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واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با والیت فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسالم
محمد علی حجت خواه  ، 1راضیه

شکوه 2

 1دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات(نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

چکیده
نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،دو خصوصیت را به صورت همزمان درخویش جمع کرده است .از یک طرف ،چون
برآمده از انقالب اسالمی مردم ایران در سال1357با هدف استقرار نظام حکومتی اسالم بوده است ،ماهیتی مکتبی و مبتنی بر
مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر ،مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات
حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است .درحالی که دموکراسی ،شکل نظام سیاسی ایران را
تعیین می کند ،اسالمی بودن نظام ،تعیین کننده ماهیت و محتوای آن است .بر همین اساس ،نهادها ،ساختارها و تاسیسات
این نظام ،ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی ،لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز
سازگار باشند .تحقیق حاضر ،نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسالم ،در نظام حقوق
اساسی جمهوری اسالمی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.
واژههای کلیدی :شورای نگهبان ،والیت مطلقه فقیه ،فقه سیاسی ،نظام سیاسی اسالم ،رهبری ،حقوق اساسی
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مقدمه
مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی،از نظرعدم مغایرت
مصوبات مجلس شورای اسالمی با آن ها تشکیل میشود(اصل  .)91این شورا12عضوداردکه  6نفرازآنها فقهای عادل وآگاه به
مقتضیات زمان ومسائل روزهستندو توسط رهبری انتخاب میشوند؛و6نفردیگربارأی مجلس شورای اسالمی،ازبینحقوقدانان
مسلمانی که رئیس قوه قضاییه معرفی میکندانتخاب میشوند(اصل .)93تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی
بااحکام اسالم،بااکثریت فقهای شورای نگهبان وتشخیص عدم تعارض آنهاباقانون اساسی،بااکثریت همه اعضای شورای نگهبان
است(اصل )96نظارت شورابهصورت عام وپیشینی برهمه مصوبات مجلس-بهاستثنای مصوبات مربوط به تصویب اعتبارنامه
نمایندگان و انتخاب شش نفرعضوحقوقدان شورای نگهبان-اعمال میشود(اصول  93و)94عالوه براین،تفسیر قانون اساسی(اصل
 )98ونظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست جمهوری،مجلس شورای اسالمی ومراجعه به آرای عمومی وهمهپرسی
نیزازوظایف واختیارات انحصاری شورای نگهبان است(اصل )99نظارت برانتخابات ذکر شده نیزنظارت«استصوابی است وشامل تمام
مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید وردّصالحیت کاندیداهامیشود».1
سؤال این است که:آیاتأسیس نهاد شورای نگهبان درقانون اساسی،واگذاری مسئولیتهای خطیر وبسیارمهم به آن،ترکیب
اعضاونحوه انتصاب یاانتخاب آنان،براساس مبانی مکتبیِ قانون اساسی قابل توجیه،ومنطبق برآن است؟یاصرفاًبهعنوان یک
پیشنهاد(خواه ابتکاری وخواه الهام گرفته از تجربیات سایرنظامهای حقوقی)درزمان تدوین قانون اساسی مطرح،وبه شکل
حاضرتصویب گردیده است؟ادعا این است؛تدوین اصول مربوط به تأسیس نهاد شورای نگهبان،شرایط علمی و فقهی اعضای
ال سازگار با مبانی فقه سیاسی اسالم،براساس
آن،مرجع انتخاب فقهاواهمّ وظایف واختیارات واگذار شده به آن ،منطبق یا الاقل کام ً
مسلّمات تعالیم فقه نظام سیاسی اسالم است.
در این مقاله ازمجموعه وظایف واختیارات شورای نگهبان ،بر دو صالحیّت به صورت ویژه تأکید شده است؛ )1نظارت برعدم مغایرت
مصوّبات مجلس بااحکام اسالمی وتضمین عدم ورود قوانین مغایر با موازین اسالمی به نظام حقوقی ،و
 )2نظارت برصالحیّت کاندیداهای انتخابات مختلف-که درنهایت،درصورت کسب آرای مردم ،بهعنوان کارگزاران حکومت
اسالمی،کارکردهای آنراایفامینمایندباردیابی این وظایف درالگوی نظام سیاسی اسالم 2وتبیین شخص یانهاد مسئول ایفای
آنهاوتطبیق با نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران،انطباق یاسازگاری این طراحی راباآن الگو نشان خواهم داد.
ضرورت سازگاری نظام حقوق اساسی با مبانی تئوریک
سازگاری ،3ازویژگیهای ضروری هرنظام و تئوری حقوقی است .سازگاری حقوق مترادف با ماهیّت بدون تناقض منطقیِ هنجارهای
حقوقی است(,2002 (Tuoriص)101 .اصولی مانندبرتری قانون اساسی وتعیین سلسله مراتب قواعدحقوقی،قاعدههای قانون
مؤخّروقانون خاص،برای اطمینان ازسازگاری نظام حقوقی اندیشیده شدهاند.جنبه مهمترسازگاری،سازگاری وجوه مختلف مبانی

 - 1نظریه تفسیری شماره  1234تاریخ  1370/3/1شورای نگهبان.
 - 2الگوی نظام سیاسی اسالم ،طرحی است جامع که اسالم در تنظیم روابط سیاسی جامعه بشری و الگوی نظم دهنده قدرت در جامعه انسانی ارائه داده و متضمن موارد زیر است -1 :تبیین
جایگاه و وظایف متقابل قدرت سیاسی حاکم بر جامعه و محکومان؛  -2تنظیم و تبیین روابط میان بخشهای قدرت سیاسی حاکم با یکدیگر؛  -3تنظیم روابط بین بخشهای قدرت سیاسی از
یک سو و مردم و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر؛  -4تنظیم روابط مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر در چارچوب قدرت سیاسی؛  -5تنظیم روابط سیاسی محکوم قدرت سیاسی واحد با برون
آن (اراکی ,1392 ,ص)69-68 .
3-consistency
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تئوریک نظریه حقوقی ودرمرتبه بعد،سازگاری قواعداولیه وثانویه 4هرنظام حقوقی با مبانی تئوریک آن است.تناقض یاتعارض بین
مبانی تئوریک وقواعدحقوقی،الجرم گسست نظام حقوقی ودرنهایت،فروپاشی آنرابه دنبال خواهدداشت.اگریک نظام حقوقی برپایه
یک مکتب خاص(اعم از دین یامکاتب بشری مانندمارکسیسم)بناشده باشد؛یکی ازمهمترین وجوه سازگاری نظام حقوقی ،تضمین
سازگاری نظام حقوقی بامکتبی است که زیربنای تشکیل آنقرارگرفته است.آنچه الگلین ازارتباط بین سطح دوم وسوم امرسیاسی
بیان میکند(الگلین ,1388 ,ص)136-117 .؛را میتوان به نوعی،توجّه به همین ضرورت ارزیابی کرد.درمشروح مذاکرات تدوین
قانون اساسی ،به ویژگی مکتبی بودن انقالب اسالمی وبالتّبع قانون اساسیِ منبعث ازآن ،وآثارولوازم مکتبی بودن نظام
سیاسی،توجه ویژه معطوف شده است.بهعنوان مثال درکالم شهیددکتربهشتی ،که دررابطه باتصویب اصل  5قانون اساسی ایراد
شده میتوان این دقت نظررامشاهده کرد« :جمهوری اسالمی یک نظام مکتبی است ،فرق داردباجمهوری
دموکراتیک....درجامعههای مکتبی درهمه جای دنیا مقیدهستندکه حکومتشان برپایه مکتب باشد»(صورت مشروح مذاکرات
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد اول ،1364 ،صص .)382-381
-1

