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چکیده
نقش مردم در حکومت اسالمی از مباحث مهمی است که همچنان مسئله و بحث روز است و گذشت زمان 

غبـار کهنه   گـی بـر آن ننشـانده و از اهمیـت آن نکاسـته اسـت. بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایـران و تشـکیل نظـام 

گرفت.  کانون توجه اندیشمندان قرار  اسالمی، اهمّیت این موضوع بیش از پیش در 

که اهّم آن   ها عبارتند از: »کارآمدی  درباره نقش مردم در حکومت اسـالمی نظریات مختلفی ارائه شـده اسـت 

حکومت اسالمی«، »مشروعیت   بخشی به حکومت اسالمی« و »کارآمدی حکومت معصوم و مشروعیت   بخشی 

کمیـت فقیـه« کـه قبـول هـر یـک از ایـن نظریـات نه تنهـا به اختالفـات نظری ختم می   شـود؛ بلکـه پیامدهای  بـه حا

 بـه رضایـت مـردم وابسـته 
ً
گـر تشـکیل حکومـت شـرعا کـه ا عملـی نیـز دارد. از جملـه ثمـرات بحـث فـوق ایـن اسـت 

کثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت.  که بدون رضایت ا باشد، حکومتی 

کثریت مردم نیست؛ بلکه میزانی از آراء مردم مورد  کارآمدی، لزومی به تأمین نظر ا که بر مبنای نظریه  در حالی 

نیـاز اسـت کـه تشـکیل حکومـت اسـالمی ممکـن شـود. همیـن مطلـب در مـورد دوام و بقـای حکومـت اسـالمی نیز 

 صادق است. 
ً
عینا

گرفته و  یابی قرار  در نوشـتار حاضر نظریات مختلف درباره نقش مردم در حکومت اسـالمی مورد بررسـی و ارز

ادلـه موافقـان و مخالفـان هـر یـک از نظریـات، تبیین شـده و در نهایت نظر حضرت امـام خمینی؟هر؟ و مقام معظم 

رهبری )مدظله( در این خصوص بیان می   شود. 
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مقدمه
کـه در میـان دانشـمندان مسـلمان  نقـش مـردم در حکومـت اسـالمی از مباحـث مهمـی اسـت 
مطـرح بـوده و پیرامـون آن آراء متنوعـی بیـان شـده اسـت. بـه رغـم پیشـینه و قدمـت ایـن مسـأله در 
فقـه سیاسـی، ایـن مؤلفـه همچنـان بحـث روز اسـت و گذشـت زمـان غبـار کهنه   گـی بـر آن ننشـانده 
و از اهمیـت آن نکاسـته اسـت. حتـی پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایـران و تشـکیل نظامـی بـر پایـه 
کانون توجه اندیشمندان قرار  احکام شریعت مقدس اسالم بر اهمیت این موضوع افزود و آن را در 
کـه درباره حکومت اسـالمی نگارش یافت به این مسـأله  کـه بخشـی از کتاب هایـی  داد؛ به گونـه   ای 

اختصاص یافت و مقاالتی نیز به   طور مستقل پیرامون آن نگاشته شد. 
البته مسأله »نقش مردم در حکومت اسالمی« خود به چند مسأله جزئی تقسیم می   گردد: 

»نقـش مـردم در تشـکیل حکومـت اسـالمی«، »نقـش مـردم در اداره حکومـت اسـالمی«، »نقـش 
مردم در نظارت بر حکومت اسالمی« و »نقش مردم در انحالل یا براندازی آن«. 

هر یک از این مسائل می   تواند به طور مستقل بررسی شود، اما در این پژوهش، عمدتًا به مسأله 
نخست پرداخته شده   است. 

طرح و تبیین مسأله
کـه پیامبـر اسـالم؟ص؟ از سـوی خـدای متعـال  عالمـان همـه مذاهـب اسـالمی اتفـاق نظـر دارنـد 
کـه پـس از وفـات آن حضـرت،  گردیـده اسـت. امامیـه اعتقـاد دارد  بـه والیـت مسـلمانان منصـوب 
گردیده است؛  ی؟ع؟ منتقل  والیت او بر امت، به فرمان الهی به علی بن ابی   طالب و یازده فرزند و
همچنیـن، جمـع کثیـری از فقهـای امامیه معتقدنـد، در عصر غیبت امام زمان ؟جع؟، امر اّمت با 

فقهای عادل است. 
کمیـت غیرفقهـا در عصـر  مبتنـی بـر ایـن نظریـه، حکومـت غیـر معصـوم در عصـر حضـور و حا
گر مورد رضایـت مردم یا منتخب  غیبـت بـدون تأییـد یـا تنفیـذ آنان مشـروعیت دینی نـدارد، حتی ا

آنان باشد. این نکات مورد بحث در این نوشتار نمی   باشد. 
که:  هدف این پژوهش بررسی ُبعد دیگر مطلب و این پرسش است 
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»آیـا فقیـه جامـع الشـرایط می   توانـد بـدون رضایـت مـردم، اعمـال والیـت نمـوده و بـرای تشـکیل 
حکومت اسالمی اقدام نماید یا نیازمند رضایت مردم است؟«

که به اهّم آن اشاره می شود:  در   این   باره، نظریات متعددی ذکر شده      است 
کارآمـدی حکومـت اسـالمی؛ مبتنـی بـر ایـن احتمـال والیـت والـی معصـوم یـا فقهـای عـادل بـه 

نصب الهی، تمام است و رأی مردم در آن دخالتی ندارد. 
مشروعیت   بخشـی به حکومت اسـالمی؛ مبتنی بر این احتمال، اعمال والیت از سـوی اولیای 
منصـوب بـه نصـب الهـی )اعـّم از اولیـای معصـوم و فقهـای عادل(، شـرعًا بـه رضایت مردم وابسـته 

است. 
کمیـت فقیـه؛ ایـن نظریـه میـان والیـت  کارآمـدی حکومـت معصـوم و مشروعیت   بخشـی بـه حا
که اعمال والیت و تشکیل حکومت  اولیای معصوم و فقهای عادل فرق می   گذارد؛ به این صورت 
از سـوی اولیـای معصـوم بـدون دخالـت آراء مـردم مشـروع اسـت؛ ولـی در مـورد فقهای عـادل چنین 

نیست و آنان نمی   توانند بدون رضایت مردم اعمال والیت نموده و تشکیل حکومت دهند. 
اختـالف فـوق تنهـا یـک اختـالف نظـری نیسـت و ثمـرات عملـی دارد؛ از جملـه ثمـرات بحـث 
گر تشـکیل حکومت شـرعًا به رضایت مردم وابسـته باشـد، حکومتی که بدون  فوق این اسـت که، ا

کثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت.  رضایت ا
کثریـت مـردم نمی   باشـد؛ بلکـه  کارآمـدی، لزومـی بـه تأمیـن نظـر ا کـه بـر مبنـای نظریـه  در حالـی 
کـه تشـکیل حکومـت اسـالمی ممکـن شـود. همیـن مطلـب در  میزانـی از آراء مـردم مـورد نیـاز اسـت 

مورد دوام و بقای حکومت اسالمی نیز عینًا صادق است. 
اختـالف در مسـأله یـاد شـده ناشـی از نوعـی ناهمخوانی اسـت که بـه ظاهر در مفـاد ادله مربوط 
بـه آن دیـده می   شـود و نظریـات فـوق هر کدام تالشـی اسـت که برای جمع میان ادلـه و رفع اختالف 
گردیده است. این نوشتار می   کوشد اهّم ادله مسأله را مورد بازخوانی قرار داده  ظاهری روایات ابراز 

و سپس نظریات ابرازی را بررسی نماید. 
و در پایـان نظریـات بنیان   گـذار جمهـوری اسـالمی ایـران، حضـرت امـام خمینـی؟هر؟ و رهبری 
معظـم انقـالب اسـالمی حضـرت آیت   اهلل خامنـه ای )دام ظله( و نیز موضع قانون اساسـی جمهوری 

اسالمی ایران را تبیین نماید. 
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گفتار یکم
بازخوانی ادله مربوط به نقش مردم در حکومت اسالمی

ادلـه مربـوط بـه حکومـت اسـالمی از حیـث پرداختـن بـه نقـش مـردم در ایـن خصـوص، بـه سـه 
دسته تقسیم می   گردند: 

کت بوده  دسته اول؛ امامت را امری الهی می   دانند و نسبت به نقش مردم در تعیین زمامدار سا
و نفیًا و اثباتًا مطلبی ندارند. روشن است که از این روایات نمی   توان به عنوان دلیل بر نفی یا اثبات 

مسأله مورد بحث بهره برد. 
که بر نفی حق مردم در تعیین زمامدار داللت دارند.  در دسته دوم؛ ادله   ای قرار می   گیرند 

کمیت بر  که تعیین زمامدار را حق مردم دانسته و حا در دسته سوم؛ نیز روایاتی جای می   گیرند 
مردم بدون رضایت آنان را نامشروع می شمارند. 

