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 ده یچک
و    اهیژگیوقانون اساسی،    107سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل  

تعیین رهبر مقرر   را در  ترجیحی  بیان  کرده  اوصافی  یا  این مرجحات، بدون تصریح  است که 
. بنابراین منطوق اصل، اندشده بیان    گریکدی، در عرض  هاآن ضمنی دال بر وجود اولویت میان  

مرجح »مقبولیت عامه« در کنار سایر   آنکهحاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال  
جای داردمرجحات  وجود  آن  ماندن  مغفول  امکان  و  داشته  متزلزل  سایر    چراکه  ،گاهی  ذکر 

ایجاد    هاآنپایگاهی استوار برای    5و    109ل  ورهبر در اص  یها یژگیومرجحات تحت عنوان  
سبب وجود مالک شرعی مورد  به کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را  

 قرار داده است.  دیتأک
اساسی    قانونگذار آن است که جایگاه حقیقی »مقبولیت عامه« چیست و    سؤال وصف    با این 

به اصل   این مفهوم  افزودن  از  را  قانون اساسی دنبال  107چه هدفی  بازنگری در  از  کرده  ، پس 
نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه    نحوه است؛ آیا این هدف با  

 ماهوی رهبر برشمرد.   ی ها ی ژگ ی و آن را از    توان ی م ازوکار تعیین رهبر است یا  صرفًا مرجحی در س 
راستای   در  مقاله  اساسی،  ییزداابهام این  اصل  این  اس  از  از  با  و   یهاروش تفاده  توصیفی 

تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی  
غرض    نیتأممنظور  به   نداو خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف  دیآی م  سابحبهماهوی در رهبر  

همچنین آن،  نکردن  نقض  و  اسالمی  حکومت  حکومت   نیتأم  ایجاد  حداکثری  کارکرد 
این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز   تاریخی، قصد    ؛ندکنایجادشده،  تفسیر  بر  مبتنی 

دانشیار دانشکده حقوق  و علوم سیاسى، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران 
hodaghafari@yahoo.comEmail:

*
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ساس نحوه استقرار مفهوم »مقبولیت عامه« در این  این معناست. بر این ا  دیمؤاساسی    قانونگذار
در این مقاله بررسی و بازنگری   ؛ از همین روستینسازگار و متناسب    قانونگذاراصل، با هدف  

 . شودیمدر اصل مذکور پیشنهاد 
 رهبر.   ی ها ی ژگ ی و ، مرجحات تعیین رهبر، مقبولیت عامه، مقبولیت،  107اصل    واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
عنوان یک مرجح در بهو    107ولیت عامه« در ادبیات حقوقی منحصراً در اصل  مفهوم »مقب

دستیابی به  برای  رفته است. از همین رو    کاربه تعیین رهبر، پس از بازنگری در قانون اساسی  
این  تحلیل خاستگاه  آن،  مقبولیت و روشن ساختن جایگاه  با  آن  نسبت  این مفهوم و  تعریف 

 ضرورت دارد. اصل و تطبیق آن با مبانی 
  قدر یعالاست که »پس از مرجع  ه  کردمقرر    دارد،میتعیین رهبر را بیان    ةنحوکه    107اصل  

و   اسالم  انقالب جهانی  کبیر  رهبر  و  ایران حضرت    انگذاریبنتقلید  اسالمی   اهللتیآجمهوری 
ی  العظمی امام خمینی )قدس سره الشریف( که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر

رهبری  خبرگان  است.  مردم  منتخب  خبرگان  عهده  به  رهبر  تعیین  شدند،  پذیرفته  و  شناخته 
  کنند میفقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت    همه  درباره 

گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای   هر
عا یکصدونهم  مقبولیت  اصل  در  مذکور  صفات  از  یکی  در  خاص  برجستگی  واجد  یا  مه 

عنوان و در غیر این صورت یکی از آنان را به   کنندمی تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب  
ناشی    هایمسئولیت. رهبر منتخب خبرگان والیت امر و همه  نمایندمیرهبر انتخاب و معرفی  

 .بر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است«از آن را بر عهده خواهد داشت. ره
صالحیت    -1»شرایط و صفات رهبر:    :بدین شرح استنیز    109رهبر در اصل    هایویژگی

عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم   -2  فقه علمی الزم برای افتاء در ابواب مختلف  
ت و قدرت کافی برای رهبری. در بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیری  -3

باشد مقدم   ترقوی صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی  
اصل  عالوه   .«است این  حضرت  »  :داردمیبیان    5بر  غیبت  زمان  تعالی »عج  عصریولدر  اهلل 

باتقوا آگاه به    فرجه« در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و
 . «گرددمیآن  دارعهدهمدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم  ،زمان، شجاع

 های ویژگیبه    بازگشتیاما در آن    های رهبر نبوده،ویژگیدر مقام بیان    107بنابراین اصل  
وا  شناساییرهبر در راستای   را تحتفرد  عنوان مرجحات    جد صالحیت رهبری داشته و آن 

  نیز با حرف ربط »یا« به مرجحات دیگر که از است. در این مرحله »مقبولیت عامه« را ده کربیان 
دن  کرمقرر    علتو    انگیزهاست.    افزوده  هستند،رهبر  برای    109در اصل    ذکرشده  هایویژگی

آن از  مراد  مرجح،  برایش  این  که  کارکردی  شده  و  گرفته  نظر  است.  ،در  ابهام  ذکر   اولین   با 
 خواهیم کرد. را تبیین آن  مسئلهذیل  یسؤاالت
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به مرجحاتی    ،یا«»  ربطاضافه شدن مقبولیت عامه با حرف    بر  ایفایدهآیا  که  کرد    سؤالباید  
، مترتب است. هدف از  آیندمی  حساببهماهوی برای تعیین رهبر    مؤلفهیک    مستقالًکه خود  

  کنندهبرآورده   تواندی م  تنظیم این اصل با آن هدف تناسب داشته و   وه یشچه بوده است و آیا    ،آن
بهره   چراکه  سازد؛ می  تأمین آن هدف را نیز نااستوارجایگاه مقبولیت عامه،  در  یا تزلزل    آن باشد

هریک از این   توانندمیمعناست که خبرگان  در منطوق این اصل بدین  بردن از حرف ربط »یا«
پرداختن  هم مرجحات   بدون  را  پایه  و  تعیشأن  فرایند  در  دیگری  قرار به  کار  مالک  رهبر  ین 

مفاد اصل  ،  دهند به  توجه  با  البته  اعراض و    109که  متوجه مرجحات  کامل،    یگردانی رواین 
 داللتی بر ترتیبی بودن این مرجحات ندارد.  دیگر نخواهد بود. ظاهر اصل نیز 

با توجه به هدف ذکر  توانمیکه آیا  شودیمبدین قرار مطرح دیگری نیز  سؤالدر این میان 
در واقع با    قانونگذارنتیجه گرفت که    ،اساسی  قانونکلی  مقبولیت عامه در این اصل و سیاق  

عامه«  بیان تصرا  یک ویژگی و شرط    »مقبولیت  در  برای  رهبری  مقام  مقرر   مرحلهدی    اثباتی 
 .کنیمبرآورد عنوان یک مرجح به صرفاًآن را  بایدیا  و کرده است
پیش    یسؤاالت اصل  این  مفاد  در    شتریبدرنگی    نیهمچن را  این سنخ  اساساً که    آوردیماز 

با آن  رابطهو  چیست  به مقبولیت رهبر    نسبت  رویکرد قانون اساسی قانون  در    ،مقبولیت عامه 
آیا منتخب بودن خبرگان رهبری   ؟به چه شکل قابل تحلیل است   نظام جمهوری اسالمیاساسی  

را    تواندمی منتخب  رهبر  نظام  نیز  مقبولیت  این  مقبولیت    ،دکن  تأمیندر  نقش  این صورت  در 
بیان »مقبولیت    قصد داشته است با  قانونگذاراگر  همچنین    ؟عامه در این اصل چه خواهد بود

واقع   در  اساسی  عامه«،  قانون  در  رهبر  مقبولیت  بنمایاند،  ویژگی  تنظیم    آنگاهرا  از  این شکل 
 . کردبرآورد هدف این  تأمیندر راستای  توانیمساماندهی را  وه یشقانون و 

این   با  مبنا،  در خدمت  استخدام ساختار  گرفتن ضرورت  نظر  در  با  نهایت  رو  ه روب   مسئله در 
 ( قابلیت تأمین اهداف مبنایی حکومت دینی را دارد یا خیر. 107شویم که آیا ساختار این اصل ) می 

بنیادین مندرج در آن، از جهات مختلف از این اصل و مفهوم  ابهام  ی مورد وجوب زدودن 
تواند جامعه را  می  مراحل اجرایی و کاربردی در  ،  وجود و بقای ابهام در آن  چراکه،  توجه است

از اهداف خود    دهد وواقعی به سمت ایجاد بحران سوق  و در م  ندکسردرگمی  دچار چالش و  
عالوهسازدور   عدم  د.  صورت  در  این  کهساختارطراحی  بر  بنیادین   اهداف  کنندهنیتأم  ی 

 .شودمیو نقض غرض حاصل رود  میبه حاشیه آن اهداف ، به مرور زمان ینی استحکومت د
این برداشت    ،در ساختار  ییهاشکافوجود چنین  به لحاظ نظری، ممکن است از    نیهمچن

  و امکان   توان  ،که این نظام و این قانون بر آن استوار است  ایسیاسی  انگاره صورت پذیرد که  
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با    ارائه متناسب  خود  ساختاری  معرفی    ردندارا  اهداف  را  کامل  نظامی  نیست  قادر    . د کنو 
نمایاندن نظام  هایبنیان  تیقابل  ضرورت  این  ساختاری    نظری  معرفی   انگربی  رخنه،بیدر 

 داشتن انجام این پژوهش است.اولویت 
با   کار گرفتن ه توصیفی و تحلیلی و ب  یهاروشاز    یریگبهرهامکان دستیابی به مراد مقنن 

میسر    یاهروش اما  شدتفسیری  است،  به عالوه ه  حاصله  نتایج  باید  آن  در    مثابهبر  جزء  یک 
در    شدهرفتهیپذحکومت اسالمی    ه ینظرخدمت کل تحلیل و بر مبانی بنیادین قانون اساسی و  

ارائه   قانون  بتوان  شدیماین  تا  عامه    نیترحیصحو    نیترقیدق،  مقبولیت  جایگاه  از  را  تحلیل 
بر طرح پژوهشی این نوشتار، یعنی تحلیل ساختار    دیتأکبا عنایت به این روش و    آورد.   دستبه 

مفروض  نویسنده  پذیرش  مورد  مبنایی  اصول  نوشتار،  این  بودن  محدود  و  مبنا،  استخدام  در 
 1انگاشته شده و در حد ضرورت بیان شده است. 