الگوی نظام سیاسی اسالم

الگوی نظام سیاسی اسالم مبتنی است براعتقاد به خداوندمتعال بهعنوان خالق یگانه ومالک ومدبّرعالم وجود.اختصاص
وانحصارحق حاکمیّت بالذّات درخداوند متعال ،اساسیترین اصل نظام سیاسی اسالم وزیربنای آن است (اراکی ,1392 ,ص.
) 156؛که براهین متعدّد عقلی برآن اقامه شده وادلّه فراوان نقلی(قرآنی وروایی) آنراموردتأکیدقرارمیدهد(اراکی ,1392 ,ص-156 .
 .)410نفی هرگونه شریک درآفرینش(خلق)5وحکمرانی وفرمانروایی برجهان هستی(تدبیر) 6وازجمله عالم بشریت ،7نتیجه منطقی
ومحتوم این انحصار است.
پروردگارعالم برای تحقق هدف نهایی وغایی ازخلقت انسان که همانا عبادت مخلصانه و اطاعت کامل ازحقتعالی
 10وبرپایی حکومت
است8؛پیامبران ورسوالن خودرابادالیل آشکارونزول کتاب ومیزان( 9مقام امامت)به همراه آنان،برای اقامه عدل
 11درجهت نیل به همان هدف نهایی به سوی بشرفروفرستاده است.مأموریّت اصلی پیامبران،رهبری جامعه بشردرراستای تحقّق
الهی
 13والبته
،12امانت و مسئولیت به آنان سپرده شده
این مقصد،یعنی:تبیین عدل واجرای آن است؛مأموریّتی که بهعنوان عهدالهی
بایداین مأموریّت رابا ابزارابالغ وتبیین ودربسترپذیرش مردم ونه اعمال زورواجبار–به انجام برسانند.دعوت پیامبران همیشه دوجنبه