که ذکر شده اشاره می شود.  به مهم   ترین ادله مسأله به ترتیبی 

دسته اول: ادله    ی مطلق

کریـم بـر والیـت پیامبر اسـالم؟ص؟ داللت دارد که از جمله آن   ها آیه 6 سـوره شـریفه  آیاتـی از قـرآن 
»احزاب« است. در قسمتی از این آیه آمده است: 

ْنُفِسِهْم...«
َ
ُمْؤِمنیَن ِمْن أ

ْ
ْولی  ِبال

َ
ِبّیُ أ »الّنَ

»پیامبر؟ص؟ به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است«. 

همچنین در آیه ۵۵ سـوره مبارکه »مائده« فرموده اسـت: جز این نیسـت که »ولّی شـما خداسـت و 
رسول او و مؤمنانی که نماز می خوانند و هم   چنان که در رکوعند انفاق می کنند«. متن آیه چنین است: 

ِکُعوَن« کاَة َو ُهْم را الَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ ذیَن ُیقیُموَن الّصَ
َّ
ذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُکُم اهَّلُل َو َرُسول ما َوِلّیُ

َ
»ِإّن

آیه نخست پیامبر؟ص؟ را اولی به مؤمنین و احّق به تدبیر آنان شمرده است. ۱

ْنُفِســِهْم« بمعنی أحق بتدبیرهــم، و بأن یختاروا ما دعاهــم الیه. و أحق بأن 
َ
ُمْؤِمِنیــَن ِمــْن أ

ْ
ْولــی  ِبال

َ
۱. » اخبــر اهلل تعالــی ان »النبــی«؟ص؟ : »أ

یحکــم فیهــم بمــا ال یحکم به الواحد فی نفســه لوجوب طاعته التی هی مقرونة بطاعة اهلل، و هو اولی فی ذلک و أحق من نفس اإلنســان، 
ألنها ربما دعته الی اتباع الهوى، و ألن النبی؟ص؟ ال یدعو إال الی طاعة اهلل، و طاعة اهلل اولی ان تختار علی طاعة غیره«؛ شــیخ طوســی، 

التبیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص۳۱. 
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که در رکوع نمازشـان زکات  کسـانی  آیه دوم نیز والیت بر مؤمنان را منحصرًا از آن خدا، رسـول و 
می   دهند دانسته است. 

کـه در رکـوع خـود زکات می دهنـد، امـام علـی بـن  کسـانی  مطابـق روایـات معتبـر، مقصـود از 
ابیطالب؟ع؟ است. )عروسی حویزی،۱4۱۵،۱، 64۳( 

کـرده  کـه آیـات فـوق والیـت را بـرای پیامبـر و امـام علـی؟ع؟ ثابـت  نکتـه مـورد توجـه ایـن اسـت 
کرده باشد.  است، بدون این   که به خواست مردم یا انتخاب یا بیعت آنان اشاره 

روایـات متعـددی نیـز بـر، والیـت الهـی اولیـای امـور بـدون اشـاره به نقش مردم وارد شـده اسـت. 
بعضـی از ایـن روایـات مربـوط بـه اوصیـای پیامبـر؟ص؟، و بعضـی دیگـر ناظـر بـه امـر امامـت در عصـر 
غیبـت اسـت. روایـات فراوانـی بـر امامـت، خالفـت، یا وصایت امـام علی و یازده امـام؟ع؟ پس از او 

وارد شده است. 
گونی دارند:  گونا این روایات نیز به لحاظ متن، اقسام 

ی تصریح شـده اسـت،  در بعضـی از آنهـا بـه وصایـت امام علی؟ع؟ و بعضی یا همه اوصیای و
گردیده است.  گذشته تصریح  و در بعضی دیگر بر نام امام، پس از امام در 

مرحوم کلینی؟هر؟ در کتاب »الحجة« کافی، این احادیث را گردآوری کرده است و ما طالبین 
را به همین مأخذ ارجاع می دهیم، و به ذکر نمونه ای بسنده می   کنیم. 

ابی بصیر می   گوید: از امام صادق؟ع؟ راجع به قول خدای متعال در قرآن و آیه ۵۹ سوره مبارکه 
ْمِر ِمْنُکْم...«؛ امام فرمود: »این 

َ ْ
وِلی ال

ُ
 َو أ

َ
ُسول ِطیُعوا الّرَ

َ
ِطیُعوا اهَّلَل َو أ

َ
که فرموده است: »أ »نساء« پرسیدم 

آیـه دربـاره علـی بـن ابی   طالـب و حسـن و حسـین؟ع؟ نـازل شـده اسـت«. ابـی بصیر می   گوید: سـؤال 
گـر چنیـن اسـت، چـرا خـدای متعال نـام علی؟ع؟ و اهـل بیـت او را نیاورده  کـردم، مـردم می گوینـد: ا

است؟
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بـه آنـان بگـو، خدای متعـال بر پیامبر؟ص؟ حکـم نماز را نـازل کرده؛ ولی 
کـرده اسـت؛  کـه سـه رکعـت یـا چهـار رکعـت اسـت، پیامبـر؟ص؟ رکعـات نمـاز را تفسـیر  بیـان نکـرد 
همچنیـن، خـدای متعـال حکـم زکات و حـج را نـازل فرمـوده؛ ولـی نصـاب زکات و طواف   هـای 
هفت   گانه را معین نکرده است، و این جزئیات توسط پیامبر؟ص؟ تبیین شده است. در آیه فوق نیز 
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کرده است. 1 کرده؛ ولی مصادیق آن را پیامبر؟ص؟ تعیین  خداوند اطاعت از »اولی االمر« را واجب 
همچنین، روایات متعددی در خصوص زعامت مسلمین در دوران غیبت وارده شده است. 
کـه در  از جملـه، توقیـع شـریف، بـه خـّط حضـرت حجـت بـن الحسـن المهـدی ؟جع؟ اسـت 

قسمتی از آن چنین آمده است: 
ُة اهَّلِل«.  َنا ُحّجَ

َ
ْیُکْم َو أ

َ
ِتی َعل ُهْم ُحّجَ

َ
ِإّن

َ
َواِة َحِدیِثَنا ف ی ُر

َ
اْرِجُعوا ِفیَها ِإل

َ
َواِقَعُة ف

ْ
َحَواِدُث ال

ْ
ا ال ّمَ

َ
»َو أ

)حّر عاملی،1409، 27،140( 

منظور از »حوادث واقعه« در این روایت، مسائل و احکام شرعیه نیست. سؤال   کننده نخواسته 
کنیـم. چـون ایـن موضـوع جـزو  کـه بـراى مـا رخ می دهـد چـه  اسـت بپرسـد، دربـاره مسـائل تـازه اى 
که، در این قبیل مسـائل باید به  واضحات مذهب شـیعه بوده اسـت و روایات متواتره داللت دارد 
فقهـا رجـوع شـود. منظـور از »حـوادث واقعه« پیشـامدهاى اجتماعی و گرفتاری هایـی بوده که براى 

ى می داده است.  مردم و مسلمین رو
مقصـود از »حجـت خـدا« نیـز، تنهـا مرجعیـت فقهـا در امـری مثـل مسـأله گویی نیسـت؛ بلکـه 
که خداوند او را براى امور اجتماعی حجت بر مسـلمین قرار داده اسـت.  کسـی اسـت  منظور از آن 

)موسوی خمینی،۱42۳، 7۹ و80( 
کـه از ذکـر آن خـودداری می   شـود، والیـت بـرای فقهـای عظـام  در روایـات فـوق و روایـات دیگـری 
ثابـت گردیـده اسـت، بـدون این   کـه به لزوم یا عدم لزوم رضایت مردم نسـبت بـه مرجعیت و رهبری 

آنان اشاره شده باشد. 

