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 فقیه و انتخاب مردم والیت 
 *زاده کاظم قاضی  

 

 چکیده
هیای   در اندیشه سیاسی، نظریات منتلفیی از فیلسیوفان دربیارۀ حیق حاکمییت و ویژگیی      

، شیعیان درباره رهبری جامعه، ح ور معصومانحاکمان گزارش شده است  در دوران 
رو نبودند؛ برخ ف دورۀ غیبیت کیه بیه معصیوم دسترسیی       از نگاه نظری با مشکلی روبه

ای داشته  نیست و شرایط حاکم یا رهبر جامعه اس می و یگونگی انتناب او اهمیت ویژه
ره اسیت کیه بیه نظیر     بیا  فقیه و والیت فقیهان، مبتنی بر روایاتی دراین است  بحث والیت 

های جزئی مانند والیت بر غُیّب و قُصّر و ق است، نه والیت  رسد بیشتر ناظر بر والیت می
الشیرایط، مسیولۀ انتنیاب ییا      فقیهان جیامع  به معنای حکومت بر جامعه  در بحث والیت 

یین  اقبال مردم نیز جایگاه مهمی ندارد و اساساً بحث بر سر شوون فقیهان بوده که یکی از ا
نظر دربارۀ داللت این رواییات و تسیری آن بیه والییت فقییه       شوون، والیت است  اخت ف

آورد و ننسیتین مشیکل، شییوۀ     عنوان حاکم جامعه، مشک ت فراوانیی بیه وجیود میی     به
الشرایط و مشیروعیت اوسیت  دربیارۀ مشیروعیت      انتناب یک فقیه از میان فقیهان جامع

گاه وجود داردب الف( دییدگاهی کیه والییت فقییه را     فقیه در حکومت اس می دو دید ولی
بیند یا آن رواییات را حمیل بیر     ای غیر از ادلۀ روایی در حکومت گسترده می براساخ ادله

کند، نه حمل بر نصب الهی  در این دیدگاه انتناب مردم امری حتمی و  مکموعۀ شرایط می
فقیهان در عرصۀ گسیترۀ   جدی برای مشروعیت است؛ ب( دیدگاه دوم معتقد به نصب عام

دولت است  طرفداران این دیدگاه برای ترجیح یکی از این فقیهیان بیر دیگیران، ناییار از     
ها مشک ت فراوانیی نییز دربیردارد کیه در مقالیه بیه        اند  این توجیه های گوناگون توجیه
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که در جستجوی این واژ   طوری ای طو نی ندارد؛ به واژۀ و یت فریه در فره ما پیشینه
طور جدی به این مسلله پرداختهه اسهت،  افزار فره، شاید نخستین موردی که به در نرم

مرحوم شهید ثانی است، البتهه فرهها پهیش از آن بها واژگهان دیگهری، ماننهد  مسالک
اند؛ حتی کسانی مانند شیخ مفید و شهیخ  شار  کرد سلطان ا سالم، به این موعوا ا

منوان  اند، ولی نه در سطحی کهه امهروز  بهه اج ال این موعوا را بیان کرد  طوسی به
 کنی .           بحث و یت فریه از آن یاد می

را بهه موعهوا  عوائر ا یامق( بابی از کتاب 1245پا از آنکه مالاح د نراقی )م
های فرهی شهد. بهه نظهر           تدریج وارد کتاب داد، این موعوا بهو یت فریه اختصام 

صهورت گسهترد  و مبسهوط ایهن موعهوا را بررسهی  رسد نخستین فریهانی که به می
(، میرمبهههدالفتاح مراغهههی 582-529ق، م1417انهههد، مالاح هههد نراقهههی ) کرد 

( و مح دحسن نجفی، معروف بهه صهاحب جهواهر 578-561، م2ق، ج1417)
ای مسترل و مختصر دربارۀ           ( هستند. گا  نیز رساله397-396، م21، جق1404)

و یت فریه نوشته شد  است. فریهانی مانند مح درسول کاشهانی و فاعهل دربنهدی 
سهتایش و مهریهزی،  رح انانهد ) بار  تألیف کرد  هایی دراین صورت مسترل رساله به

کهه  رمائ   ی   یف الفقی  ای (. در مج ومۀ هشتصد صفحه311-131مق، 1425
ای تهاریخی در  افزار فره نیز قابل جستجو و در دسترآ اسهت، پها از مردمهه در نرم

نفهر از  های دوازد   ، رسهاله«ل ح  تاریخی  فی و ی  الفریه»باب و یت فریه با منوان 
فریهان دربارۀ و یت فریهان آمهد  اسهت  مالاح هد نراقهی، میرمبهدالفتاح مراغهی، 

ابهوتراب حسسهینی قهابنی،  طالب بهن  رسول کاشانی، فاعل دربندی، سهیدابومح د
مالنظرملی طالرانی، مح دملی نجفی، ابوال عالی کلباسی، سیدمح د بحرالعلوم، 
مح دتری نجفی، مح هدملی اصهفهانی، سیدمصهطفی خ ینهی و سیدمح درعها 

 گلپایگانی.
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ای  توان گفت موعوا و یت فریهه در آثهار فریههان، گها  بهه اشهار  طورکلی می به
هایی مسترل یا غیرمسترل پرداخته شد  اسهت.                               منوان رسابل و جزو  مختصر و گا  به

شته شد؛ به بیان دیگر، از هایی دربارۀ و یت فریه نو                              پا از انرالب اسالمی ه  کتاب
های مسهترل           هایی از کتاب، به کتاب                              ها و بخش                    اشارات به رسابل و از رسابل و جزو 

 هایی که پا از پیروزی انرهالب اسهالمی در ایهن موعهوا                              ترین کتاب رسید. از مه 
اثهر  رراماة  هی   یهف الفقیه ،توان به دو کتاب اشار  کرد  یکی کتاب  نوشته شد، می

الله حسینعلی منتظری که به مربی و فارسی در دسترآ است و دیگری کتابی که           آیت
، الو یف ا لهیف ا مهالمی  أ  الحکومهف ا مهالمی متأخر از کتاب اول است با منوان 

  1الله مح د مدمن. آیتجلد اثر   در سه
 

 والیت فقیهان در فقه شیعه

ههای تهاریخی تها پهیش از دورۀ           نکتۀ اساسهی کهه در طهول دور  الف( شئون فقیهان:
ج هوری اسالمی مطرح بود، این است که بحث و یت فریهه، در حریرهت و یهت 

ا اقبهال مهردم الشرایط بود و در این باب، اصاًل مسللۀ انتخهاب مهردم یه فریهان جامع
منوان امری جدی مطرح نبود. بحث بر سر شلون فریهان بود که یکی از این شلون،  به

و یت فریهان است؛ بنابراین، از نظر فریهان، معنای و یت فریه این بود که هر کها 
به ِام ال اختیهارات و و یهت مجهاز  شرایطی را داشته باشد، از جانب معصومان

