  حکومت  که 

که  گردید  خوددارى میرزای قمی )ره( از اعطاى چنین سند و تنفیذ حکومت شاه، موجب 

یان تا آخرین روزشان در تحقیر میرزا )ره( بکوشند )قمی گیانی، 1413: 1، 24 - 25(. قاجار

از  کــه شــرط مشروعیت داشــتن هریــک  پرداخته انــد  آن  از  بحــث  بــه  نیــز  فقهــای دیگــری 

کــه تحــت امــر و فرامیــن رهبــری باشــند. چنان کــه آیــت اهَّلل  کشــوری آن اســت  دســتگاه های 

کــه اصــل حکــم از او تــراوش  کــم  گفتــه اســت: »در مکتــب اســام، حا حســینی تهرانــی )ره( 

اسام شــناس ترین،  متفکرتریــن،  عاقل تریــن،  کیزه تریــن،  پا ک تریــن،  پا بایــد  می کنــد، 

پیغمبرشــناس ترین و مجرب تریــن افــراد امــت باشــد. حکــم از ناحیــه او تنــازل می کنــد و بــه 

ــا  ــر می شــود ت ــد، دایــرۀ مخــروط بزرگ ت ــر می آی ــد و هرچــه پایین ت شــکل مخروطــی پاییــن می آی

ــی  ــت. قاض ــر اوس ــدّك در اراده و ام ــه گانه من ــواى س ــۀ ق ــد و هم ــردم می رس ــۀ م ــطح عام ــه س ب

بایــد بــه رأى او، نصــب و بــه رأى او عــزل شــود. عــزل و نصــب قضــات و حــکام و ائمــة جمعــه 

بایــد بــه دســت او باشــد. مشــاورین، وزرا، حــکام و والت را او بایــد تعییــن نمایــد و بــه شــهرها 



17 کاوی تخطی قوا از فرامین رهبری بر مبنای نظریه انتصاب و انتخاب وا

گــزارش بدهنــد و او در  ــه او  کــه تمامــی امــورات خــود را ب ــان الزم اســت  ــر همــۀ آن بفرســتد و ب

گــردن اوســت! و ایــن مقامــی  رأس  ایــن مخــروط بــزرگ قــرار دارد و تمــام مســئولیت ها هــم بــه 

کــه خداونــد بــه دســت چنیــن فــردى ســپرده اســت ... ایــن اســت  اســت بســیار رفیــع و جلیــل 

کیــد شــده اســت و راه وصــول بــه آن  کــه در روایــات تــا ایــن انــدازه بــر آن تأ مقــام والیــت فقیــه 

کــه  هــم غیــر از اهــل حــل و عقــد، چیــزى نیســت و ایــن امامــت و زعامــت، مقــام بزرگــی اســت 

ــی، 1421: 3، 221 - 222(. ــه آن بســتگی دارد« )حســینی تهران نظــام امــت ب

آیــت اهَّلل حســینی تهرانــی )ره( آشــکارا در عبــارت فــوق، رأس هــرم نظــام و حکومــت اســامی 

ــد: »حکــم  ــد و می گوی ــرار می دهــد و او را برخــوردار از مشــروعیت دینــی می دان را ولــی فقیــه ق

از او تنــازل می کنــد و بــه دســتگاه های زیــر چتــر او می رســد«. بنابرایــن، تمــام دســتگاه ها، 

کشــوری و از جملــه قــوای ســه گانه بایــد منــدک در امــر و اراده او باشــند و  ادارات و ارگان هــای 

گردنــد. از والیــت فقیــه تخطــی ننماینــد تــا از مشــروعیت دینــی برخــوردار 

آیــت اهَّلل منتظــری )ره( در دراســات فــی والیــة الفقیــه، پــس از نقــل روایات فراوانی گفته اســت: 

»آنچــه از آیــات و روایــات و نیــز ســیره پیامبــر )ص( و امیرمؤمنــان )ع( اســتفاده می شــود، ایــن 

کــه براســاس ضوابــط و مقــررات  کــم اســت  کــه در حکومــت اســامی، ایــن امــام و حا اســت 

کــه  کیــان مســلمانان و تدبیــر امــور و شــئون آنــان می باشــد. در صورتــی  اســام، مســئول حفــظ 