دسته دوم: ادله نفی حق مردم در تعیین زمامدار

بعضـی احادیـث بـر نفـی اختیـار مـردم در تعییـن امـام داللـت آشـکاری دارنـد. مانند: نامـه امام 
که در قسمتی از آن آمده است:  یه  علی؟ع؟ به معاو

ُهْم َو 
َ
ــَر َذِلَک ل ِذی َفّسَ

َّ
 اهلِل؟ص؟ ُهَو ال

ُ
َکاَن َرُســول ی  ْرَبعًا َحّتَ

َ
 أ

َ
ثًا َو ال

َ
ُهْم َثال

َ
ْم ُیَســّمِ اهلُل  ل

َ
ُة َو ل

َ
ال ْیِه الّصَ

َ
ْت َعل

َ
 اهلِل؟ص؟ َنَزل

َ
 َرُســول

َ
ُهْم ِإّن

َ
وا ل

ُ
۱. »ُقول

ُهْم 
َ
ْم َیُقْل ل

َ
َحّجُ َفل

ْ
 ال

َ
ُهْم َو َنَزل

َ
ــَر َذِلَک ل ِذی َفّسَ

َّ
 اهلِل؟ص؟ ُهَو ال

ُ
َکاَن َرُســول ی  ْرَبِعیَن ِدْرَهمًا ِدْرَهٌم َحّتَ

َ
ُکّلِ أ ُهْم ِمْن 

َ
ْم ُیَســّمِ ل

َ
َکاُة َو ل ْیِه الّزَ

َ
ْت َعل

َ
َنَزل

ْت ِفی َعِلّیٍ َو 
َ
ْمِر ِمْنُکْم َو َنَزل

َ ْ
وِلی األ

ُ
 َو أ

َ
ُســول ِطیُعوا الّرَ

َ
ِطیُعوا اهلَل َو أ

َ
ْت أ

َ
ُهْم َو َنَزل

َ
ــَر َذِلَک ل ِذی َفّسَ

َّ
 اهلِل؟ص؟ ُهَو ال

ُ
َکاَن َرُســول ی  ْســُبوعًا َحّتَ

ُ
ُطوُفوا أ

ْهِل َبْیِتی. . . «؛ محمد بن 
َ
وِصیُکْم ِبِکَتاِب اهلِل َو أ

ُ
 ص أ

َ
ُه َو َقال

َ
ُه َفَعِلّیٌ َمْوال

َ
ُکْنُت َمْوال  اهلِل؟ص؟ ِفی َعِلّیٍ َمْن 

ُ
 َرُسول

َ
ُحَسْیِن َفَقال

ْ
َحَسِن َو ال

ْ
ال

کلینی، الکافی، ج۱، ص286 و 287.  یعقوب 
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»اولین چیزی که سزاوار است مسلمانان انجام دهند، آن است که برای خود رهبری انتخاب 

کنند. مشروط بر اینکه،  کند و انتظام بخشد و از او پیروی  کنند، تا امور پراکنده آنان را جمع 

گر بر عهده   ی خدا و رسول باشد؛ پس به درستی  اختیار گزینش رهبر با خود آنان باشد؛ ولی ا

کرده و رسول خدا را برای مردم برگزیده، و آنان  که خداوند، مسلمانان را از این جهت کفایت 

کرده است«.  را به اطاعت او امر 

متن نامه امام؟ع؟ چنین است: 
کانت الِخیرُة لهم و یتابعوه و   َیجمع أمَرهم إن 

ً
 ما َینبغی أن َیفعلوه أن َیختاروا إماما

ُ
»هذا أول

َکفاهم النظَر فی ذلک و  کانت الخیرة إلی اهَّلل عّز و جّل و إلی رسوله فإن اهَّلل قد  یطیعوه و إن 

کوفی،1386، 217(  االختیار« )هاللی 

که خدا و رسـول  که انتخاب امام توسـط مردم، مربوط به وقتی اسـت  حدیث فوق داللت دارد 
او امامـی را معیـن نکـرده باشـند؛ در حالـی کـه هیـچ زمانـی خالـی از امام منصوب نیسـت و زمین از 
جحـت خـدا خالـی نخواهـد بـود. 1 خدای متعـال، پیامبر را به امامت و زعامت مسـلمین منصوب 
ی را به جانشـینی خود  گرامی اسـالم؟ص؟ نیز علی بن ابی   طالب؟ع؟ و اوصیای و کرده اسـت، رسـول 

برگزید. 
گر چه امام معصوم منصوب غایب از نظر است؛ لکن امامت مسلمین اصالتًا  در زمان ما نیز، ا
که روایات مربوطه  برای او است و فقهای عادل به نیابت از او زعامت مسلمانان را بر عهده دارند؛ 

به والیت فقها در جای خود مقرر است. 2
بنابرایـن، در حکومـت اسـالمی هیـچ زمینـه   ای بـرای تعییـن امـام بر مسـلمین باقـی نمی   ماند. بر 
یه که خود را منتخب  اساس همین تلّقی از مسأله امامت، »ابن عباس« در مقام خرده   گیری بر معاو

گفته است:  مردم می   شمرد 
که رسول خدا؟ص؟، وقتی لشگری را به سوی موته فرستاد، جعفر  »ای معاویه! آیا نمی   دانی 

َناُتُه. . . «؛ شیخ مفید، االرشاد،   َتْبُطَل ُحَجُج اهلِل َو َبّیِ
َّ

ْو َخاِفی ]َخاِئٍف [ َمْغُموٍر ِلَئال
َ
ٍة َظاِهٍر أ ْرُض ِمْن َقاِئٍم ِبُحّجَ

َ ْ
و األ

ُ
 َتْخل

َ
ی ال

َ
ُهّمَ َبل

َّ
۱. » . . . الل

ج۱، ص227؛ شیخ صدوق، الخصال، ج۱، ص۱86. 
2. برای دیدن روایات والیت فقیه و نحوه استدالل به آنها نک: سید روح اهلل موسوى خمینی، کتاب البیع )مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی، چاپ اول، تهران، بیتا(، ج2، ص627 و والیت فقیه )مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ق؟، دوازدهم،۱42۳(، ص۵۹. 
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ید  گر ز ید بن حارثه و ا کشته شد، ز گر جعفر  بن ابی طالب را امیر آنان قرار داد، سپس فرمود: ا

کشته شد، عبداهَّلل بن رواحه امیر خواهد بود و رضایت نداد که لشکر برای خود امیر انتخاب 

کند؟ حال آیا پیامبر امِت خود را رها نموده و جانشین خود را به آنان برای پس از خود معرفی 

نکرده است؟«

متن سخن ابن عباس چنین است: 
ِبی َطاِلٍب ع 

َ
أ ْبَن  ْیِهْم َجْعَفَر 

َ
َر َعل ّمَ

َ
أ ُمْؤَتَة  ی 

َ
ِإل  اهَّلِل ِحیَن َبَعَث 

َ
 َرُسول

َ
ّن

َ
أ  َما َعِلْمَت 

َ
أ َیُة  »َیا ُمَعاِو

ْن 
َ
ُهْم أ

َ
ْم َیْرَض ل

َ
َواَحَة َو ل َعْبُد اهَّلِل ْبُن َر

َ
ْیٌد ف َک َز

َ
ِإْن َهل

َ
یُد ْبُن َحاِرَثَة ف ِز

َ
َک َجْعَفٌر ف

َ
 ِإْن َهل

َ
ُثّمَ َقال

ُهْم َخِلیَفَتُه ِفیِهْم َبْعَدُه...«. )مجلسی،1404، 
َ
َن ل  َبّیَ

َ
َتُه َو ال ّمَ

ُ
َکاَن َیْتُرُک أ

َ
 ف

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
وا ِل َیْخَتاُر

 )269 ،33

کـه، برخـی از بـزرگان صحابـه بـا اسـتناد بـه سـیره پیامبر  حدیـث فـوق بـه وضـوح نشـان می دهـد 
گذار نشده است.  که تعیین جانشین آن حضرت به امت وا یافته بودند  اعظم؟ص؟، به درستی در

دسته سوم: ادله ابتنای مشروعیت حکومت بر رضایت مردم

که حکومت بر مردم جز با رضایت آنان، مشروعیت ندارد. به  ظاهر بعضی روایات داللت دارد 
مهم   ترین این روایات اشاره می   شود: 

الف( در روایتی از امام علی؟ع؟ آن حضرت می فرماید: 
در  گر  ا پس  است؛  تو  برای  من  امت  بر  والیت  ابی   طالب!  پسر  ای  فرمود:  من  به  پیامبر؟ص؟ 

کن؛ و  کردند، به امور آنان قیام  سالمتی )و آرامش( به والیت تو راضی شدند و بر تو اجماع 

کن، تا خداوند برای تو راه خروجی  گذار  کردند، پس آنان را به خودشان وا گر بر تو اختالف  ا

قرار دهد: 

ْمِرِهْم 
َ
ُقْم ِبأ

َ
َضا ف ْیَک ِبالّرِ

َ
ْجَمُعوا َعل

َ
ْوَک ِفی َعاِفَیٍة َو أ

َّ
ِإْن َول

َ
ِتی( ف ّمَ

ُ
ُء أ

َ
َک )ِوال

َ
ِبی َطاِلٍب ل

َ
»َیا اْبَن أ

«. )نوری،1408،11، 
ً
َک َمْخَرجا

َ
 اهَّلَل َسَیْجَعُل ل

َ
ِإّن

َ
َدْعُهْم َو َما ُهْم ِفیِه ف

َ
ْیَک ف

َ
ُفوا َعل

َ
َو ِإِن اْخَتل

 )78

قتـل  از  پـس  بـر مسـلمانان  پذیـرش خالفـت  و چرائـی  امـام علـی؟ع؟ در شـرح چگونگـی  ب( 
»عثمان« فرمود: 
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گر به خاطر حضور  که دانه را شکافته و انسان را آفریده سوگند؛ ا گاه باشید! به خدایی  »آ