در   که  را  آثاری  عموم  ابتدا  موضوع،  قطعی  انتخاب  بر  مسبوق  ابهامات  نگارنده،  شعاع 
است. تحلیل جایگاه مقبولیت عامه در اصل    کردهمطالعه و بررسی    ،موضوع مدنظر ارائه شده

اساسی،    107 فاقد  به قانون  ذوابعاد  و  مستقل  باشد    یانهیشیپصورت  توانسته  که    طوربه است 
در   مستدل  و  ارائه  خصوص  متقن  را  نتایجی  است  آنچه.  کندآن  و   ،موجود  پراکنده  مطالب 

صورت هدفمند، مستدل و مستند به از این مفهوم را،    ییزداابهامکه دغدغه    استارات ضمنی  اش
 است. نداشته

و   ابهامات  به  توجه  اصل  شدهمطرح  سؤاالتبا  مفروضات،  مختصر  بیان  از  پس   ،107 
. دالیل ورود مقبولیت عامه به ادبیات حقوقی قانون اساسی  شودمیتشریح و پیشینه آن بررسی  

این بررسی    در  لسان مقنن  از  این مفهوم حاصل خواهد  بدین،  شدهاصل،  نحو جایگاه حقیقی 
با ساختار اصل   این جایگاه  تناسب  نهایت جایگاه شد  سنجش خواهد    107شد. سپس  در  و 

دو اصل غایی مقبولیت و رشد در برابر مقبولیت ناشی از منتخب  نیتأممفهوم مقبولیت عامه در  
 د شد.بودن خبرگان سنجیده خواه

 2مبانی نظری پژوهش  .1
آن را فارغ از مفهوم مقبولیت    توانینمکه    استواژه کلیدی این پژوهش »مقبولیت عامه«  

که  کردتحلیل   است  بنابراین ضروری  در حکومت به.  را  مقبولیت  مبنای بحث، جایگاه  عنوان 
 . شودر توضیح دهیم تا ادبیات پژوهش تبیین اختصابهاسالمی 

این مبنا، حکومت است که  خصوص  بر نظریه شهید صدر در  این پژوهش، متکی   مطابق 
بر   است  مبتنی  مقبولیت  انسان    یشناسانسان مفهوم  دیدگاه  این  در   اهلل فه یخلعنوان  به توحیدی. 

اقتضای حکمت الهی، حق دارد در شرایطی واقع شود که   براساسشود که  بالقوه شناسایی می
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 به غایت خلقت خود برسد. و کند این استعداد را به فعل تبدیل 
از  اهللفهیخل و  باشد  الهی  ذات  و  افعال  اوصاف،  تمامی  مظهر  که  است  که  رو  آن کسی 

و سیر انسان به سمت آن حدی  است  مظهریت، ذومراتب است، خالفت نیز مفهومی مشکک  
  اختیار و وجود خطوات نفسانی که الزمه رسیدن به چنین مقامی   ندارد. اما انسان با وجود قوه 

را    یتگریهدااز بیرون است. خداوند این    یتگریهدااست، برای رسیدن به این کمال، نیازمند  
؛  استکرده  ها فراهم  واسطه رسالت انسان کامل و محتوای رسالت او یعنی وحی، برای انسان به 

 این مقام، اعلی مقام شهادت است.
هر که  است  خالفت  مفهوم  درون  در  مفهومی  در ق  واسطه بهکس    شهادت  گرفتن  رار 

خود و   یتگریهداشود و مسئولیت  ای از خالفت، در مقامی از مراتب شهادت نیز واقع میمرتبه
 خواهد داشت. بر عهدهدیگران را 

ابزار ایفای  تبیینی که از مفهوم شهادت شد و وظایف شهید، حکومت کامل   براساس ترین 
 . بر این اساس رابطهدنکیمبعیت  ، که تشکیل و استمرار آن از مبانی و اصولی تست وظایف او

اصل   دو  بر  مبتنی  استمرار حکومت  و  تشکیل  در  و شهید  و رشد  تخطی مردم  مقبولت  ناپذیر 
ویژگیشودیمتبیین   اقتضائات  رعایت  اول  استوارند:  مبنا  دو  بر  مذکور  اصل  دو  هر  های  . 

الزم برای تحقق )اختیار( و دیگری تأمین بسترهای    تکوینی خلقت انسان و فلسفه اعطای آن
 عنوان یک ابزار.به )رشد(  اهداف حکومت

مؤلفه  از  باال،  اصل  دو  و  رعایت  بودن  شرعی  نتیجه  در  و  تلقی شدن حکومت  الهی  های 
های . کیفی بودن وصف این اصول از ویژگیدیآیم  حساببهحقانیت آن در اندیشه توحیدی  

اصالت عبودیت   براساسن نوع حکومت  تمامی روابط در ای  آید. می شمار  به ها  مهم و مؤثر آن 
 و حق حاکمیت در آن جایگاهی ندارد. است تنظیم شده 

دیدگاه   این  مردمدر  شکل    جایگاه  حق  به  موضوع  از  فارغ  متقن،  و  مستحکم  بسیار 
طریق   از  حقیقت خالفت  بر  مبتنی  تبیین  حاکمیت،  رشد  اصل  و  مقبولیت  این    .شودیماصل 

عواص هیچ  به  در  ل  و  حکومتی  کیچی هنوان  مراحل  انسان    از  خالفت  نظریه  بر  مبتنی  که 
آن ضروری، و شودی مساختاربندی   اقتضائات  به  توجه  و  نبوده  قابل تخطی  آن شرط    ،  احراز 

   احراز آن متفاوت باشد. یراهکارها، هرچند ممکن است است
)حکومت تمهیدی( نیز، که وجوب تشکیل آن مبتنی بر وظایف    در حکومت دوران غیبت

  حساب بههای الهی بودن این حکومت  از مؤلفه  ، این اصول جاری است وشودیماثبات    شهید
 ها وابسته است.و شرعی بودن و در نتیجه حقانیت حکومت به وجود آن  آیدمی
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مقبولیت جایگاه خود را در حکومت تمهیدی دوران غیبت مانند حکومت    این دیدگاه،  براساس 
و اموری از این قبیل، مبتنی    ها ی ر ی گ م ی تصم ن، تعیین کارگزاران و  انسان کامل در ایجاد و استمرار آ 

نیز  رو  ازاین است؛  کرده  بر دو اصل رشد و مقبولیت حفظ   تعیین رهبر  همین    براساس در مرحله 
اصل مردم در انتخاب دخیل خواهند بود. این دخالت، به مفهوم نمایندگی رهبر از جانب مردم در  

حکومت   حکومت،    که همچنان ،  نیست امر  این  در  دیگری  مقام  هر  بودن    دهنده نشان منتخب 
 . رد ی گ ی م مردم قرار    عهده ، انتخاب بر  مذکور ، بلکه از باب رعایت دو اصل  ست ی ن نمایندگی  

عنوان یک کل و مجموعه منسجم نیز بر این مبنای  به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  
چه در اصول بنیادین قانون اساسی این دیدگاه  چه در مقدمه و    ؛ حقوقی و ادبیات آن پایبند است 

ست، رشد دادن  ا متبلور است. رویکردی که قائل است، هدف حکومت که مبین ضرورت آن نیز  
سوی نظام الهی است که خود در خدمت هدف غایی، یعنی ایجاد زمینه بروز  به در حرکت    انسان 

ن قرار گرفته است و قصد دارد امت  تجلی ابعاد خداگونگی انسا   منظور به و شکوفایی استعدادها  
و    56اصول    3. کند عنوان شهید در راستای ایجاد امت واحد جهانی، به جهان معرفی  به را    ی ا اسوه 

 .  ند هست قابل تبیین  زمینه  در همین    8و    7،  6،  3،  2قانون اساسی نیز در ظل اصول    57
 .شودمی ی بررس 107با توجه به چنین رویکردی نسبت به مفهوم مقبولیت، اصل 

 قانون اساسی   107مقبولیت عامه در اصل  .2
ورود به بحث اصلی برای  ؛  پرداخته شد  109و    107ل  ودر مقدمه به شرح مسئله و بیان اص

و    5ل  وو در فرایند اصالح اص  1368اصطالح مقبولیت عامه در سال  کرد که هرچند    دیتأکباید  
ادبیات حقوق اساسی جمهوری  107 نباید گفت که    قانون اساسی وارد  اما  اسالمی ایران شد؛ 

شده    ینیبشی پشرایطی    سابق،  5مفهوم آن پیشتر از این در قانون اساسی نبوده است. در اصل  
تغییر اصل   با  اما  برگزینند،  را  بتوانند رهبر  تبدیل شدن صدر اصل   5بود که مردم مستقیماً  و 