دایــره حکومــت و نیازمندی هــا و تکالیــف مربــوط بــه او توســعه یابــد، قهــرًا تعــدد مشــاوران و 

کــم هــر امــری  کارگــزاران در امــور مختلــف، مــورد نیــاز خواهــد بــود و بــه ناچــار حا دســتیاران و 

کــرد و از همیــن  کــه مناســب آن اســت، تفویــض خواهــد  را بــه فــرد متخصــص یــا اداره ای 

کــه قــوای ســه گانه پدیــدار می شــود...؛ بنابرایــن، در حکومــت اســامی مســئولیت و  جاســت 

کــم اســت و قــوای ســه گانه دســتیاران و پشــتیبانان او می باشــند.  تکلیــف، متوجــه امــام و حا

کــه اشــراف کاملــی بــر تمامــی قــوای ســه گانه دارد« )منتظری،  امــام بــه منزلــه رأس هرمــی اســت 

1409 الــف: 2، 52(.
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همو در هنگام بحث از دو قوه مقننه و مجریه، آشکارا انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس 

اسامی  حکومت  »در  می نویسد:  و  دانسته  شرعی  موازین  با  مطابق  را  رهبر  توسط  جمهور 

که مسئول است و قوای سه گانه یاران و پشتوانه های او می باشند.  کم است  این امام و حا

که انتخاب اعضای مجلس شورا در دست او باشد  بر این اساس طبع موضوع اقتضا دارد 

از  که هدف  ازآنجا آری  انجام وظایفش مساعدت نمایند.  را در  او  که  برگزیند  را  کسانی  تا 

مجلس شورا، مشاوره و تصمیم گیری در امور عمومی مربوط به امت می  باشد، در صورت 

که قوه مقننه ناشی از اراده  گذاری انتخاب نمایندگان مجلس به امت، به گونه ای  امکان وا

آنان باشد، بهتر است. زیرا باعث جلب رضایت مردم شده و انگیزه احترام به تصمیمات 

کرد« )منتظری، 1409 الف: 2، 62(.  گرفته شده را بیشتر خواهد 

کــم  و حا امــام  بــرای  تنهــا  را  فــوق، مشــروعیت دینــی  کلمــات  آیــت اهَّلل منتظــری )ره( در 

کارگــزاران و از جملــه پیدایــش قــوای  اســامی ثابــت می دانــد و تعــدد مشــاوران، دســتیاران و 

ســه گانه را تنهــا از بــاب ضــرورت می دانــد و الزمــه توســعه دایــره حکومت هــا و نیازمندی هــا 

ــه  ک ــد  ــور می دان کش ــری در اداره  ــتوانه های رهب ــاران و پش ــه گانه را ی ــوای س ــد و ق ــان می نمای بی

کــه قــوای ســه گانه و یــا دســتگاه ها و ادارات دیگــر از نظــر شــرع  کامــی آن اســت  الزمــه چنیــن 

ــاران و  ــه از ی ــد؛ وگرن ــا فرامیــن رهبــری و تخطــی از آن را ندارن مقــدس اســام حــق مخالفــت ب

پشــتوانه های او محســوب نمی شــوند و مشــروعیت خویــش را از دســت می دهنــد. 

کــه اختیــارات حکومتــی رســول  ــد: »ایــن توهــم  گفته ان ــه همیــن جهــت امــام خمینــی )ره(  ب

کــرم )ص( بیشــتر از حضــرت امیــر )ع( بــود یــا اختیــارات حکومتــی حضــرت امیــر )ع( بیــش  ا

کــرم )ص( بیــش از همــۀ  از فقیــه اســت، باطــل و غلــط اســت. البتــه فضایــل  حضــرت رســول ا

یــادى  عالــم اســت و بعــد از ایشــان، فضایــل حضــرت امیــر )ع( از همــه بیشــتر اســت. لکــن ز

کــه  فضایــل معنــوى، اختیــارات حکومتــی را افزایــش نمی دهــد. همــان اختیــارات و والیتــی را 

حضــرت رســول و دیگــر ائمــه )عهــم( در تــدارك و بســیج ســپاه، تعییــن والت و اســتانداران، 
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گرفتــن مالیــات و صــرف آن در مصالــح مســلمانان داشــتند. خداونــد همــان اختیــارات را 

ى عنــواِن »عالــم  بــراى حکومــت فعلــی قــرار داده اســت، منتهــا شــخص معینــی نیســت، رو

عــادل« اســت« )موســوی خمینــی، 1423: 50 - 51(.

