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 مقدمه

 ، آنيها محدودهختلف دخالت آنها در امور اجتماعي و  م و شئونفقها واليت ةنيزم در
 نيتر مهم ،واليت فقيه، وكالت فقيه و نظارت فقيه يها هينظر. وجود دارد مختلفي هاي هنظري
تفاوت  نتيجه كه همان اعمال حاكميت است، در اما ،ند تا زمان حاضرشده مطرح يها هينظر

 قرار گرفتن فقيهي در رأس حكومت بدون  زيرا،جود نداردمذكور و نظريةچنداني بين سه 
 واليت انتخابي فقيه در حقيقت ماهيتاً همان وكالت نظرية از طرفي .معناست يباختيارات الزم، 

. ست نظر دارد و نه به شخص حاكم واليت كه همان اجراي احكام اسالم ابه بيشتر ، زيرااست
اما در مورد . معناست يباز طرفي نظارت بدون اختيار حكومتي و صرفاً تشريفاتي براي فقيه 

 پرداز هينظر ياز فقهاحق انتخاب مردم در هر سه نظريه و مفهوم آن بايد گفت كه بسياري 
. ت قائل نيستند حكومتيمشروعواليت فقيه تأثير مستقل و مستقيمي براي رأي مردم در 

 واليت فقيه تاكنون از انتخاب مردم به معناي مصطلح پرداز هينظر از فقهاي كي چيه
 ولي ،لكه اختيار مردم در تعيين سرنوشت خودشان را پذيرفته ب،اند نگفتهسخن ) دموكراسي(

 واليت انتخابي منظور از انتخاب، نظريةدر . اند كردهانتخاب مردم را مقيد به شروط خاصي 
  .  است و كشفتقريباً همان معناي تشخيص

چون «: است جوادي آملي مطلبي دارند كه مؤيد مفهوم تشخيص اهللا تيآدر اين زمينه 
 و الهي و كامل و جامع اسالمي تامبه معناي واليت فقاهت يعني واليت مكتبِ » واليت فقيه«

ن اوست و است، بازگشت چنين واليت و قيوميتي، به واليت خداوند و قيوم بود
بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسليم اوست كه نهايت كمال انسان محسوب  ختياراال مسلوب

 ةزمين مردم بايد معيارهاي مكتب را در ،اين سخن  بنابر.)209 :1389 جوادي آملي،(» شود يم
 ايشان در مورد نصب و چگونگي تعيين يك.  رعايت كنندطيالشرا جامعتشخيص و تعيين فقيه 

نصب به معناي تعيين صاحب يك «: ديگو يمفقيه براي حكومت بر مردم در عصر غيبت نيز 
و فتاء ا تصدي مقام  برايطيالشرا جامععنوان، براي تصدي يك مقام و سمت است؛ مثالً فقيه 

در . شود يموردن فتوا يا استنباط احكام قضا و اجراي آن از جانب خدا نصب آ دست بهقضا و 
براي سمت ولي ) ع(  نيز كه سمت سوم فقيه است، وي از طرف امام معصومواليت ةمسئل
: ديفرما يم و نيز )83 :1389 جوادي آملي،(» ...شود يم، ولي القضا و ولي الحكومه نصب فتاءاال
، بلكه طيالشرا جامع إفتا، قضا، و حكومت را حق فقيه ةگان سه يها سمت) ع( امامان معصوم«

، پيش از رجوع مردم نيز ادشدهي ةگان سه يها سمتقابل توجه آنكه  ةنكت. دان دادهاو قرار  ةوظيف
آنچه  ةهمدر حقيقت . ابندي يمبراي فقيه وجود دارند و با رجوع مردم تحقق عملي و خارجي 

 از كي چيهبايد از طرف شارع مقدس جعل شود، براي فقيه جامع شرايط بالفعل تحقق يافته و 
ه و شأنيقو ؛ )ه داراست، نه بالفعلوي كه آنها را بالقف فقيه متجزبرخال(ت نيست آنها در حد
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 ايشان .)85 :همان(» ، بر پذيرش مردم متوقف استها سمتولي اجراي فعلي و تحقق عملي آن 
نصب و تعيين «: ديفرما يمصراحت  بهدر جاي ديگري در مورد تفاوت وكالت و واليت 

...  باشد؛ يعني يك انسان عاقل و بالغ وها انسانخود  همانند وكالت از سوي تواند ينمواليت، 
خود را به ديگري واگذار كند و بگويد من حق حاكميت بر خود را به  ةاراد اختيار و تواند ينم

» االختيار تام مسلوب« و خود را دهم يمخود قرار » ارياالخت تامقيم « و تو را كنم يمتو واگذار 
، تنها در محور وكالت و توكيل كند يمخص براي خود معين بنابراين آنچه يك ش. گردانم يم

 جوادي آملي، انتخاب اهللا تيآ بنابر توضيحات .)209 :همان(» است نه در محور واليت و توليت
 بلكه مردم صفات مربوط به ،ماند ينمو در واليت، محلي براي انتخاب است مختص وكالت 

  .دهند يم را تشخيص طيالشرا جامعفقيه 
: ديگو يم مصباح يزدي در مورد وكالت فقيه و نظام سياسي مورد نظر اسالم هللا تيآ

، معناي حقوقي وكالت را به اين مقصود كه اند كردهرا مطرح » وكالت فقيه« نظريةكساني كه ...«
 كه با تعيين رهبر حقوق مذكور را اند گرفته هستند در نظر يا ژهيومردم داراي حقوق اجتماعي 

، در اند كرده  مطرح فقهي نظرية عنوان بهآن را اين نظريه كه اخيراً برخي . كنند يم به او واگذار
از نظر . شود ينم معتبر فقهي ديده هاي با از آن در كتيو اثر ندارد يا نهيشيپتاريخ فقه شيعه 

ل ك موةاراد همسو با اش اراده و شود يمو جانشين او محسوب ل كمو وكيل كارگزار ،حقوقي
اختياراتي كه از طرف موكل به او  ةمحدودل بايد خواست موكل را تأمين كند و در وكي. است

ه  با اين نظري، استمدنظري اسالمي آنچه در نظام سياس. ، مجاز به تصرف استشود يمواگذار 
 دبعضي از اختيارات حاكم در حكومت اسالمي مثل داشتن حق اجراي ح. نيست مطابق

حاكم از جانب بنابراين حكومت حقي است براي  ... نيستحقوق مردم ةحوزقصاص، حتي در 
: ديگو يم نصب و نقش مردم در آن ةنظري .)95 :2 ج ،1391 مصباح يزدي،(» ...خدا و نه از جانب مردم

 اختالف انتخاب  ايجادمنظور عدم بهوكالتي در كار نيست و خبرگان » نصب «نظريةطبق «
 توافق ها كارشناسكي را معامله كنند، ابتدا بايد بر  ملخواهند يممثل اينكه كساني . شوند يم

.  كارشناس موجود باشد، اما طرفين بايد بر دو كارشناس توافق كنندها دهچون امكان دارد . كنند
 تا ميده يماين توافق بر كارشناسان در واقع همان رأي به خبرگان است؛ يعني ما به آنها رأي 

پس مردم كساني را كه صالحيت شهادت دارند انتخاب . آنها به كانديداي اصلح شهادت دهند
   .)124 :1391 مصباح يزدي،(» كرده تا در شاهدان اختالفي پيش نيايد

مصباح يزدي در مورد حكمت شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبري براي  اهللا تيآ
كارشناس ديني را  يعني ؛اند كرده» بينه« به خبرگان رجوع به يرأ بامردم «: تعيين رهبر آورده

 زيرا مردم ،اين امر تازگي ندارد.  حجت شرعي معتبر باشدعنوان بهبرگزيده تا سخن آنان 
، از قبيل اينكه براي تشخيص مرجع كنند يمرجوع » بينه«هميشه در امور شرعي خويش به 
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 ،)33 :1391 مصباح يزدي،(» ...عادل مراجعه كرده تا حجت شرعي داشته باشند ةخبرتقليد به افراد 
 بر اين مبنا متكي است كه مردم ،دهند يم» تشخيص«زيرا اين سخن كه مردم صفات حاكم را 

 و در دهند يمصفات مربوط به مرجع تقليد را نيز در صورت آگاه بودن به مباني آن، تشخيص 
 مالك توان يماز اين مورد . كنند يمغير اين صورت با شهادت دو شاهد عادل او را انتخاب 

 هستند و نه دهنده صيتشخ صرفاًانتخاب حاكم اسالمي نيز  ةزمينت كه مردم در گرف
 واجب است كه با او بر مردم، طيالشرا جامع زيرا با وجود فقيه ، به معناي خاصكننده انتخاب

