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 ده یچک
  ی شرع  هیتحلیلِ جریانِ تسری مشروعیت شرعی و توج  هیفق  ت یوال  ةینظر  رامونیاز مسائل پ  یکی

  ی منشورات کالم  زیو ن  یو عقل  یگانه و ارکان حکومت بود. بر اساس ادلة نقلسه  یحکمرانی قوا
باالطالق و االصاله    ت ی حاکم  را ی. زست یچندان دور از ذهن ن  ت ی حاکم   یشرع  تیمشروع  ، یو فقه

مأذون از او باشد و به ارادة او    دیبا   تیحاکم هیپا  نیاست و بر ا   یو مالک و رب هست القحق خ
گذار قانون  ،یکالم ـ یفقه  یو مطابق مبان   یبه لحاظ ثبوت  ،یمبان  ن یدر امور تصرف شود. مأخوذ از ا

  ه یرو  نیا  یو استدالل  یشود. اما آنچه مهم است بعد اثبات  کپارچهی  ت ی قائل به مشروع  دیبا  یاساس
  ی شرع  یو حکمران  ت یحق حاکم   هیاست که توج  نینوشتار ا  نی ا  یمبنا، مسئلة اساس  نیاست. بر ا

  شود؟ یم  فیو توص  لیارکان چگونه تحل  گریبه د  یاز ول  ییدر نظام وال  یگانه به طور کلسه  یقوا
حاکم مشروع    اراتیاز شئون و اخت  ایاست    یو روش خاص  قیمتوقف بر طر  ایآ  گرید  ریبه تعب
 ند؟یرا برگز  یبه انحا و اقتضائات گوناگون روش تواندیو م است 

ا  افت یره در  بهره  ،یکاربرد  ـ یعلم  قیتحق  نیپژوهش:  کتابخانه  یریگ با  منابع    ة ینظر  ،یااز 
  ی شده و سپس با بررس   لیو تحل  فیو نظرات فقها توص  یبا استناد به ادلة فقه  کپارچهی  ت ی مشروع

  ی و ...( در جهت تسر  ت،یوکالت، وال  ،یو اذن شرع  ذیمتصور )نهاد نصب، تنف  یهاانگاره  یبرخ
  ی تیحاکم   یقوا  یشرع  هیتوج  ک،یو به اجمال و تفک  قیاز باب تطب  ،یتیحاکم  یبه قوا  ت ی وعمشر

 .شده است  یبررس  رانیا یاسالم ینظام جمهور

 ت یوال  ،یشرع ت ی مشروع ،یحکومت، فقه، قانون اساس  : کلیدی واژگان 
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 مقدمه 
گوناگون از جهات  کاربست واژة والیت  اعتباری،    ـ اهمیت و  امور حقیقی و  در  مانند والیت 

قابل تصور و موضوع    ـ سرپرستی مولی علیهم و شئون آن، والیت در امور فردی و اجتماعی، و ...
های فقهی و حقوقی در نظام حقوقی اسالم است. واژة والیت در فقه  بسیاری از قواعد و گزاره

ود و در متون فقهی نیز یک حق و  ر سیاسی در معنای حکومت، زعامت، و ریاست به کار می
یک حکم وضعی شرعی است که از آن احکام تکلیفی مختلف، مانند جواز تصرف ولی شرعی 

شود. یکی از مباحث ضروری دربارة این مفهوم در  و ممنوعیت غیر ولی شرعی، استخراج می
و توجیه  حقوق اساسی جمهوری اسالمی و نیز اندیشة سیاسی اسالمی و فقه السیاسه چگونگی  

نماید؛ حکمرانی شرعی در ارکان و قوای حاکمیتی است که پرداختن به آن از جهاتی ضروری می
واژه استخدام  اساسی،  در حقوق  مسئله  کلیت  در  ابهام  منظور  از جمله  انتقال  برای  مبهم  های 

برداشت قانون در  مناقشه  و  اختالف  میان  گذار،  و  علمی  محافل  در  فقهی  و  حقوقی  های 
 ندان، و در نهایت فقدان پژوهش مستقل در این زمینه. اندیشم

سنجی،  ای و مراکز علمجو در منابع کتابخانهو در باب پیشینة پژوهش باید گفت اوالً با جست 
های همانندجویی، مثل صمیم نور و ...، عنوان مقاله پیدا نشد. در کتب  داک، نیز سامانهنظیر ایران

ل از امام خمینی نوعاً به اصل ضرورت و ادلة اثبات والیت و نیز  متقدمان و متأخران و بلکه تا قب
امام خمینی در کتاب   پرداخته شده است.  فقیهتا حدی اختیارات ولی  نیز  1373)  والیت  ( و 

( به طور روشن و مستدل از مبنای مشروعیت حاکمیت و نیز انحصار حق  1379)  کتاب البیع
اعمال و تصرفات نهادهای حاکمیتی با اجازة او    گیری مشروعیت والیت در فقیه مأذون و شکل

گویی،  سخن گفته و به تأثر از او آثار فراوانی بر همین مبنا تولید شده است. برای پرهیز از تفصیل
پژوهش ورود کرده این  به مسئلة  مباحث  که در ضمنِ  آثار  برخی  اشاره میبه  کتاب  اند  شود: 

عدالت  و  فقاهت  والیت  فقیه،  )  والیت  آملی  جوادی  در (،  1378از  سیاست  و  حقوق 
های پیش روی نظریة والیت  چالش از عالمه مصباح،    (1391)مشکات والیت،  ( 1392)قرآن
ج  فقیه فقیه،  (1385)فردپیشه عفراز  مطلقة  والیت  و  قانون  عباس  حاکمیت  علی  از 

دارد(،    (1391)کدخدایی بیشتری  تناسب  مقاله  ایدة  با  کتاب  االل)این  االسالمیهالوالیه  از    هیه 
گونه که گفته شد . همان(1393)افضلی، و نیز مقالة »انتصاب کارگزاران« از ملک(1386)  مؤمن

که هیچ این است  اوالً  یادشده  پژوهشی  آثار  با  نوشتار  این  تمایز  مثابة    یکوجه  به  آثار  آن  از 
اند اند، بلکه در ضمن موضوع دیگری به آن اشاره کردهمستقل به این موضوع نپرداخته ایمسئله
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ها و اتخاذ مبنای فقهی مورد نظر قرار و ثانیاً در روش تحلیل هم در این نوشتار ابتدا مبانی و داده
 گرفته و سپس به تحلیل و تعمیم حقوقی پرداخته شده است. 

فت، بر اساس اندیشة توحیدی، والیت در همة اقسام اصالتاً  ة این پژوهش باید گ مسئلبرای فهم 
معنای   به  تکوینی  بُعد  در  که  آن خداوند است  کائنات  از  مادة  در  بر تصرف  بُعد   واقتدار  در 

( و مدیریت و تدبیر فرد و  57:  1383زادة آملی،  تشریعی به معنای جعل آیین و شریعت )حسن
حضور معصوم، امر رهبری جامعه و والیت سیاسی در    جامعه است. طبق نظریة امامیه، در زمان

اختیار ایشان است و در زمان غیبت، طبق نظریة والیت فقیه، والیت باید به فقیه جامع الشرایط  
این حقیقت را روشن می به میراث مکتوب فقیهان  ایشان، ضمن  سپرده شود. مراجعه  کند که 

، همواره اصل مسئلة والیت فقیه را مورد توجه  توجه به شرایط حاکم بر زمان و نیازهای اجتماعی
ظاهر اختالفاتی  ارتباط ولی با شارع به  ؛ اگرچه در زمینة قلمرو و اختیارات و نیز نحوةاندقرار داده

وجود دارد. یکی از مباحث مهم دربارة این نظریه چگونگی و توجیه شرعی حکمرانی والیی در  
 . حقوقی بیشتر نیاز داردارکان حکومت است که به بررسی فقهی و 

کس بدون اجازة مستقیم یا غیرمستقیم از خداوند اجازة دخل و تصرف در حکومت اسالمی هیچ
در امور اجتماعی را ندارد و حق حاکمیت باالصاله از آنِ اوست و با اذن او به معصومین و سپس  

نظام والیی، در سطوح  کند. اما سؤال اساسی تحقیق این است که در  به فقیه عادل سرایت می
حقوقی از حق یا جواز    ـ کالن و خرد، قوا و ارکان حاکمیتی چگونه و با چه توجیه و منطق فقهی

 شوند و چه آثار محتملی دارد؟و مشروعیت شرعی حکمرانی برخوردار و مشروب می
از جمله  برای رسیدن به پاسخ مواد و مراحلی بررسی و به استنباط و استنتاج پرداخته شده است؛  