عمالً نقش مستقیم مردم در    ،5خی به یک جمله اخباری و تاری  ،4مبتنی بود   5  که بر اصل   107
شد. بنابراین فقهای شورای بازنگری قانون اساسی با عنایت تعیین رهبر از متن قانون حذف می

قانون اساسی تحت موضوع مرجحات    107، توجه به مقبولیت عامه را در اصل  مسئلهبه این  
به شکل کنونی    107صل  ؛ پس اندکن  یریشگی پتا از ایجاد چنین اشکالی  دند  کرتعیین رهبر ذکر  

 نگاشته شد.  
 107اصل   نه ی شی پ .2-1

قانون اساسی در سال   نهایی  بررسی  به تصویب   107اصل    1358مجلس  این شکل  به  را 
 رسانده بود: 
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گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع    »هر
  قدر یعالکه در مورد مرجع  گونه همان شد،  و پذیرفته شده با   ساخته  مردم به مرجعیت و رهبری

العظمی امام خمینی چنین شده است این رهبر والیت امر و همه    اهللتیآتقلید و رهبر انقالب  
  یدرباره ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم    هایمسئولیت

و  همه بررسی  دارند  رهبری  و  مرجعیت  که صالحیت  هرکنندمیمشورت    کسانی  یک    ،  گاه 
را   او  بیابند  رهبری  برای  خاص  برجستگی  دارای  را  معرفی به مرجع  مردم  به  رهبر  عنوان 

را  نمایندمی رهبری  شرایط  واجد  مرجع  پنج  یا  سه  وگرنه  رهبری  به،  شورای  اعضای  عنوان 
 . «کنندمیتعیین و به مردم معرفی 

 : داشتیم ه بیان ک ابق بودقانون اساسی س 5صدر این اصل مبتنی بر اصل  
اسالمی ایران والیت امر و   جمهوریاهلل تعالی فرجه در عجل  عصرولی»در زمان غیبت حضرت 

بر عهده اکثریت   امامت امت  به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که  باتقوا، آگاه  فقیه عادل و 
هی دارای چنین اکثریتی  که هیچ فقیمردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و درصورتی 

یکصدوهفتم  اصل  طبق  باال  شرایط  واجد  فقهای  از  مرکب  رهبری  شورای  یا  رهبر  نباشد 
 گردد.« آن می دارعهده 

برای رهبری تصریح  بر    نیهمچن  به رسمیت   شدهشرط مرجعیت  بود و رهبری شورایی 
 شده بود. شناخته

عامه  هرچند در اصل سابقبه   « »مقبولیت  عبارت مشخص  بود  صورت  نشده  دخالت   ،ذکر 
بر آن نیز شرط عالوه   قرار گرفته بود.  مدنظر  یترمیمستقصورت  بهفرایند تعیین رهبر  مردم در  

بود. عامه  مقبولیت  ویژگی  دربرگیرنده  خود  و   مرجعیت  عام  مقبولیت  دارای  همواره  مرجع 
یت شرط  و فقهای مجلس خبرگان نیز الجرم چنین پذیرش و قبولی را ضمن رعا  بودفراگیر  

رعایت   و  مالحظه  نیز کردندمی مرجعیت  اساسی  قانون  تدوین  مجلس  اعضای  بیانات  در   .
نفوذ کالم رهبر در میان مردم   تأمینبرداشتن مفهوم »مقبولیت«، موجب    مرجعیت به لحاظ در

قانون اساسی جمهوری   نهاییصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  )  آمده است  حساببه 
 .(1093: 1ج ،1364، اسالمی ایران

ویژگی شرط    همین  حذف  مورد  در  اساسی  قانون  بازنگری  در  تا  شد  موجب  مرجعیت 
تعیین مرجع به رهبری و بسط ید و وسعت نفوذ او،    رینظیب بر تأثیر    دیتأکمرجعیت، اعضا با  

بسیاری    ی پوشچشم مباحث  و  آرا  و  نکرده  تلقی  منطقی  را  شرطی  چنین  زمینه را  از  این  در 
وم اعضا معتقد بودند یکی از عوامل موفقیت امام خمینی )ره( در به ثمر نشاندن  . عمکنندمطرح 
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امام   هاین کثیری بود که دستوراانقالب و تشکیل حکومت اسالمی، مرجعیت او و داشتن مقلد
  نهاییصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  )  کردندعنوان حکم مرجع خود امتثال میبهرا  

اسالم اساسی جمهوری  ایرانقانون  فقدان چنین  رو  ازاین  .(178:  1، ج  1368،  ی   یایژگیواز 
و معتقد بودند این  کردند  واسطه حذف این شرط ابراز نگرانی  به برای رهبران آتی پس از امام،  

می فراهم  را  تقابالت  بروز  زمینه  بررسی  )   آوردامر  مجلس  مذاکرات  مشروح   نهاییصورت 
البته دیدگاه مخالفی نیز وجود   .(197-195:  1، ج  6813،  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

این دیدگاه امام   براساسداشت.    دیتأکداشت که نه بر مرجعیت، بلکه بر شرط نفوذ کالم رهبر  
می پیروی  او  از حکم شرعی  کثیری  که جمع  نهضت  اوایل  یا در  انحصاری  مرجعیت  کردند، 

نبودند، اما حکم شرعی ایشان در بین مردم    فراگیری نداشت و بسیاری از آن افراد نیز مقلد امام
ندارد،   ضرورتی  رهبر  مرجعیت  نگاه  این  در  داشت.  مجلس  نفوذ  مذاکرات  مشروح  صورت 

باید گفت که این  .(193-192:  1، ج 1368 ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نهاییبررسی 
فرد و   هایفعالیتشه در  نیازمند نفوذ کلمه است که ری  ،بر صالحیت علمی و سیاسیعالوهمهم  

ن بسیار، در میان  اپذیرش، قبول و همراهی مردم با آن شخص دارد. گاهی حکم مرجعی با مقلد
 امتثال و عمل ندارد. حیثنفوذی فراگیر از  ،ن همامقلد

مردم  توان می  هادیدگاهاین  یند  ابراز   پذیرش  جایگاه  که  گرفت  منظر    ،نتیجه  از  هم 
است و    رگذاریتأثی و هم از منظر بازنگران آن، جایگاهی اساسی و  قانون اساس  کنندگانن یتدو

 . کردرا فارغ از این پیشینه تحلیل  107نباید اصل 
بررسی و    107دبیات قانون اساسی در ذیل اصل  در ادامه دالیل ورود »مقبولیت عامه« به ا

 . شودمی تحلیل 
 دالیل ورود مقبولیت عامه به قانون اساسی   .2-2

را باید در تغییر صدر   107عنوان مرجح در ذیل اصل  به ر مقبولیت عامه  ریشه و مبنای ذک
مبنی بر حق دخالت مستقیم مردم در تعیین رهبر، حذف شورای   قانون اساسی  107و    5ل  واص

  و حذف شرط مرجعیت، دانست.مذکور رهبری از ذیل دو اصل 
بررسی    .2-2-1 و  مردم  توسط  رهبر  مستقیم  انتخاب  روش  حذف  دالیل 

   ح جایگزین آنطر
مستقیم   دخالت  عدم حذف  بر ضرورت  اساسی  قانون  بازنگری  اعضای شورای  از  شماری 

قانون    نهایی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  )   داشتند   د ی تأک مردم در فرایند تعیین رهبر  
ایران  اسالمی  موافق   ( 1453-1451:  3، ج 1368  ،اساسی جمهوری  مخالفان،  ا و  توجیه  مقام  در  ن 
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 ها در راستای تبیین جایگاه مقبولیت عامه مؤثر خواهد بود. که ذکر آن اند  کرده را عنوان    اظهاراتی 
موجبات سوء   آنکهاول  این توجیهات دلیل حذف روش مستقیم دو امر بوده است: براساس
و   خبرگان    یهاتنش استفاده  دادن  قرار  محظور  در  و  جایگاهی   واسطه به مقطعی  چنین  جعل 

نیاید و ولو افرادی از جهت رهبری جانبدارانی داشته باشد خبرگان را در   پیش  رأی مردمبرای  
ندهد قرار  اسالمی  مضیقه  برای   یرهبرتراشو    (705:  2، ج1368  ،)مجلس شورای  و زحمت 
  جای این نوع مستقیم دخالت بیان شده است به از همین رو »مقبولیت عامه«    ،نظام ایجاد نشود 

  .(1206 :3، ج1368 ،)مجلس شورای اسالمی
دخالت   در نهایت وجود خبرگان ضرورت خواهد داشت.  ،در روش مستقیم نیز  آنکهدوم  
مستقیم   طوربهاگر حتی اکثریت قاطع مردم    ،آنکهاول    ؛مورد توجه استحیث  از دو    این نهاد

برگزیدند رهبری  به  را  احراز    ،کسی  را  اکثریتی  و  گزینش  چنین  وجود  مرجعی   کندباید 
،  1368  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  نهاییکرات مجلس بررسی  صورت مشروح مذا)

مرجعی نیز باید صالحیت فردی را که اقبال مردم نسبت به او مسجل    آنکهضمن    ،(1205:  3ج
به لحاظ دارا بودن اوصاف و   صورت مشروح مذاکرات  )کند  رهبری احراز    هایویژگیشده، 

 .(1453-1452: 3، ج1368، المی ایرانقانون اساسی جمهوری اس نهاییمجلس بررسی 
ن عدم مض   ،صدد بوده استدر  107مسئول تدوین اصل    سیونیبا توجه به این دالیل، کم

تصریحی   نیز  آن  ذکر  به  نسبت  مردم،  مستقیم  دخالت  دخالت  دکن ننفی  رو حذف  همین  از   .
را عامه  مقبولیت  افزودن  و  کرده  صرفاً  مستقیم  تلقی  لفظی«  شورای  »تغییر    ،اسالمی  )مجلس 