  .بيعت كنند
 واليت فقيه نظريةدر كه مفهوم إنشاء  پرسشاين اساس اين مقاله در پي پاسخ به اين  بر

در  مفصل به بحث طور بهكه  چيست واليت توسط فقيه و اعمال در اعطاقش مردم چيست و ن
  .ميا دادهن اسالمي برجسته را مورد بحث قرار  مراجع و متفكراهاي و نظرميا پرداختهآن  مورد
  

 هيفق يول نييدر تعماهيت و نقش انتخاب مردم 
گوناگوني مطرح شده  ايه هنظريتعيين حاكم اسالمي  ةشيو در مورد ،كه ذكر شدطور همان
 مذكور، طرفداران واليت انتخابي فقيه بر اين باورند كه از رواياتي كه بر نظريةاز بين سه . است

 توان ينمنصب بالفعل فقيهان را ، كند يمداللت واليت فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت 
اما انتخاب ولي امر به اثبات كرد، بلكه اين روايات تنها در مقام بيان شرايط ولي امر است؛ 

  .)358 :1390برجي، (امت گذاشته شده است  ةعهد
 از انتخاب ولي امر سخن گفته، سيد اسداهللا صراحت به كسي كه نياولاز نظر تاريخي 

ايشان مجري احكام  ةعقيدبه . مشروطه است ةدورميراسالمي معروف به خارقاني از علماي 
 مردم انتخاب شود و تصريح كرده كه توسط بايد  حتي در عصر حضورها زمان ةهماسالم در 

امانات و حكم به عدل كه مسلمانان  ةتأدياالمر عبارت است از ايمان،  اولياز نظر قرآن شرايط 
 نظرية. در هر زمان بايد مصداق قرآني را تعيين و انتخاب كنند و اطاعت وي را الزم بدانند

 منتظري مطرح اهللا تيآ معناي دقيق خود در آثار  مشخص و بهطور بهفقيه  ةمقيدواليت انتخابي 
 به انتخاب فقيه توسط مردم اشاره ينوع به زيرا ،شده است و در مورد ديگران چنين نيست

   .)359 :1390 برجي،( منتظري است اهللا تيآ مذكور نظرية ولي صاحب اصلي ،اند كرده
 و دانستهسط فقيه دخيل  رأي مردم را در مشروعيت دادن به اعمال واليت توفقهابعضي 

 مصباح يزدي اهللا تيآ براي مثال. دانند يم مقبوليت فقيه را ناشي از رأي مردم  تنهااي عده
اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت . است» پذيرش مردمي«منظور از مقبوليت «: ديگو يم

 و در نتيجه تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند
 آن حكومت داراي شود يممردم تشكيل گردد، گفته  ةارادحكومتي براساس خواست و 
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 .)53 :1391 مصباح يزدي،(» مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست
 يك تياگر مشروع... «: گويد ميمشروعيت با مقبوليت نيز  ةرابطمصباح در مورد  اهللا تيآ

آن بدانيم و اينكه افراد يك جامعه براساس رضا و رغبت » ذيرش مردميپ«حكومت را 
 صورت مشروعيت و مقبوليت پيوسته با هم خواهند نيدر احاكميت آن را گردن نهاده باشند، 

قرار دهيم آنگاه امكان » پذيرش مردمي«اما اگر مالك مشروعيت را امر ديگري غير از ... بود
 را ييها حكومتود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و انفكاك مشروعيت از مقبوليت وج

 :1391 مصباح يزدي،(» ...پيدا يا فرض كرد كه گرچه مشروعيت دارند اما مردم به آنها اقبالي ندارند
 اشاره ،به نظر اصلي ايشان در مورد مفهوم مقبوليت پي برد توانب مطلبي كه عنوان به اما ،)54
  . ميكن يم

طبق نظري، اصل تشريع  .1«: رديپذ يمو اولي را  كند مي را ذكر حتمالا مصباح سه اهللا تيآ
بوده و تعيين شخص و مصداق آن ) عج( ميت فقيه از طرف خدا و امام زمانكحكومت و حا

انتساب پيدا كند، اما تحقق عيني و استقرار حكومتش ) عج(  به امام زمانينوع بههم بايد 
اصل مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت به نصب  .2. بستگي به قبول و پذيرش مردم دارد

بوده اما تعيين شخص و تحقق و استمرار حكومتش بسته ) عج( عام از طرف خدا و امام زمان
احتمال دارد در زمان غيبت حتي اصل مشروعيت فقيه و  .3. به رأي و انتخاب مردم است

 بنابراين .)69، 66، 65 :1391 ،مصباح يزدي(» حكومتش نيز منوط به پذيرش و قبول مردم باشد
، است اول احتمال اركان واليت فقيه در نيتر شاخص مصباح  يكي از اهللا تيآمقبوليت در نظر 

 يستند،ن نيز نقشي براي مردم قائل طيالشرا جامعو ايشان حتي از نظر تعيين و تشخيص فقيه 
 پذيرش مردم را شرط  اجتماعي آن،تينيعحكومت و حاكميت و مدي اكار نظربلكه تنها از 

 بلكه صاحب ،ن به نصب عام دانستامعتقد ةزمر ايشان را در توان ينمبه همين دليل . دندان يم
   1. خاص خود استنظرية

 فقهاي ة بقي، از فقهاي معاصر را استثنا كنيمدو نفراگر يكي «: ديگو يم مصباح اهللا تيآالبته 
 است كه براساس طيالشرا جامعت از فقيه شيعه معتقدند كه در زمان غيبت، حاكم شرع عبار

 كه در اين زمينه يا هادلبه ما رسيده و نيز ساير ) ع( مبارك امام زمان ةتوقيع شريفي كه از ناحي
كساني از فقها كه رأي و نظر آنها در . وجود دارد، به نصب عام براي حكومت نصب شده است

 واليت نظريةنحوي  به شايد بتوان .)64 :1391 مصباح يزدي،(» دسترس است بر اين مطلب متّفقند
                                                            

است كه نقش رأي مردم در » اصالت وظيفه« نظام نظريةح يزدي مبتني بر اهللا مصبا مدي آيتآ كارنظرية اصلي منشأ و مبناي .1
 مردم فرد غيرصالحي را براي حكومت ترجيح دهند، ة يعني اگر هم؛است» مشروعيت«و نه از باب » مدياكار «نظرآن از 
. مدي پاييني داردا كار،ت اين مكتب، نظامي كه مقبول مردم نيسبراساس. اين امر كاسته نخواهد شد» نامشروعيت«اي از  درجه

 ميان نظام اصالت وظيفه و اصالت قرارداد اجتماعي اين است كه در حكومت اصالت وظيفه فقط ة تفاوت عمد،عبارت بهتر به
  .)67 -68 :1383 الريجاني،( كه رأي مردم مورد قبول حاكم مشروع باشد، مشروع است و نه مستقلّاً هنگامي
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 همچنان هيفق يولاختيارات محدودة  هرچند در خصوص ،مراجع تعميم دادهمة فقيه را به 
  1.ي وجود داردهاي اختالف
 را هيفق يول و داند يم دخيل هيفق يولبخشي به  مشروعيت اولي كه رأي مردم را در نظريةدر 

 هيفق يول بيعت مردم را با توان يم، داند يمه اعمال واليت پس از انتخاب و بيعت مردم مجاز ب
 منتظري،(  اعمال واليت را تعيين كرددار كردن مدتعقد دانست و شروط ضمن عقدي مانند 

   .)40-41: 1394 باقي، ؛25 :1387
 سه نقشحداقل  اسالمي حاكم با مردم بيعت «:اند گفتهبرخي محققان در اين زمينه 

 و حكومت تشكيل براي الزم نيروي ةكنند نيتأم بيعت :مدياكار نقش .1: داردعمده 
 دارد وجود احتمال اين: واليت اعمال شرط .2است؛  خارج در آن تحقق ساز نهيزم
 نه ،اند حكومت تشكيل به  موظفآنها از مردم اطاعت صورت در فقط امامان كه
 بايد كه است مردم ةوظيفبيان  ددصدر حنظله بن عمر مقبوله .ممكن قيهر طر از
 واليت به بخشيدن فعليت .3فقيهان؛  وظيفة بيان درصدد نه كنند، مراجعه فقيه به

 هر به توانند يم باشند، مردم داشته وجود شرايط واجد نفر چند كه يصورت در: فقيه
 جامعه رهبر و ولي او كردند رجوع كه هر يك به و كنند؛ مراجعه آنها از يك
   .)76 - 78 :1377 مهوري،( »شود يم