هایی نظیر تفویض پیامبر و اهل بیت، اقوال و روش فقها در مقام اعمال والیت، و نیز انگاره  سیرة
و اذن و تنفیذ و توکیل و نصب ... همچنین به طور خالصه تحقیق و پاسخ در دو مرحله ساماندهی 

 شده است: 
نهاد نصب که بر اساس آن : این مرحله در قالب سه نهاد قابل تحلیل است: الف(  . منشأ والیت1

کند و پذیرش مردم در مرحلة اثبات مؤثر  تعیین حاکم حق خداست و خداوند آن را جعل می
است نه در مرحلة ثبوت و بیعت عالمت حق است نه علت حق؛ ب( نهاد انتخاب که مستفاد از  

ر اقبال  آن این است که ولی باید شرایطی را که شارع مشخص کرده داشته باشد و از طرف دیگ
مردم شرط است و به نحو جزء الموضوع دخالت دارد. بنابراین توجیه حکمرانی ارکان حاکمیتی  

نهاد حسبه که توضیح آن در   پذیر است؛ ج( در چارچوب قرارداد منعقد بین ولی و مردم امکان
 متن خواهد آمد.
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حاکمیت و    پس از تحلیل و توجیه منشأ مشروعیت شرعی، تحقق و فعلیت  . اعمال والیت:2
ای  شود که حق و اختیارات والیی چگونه باید اعمال شود و به چه شیوهنحوة آن مالحظه می 

تواند در شیوة شود یا فقیه میهای والیت مستقیم توسط فقیه اعمال میتحقق یابد. آیا همة جلوه
شیوة  داند )مثل  اعمال و اجرای والیت به تناسب مقتضیات عصر به هر طریقی که مصلحت می

تفکیک قوا( مدیریت کند و با فرض دوم توجیه شرعی حکمرانی ارکان و قوای حاکمیتی چیست؟  
شود  به عبارت دیگر، از منظر کلی، مشروعیت در قانون اساسی بر اساس کدام انگاره تحلیل می

و توجیه یکپارچه یا دوگانه بودن آن و نحوه یا انحای جریان آن در سطوح حاکمیت چگونه  
 شود؟ میتصویر 

ای  های تحقیق و رسیدن به جواب، از منابع کتابخانهآوری دادهبرای جمعروش و مواد تحقیق:  
های اینترنتی به روش کیفی  ها و سایت جو در پایگاهوها، و ...( و جست نامه)مقاالت، کتب، پایان

 توصیفی( استفاده شده است. ـ )تحلیلی
های آن )به طور وعیت یکپارچه و اثبات و مبنا و روشتذکر: مسئلة اصلی این نوشتار تحلیل مشر

کلی( در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران است. بنابراین، ممکن است بررسی ماهیت شرعی  
 گانه نیازمند بررسی تفکیکی بیشتری باشد که موضوع این مقاله نیست. اعمال و جریان قوای سه

 شناسی . مفهوم 2
 اصطالحالف( والیت در لغت و 

معانی   در  و مشتقاتش  این واژه  است.  »نزدیکی«  »قرب« و  معنای  به  »ولی«  از ریشة  »والیت« 
کند و والی  آمده است: »ولی داللت بر قرب می  معجم مقاییس اللغهاند. در  متعددی به کار رفته

  (. 6:  1401شود تباعد بعد ولی أی قرب.« )احمد بن فارس،  هم به معنای قرب است و گفته می
در کتاب مذکور، عالوه بر معانی یادشده، به معانی دیگری نیز اشاره شده است؛ همچون: صاحب،  

آمده است: »ولی به معنی قرب و    صحاح اللغهپیمان، ناصر، همسایه، سزاوار و شایسته. در  هم 
ب به معنای سلطان و والیت  با کسر )واو(  به مفهوم    ه نزدیکی است و واژة والیت  فتح )واو( 

)الجوهری،    نصرت است: (2528:  6، ج  1363است.«  آمده  معانی  بدین  اصطالح  در  . والیت 
( و بودن  2:  3، ج  1358والیت عبارت از امارت و سلطنت بر نفس و مال و امور دیگری )یزدی،  

زمام امر یک شیء و یا یک شخص به دست دیگری با اختیار تصرف در امور آن شخص و آن 
تبریزی،   به معنای اولویت تصرف در مال و جان 17ـ    16:  1406شیء )مدنی  نهایت  ( و در 

 ( است. 194: 13، ج 1406دیگران )روحانی، 
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 ب( مشروعیت شرعی 
واژة »مشروعیت« در علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ... معانی مختلفی دارد که اینجا مراد نیستند، 

مورد نظر است. جهت فهم تناسب،  بلکه همان معنای مصطلح فقهی یعنی »اذن و اجازة شارع«  
  ، فارسی  شود. درابتدا به وضع لغوی آن اشاره و سپس معنای مورد نظر در اصطالح فقهی بیان می

  موافق  آنچه( الف :اندآورده  معانی  این به  را و آن است  مشروع کلمة  از  جعلی مصدر مشروعیت 
  داشته  روا آن را شرع  که کاری (ب؛ باشد اسالم شرع قوانین بر منطبق که  حکومتی و باشد شرع
 شرعیت«»  کلمة   از  »مشروعیت«  واژة  جای  به  عربی  ر(. د904:  1365)فرهنگ الروس،    است 

  آمده   دین،  موافق  و  شرع  احکام  مطابق  شرع«،  به  المنصوب»  معنای  به   شرعی  و  شودمی  استفاده
 استفاده  legitimacg  لغت   از  مفهوم  این  برای  انگلیسی  ر(. د904:  1365)فرهنگ الروس،    است 

(. اما 419:  1363پور،  )آریان  است   آمده  «بودن  قانونی  و  حقانیت »  « و»روایی  معانی  و به  شودمی
  حاکمیت  حق  کسی  که  است   این  مشروعیت  از   منظور  اسالمی، ـ در اینجا و در مصطلح فقه سیاسی

  کنند   اطاعت   حاکم  آن  از  وظیفهطبق    مردم  و  باشد  داشته  را  حکومت   و  قدرت  گرفتن  دست   در  و
به تعبیر دیگر، مشروعیت قوا در نظام اسالمی این است که ساختاری (. 43: 1377)مصباح یزدی، 

(. با 42:  1394الهی و اسالمی داشته باشند و به نوعی به مبدأ آفرینش متصل شوند )مصباح یزدی،  
 شود.که ارائه می  ترسیم مفهومی واژگان کلیدی، رسیدن به پاسخ مسئله مستلزم طی مراحلی است 

 . تقسیم ثنایی مشروعیت در ساختار نظام والیی 1ـ  2
 مشروعیت به نحو کلی در ساختار نظام والیی یا دوگانه است یا یکپارچه. 

الف( دوگانه: این نظریه، با تقسیم مناصب با ماهیت شرعی و مناصب با ماهیت عرفی، پذیرش  
الزم شمرده است. اما، مشروعیت مناصب با ماهیت  فقیه را برای مشروعیت قسم اول  والیت  

کند. توضیح مطلب اینکه این  عرفی را از طریق رأی مردم و کسب وکالت سیاسی قلمداد می
ایجاد و مشروعیت آن همان   به وکالت سیاسی دارد که منشأ  باورهای وفادار  نظریه ریشه در 

رفی در نظام اسالمی نیز شرایط و  انتخاب اکثریت است. بنا بر مراتب فوق، در تصدی مناصب ع
های شرعی در تصدی این  های عرفی دیگر خواهد بود و نباید اوصاف یا بستهمختصات نظام

(. در نقد و بررسی این دیدگاه 116:  1391مقامات مقرر شود )کدخدایی و جواهری طهرانی،  
 نکاتی قابل بیان است. 