درصورتی   دیتأکو    (1206-1205:  3، ج1368 خبرگاندارد  عامه   ،که  مقبولیت  واجد  را  کسی 
قانون    نهاییصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  )  دهندمییافتند آن را مالک انتخاب قرار  
ایران  اسالمی  د  چراکه،  (705:  2، ج1368  ،اساسی جمهوری  توجه  نیز  که چنین خبرگان  ارند 

فرد بررسی  )  است  یمقتدر  فردی،  مجلس  مذاکرات  مشروح  اساسی    نهاییصورت  قانون 
بنابراین ورود مقبولیت عامه به این اصل .  (1453-1452:  3، ج1368  ،جمهوری اسالمی ایران

 لوحذف دخالت مستقیم از صدر اص  واسطهبه از باب عدم تضییع حق مردم    ،در میان مرجحات
قانون اساسی جمهوری   نهاییات مجلس بررسی  صورت مشروح مذاکر)  بوده است  107و    5

 ن استکمم آن از یکی»  و حداقل دو مصداق دارد:  (1453-1452:  3، ج1368  ،اسالمی ایران

 اگر هک باشند ردهک انتخاب یرهبر به را یسک مردم  نکهیا هم یکی و باشد عام تیمرجع

صورت مشروح مذاکرات  )  «کنندمی انتخاب رهبر عنوان به را او ابندیرا ب جهت نیا خبرگان
بررسی   ایران  نهاییمجلس  اسالمی  جمهوری  اساسی  ج1368  ،قانون  بر    دیتأک  .(1206:  3، 
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این مرجح در اصل    طبق  قهراً یرهبر خبرگان»  شودمیاست که گفته    یحدبه  107جایگاه 

)مجلس    «کنندمی انتخاب را هیفق آن و گیرندمی قرار قسمت نیا مشمول صدوهفتمیک اصل
معنای عام    پس مرجعیت تنها مصداق مقبولیت تام نبوده و  ،(1451:  3، ج1368  ،اسالمیشورای  

بررسی  )  بوده است  نگرانیتدو  مدنظرمقبولیت   مذاکرات مجلس  قانون    نهاییصورت مشروح 
  .(705: 2، ج1368، اساسی جمهوری اسالمی ایران

جایگزین   مثابهصین، بلکه به عنوان مرجح حبه   تنهانه مقبولیت عامه    ،با توجه به این اظهارات
آید که   حساببه  یعنوان شرط اساسی در رهبربهباید    ،روش مستقیم دخالت مردم  حیرصریغ

 . دسازمیو نفوذ کالم فرد معین را فراهم  بسط یدزمینه 
تا  عالوه اما   نیز موجب شد  رهبری  دالیل، حذف شورای  این  به وجود    ،گذارنقانو بر  نیاز 

 . و در مقام تنظیم و الحاق آن به اصل مذکور برآید کنددرک  107مرجحات را ذیل اصل 
می   نگران ی تدو  تصریح  اصل  عامه  ک این  مقبولیت  ذکر  برای  که  دلیل  به نند  مرجح  عنوان یک 

 واجد  همه  ها ن ی ا  که  باشند  نفر  چند  اگر  که  شد  »صحبت :  اما گفته شده است   ،اند شرعی نداشته 

است   مقبول  کدام  یک  ها ن ی ا  بین  اما در  دارند، همه  ا ر  رهبری  شرایط  باشند، زمامداری  شرایط 
 این  جهتی  هر  از  اجتماعی، نفوذ  جهت  از  اخالق، جهت  از  شود. می  واقع  مردم  قبول  مورد  بهتر 

 در  هم  مقبولیت  بگیرد. لذا  بر عهده  را  زمامداری  تواند می  بهتر  طبعاً  دارد خوب  بیشتری  مقبولیت 

مشروح  )   « کردیم  حذف  را  این  بود  ابق س  در  که  هم  شورایی  و  شد  گذاشته  نجا ی ا  صورت 
 . ( 656:  2، ج 1368،  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   نهایی مذاکرات مجلس بررسی  

برداشت   عامه  مقبولیت  ممتاز  نیز جایگاه  بیان  این  در حقیقت    شودمیاز  عنوان یک  بهکه 
باید احراز شود و   تنظیم شود که اگر   در ذیل اصل در کنار سایر مرجحات  یاگونهبه ویژگی 

بر این اساس باید نسبت به   ،کسی واجد حداقل شرایط الزم بوده و دارای مقبولت عامه باشد
شرایط   سایر  در  که  عامه    ،است  سرآمدترفردی  مقبولیت  فاقد  کافی   استاما  مقبولیت  از  یا 

  تأثیر مه و  فرد اخیر فاقد نفوذ کل  چراکه  ،شمار آیدبهارجح    ،در مرحله تعیین   ،برخوردار نیست
بود ...وقت »قهراً  ،اما فرد مقبول  ،در مردم خواهد  بهتر ه ک یگریاز د بشود انتخاب ی   هست 

 دیبا نیا هک است  روشن یلیخ جهت نیا یند رو کب ارک تواندمی بهتر  افتدیم  جا اشرهبری
بررسی  )  بشود« رک ذ مرجحات از مجلس  مذاکرات  مشروح  اساسی    نهاییصورت  قانون 

 .(1224-1223: 3، ج1368 ،ی ایرانجمهوری اسالم
 107ن طرح مقبولیت عامه در اصل  امخالف .2-2-2

از اعضای  بازنگری    برخی  میان مرجحات به دالیل زیر  شورای  با ذکر مقبولیت عامه در 
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 . مخالف بودند 107اصل 
ا  ، همان دلیلی است که مطابق باندداشتهن به اتفاق به آن اشاره  ادلیلی که مخالف  تریناصلی

و آن را به شکل غیرمصرح   کل مستقیم دخالت مردم را حذفسیون تدوین این اصل، ش یآن کم
این  کرد،  بیان   جامعه.  در  جوسازی  و  استفاده  سوء  امکان  بیان   هادیدگاهیعنی  منظر  دو  از 
 : اندشده 

دیدگاه یک  به    ،در  توجه  با  اصل  این  در  عامه«  آن    نحوه »مقبولیت  موجد   تواندمی بیان 
یعنی اعلم به احکام    ،فرد واجد شرایط  که باید در  شدمیباشد. اما اگر به این شکل بیان  اشکال  

مقبولیت   داشتن  شروط  آن  از  یکی  و  شود  احراز  نیز  شروطی  سیاسی  و  فقهی  موضوعات  و 
مقبولیت با حرف ربط »یا« در کنار آن اوصاف و شرایط    نکهیا ایرادی متوجه آن نبود، اما    ،است

است اشکال  ایجا   ،آمده  بررسی  ) نمایدمی د  مجلس  مذاکرات  مشروح  قانون    نهاییصورت 
 .(658: 2، ج1368، اساسی جمهوری اسالمی ایران

صحیح بوده و به لحاظ شکلی همسو با ایرادی است که   کامالًاصل ایراد وارده بر این اصل  
وارد   این اصل  بر  نوشتار  به  داندمیاین  عامه   اندازه ، هرچند جایگاه سایر مرجحات  مقبولیت 

 . شودمی و رعایت  تأمیندر هر حال  109در اصل  هاآنذکر  واسطه به پذیر نبوده و تزلزل
دیدگاهی دیگر، مخالف را مفاسد و سوء    آنکهن ضمن  ادر   هایاستفاده دلیل مخالفت خود 

اعالم   آن  از  بررسی  )مجلس شورای    دارندمیممکن  مذاکرات مجلس   نهاییصورت مشروح 
اساس ایرانقانون  پافشاری    تأثیری جمهوری اسالمی  نیز  صورت مشروح  )کنند  میمستقیم مردم 

بررسی   مجلس  ایران  نهاییمذاکرات  اسالمی  جمهوری  اساسی  ج1368  ،قانون   ،3  :1221-
دلیل امکان سوء استفاده مورد تردید بوده، پس با پذیرش بهاین شکل از ابتدا    آنکهحال    ،(1222

م آن،  از  حاصل  تبعات  و  عامه، آن  مقبولیت  یعنی  آن  حداقلی  و  غیرمصرح  شکل  با  خالفت 
 .ستینمنطقی 

صورت ) دلیل ابهام مفهوم مقبولیت عامه و مشکک بودن آن بوده استبه مخالفت برخی نیز  
بررسی   مجلس  مذاکرات  ایران  نهاییمشروح  اسالمی  جمهوری  اساسی  ج1368  ،قانون   ،2  :

  در این جلسات،  رتبط با مفهوم مقبولیت عامهکه با ذکر توضیحات م  (1223-1222:  3ج  ؛675
سه نفر به حذف مقبولیت عامه از این    صرفاًدر نهایت نیز    وارد نبودن این ایرادات معلوم شد.