 - 4هربرت هارت «کلید دانش نظری حقوق» را در ترکیب دو نوع قاعده که آنها را قواعد اصلی (اولیه) و فرعی (ثانویه) می نامد؛ نهفته می داند .بر اساس یک نوع از قواعد ،باید انسانها ،صرفنظر
از میل و خواست خود ،افعالی را انجام دهند یا از آنها پرهیز کنن د(قواعد اولیه) .نوع دیگری از قواعد ،نسبت به قواعد اول ،به یک معنا فرعی یا قواعد ثانوی اند؛ چرا که بر اساس این قواعد،
انسانها می توانند با گفتن یا انجام برخی امور ،قواعد جدیدی از نوع اول وضع کنند؛ قواعد نوع اول را نسخ یا اصالح کنند یا به روشهای گوناگون ،قلمرو یا اجرای آنها را تنظیم کنند .قواعد نوع
اول تکلیف آور هستند و قواعد نوع دوم قدرت زا(صالحیّت بخش) هستند (هارت ,1393 ,ص)165-140 .
 - 5أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمینَ .سوره اعراف ،آیه  .)54و نیز سوره کهف آیات  32تا  ،44سوره قصص آیات  76تا  ،82سوره زخرف آیات  9تا  ،15سوره قمر ،آیات  49تا  50و
سوره طه آیه . 50
 - 6وَلَا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَدًا(.سوره کهف ،آیه )26
 - 7قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِکِ النَّاسِ* (سوره ناس ،آیات  1و )2
 - 8آیات  59و  65سوره اعراف 21 ،سوره بقره 36 ،سوره نساء 61 ،50 ،و  80سوره هود 23 ،سوره حج ،و  32سوره مومنون و آیه  36سوره نحل .آیه اخیر ،هدف از بعثت همه انبیا را عبادت
خدا و اجتناب از طاغوت بیان می کند.
 - 9در تفاسیر مختلف از قول امامان معصوم علیهم السالم ،میزان ،امام معصوم معرفی شده است( .فیض کاشانی ,1387 ,ص)181 .و (قمی)1392 ,
 - 10لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (سوره حدید ،آیه  .)25همچنین آیات  15سوره شوری و  29سوره اعراف.
 - 11قرآن کریم در سوره شعرا در آیات  163 ،150 ،144 ،131 ،126 ،110 ،108و  ، 179پیام انبیای الهی را در این جمله خالصه می کند« :فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ» .همچنین هدف همه
پیامبران در طول تاریخ در آیه  64سوره نساء بیان شده است؛ آنجا که می فرماید« :وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ».
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 - 13سوره بقره ،آيه  .124همچنين در نامه امير المومنين امام علی عليه السالم به استاندار خود در
آذربايجان آمده است« :بی گمان استانداری تو برای تو طعمه نيست بلکه امانتی است به گردنت» .نهج
البالغه ،نامه .5
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داشته است:نفی حاکمیّت مستکبران واثبات حاکمیّت رهبران الهی«.ائمه معصومین علیهمالسالم{نیز{ازلحظه وفات رسولاهلل (ص)
تاسال دویست وشصت هجری(شروع غیبت صغری)درصددبودندکه حکومت الهی رادرجامعه اسالمی به وجود بیاورند»(خامنه ای,
 ،15سالم وصراط
 14هدایت به سمت نور
 ,1391ص .)17 .درآیات مختلف قرآن کریم،اهداف بعثت نبیّ مکرّم اسالم رادعوت به حیات
،17بیان کرده
 16وعملی ساختن اهداف پیامبران درطول تاریخ وعملی ساختن هدف اصلی ازآفرینش انسان وجهان
مستقیم
. 18
است.اهدافی که دریک کلمه قابل خالصه کردن است وآن ،اسالم یا تسلیم دربرابرخداست
این اسالمی که ازآن به صراط مستقیم،نوروزندگی تعبیرشده است؛همان است که خدای متعال درسوره مائده،آیه  3میفرماید:
امروز(روزی که تداوم رهبری الهی درامامت امام علی (ع) محقّق شد؛که همان روزعیدغدیر است؛)دین شماراکامل ونعمتم
رابرشماتمام کردم واسالم را بهعنوان دین شماپذیرفتم.بنابراین هدف پیامبراکرم(ص)ایجادجامعه مسلِم،یعنی جامعه فرمانبردار
خدابوده است؛جامعه فرمانبردارخداجامعهای است که نهتنها دراین جهان ،ازهمه خوشیهاولذتها برخوردارخواهد شد؛بلکه برای
 .19برای تحقّق این مقصود ،دوچیز
همیشه مشمول رحمت خاصه خداخواهدبودوازکامیابی کامل در عالم هستی بهرهمندمیشود
ضروری است؛ اول:برنامه وقانون و دوم:رهبری الیق وتوانا(کتاب ومیزان) که این دو به رهبران الهی داده شده است.که درنهایت،
.20ازآنجاکه این وعده
طبق وعده محتوم،حکومت الهی وجامعه عدل رابرپا کرده ومدینه صالحان را ایجاد وبساط ظلم را برچینند
بهصورت کامل تاکنون تحقق نیافته وچون وعده الهی تخلّف ناپذیر است وعقل نیزحکم میکندکه تالش ورنج انبیادرطول تاریخ
برای تحقق این وعده بینتیجه نماند،باختم رسالت دروجودمقدس نبی اکرم(ص) ،این راه مسدودنشده وامامت الهی پس از ایشان
تداوم یافته است.واین نعمت الهی(تداوم امامت)دراختیارجامعه اسالمی قراردارد؛زیرالطف الهی ایجاب میکندتاشرایط الزم وکافی
رابرای راهنمایی بشربهسوی سعادت دنیاوآخرت قرار دهد.این شرایط دوجنبه راشامل میشود:شرط اول ،وجود کتاب ورهبر الهی
است که این شرط از اختیاربشرخارج بوده وتوسط پروردگاررحیم برای بشریت همواره فراهم شده است ودرزمان مادر کتاب
خداوامام زمان(عج)تجلی یافته است.شرط دوم،خواست خودانسانهاست.جامعه بشری باید آماده پذیرش نعمت بزرگ رهبری الهی
( 21اراکی ,1380 ,ص.)38-9 .
باشدوپیروی ازآنرابرگزیندوگرنه چنین نعمتی رانمیتوان ناخواسته بربشرتحمیل کرد
الگوی نظام سیاسی اسالم رادرعرصه عمل،میتوان دردوسرفصل تبیین نمود )1 :تأکید ویژه برپیاده سازی قوانین واحکام الهی
درجامعه به صورت تمام وکمال،که همانا برنامه کامل واصیل زندگی سعادتمندانه وضامن تحقق هدف آفرینش انسان است؛ونفی
اجرای قانون غیرالهی یامغایر بادستورات خداوند متعال،و)2تعیین شخص حاکم،بهعنوان خلیفه وجانشینخداوند تبارکوتعالی ،که
تعیین این جا نشینی وخالفت صرفاً بایدازناحیه خداوند صورت گرفته ودرغیر این صورت مشروعیتی ندارد.وظیفهی حاکم
مذکورنیز،پیاده کردن دستورات الهی وقوانین اودرعرصه زندگی فردی واجتماعی جامعه وصیانت ازمحتوای دین واحکام الهی
ازتغییروتبدیل وتحریفهاو بدعتهای مختلف (منتظری ,1379 ,ص )289 .است.
آنچه ازبررسی قرآن کریم درزمینه تعیین حاکم،ملِک ،امام،یا ولیّ امراستفاده میشود؛بطور خالصه مبیّن این حقیقت است که
خداوندمتعال به مقتضای خالقیّت،علم به حقایق جهان خلقت وقدرت بی انتهای خویش،حق تعیین حاکم ورهبربرجامعه بشری
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،22بهصورت تماموکمال برای خودمحفوظ داشته وآنرابه هرکه بخواهدواگذاروازهرکه
رابهعنوان عهدی بین خودو امام منصوب
 23؛ وانسانهارامکلّف به اطاعت ازحاکم منصوب مینماید.البتّه به مقتضای وجود اختیاروانتخاب
بخواهدبازمیستاند
،انسانهامیتواننددوراه درپیش گیرند؛یارهبری وحاک میّت شخص تعیین شده را پذیرفته وبااطاعت ازاودرواقع به دستورات
.24
خداوندگردن نهندویابامخالفت وپشت کردن به رهبر الهی مسیر دیگری رادرپیش بگیرند
هرچندحاکم اسالمی به واسطه انتخاب کارگزاران مختلف وایجادتشکیالت حکومتی به ایفای وظایف خودقیام می نماید؛مطابق
مبانی اعتقادی ما،خطاب اصلی خداوندمتعال درایفای تکالیف عمومی واجتماعی جامعه به شخص رسول وامام بوده
 25وهویت مستقل آنان ومکلف به اجرای
واورامحوروحدت(منتظری ,1379 ,ص .ج )56 ، 3وانسجام جامعه وحفظ اجتماع مسلمانان
کامل احکام وقوانین ا لهی ومسئول محافظت آن قوانین دربرابرتحریف،تأویل،تعطیل وتغییرقرارداده است.آیات متعددی ازقرآن
کریم ،مأموریّت رسوالن الهی راپیاده کردن قسط وعدل،برپاداشتن احکام الهی،امربهمعروف ونهی ازمنکر،معرفی نموده
.26درعینحال،تبعیّت واطاعت ازرسول ،بهعنوان حاکم تعیین شده ازجانب پروردگار،مهمترین وظیفه مردم،مالزم
است