یاور  و  یار  واسطه وجود  به  بر من  اتمام حّجت  و  بیعت   کننده  توده هاى مشتاق  و  حاضران 

گرفته  اّمت(  )هر  علماى  و  دانشمندان  از  خداوند  که  پیمانی  و  عهد  نبود  گر  ا نیز  و  نبود، 

شتر  مهار  نکنند«،  سکوت  مظلوم  و  ستمدیده  گرسنگی  و  ستمگر  ى  پرخور برابر  »در  که: 

خالفت را بر پشتش می افکندم )و رهایش می نمودم( و آخرینش را به همان جام اّولینش 

سیراب می کردم، و در آن هنگام در می یافتید که ارزش این دنیاى شما )با همه زرق و برقش، 

کمتر است«.  که براى آن سر و دست می شکنید( در نظر من از آب بینی یک بز، 

متن سخن امام چنین است: 
 

َ
َخذ

َ
اِصِر َو َما أ ِة ِبُوُجوِد الّنَ ُحّجَ

ْ
َحاِضِر َو ِقَیاُم ال

ْ
 ُحُضوُر ال

َ
ْو ال

َ
َسَمَة ل  الّنَ

َ
َة َو َبَرأ َحّبَ

ْ
َق ال

َ
ل

َ
ِذی ف

َّ
َما َو ال

َ
»أ

ِبَها...«.  ی َغاِر
َ
َها َعل

َ
َقْیُت َحْبل

ْ
ل
َ َ
وٍم ل

ُ
 َسَغِب َمْظل

َ
ِة َظاِلٍم َو ال

َ
ِکّظ ی 

َ
وا َعل  ُیَقاّرُ

َّ
ال

َ
َماِء أ

َ
ُعل

ْ
ی ال

َ
اهَّلُل َعل

)نهج البالغه، 49( 

که ناظر به مسأله خالفت است می فرماید:  کوتاهی  ج( امام علی؟ع؟، در سخن 
گر به ما دادند چه بهتر، در غیر این صورت بر پشت شتران سوار  »برای ما حّقی است؛ پس ا

کشد« گر چه شب    روی به درازا  می   شویم، ا

َرى«. )نهج البالغه، 472، غرر   الّسُ
َ

ِبِل َو ِإْن َطال ِ
ْ

ْعَجاَز ال
َ
 َرِکْبَنا أ

َّ
ْعِطیَناُه َو ِإال

ُ
ِإْن أ

َ
َنا َحّقٌ ف

َ
»ل

الحکم،117، 2046( 

ی و پافشاری و سوگند آنان به بیعت با  کنش به اجتماع مردم در منزل و د( امام علی؟ع؟ در وا
او برای خالفت، پس از واقعه قتل »عثمان« فرمود: 

ِجماعٍة«؛  و  مإل  ِفی  َو  الُمسِلمین  ِرَضا  َعن   
ّ

إال َتکوُن  ال  َو   
ً
َخِفّیا َیُکوُن   

َ
ال َبْیَعِتی   

َ
ِإّن

َ
 »ف

 )ابن ابی الحدید،1404،11، 9، مجلسی، 32، 7( 

یرا بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان و در میان  »پس در مسجد باشد؛ ز

جماعت آنان، عملی نمی   باشد«. 

ه( به نقل بعضی منابع، امام در روز بیعت، در حالی که مسجد پر از جمعیت بود به منبر رفت 
و فرمود: 

کنید  که شما او را امیر خود  کسی  کس جز  »ای مردم! این ]حکومت[ امر شما است، هیچ 
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حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول والیت را ناخوش 

داشتم؛ ولی شما جز به حکومت من رضایت نداید«

 من أّمرتم و قد إفترقنا 
ّ

»ایها الناس – عن مالٍء و اذن – اّن هذا امرکم لیست الحٍد فیه حّقٌ اال

االثیر،1966م،  أکون علیکم...«. )ابن   أن 
ّ

اال  المرکم فأبیتم 
ً
کارها کنت  امر و  باالمس علی 

 )3،193

و( امـام علـی؟ع؟ در مناسـبت دیگـری، در اعتبار بخشـی به منتخـب مهاجرین و انصار فرموده 
است: 

گرد آمده و او  گر آنان بر مردى  »شورا در امر خالفت، جز از براى مهاجرین و انصار نیست، و ا

را امام و پیشوا نامیدند، این اجتماع سبب خوشنودى خداوند تعالی است«: 

َکاَن َذِلَک هَّلِلَِّ   
ً
ْوُه ِإَماما ی َرُجٍل َو َسّمَ

َ
ِإِن اْجَتَمُعوا َعل

َ
ْنَصاِر- ف

َ ْ
یَن َو ال ُمَهاِجِر

ْ
ى ِلل وَر

ُ
َما الّش

َ
ِإّن »َو 

ِرًضا«. )نهج البالغه، 367( 

همان   طور که مشاهده می   شود، روایات فوق، جملگی بر حق مردم در تعیین زمامدار و ناروایی 
حکومـت بـر آنـان جـز بـا رضایت خـود آنان داللت دارنـد. روایات دیگری نیز در همیـن مضمون وارد 

کالم از بیانشان خودداری می   شود. 1 که به منظور پیش   گیری از تطویل  شده است 

گفتار دوم
مروری بر نظریات مربوط به نقش مردم در حکومت اسالمی

گانه ذکر شد.  گفتار نخست، روایات مربوط به مسأله مورد بحث، در سه دسته جدا در 
در روایات دسته نخست؛ در خصوص نقش مردم در زعامت و حکومت، نفیًا و اثباتًا مطلبی 
نیامده است و می   تواند به مفاد دسته دوم یا سوم حمل شود؛ اما در مورد جمع میان روایات ظاهرًا 
کـه در ادامـه مـورد بررسـی قـرار  ناسـازگار دسـته دوم و سـوم، دیدگاه   هـای متفاوتـی ابـراز شـده اسـت 

می   گیرد. 

۱. نــک: حســین   علی منتظــری نجف   آبــادی، دراســات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االســالمیة )نشــر تفکــر، چاپ دوم، قــم،۱40۹(، ج۱، 
ص۵04. 



17    نقل مردم دح حکومت مسشمی

کارآمدی حکومت اسالمی نظریه اول: نقش مردم در 

که، ولّی امر مسـلمین  گروهی از دانشـمندان اسـالمی با اسـتناد به ادله دسـته دوم اعتقاد دارند 
مشروعیت والیت خود را از نصب الهی می   گیرد و نصب الهی سبب تاّم آن است و در این مطلب 
تفاوتی میان مرحله ثبوت و اعمال والیت و نیز میان عصر حضور و غیبت وجود ندارد. این نظریه 
دربـاره مفـاد روایـات دسـته سـوم )کـه مـورد اسـتناد طرفـداران نظریـه انتخـاب قـرار گرفتـه اسـت(، بـه 

که موارد مهّم آن به شرح زیر است:  ی می   آورد  توجیهاتی رو
کـه بـه بعضـی اشـاره شـد، بـه لحـاظ  کـه نظریـه »انتخـاب« از آن   هـا بهـره می   بـرد،  الـف( روایاتـی 
گر بتواند ضعف سـند را جبران  سـندی و نیـز از نظـر داللـت دارای ضعـف هسـتند. کثـرت روایـات ا

کرد. 1 نماید، ضعف داللت آن را جبران نخواهد 
کـه نظریـه »انتخـاب« از آن بهـره می   بـرد ممکـن اسـت از بـاب تقیـه صـادر شـده یـا  ب( روایاتـی 
بـر پایـه مقبـوالت مخاطـب بیـان شـده باشـد؛ زیـرا این سـخنان غالبًا در مقابل کسـانی ایراد شـده یا 
کـه بـرای بیعـت و انتخـاب مـردم، ظاهـرًا ارزش قایـل بوده و به آن اسـتناد  بـرای کسـانی نوشـته شـده 

می کرده   اند. 2 
بدین ترتیب، مفاد روایات فوق، مراّد جّدی ائمه؟ع؟ نمی   باشد.3

۱. »أّن هــذه النصــوص علــی کثرتهــا لیس فیها ما یســلم عن النقاش ســندا و داللة، و الکثرة العددّیة إن کانت تشــفع لضعف الســند فال 
تشــفع لضعــف الداللــة، باإلضافــة إلی أّن شــفاعتها لضعف الســند أیضا غیر خال مــن التأمل فی مســألة من هذا القبیل «؛ ســید کاظم 