ــه  کشــور اســامی تنهــا ب کــه حــق اداره  کامــی از امــام خمینــی )ره( بیانگــر آن اســت  چنیــن 

کــه از مشــروعیت سیاســی برخــوردار  ی اســت  گرفتــه اســت و تنهــا و عنــوان عالــم عــادل تعلــق 

اســت نــه هیــچ فــرد و یــا دســتگاه دیگــری. بــه همیــن جهــت ایشــان در ادامــه ســخن خویــش 

می گویــد: »تمامــی اختیــارات و والیتــی را حضــرات ائمــه معصومیــن )ع( در تــدارک و بســیج 

گرفتــن مالیــات و صــرف آن در مصالــح مســلمانان  ســپاه، تعییــن والیــان و اســتانداران، 

کــه غیــر از  کــه الزمــه چنیــن ســخنی آن اســت  داشــتند، ولــی فقیــه از آن برخــوردار اســت« 

ولــی فقیــه، هیــچ فــرد و یــا دســتگاه دیگــری مشــروعیت سیاســی نــدارد و چنانچــه بخواهــد از 

کــه زیــر چتــر رهبــری نظــام  گــردد، تنهــا راهــش آن اســت  مشــروعیت سیاســی و دینــی برخــوردار 

در آیــد و از فرامیــن او اطاعــت نمایــد و از آن ســرپیچی نکنــد.

یاســت جمهوری  بــه همیــن جهــت هریــک از امــام خمینــی )ره( و مقــام معظــم رهبــری )مــد( ر

را بــه رؤســای جمهــور تنفیــذ نموده انــد و در احــکام تنفیــذ رؤســای جمهــوری چــون بنی صــدر 

)موســوی خمینــی، بی تــا: 12، 139(، شــهید رجایــی )موســوی خمینــی، بی تــا: 15، 67(، 

آیــت اهَّلل خامنــه ای )مــد( )موســوی خمینــی، بی تــا: 15، 279(، آیــت  اهَّلل هاشــمی رفســنجانی 

یاســت جمهــوری، 1368/5/12(، ســید محمــد خاتمــی )تنفیــذ حکــم  )ره( )تنفیــذ حکــم ر

گفته انــد: »رأی  یاســت جمهــوری، 1376/5/12( و...، از واژه »تنفیــذ« اســتفاده نمــوده و  ر

یاســت جمهــوری اســامی ایــران منصــوب می کنــم«  ملــت را تنفیــذ نمــوده و ایشــان را بــه ر

یاســت جمهــوری، 1384/5/12(. )تنفیــذ حکــم ر

کــه تنفیــذ  یاســت جمهــوری، آن اســت  فلســفه اســتفاده نمودن از واژه تنفیــذ در احــکام ر

یاســت  یاســت جمهــوری، در حقیقــت اعتباربخشــیدن یــا مشــروعیت دادن بــه ر حکــم ر



پاییز و زمستان ۱۳۹۹شماره دهمفقه حکومتی20

یاســت قــوه مجریــه، تصمیماتــی اخــذ  ی بــر قــوه مجریــه اســت. رییــس جمهــور در جایــگاه ر و

کــه جــزو شــئون والیــت اســت. تصمیمــات یــا اقدامــات  می کنــد و اقداماتــی انجــام می دهــد 

رییــس جمهــور در جایــگاه رییــس قــوه مجریــه، بــه لحــاظ ماهــوی امــوری نیابت پذیــر هســتند 

و نیازمنــد »اذن ســابق« یــا »اجــازه الحــق« ولــی امــر مســلمین اســت و بــدون آن اعتبار شــرعی و 

ی، حکومــت طاغــوت محســوب می گــردد و واردشــدن  حقوقــی نخواهــد داشــت و حکومــت و

ی حــرام و معاونــت بــا طاغــوت اســت. چنان کــه امــام خمینــی )ره( در  در دایــره حکومــت و

کــه برخــاف مســیر  ــه حرف هــای آنهایــی  گفتــه اســت: »ب مــورد اهمیــت ویــژه والیــت فقیــه 