های مختلفی اسهت. مهن  نظرها و دیدگا  و یت ه  اختالف است. دربارۀ حدود این
                     ام؛ بهرای میهال، آوری کهرد  ها، اختیارات فریهان و حدود آن را گهرد در یکی از کتاب

این حدود را در                      حدود این اختیارات از نظر برخی، در حد قضاوت است و برخی نیز
                                                           

که از - الوالیة االلهیة االسالمیةافزار نور در دسترس است، البته جلد سوم کتاب  . هر دو کتاب در نرم1
افزار نور، هنوز جلد سووم ایو   افزار نیامده است؛ زیرا در زمان انتشار نرم در نرم -تر است جهاتی مهم

ی  جهت است که مطالو  ایو  جلود، بیشوتر مطالو  کتاب منتشر نشده بود. اهمیت جلد سوم از ا
هوال زموان           گیورد، ولوی عمودل جلودهال اول و دوم، مربووب بوه ب   اصلی عصر غیبت را دربرمی

 است. حضور معصومان
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دانند. برخی از فرها ه  حد ایهن  ل ما  یا در حد گرفتن خ ا میحد رؤیت هالل او
حال مهوارد  هر داننهد. بهه          اختیارات را بهیش از قضهاوت و در حهد اجهرای حهدود می

نظریهه در بهاب و یهت  20یا15توان در حدود  گوناگونی بیان شد  است و ترریبًا می
 دست آورد.   فریهان یا نیابت فریهان به این معنای گسترد  به

در میان فریهان شهیعه، مشههور ایهن اسهت کهه فرهها، اج هاً  شهأنی از جانهب 
شهود           دارند و در این نظر اختالفی نیست، اما بحث از جایی شروا می معصومان

ای ام ال کند و ام ال حاک یهت                     که فریه بخواهد حاک یت خود را در سط  گسترد 
تابهد. قهابالن بهه و یهت فریههان  ترد ، دیگر حاک یهت دو نفهر را برن یدر سط  گس

الشرایط، از گذشته دربارۀ منشأ مشرومیت و یت فریه و فرض احت ال تعارض  جامع
و یهت »و « و یهت مبسهوط الیهد»انهد. نظریهۀ  و تزاح  در مورد خام، توجه کرد 

ا اغلهب فهرض و یهت کهرد؛ زیهر درحریرت مشکل تزاح  دو فریه را حل می« اسبق
کردنهد  گسترد  بر کشوری پهناور مورد توجه نبود و آنچه از و یهت فریههان مهراد می

هایی بود که در م ل در دسترآ فرها بود؛ ماننهد و یهت بهر غّیهب و  مربوط به حوز 
قّصر، و یت بر قضا، اجرای حدود، موقوفات و گا  فصل خصومات و الزام به برخی 

محدودۀ یا شهر یا منطره. برای ن ونه، مردم یا منطره یا چند  از امور حکومتی در
الشهرایط در یکهی از ایهن  شهان را بهه نهزد یها فریهه جامع روستا، سدال و مشکالت

بردنهد. در  کردند، قضاوت را نزد ایهن فریهه می بردند. اگر دونفر دموا می روستاها می
داد که ربطی به این روستا نداشت. در این  خ میای ر                    روستای کناری ه  چنین مسلله

های اجت هامِی  الشهرایط، نبهوِد حساسهیت بهودن فرههای جامع صورت با توجه به ک 
ام ال و یت از سوی هریا از فریهان و مدم تأثیرگهذاری کهالن شهخو والهی در 
زندگی اجت امی مردم، تصور و تصدیق اینکه ه ه فریهان برای و یت بهر ایهن امهور 

اند، قابل پذیرو بود. مع وً  ه  تعداد فریهان ک  بهود و فریههان نیهز در  صب شد ن
 -که مطلوبیهت دنیهایی نهدارد و در مرابهل نیهز دردسهرهای اخهروی دارد-این امور 
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رغبت بودند و اصوً  فرض تزاح ، فرض محالی بود. در صورت تزاح  نیز فریهی  بی
و بود و مشکلی در نظه  اجت هامی که پیش از ه ه ام ال و یت کرد  است مشخ

؛ بنابراین، موردی ندارد که بگویی  ت هام (101، م1377زاد ،  )قاعی آمد پیش ن ی
اند که برخی  اند و به بیان برخی دیگر، مأاون منصوب فریهان از جانب معصومان

 ند. های اجت امی داشته باش ها را در حوز                               از ِام ال و یت
در شهرایط امهروز جامعهۀ اسهالمی کهه  ب( تبدیل والیت فقیهان به والیت فقیهه:

الشهرایط قهرار گرفتهه اسهت،   مرصۀ زمامداری کشوری پهناور به دست فریهان جامع
معیار قرار دادن نظریۀ پیشین مشکالتی به ه را  خواهد داشت. اینکهه فریهه مبسهوط 

جههز در مههوارد خاصههی کههه یهها فریههه  الیههد ادارۀ امههور کشههور را بههه مهههد  بگیههرد،
تری داشته باشد و در م هل  الشرایط از دیگر فریهان پایگا  اجت امی بسیار قوی جامع

مردم با وجود فرمان او، به دیگران منایت نداشته باشند، م لی نخواهد بود. برخی از 
کهه  الشرایط، چه آنان که مرجعیت دارند و چه برخی مردم به بسیاری از فریهان جامع

یها  مند و معتردند، البته برخی بهه هین در سنگرهای دیگر هستند، تا حدودی مالقه
ارادتی ندارند. در صورت فردان رهبری، فرمان هریا از آنهان بهرای برخهی از مهردم 

توان بسهط یهد فریهه را زمینهۀ ام هال  محترم و مطاا است. در این شرایط چگونه می
برت در ام هال و یهت نیهز در مرصهۀ و یت وی در مرصۀ یا کشور دانسهت؟ سه

ال للی، کارساز نیسهت.  کشور و در وععیت اجت امی کنونی و اوعاا داخلی و بین
الشرایط پیش از دیگهران  فرض کنید پا از رحلت امام خ ینی، یکی از فریهان جامع

؛ در آن صهورت بایهد «پهذیرم من زمامداری جامعۀ اسالمی را می»کرد که  امالم می
. این نکتهه هه  دارای اه یهت )ه ان( شد عۀ اسالمی به وی تفوی  میو یت جام

است که برخالف و یت در معنای محدود، ام هال و یهت در مفههوم گسهتردۀ آن، 
طور نیست که فریهان مسلولیت آن را نپذیرنهد  مرغوب فیه است و نه مرغوب منه. این
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آن است و ه  شأن تهزاح  و این و یت را به ه  تعارف کنند. در اینجا ه  رغبت در 
 و به معنایی در آن اختالف وجود دارد.