حسینی حائری، والیة األمر فی عصر الغیبة )مجمع اندیشه اسالمی، چاپ دوم، قم،۱424(، ص28. 
کمیة فی االســالم « تألیف آقای موســوی خلخالی در این خصوص چنین آمده اســت: »یمکن القول بأن  کتــاب » الحا 2. در زیــر نویــس 

اإلمام علی؟ع؟ قصد من ذلک الکالم أحد أمرین: 
کمیة حق هلل. 2- أن اإلمام قال هذا الکالم تمشیا  کان أصل الحا ۱- أن تحقیق و تطبیق الحکومة اإلسالمیة أمر یتوقف علی الناس و إن 
کمیة- حســب اعتقادکم- هو لمن تنتخبونــه کما فعلتم ذلک  مــع مــا کان یعتقــده النــاس، بمعنی أنه أراد أن یقــول للناس: إن حق الحا
بالنســبة إلی الخلفاء الســابقین، فإذا أردتم أن تنتخبونی فإنی لن أعمل فیکم بغیر العدل، و ال یطمعن أحد فی أن یحصل فی حکومتی 

علی منافع شخصیة «؛ 
کمیة فی اإلسالم )مجمع اندیشه اسالمی، چاپ اول، قم،۱42۵(، ۳24.  سید محمد مهدى موسوى خلخالی، الحا

کانت حّقا صادرة من المعصوم علیه الّسالم؛ ألننا نعلم  کثر هذه الروایات نقطع بعدم صدورها عن جّد لو  ۳. » فاإلشکال عبارة عن أّن أ
کانت والیتهم ثابتة بالنّص، و لم  تکن والیتهم متوّقفة علی االنتخاب، و لم یکن  یقینا من مذهبنا أّن األئمة المعصومین علیهم الّسالم 

کاظم حسینی حائری، والیة األمر فی عصر الغیبة، ص۱۹4.  من الجائز العدول عنهم إلی غیرهم باالنتخاب«؛ سید 
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ج( روایات مربوط به لزوم کسب رضایت مردم ناظر به مسأله کارآمدی است؛1 همچنین حضور 
مـردم و رضایـت و مشـارکت آنـان در اداره امـور بـه اقتضـای شـرایط خـاص زمانـی و ضرورت   هـای 
اجتماعـی و دفـع شـبهه اسـتبداد و امـوری از ایـن قبیـل بـوده و جنبـه ثانـوی دارد، و در اصـل ثبـوت 

والیت الهی و اعمال آن دخالتی ندارد. 2
کیـد بـر الهـی بـودن منصب امامـت و عـدم دخالت رأی  بعضـی مدافعـان ایـن نظریـه، ضمـن تأ
کـه، در ایـن جهـت میـان امامـت اولیـای معصـوم و فقهـای عـادل  کیـد بـر ایـن  مـردم در آن و نیـز تأ
تفاوتـی نیسـت، در خصـوص والیـت فقهـا نوشـته   اند: منصـب والیت و حکومت از آن فقها اسـت و 
بـه انتخـاب یـا بیعـت مـردم و امثـال آن نیـازی نمی   باشـد، ایـن منصب بـرای آنان از نظـر الهی ثابت 

است: 
»هذا المنصب لهم من غیر حاجة إلی انتخاب  الناس، أو بیعتهم، أو شبه ذلک، فهذا أمر 

ثابت لهم ثبوتا إلهیا کما هو ظاهر واضح، و لیس فیها من أمر االنتخاب عین و ال أثر«. )مکارم 

شیرازی،1425، 471( 

نویسـنده همچنیـن می   نویسـد: مراجعـه بـه مردم بـرای تعیین ولی فقیه، از بـاب تعیین مصداق 
اسـت و ربطـی بـه انتخـاب نـدارد. در صـورت تعدد واجدین شـرایط والیـت از میان فقهـا، نمی   توان 
کمیت پذیرفت. الجرم، برای پیش   گیری از هرج و مرج در  همه آنان را به والیت مسلمین در امر حا
امور، برای تعیین یکی از آنان به رأی مردم یا خبرگان آنان مراجعه می شود. )مکارم شیرازی،۱42۵، 

 )474

۱. بعضــی در خصــوص جمــع میــان صــدر و ذیل روایت پیامبر خطــاب به امام علی’ مبنی »لــک والء امتی« نوشــته   اند: »فإّن صدر هذه 
 بوضوح علی والیته؟ع؟ علی أّمة اإلسالم بعد نبّیه، و ذیلها أیضا دلیل علی أّن عدم قیامه 

ّ
الفقرة المنقولة عن الرسول األعظم؟ص؟ دال

 أهل بیته، و أّنه لو قام به بهم ألوجــب قتلهم فضّن بهم عن الموت، و هو 
ّ

علیــه الّســالم بأخــذ هــذا الحّق إّنما هو لعدم ناصر لــه و معین إال
أیضــا دلیــل علــی المطلوب«؛ محمد مؤمن قّمی، الوالیة اإللهیة اإلســالمیة أو الحکومة اإلســالمیة )دفتر انتشــارات اســالمی، چاپ اول، 

قم،۱42۵(، 2 جلد، ص۱77. 
2. »نعــم قــد تقتضــی العناویــن الثانویــة ألمر االنتخاب، و تدعونــا إلیه من دون أن تکون والیة الفقیه منوطة شــرعا بــه، و ذلک لدفع تهمة 
االســتبداد و الســلطة علی الناس بغیر رضی منهم، مضافا إلی جلب مســاعدتهم من خالل مشــارکتهم فی هذا األمر، و اعتمادهم علی 
الحکومة، و دفع وساوس الشیاطین الذین یعاندون نظام الحکومة اإلسالمیة و غیر ذلک من االمور، و لکن این هذا من وجوب االنتخاب 

کتاب البیع، ص47۵ و 476.  شرعا فی أحکامه االولیة، و هذا امر ظاهر«؛ ناصر مکارم شیرازى، أنوار الفقاهة - 
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نظریه دوم: نقش مردم در مشروعیت   بخشی به حکومت اسالمی

کارآمدی است و  که، نقش مردم در حکومت اسالمی، فراتر از مسأله  نظریه دیگر مدعی است 
رضایت مردم به والیت بر مسـلمین مشـروعیت می   بخشـد. این نظریه اختالف مفاد روایات دسـته 

دوم و سوم را به شرح زیر توجیه می   کند: 
والیـت والیـان امـور مسـلمین در مقـام ثبـوت بـه نصـب الهـی اسـت؛ ولـی در طـول آن و در مقـام 
اعمـال والیـت بـر رضایـت مـردم متوقـف اسـت و بدون آن مشـروعیت ندارد. بعضی نویسـندگان در 

مقام تقویت این نظریه و دفاع عقالنی از آن نوشته   اند: 
»تشکیل و استمرار یک حکومت، بر اساس زور و بدون رضایت مردم، عالوه بر این که آنان را 

نسبت به حکومت و سران آن بدبین می   کند، باعث لرزانی پایه   های آن می   شود و همواره آن 

را با خطر آشوب داخلی یا فروپاشی روبرو می   سازد. بدون شک، در چنین وضعیتی نه تنها 

مخارج فوق العاده   ای برای بقای حکومت بر بیت المال تحمیل می شود؛ بلکه فعالیت   های 

این  الزمه  که  چرا  بود؛  نخواهد  ممکن  تأثیرگذار  و  قوی  صورت  به  نیز  مذهبی  و  فرهنگی 

که حکومت بنابر فرض، فاقد آن است. واضح است  فعالیت   ها مقبولیت عمومی است، 

که هیچ گاه نمی   توان تشکیل یک حکومت اسالمی یا استمرار آن را، به قیمت بدبین شدن 

کرد؛ چون  کم شدن نفوذ و تأثیر دین بر مردم قبول  مردم نسبت به دین اسالم و در نتیجه 

به  آنان  رساندن  و  مردم  میان  اسالم  گسترش  اسالمی،  حکومت  تشکیل  از  هدف  اصواًل 

که نمی   توان چنین هدفی را بدون  کمال و سعادت فردی و اجتماعی است، و معلوم است 

رضایت مردم فراهم کرد. در نتیجه تشکیل حکومت اسالمی و یا استمرار آن، در صورتی که 

با مقبولیت مردمی همراه نباشد، منجر به نقض غرض و پایمال شدن اهداف دین می   شود؛ 

پس قطعًا جایز نیست«. )ارسطا،1389، 451و 452( 

سخن نویسنده ظاهرًا ناظر به دوره فقدان امام معصوم نمی   باشد، و اصواًل دلیل مذکور، عقلی 
است و دلیل عقلی تشّخص   پذیر نیست و عمومیت دارد. 