اســام هســتند و خودشــان را روشــن فکر حســاب می کننــد و می خواهنــد والیــت فقیــه را 

کار نباشــد،  کار نباشــد، والیــت فقیــه در  گــر چنانچــه فقیــه در  قبــول نکننــد، اعتنــا نکنیــد. ا

گــر بــا امــر خــدا نباشــد. رئیــس  طاغــوت اســت. یــا خــدا یــا طاغــوت. یــا خداســت یــا طاغــوت. ا

جمهــور بــا نصــب فقیــه نباشــد، غیرمشــروع اســت. وقتــی غیرمشــروع شــد، طاغــوت اســت. 

اطاعــت او، اطاعــت طاغــوت اســت. واردشــدن در حــوزه او، واردشــدن در حــوزه طاغــوت 

کســی نصــب  کــه بــه امــر خــدای تبــارک و تعالــی یــک  اســت. طاغــوت وقتــی از بیــن مــی رود 

ــا: 10، 221(.  ــی، بی ت ــوی خمین ــود« )موس بش

کــه بــر لــزوم  کــه بنابــر نظریــه نصــب، تمامــی ادلــه ای  کام امــام خمینــی )ره( آن اســت  فلســفه 

تشــکیل حکومــت اســامی داللــت دارد، تنهــا والیــت شــخص فقیــه را مشــروع می دانــد و 

ــرای هیــچ فــرد  ولــی فقیــه منشــأ مشــروعیت نظــام اســت )عاملــی، 1418: 1، 25( و والیتــی ب

دیگــری - اعــم از رئیــس جمهــور، رئیــس قــوه قضاییــه و یــا قــوه مجریــه - جعــل نمی کنــد و 

ی مشــروعیت  کشــور بــا تنفیــذ و همــه نهادهــای حکومــت، از جملــه قــوای ســه گانه و قوانیــن 

ــوای دیگــر زیرنظــر ولــی  ــا رؤســای هریــک از ق ــد. بنابرایــن، چنانچــه رئیــس جمهــور و ی می  یاب

فقیــه بــه ایفــای وظیفــه خویــش بپردازنــد، از مشــروعیت دینــی برخوردارنــد. ولــی چنانچــه 

انتصابشــان بــه واســطه نصــب و تنفیــذ ولــی فقیــه نباشــد و یــا بــا حکــم حکومتــی مخالفــت 

بورزنــد و از آن تخطــی ورزنــد، مشــروعیت دینــی خــود را از دســت می دهنــد و محکــوم بــه 
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ــد.  ــدق می نمای ــان ص ــر آن ــر« ب ــم جائ ک ــوان »حا ــوند و عن ــر می ش کف ــت  حکوم

تخطیقواازفرامینرهبریبنابرنظریهانتخاب

تخطی قوا از فرامین رهبری بنابر نظریه انتخاب دو فرض دارد:

1. تخطی از غیر احکام حکومتی

کــه حکم حکومتی محســوب  بنابــر نظریــه انتخــاب، تخطــی قــوا از آن دســته از فرامیــن رهبــری 

نمی شــوند، اشــکالی نــدارد و موجــب ســلب مشــروعیت از آنــان نیســت. زیــرا غیــر از احــکام 

حکومتــی بــر چنــد دســته تقســیم می شــوند:

ــا آن، موجــب ســلب مشــروعیت  ــا مخالفــت ب أ. ارشــادات و توصیه هــا؛ لــزوم عمــل ندارنــد ت

از مســئوالن و قــوا باشــد.

کارمنــدان آن، مقلد رهبری  کــه رؤســای قوای ســه گانه و یــا  ب. فتــوای رهبــری؛ ضرورتــی نــدارد 

باشــند و فتــوای او را بپذیرنــد، بلکــه هرکدام شــان می تواننــد از مرجــع خاصــی تقلیــد نمایند. 

کــه تخطــی از قضاوت هــای رهبــری موجــب ســلب  یــم  ج. قضــاوت رهبــری؛ دلیلــی ندار

مشــروعیت سیاســی از افــراد شــود.