تنهایی ایهن مشهکل را  توانهد بهه صورت ج ع ن ی  بنابراین بحث و یت فریهان به
، و یت فریه است و باید یا فریه در کشور حکومت کنهد. حضهور                     رفع کند. مسلله

آنهها                      پهذیر نیسهت و ه هۀ ر قه  امکانیا فریه در تهران، یکهی در مشههد و یکهی د
توانند دربارۀ کل کشور نظر بدهند. اینجاست که مسللۀ ورود بهه مباحهث کهالن  ن ی

 شود.           طور جدی مطرح می حکومت اسالمی، به
در اینجا بنا بر دیدگا  خود که بحث بسهیار مه هی اسهت و تها حهدی نیهز بهر آن 

های فرهای متهأخر آمهد            که در کتاب             این است که ادلۀ و یت فریه کن ، پافشاری می
وی   روایات گوناگونی که از مرحوم نراقی تها مرحهوم امهام و دیگهران بهه آن  است، به

های جزبی است که بیان           ای است که ناظر به آن و یت                    روایات و ادله                     اند، استناد کرد 
شد؛ یعنی مربوط به جایی است که این فریه در یا روستاست و آن فریه در روستای 

شود؛ برای ن ونهه،  های جابر معنا می          دیگری است و مع ول این موارد در ایل دولت
فریههان اسهت و   و یهت                     -هاسهت          که روایت مشههور ایهن متن-قالب روایت مربوله 

گوید به سراغ این فریهان بروید. چیزی کهه در آن وجهود دارد ه هان نصهب مهام           می
َمهن »فریهان به و یت است. برای نونه، حضهرت امهام ایهن روایهت را بیهان فرمهود  

. یها (59، م1388)خ ینهی،  «خلفائک؟ قاَل: اّلذیَن َیأُتوَن ِمْن َبْعدی، َیرُوَن َحِدیثی َوُسهنّتی
ْن َقدْد َرىی َحددیَننا َىَظَظدَر »...گوید            حنظله که می روایت م ربن َیْنُظراِن َمْن کاَن ِمْنُکْم ِمَمَّ

ی َقْد َجَعْلُتدُه َعَلدْیُکْم حاِکمدًا... حکاَمنا... َفْلَیْرَضْوا ِبِه َحَکمًا فإظَّ
َ
 «.ِفی َحالِلنا َىَحراِمنا َىَعَرف أ

که ایهن وی گهی را دارد. در            کسی بروند                     اند، باید به سراغ دونفر که با ه  در نزاایعنی 
ی َقْد َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاِکمداً »گوید   ادامه می که این شرایط را دارد، بر           ؛ من آن کسی را َفِإظِّ

بهار  آمهد  اسهت، در واقهع  که در این شأنیت روایات مختلفی«. ش ا حاک  قرار دادم
خواهد مسهل انان و شهیعیان را بهه فریههان ارجهاا بدههد و بهرای           ه ین است که می
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ر قابل شهد                       فریهان، شأن قضاوت و حل خصومت ب و َقصی و شأن سرپرستی امور َغیی
بهرای ادارۀ کشهور اسهالمی و  رو، بنا بر مریدۀ من، ایهن روایهت را نبایهد است. ازاین

و یت فریهی که باید در حکومت، یکی باشد استفاد  کرد. یکی از مشکالتی کهه در 
مباحث نظرِی موعوا و یت فریه پا از ج هوری اسالمی وجود دارد، ایهن اسهت 

ههوری اسهالمی هایی که خود روایهت دارد، دربهارۀ ج                               که روایات را با ه ان د لت
اند و پا از آن فریهان را به فریهه امله  و  فریهان را پذیرفته اند. سپا و یت  بیان کرد 

که آن روایات د لت چندانی نهدارد. در  حالی اند؛ در اصل  یا فریه منتخب برگرداند 
دی، ایشان ه  این نظهر آبا الله طاهری خرم          آیت                     خالل گفتگوی مل ی خود  با مرحوم

را تأیید کرد که نباید به روایات و درحریرت د لت این روایات، برای ادارۀ یا کشور 
اسالمی و یا حکومت اسالمی ت سا کرد. حال براساآ ادلۀ مرلهی یها براسهاآ 

تهوان بهه آن  یههایی وجهود دارد کهه م                              های دیگهر، روو استفاد  از این روایات و نوا
 پرداخت. 

 
 والیت فقیه در قانون اساسی

الشهرایط، بهه  فریههان جامع ای که بیان شد، وقتهی بها اهنیهت و یهت  براساآ قامد 
ج هوری اسالمی رسیدی ، نخستین پرسش این بود که در شرایطی که ه هۀ فریههان 

 توانند حاک  شوند، چه باید کرد؟  الشرایط ن ی جامع
منوان تحدید  های نظری آن که منتشر شد، نکاتی به ا در تحلیلدر قانون اساسی ی

ای که در قانون اساسی، نخست نوشته شد این بهود  این فریهان آمد؛ برای ن ونه، نکته
شوند، باید امل  باشند. اصل پنج  قهانون  منوان رهبری انتخاب می که فریهانی که به

در زمهان غیبهت »گویهد            یاساسی، مسلله را به ایهن صهورت بیهان کهرد  اسهت و م
، در ج هوری اسالمی ایران و یت امر و امامت امت برمهدۀ مصر حضرت ولی

گا  به زمان، شجاا، مدیر و مهدبر اسهت )اصهل پهنج  قهانون  «فریه مادل و باتروا، آ
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. درحریرهت در اینجها فراههت، مهدالت، ترهوا، اساسی ج ههوری اسهالمی ایهران(
ریت را بیان کرد  است، ولی در اصل صدوهفت  کهه بهه آن شجامت و مدیریت و مدب

دهد، مسللۀ امل یت را کاماًل محور قرار داد  است. در واقهع فرههای           اصل ارجاا می
نحوی بها نظریهۀ مرجعیهت  فریهان را بهه  مجلا خبرگان قانون اساسی، نظریۀ و یت

منوان طریهق  ی خام بهمل ی فریه م زوج کردند و طریق تشخیو مرجع را در قالب
گونهه بیهان شهد  اسهت   اند. در قانون اساسی، پیش از بهازنگری بدین رهبر بیان کرد 

  از طهرف  قهانون،  ایهن  پهنج   واجهد شهرایط مهذکور در اصهل  از فرهای  یکی  هرگا »
  کهه  گونه باشد، ه ان  شد   و پذیرفته  شناخته  و رهبری  مرجعیت  به  قاطع مردم  اکیریت

  چنهین  خ ینهی  امهام  الله العظ هی آیت  ر مورد مرجع مالیردر ترلید و رهبر انرالبد
دارد؛ در   را برمهد   از آن  ناشی  های مسلولیت  امر و ه ه  رهبر، و یت  ، این است  شد 