27
بارسالت

وضامن موفقیت حاکم درانجام وظایف خودبرشمرده شده است.درکتاب عیون اخبارالرضا ازامام رضا علیه السالم نقل شده است...«:
دیگراینکه اگرخداوندبرای آنان پیشواوفرمانرواوامانتدارونگهبان و نگهدارقرارنداده بود؛شریعت به فرسودگی میگرایید و دین ازدست
میرفت وسنت واحکام دگرگون میشد و بدعتگذاران برآن میافزودند؛و بیدینان ازآن میکاستند و مسائل بر مسلمانان مشتبه
میشد»(ابن بابویه ,1373 ,ص.)204 .
واضح است که تکلیف تعیین شده برای امام وپیشوادرجامعه اسالمی درزمینه اجراوحفاظت دین واحکام الهی ازتغییروتبدیل
وتحریف،تکلیفی است که ناظربه حق حاکمیّت واِعمال والیتِ او بهعنوان حاکم درجامعه است ونه صرفاًبهعنوان بیان کننده احکام
وتعالیم دین اسالم.وازآنجاکه شأن حکومتی ولیفقیه،همان شأن رسولاهلل(ص) وائمه (ع)بوده ومقتضای والیت مطلقه فقیه اعمال
تمام اختیارات حکومتی امام معصوم توسط ولیفقیه است(خمینی ,1378 ,ص)5 .؛لذادر سطح خردوکالن ،این مهم درنهایت
برعهده امام ورهبر جامعه اسالمی متعیّن است.
-3جایگاه ونقش امام درنظام سیاسی اسالم
باتعیین حاکم ازجانب خداوندمتعال،رهبری وهدایت جامعه انسانی ،بهعنوان یک عهد الهی بر عهده امام قرارداده شده
است.ازاینرو،تمام اختیارات ووظایف وتکالیف حاک میّت متوجه اوست .مسئول حسن اجراوایفای همه وظایف حکومت است؛ ونسبت
.28تعیین کارگزاران شایسته،درستکار و توانمند و واگذاردن امورمختلف به آنها ،ازامام در
به این مسئولیت درپیشگاه الهی پاسخگو
زمینه آنچه به کارگزاران خودسپرده است؛سلب مسئولیت نمیکند.نهتنهاامام مسئول اقدامات خوددراداره امورجامعه است؛بلکه
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مسئول اقدامات سایرکارگزاران حکومت نیزهست .امام علی (ع) درنامهای به فرماندار بصره(نامه  18نهج البالغه)،تأکیدمیکندکه
آنچه ازنیکی یابدی به دست فرماندارجاری شود؛عمل مشترک اووامام است.بنابراین انتخاب کارگزارانشایستهبهعنوان همکاران
وبازوان اجرایی اودرایفای وظایف خودونظارت برعملکردآنان ازشئون امام وپیشوای جامعه است .اقامه فرایض وشعائر الهی وتربیت
مردم براساس اخالق نیکو و پسندیده،اقامه سنته ای حسنه و میراندن بدعتهاودفاع ازدین وحفظ اصول وفروع ومعارف دین
ازتغییروتأویل وزیادوکم شدن،از وظایف حاکم اسالمی برشمرده شده است(منتظری ,1379 ,ص)61 .
-2

نیابتی بودن حکومت ولیفقیه

در فقه شیعه امامیه ،عصمت(مبرا بودن ازهرگونه گناه،خطا ،لغزش واشتباه،عمدی یاسهوی)در امامت شرط است.وامامِ واجب الطّاعه
نمیتواندمعصوم نباشد(دراینجا منظورازامام اعم ازرسوالن الهیوائمه معصومین علیهمالسالم است) .بنابراین ،در نظام سیاسی اسالم،
امام (رهبر ،حاکم ،سلطان،یاهروصفی که بیان کننده حق امرونهی حاکم ازیک سو وتکلیف اطاعت ونصرت مردم نسبت به امرونهی
اوازسوی دیگر باشد)ازملکه عصمت برخورداراست.ودستورخداوندمتعال به اطاعت محض ازامام،نشانه وگواه عصمت اوست؛وآنچه-
درفقه امامیه دربابوالیتفقیه جامعالشرایط واثبات حق حاکمیت برای اودرزمان غیبت امام زمان علیه السالم بیان شده
است؛والیتفقیه جامعالشرایط به نیابت ازامام معصوم است؛که توسط خود ائمه معصومین علیهمالسالم ازباب نهی ازمراجعه به
 29بهعنوان مرجع امورمردم درحوادث ووقایع روزگار،وحاکم بر آنان وحجت امام معصوم برآنان درموضوعات مورداختالف
طواغیت
وتنازع معرفی ومردم رابه آنها ارجاع دادهاند.
ازطرفی ماهیت عام،انحصاری وغیرقابل تقسیم حاکمیت،مستلزم ورودواعمال صالحیّت حاکم(اعم ازولی فقیه یاهرحاکم دیگری
بامبنای غیر الهی) درهمه ارکان وشئون حکومت بوده و استثناکردن بخشی ازحوزه صالحیّت حاکمیت ،اعم ازجغرافیایی
یاموضوعی،خالف مقتضای آن و نزدهرعقل سلیمی مردود است.براین اساس،اگرچه ولیفقیه باپیامبراکرم(ص)وامام معصوم ازلحاظ
شأن وشرافت وجایگاه عصمت قابل قیاس نیست؛لیکن ازلحاظ اختیارات حاکمیّتی ،حدود و حوزه اختیاراتش باآن بزرگواران یکسان
بوده وهمه اختیارات حاکمیّتی رادارا بوده واین اختیارات را بهعنوان وظیفه وتکلیف ،اعمال خواهد کرد(خمینی ,1378 ,ص.)51 .
-3