دو اشکال مبنایی است. زیرا از یک سو  اوالً تفکیک مناصب حکومتی به عرفی و شرعی واجد  
های والیی رهبر است و بخش بنیادی شیعه در حداکثری دانستن صالحیت   عمالً مغایر با اندیشة

کند و در نهایت رهبری بر عملکرد  والیی ایشان خارج می  ای از نهادها را از حیطةقابل مالحظه
(  116:  1391دخدایی و جواهری طهرانی،  تواند نوعی نظارت داشته باشد )ک این نهادها فقط می
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و از سوی دیگر، طبق مبنای توحیدی، مشروعیت دولت وابسته به نصب الهی است. آرای مردم  
تواند مطرح شود. چون، در وکالت، موکل حق  تأثیری در مشروعیت ندارد و وکالت هرگز نمی

امام   د ندارد. در مناظرةسپارد و طبق این نظر چنین حقی برای مردم وجو خویش را به وکیل می
وکالت شبهات مطرح در مورد  خواستند با طرح نظریةنظران، که میبا گروهی از صاحب  )ع(رضا

خالفت را حل کنند، آمده: »قال قائلٌ منهم: النَّ االمام وکیل المسلمین إذا رضوا عنه ولّوه و اذا  
: فاهلل اولی أن یوکِّلَ  )ع(البالد؟ قالوا: هلل. قال  : فَلمَن المسلمون و العیاد و)ع(سخطوا علیه عَزَلوه. قال

علی عباده و بالده مِن غیره. النَّ مِن اِجماع الُاَّمه أنَّه مَن احدث فی ملک غیره حدثاً فهو ضامن  
 (.79:  1385فرد، من لیس له أن یحدث، فان فاَعَل فآثم عازم.« )جعفرپیشه

موضوع حکومت و سیاست این است که »انَّ االمر ثانیًا یکی از تمایزات شیعه از اهل سنت در  
السالم و الوحید الذی یفرق بین الشیعه و اهل السنه فی امر الخالفه أّن الشیعه تعتقد باّن االمام علیه 

أن یکون معصومًا منصوبًا من قبل  البنی   الّبد  إمام قبله و اهل   )ص(اهلل بواسطه  بتنصیص  السنه   أو 
االمام و الخلیفه فهذا هو الفارق ِبین الناس انتخاب  و اله لم ینص علی احد فعلی    )ص( یعتقدون بانه 

المذهبین ... ثم یجری هذا الکالم بعینه فی واله االمر من غیر المعصومین من بعدهم فهم منصوبون 
 (.473:  1425أمرهم ال بأمر الناس ...« )مکارم شیرازی،  الناس مأمورین ب من قِبلهم الِمن َقِبل  

ها از طرف شریعت  دیگرند. همة آن امر است همسان با یک ولی  ثانیاً وظایفی که بر عهدة
ها از طرف خداوند و برخی دیگر از سوی  ها راه ندارد که برخی از آناعطا شده و تفکیک در آن

ند از والیت و رهبری، مسئولیت افتاء،  ااساسی عبارتمردم پدید آمده باشد. این وظایف مهم و  
فقیه داده شده تا در پرتو حکومت  ها از جانب شریعت به  سمت قضا، و ... که همة این سمت 

 (. 164ـ  162تا: بتواند حکم کند و احکام صادرشده را تنفیذ کند )جوادی آملی، بی
یکپارچه در حکوم:  ب(  سیاسی  مناصب  همة  دوم  دیدگاه  کسب در  مأذون  رهبر  از سوی  ت 

کند. زیرا حاکمیت از آن خداوند و کسی است که از ناحیة او اذن مشروعیت و حق والیت می
دارد. پس نهادهای حکومتی الزم است به نوعی از سوی ایشان کسب مشروعیت کنند )کدخدایی  

اساس دکترین نصب، حاکم را من118:  1391و جواهری طهرانی،   این دیدگاه، بر  از  (.  صوب 
کند و برای اثبات این نظریه ادلة داند و بنابراین مشروعیت را مطلقاً الهی تلقی میناحیة خدا می

نقلی و عقلی و مرکب از نقل و عقل ارائه شده است و خالصة استدالل بر این دیدگاه از جهت  
ش از ناحیة  کالمی همان ادله و مبانی امامت و والیت فقیه است که در مجال و محل خود  ـ فقهی

محققان تحریر و تحلیل شده است و بیان مجدد خروج از محل بحث در مقاله است. مهم دیدگاه  
حقوق اساسی ایران است که نظم مشروع حاکمیتی را چگونه تعبیه و توجیه کرده است. برخی  

بخش  نظران درصدد توجیه نظریة انتخاب )مشروعیت دوگانه(، به منزلة عامل مشروعیت صاحب 
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یع قدرت در این ساختار، هستند و در این زمینه به اصولی از قانون اساسی استناد کرده و  توز
مردمی فقیه یا همان دیدگاه مشروعیت    ـوالیت الهی  ةپای نظری توان ردنگری میبا ژرفاند  گفته

حاکم بر روح این    ةالی مجموع اصول قانون اساسی سراغ گرفت و آن را نظریدوگانه را از البه
، 91،  89،  5،  2،  1اند؛ از جمله اصل  و به این منظور به اصولی تمسک جسته  قانون تلقی کرد

110  ... ای که به صورت  نکته  :و در همین زمینه یکی از صاحب نظران مذکور گفته است ، و 
مردمی   ـوالیت الهی ةوالیت فقیه یا همان نظری ةبسیار شفاف و واضح دیدگاه مشروعیت دوگان

رساند متن سوگندی عملکرد مجلس خبرگان منتخب ملت به اثبات می  ةنحو   ةفقیه را در زمین
در کنار بحث    ،در این سوگندنامه.  افتتاحیه یاد کنند  ةاست که اعضای این مجلس باید در جلس

بری تا بهترین فرد را برای مقام واالی ره اندای که ملت به اعضای مجلس خبرگان دادهاز ودیعه
از مقام رهبری با تعابیری همچون »منصب الهی«  صراحتاً ،)مشروعیت مردمی( کنندامت معرفی 

(. اگرچه از نظریة  5ـ    2:  1385)کواکبیان،    و »نعمت عظیم الهی« یاد شده است )مشروعیت الهی(
آن مشترک  است، وجه  شده  ارائه  مختلف  تقریرهای  رهبر  انتخاب  مشروعیت  بودن  وابسته  ها 

به رأی مردم است.  ا ولی این وابستگیمر  تمام  برخی  کنار    ،و برخی دیگر  دانندمیعیار  را  در 
نظر   در  هم  را  مردمی  انتخاب  الهی،  الهی  گیرندمی مشروعیت  را  مشروعیت  تلقی  و  مردمی  ـ 

. این نظریه بر این باور است که فقیهان واجد شرایط رهبری از سوی ائمه یا شارع مقدس  کنندمی
اند تا مردم  اند تا والیت فعلیه داشته باشند؛ بلکه تنها به مردم معرفی شده والیت نصب نشدهبه  

مادامی که این گزینش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت نپذیرد   .آنان را به والیت برگزینند
انی  فقیه یا فقهای واجد شرایط فقط صالحیت و شأنیّت برای رهبری دارند. این شأنیّت والیت زم

آرسته،  )جوان  سر خود داشته باشد رسد که رضایت و انتخاب مردم را پشت از قوه به فعل می
، قسمت چهارم(. در مقابل نظریة نصب و شواهد آن است که به نظر نگارنده به روح قانون 1391

تر اساسی، نظریة مشهور فقهی، دیدگاه غالب بر مجلس قانون اساسی و اصول متعدد آن نزدیک
شود. دلیل بر نظریة نصب و مشروعیت  که منصوص است. در اینجا به برخی اصول اشاره میو بل

یکپارچه و الهی حاکمیت، بعد از تقریرات صریح و مشهور فقیهانه، اوالً در مجلس شورای قانون  
رهبر که انتخابی    ةمسئلصراحت از ناحیة اعضا بیان شده است: »اساسی و نیز شورای بازنگری به

انتخاب است   ة خدا یک قدرتی را به او داده است. مسئل  .نیست  از    ،ما  ةبه عقید.  پذیرش غیر 
مسلمانان، حکومت مال خداست )إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلَّهِ(. دستور و حکومت و سرپرستی و والیت  

تفویض همه از آن خداست. این والیت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان و از امامان به فقیهان  
( و برخی اعضای  1364.« )صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،  شودمی

ها  خبرگان هم این  . ها مقامی داده نشده است به آناند: »صراحت تذکر دادهشورای بازنگری هم به
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را شناسایی و به مردم معرفی کردند و از نظر موازین شرعی در کمیسیون در این مورد صحبت  
  ة را به اشخاص بدهد. برای اینکه ادلّ  ،د که ما دلیلی نداریم بر اینکه بیعت، حتی فعلیت رهبریش

ـ وارد شده و این معصومین بزرگوار ما شکی ـ سالم اهلل علیهمبیعت اتفاقاً در مورد معصومین
بوجود    هقیام الحجّ’بیعت ارزشی که فقط داشته    .نداریم که امامت و والیتشان به بیعت منوط نبوده

کرد که آن والیت واقعی را که داشت بتواند  ها تمام می بوده است. حجت را برای آن   ‘النّاصر
بکند اساسی،  اعمال  قانون  بازنگری  مذاکرت شورای  عبارات  1368.« )صورت مشروح  ثانیاً   .)