و   مرجعیهت  صالحیت  که  کسانی  ه ۀ  دربارۀ  مردم  منتخب  خبرگان  صورت،  غیر این
  خام  برجستگی  مرجع را دارای  یا  کنند. هرگا  می  و مشورت  ررسیدارند ب  رهبری

  یها پهنج  سهه  ن اینهد، وگرنهه می  معرفهی  مردم  رهبر به  منوان بیابند او را به  رهبری  برای
  معرفهی  مردم  و به  تعیین  رهبری  شورای  امضای  منوان  را به  مرجع واجد شرایط رهبری

توان گفهت کهه قهانون  ؛ بنابراین، میهفت  پیش از بازنگری( )اصل یکصدو «کنند می
اساسی نخست، مشکل فریهان و رسیدن از فریهان به فریه را حل کرد  است، ولی در 

از مرجع مالیردر ترلید و رهبر کبیهر   پا»بازنگری قانون اساسی مسلله تغییر یافت  
  العظ ی  الله آیت  حضرت  رانای  اسالمی  گذار ج هوری و بنیان  اسالم  جهانی  انرالب

و   شهناخته  و رهبهری  مرجعیهت  بهه  قهاطع مهردم  اکیریت  از طرف  که خ ینی  امام
  رهبهری  . خبرگهان اسهت  مهردم  منتخهب  خبرگهان  مهد   رهبر به  شدند، تعیین  پذیرفته
و   بررسهی  و یکصهدونه ،  پهنج   فرهای واجد شهرایط مهذکور در اصهول  ه ه  دربارۀ

  یها مسهابل  فرهی  و موعومات  احکام  به  را امل   از آنان  یکی  کنند؛ هرگا  می  مشورت
از   در یکهی  خهام  یها واجهد برجسهتگی  مامه  مربولیت  یا دارای  و اجت امی  سیاسی
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کننهد  می  انتخاب  رهبری  دهند، او را به  تشخیو  یکصدونه   مذکور در اصل  صفات
ن اینهد. رهبهر  می  و معرفی  رهبر انتخاب  منوان  را به  از آنان  یکی  صورت  و در غیر این

خواههد   را برمههد   از آن  ناشهی  ههای مسهلولیت  امر و ه هه  ، و یت خبرگان  منتخب
)قهانون اساسهی،  « اسهت  با سهایر افهراد کشهور مسهاوی  . رهبر در برابر قوانین داشت

که در « امل یت». به بیان دیگر، ()پا از بازنگری(، اصل صدوهفت  1368مصوب 
حل بود، در اینجا به چهار مورد تبهدیل شهد   قانون نخست، مسللۀ اولیه و در واقع را 

یا امل  به مسابل فرهی باشد که ه ان مرجعیت است، یا امله  بهه مسهابل سیاسهی 
باشد، یا دارای مربولیت مامه و محبوبیت خام باشد و یا دارای برجسهتگی خهام 

از صفات یادشد  باشد؛ به بیان دیگر، اگر فرهای خبرگهان تشهخیو دادنهد،  در یکی
توانند کسی را به رهبری برگزینند که نه امل  است، نه اهن سیاسی بها تری دارد،  می

نه حتی مربولیت مامه دارد، ولی میاًل شجامت او از ه ه بیشتر است. این در حهالی 
نومی  بود و سپا در قانون اساسی بههفریهان، مشکلی جدی   است که مشکل و یت

منوان رهبر جامعه و حاک  رسیدند. بها ایهن حهال،  فریهان به و یت فریه به  از و یت
فریهان، کهه در روایهات، از جانهب   این مشکل وجود داشت که درنهایت این و یت

شهوند؟ در حریرهت مشهکل اصهلی  اند، چگونه انتخهاب می منصوب معصومان
پهارادوکا میهان ج هوریهت و »برخی از موارد نهام ایهن مسهلله را  ه ین است و در

 گذارند. ه  می« اسالمیت
 

 نصب الهی یا انتخاب مردم

که حتی ایهن -پردازان سیاسی  مشکل اصلی در اختالف میان فرهای معاصر و نظریه
این اسهت کهه مها ه هان د یلهی را  -اختالف در قانون اساسی ه  مطرح شد  است

ای  کهه در طهول تهاریخ براسهاآ  برای حکومت فریه در دولت اسالمی استفاد  کرد 
کار بهرد  شهد   ر ایل دولت جابر به فریهان د روایات و ادلۀ و یت فریه، برای و یت 
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ای ؟ ابتدا در قانون اساسهی  است. مسلله این است که چگونه از فریهان به فریه رسید 
، بحهث مرجعیهت و امل یهت را بیهان کردنهد. سهپا در قهانون 1358مصوب سال 

)بازنگری(، امل یهت تبهدیل بهه شهرطی در کنهار دیگهر  1368اساسی مصوب سال 
آن به انتخاب خبرگهان کهه کهدام شهرط را مهال: قهرار دهنهد،  شرایط شد و انتخاب

وابسته شد. امروز مسلله این است که فردی که قرار است به رهبهری برگهزینی ، بایهد 
کند؟ در  واجد چه خصوصیاتی باشد؟ این شخو، مشرومیتش را از کجا کسب می

 اینجا دو نظریه مطرح شد  است.
 
 . نظریۀ نصب الهی 1

داننهد. در نظهر  مشرومیت را از باب روایات و یت فریه و نصب الهی میبرخی این 
ایههن گههرو ، مههراد از واژۀ نصههب، نصههب مههام اسههت؛ بههدین معنهها کههه ه ههۀ فرهههای 

برای تصدی امهور صهالحیت دارنهد.   الشرایط در زمان غیبت از سوی اب ه جامع
ین و یهت کهه این سخن به معنای شأنیت داشتن و یت آنهاست، نه فعلیت داشتن ا

ومرج یا اخهتالل نظهام را پهیش آورد. قهابالن بهه نظریهۀ نصهب، بهرای  موجبات هرج
دهند  انتخاب مردم مشرومیتی قابل نیستند. مردم حداکیر کاری شبیه بیعت انجام می

کنند؛ به این معنا که کسی هست که مج ومۀ شهرایطی را کهه  فریه را کشف می و ولی
هها یکهی اسهت.  ت و گویا چنین شخصی در ه ۀ زماندر روایات آمد  است دارا اس

ها و چه در قانون اساسی انجام دادند، بهه ایهن نکتهه  البته با بازسازی که چه در کتاب
رسیدند که این فریه، یا فه  سیاسی خهام یها برجسهتگی ویه ۀ دیگهری دارد و او را 

نظر و نگا ، برای  رو، این کنی . حال مردم باید بپذیرند و تبعیت کنند؛ ازاین کشف می
فریه قابل نیست. حضور و نبود مردم تفهاوتی ایجهاد  مردم دخالتی در مشرومیت ولی