انتخاب کارگزاران ،جمع بین حق مردم و صالحیت امام مسلمین

 -1-5انتخاب کارگزاران ،صالحیّت امام مسلمین
براساس مبانی فقهی اسالم،برمبنای اصلی که مطابق آن،ولیفقیه درهمه اموری که پیامبر اکرم(ص) وامام معصوم(ع) درآن
والیت دارد؛دارای همان والیت واختیارهست؛نصب وعزل کارگزاران حکومتی نیزازشئون انحصاری اواست.بررسی سیره حکومتی
پیامبراکرم(ص)وامام علی (ع)بهعنوان الگوی عملی حکومت اسالمی نشان دهنده قیام واقدام ایشان به نصب حاکم و
استاندار،بهعنوان یکی ازصالحیّتهای ذاتی اعمال والیت الهی است.ازجمله نصب واعزام حاکم برای یمن(ابن هشام,1361 ,
ص)241واعزام افرادمتعدد بهعنوان حاکم به شهرهای مختلف توسط پیامبراکرم(ص)(جعفریان ,1377 ,ص )104 .وتعیین واعزام
استاندارانی به بصره،کوفه،یمن ،مصر وشام توسط امام علی(ع)(طبری ,1362 ,ص )161 .ازموارد اقدام آن بزرگواران به تعیین
کارگزار بوده است.امام علی (ع)درنامه  53نهج البالغه،ضمن نصب مالک اشتربه فرمانداری مصر،تأکید میکنند که مالک
اشتررابه عنوان والی وحاکم مصربرگزیده است؛وبه اومسؤولیت داده تاکارهای آن دیارراسامان بخشد.این مطلب آشکارا براینکه نصب
اشخاص صالحیّت دار ،بهعنوان کارگزاران جامعه ،ازاختیارات«ولی امر»است؛داللت دارد.درفرازی دیگرازهمین نامه،خطاب به مالک
 -درمنطق قرآنی و روایی ،طاغوت به معنای حاکم غیر الهی
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اشتر میفرماید «:ازمیان مردم،برترین فردرابرای قضاوت انتخاب کن...برای فرماندهی سپاه،کسی را برگزین که خیرخواهی
وشکیبایی اوبیشتراست...سپس درامورکارگزارانت بیندیش وپس از آزمایش،به کارشان بگمار...کارگزاران دولتی را ازمیان مردمی
پاکیزه وبا تقوی و....انتخاب کن...از نویسندگان ومنشیان،کارهارابه بهترین آنهاواگذار»دراسالم،انتخاب بهترینهاوشایستهترینها
برای واگذاری امورعمومی به آنان بهعنوان یک اصل مهم وحیاتی موردپذیرش قرارگرفته است .آنکه انتخاب میکند؛باید بهترینها را
برگزیند؛ وآنکه انتخاب میشود؛ درصورتیکه بداندازاوبهترو شایستهتری برای پذیرفتن آن مسئولیت وجود دارد؛نباید بپذیرد.هم
شخص انتخابکننده وهم فردانتخاب شونده،درصورتیکه خالف این دستورعمل کنند؛ به شهادت احادیث متعدد ،ازپیامبر
اکرم(ص)وائمه معصومین (ع)خائن به خدا و پیامبرومسلمانان هستند(امینی ,بی تا ,ص )291 .به نقل از(:منتظری ،1379 ,جلد
دوم ,ص.)65-64 .
فقهای شیعه اعم ازمتقدمین ومتأخرین نیزکه درطول تاریخ اسالم،متعرض مباحث مربوط به والیتفقیه درزمان غیبت شده
وبهصورت مختصر یامفصل مباحث مربوطه راموردتبیین قرار دادهاند؛صالحیّت والیت عامه برمسلمانان وقیام به امورآنان ونیزعزل
ونصب کارگزاران حکومت را ازاختیارات ولیفقیه برشمردهاند(ملک افضلی اردکانی-سلیمانی)1393 ,سیدعبدالحسین الری (متوفای
1342ق)درکتاب«قانون دراتحاد دولت وملت»مینویسد«:ولیفقیه برهمة اقشارجامعه از فرمانروایان وکارگزاران حکومت ودولت
گرفته تاخزانهداران ومردم،د رتمام امورحسبه واجراء حدود شرعی وترجیح وتعیین احکام کلی ومصالح نوعی؛ اعم ازعزل ونصب
وتعزیر وحدود وتبدیل و تألیف قلوب یاتبلیغ احکام یااتمامحجت رسول وامام«،والیت»داردو«حاکمیت»اومحرزونافذو جاری
است»(الری ,1326 ,ص)4 .بنابراین مجتهدجامعالشرایط،نایب امام درزمان غیبت وحاکم ورئیس مطلق است و«فقط درفتوادادن
مرجع نیست،بلکه درهمة آنچه که عموم مردم به آن نیاز دارند؛ازحکومت وقضاوت وغیره والیت داردوبرای غیراوتصدی
اینهاجایزنیست،مگربااذن واجازه مجتهد»(مظفر ,1380 ,ص.)35 .براین اساس،نصب مسئوالن دولتی دراختیارولیفقیه است.
«ولی فقیه منشأمشروعیت نظام است وهمة نهادهای حکومت ازجمله قوای سهگانه وقانون اساسی وقوانین عادی باتنفیذوی مشروع
میشود»(مؤمن 1415 ,ق ,ص .)12-11نصب مسئوالن دولتی ،بلکه نصب هرکسی که کاری ازدولت اسالمی به او واگذار
میشودازاختیارات فقیه است(مؤمن ,1383 ,ص.)549 .
امام خمینی(ره)رهبرکبیروبنیانگذارنظام جمهوری اسالمی ایران کهنظامحکومتی والیتفقیه بااندیشههای ناب اسالمی
ورهبری داهیانه ایشان عینیّت وفعلیّت یافته ومستقرگردیده وخود سالها درجایگاه والیت مطلقه فقیه عمالً سکّاندار این کشتی
عظیم بودهاند؛ مشروع بودن تمامی ارکان نظام اسالمی از جمله رئیسجمهور رامنوط به امر فقیه میدانند« :اگر چنانچه فقیه درکار