 عصر  و مردم در استهمچنين گفته شده شارع مقدس تنها به بيان شرايط حاكم اكتفا كرده
فقهاي واجد شرايط منصب  براي اگر. كنند يمغيبت، فقيه داراي شرايط را به حكومت انتخاب 

 البته چنين امري ،ست عام ثابت شود، سخني تمام و پذيرفتني اصورت به ائمه از جانبامامت 
، فقيه واجد شرايط را تشخيص فقها انياز م وگرنه بر امت واجب است ،محقق نشده است

 مردم را ينوع به در واقع هنظرياين . انتخاب كنند و او را براي تصدي اين مقام كانديدا و هندد
  . استلهي مردمي عبارتي ا به  دوگانه ويا وجهه نظريه نيدر ا مشروعيت رو  ازاينمحق دانسته و

                                                                                        
   حسينعلي منتظرياهللا تيآ نظرية

و بالجمله، كون الفقيه «:  به اين صورت، نصب بودنظرية منتظري ابتدا خود از قائالن به اهللا تيآ
 مما ال ة التي يبتلي بها العامة المهمةاملمثل تلك األمور الع» ع«العادل منصوبا من قبل االئمه 

                                                            
توان به آيات عظام بهجت فومني و شبيري  ون واليت براي فقيه نيستند، ميئعتقادي به برخي ش از جمله فقهاي معاصر كه ا.١

: اند  اختيارات نايب عام، اين مسئله را متذكر شدهةالمسائل خود و در بيان محدود اهللا بهجت در جامع آيت. زنجاني اشاره كرد
ند تخصيص به بعض دهد مگر در تشاح و تنازع كه مذكور توا براي نائب عام در غيبت، واليت عامه ثابت نيست؛ پس نمي«

   .)98 :ق1426 بهجت،(» )در صورت فقد حاكم( شد با وصول نوبت به رفع حاكم يا عدول مؤمنين
البته يادآور . اند  حكم حاكم اشكال وارد كردهةواسط  خود در ثبوت رؤيت هالل بهة عمليةاهللا شبيري زنجاني نيز در رسال آيت
  .)357 :1390شبيري زنجاني،( كه اگر موجب اطمينان شود، كافي استاند  شده
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ر كونها أيضا  األمةغاي. ة ابن حنظلة و ال نحتاج في إثباته إلي مقبولإشكال فيه إجماال بعد ما بيناه،
؛ و خالصه آنكه؛ هيچ اشكالي در اين وجود ندارد كه فقيه عادل من الشواهد، فتدبر

 مهم كه مورد ابتالي مردم است منصوب شده ةعامامان براي امور الشرائط از طرف ام جامع
 عنوان بهحداكثر اين مقبوله . است و در اين خصوص نيازي به مقبوله عمر بن حنظله هم نيست

  .)79: ق1416 - 461 - 459 :1ج ق،1409 منتظري،(» شاهدي بر نصب است 
فال محاله يصير الوالي  «؛د انتخاب را مطرح كرنظرية نصب، نظريةنظر در  با تجديد سپس

بالفعل من الفقهاء من انتخبه االمه و فوضت اليه االمانه االلهيه فهو الّذي يحق له التصدي لشؤون 
 مباشرتها الّا تحت امره و نظره من غير -  و ان وجدوا الشرايط- الواليه بالفعل و ال يجوز للباقين

 انتخاب ةواسط به هيفق يولبدون ترديد واليت  ؛ةلي و الكئيةاليه و غيرها و الجزفرق بين االمور الم
 و بقيه مردم حتي شود يمو اين امانت الهي از طرف مردم به او تفويض . رديگ يممردم صورت 

و   در امور واليت تصرف كنند مگر تحت امرتوانند ينماگر ساير شرايط را هم داشته باشند 
 »الي و غير مالي و كوچك و بزرگ نيستدر اين تصرف فرقي بين تصرف م. هيفق يولنظر آن 

   .)416 :1 ج، 1366 منتظري،(
مشروعيت « :كند يمايشان شرايط مشروعيت امارت و حكومت را به اين صورت بيان 

امارت و حكومت يا به جعل معصوم است يا به قرارداد بين والي و رعيت كه از آن به بيعت 
وجوب وفاي به عقود  ةادل و. فين عقد است قرارداد تابع رضايت طرو صحت. تعبير شده است

 جمله وجوب و حدود و ازو عهود بر لزوم عمل به آن برحسب خصوصيات مذكوره در عقد 
 انتخاب از رواياتي كه دال بر نظريةاساس بر .)301 : 8 ، ج1386 منتظري،(» اختيارات داللت دارند

 ،نصب بالفعل فقيهان را اثبات كرد توان ينم، كند يمواليت فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت 
امت  ةعهدبلكه اين روايات تنها در مقام بيان شرايط ولي امر است؛ اما انتخاب ولي امر به 

   .)26: 1386 ،زاده يقاض ؛24، 15، 12 :1387 منتظري،( گذاشته شده است
 طرنشانخا ايشان نظريةو در اشكال به  منتظري اهللا تيآكاظم حائري در پاسخ از طرفي سيد

 روايات .كند ينم حكم متيقن قدر عنوان به فقيه فرد واليت به عقال و عقل«: كند يم
 ياجتهاد شكل به را شرع احكام )فقيهي امين غير عادل انسان( حتماً نگفته مه

 البته فقيه به رجوع به متعهد كه دادكسي دست  به را حكومت توان يم پس. بداند
   .)97 - 112 :ق1414 حائري،(» باشد يمدارد  دخالت مراجعه اين كه اموري در

 نظارت نظرية واليت انتخابي مقيده، نظريةبا تجديد نظر در  ها سال منتظري پس از اهللا تيآ
 . فقيه را مطرح كرد

قبيل وكالت به  واليت انتخابي از«: ديگو يمه زمينآقاي منتظري در توضيحاتي در اين 
عقدي جايز ولي بيعت و انتخاب از عقود الزمه است، و نيز  وكالت چراكهمعناي خاص نيست 
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 در واليت انتخابي، والي منتخب كه يدرحالوكيل در وكالت حق امر و نهي به موكل ندارد، 
بدين معنا ايشان به وكالت اعتقادي  ،)25: 1388 منتظري،(»  واليت داردو اعمالنهي  مردم حق امر و
 كه  است مقتضاي واليت، صدور اوامر و نواهي واليي بوده زيرا به بيان خودشان،نداشته است

  .عليهم بايد از آنها تبعيت كنند مولي
، »انتخاب«نه  دارد و» تشخيص« مطلبي كه تقريباً صراحت در اعتقاد ايشان به عنوان بهاما 

» تكليف«او يك  بيعت با امام مسلمين و يا رأي دادن به«:  به اين مطلب اشاره داشتتوان يم
قدرت و فشار، به آن   او را با اعمالتوان يم، كند يمخود امتناع  ةوظيفكس كه از  ست، و هرا

 هنا حاكم منصوص عليه فهو، و اال وجب علي من وجد فيه الشرايط، ترشيح نفإن كا«: »وادار كرد
 ةر كبيةو التقاعس عن ذلك معصي.  انتخابهنفسه لذلك و وجب علي سائر المسلمين السعي لتعيينه و

بعض البالد  لمتعارف في إجبارهم علي ذلك، كما هو اة السابقةفيجوز للحاكم المنتخب في المرحل
پس اگر حاكمي وجود داشت كه به حكومت آن تصريح شده باشد پس به او بايد  ؛في عصرنا

ط را دارد بايد خودش را براي چنين امري يصورت هر كس كه شرا مراجعه شود و در غير اين
را معين و انتخاب كنند و سرپيچي از اين  ه و بر ساير مسلمانان نيز واجب است آنارائه كرد

مردم را بر اين امر وادار كند چنانكه در برخي از تواند  ميقبلي نيز امر گناه كبيره است و حاكم 
 .)571 :1، جق1409منتظري، (» جوامع متداول است

 اين است كه ،شود يماستنباط ات از اين عبار تنها موضوعي كه ، شدبيانكه طور همان
 ولي قبل از اعطاي واليت توسط مردم، ، توسط مردم واجب استطيالشرا جامعانتخاب فقيه 

 .كنند يمبلكه مردم واليت را به او اعطا ، حاكم واليت ندارد
 حكومت را مقيد به رعايت قيودي توانند يمحاكم و مردم «: ديگو يمآقاي منتظري همچنين 

در البته ايشان  ،)275 - 276 :8 ج ،1386منتظري، (»  تخلف نكنداز آنكه ...نون اساسي كننداز قبيل قا
 شرط ضمن عقد زماني، صالحيت فقيه براي اعمال واليت را با انقضاي شرط زماني مورد