هبری  )که بیانگر نهادهای انتخابی است و اسمی از ر  6(، اصل  5)بند    2، اصل  قانون اساسی  ةمقدم
)که در خصوص گزینش رهبر هیچ لفظ یا معنایی از انتخاب را استفاده    107نبرده است(، اصل  

نکرده است(، عدم توقیت مدت رهبری در قانون اساسی به قرینة تقابل مشخص کردن مدت  
مبنی بر امضای حکم   110اصل    9جمهوری و رئیس قوة قضاییه و ..، بند  مسئولیت زمان ریاست 

همین اصل بیانگر پذیرش نظریة نصب و ایدة مشروعیت    10طور بند  ی و همینجمهورریاست 
الهی و یکپارچة حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران است. با روشن شدن این  
مبنا، سؤال اساسی این است که این ماهیت یکپارچة مشروعیت چگونه و تحت کدام نهاد و منطق  

 شود. دا کرده است که در ادامه به نحو کلی بررسی میحقوقی در اجزای حاکمیت تسری پی
 بخش مشروعیت یکپارچه در نظام والیی . نهادها و الگوهای تسری3

عمران:  ( و مالکیت )آل57طبق نظریة مشروعیت یکپارچة والیی مستفیض از منبع حاکمیت )انعام:  
( علی االطالق بالذات 102)انعام:  ( و خالقیت  107( و الوهیت )بقره:  2( و ربوبیت )فاتحه:  26

حق والیت و اعمال آن در شخصیت حقوقی مأذونین از او، یعنی پیامبر و امام و فقیه عادل )در 
زمان غیبت(، متمرکز است که یا باید مباشرتاً به مدیریت همة مناصب ضروری حکومتی بپردازد 

این مهم اقدام کند. در فرض دوم،   ها و نهادهای گمارده و ایجادشده بهیا باید از طریق شخصیت 
های حاکمیتی(  که سیرة عقالیی امضایی و نیز ضروری و ناگزیر )به نسبت گستردگی مسئولیت 

ها و نهادها ممکن است از الگوهای ذیل است، روش و توجیه حکمرانی شرعی این شخصیت 
 به نحو استقرایی میسور شود. 

سوی دیگری است که ابراز شده باشد )جعفری    : اذن رضایت به فعل یا ترک فعل ازالف( اذن
(. به تعبیر دیگر، اذن در تصرف و رضایت به دخالت است، بدون آنکه 236:  1378لنگرودی،  

فی التصرف    بین دو طرف پیمان و قرارداد صریحی مبادله شده باشد. »رخصه المالک و من بحمکه
 . (68: 2، ج 1417ای، االذن ...« )مراغهالیه و هو قد یکون قبل التصرف و هو المسمی ب و اثبات
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بین نایب و منوب    است که  پیمانیبه معنای نیابت گرفتن در تصرف است و  استنابه  ب( استنابه:  
گویند. وکالت یکی از عقود شرعی است که به  به آن »عقد الوکاله«  و شود  منعقد می  )موکل( عنه

(. البته برخی بین وکالت و  11:  2، ج  1410ثانی،  شود )شهید  التصرف« تعریف می»االستنابه فی  
اند: »میان وکالت و نیابت این فرق وجود دارد که نیابت به شخص  و گفتهنیابت فرق گذاشته  

خواهد خودش جایی برود، ولی معذور گردد و وکالت به عمل. یک وقت کسی میفاعل برمی
شود.  جایگزین شخص منوب عنه می  گیرد که شخص نایب در این حالت است. در اینجا نایب می

گزیند تا کاری را برای او انجام دهد. در اینجا خود کار مهم اما گاهی انسان شخصی را برمی
است و شخص وکیل جانشین موکل نیست، بلکه کار او به منزلة کار موکل است. خالصه آنکه، 

شود وکالت.«  فعل باشد، میشود نیابت و اگر فعل به منزلة  اگر فاعل به منزلة فاعل باشد، می
شود و هر های دقیق کمتر مورد توجه واقع می(. البته ظاهراً این فرق393:  1378)جوادی آملی،  

 دو تعبیر وکالت و نیابت به جای هم به کار رفته است. 
استقاللی: تسلط  و شخص صاحب    ج(  است  دیگری  به  کار  تنفیذ  تسلط  نوع  و  این  اختیار 

گویند. آنچه در اینجا مهم است اشاره به  است. چنین تسلطی را والیت  گیرنده مستقل  تصمیم 
کنیم تا در نهایت  های هر یک است که آن را ذیل همین عنوان تسلط استقاللی ذکر میتفاوت

مفهوم والیت آشکار شود. در خصوص تفاوت وکالت و اذن گفته شده: »اذن اعم از وکالت است.  
:  1378کند.« )جعفری لنگرودی،  حرز نشده وکالت صدق نمیپس تا زمانی که قصد استنابه م

اند: »اذن (. اما برخی دیگر مستند نبودن به هیچ نوع عقدی را وجه ممیز اذن از وکالت دانسته237
رخصت در تصرف ... بدون پیمان و قرارداد و عقد الوکاله: عقد و پیمانی بین نایب و منوب عنه  

(. کارایی کاربست والیت و تسلط استقاللی به وکالت با توجه  79:  1378فرد،  است.« )جعفرپیشه
 گوید:آید. محقق اخیر میشود که در ادامه میبه مواردی مشخص می

اما در والیت مسئله   »الف( در وکالت موکل دارای اصالت رأی و معیار تشخیص است. 
 برعکس است و ولی استقالل در رأی دارد و جریان امر با محوریت اوست. 

اذنب بودن موکل و  زنده  به  وابسته  مأذون  وکیل و  استمرار سمت  در  (  اما  است.  دهنده 
والیت سمت تداوم دارد؛ هرچند کسی که منصب والیت را در اختیار ولی قرار داده وفات کرده  

 گیری کرده باشد.باشد و یا از منصب خود کناره
انی که حق تصرف نداشته ج( وکالت متفرع بر حق اولویت در تصرف است؛ یعنی موکل زم

تواند به اعتبار است. کسی که والیت دارد به دو شیوه میباشد حق توکیل ندارد و وکالتش بی
اعمال  تدبیر و  امور را  یا به طور مستقیم تمامی  بپردازد:  امور مربوط به والیت خویش  تدبیر 
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عالوه،  ری بسپارد. بهوالیت کند یا در بخشی از امور کارها را در چارچوب عقد وکالت به دیگ
تواند بخشی از حوزة مأموریت  در برخی والیات شرعی ولی حق نصب ولی دیگر را دارد و می

امامان   تدبیری  والیت  در  مثالً  کند؛  تنفیذ  دیگری  به  والیت  چارچوب  در  را  خویش  والیی 
فی از  عباس برای مدیریت نواحی مختلشاهد نصب والیانی مانند مالک اشتر و ابن    )ع(معصوم

تواند فردی را  حکومت هستیم. اما در وکالت چنین حقی برای وکیل قابل تصور نیست و او نمی
 به عنوان وکیل موازی خویش یا در طول وکالت خود انتخاب کند؛ مگر از موکل اذن بگیرد. 

اصطالحِ فقیهان جایز است. اما در تمام اقسام والیات الغای   د( وکالت پیمان متزلزل و به
گیری جایز نیست. والیت ذاتاً اقتضای دوام دارد؛ مگر آنکه زمان مقرر در والیت  ت و کنارهوالی

به سر آید و یا یکی از شرایط دوام والیت به اتمام رسد. البته از آنجا که جاعل والیت از استقالل 
، روتواند ولی منصوب خویش را عزل کند. ازایندید، می رأی برخوردار است، در صورت صالح

تواند در کند، اگر الزم باشد، میمسلمین به کسی مسئولیت والیی تفویض می  مواردی که امام
زمان مناسب او را عزل کند. کما اینکه وقتی عدم کفایت یکی از اولیای شرعی، مانند متولی وقف  

و  ها برمال شد حق دخالت دارد  نیا قیم صغار، برای حاکم شرع به اثبات رسید و یا خیانت آ
آنمی مراقبت  برای  را  امین  فردی  یا  و  دارد  معزول  را  او  بگمارد.« تواند  کنارشان  در  ها 

 (. 84: 1378فرد، )جعفرپیشه
نتیجه اینکه توجیه و تسری مشروعیت شرعی در نظام والیی از طریق حاکم مأذون به یکی  

گذار اساسی  این است که قانونگیرد. اما سؤال اصلی  گانة مذکور )استقرایی( انجام می از انحای سه
مند و مبین تشکیالتی حکومتی نظام والیی در ایران برای در حقوق اساسی به عنوان ساختار نظام 

جریان حکمرانی شرعی در ارکان حکومت و نهادهای حاکمیتی خود از چه الگوهایی استفاده  
و تفکیکی نبوده است؛  کرده است؟ گفتنی است محقق در این نوشتار درصدد بررسی ارکان به نح
بخش و  های مشروعیت از آنجا که سؤال تحقیق در خصوص ماهیت مشروع حاکمیت و انگاره

توجیه   به  میسور،  در حد  اخذشده،  مبنای  تطبیق عناوین و  آن است، جهت  تسری  انحای  نیز 
 های قانون اساسی پرداخته است. جریان مشروعیت یکپارچه در ارکان حکومتی بر اساس داده