از سـوی دیگـر، نویسـنده در ادامـه متـن فـوق، بـه روایاتی اسـتناد می   کنـد که تمامًا ناظـر به دوران 
حضور معصوم؟ع؟ و مشخصًا درباره سال   های پس از وفات رسول گرامی اسالم؟ص؟ است، که قباًل 

که:  گردید؛ بنابراین، ظاهرًا این نظریه، در مقابل نظریه نخست است و آن این  ذکر 
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انتخـاب مـردم، در طـول نصـب الهـی اسـت. نصـب الهـی، والیـت را اثباتـٌا مشـروع می   کنـد و 
کسب آن شرعًا الزم است.  مقبولیت مردمی، اعمال والیت را محقق می سازد و 

گفتار سوم
نقش مردم و والیت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ی، قانون  کمیت سیاسـی و در خصوص نقش مردم در مشـروعیت بخشـی به والیت فقیه و حا
که قدری ابهام   زا است.  اساسی جمهوری اسالمی ایران تعبیراتی دارد 

این تعبیرات و جمالت ابهام   زا، شاید از وجود نمایندگان اندیشه   های سابق   الذکر، در مجلس 
بررسـی نهایی قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران، و پافشـاری آنان بر اندیشـه خود ناشـی شـده 

باشد. 
در هر حال، شواهد و قرائنی در قانون اساسی بر هر یک از دیدگاه های مذکور در نوشتار حاضر 

که به بعضی از آنها اشاره می   گردد.  دیده می   شود، 

کارآمدی در قانون اساسی شواهد اندیشه 

قانون اساسـی از رهبری در جمهوری اسـالمی ایران به »والیت امر« و »امامت امت« و مانند آن 
کرده است. به این موارد اشاره می   شود:  تعبیر 

الف( در بند پنجم اصل دوم، ذیل مبانی ایمانی نظام جمهوری اسالمی ایران آمده است: 
»امامت  و رهبری  مستمر، و نقش  اساسی  آن،   در تداوم  انقالب  اسالم «. 

که به والیت فقیه اختصاص یافت، با عبارت روشن   تر چنین آمده است:  ب( در اصل پنجم، 
»در زمان  غیب  حضرت  ولی  عصر ؟جع؟، در جمهوری  اسالمی  ایران ، والیت  امر و امامت  

گاه  به  زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است ، که  طبق  اصل   امت،   بر عهده  فقیه  عادل  و با تقوی ، آ

یکصد و هفتم  عهده  دار آن  می    گردد«. 

ج( در اصـل ۵7 نیـز بـا اسـتفاده از اصطـالح، »والیـت مطلقـه امـر و امامـت امـت« چنیـن آمـده 
است: 

کم  در جمهوری اسالمی  ایران،   عبارتند از: قوه  مقننه ، قوه  مجریه  و قوه  قضاییه  که   »قوای  حا
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یر نظر والیت  مطلقه  امر و امامت  امت ، بر طبق  اصول  آینده  این  قانون  اعمال  می    گردند...«.  ز

تعبیرات و اصطالحات مذکور در اصول فوق، اصطالحات شناخته شده   ای در ادبیات دینی 
مذهب تشیع است. 

یاسـت عامه در امور دین و دنیا اسـت و منصبی اسـت که مشـروعیت  امامت از منظر شـیعه، ر
خود را از نصب الهی می   گیرد. 

افـزون بـر ایـن، قانـون اساسـی وقتـی از نقـش آراء عمومـی در شـکل   گیری نهادی سیاسـی سـخن 
می   گوید، نهاد رهبری را ذکر نمی   کند. 

در اصل ششم آمده است: 
راه   از  شود.  اداره   عمومی   آراء  اتکاء  به   باید  کشور  امور  ایران،    اسالمی   جمهوری   »در 

انتخابات ، انتخاب  رئیس  جمهور، نمایندگان  مجلس  شورای  اسالمی ، اعضای  شوراها و 

نظایر اینها...«. 

گـر چـه بـا توجـه بـه تعبیـر »نظایـر اینهـا«، مـوارد مذکـور در اصـل تمثیلـی اسـت؛ لیکـن عـدم ذکر   ا
کارآمدی باشد.  انتخاب رهبری، شاید قرینه   ای بر غلبه اندیشه 

شواهد اندیشه مشروعیت   بخشی در قانون اساسی

کـه بـدان اشـاره شـد، از بعضـی تعبیـرات دیگـر قانون اساسـی، تأیید اندیشـه  در کنـار شـواهدی 
که در زیر می   آید:  مشروعیت   بخشی برداشت می   شود 

الف( اصل ۵6 قانون اساسی بیان می   دارد: 
کمیت  مطلق  بر جهان  و انسان  از آن  خداست  و هم  او، انسان  را بر سرنوشت  اجتماعی   »حا

کند یا در  کم  ساخته  است . هیچ   کس  نمی    تواند این  حق  الهی  را از انسان  سلب   خویش  حا

خدمت  منافع فرد یا گروهی  خاص  قرار دهد و ملت  این  حق  خداداد را، از طرقی  که  در اصول  

بعد می    آید، اعمال  می    کند«. 

ب( در قسمتی از اصل۱07 قانون اساسی چنین آمده است: 
»... تعیین  رهبر به  عهده  خبرگان  منتخب  مردم  است ... ؛ رهبر منتخب  خبرگان ، والیت  امر 

و همه  مسئولیت    های  ناشی  از آن  را بر عهده  خواهد داشت «. 
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اصـل ۵6 بـر حـق ملـت، بـر تعییـن سرنوشـت خویـش، به   طـور کلی تصریـح دارد؛ و اصـل۱07 نیز 
کرده است.  که آنان نیز برگزیده ملت هستند، ولی امر قلمداد  »رهبر منتخب خبرگان« را، 

ایـن تعبیرهـا بـر غلبـه اندیشـه مشروعیت بخشـی و تمایـل تنظیم   کننـدگان آن بـه اندیشـه فـوق، 
داللت دارد. 

تحلیل حقوقی

یت و اصول مربوط به والیت فقیه، در مجلِس بررسی نهایی قانون  ابهام در رابطه اصول جمهور
اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران، از سـوی برخـی  اعضـای آن بـه صراحـت ذکـر شـده بـود. بعضـی 

گفته   اند: 
»این  مستقیمًا با والیت  فقیه  مخالفت  دارد«. 

که  به  ملت  حق  تعیین  سرنوشت  می دهد، مغایر شرع  دانسته اند.  حتی  عده ای  اصل  مذکور را 
کمیت  از آن خداوند اسـت   کـه نظـام  والیت  فقیـه ؛ یعنی  نظامی  که  در آن  حق  حا بـا ایـن توجیـه 
کـرده  اسـت ؛ در حالی  که  قائل  شـدن  بـه  حق  تعیین   گـذار  و او ایـن  حـق  را بـه  فقیـه  جامـع  الشـرایط  وا
کـه  قبـول  کنیـم، ملـت  زمامدار خـود را تعیین  کنـد و این  دو  یـت  نظـام ؛ یعنـی  آن   سرنوشـت  و جمهور

امر با یکدیگر منافات  دارند. 
یکـی  از اعضـای  مجلـس  خبـرگان  قانـون  اساسـی، بـا اشـاره بـه اصـول مربـوط بـه والیـت فقیـه 

می پرسد: 
یخته  شده  است ، اصواًل اسمش  نظام  جمهوری  هست  یا خیر؟«.  که اآلن  ر »آیا این  نظامی  

بنابراین، اشکال مورد بحث، سابقه در همان سال   های نخست پیروزی انقالب اسالمی دارد. 
کمیت  ملی  یا حق  تعیین  سرنوشـت بوده  اسـت .  شـهید »بهشـتی«، از مدافعین  اصلی  حق  حا
ی، این  اصـل رأی  آورد. مهم تـر آن که ، به  سـرانجام نیـز بـا توضیحـات  منطقـی  و دفاعیـات  مسـتدل  و
گفتـه شـهید »بهشـتی«، طـراح  اصـل  مذکـور، ایشـان و مرحـوم  شـهید »باهنـر« بوده انـد. بـه  نظر شـهید 
یـت  قانـون اساسـی ؛ هیـچ  مغایـرت  و منافاتـی  بـا یکدیگـر  »بهشـتی«، اصـول  والیـت  فقیـه  و جمهور

ندارند. 
پاسخ  او به  اشکال  پیش    گفته، در دو قسمت زیر جای می گیرد: 
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اولین  بخش پاسخ  این  است  که ، ولی  فقیه  منتخب  مردم  است  و فقیه غیرمنتخب ، نمی تواند 
ی بیان می   دارد:  کند. و بر مردم  و جامعه  حکومت  