 داند ينمي او را معزول يانعزال حاكم با ارتكاب يك خطاي جز ةزمين ولي در ،دانند يممنقضي 
 نيبر موازشرطي كه حكومت  به حاكم ياز سو و خطاي يصدور معصيت جز«: اذعان داردو 

ولي چنانچه حكومت از چهارچوب اسالمي . شود ينماسالمي باقي باشد موجب انعزال حاكم 
 »شود يمعليه او جايز بلكه واجب  خارج شود، با رعايت شرايط تدريجي نهي از منكر، قيام بر

 .)276 :8 ج ،1386منتظري، (
 در يو اجتماع كه مصاديق متعدد فردي  راصغيره  برو اصرارن ارتكاب گناهان كبيره ايشا

 و دانند يمرا موجب از دست دادن صفت عدالت ) من غير حق( مانند يك عملكرد ،اسالم دارد
 هيفق يول توان يم انتخاب نظرية طراح هايبا توجه به نظر. اين نكته از اظهارات ايشان پيداست

 از باب هيفق يولعايت قانون اساسي كرد و شرط زماني نيز براي او تعيين كرد كه را مقيد به ر



  
 65                                                             جستاري در ماهيت انشاء در نظرية انتخاب              

 كلي امكان قائل شدن طور به. لزوم و وجوب وفاي به عهد در چارچوب قانون اساس رفتار كند
 و موقت بودن تصدي واليت توسط فقيه و پايبندي او به دار مدت ژهيو بهشروط ضمن عقد 

واليت  ةزمين سياسي متأخر ايشان در يها دگاهيد ويژگي نيتر هممبشري و موضوعه قوانين 
 نظرية مذكور در يها يژگيو. سازد يمديگر متمايز  هاي يهنظراز تمام آن را فقيه است كه 

 يها نظام امروزي در يها يدموكراس ة حكومتي بر پاييها مدلانتخابي پيشنهادي ايشان با 
 مدني و ساير اركان ةا براي ايجاد و ايفاي نقش جامعحقوق اساسي تطابق زيادي دارد و راه ر

 ايشان و نظرية گروهي با تطبيق با اركان يها رسانه مطبوعات و ماننديك حكومت دموكراتيك 
 نظرية ايشان يك نظرية اين است كه شايان ذكر. كند يم و هموار گذارد يم آن باز در چارچوب

،  دارند رامردم حق تعيين سرنوشت خويش  ةهم كه امعنبه اين است،  ساالر مردممحور و  حق
  . دارد سياريبمردم اهميت  ةهمو نظر، رأي و جايگاه 

 از ، ايشان وارد استهاي اشكاالتي به نظرگفت ايشان بايد يها دگاهيد از برشمردن پس
  و اثباتاً باشد و ثبوتاًطيالشرا جامع شرط زماني، چطور ممكن است فقيهي در موردجمله اينكه 

 و تر عادل فقيهي نكهيا مگر ، ولي با انقضاي مدت رهبري كنار برود،واجد شرايط رهبري باشد
 هم در يو اجتماع و به تعبيري اعدل و اتقي از او كه از نظر علم و كفايت سياسي باتقواتر

 .  بتواند جاي او را بگيرد، بااليي باشدةدرج

 با توجه به ؛فت شرط قابل قبولي است گتوان يم شرط التزام به قانون اساسي، در مورد
اصول آن مطابق موازين همة  كه يدرصورتالبته ( آياتي كه بر لزوم وفاي به عهد داللت دارند

، كه در رعايت اصول و شود يم ويژه مربوط به حقوق ملت طور بههمچنين آنچه . )شرع باشند
 شايان ، آنها را رعايت كند بر حاكم الزم است كه،شود يمموارد مربوط به حقوق ملت منعكس 

 اسالمي و رعايت و مقررات موازين يو اجرا موظف به تضمين رعايت هيفق يولذكر است كه 
  باشدريپذ امكان قانون اساسي قياز طر است كه ممكن است در جامعه مصالح عمومي نيو تأم

ارات الزم را براي او  به اصولي است كه اختييبنديو پايا نباشد و او در اين زمينه ملزم به اجرا 
، به اين صورت  را منتظري همچنين منظور از رأي و انتخاب مردماهللا تيآ. همراه داشته باشد به

  .اند نكرده معين ،است يا خير كه رأي همه مدنظر
 قلبي و اعتقاداتايمان  مردم در اسالم و«: ديگو يمايشان در مورد حق انتخاب مردم 

 آنان تابع درجات ايمان آنان نيست، بلكه همه در يو اجتماعي ولي حقوق سياس. تفاوت دارند
: 8 ، ج1386منتظري، ( »باشند يمحق انتخاب كردن و انتخاب شدن و ساير حقوق اجتماعي مساوي 

 ولي ، ندارديبند درجه انسان ، زيرا در تفكر اسالمي، استتأمل  شايان البته تعبيرات ايشان .)320
 شهروندان بسته به ميزان پايبندي به حقوق و يبند درجهل به برخي متفكران اسالمي، قائ

  . هستندشان ياجتماعتكاليف فردي و 
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: ديگو يم»  شهروندانتيتابع و تيانساناصل وحدت در « مصباح يزدي در مورد اهللا تيآ
 مشتركند و از نظر اسالم انسان درجه يك و درجه دو نداريم، تيانسان در ها انسانگرچه ... «

 اين نيست كه تمام مردم در مسائل اجتماعي، از نظر حقوق و تكاليف مساوي اش زمهالولي 
در اين زمينه كساني كه يا آگاهي كافي به مسائل نداشته يا اغراض سوئي را دنبال . باشند

عليه انقالب تالش كنند، ...  ضد اسالمي و ضد انقالبي خوديها دگاهيد تا بتوانند با كنند يم
 كه چون انسان درجه يك و دو نداريم پس در جامعه تمام مردم بايد اند گفتهه و  كرديا مغالطه

در پاسخ اين مغالطه بايد گفت تفاوتي در انسانيت نيست ... از حقوق يكسان برخوردار باشند؛ 
   .)311 :1391 مصباح يزدي،(» ولي منشأ تمام حقوق و تكاليف، اصل انسانيت مشترك بين همه نيست

 چه كسي حق دارد و چه كسي حق ندارد، موضوعي نكهيا«: دهد يمباح ادامه  مصاهللا تيآ
حقوق، مانند مكاتب حقوق تاريخي، پوزيتيويسم، حقوق  ةفلسفاست كه مكاتب مختلف 

د نظر خاصي دارد؛  مورنيدر ااسالم . اند داده متفاوتي يها پاسخطبيعي و مكاتب حقوقي ديگر 
حقوق به خدا بايد باشد چون هستي  ةهمازگشت اصل ش توحيدي اسالم، بنيعني براساس بي

و » إنّا للّه« در امور تكويني، وجود و هرچه داريم از خداست: كه هرچه دارد از اوست و هر
ي ما در لاين بينش ك. امور تشريعي نيز بايد مستند به خدا باشد. است» من اهللا«همه چيز 

مالك  ...كند يماز حقوق برخوردار خداوند ديگران را : خاستگاه پيدايش حقوق است كه
 خدا يسو بهچون مكلّفيم كه  ...حقوق اعطايي خداوند به بندگانش، جايگاه آنها در هستي است

اين  بر. حركت كرده و از او اطاعت كنيم، بايد داراي حقوقي شده تا به اين راه ادامه دهيم
 حكومت اسالمي كنترل ةليوس به، بايد هاست انساناساس آنچه در جامعه مانع حركت تكاملي 

 رشد و يها تيظرف افراد و شرايط و يها تيقابلبنابراين مالك برخورداري از حقوق،  ...شود
 و در پرتو آنها بايد از حقوقي برخوردار گذارد يمآنان  ةعهدتكامل آنهاست كه تكاليفي را بر 

 .)312 - 314 :1391 مصباح يزدي،(» شوند
 ياز سو چه هيفق يول انتخاب ة تقريبي مشخص شد كه مسئلورط به ،ذكر شدبا داليلي كه 

 ملت، انتخاب به معناي رايج نيست و منظور ياز سو چه يو حتخبرگان منتخب ملت 
 مشخص در مورد بحث طور به طور نيهم.  استطيالشرا جامعتشخيص صفات مربوط به فقيه 

 عمليه ذكر شده يها رسالهمرجع تقليد چنانچه مردم مرجع اعلم را از طرق مختلف كه در 
 :داردوجود  واجب است كه در اين زمينه دو نكته بر آنها  مرجعرييتغاست، تشخيص دهند، 

 در صورت تشخيص مرجع نكهيا و دوم دهند يم مردم صفات مرجع را تشخيص نكهيااول 
 زيرا با مشخص شدن و احراز مرجع اعلم، موضوع وحدت ،اعلم بايد تغيير مرجع دهند