 .(343-341، م3، ج1391)مدمن ق ی،  کند ن ی
 



 

 

 

93 

ت 
الی

و
دم

مر
ب 

خا
انت

 و 
یه

فق
  /

ی
ض

 قا
ظم

کا
ده

زا
 

 . نظریۀ انتخاب مردم 2

صهورت  صورت مستری  و چهه به معتردان به نظریۀ انتخاب، رأی و نظر مردم را چه به
ان از سهوی مهردم و سهپا انتخهاب رهبهر از سهوی غیرمستری  )مانند انتخاب خبرگ

دانند. باید توجه  خبرگان( در مشرومیت زمامداری زمامدار جامعه اسالمی دخیل می
داشت که این گرو  نیز دخالت مردم را در تعیین رهبر به نحو تام و ت ام قابهل نیسهتند 

ال وعهوا امترهاد اند(، بلکه آن را به گونۀ جهزء  که معتردان به دموکراسی قابل )چنان
انهد یکهی از فریههانی را کهه دارای شهرایط خهام  دارند؛ به این معنا که مردم موظف

زمامداری )فراهت، مدالت و شرایط دیگهر( اسهت، انتخهاب کننهد تها حکومهت او 
یابد و تص ی ات او دربارۀ مهردم و اجت هاا نافهذ و  زم ا طامهه باشهد.  مشرومیت 

ب مردم، به نحو شرطیت اسهت، نهه کاشهفیت. معنهای رسد در اینجا انتخا نظر می به
شرطیت آن است که انتخاب مردم در ردیف شرایطی ه چون فراهت و مدالت قهرار 

که منظهور از  رود، درحالی گرفته است و با نبود آن، مشرومیت و یت فریه از بین می
کاشفیت، این است که انتخاب فریه مادل از سوی مردم کاشف از رعهایت معصهوم 

 .(106-105، م1376)صفری فروشانی،  به زمامداری اوست
 

 گذار موضع قانون

در زمان تصویب قانون اساسهی ج ههوری اسهالمی، اصهل و یهت فریهه در قهانون 
گنجاند  شد. شهیدبهشتی اگرچه خود اثر مسترلی در باب و یت فریهه نهدارد، ولهی 

یت فریه، هی نه و اشراف وی   اصول مربوط به و  در زمان تصویب قانون اساسی و به
خاصی بر مباحث داشت و در باب و یت فریه ه  معترد بود که و یت فریه باید در 
حکومت اسالمی باشد و بر ه ین اساآ اصل پنج  قانون اساسی تصویب شد، اما 
پا از آن اصل دیگری به قانون افهزود  شهد کهه حهق حاک یهت ملهی را از آِن مهردم 

را بهر   او انسهان  و هه   خداسهت  از آن  و انسهان  بهر جههان  قمطل  حاک یت»داند   می
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را   الههی  حق  تواند این کا ن ی . هین است  ساخته  حاک   خویش  اجت امی  سرنوشت
  ایهن  قهرار دههد و ملهت  خام  منافع فرد یا گروهی  کند یا در خدمت  سلب  از انسان

)قانون اساسی، اصل  «کند  می  د ام الآی بعد می  در اصول  که  خداداد را از طرقی  حق
انهد کهه  ای اشهکال کرد                     . این اصل پیشنهاد شهیدبهشتی و شهیدباهنر بود. مهد (56

پا از تصویب اصل و یت فریه، حق حاک یت ملهی بهه چهه معناسهت؟ در اینجها 
 که در مشهروح مهذاکرات مجلها خبرگهان قهانون اساسهی، در-پاسخ شهیدبهشتی 

کوشهد پهارادوکا میهان اصهل حهق  قابهل تأمهل اسهت. ایشهان می -دسترآ اسهت
که ه ۀ مردم بر سرنوشت خودشان مسلط هستند و این حق خداداد -حاک یت ملی 

که بحهث و یهت فریهه و اصهل -و اسالمیت  -گیرند          را از طریق اصول قانون پی می
بار  چنین  در مشروح مذاکرات درایندهد. مبارت شهیدبهشتی           توعی   -پنج  است

اما مسللۀ دیگر اینکه آیا این اصل، منافاتی با اصل پنج  دارد یا نهه؟ منایهت »است  
انهد بها ت هام  فرمود    بفرمایید اگر اصل پنج  بهه ه هان صهورت کهه آقایهان تصهری  

 جزبیاتش به ه ان صورت مطرح شود که گفتید مرام و یت و امهام امهت از آِن فریهه
واجد شرایط است و در اینجا گفته است و به رهبری شناخته شد  باشهد، نتیجهه ایهن 

شود که حتی اصل پنج  فارغ از نرش مردم نیست. وقتی که اصل پهنج  را بهه آن           می
اینها به هر حال با انتخاب مهردم                      صورت قبول کردی  که چه فرد باشد چه شورا باشد،

پذیرو مردم سروکار دارد. تا او ]پذیرو و انتخاب مردم[ دنبالش نباشد ت امیت و با 
صورت مشهر ح مهذاکرات ) «ندارد و شأنیت ه  ندارد و حتی آن را تا این حد گفتی 

. در واقع نظر آقای بهشتی این است که اصل پهنج  (523م، 1364، قانو  امامی
کند کهه اکیریهت مهردم بایهد آن را پذیرفتهه  گوید، ولی در اینجا بیان می          شرایط را می

باشند؛ به بیان دیگر، در آنجا ه  بر حق مردم در انتخاب و تعیین رهبر صحه گذاشته 
که بعدها برخهی از -را  ما شد  است. معنای این دو مبارت ایشان این است که یا 

ایهن اسهت کهه ایهن روایهات را در بهاب و یهت فریهه  -انهد فرها نیهز بهه آن پرداخته
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تواند انتخهاب           پذیری ، اما این روایت فرط در حد ارابۀ اوصاف کسی است که می          می
شود؛  بنابراین انتخاب، نرشهی جهدی در مشهرومیت حهاک  دارد. بهر ایهن اسهاآ، 

وشش  از سوی دیگهر  سو و اصل پنجا   های پنج  و صدوهفت  از یا ارادوکا اصلپ
بخشهی  شود، مگر اینکه بهرای انتخهاب مهردم، شأنیت در قانون اساسی ه  حل ن ی

 قابل باشی .
است که گاهی شهیدبهشتی یها حتهی خهود قهانون اساسهی یها در   نکتۀ مه  این 

برنهد و آن تعبیهر  کار می ای بهه اسهت، تعبیهر لغزنهد کار رفتهه  های دیگر که به          مبارت
انهد و از آن  معنها گرفته است. سپا این پذیرو را نیهز بها بیعهت ه « پذیرو مردم»