 قضاییه . قوة 1ـ  3
به نحوی ثابت است؛  نظریة   منصب قضا به طور مسلم برای فقیهان  به  آنان که قائل  که حتی 

الغیبه ینفذ قضاء الفقه الجامع شرائط االفتاء  فی حال  اند: »ند در بحث قضاوت معتقد به والیت احسبه
حتی جزء ضروریات است:    (. 191:  3، ج  1419حلی،  ).«  فمن عدل عنه إلی قضاه الجور کان عاصیاً

...«    القضاء ممّا ال شک فیه و ال یبعد و صوله إلی حد ضروری المذهبإنّ ثبوتَ االذن للفقهاء فی  »
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ال خالف عندنا بل  ( و هیچ خالفی در آن نیست، بلکه اجماعی است: »47: 1383)شیخ انصاری، 
و توابعه اذن االمام أو من فوض الیه  االجماع بقسیمه علیه فی انّه ’یشترط فی ثبوت الوالیه‘ للقضاء  

و بردن ترافع نزد غیر مجتهد خروج از جادة شرع شمرده شده    23: 40 ج:1362.« )نجفی، االمام
الغطاء، کاشف).«  و ال یجوز الترافع االّ إلی المجتهد فمن ترافع إلی غیره خرج عن جادّه الشرعاست: »

 (. 420: 2تا، ج بی
گیرد.  مشروعیت قضاوت فقط از ناحیة فقیه و با نصب و اذن او صورت میاساس،    بر این

ولی    گذار ایران بدون تردید نصب رئیس قوة قضائیه را جهت مشروعیت از ناحیةبنابراین، قانون
قانون اساسی آن را در اختیارات رهبری آورده است. بنابراین،   110اصل    6داند و در بند  فقیه می

کنند و  نصب مستقیم رئیس آن، توسط ولی فقیه، از ناحیة او اعمال والیت می  متولیان قضاوت با 
القضا و اِعمال آن به صورت    شوند و از آنجا که در بحث والیت کارگزاران ایشان محسوب می

ای نیست و قانون نیز مشروعیت آن را پذیرفته به مستقیم یا غیرمستقیم از سوی حاکم مناقشه
 شود. تفا میهمین مقدار اشاره اک 

 مجریه . قوة2ـ  3
گذاری گفتیم که نظام اسالمی حکومتی است دارای ماهیت اسالمی و بر مبنای قوانین دینی پایه 

شود که در عصر غیبت در رأس این نظام ولی فقیه قرار دارد و بر همة ارکان سیاسی، اجتماعی، می 
شود؛ چنان که ت و وظایف او شمرده می اقتصادی، فرهنگی، و نظامی والیت دارد و این از اختیارا 

 اساسی ایران آمده: »در زمان غیبت، در ایران والیت امر و امامت امت بر عهدة  قانون   5در اصل  
گردد.« و مشروعیت کارگزاران دار آن می فقیه عادل و ... است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده 

اجراییه، یکی از شئون والیت است و   مقام قوة   نظامی اسالمی باید از او ناشی شود. قوة مجریه، در
کند. مهم این شود و با نصب و تنفیذ او مشروعیت پیدا می متولی آن کارگزار ولی محسوب می 

است که باید بررسی شود در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران این دیدگاه چگونه و با کدام 
می  نظر  به  است.  کرده  پیدا  تحقق  مهم  روش  این  قوة  رسد  حکم در  امضای  طریق  از  مجریه 

، که به برخی وظایف ولی فقیه اختصاص دارد، در 110شود. در اصل  جمهوری محقق می ریاست 
جمهوری پس از انتخاب مردم« است. آمده یکی از اختیارات رهبری »امضای حکم ریاست   9بند  

اساسی ه این تعبیر در قانون  شود. البت جمهوری« به تنفیذ تعبیر می از مفهوم »امضای حکم ریاست 
، آمده: »دورة  1394/ 04/ 05جمهوری، مصوب  قانون انتخابات ریاست   1نیامده است؛ اما در مادة  

گردد«. با جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامة مقام رهبری آغاز می ریاست 
 شود.ص می بررسی مفهوم و ماهیت تنفیذ، مشروعیت قوة اجراییه نیز مشخ 
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 . مفهوم تنفیذ و امضا1ـ  2ـ  3
تنفیذ را  فرهنگ ابجدیاند. اهل لغت معنای »به اجرا درآوردن« را برای این دو لغت ضبط کرده

: آغاز به آن کار شد آن الطور )أو فی حّیز( التنفیذالتنفیذ )نفذ( دخل فی  »اجرا« معنا کرده است: »
)افرام   درآمد.«  اجرا  به  »1375بستانی،  حکم  »تنفیذ«(.  ذیل  اجرای  الحکم  تنفیذ،  تطبیق حکم،   :

: امر به نفذ االمر: قوة اجرایه و دولت«؛ »التنفیذیه  السلطه: آنچه قابل اجرا شد«؛ »التنفیذیحکم«؛ »
: آن امر را به  امضی امضاءاً )مضی((. در ذیل واژة »امضا« آمده: »1375اجرا درآمد« )افرام بستانی، 

: معامله را  أمضی البیع: حاکم رأی خود را به اجرا درآورد«؛ »أمضی الحکم حکمهرد«؛ »اجرا درآو
بستانی،   )افرام  درآورد«  اجرا  به  کرد،  از  1375قطعی  استعمال هر یک  بنابراین  »امضا«(.  ذیل   ،

 »امضا« و »تنفیذ« به جای دیگری از نظر لغت صحیح خواهد بود. 
شوند؛ با این تفاوت که در مترادف هم استعمال می  تنفیذ و امضا در مباحث فقهی و حقوقی

بر معنای لغوی، به معنای »اعتبار بخشیدن و تأیید« هستند. از اصطالح فقهی و حقوقی، عالوه  
های »صلوه«، »وصیت«، و »قضا« سخن رفته است. مثالً در باب »صلوه« آمده: این معنا در باب

(. اما 420: 3، ج 1362اختالف است.« )نجفی،  »در کراهت انفاذ حکم )اجرای حکم( در مسجد
در معنای دوم )اعتبار بخشیدن و تأیید( عمل حقوقی قابل ابطال است. مثالً عقد فضولی، که فاقد 

کند: »ظاهر تنفیذ  شود، با امضا و تنفیذ مالک اعتبار پیدا میاعتبار است و اثری بر آن مرتب نمی
 (. 8: 1392نیا، رود از همین باب است.« )هدایت حکم نیز که در کلمات فقها به کار می

حق است و الزامی برای آن وجود  تنفیذ در معنای دوم حقی در اختیار مالک یا شخص ذی
ندارد. اما تنفیذ در معنای اول نوعی تکلیف و عمل است که در جهت تحقق یک حکم معتبر 

جمهور موظف است مصوبات  »رئیسصراحت آمده است:  گیرد. مثالً در قانون اساسی بهانجام می 
پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضا کند و برای اجرا در  مجلس یا نتیجة همه 

ق. ا.(. اکنون، با روشن شدن مفهوم تنفیذ، بحث این است   123اختیار مسئوالن بگذارد.« )اصل  
با امضای خود    جمهوری توسط ولی فقیه اعتبار بخشیدنکه آیا امضای حکم ریاست  است یا 

 دهد؟ دستور اجرایی شدن یک امر معتبر را می
به بررسی دیدگاه ها، باید دانست نصب و تنفیذ کارگزار در سیرة معصومان  قبل از ورود 

پیشینه دارد و دارای سابقه در سیرة فقیهان است و فقهای شیعه در زمان غیبت در دو حوزة نظر 
اند که نصب کارگزاران از اختیارات ولی فقیه  ی تصریح کردههای فقه الی بحث و عمل در البه

است و کارگزار حکومت نیازمند تنفیذ و نصب ولی فقیه است که در بحث ادلة تسری والیت  
جمهوری به دست ولی  بررسی شد و نیازی به تکرار نیست. از وقتی اصل امضای حکم ریاست 
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ران سیاست و حقوق در خصوص ماهیت آن نظفقیه در قانون اساسی آمده، همواره بین صاحب 
 شود. اختالف است که به اهمّ نظرات اشاره می

 ها در مسئلة تنفیذ . دیدگاه1ـ  1ـ  2ـ  3
اول به نظریة  خود  رأی  با  مردم  معتقدند  گروهی  الف(  دارند:  قبول  گروه  دو  را  نظریه  این   .