 وحدت مالك گرفت كه به طريق اولي در توان يم و از همين مسئله شود يمت محقق مرجعي
 را تشخيص طيالشرا جامعمسائل اجتماعي نيز مردم يا نمايندگانشان صفات مربوط به حاكم 
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 نظرية اساس زمينه نيز برنيدر ا كه سپارند يم و زمام امور كشور و حكومت را به او دهند يم
  .)32 -33 :1388 منتظري،( ، يكي از شرايط حاكم اعلم بودن استواليت انتخابي مقيده

امت در  بر ....«: ديگو يم توسط مردم طيالشرا جامعانتخاب فقيه  ةزمين منتظري در اهللا تيآ
 خويش را به وي و حكومت را انتخاب كرده يطيالشرا جامععصر غيبت واجب است كه فقيه 

 و محذوري در گردد يم آنان والي بالفعل جامعه تيو تولبسپارند و چنين شخصي با انتخاب 
 را متولي امور طيالشرا جامعبنابراين ايشان واليت را نوعي توليت و فقيه . »ماند ينمبين باقي 

   .پردازد يمعليهم  مولي كه در چارچوب عقد بيعت به اعمال واليت بر دانند يممردم 
ما آن را تقويت كرديم گفتيم با انتخاب امت  كه يا هينظرطبق  ....«: ديگو يمايشان همچنين 

هنگام نبودن آن و بدين صورت شايد ائمه  به نصب و در طول، منتهي شود يمنيز امامت منعقد 
نتخب  منتهاي امر شخص ماند واگذار فرمودهغيبت امور واليي را به انتخاب امت  عصر در) ع(

: 2، ج 1379 منتظري،( » فرموده باشد كه شارع در والي مشخصييها يژگيوبايد واجد شرايط و 
251(.   

 و حق انتخاب دانند يماين عبارات، ايشان منصب امامت را نيز مانند واليت انتخابي بنابر
 اين بيانات، حق انتخاب به معناي از تمامايشان  مشخص است كه منظور. ندا براي امت قائل

 ايشان هايو نظر دياز عقارداشتي نظري چنين ب صاحبمصطلح براي مردم نيست و تاكنون اگر 
در  وگرنه ، ايشان چنين برداشتي كرده باشديها يسخنران شفاهي و از آثار شايد ،داشته است

انتخاب مستقل و به معناي واقعي كلمه براي   صحبت از حقعنوان  چيه  به مكتوب ايشان، آثار
 يا اينكه ديگو يم طيراالش جامع انتخاب فقيه از وجوب كه يوقت زيرا ايشان ،مردم نيست

 نصب است و فقيه منتخب بايد داراي شرايط نظرية در طول نخب نظرية ديگو يم صراحت به
 صيبر تشخمعينه توسط شارع باشد منتها كسي به واليت منصوب نشده است، همه داللت 

از صورت انتخاب فردي غير   كه درشود يمنه انتخاب و از كالمشان چنين استنباط  دارند و
 مردم در اين صورت مرتكب معصيت اًيثان ؛ اين انتخاب نافذ نيستاوالً ،طيالشرا جامع هيفق

  . اند كرده مراجعه طيالشرا جامع كه به فردي غير از فقيه اند شده
وجد الشرائط  حق االنتخاب، ولكن ال مطلقاً بل لمن ةكان لالم«: نديگو يم ديگري جاي در

امت اسالمي حق  ؛ من هذا القبيلةهاء في عصر الغيبمه الفق و لعل اماةو المواصفات المعتبر
ط و اوصاف يشراهمة  حق مطلق نيست بلكه اختصاص به كسي دارد كه انتخاب دارند اما اين

 :1ج ،ق1409 منتظري،( »معتبر را داشته باشد و شايد امامت فقها در عصر غيبت هم از اين قبيل باشد
404(. 

 ولي به ،يت از طرف خداوند متعال براي فقها جعل شده استاهللا منتظري وال  نظر آيتاز
از . اين صورت كه  شرايطي براي حاكم تعيين شده و تعيين او به خود مردم واگذار شده است
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، به اين صورت كه نديب يم» وكالت«و » واليت«طرفي ايشان ماهيت واليت فقيه را تلفيقي از 
 إنشاء كرده و او را ملزم به ايفاي طيالشرا جامعمردم از طريق بيعت، واليت را براي فقيه 

 واليت نوعي عقد الزم است كه جز با از منتظري اهللا آيتسخن، از نظر بدين . كنند يم يتعهدات
 ولي نه به معناي ،را برهم زد و بدين معنا وكالت است  آنتوان ينمدست رفتن برخي شرايط، 

 امانت به عنوان بهرا   و آنها هستند كه آنكه حكومت حق مردم است نظر بلكه از اين ،خاص
ولي چون حاكم حق امر و نهي به مردم را دارد، ماهيت  است،، وكالت كنند يمفقيه واگذار 
  .واليت دارد

      
  شهيد مرتضي مطهري  استاداهللا  آيت ديدگاه

مورد از به چندين در اينجا  و انتخاب گرايش دارد نظريةشهيد مطهري از متفكراني است كه به 
  . شود مي انتخاب اشاره نظرية اعتقاد ايشان به يها نشانه

فقها را براي واليت اجتماعي ناقص  ةادلواليت فقيه نپرداخته و  ةادلاستاد مطهري به 
 در اسالم صفات حاكم مطرح شده است، يعني آن شانينظر اه  ب.)453 :7 ج، 1358، مطهري( داند يم

يعني ايشان انتصاب كلي فقيه را  ؛د حاكميت پيدا كند باي،كس كه داراي آن صفات است
 و نه نيابت از جامعه و هجامع  و اذعان دارد كه ماهيت حكومت، قهراً واليت بررديپذ يم

از نوع واليتي  ؛ واليت حاكم مطرح استعنوان بهدر فقه هم اين مسئله . وكالت از جامعه است
ردم نيست، انطباق با معيارهاي الهي است كه در خاب منتپس مالك ا. كه بر قصر و غيب دارد

 حاكم شرعي و ولي ها ده حاكم شده و منعي ندارد كه در يك زمان، خود خودبهآن صورت 
  .)153 :1388مطهري، ( شرعي وجود داشته باشد

 منظور بهبيعت مردم با زمامدار  ةمسئلاما بدون انتخاب و تأييد مردم كسي حاكم نشده و 
جامعه  ةاداري و ي داشتن رهبر نيست، ولي تعيين حاكم براي وضع قوانين جزتيصالحتأييد 

 مردم است و مردم نيز ملزم به انتخاب فرد داراي دو ةبر عهدبراساس اصل بيعت و شورا 
حكومت  تواند ينمدر واقع هر فقيه به صرف فقيه بودن . هستند» عدالت«و » فقاهت«صفت 

 از مطلب مذكور معلوم است كه .)154 :1388 ،مطهري( ردم است از جانب مهيفق يولكند و انتخاب 
 و پس از آن دارند رااز بيعت مردم، تنها صالحيت اعمال واليت  پيشدر نظر ايشان نيز فقها 

ناقل  ةوسيلرا » بيعت«همچنين ايشان . شوند يماست كه مجاز به تصدي بالفعل حكومت 
 رهبر براي حكومت تيصالح ةدكنندييتأشف و  نه ابزار كاداند يم آن ةجادكنندياواليت و 

  .كردن
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، او به زور نبايد و خواهند ينماگر امام بحق را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص 
 ج، 1391، مطهري( لزوم بيعت هم براي اين است.  خود را به مردم به امر خدا تحميل كندتواند ينم
2 :70(.  