گیرند که اگر ه  مردم نپذیرند، و یت به حال خود باقی است و مردم گنها            نتیجه می
آقهای بهشهتی و قهانون  کهه خهود اند؛ یعنی پذیرو است، نهه انتخهاب. درحالی کرد 

کار رفته اسهت، کل هۀ انتخهاب و تعیهین  اساسی، در کنار پذیرو که گاهی اوقات به
اند. حتی در ه ین اصل صدوهفت  که در بهازنگری قهانون اساسهی  رهبر را ه  آورد 

و « خهابانت»منوان رهبهر  آنها را به                     خبرگان یکی از»تغییراتی کرد، تعبیر این است که 
این ه ان پارادوکسی است که وجود دارد. درنهایت، آیا مها «.                 کند به مردم معرفی می

پهذیری  یها فرهط کسهی کهه  منوان منصوب به ریاست حکومت بزرب می فریهان را به
انتخاب خبرگان یا انتخاب مردم است، ام ال و یتش مشهروا اسهت و بریهه چنهین 

اینها به رهبری حکومت اسالمی منصوب شد  باشند و                      ه ه ۀنیست. اینطور نیست ک
فریهان باشد و در یا حکومت گسترد  ه  بتوانند استفاد  کننهد، ولهی مهردم   و یت

باشند. در حریرت نکتۀ اساسی که در ایهن   نفر را کشف کرد  و آن یا  یکی را پذیرفته
 مسلله وجود دارد، ه ین نکته است.

مسللۀ دیگری که در اینجا در اه یت دارد، این است که با توجه بهه ایهن اشهکال 
، الشهرایط را از جانهب معصهومان اساسی، آیها درنهایهت مها ه هۀ فریههان جامع
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دانی ؟ و پرسش دوم اینکه چگونه یکی از این فریهان را           منصوب بالفعل به و یت می
 منوان رهبر کشور انتخاب کنی ؟ به

اصوً  این روایات منصرف از ایهن  رداشت من از مج ومه روایات این است کهب
ای کهه برخهی  است که دربارۀ رهبری یا دولت گسترد  نظر داد  باشد، ولهی نتیجهه

اند این است که ما  الله منتظری از مج ومۀ ادله گرفته          آیت                     دیگر از فرها، مانند مرحوم
کنی . د یل گوناگونی نیز دارنهد کهه           ات را ح ل بر ه ین شأنیت و شرایط میآن روای

 آمد  است. رراماتآن فرها نرل است، یا محذورات دیگری که در کتاب                      نصب ه ۀ
 

 اشکاالت نظریۀ نصب

ه ۀ فریهان                      . آیا1مشکل اصلی میان دو نگا  اساسی که پیشتر بیان شد، این است که 
دانستن ه ۀ فرها، ناچهاری  یکهی را   دانی  یا نه که در صورت منصوب          را منصوب می

دانی  و یکی از فرها براساآ انتخهاب  . ه ۀ را منصوب ن ی2انتخاب و توجیه کنی ؛ 
رالهه، کهه شود. در واقع، منهوان ه هین م          مردم به رهبری جامعۀ اسالمی منصوب می

کهه  دهندۀ اختالف اسهت و چنان است، نشان« و یت فریه، انتخاب و پذیرو مردم»
کهه -شهود. در نظریهۀ نخسهت  گفته شد این دو دیدگا  کاماًل در میان فرهها دیهد  می

انهد و مها بایهد آنهها را  معترد است ه ۀ فریهان در مصهر غیبهت منصهوب بهه و یت
طور خالصهه آن را بیهان  چند مشکل جدی وجود دارد کهه در زیهر بهه -                    انتخاب کنی 

 کنی . می
یت: 1 از نخستین روزهای طرح مسهللۀ و یهت . پارادوکس اسالمیت و جمهور

فریه در قانون اساسی، بحث ناسازگاری ج هوریهت و اسهالمیت نیهز مطهرح شهد و 
تههرین  . مه هههای فراوانههی را در مههذاکرات خبرگههان قههانون اساسههی پدیههد آورد چالش

اگر بهر ایهن بهاور باشهی  کهه فرهها  مشکلی که در این مسلله وجود دارد این است که
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اند، در آن صورت حاک یت ملی، ج هوریت و انتخابات به چه معناسهت و  منصوب
 شود؟  چگونه توجیه می
گوینهد  ج هوریهت امهری           شود این است کهه می گفته می                     هایی که یکی از توجیه

ای  که در دنیا ما را مورد ت سخر قهرار  ظاهری است و ما به این دلیل آن را مطرح کرد 
ندهند؛ وگرنه ج هوریت امری واقعی نیست. به بیان برخی، ج هوریت شکل اسهت 

صراحت  ، بهالو یف ا لهیف ا مالمیفالله مدمن در کتاب  تواست. آیتو اسالمیت مح
بهار  چنهین  هایی از ترج ۀ نوشتۀ ایشهان دراین به این مطلب اشار  کرد  است. بخش

ایهن دلیهل اسهت کهه مها حریرهت            ایهن شهبهۀ ج هوریهت و اسهالمیت بهه»است  
الفریه احتیاجی ندارد و منبعهث از فریه را نفه یدی . حصول و یت فریه لولی  و یت 

آرای موافق مردم نیست... بعد از اینکه د یل شرمی و روایات پذیرفته شد کهه اینهها 
اند، برای اینکه دنیا ما را به دیکتاتوری نشناسهد، پهذیرو مهردم را هه   ه ه منصوب

امههام »نویسهد   ایشهان ه چنهین می(. 512، م3، ج1391)مهدمن ق هی،  «داریه 
خواست که مردم ه  یا مهوافرتی بکننهد و در عه ن در دنیها نگوینهد کهه شه ا           می

دیکتاتوری دارید؛ وگرنه اگر اجبار نبود مردم مخالف بودنهد. بهرای ه هین هه  امهام 
ج هوری یعنی ه هان کهه »گوید            سپا می«. مردم را فراخواند که بیایند رأی بدهند

ریرت به بیان ایشان، این حکومت، اسالمی است پا در ح«. مردم بیایند رأی بدهند
و مشرومیت ه  الهی است. پذیرو و انتخاب مردم ه  هین دخهل و اثهری نهدارد. 
نهایت برای اینکه دنیا به ما بدبین نشود، امام خ ینی این ج هوریت را مطهرح کهرد  

 است.
ج هوریت یعنی ج هور، اسهالم را »نویسد            ایشان در معنای ج هوریت نیز می

بار پذیرفتن اسالم، کافی است و دیگر ما کاری به  به بیان دیگر، ه ان یا«. پذیرفتند
اینکه اکنون به آن امتراد دارند یا نه نهداری . ج ههوری را بهه آن معنهایی کهه در دنیها 

ذیری ، بلکه ج هوری یعنی اینکه مردم آمدنهد و بهه اسهالم پ پذیرفته شد  است، ن ی
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اللهه مهدمن، پهارادوکا  رأی دادند. پا از آن، دیگر رمایت اسالم است تا آخر. آیت
ج هوریت و اسالمیت را به این نحو پاسخ داد  است. ایشان در ه ین کتاب، دربارۀ 

ریهه در مصهر غیبهت، فریه بحث دیگری دارد به این منوان کهه اگهر دو ف انتخاب ولی 
شرایط یکسانی داشتند، برای انتخاب یکی از آنها چگونه م ل کنهی ؟ شهرایط یکسهان 
 یعنی هر دو فریه بودند، هر دو مل  یکسانی داشتند، شجامت هر دو یکسهان بهود و... .