2. تخطی از احکام حکومتی

تخطی قوا از احکام حکومتی بنا بر نظریه انتخاب دو فرض دارد:

کمیت 2-1. بنابر سیستم تمرکز حا

هرچنــد براســاس نظریــه انتخــاب، رأی و نظــر مــردم در مشــروعیت زمامــداری زمامــدار جامعــه 

اســامی دخیــل اســت، ولــی ایــن دخالــت به نحــو تمــام موضــوع نیســت، بلکــه به نحــو جــزء 

کــه مطابــق نظریــه انتخــاب، امامــان معصــوم )ع( فقهــای جامــع  موضــوع اســت. بــه ایــن بیــان 
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شــرایط را بــه مقــام والیــت و حکومتــداری نصــب نکــرده اســت، بلکــه آنــان را بــه عنــوان 

کــه از شــأنیت والیــت برخــوردار هســتند، بــه مــردم معرفــی نمــوده تــا  کاندیداهــا و نامزدهایــی 

مــردم بــا آرای خویــش یکــی از آنــان را برگزیننــد و والیــت او بــه مقــام فعلیــت برســد. بنابرایــن، 

کــه متصــدی امــور حکومتــی شــده  کســی  نقــش آرای مــردم در فعلیت بخشــی بــه والیــت 

ــه آنکــه انتخــاب  اســت، آشــکار می گــردد )منتظــری، 1409 ب: 1، 416(. ازایــن رو، باتوجــه ب

کــم و منتخبــان ایجــاد  رهبــری نوعــی بیعت نمــودن بــا او، بلکــه باالتــر از آن نوعــی حــق بیــن حا

کــه بی توجهــی بــه آن جایــز نیســت، بــه همیــن خاطــر، حضــرت علــی )ع( فرمودنــد:  می کنــد 

ــَك  َکاَن َذِل ْوُه ِإَمامــًا  ــی َرُجــٍل َو َســّمَ
َ
ــِإِن اْجَتَمُعــوا َعل ْنَصــاِر َف

َ ْ
ُمَهاِجِریــَن َو األ

ْ
ــوَرى ِلل

ُ
َمــا الّش

َ
»َو ِإّن

ــوُه 
ُ
َبــی َقاَتل

َ
ــی َمــا َخــَرَج ِمْنــُه َفــِإْن أ

َ
وُه ِإل ْو ِبْدَعــٍة َرّدُ

َ
ْمِرِهــْم َخــاِرٌج ِبَطْعــٍن أ

َ
هَّلِلَِّ ِرًضــا َفــِإْن َخــَرَج َعــْن أ

ــی؛ و همانــا شــورا بــا شــرکت مهاجریــن و 
َّ
ــا َتَول ُه اهَّلُل َم

َّ
ُمْؤِمِنیــَن َو َوال

ْ
ــَر َســِبیِل ال َباِعــِه َغْی ــی اّتِ

َ
َعل

ــرار دهنــد،  ــش ق کننــد و او را امــام خوی ــق  ــر شــخصی تواف ــان ب ــر آن گ ــد. ا انصــار تحقــق می یاب

ــان  کار آن ــا بدعتــی از  کســی بــه ســبب عیب جویــی ی گــر  ایــن امــر مــورد رضایــت خداســت. ا

ــه جهــت  ــد، ب ی ــر امتنــاع ورز گ ــه از آن خــروج نمــود، برگرداننــد و ا ک ــه راهــی  ــرون رود، او را ب بی

کــه خــود انتخــاب نمــود،  برگزیــدن راهــی غیــر از راه مؤمنــان بــا او بجنگنــد و خــدا او را بــه راهــی 

کــه در اثــر انتخــاب،  گــذارد« )ســید رضــی، 1414: 312(. مــراد حضــرت علــی )ع( آن اســت  وا

کــه در اثــر آن، بــر  نوعــی حــق بیــن شــخص انتخاب کننــده و انتخاب شــونده ایجــاد می شــود 

کنــد و از او ســرپیچی ننمایــد و تبعیــت از  کــه از منتَخــب تبعیــت  انتخاب کننــده الزم اســت 

کشــور نیــز الزم می شــود. منتَخــب بــر همــگان و حتــی قــوای موجــود در 

2-2. بنابر سیستم تفکیک قوا 

مطابــق نظریــه انتخــاب، چنانچــه افــراد جامعــه خواســتار سیســتم تفکیــک قــوا باشــند و قــوای 