نباشد،والیتفقیه درکارنباشد،طاغوت است...اگرباامرخدا نباشد،رئیسجمهوربانصب فقیه نباشد ،غیرمشروع است .وقتی غیرمشروع
شد،طاغوت است.اطاعت اواطاعت طاغوت است ...طاغوت وقتی ازبین میرودکه به امرخدای تبارکوتعالی یک کسی نصب
بشود(خمینی ,1370 ,ص .)221 .ایشان درتنفیذاحکام رؤسای جمهور میفرمایند« :به حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب
فقیه جامعالشرایط باشد؛این جانب به موجب این حکم،رأی ملّت راتنفیذوایشان رابه این سمت «منصوب» نمودم»(همان،
ج،12ص)139پس «،اجرای همة احکام اسالمی که درنظم جامعه اسالمی دخالت دارند،برعهده فقیه جامع الشرائط است که
یاخوداومباشرتاً آنها را انجام می دهد ویاباتسبیب،به افراد صالحیّت دارتفویض میکند»(جوادی آملی ,1391 ,ص)251 .مبانی
فقهی مااقتضاداردکه درزمان غیبت امام معصوم ،انتخاب و انتصاب کارگزاران،به دست ولیفقیه که حاکم وولی علی االطالق است؛
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باشد(مصباح یزدی,1392 ,ص)54 .و«اگرکسی بخواهد درشئون حکومت ووالیت تصرف کند،بایدمأذون ازسوی ولیفقیه باشدوعمل
وی موردتنفیذرهبری حکومت اسالمی قرارگیرد»(مظاهری ,1378 ,ص.)69 .
 -2-5جمع بین صالحیّت ولیفقیه و حق مردم ،در انتخاب کارگزاران نظام
باتوجه به مطالب فوق،قانون اساسی جمهوری ا سالمی ایران که مطابق اصول متعددآن،از جمله اصول  57 ،12 ،5 ،4وتوصیف
ماهیت آن درمقدمه قانون اساسی،برمبنای فقه شیعه جعفری بناشده است؛قاعدتاًبایدبامبانی فقهی ومکتبی اسالم سازگارودرجهتِ
هدفِ پیاده سازی آن باشد.لذا،پذیرش حق حاکمیت مردم،درطول حاکمیت الهی بوده،واتکای اداره اموربه آرای عمومی وانتخاب
مقامات عمومی ازقبیل نمایندگان مردم درمجالس شورای اسالمی وخبرگان رهبری،انتخابات ریاست جمهوری و...بامبانی اعتقادی
وفقهی قانون اساسی نبایدتعارضی پیدا نماید.دراین قضیّه ،که ازطرفی برحق نصب کارگزاران توسط ولیفقیه تأکیدمیشود؛وازسوی
دیگر،مردم برمبنای جمهوری بودن شکل حکومت واتکای اداره امورکشور به مشارکت فعال مردم ازطریق انتخاب نمایندگان
30؛ سازگاری الزم
خود(که دراصول مختلف و متعدد قانون اساسی مورد توجّه وتاکیدقرار گرفته است)،اعمال حاکمیت مینمایند
درعین حفظ مالحظات هردوطرف قضیه ،کارایی وعقالنی بودن سازوکار اتخاذی،چگونه قابل دستیابی است؟
لزوم دارابودن حداقلی ازصالحیّتهاوشایستگیهای ضروری برای عهدهدار شدن هرمسئولیتی بخصوص درمناصب ومشاغل
 31یاشبیه بدیهی است.همچنین دراین مورد،احرازصالحیّتهای یک شخص شرط است ونه صرفاًنبودِدلیلی
عمومی،یک اصل بدیهی
برعدم وجود صالحیّتهادراو .تفاوت درسطح مسئولیت ،یا تغییرنوع نظام سیاسی ،ضرورت وجود صالحیتهای حداقلی مقامات رانفی
نمی کند؛چراکه سطوح مختلف مسئولیتی،شایستگیهای خاص خودرامیطلبد؛وتفاوت نظام سیاسی یامکاتب زیربنای آنها،تفاوت
درمعیارهای صال حیّت رابدنبال داردونه نفی اصل ضرورت وجود آن رابراین اساس،ازآنجاکه منتخبین مردم،بهعنوان کارگزاران
حکومت اسالمی انجام وظیفه خواهندنمود؛وبراساس مبانی فقهی ما،مشروعیت تصرّف کارگزاردرامورعمومی ،منوط به دارابودن
شایستگیهای ضروری ونیزنصب وتنفیذولیفقیه است؛ برای جمع بین همه مقدمات ضروری تعیین کارگزاران،دوراهوجوددارد.راه اوّل
این که کاندیداها آزادانه درمعرض انتخاب مردم قرارگرفته ومنتخبین آنهادرمرحله بعد،ازلحاظ دارابودن صالحیّتهای الزم توسط
ولیفقیه ،مورد ارزیابی قرارگرفته ودرصورت دارا بودن صالحیّتهای الزم ،وتأییداو،منصوب گردند .ممکن است؛ بررسی صالحیّتهابه
نهاددیگری واگذار شود؛که دراین صورت،تعیین کارگزار ،سه مرحله خواهد داشت :انتخاب توسط مردم ،احراز صالحیّت توسط نهاد
ویژه ،اظهار نظر ولیفقیه مبنی برتأیید وتنفیذاو.راه دوم این است که ابتدا کاندیداهای تصدّی مناصب عمومی(منظور مناصبی
هستند که شخص ازطریق انتخابات میتواندبه آنها دست پیداکند)ازلحاظ دارا بودن حداقل شرایط الزم ،توسط ولیفقیه یانهاد
ویژه ای احراز صالحیّت شده وسپس،دارندگان شرایط ضروری،درمعرض انتخاب مردم قرارگیرند.درهردوصورت،به
نظرمیرسد؛درصورتیکه نهادتعیین صالحیّت کاندیداها ،مستقل ازولیفقیه باشد؛ براساس مبانی فقهی ،حق بررسی واحرازصالحیّت
کاندیداها،توسط ولیفقیه یاشخص یاهیأتی منصوب ایشان ،محفوظ وغیرقابل خدشه باشد.