به نظر ایشان اگر دو نفر فریه، کاماًل شرایط یکسانی برای پذیرو رهبری داشهتند، دو 
رد  یکی اینکه مردم یکهی از آنهها را انتخهاب کننهد و دیگهر اینکهه قرمهه را  وجود دا

تر از  بیندازی . سپا خود ایشان به این دلیل که قرمه در شرا وجود دارد، قرمه را مه 
که مهردم او را           داند و بر این باور است که اگر قرمه انداختید و کسی  انتخاب مردم می

باید نتیجۀ قرمه را بپذیرید. سپا یکهی تها دو صهفحه نیهز قبول ندارند انتخاب شد، 
کند که ما دلیلی نداری  برای اینکه اگر کا دیگری، قرمه به نهامش           مفصل بحث می

نیفتاد و مردم او را قبول دارند، انتخاب شود. در واقع ایشهان بهر ایهن بهاور اسهت کهه 
  مهردم بهه او اقبهال دارنهددلیلی وجود نهدارد کهه حت هًا کسهی رهبهر شهود کهه  هین

 .(473-471)ه ان، م
گویی  انتخابات به درخواست امام خ ینی و فرهط بهه  وقتی می . مسئلۀ کشف:2

این دلیل بود  است که ه ۀ مردم دنیا را به سکوت وادارند و واقعیتی وجود ندارد، یها 
، از امر منصوب است و کارشناسان خبر  گویی  کار خبرگان فرط کشف ولی وقتی می

امهر واقعهی را بهه مهردم معرفهی   باب شهادت یا از باب ارابهۀ نظهر کارشناسهانه، ولی
، در این صهورت جهز در مهواردی کهه فریهه (22، م1377)جوادی آملی،  کنند می

اصل  و امل  )با فاصلۀ زیاد نسبت به دیگر فریهان( در جامعه وجود داشته باشد، بها 
است که چه کسی را بایهد کشهف کنهی ؟ رو است. نخستین پرسش این  مشکل روبه

منوان رهبر حکومت اسالمی، از سوی خدا نصهب شهد   چه کسی است که پیشتر به
خواهی  او را کشف کنی ؟ در پرسشی از یکی از بزرگان، پرسهیدم اگهر           است و ما می
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خبرگان، بر این مبنا شخصی را به رهبری برگزیدند و پا از چند سال روشن شد کهه 
اند و فریه دیگری مصداق واقعی امل  و اصل  بود  و خبرگهان در  ف خالف کرد کش

انهد، در ایهن صهورت تکلیهف ام هال  ههای او غافهل بود  هنگام اظهارنظر از وی گی
های چندسالۀ فریهی که به اشتبا  و خطای خبرگان، رهبری را به دسهت گرفتهه  و یت

خطای در تشخیو احکام است و  شود؟ ایشان در پاسخ فرمود  مانند است، چه می
الرامد  باید موارد قابل برگشت، ماننهد  حداکیر این است که خبرگان معذورند و ملی

موارد قابل اماد  و قضا و تکرار بازگرداند  شود. تصور کنید در چنهین فرعهی در اثهر 
 تر بود ، ولی دارای فریهی که تنها در برخی از شرایط از دیگری ععیف ام ال و یت 

ه ۀ شرایط حداقلی رهبری است، چه مردار دستورها و احکام قابل برگشهت صهادر 
شد  است. آیا درست است که ه ۀ موارد گذشته را به ه ین دلیل که فهردی در ت هام 

باطل امالم کنهی ؟ در ایهن مبنها، اسهت رار  مال ، اقوی و اصل  از رهبری بود  است،
ر شخو دیگری در شرایط  زم رهبهری از رهبری نیز منوط به داشتن شرایط است و اگ

او پیشی بگیرد، براساآ این مبنا، او رهبر است و دوران رهبری رهبهر فعلهی، متزلهزل و 
 .(105-104، م1377زاد ،  )قاعهی شهود سیاسی دیگران می متوقف بر شرایط مل ی

ها و مشکالت گوناگون دیگری ه  در نظریۀ کشف وجود دارد و برخی از ایهن           بحث
 مشکالت واقعًا جدی است. 

  اشکال دیگر دیدگاهی که نظر و انتخاب مردم را نادیهد  . رابطۀ مردم و خبرگان:3
گیرد، رابطۀ میان مردم و خبرگان است. مردم، این خبرگهان را بهرای چهه انتخهاب  می
آنهها از جانهب مهردم                      شوند چیسهت؟ آیها          کنند یا کار این خبرگانی که انتخاب می          می

از مردم، رهبر را تعیین کنند؟ در این دیدگا  پاسخ منفهی                      اند که به نیابت انتخاب شد 
 یت بودن است. خود خبرگهان است. شأن مردم از نظر قابالن به این دیدگا ، تحت و
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رسد مشهکل مجلها خبرگهان قابهل حهل نیسهت و  به نظر می 1اند. ه  تحت و یت
اینها بهه                      ترین مشکل ه  این است که اگر شأن خبرگان تنها بینۀ شرمیه است و اصلی

دهند که این شهخو امله  اسهت، بها واقعیهت موجهود کهه  نیابت مردم شهادت می
نی بیرون مجلا هسهتند و شهأن بها تری در شههادت دارنهد، چگونهه توجیهه خبرگا

شوند، ولهی  دانی  بسیاری از مراجع و استادان وارد خبرگان ن ی که می شود؟ چنان          می
اند؛ بنهابراین، براسهاآ نظریهۀ نصهب مهام فریههان،  مضو خبرگان برخی از شاگردان

ل خبرگهان بیهرون از مجلها خبرگهان را توان جایگها  خبرگهان را تبیهین و مشهک ن ی
توان حل کرد. ه چنین یکی از فرها گفهت کهه ایهن خبرگهان خهارج از مجلها  ن ی

دانند که ساکت باشند که نظر امضای خبرگهان مجلها،  خبرگان، خود را موظف می
برابهر  ک  پهنج  ن ندارند؟ دستاینها حق شهادت داد                     ای                    تأیید شود. براساآ چه قامد 

اند، خبرگانی هستند کهه مهردم  منوان خبرگان از سوی مردم انتخاب شد  کسانی که به
برابهِر  آنها را انتخاب نکردند. حال اگر در صورت شرایط آزادتر اجت هامی، ایهن پهنج 

و خبرگهان « به نظر ما فرد الف برای رهبری مناسهب اسهت»خبرگاِن مجلا بگویند  
، در ایهن صهورت چهه «تر اسهت فهرد ب مناسهب»که هفتاد نفرند بگوینهد  مجلا 

توان کرد؟ به بیان دیگر، مشکل، دلیهل انتخهاب رأی خبرگهان مجلها اسهت کهه  می
 مشخو نیست بر چه مبنایی پذیرفته شد  است. 