 نخب در نگاه استاد مطرح نظرية مباني عنوان بهمطالب مطروحه، موارد ديگري  ةادامدر 
 نساء، ةدر سورمذكور » األمر اولي« ةواژايشان در يكي از اثرهاي خود در مورد . شود يم
 به معناي اين نبود كه كردند يمهمبستگي دين و سياست كه امثال سيد جمال مطرح «: ديگو يم

 ةتود؛ بلكه به اين معني است كه به قول كواكبي، استبداد سياسي به خود قداست ديني بدهد
 مهم ديني تيمسئولمسلمانان حق دخالت در سرنوشت سياسي خود را يك وظيفه و 

 وابستگي دين به سياست به مفهومي كه در باال طرح شد، يعني مقام ميدان يم چنانكه ...بشمارند
ومي وجود  چنين مفهگاه چيهدر شيعه . قدسي داشتن حكّام، اختصاص به جهان تسنّن دارد

 .)25-26 :1374 مطهري،(»  باال نبوده استصورت بههرگز مر اولواالنداشته است و تفسير شيعه از 
 به غير معصوم تعميم است، واليت فقيه نظريةكه مبناي اصلي را » مراولواال«شهيد مطهري 

در مورد ايشان . شود ينم محسوب قرآني، قائل به واليت فقيه ادلةلحاظ بنابراين از دهد،  مين
واليت فقيه به اين معني نيست كه فقيه خود در رأس «: ديگو يمنقش فقيه در حكومت اسالمي 

نقش وي در يك كشور اسالمي، يعني كشوري كه در . دولت قرار بگيرد و عمالً حكومت كند
، نقش يك دندمتعه يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و عنوان بهآن مردم اسالم را 

ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و  ةوظيف. و نه نقش يك حاكم است ايدئولوگ
تصور مردم ما از واليت فقيه اين نبود و نيست كه فقها  ...صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد

واليت فقيه، يك واليت ايدئولوژيكي است  ... گيرندبه دستمملكت را  ةادارحكومت كنند و 
اگر انتخاب فقيه به .  و اين امر عين دموكراسي استكنند يم انتخاب و اساساً فقيه را خود مردم

 گفت اين امر خالف شد يم، كرد يمنصب بود و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را معين 
 مطهري،(» كنند يم مكتب خود مردم انتخاب نظر صاحب عنوان بهاما مرجع را . دموكراسي است

1357: 877-86(.   
. اند بودهست كه ايشان به نظارت ايدئولوژيك بر اجراي قوانين معتقد از عبارات مذكور پيدا

 گرايش انتخاب نظريةشهيد مطهري به  شك بي با توجه به آثار مختلف ايشان، ،از سوي ديگر
، در كنند يمكه مردم مرجع تقليد را با اختيار خود انتخاب طور همان به اين معنا كه ،ندداشت

زيرا حاكم  رند،داو مردم حق انتخاب  است طور نيهمكم اسالمي نيز  حاعنوان به هيفق يولمورد 
در اين زمينه فقيه نقش ناظر بر . بر سرنوشت خود هستند و نبايد چيزي را به آنها تحميل كرد
  .اجراي ايدئولوژي را دارد و نه اينكه حق حكومت داشته باشد
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  اهللا جعفر سبحاني آيت هاينظر
الناس مسلطون علي « در توضيح حديث باني حكومت اسالميماهللا سبحاني در كتاب  آيت

  متواتر از پيامبرطور بهكه )272ص :2 ج ،ق1403مجلسي،( مردم بر اموال خود تسلط دارند ؛»اموالهم
 و حديث دانستهنقل شده است، تسلط هر فرد بر مال خود را از مسلمات فقه اسالمي ) ص(

مال ديگري   بركس چيه.2 ؛مال خود تسلط دارند م برمرد. 1: داند يم دو جنبهمذكور را داراي 
 ندارد، به يا سلطهمال كسي  گاه كسي بر  كه هركند يمايشان در ادامه خاطرنشان . تسلط ندارد

 ةدربارمضمون لفظي آن  ةمالحظ نخواهد داشت، اين حديث با يا سلطهطريق اولي بر جان او 
 براي تصرف كس چيه كه رساند يم، شود يماستفاده جان مردم  ةدرباراموال و اولويتي كه از آن 

 كس چيه(از انضمام اين دو مطلب .  ندارديا سلطه خدا حق و از طرفدر اموال و جان مردم 
نتيجه )  مردم ندارد و حفظ نظام بدون سلطه بر جان و مال ممكن نيستو مال بر جان يا سلطه

تشكيل حكومت است،  ةالزمس مردم كه  كه تسلط هر فرد يا گروهي بر اموال و نفوميريگ يم
، بايد مورد انتخاب و ديآ يمبايد به اذن و خواست آنان صورت گيرد و هر دولتي كه روي كار 

گزينش يا الاقل مورد پذيرش آنان باشد، تا با قانون عدم تسلط كسي بر مال و جان افراد 
 اراده و خواست آنان  حكومت خود ملت وليدر تشكقدرت  ةسرچشمبنابراين . سازگار باشد

   .)186-187 :الف1370سبحاني، ( است
عناصر منزلة  به سبحاني در ادامه در همين كتاب، پذيرش عمومي و واليت فقيه را آيت اهللا
 و در عين حال واليت فقيه را از خصايص فقه شيعه كند يمحكومت اسالمي ذكر  ةپديدآورند

ايشان وجود عنصر واليت .  توجهي نشده است كه در فقه ديگر مذاهب اسالمي به آنداند يم
ي ناديده گرفتن آراي عمومي يا قاصر ا به معنها نشيگز و ها انتخابفقيه را در رسمي بودن 

 :الف1370سبحاني، ( شمرد يبرمحكومت » مكتبي بودن«ة ، بلكه الزمداند ينممردم  ةتودشمردن 
194(.   

تشكيل «: ديگو يمر توسط آن  همچنين در مورد تشكيل حكومت و تصدي اموايشان
ف در اموال و نفوس رحكومت كه براي بقاي زندگي اجتماعي انسان ضروري است، بدون تص

ن است كه دولتي آراه جمع . باشد ينم ريپذ امكانن  مشروع آنايها يآزاد ةمحدودمردم و تعيين 
و رضايت كم مورد قبول  دستي امر حكومت شود كه برخاسته از انتخاب مردم و يا دمتص

  .)226-227 :ب1370 سبحاني،(» آنان باشد
   

  هيفق يول نييدر تعنشاء اماهيت 
واليت براي فقيه كه شباهت بسياري به مفهوم انتخاب يا تشخيص دارد و » نشاءا «نظرية

 صالحي اهللا نعمتاهللا  آيت و تأمالت حاصل تفكرات ،عبارت بهتر منشعب از آن است به
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 واليت نظريةايشان   تحت تأثير واهللا منتظري  آيتجمله شاگردان  ايشان از.  استيآباد نجف
تقسيم خباري اي و واليت ييت را به واليت انشااهللا صالحي وال آيت. اند كردهي را مطرح يانشا
واليت فقيه به مفهوم خبري به معناي اين است «: ديگو يم خود نظرية حيدر توضايشان . كند يم

چه  حاكميت دارند، چه مردم بخواهند و مردم واليت و رع بر شااز جانبكه فقهاي عادل 
ولي واليت فقيه به مفهوم انشايي .  را ندارندياسيرهبر س حق انتخاب اساساًمردم  و. نخواهند

و  فرد را انتخاب كنند و واليت نيتر قيال فقيهان بصير، نياز ببه معناي اين است كه بايد مردم 
 واليت بالفعل ندارند، اگرچه ،اند نشدهان عادلي كه انتخاب فقيه.  را به وي بدهندتيحاكم

 »تنها فقيه منتخب مردم حق تصرف دركارهاي عمومي را دارد. صالحيت واليت داشته باشند
   .)275 : 8 ج ،1386منتظري، (

واليت فقيه به معناي نصبي يا خبري واليت براي فقها ثابت است و  نظر ايشان در در
در قوه  بالصورت بهنشايي يا انتخابي فقط واليت إنوع   دركه يدرصورت ،دواليت بالفعل دارن

را   آنتوانند ينم بالفعل  و عمليةدر مرحل ولي ،را دارند  آناعمال فقهاست و صالحيت ارياخت
آقاي صالحي . اند نكرده خود را به آنان واگذار تيو حاكم زيرا مردم واليت ، كننداعمال
نوع اول واليت فقيه به «: ديگو يمنشايي إ  وياخبار تعريف واليت  در بيان دقيقيآباد نجف

 از طرف به اين صورت است كه فقهاي عادل ؛خبري مثبت است ةجمليك  ةنتيجمفهوم خبري 
سهمي  اين نظر مردم در دادن واليت به فقها نقش و براساس. خدا منصوب به واليت هستند

نوع .  از جانب خداست بپذيرندفرضاًيت آنان را كه  والوچرا چون يب بلكه وظيفه دارند ،ندارند
 و دستورانشايي به معناي امر  ةجملبحث يك  ةنتيجدوم واليت فقيه به مفهوم انشايي است كه 

 پنجم قانون در اصلمردم بايد فقيهي را كه داراي شرايط موجود «: است به اين صورت كه
 اين است كه از ميان چند فقيه واجد تخاباز ان مقصود .»اساسي باشد به واليت انتخاب كنند

  اين نظر نقش اصلي درو طبق. شرايط بايد يك نفر يا يك شوري براي زمامداري برگزيده شود
 اين نوع واليت به مفهوم انشايي است بدين مييگو يماينكه . دادن واليت به فقيه با مردم است