گفته ایم  و در اصول   »اما مسأله  این که  آیا نظام  ما جمهوری  می ماند یا نه ؟ ما در آن  اصل  5 

است ؛  مردم   پذیرش   مورد  و  حال منتخب   هر  به   رهبری   که   کرده ایم ،  کید  تا را  این   هم   بعد 

این   آیا  ؛  ندارد...  مردم  وجود  رأی   تام   مردم،  بدون  دخالت   بر  نوع  حکومتی   بنابراین، هیچ  

که   گر اصل پنجم  به  همان  صورتی   اصل  منافاتی  با اصل  5 دارد یا نه ؟ عنایت  بفرمایید! ا

این   و  آن   بین   و  به  همان صورت  مطرح  است   تمام  جزئیاتش،  با  فرمودند،  آقایان  تصویب  

گفتید: مقام  والیت  و امامت   کردید و  هیچ گونه  منافاتی  نیست ؛ چون  در آن جاخودتان  مقّید 

کثریت  مردم  پذیرفته   ا از طرف   که،  گفته  است   این جا  و در  آنِ  فقیه  واجد شرایط است.  از 

و  انتخاب   در  را  مردم   آن جا هم، حق   از  یعنی   باشد؛  به رهبری  شناخته  شده   و  باشد  شده  

که، حّتی  اصل  پنجم  فارغ  از نقش مردم   گذاشته . نتیجه  این  می شود  تعیین  این  رهبر صّحه  

کار دارد. تا او دنبالش   نیست ... ؛ این ها به  هر حال  با انتخاب  مردم  و با پذیرش  مردم  سرو 

گفتیم ؛ بنابراین، تا  تا این  حد هم   را  نباشد، تمامیت  ندارد و شأنیت  هم  ندارد و حتی آن  

را به  دست   که  فرد چگونه  این  مرکز ثقل  بودن   گفتیم   این جا منافاتی  به  نظر نمی رسد... ؛ 

کسی   یعنی   باشند؛  پذیرفته   و  رهبری  شناخته   به   را  او  مردم   کثریت   ا که  گفتیم   و  می آورد، 

گاه  به  زمان ، شجاع  و مدیر و مدّبر، خودش را بر  نمی تواند تحت  عنوان  فقیه  عادل ، با تقوا، آ

که  باید او را با این  صفات  به  رهبری شناخته  و پذیرفته   کند. این  مردم  هستند  مردم  تحمیل  

باشند«. 

مطالب ایشان در جمله: »والیت  از آن  فقیه  منتخب  است » خالصه می شود. در این  عبارت ، 
قیـود »فقیـه » و »منتخـب« موضوعیـت  دارد. فقیـه  غیرمنتخـب ، بـر جامعـه  والیت  نـدارد؛ همچنین  

فرد منتخب  غیرفقیه  هم ، والیت  نخواهد داشت . 
شـهید »بهشـتی« در بخش دیگری از سـخنان خود، به شـبهه دیگری پاسـخ می   دهد؛ و آن این 
کـه، چـرا بایـد بـا انتخـاب  فقیه  حق  انتخاب  مـردم  را محدود کرد؟ از نظر ایشـان  مقتضای هر  اسـت 
کـه  رئیـس  حکومت، واجد شـرایط  مـورد نظر مکتب  باشـد و مکتبی  را که   نظـام  مکتبـی ، ایـن اسـت 

مجری  استقرار آن  می شود، خوب  بشناسد. 
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که  همان  فقیه  اسـت .  در نظام  اسـالمی  هم باید یک  اسالم  شـناس  برای  رهبری  انتخاب  شـود، 
ی در این خصوص بیان داشته است:  و

در  یرا  ز آیین  اسالم  است ؛  با  به  عنوان  اصل  پنج  تصویب  شده  است، مطابق   که   »اصلی  

که  بر مبنای  اسالم  و قرآن  تنظیم می شود، همه  مسائل   آیین  اسالم  و در این  قانون  اساسی  

مربوط  به  انسان ها، بر مبنای  قبول  ]و[ انتخاب  آزاد انسان ها در جای  خودش، و به  صورت  

انتخاب   می گوید،  کسی   یک   وقت ،  یک   منتها  است .  شده   بیان   خودش   با  متناسب  

یک  مرحله ای  است  و یک  وقت می گوید، چند مرحله ای  است . در جامعه های  مکتبی، 

انتخاب   مسائل   از  خیلی   در  هم،  دیگر  جامعه های   در  و  مرحله ای است   چند  انتخابات  

انتخاب  می کنند؛  را  اّول  مکتب   انسان ها  چند مرحله ای است ... در جامعه های  مکتبی ، 

کردی ، به  دنبال  مکتب  انتخابی خودت،  منتها می گویند: بعد از این که  مکتب  را انتخاب  

انتخاب  بکنی  و مجددًا  را  گر مکتبی   ا برایت  فرم  و شکل  می گیرد؛ ولی   از مسائل   بسیاری  

بخواهی  روی  شکل  و فرم  آن  اظهار رأی  کنی ، با مکتبی  بودن  سازگار نیست  و این  اصل  بیان  

یرا انسان  اّول  مکتب  را انتخاب   این  مکتب  ]مطلب [ است  و چیزی  جز بیان  آن  نیست ؛ ز

نمی تواند  بعدی   انتخابات   و  می آید  برایش   تعهد  تعداد  یک   مکتب،  دنبال   به   و  می کند 

از  پس   می گوییم :  اسالمی   جامعه   در  است .  پذیرفته   قباًل  که   باشد  کننده  تعهدی   نقض  

لوازم  پذیرش  مکتب اسالم   از  را پذیرفته اند، یکی   که اعضای  جامعه ، مکتب  اسالم   این 

کننده همین  اصل   که ، مقام  امامت  باید با این  صفات  باشد و اصل  پنجم  بیان   این  است  

پنج   اصل   با  متباین   و  متضاد  تنها  نه   شش   اصل   که،  می کنید  مالحظه   بنابراین،  است ؛ 

کننده  دایره  نقش  آراء  عمومی ، پس  از مرحله  انتخاب  اولش  می باشد«.  نیست ؛ بلکه  بیان  

که جمهوری اسـالمی ایران با جمهوری لیبرال دموکراتیک   با توضیحات فوق، معلوم می   شـود 
کم  را مردم  تعیین  کم  و نیز شخص  حا متفاوت است. در جمهوری   های متداول در دنیا، شرایط  حا
می کننـد؛ لیکـن  در جمهـوری  مکتبـی  ایـران، مکتـب  را مـردم  انتخـاب  می کننـد و پـس  از آن ، ایـن  
کم، همچنـان  بر عهده   کـم  را تعییـن  می کنـد؛ امـا انتخاب  شـخص حا مکتـب  اسـت  کـه  شـرایط  حا

مردم  خواهد بود. 1 

ک : هدایت   نیا، فرج   اهلل ، اندیشه های حقوقی شهید بهشتی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ، ۱۳82 ۱. ر. 
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گردید، در سـخنان  یت، اسـالمیت و مسـأله والیت فقیه بیان  آن   چه در خصوص رابطه جمهور
کـه پیـش از پیـروزی انقـالب اسـالمی ابـراز داشـته   اند، تأییـد می   شـود. ایشـان در  امـام خمینـی؟هر؟ 

پاسخ پرسشی در خصوص مفهوم جمهوری مورد نظر بیان داشته   اند: 
ى  ى است؛ لیکن این جمهور که همه جا جمهور ى، به همان معنایی است  »اما جمهور

ى اسالمی  ما جمهور اینکه  قانون اسالم است.  که  اساسی اى متکی است  قانون  بر یک 

ى می شود،  می گوییم، براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جار

همان  هم  ى  جمهور طرز  و  است  ملت  با  انتخاب  لیکن  است؛  متکی  اسالم  بر  اینها 

که همه جا هست«. )موسوی خمینی،1386، 4، 479(  ى است  جمهور

نتیجه گیری
با توجه به مطالبی که در باال ذکر شد، به نظر می رسد دیدگاه بنیان گذار انقالب اسالمی و مقام 

معظم رهبری به نظریه مشروعیت بخشی نزدیک   تر باشد. 
یـخ 2۹ دی مـاه۱۳66 در پاسـخ بـه نماینـدگان خویـش،  کـه در تار حضـرت امـام خمینـی؟هر؟ 
در دبیرخانـه مرکـز ائمـه جمعـه در خصـوص سـؤال: »در چـه صـورت فقیـه جامـع الشـرایط بـر جامعه 

اسالمی والیت دارد؟« چنین مرقوم فرمودند: 
»والیت در جمیع صور دارد، لیکن توّلی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به 

که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسالم تعبیر  آراء اکثریت مسلمین، 