نکتۀ دیگر این است که براساآ دیهدگا  نصهب،  . معنای رأی به قانون اساسی:4
توانهد           قانون اساسی به چه معناست؟ قانون اساسی چه الزامهی می اساسًا رأی دادن به

امر ایجاد کند؟ برخی از قابالن ایهن دیهدگا ، بهر ایهن باورنهد کهه براسهاآ  برای ولی
دیدگا  مشهور، قانون اساسهی حکه  حکهومتی امهام خ ینهی اسهت؛ بنهابراین، اگهر 

انون اساسی را قبول ندارم، کل سطر بنویسد که من ق فرض رهبری فعلی در یا نی  به 
                                                           

جمهورل اسوالمی ». چندل پیش درباره ای  موضوع، مناظره مکتوبی با آقال شریفی داشتم با عنوان 1
 11 حکومت اسالمی،، منتشر شده است. ر.ک: مجله حکومت اسالمی که در« و مجلس خبرگان

 .1385(، 3و  2)
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شود. قانون اساسی جایگا  و شأنی ندارد؛ حتی در  قانون اساسی به چالش کشید  می
هایی با این منوان بود کهه اینهها بهرای بسهتن دههان  بازنگری قانون اساسی ه  بحث

 فریه شأنیتی ندارد. گرایان است، وگرنه قانون اساسی در برابر ولی غرب
شد  از سوی  پایۀ مطرح های بی          یکی از بحثلیت و مشروعیت: . تفکیک مقبو 5 

صاحبان این نظر، ه ین تفکیا میان مربولیت و مشرومیت است. در واقع، ایهن دو 
کنند تها بگوینهد مشهرومیت بها امهر شهرمی و مربولیهت در مرصهۀ  را از ه  جدا می

ن مبه  و مشتر: در تبیهین که باید از کاربرد واژگا اجت اا و رأی مردم است. درحالی
دیدگا  پرهیز کرد. مشرومیت در اندیشۀ سیاسی، ه ان مربولیت اسهت. مشهرومیت 

داند و  واسطۀ آن ام ال حاک یت خود را روا می یا دولت، وجهی است که حاک  به
کنند. در فره اسالمی، مشرومیت مطهابق  واسطۀ آن از حاک  فرمانبرداری می مردم به

رو، اگهر مهراد از مشهرومیت، مشهرومیت در اندیشهۀ  دن است؛ ازاینبا ارادۀ شارا بو
است که ه ان مربولیهت اسهت، ولهی  Legitimacyسیاسی است، در واقع، برگردان 

زاد  و  )قاعهی تواند متفاوت در نظر گرفته شهود اگر مراد مطابق ارادۀ شارا باشد، می
بایهد تها ایهن . در این صورت ه  براسهاآ قامهد  ن(196-195، م1385شریفی، 

کید کنند؛ البته به نظهر مهن، چنهین چیهزی براسهاآ  انداز  بر رأی و انتخاب مردم تأ
 دیدگا  مرحوم آقای بهشتی و روح قانون اساسی وجود ندارد. 

معنای این ج له روشهن اسهت، مگهر اینکهه  «:میزان رأی ملت است». توجیه 6
ام داشته باشی . برخهی بهر های خ بخواهی  آن را مبه  جلو  دهی  تا از آن برداشت

این باورند که این ج له، قضیۀ خارجیه است، نه حریریه؛ یعنی امام خ ینهی پها از 
انهد،  های انرالب و اسهالم، ه را  اند و با آرمان آنکه مردم زمانۀ خود را دید که متدین

ها صادق نیست. برخی دیگر ه   ، ولی در ه ۀ دوران«میزان رأی ملت است»فرمود  
اند؛ یعنی در برابر دش نی دش نان، میهزان رأی ملهت اسهت، نهه در  ا نسبی گرفتهآن ر

اند. به بیان  مشرومیت نظام اسالمی. برخی دیگر ه  آن را از مجازهای امام اکر کرد 
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سَهی »طور که در کالم الههی  دیگر، ه ان َْ َْحُن َعسََل اْلَعسْرِا ا را مجهاز  (5)طهه،  «السرَّ
دانند، این ج له ه  مجاز است، نه حریرت. گروهی دیگر ه  ه ین مطلب را با  می

اند، امها  گیهری از مهردم دانسهته منوان مهدم صهداقت و مردمهۀ رأی تفسیری دیگر بهه
جانبه به آرای امام نیست. اگهر بهه  یا از این تفسیرها، تفسیر مبتنی بر توجه ه ه هین

بینی  که جز احکام شرا و حوزۀ ارادۀ شهارا، قیهد  ی ، میمج ومۀ آرای امام توجه کن
 دیگری نباید بر این ج له زد.

 
 بندی جمع

واقعیت این است که مها دربهارۀ مشهرومیت و یهت فریهه در حکومهت اسهالمی دو 
دیدگا  کلی داری   الف( یا دیدگا  کهه نصهب مهام فریههان و و یهت را در مرصهۀ 

شود برای اینکه در دولت یکی را بر دیگران           سپا مجبور می پذیرد و          گسترۀ دولت می
ها مشکالت گوناگونی دربردارد که بهه برخهی از  ترجی  دهد، توجیه کند و این توجیه

ها ه  با تعبیر و تفسهیرهایی خهالِف نظهر نویسهندگان  آنها اشار  شد. ه ۀ این توجیه
انهد؛  م را در قانون اساسی گنجاند قانون اساسی است که به نومی حق و انتخاب مرد

ای غیر از ادلۀ روایی در حکومت گسترد   ب( دیدگا  دوم، و یت فریه را براساآ ادله
کند نه ح ل بر نصب الههی. در  بیند یا آن روایات را ح ل بر مج ومۀ شرایط می می

این دیدگا  انتخاب مردم امر حت ی و جدی برای مشهرومیت اسهت و آنچهه مرحهوم 
تی ه  در قانون اساسی و در ایل اصل حاک یت ملی نرل کرد  است، این است بهش

تبع آن شأنیت ه  ندارد؛ بدین ترتیهب،  که و یت فریه بدون انتخاب مردم فعلیت و به
 کردند. تا حدی پارادوکا ج هوریت و اسالمیت را حل می
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