)30

 در اینجا در صدد اثبات حق حاکمیت ملی بر اساس مبانی فقهی ،و اثبات سازگاری ارکان دوگانه نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران( جمهوریت و اسالمیتنیستیم .این گزاره ها در تحقیقات متعدد توسط اندیشمندان مورد توجه و استدالل قرار گرفته اند .بلکه حق حاکمیت ملی مردم ،به مفاد قانون اساسی و مقتضیات
جمهوری بودن نظام سیاسی استناد داده شده است.
31
 -آن چه که عقل برای پذیرفتنش نیاز به استدالل ندارد(فرهنگ فارسی معین).
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بااندک دقتی درراه پیشنهادی اول،ماهیّت غیر منطقی ،غیرعملی وغیرعقالنی آن آشکار میگردد.توسّل به چنین راهکاری،
آشکارا نقض غرض انتخاب اصلح ،موجد هرجومرج و تقابل بین مردم ورهبری واصوالًازلحاظ عملی،غیرممکن است.بهعنوان مثال،
درانتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران دردورههای مختلف،حداقل  50نفر(دوره چهارم)وحداکثر1014نفر(دوره نهم) کاندیدای
.32تصورفرضی که مردم بتوانند ازبین چنین تعدادی ازکاندیداها اصلح راشناسایی وبااکثریت
انتخابات ریاست جمهوری بودهاند
مطلق آرا،یعنی بیش ازپنجاهدرصد،اوراانتخاب کنند؛ غیرممکن بودن آن راتصدیق میکند.بعالوه دراین حالت به فرض توفیق
درانتخاب،ممکن است شخص انتخاب شده،واجدصالحیّتهای الزم نبوده وبعالوه اصوالًنتواندتأییدوتصویبمنشأ مشروعیت تصرف
درامور اجرایی کشور(ولیفقیه) را به دست بیاورد.
ال مر دم ازبین همه کاندیداهاچند نفرراانتخاب کنندودرمراحل
بهعنوان راه حل پیشنهادی ممکن است گفته شودکه مث ً
بعد،یکی ازآنهابااحرازصالحیّتهاواخذتأییدیه نهایی ازرهبری،متعیّن گردد.این پیشنهادهم گرهی ازکاربازنمیکندوهمه ایرادات پیش
گفته ،با شدّت بیشتری بر آن وارد است؛مضافاً اینکه بافرض احرازاکثریت مطلق آرا توسط دویاچندنفر،حذف آنهادرمراحل بعد،
موجب ایجادتقابلی بین آرای مردم وضرورتهای دیگرنظام حقوقی درانتخاب مقام دولتی و ایجاد زمینه دائمی تنش ،اختالف،
آشوب و فتنه دربین مردم خواهد بود.درکشورهای مختلف وحتی کشورایران مشاهده شده است که بعضاکاندیدای مغلوب
درانتخابات باپشتوانه حداقلی آرای مردم ،زمینه آشوب واعتراض واختالل درنظم عمومی جامعه وزیرسؤال بردن تمامی
دستاوردهای دموکراسی رافراهم میکنند؛حال ف رض کنید شخصی که اکثریت مطلق آرارانیزبه دست آورده است؛ ازگردونه انتخاب
حذف شود(فقط یک نفررئیسجمهورمیشودوبقیه بایدکنارگذاشته شوند) احتماالًزمینه بروزچه شرایطی رافراهم
خواهدکرد؟درنهایت،قراردادن احراز صالحیت کاندیدابه رأیدهندگان-که صرف انتخاب آنان کاشف ازوجود صالحیت الزم کاندیدای
انتخاب شده باشد -نیزازنظرعقلی وتجربه عملی نمیتواندموردپذیرش باشد.سرشناس بودن یامقبولیت شخص دربین
33؛تابگوییم:دستیابی بهمقبولیت مردمی ،احراز آن صالحیتها را نیز نتیجه
مردم،بادارابودن صالحیتهای ضروری دیگر،مالزم نیست
میدهد.
راهکاردوم که درنظام حقوق اساسی ایران نیزمورداستفاده قرار گرفته است؛ رابا عنایت به این مصداق عملی مورد توجه قرار
میدهیم :دراینروش(در ایران) ،نهاد ویژهای به نام شورای نگهبان بادارابودن جایگاه قانون اساسی-بهعنوان میثاق موردپذیرش عام
مردم-برای تعیین صالحیّت کاندیداهای انتخابات مختلف تعیین شده وصالحیّت کاندیداهارا ازلحاظ دارا بودن حداقل های شرایط
وصالحیّتهای ضروری تصدی مناصب مربوطه احرازمیکند.نیمی ازاعضای شورا ،مستقیماً منتخب ولیفقیه وبه بیانی،نماینده ایشان
درتعیین صالحیّت کاندیداه ا بوده ونیازبه دخالت مستقیم رهبریاتوسط نهاد دیگررادرزمینه احرازصالحیّت کارگزاران برآورده
مینماید.نیم دیگر اعضای شورا،ازطرفی به اعتبار معرفیشان ازطریق رئیس قوه قضائیه،بهطورغیرمستقیم به رهبری
32
آدرس- :

پرتال وزارت کشور ،به
http://www.moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=26589836-4a4e-45d7-8549-e58938a82a29

تاریخ دسترسی1395/02/18 :
درقرآن مىخوانیم که مردم مىگفتند چرا قرآن بر مرد سرشناسى از دو قریه مکه وطائف نازل نشد(زخرف ،آیه  .)31آنها خیال مىکردندهمین که فالن شخص33- ،
سرشناس و معروف یا سرمایه دار و باغ دار است باید وحى هم به او نازل شود!! .و درجای دیگر ،همین که طالوت از طرف خدا فرمانده لشکر شد ،بسیارى از مردم
فرماندهى او را فقط به خاطر فقر و تهیدستى او نپذیرفتند(سوره بقره ،آیه  .)247این موارد و موارد متعدد دیگر از وقایع تاریخی مانند عدم اقبال مردم به امام
علی علیه السالم پس از وفات پیامبر اسالم(ص) نشان دهنده احتمال انحراف اکثریت مردم از جاده حق و حقیقت است.
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منسوبند؛وازسوی دیگربه اعتبارانتخابشان توسط نمایندگان مردم ،به آنان منسوبند .پس ازتعیین ومعرفی افرادصالحیّت دار،مردم
ازبین آنان به انتخاب اصلح اقدام می کنند.وکسی که نصاب موردنیازرابه دست آورَد؛صالحیّتش احراز شده،تأییدیه رهبری رااخذ
نموده وبارأی مردم انتخاب شده است.خروج افرادفاقدصالحیّت ازگردونه انتخاب،همچنین امکان نیل به انتخاب اصلح ونیز کسب
نصاب موردنیا آرا راتسهیل میکند.
به نظرمی رسد؛ این شیوه،بامبانی فقهی وماهیّت جمهوری نظام،سازگارودرمقام عمل ،مطلوب واطمینانبخش است.منسوب
بود ن شورای نگهبان به رهبری نظام درموضوع تعیین صالحیّتها ،عالوه برانتخاب مستقیم نیمی ازاعضاتوسط ایشان،درمشروح
مذاکرات تدوین قانون اساسی (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،1364 ،ج دوم،
 34کامالً مشهود است.
ص،).951.ونیزدررویّه عملی شورای نگهبان
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ولیفقیه ،عامل وحدت وانسجام امت وضامن اقامه احکام اسالم وعدم انحراف از اصول مبانی آن