می شده به بیعت با ولی مسلمین. « )موسوی خمینی،1386، 20، 453( 

کـرده اسـت؛ »اصـل  چنان کـه مالحظـه می شـود، حضـرت امـام؟هر؟ دو مسـأله را از هـم جـدا 
ثبوت والیت، برای فقیه جامع الشـرایط« و »اعمال والیت و تشـکیل حکومت، توسـط فقیه جامع 

الشرایط«. امام در خصوص مسأله اول معتقد است: 
که والیت را  »فقیه جامع الشرایط در جمیع صور، والیت دارد« دلیل این امر، ادله ای است 

خود  فقیه،  والیت  بخش  در  امام؟هر؟  حضرت  و  می کند  اثبات  الشرایط  جامع  فقیه  برای 
گفته است. 1 درباره آنها به تفصیل سخن 

کتاب البیع، ج 2، ص 4۵۳ ـ ۵20؛ امام خمینی)ره( ، والیت فقیه حکومت اسالمی.  ک: امام خمینی،  ۱. ر. 
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در خصوص مسأله دوم هم می نویسد: 
که در صدر  »تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین، 

اسالم، تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین. «

در این قسمت از پاسخ حضرت امام؟هر؟، باید سه نکته را مورد دقت قرار داد: 
کثریت مسلمانان  گونه اعمال والیت از سوی فقیه جامع الشرایط را منوط به آراء ا نکته اول: هر 
ندانسـته؛ بلکه فقط تولی امور مسـلمین و تشـکیل حکومت را مشـروط به این شـرط دانسـته اسـت؛ 
بنابرایـن، دیگـر مـوارد اعمـال والیـت، همچـون اداره امـور حسـبیه، بر عهـده گرفتن قضـاوت و اجرای 
کثریت مسـلمانان و بیعت  مجازات هـای اسـالمی از دیـدگاه حضـرت امـام؟هر؟ مشـروط به پذیرش ا
آنان با فقیه جامع الشرایط نمی باشد. به همین دلیل، در پاسخ خویش به استفتاء، پس از تعبیر »تولی 
گر چه »تولی امور مسلمین« به  امور مسلمین«، عبارت »تشکیل حکومت« را اضافه کرده است؛ زیرا ا
معنای تأسیس حکومت انصراف دارد؛ ولی اضافه کردن عطف تفسیر »تشکیل حکومت«، مقصود 

کرده، مانع بروز اشتباهات احتمالی، در فهم کالم ایشان می گردد.  کاماًل واضح  را 
نکته دوم: حضرت امام؟هر؟ حکومت اسالمی را از همان ابتدای تأسیس و تشکیل، وابسته به 

کثریت مسلمانان می داند؛ نه فقط در استمرار و ادامه.  آراء ا
کثریـت مسـلمانان را، همـان چیـزی  نکتـه سـوم: وابسـتگی تشـکیل حکومـت اسـالمی، بـه آراء ا
که در صدر اسـالم از آن به بیعت با ولی مسـلمین تعبیر می   شـد، و بدین ترتیب، در  دانسـته اسـت 

کرده است.  واقع به عنوان یکی از ادله این مسأله، از روایات بیعت استفاده 
کـه تشـکیل حکومـت اسـالمی بسـتگی بـه آراء مـردم دارد، در کالم مقـام معظـم  تصریـح بـه ایـن 
رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله( نیز آمده است. ایشان در پاسخ به سؤالی در خصوص 

مردم ساالری دینی، می فرماید: 
»یک سِر مردم ساالری دینی، عبارت است از این که تشکیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم 

صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می کنند، دولت را انتخاب می کنند، نمایندگان 
را انتخاب می کنند، مسئوالن اساسی را به واسطه یا بی واسطه انتخاب می کنند. «1

۱. پرســش و پاســخ از محضــر مقــام معظــم رهبری)مدظلــه(، ص ۵8؛ ســخترانی مقــام معظــم رهبری)مدظلــه( در دیــدار بــا مســئوالن و 
کارگزاران نظام در۱2 آذر۱۳7۹. 
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آن چـه در پاسـخ حضـرت امـام؟هر؟ بـه اسـتفتاء دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه آمده اسـت، پیش 
کالم برخی از بزرگان، فقهاء به عنوان ضروری مذهب شیعه یا دیدگاه عموم یا حداقل  از ایشان در 
کالم مقـام معظـم رهبـری  مشـهور فقهـاء شـیعه مطـرح شـده و پـس از ایشـان نیـز، بـه صراحـت در 

)مدظله( آمده است. 
کسب  چنان که مشاهده می شود، نظر حضرت امام؟هر؟ و مقام معظم رهبری )مدظله( بر لزوم 
کید دارند و تشـکیل حکومت اسـالمی و  رأی و رضایت مردم در تأسـیس و اسـتمرار والیت فقیه تأ

اعمال والیت فقیه در امور مسلمین را شرعا مشروط به رضایت ایشان می دانند. 
کیـد و تاییـد اصـول قانـون اساسـی، در زمینـه  نظـرات ایـن دو بزرگـوار را می تـوان بـه وضـوح، تأ
گر به شـواهد  که ا کسـب رأی و رضایت مردم در تأسـیس و اسـتمرار والیت فقیه دانسـت؛ چرا  لزوم 
یـم، می توانیـم  بینداز قانـون اساسـی نگاهـی دقیق تـر  و مشـروعیت بخشـی در  کارآمـدی  نظریـات 
گـر چـه، قانـون اساسـی در اصـل ششـم، وقتـی از نقـش آراء عمومـی  کـه ا کنیـم  چنیـن نتیجه گیـری 
در شـکل   گیری نهـادی سیاسـی سـخن می   گویـد، نهـاد رهبـری را ذکـر نمی کنـد؛ امـا اصـل ششـم بـر 
کشـور تصریـح می کنـد و همان گونـه  نقـش مـردم در انتخـاب اعضـای شـوراها و مجالـس مختلـف 
کـه  کـه می دانیـم، یکـی از ایـن مجالـس جمهـوری اسـالمی ایـران، مجلـس خبـرگان رهبـری اسـت، 
اعضـای آن بـا رأی مسـتقیم مـردم انتخـاب می شـوند و وظیفـه انتخـاب و نظـارت بـر رهبـری را بـه 
عهـده می گیرنـد؛ پـس رأی مـردم بـه صـورت غیـر مسـتقیم در انتخـاب رهبـر و ولـی فقیه مؤثر اسـت و 
ایـن دلیلـی بـر لـزوم کسـب رأی و رضایـت مردم در تأسـیس و اسـتمرار والیت فقیه اسـت و دلیلی بر 

کارآمدی آن تلقی نمی شود. 
کـه بـه والیـت فقیـه اختصـاص یافتـه نیـز  ایـن مسـأله در خصـوص اصـل پنجـم قانـون اساسـی 
کـه می توانـد در زمـان غیبت  کـه ایـن اصـل بـه بیـان مشـخصه های ولـی فقیهـی  صـادق اسـت؛ چـرا 
که در  عهده دار حکومت شود، می پردازد و نحوه انتخاب ولی فقیه را به اصل۱07 ارجاع می دهد، 

آن جا نحوه انتخاب رهبری را چنین بیان می کند: 
»تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد 

گاه یکی از  شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر 

آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی، یا مسائل سیاسی و اجتماعی، یا دارای مقبولیت 
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عامه، یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص 

دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر 

انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همه مسوولیت های ناشی 

کشور مساوی است. « از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد 

که به صورت غیر  کار آمدی باشد و این مردم هستند  پس اصل ۵ نیز نمی تواند دلیلی بر نظریه 
کم بر خویش را انتخاب می کنند.  مستقیم، ولی فقیه حا

افـزون بـر ایـن مطالـب، می تـوان بـه اصول دیگری از قانون اساسـی که در ذیل نظریه مشـروعیت 
کـه همگی بر  بخشـی مـردم در حکومـت اسـالمی و ولـی فقیـه مـورد بحـث قـرار گرفـت، اشـاره نمـود. 
کمیت ولی فقیه داللت می کنند.  نقش مردم در تعیین و مشروعیت یافتن حکومت اسالمی و حا
بنابرایـن می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت که، نظریه مشـروعیت بخشـی، نظریه ای اسـت که مورد 
کیـد قانـون اساسـی و حضـرت امـام خمینـی؟هر؟ و نیـز مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه(  تأییـد و تأ
یـخ سیاسـی شـیعه بـه صورت جـدی مطرح بوده، سـر لوحه  کـه در طـول تار قـرار داشـته و ایـن نظریـه 

کمیت مطلقه والیت فقیه در آن می باشد.  مشروعیت نظام جمهوری اسالمی ایران و حا
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