قانون اساسی جمهوری    نهاییصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  )  مثبت دادند  رأیاصل  
 . (1224-1223: 3، ج1368 ،اسالمی ایران
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 قانون اساسی نگرانی تدوه در لسان  معنای مقبولیت عام .2-3
وجود   ابهاماتی  عامه  مقبولیت  مفهوم  مورد  در  اساسی  قانون  بازنگری  شورای  جلسات  در 

بیان  به  اشکال  این  و  می داشت  اظهار  گوناگون  در همین  های  در  زمینه  شد.  مزبور  مفهوم  تبیین 
ت عامه به این معنا تبیین  اظهارات موجود، مقبولی   براساس دستور کار شورا قرار گرفت. در نهایت 

باشد«  داشته  مقبولیت  رهبری  مقام  »در  فرد،  که  بررسی  )   شد  مجلس  مذاکرات  صورت مشروح 
ایران   نهایی  اسالمی  جمهوری  اساسی  ج 1368،  قانون  با    ؛ ( 1223:  3،  فرد  آن  رهبری  اگر  یعنی 

می  پذیرفته  او  مقایسه شود، رهبری  بهتر جا  دیگران  مردم  میان  در  و  . وجود چنین  افتد ی م شود 
از جمله مرجعیت، یا تدبیری که میان مردم شهره باشد،    ،تواند به دالیل مختلف باشد مقبولیتی می 

عنوان رهبر مقبول  به ای که در عین فقاهت و علم او را در میان مردم  یا تقوا و ازخودگذشتگی 
را  ی طور به کند،   او  توضیح  بشناسند  که  بنابراین  بپذیرند.  رهبری  به  سپس  در  و  عامه  مقبولیت 
رهبری    معانی  مقام  تصدی  با  مذاکرات  )   نیست   مدنظر   وجه چ ی ه به غیرمرتبط  مشروح  صورت 

   . ( 1224-1223:  3، ج 1368،  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   نهایی مجلس بررسی  
مقبولیت عامه به معنای تعیین فردی است که در میان مردم با لحاظ این اظهارات باید گفت  

،  1383  ،)هاشم  شده بودن و شهرتشناخته بر  عالوهاساسی در انتخاب رهبر    هایژگیویاز نظر  
از   توانمیدارای پذیرشی باشد که مردم بر رهبری او رضایت داشته باشند. بنابراین    (47:  2ج

 جای مقبولیت عامه بهره برد. بهمقبولیت نیز  عام واژه همان 
را با این    107ر ادامه تناسب ساختار اصل  با روشن شدن جایگاه حقیقی مقبولیت عامه، د

 جایگاه خواهیم سنجید.
 107در ساختار اصل جایگاه مقبولیت عامه  . 3

دالیل   بررسی  عامه    قانونگذاربا  مقبولیت  افزودن  و  مردم  مستقیم  دخالت  حذف  عنوان به بر 
م کردن  معلو  درصدداما در این مبحث    ،شدجایگزین آن، جایگاه حقیقی مقبولیت عامه احراز  

  استجایگاه حقیقی مقبولیت عامه    کنندهنیتأم  ،تنظیم این اصل  نحوه این موضوع هستیم که آیا  
ن است که آیا با وجود سایر مرجحات در عرض مقبولیت عامه و جایگاه آ  سؤال  پس  یا خیر.
در نظر گرفته شده و تحت عنوان اعلمیت ذکر شده    109ضمن اصل    ها آنکه برای    ایشرعی 

خ ندارد    فقیه  توانندمیبرگان  است،  مقبولیتی  که  را  کلمه اعلمی  نفوذ  برای  کافی  مقبولیت  یا 
معرفی  به   ،ندارد و  انتخاب  رهبر  رهبری   کهیدرحال  کنند،عنوان  واجد شرایط  که  دیگری  فقیه 

نیست او  از  اعلم  اما  خالل    ،بوده  از  امر  این  است.  مواجه  عامه  مقبولیت    ی وگوها گفتبا 
بازندر شو  شدهمطرح از لسان  رای  این اصول بررسی خواهد    نگرانیتدوگری قانون اساسی و 
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 .سنجیده خواهد شدهم  جایگاه اعلمیت و مقبولیت در برابر بنابراین شد،

 جایگاه اعلمیت و مقبولیت عامه   .3-1
اصل  ا در  که  یعنی  عنوانبه   107علمیتی  است،  شده  ذکر  احکا  مرجح  به  و  اعلمیت  م 

به این  رهبر    های ویژگی، یعنی شرایط و  109ذیل اصل    یاسی کهموضوعات فقهی یا مسائل س
آمده است: فقهی و  »  صورت  بینش  دارای  تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که  در صورت 

 .تر باشد مقدم است«سیاسی قوی 
زنگری قانون اساسی توجه آن در شورای با نگرانیتدوذکر اعلمیت در این دو اصل از منظر 

  ،روایاتی که داللت بر آن شروط دارند  براساسآید که  می  حساببه به یک اصل شرعی و فقهی  
قانون اساسی    نهاییصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  )   تدر این اصول لحاظ شده اس

یط اساس در میان واجدین شرا  بر این  .(647:  2، ج1303:  3، ج1368،  جمهوری اسالمی ایران
صورت مشروح مذاکرات  )  اگر شخصی اعلم از دیگران بود، او باید رهبری را بر عهده بگیرد

بررسی   ایران  نهاییمجلس  اسالمی  جمهوری  اساسی  ج1368،  قانون  باید    .(647:  2،  گاهی 
اما گاهی نیز اعلمیت در آن شروط شرط است،  ،االطالق در فرد وجود داشته باشدعلیشروطی 

 شرعی  حق  اصالً اعلم  باشیم، غیر داشته هم اعلم غیر و  باشد اعلم کسی اگر امتنظام   رهبری در »

بررسی  )   بشود« امر متصدی که  ندارد مجلس  مذاکرات  مشروح  اساسی   نهاییصورت  قانون 
 .(1245: 3، ج1368، جمهوری اسالمی ایران

نظر   در  مقبولیت  برابر  نگرانیتدواما  جایگاه  از  مرجحات  سایر  کنار  در  اصل  ی  این 
در رهبر   ایدر آیات و روایات دلیلی بر وجود چنین ویژگی   آنکهبر    دیتأکبرخوردار نیست و با  

 ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  نهاییصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  )  نیست
صورت مشروح  )  دآورنمی  حساببهآن را از جهات مرجح عرفی    ،(1223-1222:  3، ج1368

بررسی مجلس  ایران  نهایی  مذاکرات  اسالمی  جمهوری  اساسی  ج1368  ،قانون  که    (647:  2، 
استحسانی   جنبه  آن  شود  ،رد دارعایت  توجه  آن  به  که  است  خوب  مشروح  )  یعنی  صورت 

 .(1245: 3، ج1368 ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نهاییمذاکرات مجلس بررسی 
رجعیت نیز فاقد مالک شرعی  در مورد مرجعیت نیز همین نظر وجود دارد، یعنی ترجیح م

بررسی  )  بوده مجلس  مذاکرات  مشروح  ایران  نهاییصورت  اسالمی  اساسی جمهوری   ،قانون 
عنوان یک مرجح در  بهچرا مرجعیت    نکهیاسیون در توجیه  یو سخنگویان کم  (647:  2، ج1368

لیت عامه را جای آن مقبوبهکنند،  می  دیتأکبه این امر استناد کرده و    ،این اصل ذکر نشده است
قانون    نهاییصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  )  آن نیز باشد   کنندهنیتأماند که  ذکر کرده 
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نیز این  سؤال    .(647:  2، ج1368  ،اساسی جمهوری اسالمی ایران است که اگر مقبولیت عامه 
  که یلدرحا  ،اندعنوان مرجح بیان نکردهبهمالک شرعی ندارد، چرا مرجعیت را در ذیل این اصل  

تأمین   زمینه  قانون    خواستهدر  بود  شده  پیشنهاد  مرجعیت،  شرط  حذف  بر  مبنی  خمینی  امام 
نحوی تدوین شود که مرجعیت اولویت داشته باشد و در مرجعیت صفاتی دیگر جز اعلمیت  به 

  شود   ینیبشی پدر فقه و تقوا شرط شود، اما اگر چنین مرجعی نبود، امکان تعیین غیر مرجع نیز  
،  1368  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  نهاییمشروح مذاکرات مجلس بررسی    صورت)

 .(178: 1ج 
هدف از آن تأمین نفوذ    توان گفت چون مقبولیت عامه اعم از مرجعیت است، و در واقعمی

رهبر مردم    حکم  میان  از  استدر  اعم  خیر،    آنکه ،  یا  باشد  توجه  به    مرجع  مورد  شکل  این 
 رفته است.قرار گ قانونگذار

ی دو مرجح شرعی مشروط در اصل یکصد و نهم را بیان کرده و سپس  ابتدا رابطه  در ادامه
 نماییم. ها را با مقبولیت عامه در اصل یکصد و هفتم تشریح میی آنرابطه

 گریکد یمرجحات شرعی با  رابطه .3-1-1
بر اعلمیت تفضیلی    د ی تأک مربوط به ذیل آن و    109از مباحث بسیار مهم در مورد مفاد اصل  

توان میان صالحیت فقهی و سیاسی قائل به اولویت  ، نمی 109فقهی و سیاسی است. بنابر اصل  
بود، اما اولویت این دو ویژگی نسبت به ویژگی عدالت و تقوا مشخص است. اما اگر بر فرض  

ین بخش  تساوی در سایر شرایط، فقیهی در بینش سیاسی اقوی باشد و دیگری در بینش فقهی، ا 
فایده  تنها  بنابراین  است.  نکرده  معین  را  تکلیف  اساسی  قانون  اولویت    109ذیل اصل    از  صرفًا 

اصل در پاسخ به ایراد عدم    کننده ن ی تدو سیون  ی مخبر کم   ویژگی اول و سوم بر ویژگی دوم است. 
اخیر  فروض  در  تکلیف  بررسی  )   تعیین  مجلس  مذاکرات  مشروح  اساسی    نهایی صورت  قانون 

خیلی   تزاحم، مسئله  این »   کند که: چنین استدالل می   ( 1303:  3، ج 1368،  ی اسالمی ایران جمهور 
 هفتاد  مثنوی  بشویم، متعرض  بخواهیم  ما  اگر  که  است  چیزهایی  یک  ها این  دارد،...  زیادی  فروع 

هست   روایات  در  که  اعلمهم  همان  که  است  شرعی  مسئله  یک  گفتیم  ما  نکه ی ا شود.   کاغذ  من 
این ب  ذکر  خواستیم   که  شود می  پیدا  زیادی  و  بیشتر  فروع  البته  شدیم  متعرض  را  یکی  کنیم. 