 اين است كه چون مردم به حكم  وجود دارد و توضيح آندر آن» امر«معني است كه مفهوم 
 فرد را نيتر قيال كه بايد ديگو يم، عقل فطري كنند يمنياز طبيعي براي خود رئيس انتخاب 

 آن را انشاء يهر انسان است كه عقل فطري يو دستور امر نيو ابراي رياست انتخاب كنند 
و  زمامداري  فرد براينيتر قيالچون فقيه موصوف در اصل پنجم قانون اساسي . كند يم

 سياسي است، بايد مردم فقيهي را كه داراي اين امتيازات است به واليت انتخاب كنند و يرهبر
صالحي (» اين بايد يك بايد تحميلي نيست بلكه حكم عقل سليم و وجدان بيدار انسان است

 يها ارزش در طولرأي مردم «: ديگو يمآقاي صالحي در جاي ديگري  .)46-47 :1378 ،يآباد نجف
در و رأي مردم   الهي استيها ارزش الهي است بدين معنا كه حاكميت اصلي با قانون خدا و
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 كه داند يم رهبر نيتر قيال الهي قرار دارد، قانون خدا كسي را يها ارزش قانون خدا و طول
 عنوان به  الهي استيها ارزش باشد و مردم بايد كسي را كه داراي ها ارزشداراي اين 

 به ترها قياليهي است حكم عقل فطري نيز اين است كه بايد دب.  رهبر انتخاب كنندنيتر قيال
 بلكه حكم اند نكرده چيزي را بر انسان تحميل و اسالمزمامداري انتخاب شوند بنابراين خدا 

 خود نظرية نييدر تب ايشان .)77: 1378 ،يآباد نجفصالحي ( »اند كردهبر آن تأكيد  عقلش را تأييد و
 بيان تفاوت بين واليت فقيه به معناي خبري با نوع  درزيآم مناقشهتوجه و  شايانليل چند د

  . كند يمبيان  ديگر آن
 خبري اينست كه به مفهومواليت فقيه  ة الزم.1«: ديگو يمه زمين صالحي در اين اهللا آيت

واليت  ةالزمرضاي مردم شرط نيست، ولي  زمامدار ندارند و  ولي امر ونييدر تعمردم نقشي 
فقيه به مفهوم انشايي اين است كه نقش اصلي را در تعيين زمامدار مردم طبق موازين اسالمي 

 ييفقهاي عادل نيروي اجرا .2؛  دارندبر عهدههمان معيارهاي عقلي فطري است  ةپايكه بر 
 تواند ينم مردم فقيه را به زمامداري انتخاب نكنند نيروي مردمي ندارد و نداشته باشند زيرا اگر
واليت فقيه به مفهوم انشايي اين است كه فقيه  ةالزم كه يدرصورتاعمال واليت كند، 

نيروي او ناشي از رأي مردم  شده داراي واليت بالفعل است زيرا منتخب مردم است و انتخاب
 صورت به خبري اين است كه نصب فقهاء به واليت در مفهومواليت فقيه  ةالزم .3؛ است

قبول   اصطالح در شكل يك ايقاع يكطرفه تحقق يابد و رضا وو به انجام شود يكطرفه از باال
مردم و حتي رضاي خود فقهاء شرط نباشد، ولي واليت فقيه به مفهوم انشايي به اين معني 

و  مردم از طرف آن جابيو ا  استو مردم هيفق يولاست كه واليت محصول قراردادي بين 
 از لوازم ديگر .4؛  رضاي طرفين شرط خواهد بوددر آن عاًطب فقيه است كه از طرف آن قبول

واليت فقيه خبري اين است كه مردم نتوانند فقيه متخلف را از واليت عزل كنند زيرا واليت را 
 مردم تعهدي نداشته باشند در مقابل فقهاء نيو همچن بگيرند از او تا بتوانند اند ندادهمردم به او 

 واليت فقيه به مفهوم انشايي اين است كه فقيه در ةالزم ولي اند ستهنبزيرا با مردم قراردادي 
مقابل مردم تعهد دارد كه طبق قانون اسالم  در  وشود يمصورت تخلف توسط خبرگان عزل 
 ة الزم.5 ؛خواهند يم از او تعهد عمل به اسالم را اند دادهرفتار كند زيرا مردمي كه به او رأي 

 نيابت و به خبري اين است كه فقيه عادل وكيل سياسي مردم نباشد ديگر واليت فقيه به معناي
 وكالت را مراعات نكند چون واليت را از مردم نگرفته و احكام اعمال واليت نكند از مردم
 نيابت از و بهشده وكيل سياسي مردم است  انتخاب هيفق يول در نوع انشايي كه يدرصورتاست 

بديهي است كه اين وكالت در  احكام وكالت را رعايت كند وبايد   وكند يممردم اعمال واليت 
   .)50-52 :1378 ،يآباد نجفصالحي (  » دارد كل نيز وجوددارمزما حكومت و در يها شعبه ةهم
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در  زيرا ،بسياري از موارد قابل مناقشه است  درهمگي كه ايشان ذكر كرده ييها تفاوت
 برخالف ،مردم شرط است ةآگاهان مسلم رضايت رطو به ياخبارواليت فقيه به مفهوم نصبي يا 

 حاكميت دارد و براي فعليت يافتن حاكميتش بايد اعمال زيرا فقيه مشروعيت ،ايشان ةفتگ
 ي اجرامنظور به زيرا تشكيل حكومت ،دست آورد بهرضايت مردم را از نظر مقبوليت عمومي 

 ةمقدم مردم از باب  رضايتليو تحص واجب است در جامعه اسالمي و مقرراتقوانين 
مورد اينكه  در. نيز همين گونه بوده است) ره( نظر امام خميني در واجب، واجب است و

د وكالت به معناي دقيق كلمه است و اين جمله خالف مسلم  واليت فقيه عقاند گفتهايشان 
يت فقيه  زيرا ايشان وال، اصلي واليت انتخابي مقيده استپرداز هينظراهللا منتظري  آيتنظريات 

 كه عقد الزم دانست يم بيع ةمثاب به را پيماني و آن دانست ينمرا عقد وكالت به معناي خاص 
 كه يكي از شود يم طريق مردم به فقيه واگذار و از از جانب خدا تيو حاكماست و واليت 

ه  را بطيالشرا جامعند فقيه ا  است و مردم ملزم»الناس مسلطون علي اموالهم«مباني اصلي آن 
مردم  توسط شده انتخابجاي ديگري ايشان گفته است كه فقيه  در. واليت بر خود برگزينند

در  البته اين نظر بر مبناي اين است كه ،قابل عزل توسط مجلس خبرگان است
 هواسط ولي آنهايي كه مشروعيت را بدون ،، رأي مردم شرط استهيفق يولبخشي به  تيمشروع

  . ي ندارند چنين اعتقاد،دانند يمالهي 
 واليت فقيه مطرح است و نظرية آنچه در«: ديگو يماهللا مصباح يزدي در اين زمينه  آيت

 عبارت است از اينكه هرچند مقبوليت شود يم دموكراسي نظريةموجب تمايز اين نظريه از 
نظر اسالم   بودن حكومت ازيو قانونمردمي شرط تحقق حكومت است اما مالك مشروعيت 

 مطلب ريشه در نيو ا. دهد يمت بلكه اساس مشروعيت را اذن الهي تشكيل رأي مردم نيس
لحاظ نظري بايد ثابت  آنچه از. اعتقادات مردم و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستي دارد

 حكومت است ولي اگر يك حكومت داراي مشروعيت تيو حقانشود مربوط به مشروعيت 
اشته باشد، قابليت تحقق عيني در سطح جامعه كامل باشد ولي خواست و رضايت مردم را ند

  .)254-255 :1388 مصباح يزدي،(» را نخواهد داشت
 مردم و نظر است و رأي الهي ،مشروعيت حكومت بدون واسطه ، مصباحاهللا آيت دگاهيدر د
 ولي ،لحاظ نظري داراي مشروعيت است حاكم از بخشي به حاكم ندارد و مشروعيت تأثيري در

.  عيني بايد رضايت مردمي تحصيل كندطور بهجامعه   حاكميتش درو تحقق لحاظ عملي از
 بالقوه هم ندارد چه برسد صورت به واليت انتخابي حاكم واليت ةيدر نظر ،عبارت بهتر به
 يو برا واليت انتصابي يا خبري، حاكم واليت بالقوه دارد نظريةدر  ولي ،بالفعل صورت به