کشــور از یکدیگــر تفکیــك شــود و هریــک از آن، از ســوى مــردم بــه شــخص خــاص  موجــود در 

ــوا از  ــد نیــز مخالفــت ق ــرار بگیرن ــوا در عــرض یکدیگــر و در ســه حــوزه جــدا ق ســپرده شــود و ق
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احــکام حکومتــی جایــز نخواهــد بــود. زیــرا هرچنــد هریــک از قــوه قضاییــه، مقننــه و مجریــه از 

یکدیگــر تفکیــک شــده اند و هریــک از آن مســتقل بــه شــمار می رونــد، امــا تفکیــک قــوا بــه ایــن 

کــه قــوا بــدون قرارگرفتــن در ســیطره والیــت فقیــه دارای مشــروعیت باشــند، بلکه  معنــا نیســت 

کــه زیر چتر  بــا آنکــه هریــک از آنــان مســتقل هســتند، مشــروعیت خویــش را از آن جهــت دارنــد 

رهبــری قــرار دارنــد و از فرامیــن او متابعــت می نماینــد، نظیــر قــوای ســه گانه موجــود در نظــام 

ــا آنکــه هریــک از دیگــری مســتقل هســتند، ولــی مشــروعیت  کــه ب ــران  جمهــوری اســامی ای

خــود را از متابعــت از فرامیــن رهبــری دارنــد. 
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نتیجهگیری

فرامیــن رهبــری بــه حکــم حکومتــی و غیــر آن تقســیم می شــود و مــراد از حکــم حکومتــی، 

کمیــت اســت و در شــرایط و زمان هــای خــاص، مطابــق بــا  کــه مرتبــط بــا حا احکامــی اســت 

ــه خــاف احــکام  ــی فقیــه صــادر می شــود. ب ــراد جامعــه از ســوی ول ــح اف در نظرگرفتــن مصال

کــه از چنیــن ویژگــی برخــوردار نیســت. غیرحکومتــی 

ــه »انتخــاب« و »انتصــاب« مطــرح اســت و تخطــی از فرامیــن  ــت فقیــه دو نظری در مــورد والی

ــروعیت  ــلب مش ــب س ــوق، موج ــی ف ــک از مبان ــر هیچ ی ــی بناب ــکام حکومت ــا اح ــط ب غیرمرتب

ــه انتصــاب،  ــر نظری ــی تخطــی از حکــم حکومتــی رهبــری بناب ــوا و رؤســای آن نیســت. ول از ق

موجــب ســلب مشــروعیت از قواســت. زیــرا مطابــق چنیــن نظریــه ای ولــی فقیــه از ســوی 

امامــان معصــوم )ع( بــرای اداره جامعــه نصب شــده و مشــروعیت خــود را مرهــون نصــب از 

ــروعیتی  ــب و مش ــن نص ــی از چنی ــر حکومت ــای دیگ ــت و نهاده ــوم )ع( اس ــام معص ــوی ام س

کــه از احــکام  برخــوردار نیســتند و تنهــا در فرضــی از مشــروعیت سیاســی برخــوردار می شــوند 

حکومتــی تخطــی نورزنــد و زیــر چتــر رهبــری باشــند. بنابــر نظریــه انتخــاب نیــز مشــروعیت 

هریــک از قــوا مرهــون آرای مــردم اســت؛ بنابرایــن، چنانچــه نظــر مــردم بــر سیســتم تمرکــز قــوا و 

کــه از  گــذاری تمــام اختیــارات بــه رهبــری باشــد، مشــروعیت قــوا تنهــا در فرضــی خواهــد بــود  وا

احــکام حکومتــی رهبــری تخطــی نورزنــد و چنانچــه رأی مــردم بــه سیســتم تفکیــک قــوا تعلــق 

گیــرد، هرچنــد هریــک از قــوای ســه گانه مســتقًا دارای مشــروعیت می شــوند، ولــی بــه ایــن 

کــه مســتقل از چتــر والیــت فقیــه بــوده و خــود مشــروعیت اســتقالی دارنــد، بلکــه  معنــا نیســت 

مشــروعیت خــود را مرهــون مشــروعیت والیــت فقیــه هســتند و تخطــی از احــکام حکومتــی 

موجــب ســلب مشــروعیت از آنــان خواهــد بــود.
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