 که  دارند  توجه  هستند  که  آقایانی  خبرگان  ی ها ه ی اجالس  و در  است  خبرگان  با  گیریش  تصمیم 

ادامه  هم  هنوز  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  مسئله  این  آنجا  صورت مشروح  )   دارد«  بحثش 
 . ( 1303:  3، ج 1368،  ون اساسی جمهوری اسالمی ایران قان   نهایی مذاکرات مجلس بررسی  

اساسی   و  مهم  بسیار  مسائل  از  فرض  این  فروعات  که  توجیه گفت  این  به  پاسخ  در  باید 
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ها ضرورتی بنیادین داشته است که نسبت به سایر مسائل فرعی ذکرشده  است که توجه به آن 
قانون اساسی ذیل قوای   بود   گانهسهدر  اولویت برخوردار  تعیین تکلیف آن    هاز  نیازمند نیز  و 
کرده است. سپردن بلکه ارائه معیار دقیق و فاقد ابهام را طلب می ،شرح تمام فروض نبوده است

شود و  تشخیص چنین امری اساسی به دکترین مختلف موجود میان علما موجب تشتت آرا می
به   تا  که  است  این  آن  مطابقامروزشاهد  موضوع  این  با  مرتبط  مسائل  نظریات   ،  از  هریک 

 نحوی متفاوت تبیین شده است.به 
تر از نیز، شرایط واضح  107مقبولیت عامه با دو مرجح مذکور در اصل    رابطه  خصوصدر  
 که در ادامه بیان خواهد شد. استابهام بر آن نیز حاکم  و تردید و یستن مذکورمورد 

 مرجحات شرعی با مقبولیت عامه  رابطه .3-1-2
که با توجه به دالیل   شودمیوارد این اصل    ییآنجاابهام از    ،وضیح داده شدکه تطورهمان 

تا  به این مرجح    رودمی  انتظار  ذکر مقبولیت عامه در آن، تلقی شود   نهیزمعنوان شرط اساسی 
اما با توجه به بحثی که در اعلمیت و مالک   ،و نفوذ کالم را برای مرجع فراهم آورد  ید  بسط 

با    آنکهخص  ، بال استجایگاه مقبولیت متزلزل    ،این انتظار برآورده نشدهشرعی آن مطرح شد،  
از آن حمایتی    صراحتبهحرف عطف »یا« به سایر مرجحات اضافه شده و در سایر اصول نیز  

تا   نیز در این زمینه وحدت سیاقی وجود ندارد  بازنگری  بیان اعضای شورای  نشده است. در 
 شرح خواهیم داد.  دست یافت، ابتدا اظهارات را بیان و سپس بتوان از خالل آن به نتیجه متقن

وارد    ایدسته واجدین شرایط،  میان  تساوی  در حالت  را  مقبولیت  مرجح  نقش  بیانات،  از 
که    دارندمیعنوان شرطی که نماد مقبولیت است( اظهار  بهو ضمن بحث مرجعیت )  انددانسته 

مرجع بود، صالحیت مرجع احراز   هاآنیکی از  با هم مساوی بودند و ،اگر دو نفر واجد شرایط
او اعالم   قانون اساسی    نهاییصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  )  خواهد شدو رهبری 

 .(1223-1222: 3ج ؛647: 2، ج1368 ،جمهوری اسالمی ایران
صرفاً  مشروط به حالت تساوی بیان نشده و    ،دیگر رجوع به مرجح مقبولیت  ایدسته اما در  
با حرف    107دارد و همچون اصل    مدنظرن شرایط را  دد واجدیحالت تع مرجح مقبولیت را 

 : کندمیاضافه »یا« در کنار سایر مرجحات عنوان 
 تشخیص همان  واقع در که سیاسی بینش نظر از یا فقهی و  علمی نظر از را کسی اگر»

 نظر از که است اعلمیتی   همان  کردم عرض جهت، این  که یافتند بهتر   است موضوعات

 را این  یافتند یکی در  دیگری  امتیاز  یا  یافتند شخصی در  مقبولیتی  یک  یا و  است شرط فقهی
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 شرعی شرط  که امتیازاتی آن  با دادند تشخیص اگر ...حاال کنندمی معرفی رهبر عنوانبه

 را این است، عرفی  مرجع جهات که هااین و  عامه مقبولیت مثل جهاتی یک با یا و  است

 کنند انتخاب و  کنند معرفی که گذاشت خبرگان اختیار به را نفر یک وگرنه دکننمی انتخاب

بررسی  )  دکنن معرفی مردم به و  مجلس  مذاکرات  مشروح  اساسی    نهاییصورت  قانون 
 .(647: 2، ج1368 ،جمهوری اسالمی ایران

 نفر یک اما ،دارند را طیشرا همه هک میدار  را نفر پنج ما اگر»  گفته شده است:  نیهمچن

 خبرگان اگر خوب...    سابقه حسن به است شده خارج شناخته داخل، مردم، نیب در هااین

 هک یسک آن با نندکب انتخاب است گمنام هک  را گرید یکی رند،یبگ دهیند را ت یمز  نیا ندیایب
است  ی لیخ است افتاده جا و شده شناخته هک یسک  آن مسلماً است شده شناخته   «بهتر 

،  1368  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  نهاییمجلس بررسی  صورت مشروح مذاکرات  )
 .(1223-1222: 3ج

، رابطه آن با اعلمیت در ساختار  107روشن شدن دلیل طرح این مفهوم در اصل    با وجود
است مواجه  با چالش  مذکور  به  رونیازا  ،اصل  در    ینظرمبانی    توجه  حکومت   خصوصکه 

حاکم بر روابط میان حکومت و مردم را بر آن اساس   آرای شهید صدر ارائه و اصول  براساس
 خواهد بود.مؤثر در اتقان دیدگاه برگزیده شد، تشریح 

 اصل مقبولیت ن یتأمرابطه منتخب بود خبرگان و مقبولیت عامه در  .3-1-3
مردم  قبول  همواره  بازنگری،  شورای  اعضای  و  اساسی  قانون  تدوین  خبرگان  نظر  در 

که معصومین   یاگونه به   ،مورد توجه بوده و ضروری تلقی شده استتشکیل حکومت    منظوربه 
  اند.نبودهقادر به تشکیل حکومت  ،نیز بدون وجود این اقبال)ع( 

عدم   یدایجاد    نهیزمکه    ،مقبولیت  نیتأمدر صورت  و   بسط  کرده  فراهم  را  کالم  نفوذ  و 
هد توانست به اهداف خود حکومت نخوا  کند،میاعتماد مردم را نسبت به امور و افراد جلب  

و تخطی از   شد  ت ذکرتحت عنوان اصل رشد و اصل مقبولیدر مبانی  دست یابد که این مهم  
 .دانسته نشد آن به هیچ روی جایز 

خبرگان   بودن  منتخب  بر  اساسی  قانون  بازنگری  انتخاب  ده  کر  دیتأکشورای  را    هاآنو 
تلقی    دهندهنشان  امام خمینی )ره( در  . این دیدگاه پکندمیانتخاب مردم    اینامه یرو نظری که 
 شرط هک داشتم اصرار و بودم معتقد ابتدا از »من:  داشت  دی تأکمطرح شد که     ،کردندذکر  

کند.  می تیفاک شورک سراسر محترم د خبرگانییتأ مورد عادل مجتهد. ستی ن الزم تیمرجع
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 یوقت نندک نییتع ومتشانکح یرهبر یبرا را یعادل مجتهد تا دادند یرأ خبرگان به مردم اگر
 در است، قبول مردم  مورد او   قهراً ردیبگ عهده بر را یرهبر تا  ردندک نییتع را یفرد هم  هاآن

صورت مشروح مذاکرات  )  است«  نافذ مشک ح و شودمی مردم منتخب یول او صورت نیا
 .(58: 1، ج 1368 ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نهاییمجلس بررسی 
صورت مشروح  )   دانند منزله قبول مردم می ای شورای بازنگری این انتخاب را به عموم اعض 

بررسی   مجلس  ایران   نهایی مذاکرات  اسالمی  جمهوری  اساسی  ج  1368قانون  که    ( 185:  1، 
آن  آورد و در غیر  می موجبات نافذ بودن حکم ولی را در زمینه مسائل حکومتی برای همه فراهم  

صورت مشروح مذاکرات مجلس  )  الزام و تعهدی نخواهند داشت مردم نسبت به حکم او   صورت 
ایران   نهایی بررسی   اسالمی  جمهوری  اساسی  ج  1368،  قانون  رهبر  پ   . ( 192:  1،  انتخاب  س 

  ی کنند که به شکل خاص مردم تلقی می   خبرگان منتخب را، در حکم پذیرشی از ناحیه   واسطه به 
است  شده  بررس )   منحصر  مجلس  مذاکرات  مشروح  جمهوری    نهایی ی  صورت  اساسی  قانون 

آید که حتی پیامبر  می  حساب به همان قبول و حمایتی  منزله به و   ( 1457: 3، ج 1368  ،اسالمی ایران 
صورت مشروح مذاکرات  )   واسطه حکومت را نداشت )ص( نیز در نبود آن امکان پیشبرد امور به  

 . ( 682:  2، ج 1368،  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   نهایی مجلس بررسی  
نظر مردم در    منتخب بودن خبرگان باید گفت تأمین  واسطهبه مقبولیت    نیتأمدر پاسخ به دیدگاه  

و   مستقیم  به دو شکل  رهبر  تغی  میرمستقیغانتخاب مصداق  با  که  بود  لحاظ شده  قانون  ر یدر 
در اصل    نحوه شکل   عامه  مقبولیت  عنوان  به شکل مرجح تحت  آن،  مستقیم  ذکر    107اعمال 