ک موضوع تشریفاتی است.  دهند و نیازی به تنفیذ نیست و تنفیذ ی جمهور مشروعیت میرئیس
فقیه باشد؛ ب( گروهی معتقدند درست است که مشروعیت نظام و کارگزاران باید از طرف ولی  

جمهور قبالً از سوی شورای نگهبان تأمین شده و امضا و تنفیذ یک کار زاید اما مشروعیت رئیس
دانند و فقیه نمی   و تشریفاتی است. در واقع، گروه اول اصالً مشروعیت نظام را از طرف ولی

 گیرد. حتی معتقدند ولی فقیه هم مشروعیت خود را از مردم می
ق. ا.(   56. »حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت خود )اصل 1استدالل این گروه چنین است: 
جمهور با رأی مستقیم  ا.( و انتخاب رئیسق.    6شود )اصل  نوعاً از طریق آرای مردم اعمال می

جمهوری کسب  توان گفت شرط الزم برای احراز مقام ریاست پس میگیرد.  مردم صورت می
خبرگان منتخب مردم است. لذا مخالفت و  رأی مردم است؛ همچنان که تعیین رهبر نیز بر عهدة

  143:  1995گردد.« )حائری،  اعتنایی به آرای ملی تلقی میجمهوری بیعدم امضای حکم ریاست 
اصل  2(؛  170و    159و   مطابق  رئیس  121.  سوگندنامة  مفاد  که  اساسی،  است،  قانون  جمهور 

قانون اساسی    56شود و مردم طبق اصل  حکومت امانتی است از ناحیة مردم که به وی اعطا می
اند. با توجه به مبانی مشروعیت نظام، که  شان حاکم شدهاز سوی خداوند بر سرنوشت اجتماعی

اساسی پذیرفته نیست.  ال رأی مردم با توجه به قانون  همانا از مردم است، عدم تمکین رهبر در قب
جمهوری به معنای مخالفت با بُعد جمهوریت  این گروه اعتقاد دارند: »عدم امضای حکم ریاست 

 (.296: 1388است که رهبری از قبل آن را پذیرفته است.« )حجاریان، 
می ایجاد  مقبولیت  که  است  الزمی  شرط  مردم  گزینش  گفت  باید  پاسخ  در در  و  کند 

دهد و مشروعیت  بخشی حکومت نقش اساسی دارد؛ ولی هیچ مشروعیتی به حکومت نمیعینیت 
اعتنایی به رأی مردم نیست. زیرا بدون خواست  از ناحیة خداوند است و این مطلب به معنای بی

ره  قانون اساسی به نکتة بسیار دقیقی اشا  110از اصل    9کند. »بند  آنان حکومت تحقق پیدا نمی
کند که انتخاب مردم برای مشروعیت حکومت کافی نیست، بلکه برای تشخیص مصداق و می

شود. اما اصل مشروعیت تصرف در امور مردم که باید  تعیین صالحیت از رأی مردم استفاده می
معین شده، صورت  امام معصوم  از طرف  که  فقیه،  ولی  طریق  از  گیرد،  از خداوند سرچشمه 

دخالت در   فقیه اجازةجمهور را مشخص کردند، ولی  الحیت رئیسص  مردم  وقتی  پس  .گیردمی
:  1382جمهور مشروعیت خواهد داشت.« )یزدی،  وسیله رئیس  امور را به او خواهد داد و بدین
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(. به هر حال، استدالل این گروه ناتمام است و این دیدگاه به مثابة این است که اصل  552ـ    551
 لقی شود. والیت فقیه تشریفاتی ت

گروه دوم این نظریه، که معتقدند مشروعیت نظام و همة کارگزاران از طرف ولی فقیه تأمین 
جمهور به شورای نگهبان است که خود متشکل از فقهایی  اند که مشروعیت رئیسشود، بر آن

کنند: »صالحیت  گونه استدالل میها ایناست که ولی فقیه به طور مستقیم نصب کرده است. آن
ریاست د از  اوطلبان  قبل  باید  آمده  اساسی  قانون  در  که  بودن شرایطی  دارا  از جهت  جمهوری 

ا.(.  ق.    110اصل    9انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دور اول به تأیید رهبری برسد )بند  
جمهوری  در این خصوص شورای نگهبان نظارت الزم را با دقت تمام بر شرایط داوطلبان ریاست 

دهد. از طرف دیگر، شورای مذکور بر انتخاب  ید و صالحیت آنان را مورد تأیید قرار مینمامی
)اصول  ریاست  دارد  نظارت  به    118و    99جمهوری  صالح  داوطلبان  از  یکی  بنابراین  ا.(.  ق. 
های مذکور کامالً  شود. با توجه به اینکه نظر مقام رهبری در نظارتجمهوری نایل میریاست 

رسد و مقام مذکور  جمهور بدون تردید به نظر می، صالحیت و درستی رئیستأمین شده است 
گویند:  (. در استداللی دیگر می 77:  1386جز امضا راه دیگری پیش رو نخواهد داشت.« )هاشمی،  

»تأیید ولی فقیه حتماً الزم نیست به شکل تنفیذ رأی مردم انجام گیرد؛ بلکه همین که کاندیدای 
رریاست  از  جنبةجمهوری  از  باشد  برخوردار  الشرایط  جامع  فقیه  می  أی  کفایت  کند. شرعی 

ها رأی خود رأی برخی فقها را هم داشته  رو، وقتی کاندیدای مورد نظر در ضمن میلیونازاین
باشد سمت او به لحاظ شرعی نقصانی ندارد و نیازی نیست حتماً یک فقیه خاص حکم او را 

 (.2: 1392ر گردد.« )محالتی، امضا کند تا از مشروعیت برخوردا 
توان گفت اوالً شورای نگهبان فقط صالحیت نامزدهای انتخاباتی را بررسی و در پاسخ می

می آنتأیید  به  اینکه  نه  نگهبان  کند،  شورای  »کار  ببخشد.  کردن  حکومت  در  مشروعیت  ها 
ر تنفیذ و نصب نظر و تأیید فصل الخطاب است. ولی د نظر کارشناسی است که این اظهار اظهار
بنابراین، ولی  5:  1392اعطای حق حاکمیت است.« )رجبی،    ،رهبر مبانی دینی و  (.  فقیه، طبق 

به  قانون   را  خود  اختیارات  از  بخشی  و  دارد  عهده  بر  را  کشور  بر  والیت  و  امامت  اساسی، 
با شرکت  ق. ا.(. ثانیاً این سخن که    57و    5کند )اصول  جمهور یا قوای دیگر واگذار میرئیس

ریاست  نامزد  یک  به  دادن  رأی  و  انتخابات  در  فقیه  یک  آن  کردن  برای  مشروعیت  جمهوری 
شود و دیگر نیازی به تنفیذ نیست ناصواب است. زیرا فرق است بین شخصیت  شخص حاصل می

نظر است که طبق شرع و قانون اساسی   و شخص ولی فقیه. در رأی دادن شخص ولی فقیه مدّ
تنفیذ مصدر مشروعیت تصرفات و ثبوت اختیارات و تکالیف    ساوی است. ولیمردم م  با بقیة
قانون اساسی است که توسط شخصیت رهبری مشروعیت آن تأمین    جمهور در محدودةرئیس
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پیشروترین قواعد اسالم در  شود. یکی از فقهای معاصر میمی گوید: »والیت فقیه که خود از 
گردد، نه حکومت فرد از جهت شخصیت  الت بازمیعصر غیبت است به والیت فقاهت و عد

اهلل خمینی جز یک رأی نداشت. عنوان روح  در این نظام به  )ره(اش؛ همچنان که امام راحلحقیقی
داد. اگر رأی شخصیت حقیقی رفت و رأی میهمانند سایر شهروندان پای صندوق اخذ آرا می 
مسئولیت مسئول برگزیدة مردم بود؟ سرّ مطلب امام معیار اسالمی بود، دیگر چه نیازی به تنفیذ  

انداخته نظر شخص حقیقی امام راحل بود که از حیث حقوقی همانند  صندوقآن است که رأی به
  رأی سایر شهروندان بود. ولی تنفیذ حکم نه به شخص حقیقی بلکه به شخصیت حقوقی والیت

رو، تا ولی فقیه حکم را  است. ازاین  گردد که در آن مقام نه نظر شخص که رأی اسالمفقیه بازمی
جمهوری و نه هیچ نهاد دیگری مشروعیت  تنفیذ نکند یا اذن ندهد، نه شورای نگهبان و نه ریاست 

 (.151: 1389یابد.« )جوادی آملی، نمی
جمهوری توسط رهبری یک امر قایالن نظریة دوم معتقدند امضای حکم ریاست   نظریة دوم.