 ياز سو.  نياز به مقبوليت عمومي دارد،شود يمت متجلي  حاكميصورت بهاعمال واليت كه 
بيعت به «: ديگو يم هيفق يول لزوم بيعت مردم با در مورد يآباد نجفاهللا صالحي  آيت ،ديگر
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 كه كنند يم دادن به زمامداري كسي است كه با او بيعت تيو رسم و انتخابمعناي رأي اعتماد 
 اوامر تواند يم و رديگ يمدست  بهوهاي اجرايي را نير  وكند يم پيدا او قدرتپس از بيعت، 

 به خالفت قبالً از بيعت چنين قدرتي ندارد اگرچه و قبل كند و اجراحكومتي را صادر 
   .)67 :1378 ،يآباد نجفصالحي ( »منصوب شده باشد

قبل از بيعت نيز واليت بالقوه   فقيه واليت بالفعل ندارد و،نظر ايشان تا قبل از بيعت در
 يا قهيطر مردم است و  فقيه تا قبل از بيعت مردم كه قراردادي بين فقيه و،عبارت بهتر به ،داردن

حاكميت به اوست، نه   براي سپردن واليت وطيالشرا جامعانتخاب فقيه  براي ابراز انشا و
ولي اگر منصوب به واليت باشد، واليت . نه حق اعمال حاكميت ناشي از آن را واليت دارد و

 خبري و انشايي نظرية اين تفاوت اصلي مفهوم بيعت در  ولي حق اعمال حاكميت ندارد ودارد
 انتخاب بيعت كنند، ملزم به رعايت شرايط در قالب با فقيهي اگر مردم ،از سوي ديگر .است

 ، تخلف كند يا فاقد يكي از شرايط خود شوداش يقانونكه او از وظايف  زمانيبيعت هستند تا 
 و امكان به داليلي بر حق انتخاب او.  معزول استخود خودبهكه در اين صورت مانند عدالت 

چند مورد اشاره  به كه كند يم براي فقيه توسط مردم نيز اشاره تيو حاكم واليت يانشا
 .2 ؛ افراد زمامدار انسان باشندنيتر قيال بايد كند يم كه حكم ها انسان عقل فطري .1«: شود مي

نهي  به معروف و  كه دعوت به امريو اخبارآيات  ةهم كه از منكرنهي   وبه معروف داليل امر
مردم به حاكم كردن صالحان كه  ةهم داللت دارد كه بايد و اطالق با عموم كند يماز منكر 

 نيز براي تحقق آن بكوشند و از حاكم كردن عمالً  وامر كنندمصداق كاملي از معروف است 
 » نيز براي جلوگيري از آن بكوشندعمالً نكر است نهي كنند ونااهالن كه مصداق كاملي از م

 واليت نظرية ديگر براي رد ياز سوايشان  .)153-154، 151-150، 147 :1378 ،يآباد نجفصالحي (
آقاي صالحي داللت توقيع شريف را . كشد يم مورد استناد را به چالش اتياز رواانتصابي يكي 

را  آن  وبرد يم واليت انتخابي زير سؤال پردازان هينظر  ازرگيدبر واليت فقيه همچون بسياري 
 ، روايت آمدهنيدر ا حديث كه تروا«: داند يم بيان شأن مرجعيت براي فقها در مقامحداكثر 

است كه از آنها احكام شرعي استنباط  عناي راويان اخبارمبه معناي فقهاء نيست بلكه به 
  .)9 :1378 ،يآباد نجفصالحي ( »شود يم

» إن«اموال خود به طريق برهان  تأييد شرعي تسلط مردم بر«: اند گفتهبرخي در اين مورد 
 سرنوشت آنها توسط خودشان نييو تع و شئونكاشف از تأييد شرعي تسلط آنها بر نفس 

   .)36 :1388منتظري، ( »باشد يم
ود نداشته به معناي ايجاد و احداث واليت براي فقيه است كه از قبل وج»  واليتيإنشا«

 اعمال واليت را تيصالح يعني فقهايي كه تنها ؛رديپذ يماست و از طريق بيعت انجام 
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 بالفعل صالحيت صورت به، پس از رجوع مردم و بيعت با آنها ندهست بالقوه دارا صورت به
  .ابندي يماعمال واليت را 

  
 تيجهن

 ةزمين در گاه چيو ه سخن گفت توان ينمواليت فقيه از انتخاب به معناي دقيق كلمه  ةمسئلدر 
تعبير نشده است، بلكه مردم در صورت ) دموكراسي( به معناي مصطلَح از انتخابفقه سياسي 
، مكلف به بيعت و رجوع به وي هستند، يعني مسئوليت مردم در اين طيالشرا جامعوجود فقيه 

يت انتخابي را فاقد وال، بر نظر برخياز طرفي اگر بنا. محور حقمحور است و نه  تكليفزمينه 
 با هايي ه، نظرينظريه گفت كه نظريات فقهاي معتقد به اين توان يمسابقه در فقه شيعه بدانيم، 

 ةينظررايج در اين زمينه،  نظريةزيرا  ،حق حاكميت براي مردم در كنار حق حاكميت الهي است
بخشي  مشروعيت ةنندك نييتعاهللا صالحي نيز نقش  آيت در نظر ،از سوي ديگر. نصب بوده است

 خود را ارائه كرده نظريةاهللا منتظري  آيتبراي مردم در نظر گرفته شده، كه ايشان نيز قبل از 
 منتظري هستند اهللا آيت واليت انتخابي، نظريةكه گفته شد، صاحب اصلي طور همان ولي ،است

ن در مفهوم إنشا و بنابراي. ندا  متفاوتتيماهيكسان ولي  هنتيج ةنظريو هر دو فقيه صاحب دو 
 و ند دار ارادهجامعه، مردم اختيار و   به واليت و حاكميت برطيالشرا جامعانتخاب فقيه 

داراي منصب  طيالشرا جامع فقيه هرچند ،عبارت بهتر به.  چيزي را به آنها تحميل كردتوان ينم
و براي  هردك مگر اينكه مردم او را به واليت انتخاب ، اعمال حاكميت نيستو حقواليت 

 واليت براي فقيه است نه ينشاااعمال حاكميت با او بيعت كنند و بيعت در اينجا ناقل و 
از طرفي چنانچه مردم آمادگي الزم براي انتخاب يا تشخيص .  آنةدكنندييتأكاشف و محقق و 

 و از طريق نمايندگان متخصص در مسائل فقه ميرمستقيغ طور به ،نباشندرا نداشته  هيفق يول
 واليت نظرية واليت انتخابي و نظريةدر واقع يكي از نقاط تمايز . كنند يمياسي اقدام س

 و نصب او به واليت و مشروعيت الهي ،انتصابي، مشروعيت الهي بدون واسطه فقيه منتصب
 زيرا ،فقيه منتخب و صالحيت اعمال واليت وي بعد از رجوع مردم به اوست ةواسطمردمي با 
. دانند يمنتخابي، حكومت را در عصر غيبت تلفيقي از حكومت الهي مردمي  انظريةقائالن به 

د به رعايت قوانين بشري از جمله قانون اساسي ي مق،تفاوت ديگر اين است كه فقيه منتخب
 بلكه داراي اختيارات الزم ، مقيد به رعايت قانون اساسي نيست، فقيه منتصبكه يدرحال ؛است

 شده يا احصا چه اين اختيارات در قانون اساسي براي او ؛استمد شدن نظام ادر راستاي كار
 البته ممكن است با مقتضاي ، قيد كردتوان يمهمچنين در نوع انتخابي شرط زماني . نشده باشد

الوصف بودن آن است نه  مادام زيرا مقتضاي واليت فقيه، ،اعمال واليت ناسازگار باشد
رت ارتكاب خطا يا گناه عمدي از واليت قهراً معزول  بودن آن و فقيه تنها در صوالعمر مادام
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همچنين .  بالقوه و بالفعل داردصورت به صالحيت اعمال واليت را ،است و تا چنين نشده باشد
 واليت انتخابي اين است كه نظريةدر » تشخيص«و » انتخاب« خاص تفاوت ماهيت طور به

مربوط به  اوصاف، بودنش  واليتينظراز  و كنند يمبودنش، مردم فقيه را انتخاب  وكالتيجهت 
 بايد  نخب،نظريةن به  از ميان قائال،از طرف ديگر. دهند يمحاكم اسالمي را تشخيص 

 از آثار ،طوركه بيان شد  كه هماناند پرداختهشهيد مطهري نيز به واليت فقيه  كردخاطرنشان 
ني كه ايگر اينكه فقها و متكلمد ةنكت. اند داشتهانتخابي گرايش  ةنظريايشان پيداست كه به 
 و حق انتخاب به معناي زنند يمو از انسان به ماهو انسان حرف  رندداقرائت انساني از دين 

  .نخب گرايش دارند ةنظري مثل شهيد مطهري، به ،ندا صاحب اختيار بودن مردم براي آنها قائل
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