مقبولیت عامه    شد. باید گفت  اساس  ،  شودنمی   تأمینبا منتخب بودن خبرگان    صرفاًبر همین 
بوده توجه  مورد  رهبر  مستقیم  انتخاب  در  که  را  تمام شرایطی  باید  انت  ،بلکه خبرگان  خاب  در 

 زمینه پایمال شده است و هم نتیجههم حق مردم در این    صورت  نیا. در غیر  کنندخود لحاظ  
پذیرش ترتب   با وجود  نخواهد بود.  ،دنبال آن استبه که حکومت اسالمی  آن هدف مطلوبی  

قادر    ییتنهابه ما آن است که آیا منتخب بودن خبرگان    سؤالآثاری بر منتخب بودن خبرگان،  
اگر منتخب   نیهمچن.  کندتأمین    شد،تحت عنوان پذیرش و حمایت مردم مطرح    آنچهاست  

در مسائل حکومتی است، مردمی که در انتخابات    بودن خبرگان شرط نفوذ حکم شرعی رهبر
دیگری    اندنکرده شرکت   به شخص  از    ،اندداده  رأییا  معین  رهبر  حکم  باید  اساسی  چه  بر 

 . ندکنسوی خبرگان غیر منتخب خود را امتثال 
دردیدگاه گوناگون  که  های  ادعا  این  راستای  در  مردم صددند  اکثریت  منتخب  »خبرگان 

 اندنیاورده   رأیو یا    اندنکرده چه خبرگان دیگر که یا در انتخابات شرکت  نظرشان متبع است گر
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باشند«  یدرباره دیگری    رأی داشته  اصلح  و    (103-102  :1377،  زادهی قاض)  فقیه  دالیل 
 کنند. توجیهاتی را ارائه 

برخی واگذاری انتخاب رهبر از سوی مردم به خبرگان را دلیل وجوب تبعیت مردم از انتخاب  
مقبولیت  خبرگا تحقق  عامل  و  با  7:  1394،  نیبجهان)  انددانستهن  برخی  و  اینکه    دیتأک (  بر 

مصباح  ؛  104  : 1385قوامی،  ؛  ( 245  :1386  ،)عمید زنجانی  رجوع به خبرگان از باب بینه است
( و جهت انتظام و جلوگیری از تشتت آرا نحوه تعین این بینه در قانون معین 46  :1377یزدی،  

است  آملی،  )جواد  شده  اطمینانی  48  :1377ی  ظن  مردم  برای  ایشان  اکثریت  نظر  معتقدند   )
 .( 47 :1377)جوادی آملی،  کندیمایجاد 

عنوان بینه و  به باید گفت آیا با منتخب بودن خبرگان    فارغ از مناقشات مطرح بر این دالیل
ا قائل بودن به سایر  ی  ،یا حتی فراتر از آن قبول نمایندگی خبرگان از جانب مردم در تعیین رهبر

به هدفی که از اعطای مسئولیت تعیین رهبر    توان می  ،6نظریات موجود در مورد ماهیت خبرگان
 دست یافت.  ،به مردم داشتیم

پژوهش   این  دیدگاه  نظام   رابطه از  در  شود،  تعریف  مفهومی  هر  تحت  خبرگان  با  مردم 
عنوان رهبر توسط  به فرد    هایویژگیاحراز    آنکهفارغ از    ؛اسالمی با یک هدف همراه بوده است

بحث بر سر آن   ،(104  :1385قوامی،  )  شودمیبینه موجب ایجاد حجت شرعی بر اطاعت از او  
پیشتر  هاییدیدگاه است که در   اساسی    که  قانون  منظر  از  نیز  انتخاب مستقیم مردم  تبیین شد، 

  نظریه رائه شد و مطابق  از قانون اساسی ا  آنچهمبتنی بر    نیهمچنآمده است.    حساب به حجت  
 تأمین ما، مقبولیت حکومت و رهبر به شکل بنیادینی موضوعیت داشته و در راستای    برگزیده

دادن   رشد  هدف،  این  دارد.  او  جایگاه  و  انسان  خلقت  در  ریشه  که  است  شده  مقرر  اهدافی 
ظهور در    یبسترسازبه باالترین حد ممکن از مقام خالفت و    هاآن مردم، و تکامل و رساندن  

 .استقبول و پذیرش حکومت فقیه در دوران غیبت  سایه
فرایند   آنکه از جانب خبرگان، در میان مردم مقبولیت الزم را نداشته باشد، ولو  شده ن ی مع فقیه  اگر   

باشند،   داشته  او  از  تبعیت  به  شرعی  حتی  و  عرفی  و  قانونی  الزام  مردم  و  بوده  قانونی  او  انتخاب 
کال درصورتی  نفوذ  باشد که  نداشته  ید  بسط  و  رو خبرگان    ،م  همین  از  برد.  نخواهد  پیش  از  کاری 

دست آوردن وثوق و اطمینان  به .  کنند منتخب نیز در فرایند انتخاب رهبر باید به این اصل اساسی توجه  
ها از بیشترین مقبولیت عامه برخوردار  بر سایر ویژگی مردم نیز در گرو آن است که فرد منتخب عالوه 

. رعایت این امر هم بیشترین حد از مقبولیت رهبر را تأمین کرده است و هم موجب اطمینان  باشد 
 که وظایف نظارت بر رهبر را نیز بر عهده دارند. شد  مردم به خبرگانی خواهد    فزاینده 

که  خصوص  در   شده  گفته  مردم  مستقیم  مستقیمانتخاب  امام  انتخاب  انتخاب  همچون  ی 
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مستقیم مردم از   رأیمدت نیز رجوع به  کوتاه در    که  ستدالل شده است و ا  بوده  برزمان خمینی،  
 ترینمتخصص گزینش افراد متخصص و سپردن انتخاب    چراکه  ،نظر عقلی ارزش کمتری دارد

به   این دیدگاه    .(51-50  :1377)مصباح یزدی،    است   ترعاقالنهاز میان خودشان    هاآن فرد  در 
امکان   آنکه، حال  داردنیاز  علمی و اجرایی    یهاحیتصالبه    صرفاًفرض بر این است که رهبر  

با واگذاری    صرفاًکه این مهم  رد  داپیاده شدن علم و عمل در مرحله اجرایی، به قبول مردم نیاز  
مردم   منتخب  صلحای  به  اصلح  آمد. بهگزینش  نخواهد  صالحیت    فلسفه باید    دست  اعطای 

عنوان یک ویژگی به و توجه به مقبولیت عامه  گر  شود که در  تأمینانتخاب خبرگان به مردم نیز  
 اساسی است. 

برای مورد زمانی گفته شده است    نیز  در دیدگاهی دیگر که مصداق روشن است و رقیبی 
و مردم مستقیم   (28  :1377)جوادی آملی،    نیازی به رجوع به بینه نیست  ،شودنمی یافت    رأی

فروردین    یپرسهمهنظام اسالمی در    ند پذیرش اصل، مانکنندمیحق حاکمیت خود را اعمال  
امام خمینی1358 رقیب  بدون  رهبری  پذیرش  نیز  و  مورد  زمانیاما  .،  و   رأیکه وضع  پیچیده 

دشوار و نیازمند کار تحقیقی کارشناسان است، نظیر تدوین قانون اساسی و نیز تعیین رهبری  
محتاج   و  نبوده  ملت  شهره  او  که صالحیت  شرایط  جامع  فقهای  از  کارشناسان  یکی  فحص 

  .(26 :1377)جوادی آملی،  گیردمی، اعمال این حق با واسطه صورت است

سنگ هم  در این بیان باید گفت وقتی انتخاب نوع نظام و تعیین مصداق رهبر هم  تأملبا  
ش  مقبولیت رهبر نیز مانند نوع نظام به عنصر مقبولیت، توجهی بی  تأمین، باید در  گیرندمیقرار  

ب منتخب  داشت.  از  خبرگان  مورد    نیهمچنودن  که  اساسی  قانون  تدوین  در  دیدگاه،  این  در 
، اما منعی وجود اندکردهن در امر دخالت  امتخصص  واسطه مردم با    ،آیدمی  حساببه  ایپیچیده

که   است  نهامتخصص  رأینداشته  در  را  و  ن  گذاشت  عمومی  قضاوت  به  قانون    چنانکهایت 
به   نهایت  در  گ  رأیاساسی  نظر مردم  اعمال  پس  نیز  رهبر  تعیین  برای  بتوان  باید  شد،  ذاشته 

 برای نظر مردم و احراز مقبولیت عامه قائل بود.   چنین شأنیمتخصص 
آید و در آرای  نمی   حساب به مطرح شده است، اما طرحی بدیع    ندرت به این پیشنهاد هرچند  

»سؤال  گوید  در این زمینه می قانون اساسی مسبوق به سابقه است. برای مثال دکتر آیت    نگران ی تدو 
پیدا کرد   تعین  و  احراز کرد  را  اکثریت  اگر یک کسی  که  این است  نظر    مسئله آقای حجتی  از 

باشد که دیگر احتیاجی به مجلس خبرگان نباشد    شدید   ی ا اندازه به    اگر   شود. می حقوقی چطور  
دازه ظاهر و آشکار  ولی اگر به آن ان   آید نمی مثل امام که روشن و ظاهر است و موضوعی پیش  
که به عهده مجلس خبرگان است که    ایم کرده نباشد که بدیهی است و در قانون تکلیفش را تعیین  



 
 
 

 ی و هفتم قانون اساس کصدیعامه« در اصل   ت ی»مقبول یبررس 
 

 