جمهوری متوقف بر این امضاست. زیرا اوالً »بنا بر کارهای ریاست   تنفیذی است که مشروعیت 
اساسی سرایت مشروعیت  و مقدمة قانون    5و    57مبنای مشروعیت والیت فقیه مذکور در اصل  

مجریه با امضای    گیرد؛ بدین ترتیب که قوةگانه از رهبری نشئت میالهی حکومت به قوای سه
قضاییه از طریق نصب ریاست    فقهای شورای نگهبان، و قوةمقننه از طریق نصب  رهبری، قوة  

گانه زیر نظر و یابند و به همین دلیل در قانون اساسی قوای سهآن توسط رهبری مشروعیت می
( و ثانیاً »اساساً  294:  1362اند.« )عمید زنجانی،  در طول اختیارات والیت امت قرار داده شده

ه منزلة واگذاری و اعطای بخشی از اختیارات رهبری است و  گانه ب تشکیل هر کدام از قوای سه
جمهوری نیز نشان واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی فقیه به فردی  امضای حکم ریاست 

تواند این اختیارات را تقلیل دهد و یا اختیارات بیشتری تفویض  جمهور است که میبه نام رئیس
)ایمانی،   و  6765: ش  1388نماید.«  قانون(  بررسی  مذاکرات  این خصوص  »در  اساسی    ثالثاً 

جمهوری ایران،  بر آن، مادة یک قانون انتخابات ریاست   حکایت از تنفیذی بودن امضا دارد. عالوه
جمهوری اسالمی ایران چهار  ریاست   دارد: دورة، در این ارتباط مقرر می1364/ 04/ 05مصوب  

 (. 17:  1378گردد.« )هاشمی،  ه وسیلة مقام رهبری آغاز میسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه ب
 . است   شیعه   سیاسی   تفکر   مبانی   با   هماهنگ   و   منطقی   دوم   قول با عنایت به ادله و تحلیل مذکور،  

 . قوة مقننه3ـ  3
برای توجیه حکمرانی مشروع در بعد تقنینی )قوة مقننه( به طور کلی باید گفت طبق مواد حقوقی  

گذاری« و »نظارت بر اجرا« را دارد و بر  قوه حق اعمال دو شأن حاکمیتی »قانوناساسی این  
اساس مبانی تصدیقی نظریة والیت فقیه و تقریری، که در دیدگاه مشروعیت یکپارچه ارائه شد، 
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اعمال صالحیت و دخالت و تصرف، بدون اذن ولی، غیر شرعی و طاغوت خواهد بود و »هر  
ها ممنوع است ... مادامی که منتهی به خدا نباشد ز نظر اسالم بر انساننوع سلطة مادی و معنوی ا

  68:  1394ای،  خامنهکند.« )... میزان و معیار حاکمیت و قالب کلی نظام را کتاب الهی معین می
های مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین ( و »فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومت 170ـ  

پردازند. در صورتی  گذاری میها به قانونگونه رژیممردم با شاه در ایناست؛ در اینکه نمایندگان  
که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس  

گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع  اسالم یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون
گذاری اساسی و (. بنابراین در باب قانون44:  1373اجرا گذاشت.« )خمینی،  توان به مورد  را نمی

عادی باید گفت »مقررات جمهوری اسالمی مقررات اسالمی و واجب االطاعه است. آنچه که 
کند و گذاری مملکت دارد اجرا میامروز در جامعة اسالمی به همین شکلی که دستگاه قانون

اش احکام حکومتی ولی فقیه  ها همهکند اینکننده آن را اجرا میگذارد و دستگاه اجراقانون می
ها مظاهر حاکمیت والیت  گذرد ... همة ایناست ... تمام قوانینی که در مجلس شورای اسالمی می

کند ها مشروعیت پیدا میفقیه است. در حقیقت به خاطر مشروعیت والیت فقیه است که همة این
کند، معنای قانون وضع کردن چیست؟ معنای قانون  قانون وضع می... مجلس شورای اسالمی که  

کنند. هایی را در زندگی مردم بر طبق یک مصالحی ایجاد میوضع کردن این است که محدودیت 
کس جایز  خُب، یک چنین کاری بنا بر مبانی فقهی اسالمی و بنا بر اصل والیت فقیه برای هیچ

ولی فقیه ... و باالتر از این، من بگویم قانون اساسی در  کس مشروع نیست، مگر  نیست و از هیچ
جمهوری اسالمی، که مالک و معیار و چارچوب قوانین است، اعتبارش به خاطر قبول و تأیید 

قوانین یک حکومت    (. بنابراین، از دیدگاه دینی همة170ـ    68:  1394ای،  خامنهولی فقیه است.« )
پیدا میو یک کشور، چه قانون اساسی چه سای قوانین مصوب، وقتی مشروعیت  به  ر  که  کند 

(. زیرا ولی فقیه منشأ مشروعیت  111:  1377ای به تأیید ولی فقیه رسیده باشد )مصباح یزدی،  گونه
گانه و قانون اساسی و قوانین عادی، با  نظام است و همة نهادهای حکومت، از جمله قوای سه

 (. 12 ـ  11: 1386شود )مؤمن  تنفیذ وی مشروع می
اما محل بحْث موضع حقوق اساسی در این زمینه است. در باب ماهیت قوة مقننه و توجیه  
مشروعیت شرعی شئون حاکمیتی آن در قانون اساسی نظراتی داده شده است که پرداختن به آن  

طلبد. در این نوشتار دنبال این نکته هستیم که توجیه حکمرانی شرعی در  جداگانه می  ایمقاله
گیرد.  گذاری، به معنای شاخه و شأنی از والیت، چگونه صورت میوالیی در قلمرو قانوننظام  

های  قبالً به قواعد عام فقهی اشاره کردیم و در اینجا با استناد به اصول قانون اساسی و دیدگاه
 پردازیم.حقوقی به این مهم می
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امر است.   ساسی از سوی ولیالف( اولین نشانة مشروعیت قوانین لزوم تأیید و تنفیذ قانون ا 
زیرا »قانون اساسی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی جامعه بر اساس  

باشد« )مقدمة قانون اساسی(  ضوابط اسالمی ]است[ که انعکاس خواست قلبی امت اسالمی می
نمی اسالمی  »مجلس شورای  بنابراین  با اصولو  که  کند  قوانینی وضع  احکام مذهب    تواند  و 

ق. ا.(. از سوی دیگر خواست ملت    72رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد« )اصل  
فرمایند ما تمام اختیار را بدون هیچ  ایران پذیرش مکتب و نظام والیی بوده است: »مطلبی که می

ن متناسب با  قیدی به آرای عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید ای
قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقالب و در رفراندوم اول انتخاب  
که   این قانون اساسی  این اصل و اصول دیگر  ... در  خودش را کرد، گفت جمهوری اسالمی 

  گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسالم، در چارچوب قواعد اسالم، ... همه به خاطر آن انتخاب می
(. همچنین »با توجه به گستردگی  381ـ    380:  1364اول ملت ماست.« )روابط عمومی مجلس،  

های امروزی و پیچیده شدن امور، الزم است ولی های حکومت قلمرو موضوعات در صالحیت 
محور در هرم حکومت در جامعة های خود را به صورت ساختارمند و مکانیسمفقیه صالحیت 

(. بنابراین، قانون اساسی که بر مبنای مکتب  1364ابط عمومی مجلس،  اسالمی اعمال کند« )رو
اسالم تنظیم و با خواست قلبی ملت مسلمان پذیرفته شده و ولی فقیه آن را امضا و تأیید کرده  
است »همان منشور ملی تعریف نهادها و مناصب عمومی است که در حدود مقرر در آن هر مقام  

نماید« )کدخدایی و جواهری طهرانی، ال حکومت را کسب میو مسئولی صالحیت الزم در اعم 
خود،  119:  1391 متعدد  اصول  اساس  بر  را  امر  والیت  اطالق  قانون  همین  اینکه  جالب  و   )

 ، پذیرفته است. 57خصوص اصل به
گیرد »که متشکل از  ب( تسری والیت و نظارت شرعی از طریق شورای نگهبان صورت می

یک سو فلسفة شورای   از  باشد«. قانون اساسیحقوقدان مسلمان میشش نفر فقیه و شش نفر  
نگهبان را »به منظور پاسداری از احکام اسالمی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات  

کند: »مجلس و از سوی دیگر تأکید می  تایید می کند  ق. ا.(   91مجلس شورای اسالمی« )اصل  
نگهبا شورای  وجود  بدون  اسالمی  ندارد.«شورای  قانونی  اعتبار  همچنین   93)اصل    ن  ا.(.  ق. 

نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی بر عهدة شورای نگهبان است و این نظارت »عام و  
استصوابی و در تمام مراحل و در همة امور مربوط به انتخابات جاری است« )قانون انتخابات  

( که بر اساس این قانون نظارت غیرمستقیم رهبری  1374/ 05/ 06،  3مجلس شورای اسالمی، مادة  
 بر صالحیت شخص نمایندگان مجلس شورای اسالمی و صحت انتخابات تضمین شده است. 
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مدنی،   مقررات  قوانین و  »کلیة  اساسی  قانون  منظر  از  اداری،  جزاییج(  اقتصادی،  مالی،   ،
ق. ا.(.   4وازین اسالمی باشد ...« )اصل  ها باید بر اساس مفرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر این

بدین منظور قانون اساسی فرستادن همة مصوبات مجلس شورای اسالمی به شورای نگهبان را  
ق. ا.(. زیرا »تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی   94الزامی کرده است )اصل  

ها با قانون اساسی  رض آن با احکام اسالم با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعا
ق. ا.(. بدین ترتیب از منظر قانون  96بر عهدة اکثریت همة اعضای شورای نگهبان است« )اصل 

فقیهان   به  نگهبان  تمامیت شورای  و  نگهبان  به وجود شورای  مقننه  قوة  قانونی  اعتبار  اساسی 
و نظارت و اذن   بخشیمنصوب از سوی مقام رهبری بستگی دارد. این سازوکار همان مشروعیت 

 شرعی والیت فقیه بر مجلس شورای اسالمی است. 
د( رهبری در حوزة مقننه، قبل از بازنگری، فقط تعیین فقهای شورای نگهبان را بر عهده  
که  یافت  تغییر  استعفا«  پذیرش  »عزل، نصب، و  به  »تعیین«  واژة  بازنگری،  از  اما، پس  داشت. 

پرسی هم به وظایف رهبری  اه این نهاد است و فرمان همهگذار به جایگدهندة اهتمام قانوننشان
شود و این پرسی سیاسی، اساسی، تقنینی میدر این حوزه افزوده شد که شامل سه شکل همه

پیش آن  توضیح  که  احکام حکومتی ضروری،  همچنین  و  اعمال  خود  مظاهر  از  یکی  آمد،  تر 
سوی دیگر، رهبری به وسیلة احکام گذاری کشور است. از  حاکمیت مستقیم در سیستم قانون

دار تواند جلوی هر قانونی که مصالح اسالم و مسلمین را خدشه حکومتی، به مفهوم سلبی آن، می
و رهبر   )ره(توان به احکام حکومتی صادره از سوی امام خمینیکند بگیرد. در این زمینه میمی

الف( حکم بازنگری در قانون اساسی از  شود.  معظم انقالب استناد کرد؛ که به دو مورد اشاره می
: پس از کسب ده سال تجربة عینی و عملی از ادارة کشور، اکثر مسئوالن )ره(سوی امام خمینی

هایش نقایص و نظام جمهوری اسالمی ایران به این باور رسیدند که قانون اساسی با همة خوبی
امر مهم تعیین کردند. ب( تأیید انتخابات کمبودهایی دارد. بنابراین، هیئتی را برای رسیدگی به این  

های تهران، شورای نگهبان  مجلس ششم در حوزة تهران: »پس از مخدوش شدن برخی صندوق
نامه نمیدر  موجود  مدارک  به  توجه  با  که  نمود  اعالم  رهبری  معظم  مقام  به  توان صحت  ای 

اندیشی ز رهبر انقالب مصلحت انتخابات تهران را تأیید کرد. این شورا، پس از ذکر دالیل خود، ا
نمود. ایشان با توجه به شرایط حساس کشور با استفاده از حق شرعی خود انتخابات تهران را  

 (. 61: 1381تأیید و برای بررسی تخلفات نکاتی را متذکر شدند.« )رسایی، 
ه( دستور کنار گذاشتن طرح تغییر قانون مطبوعات در مجلس ششم: »پس از اصرار چند تن 

علنی  ا به صحن  مطبوعات  قانون  تغییر  طرح  کشاندن  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ز 
، از آنجا که این طرح با اشکاالت اساسی همراه بود و  79مرداد    16مجلس، در روز یکشنبه،  
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دنبال داشت، مقام   به  ... را  انقالب  نظام اسالمی و نگرانی دلسوزان  همچنین رضایت دشمنان 
از جمله اصول    ـ اس حق شرعی ولی فقیه، که در اصول متعدد قانون اساسیمعظم رهبری بر اس

ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسالمی، از  ـ بر آن تصریح شده، با نوشتن نامه110، 57، 5
گذاری  شود که قانون(. پس نتیجه این می247:  1381ای خطرناک جلوگیری کردند.« )رسایی،  فتنه

اسی به قوة مقننه تفویض شده است و در ماهیت خود هم برخوردار  به شکل مصرح در قانون اس
از مقبولیت مردمی و مشارکت سیاسی آنان است و هم دارای اذن و نظارت شرعی ولی فقیه.  
بنابراین، باید ماهیت نمایندگی با توجه به همین دو مطلب تحلیل و تفسیر شود. توضیح اینکه  

نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران، با    های حقوق اساسیْ ماهیتِ یکی از چالش
های خاص این نظام، است که باعث شده از ابتدای مجلس و در ادامه بعد از توجه به ویژگی

مانند وکالت،   نظریاتی  کنون  تا  باشد و  اندیشمندان  از موضوعات مورد بحث  انقالب اسالمی 
الت قانونی مأذون از ولی فقیه در زمینة  نقابت، عقدی جدید )غیر معین(، کارگزاری والیت، وک 

ها برخالف مبانی هستند و برخی  تحلیل ماهیت موضوع نمایندگی ارائه شده است که برخی از آن
دیگر کمبود دارند. البته آخرین نظریه تا حد زیادی توانسته است مبنای مشروعیت نظام را رعایت 

دم به همان مقبولیت و عینیت دادن و  کند. به هر حال، تحلیل درست آن است که انتخاب مر
گذاری  مشارکت سیاسی ارجاع شود و الزمة اعمال صالحیت و تصرف در شأن والیی قانون

قانونی مأذون از   ـ تأیید و اذن ولی فقیه دانسته شود که بر این اساس نمایندگان از وکالت سیاسی
شوند و با اجتماع خود کل  می  تک انتخاببهشوند که با رأی مردم تک ولی فقیه برخوردار می

می تشکیل  را  اسالمی  مجلس شورای  نهاد شرعی شورای  انتزاعی  به  با ضمیمه شدن  و  دهند 
دهند. این نظر در بیان گذاری را با اذن ولی فقیه و نظارت مستمر او انجام مینگهبان شأن قانون

گذاری والیت است. یک والیت  طور آمده است: »والیتی که امروز شما دارید قانونرهبری این
پدیده و  برخاسته  دارد.  الهی  والیت  در  ریشه  است.  این  الهی  است.  الهی  والیت  از  آمده 

گوییم معنایش این است؛ یعنی نمایندة مجلس شورای اسالمی از این طریق ساالری که ما میمردم
پیدا کرده است که  که در قانون اساسی برای مجاری اعمال والیت الهی معین شده یک والیتی  

 (.1378ای،  این شد یک تکلیف.« )خامنه

 گیری نتیجه 
های این نوشتار روشن شد که اوالً در حکومت دینی اِعمال حاکمیت از شئون بر اساس یافته

توانند در امور مردم، به عنوان حاکم، دخل و تصرف  خداوند است و فقط مأذونین از ناحیة او می
حاکم عادل و  تعیین می شوداز جانب خداوند ، با واسطه  حاکمِ عادل ،الییکنند. ثانیاً در نظامِ و

قلمرو    ایشان    و تنفیذ  به اذن  به  تعبیر دیگر   و  مسئولیت سایر مسئوالن را مشخص می کندمأذون،
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جو در آرای حقوقی  و . ثالثاً با تطور و جست مسئوالن معین می گردد  از  حق حاکمیتی هر یکو  
تواند با توجه به قلمرو اختیارات  ه دست آمد که فقیه حاکم مبسوط الید میو فقهی این گزاره ب

خود، برای تأمین مصالح حکومت، بهترین شیوه و قالب تشکیالتی را انتخاب کند و با گماردن  
های مختلف به اعمال والیت بپردازد و نیازی نیست که  عُمال و کارگزاران در نواحی و بخش

به صورت مستقیم دخالت کند. رابعاً نحوة اعطای صالحیت والیی عمدتاً  خود رأساً در همة امور  
گیرد و حدود هر یک با توجه به اهمیت و مقتضای  بر پایة سه گزارة والیت، وکالت، اذن شکل می

شود. خامساً در زمان تشکیل حکومت جمهوری اسالمی ایران، به منزلة آن مسئولیت معین می
نامه بین  ساسی، که از ناحیة ولی فقیه تنفیذ شده، به مثابة یک میثاقتنها حکومت والیی، قانون ا

ولی و امت، مادامی که مصالح را به نحو مطلوب تأمین کند، مجاری اجرای امور حاکمیتی و  
نحوة اعطای صالحیت و قلمرو آن را در اصول خود به نحو ساختارمند تبیین کرده است. بنابراین  

یابد و این مشروعیت به دست  ام والیی از یک منبع مشروعیت میروشن شد که صدر و ساقة نظ
 شود. و اذن حاکم در ارکان حکومت ساری و جاری می
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