113 

این روش هستم که یک   بشود که    ی ر ی گ ی رأ البته من خودم طرفدار  محرز    کامالً   مسئله همیشه 
 . ( 1095:  2، ج 1364)مجلس شورای اسالمی،    خاص خودم هست«   ی ده ی عق شود که این  

به مر  رفسنجانی  هاشمی  اساسی حوم  قانون  بازنگری  شورای  مؤثر  اعضای  از  یکی    عنوان 
کند، اما معتقد است اگر مصداق اعدل، اشجع،  و آن را صریحًا رد نمی نیست  مخالف این دیدگاه  

دیگر انتخاب موضوعیت    ،اتقی و مدیر در نظر خبرگان مشخص بوده و یک مصداق داشته باشد 
ن  چند  اگر  ولی  باشند ندارد.  مساوی  هم  با  شرایط  در  و    ،فر  دارد  وجود  فرضی  چنین  امکان 

است  قبول  مورد  اجتماعی  و  دینی  لحاظ  از  مردم  نظر  به  نهایی  نتیجه  )هاشمی    واگذاری 
تشخیص بدهیم چون    اصلح را( )   توانیم واقع را نمی »   اما خود اذعان دارد:   ،( 30  : 1385رفسنجانی،  

ها این است که خودمان انتخاب کنیم و  خیص یکی از راه این موارد موارد ظنی است. بعد از تش 
توانند انتخاب کنند و انتخاب مردم مثل بیعت کردن است ... و  اگر چند نفر بودند مردم هم می 

  : 1385)هاشمی رفسنجانی،    ها و حقوق« بیعت بیشتر شرط حسن اجرائیات است تا شرط واقعیت 
شدن مرحله تعیین رهبر برای    ی ا دومرحله است و    بنابراین رأی مردم در تعیین رهبر رکن   . ( 31

اعمال دقت بیشتر در گزینش فرد صالح است، اگر بیعت و پذیرش مردم رکن نبود که انتصاب  
   ( 32  : 1385محض بود و دیگر مردم نقشی نداشتند )هاشمی رفسنجانی،  

در   که  است  نقشی  همان  مردم  نقش  هم  محض  انتصاب  در  واقع  در  که  گفت  باید  اما 
بر عالوه   نجایاپذیرش حکومت معصوم شرط است و در    آنجانتصاب عام فقیه وجود دارد. در  ا

حتی اگر    ،حکومت، مصداق رهبر نیز باید با اقبال عمومی و پذیرش مردمی همراه باشد  رشیپذ
لحاظ   به  آن  نیز    و  علمی  هایویژگی مصداق  او  مقبولیت  باشد،  واحد  یک    مثابهبهاخالقی 

 توجه باشد.  ویژگی باید مورد 
از   هیفقیول اگر نفوذ کلمه حاکمیت  را بپذیریم که »ترین باور، این فرض  رادیکالاگر مطابق  

دست   از  مشروعیتش  برود،  مواجه  رودنمی دست  مشکل  با  حاکمیت  تحقق  بلکه    «گرددمی، 
و مخالفت اکثریت قاطع مردم نیز در استمرار اعمال حاکمیت   (53  [:ب]1377)مصباح یزدی،  

باز هم باید    . (55-54[،  ب]1377)مصباح یزدی،    گیردمیو نفوذ کلمه را از او    گذاردمی  رتأثی
که   ندارد»بپذیریم  خویش  حاکمیت  تحمیل  برای  زور  از  استفاده  حق  دینی  مصباح )  «حاکم 

حاکمیت کسی را در    تواندنمی  کسچ یهمعناست که  بدین و این گزاره    (53[،  ب]1377یزدی،  
مر بر  اعمال  تحمیل  مرحله  نیز  دکندم  خبرگان  رو  همین  از  به   یاگونه به  توانندنمی،  دست 

در شکل    آنکهبر  عالوه . پس خبرگان  دکننانتخاب بزنند که حکومت فردی را بر مردم تحمیل  
را   خود  عمل  انجام  به قانونی  مردم  منتخب  رشد میعنوان  و  مقبولیت  اصل  تا حدی  و  دهند 

بودن  به  منتخب  این  باید  شودیم  تأمینواسطه  را    تأمین،  مقبولیت  داشته    مدنظرنحوی  به اصل 
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 شده باشد.  تأمین ،آن توجه واسطه بهباشند که نفوذ کلمه فرد منتخب نیز 
اعمال حاکمیت را ندارد، یعنی اگر در   برایکه فقیه حق استفاده از زور  زمانی  ،بر اینعالوه 

پس ایجاد    ومتش مشروع نخواهد بود؛حک  ،اده کندتشکیل حکومت از زور و غلبه بر مردم استف
است و  مؤثردر ایجاد حکومت مشروع و حقانی فقیه   ،شرایطی که نفوذ کلمه در آن محقق شود

آن فقدان  اگر   یرشرعیغاعمال حکومت    ،در صورت  اما  داشت.  نخواهد  و حقانیتی هم  بوده 
موصوف وصف   اًاساس   آنگاه  ،با حکم شرع حکومت ایجاد نکند  دلیل عدم مقبولیت، مطابقبه 

تلقی   غیرمشروع  یا  مشروع  را  آن  تا  ندارد  وجود  حقانیت   .مکنیمشروعیت  و  مشروعیت 
قدرت  ااوصافی اعمال  بر حکومت و  فرع  که  در    روند می  کاربه ند  مقام والیت  اثبات  برای  نه 

ولیّ وقتی  آن.  ثبوتی  را    مرحله  ایجاد حکومت  تشکیل    ردنداشرایط  را   ،دهدنمیو حکومتی 
  قانیت اعمال حاکمیت او معنایی در عالم حقوق نخواهد داشت. در چنین شرایطی ولیّ دیگر ح

 تنها مصداقی است که اگر شرایط تشکیل حکومت را بیابد، حکومت او حقانیت خواهد داشت. 
به   توجه  انتخاب رهبر، حتی در ارائه  هایتحلیلبا  پذیرش مردم در مراحل  به  شده توجه 

 . استنیز مورد توجه بوده و ضروری صورت منتخب بودن خبرگان  

 گیری جهینت
باید گفت و کشف همسویی آن با مبانی نظری مفروض نوشتار،    قانونگذاربا توجه به اراده  

جاری   اساسی  قانون  اصول  تمام  در  که  مقبولیتی  مفهوم  جز  چیزی  به  عامه  و   استمقبولیت 
شوری   و  عمومی  آرای  بر  کشور  اداره  آن  ابتنای  از  ندارد؛   ،زدیخیبرمنیز  اصل    اشاره  یعنی 

آن   به  توجه  بنابراین  آن    عنوانبه مقبولیت.  رعایت  که  استحسانی  ج  صرفاًمرجحی  دارد،  نبه 
موجب تحقق اصل رشد این، مطابق با مبانی نظری شهید صدر رعایت آن    برعالوه خطاست.  

 .دکرآن را احراز  تأمینوجوب  توانمینیز  رونیازاو است 
،  ندکن خبرگان منتخب مردم بدون توجه به این شرط اقدام به تعیین رهبر  که  درصورتی پس  

هدف   به  واقع  عدم    قانونگذاردر  به  توجه  با  و  نبوده  رشد،    تأمینپایبند  و  مقبولیت  اصل 
اند و غرض ایجاد حکومت را نقض  برداشته برخالف جهت حرکت جامعه به سمت کمال گام  

بر منتخب  عالوه . بنابراین  انددهکررط شرعیت نظام عدول  ، کارکرد آن را تقلیل داده و از شکرده
خبرگان مقبولیت،  برای  ،  بودن  اصل  عامه  تأمین  مقبولیت  به  کیفی  به توجه  ویژگی  یک  عنوان 

 . شودیمدر فرد منتخب ضروری تلقی  قابل احراز
بیانی متزلزل در اینیست  جایگاه حقیقی مقبولیت عامه    کنندهنیمأت  107ساختار اصل   ن  و 

این اصل از قانون  ساختن  متقن  منظور  به زمینه دارد. از همین رو بازنگری و اصالح محتوای آن  
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 .دشویم پیشنهاد اساسی 
احراز ویژگی منظور به و تعریف ساختار اجرایی متناسب  107طراحی ساختار مطلوب اصل 

اس مستقلی  موضوع  منتخب،  خبرگان  توسط  رهبر  انتخاب  فرایند  در  عامه  که مقبولیت  ت 
 .شودیمو به پژوهشگران این عرصه پیشنهاد دارد پرداختن به آن ضرورت 

 
 

 ها یادداشت
 . 1396. برای مطالعه ر.ک: نظری،  1
 شود.تر رجوع به منبع پیشین پیشنهاد می. مبانی نظری متکی بر آرای شهید صدر است که برای مطالعه دقیق 2
 . ر.ک: مقدمه قانون اساسی.3

ریت قاطع مردم به مرجعیت  »هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکث-  4
العظمی    اهللت ی آکه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقالب  گونهو رهبری شاخته و پذیرفته شده باشد، همان

های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این  امام خمینی چنین شده است این رهبر والیت امر و همه مسئولیت 
 صورت..«

.... که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و  : »پس  107. صدر اصل  5 از مرجع عالیقدر 
 پذیرفته شدند.« 

به خبرگان و ماهیت عمل آن6 به ماهیت رجوع  پرداختن  پژوهش قصد  این  نداشته است،  . در    چراکه ها وجود 
نظرهایی که در  فارغ از اختالف   توان موضوع رافارغ از آن و با تکیه بر مبانی اساسی و اهداف مبنایی حکومت می 

اصل بحث تأثیری ندارند، تبیین کرد. ذکر مورد بینه نیز از باب مثال و در راستای تبیین عدم تأثیر ماهیت این عمل  
 بر تحلیل ما بود که به لحاظ همسویی با نظرهای برگزیده این پژوهش انتخاب شد.
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