انحراف(عمدی یاسهوی) ازمبانی وموازین مکتبی درحوزه کالن جامعه،خصوصا اگر با پشتوانه اعتبار،جایگاه ودامنه تاثیرگذاری
قانون درنظام سیاسی وحقوقی صورت بگیرد؛آثاروسیع و همهجانبهای رادرجهت تغییرماهیت وتحریف اوامرونواهی وقوانین آن
مکتبِ مبنا درمدت زمانی اندک ایجادخواهدکرد.به همین دلیل است که نوعاًدرنظامهای سیاسی مبتنی برمکتب خاص ،انطباق
یاعدم مغایرت قوانین مصوّب با مبانی آن مکتب موردتوجه واهتمام قرارگرفته وسازو کارهای نظارتی برای آن درنظرگرفته میشود.
لذابراساس مبانی مکتبی نظام جمهوری اسالمی،آنچه درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران درزمینه نظارت برتصویب کلیه
قوانین ومقررات مدنی ،جزایی ،مالی،اقتصادی،اداری ،فرهنگی،نظامی،سیاسی و...براساس موازین اسالمی(اصل )4ونظارت برمصوبات
قوه مقننه ازلحاظ عدم مغایرت آنهابااحکام اسالمی(اصول  91و  )93به عهده شورای نگهبان قرارداده شده است؛ دراصل،به
مقتضای ثبوت والیت افتاءوتقنین برای فقیهِ حاکم(ارسطا ,1389 ,ص ،)30 .ازشئون و وظایف شخص حاکم جامعه اسالمی است
که به مقتضای تقسیم کاروایجادانضباط حقوقی در نظام حقوقی وسیاسی،باتأسیس نهاد سیاسی ویژهای به نام شورای نگهبان،این
مهم به اوسپرده شده ،که درواقع به نمایندگی ازطرف شخص اصیل(ولیفقیه)به وظایف تعیین شده عمل میکند .این تبیین،
دوجنبه ازساختاروشرایط شورای نگهبان راتوجیه میکند :اول:طریقه انتخاب اعضای شورا،که نظربه اینکه مسئولیت تضمین عدم
مغایرت قوانین ومقررات با احکام اسالم مستقیماًبه دوتکلیف شخص حاکم،یعنی :اجرای احکام الهی وپاسداری ازتحریف وتبدیل
آنها؛بازمیگردد؛بر مبنای اختیاری بودن تفویض برخی مسئولیتهای حاکم اسالمی به شخص یانهاددیگر،الاقل انتخاب فقهای
شورای نگهبان توسط مقام رهبری موجّه میگردد.دوم:شرایط علمی فقهای شورای نگهبان.تشخیص انطباق قوانین ومقررات
باموازین اسالمی یاعدم مغایرت آنهابااحکام اسالم،نیازمندشناخت کافی وتفصیلی نسبت به مبانی اسالم و توانایی درتشخیص حکم
وموضوع و تطبیق حکم برموضوع،متناسب باشرایط زمان ومکان ،وبرخورداری ازملکه عدالت وتقوی درجهت رعایت امانت
است.لذاشرط فقاهت،عدالت،آگاهی به مقتضیات زمان ومسائل روز مقرردراصل  91توجیه میشود.

رد34

 اعالم تایید صالحیت دو نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم«در امتثال نظر والیی» مقام معظم رهبری ،طی نامه مورخ سوم خرداد  ،1384علی رغمصالحیت اولیه آنان «به استناد اسناد و مدارک و انجام کارشناسیهای الزم».
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نکته پایانی اینکه ،انتسا ب شورای نگهبان به مقام رهبری ،ووظیفه خاص این نهاد درنظارت بر انطباق قوانین ومقررات جاری
کشورباموازین اسالمی تبیین کنندهمعیارومالک اِعمال این نظارت نیزهست؛علیرغم نظریه تفسیری شماره  2437مورخ
 1363/10/11شورای نگهبان ،مبنی بر« :تشخیص مغایرت یاانطباق قوانین با موازین اسالمی براساس نظر فتوایی فقهاء شورای
نگهبان»  ،ونظریات رقیب دیگری که سعی درتعیین مالک ومعیاری برای شورای نگهبان درتشخیص انطباق یامغایرت موصوف
دارند(حاج زاده)1390 ,؛به نظر میرسد،برخالف فتوای یک شخص درمقام مرجع تقلید،که فقط برای او ومقلّدانش
الزماالجراست؛حکم ولیفقیه ،اختصاص به مقلّ د نداشته و برای همه کسانی که درقلمرو خطاب آن حکم قرارمیگیرند؛حجّیّت
دارد(نوروزی,1389 ,ص)120 .بنابراین درحوزه قانونگذاری ونظارت برعدم مغایرت قوانین و مقررات باموازین اسالمی ،اقتضای
تحقّق والیت تقنین وافتاء ،معیار بودن نظراعالم شده ولی فقیه درصورت اختالف آن با رأی ونظرفتوایی فقهای شورای نگهبان
است.درهمین رابطه مقام معظم رهبری ،بهعنوان مصداق عملی والیت مطلقه فقیه درنظام جمهوری اسالمی ،براین دیدگاه صحه
گذاشتهاند«:نظرولی امر مسلمین درمسائل مرتبط با اداره کشورهای اسالمی ،ونیزموضوعات مربوط به کلیه مسلمین ،الزم االتباع
است؛ وهرمکلفی فقط درمسائل فردی محض میتواند ازنظرمرجع تقلیدش پیروی کند (خامنه ای ,1389 ,ص»)18 .
نتیجهگیری
الگوی نظام سیاسی اسالم ،با قرار دادن امام(اعم از پیامبراکرم(ص)،امام معصوم(ع) یا ولیفقیه) درنقطه مرکزی و محوریت نظام
سیاسی،انسجام،یکپارچگی،وحدت واقتدارنظام ،و عدم انحراف از اصول ولوازم حاکمیت الهی را تضمین نموده است .براین اساس،
ساختار نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران که درقانون اساسی ،تدوین وتبیین گردیده است ،درحوزه مرتبط باتحقیق حاضر،با
توجه به مطالبی که درگفتارهای چندگانه فوق به آن پرداختیم ،بامبانی تئوریک نظام و ضرورتهای عملی ناشی ازمکتبی بودن
نظام سیاسی ایران ،ازجمله درزمینه انتصاب کارگزاران نظام وتضمین تصویب و اجرای قوانین ومقررات براساس موازین
اسالمی،سازگاراست.وبه نظر میرسد،تعیین ساختار،ترکیب ونحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان به عنوان بازوی بالفصل رهبری
درایفای وظایف ذکرشده،و عمل کننده به نمایندگی ازسوی مقام رهبری،الاقل درابعاد مرتبط با این تحقیق ،مبتنی برتوجه ودقت
تدوین کنندگان قانون اساسی به لزوم حفظ سازگاری نظام حقوق اساسی ایران با مبانی فقهی نظام سیاسی اسالم بوده است.
منابع
ابنبابویه ،محمدبن علی .)1373( ،عیون اخبار الرضا(ع) ،ترجمه :ع .ا .غفاری ،تهران ،صدوق.
ابن هشام ،عبدالملک .)1361( ،السّیرة النبویّة ،جلد  . ،4بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
اراکی ،محسن (1392).فقه نظام سیاسی اسالم ،ویرایش دوم ،قم،انتشارات مجمع الفکر االسالمی.
اراکی  ،محسن(1380). ،نگاهی به رسالت و امامت از دیدگاه قرآن کریم ،لندن ،فراکتاب با همکاری بوک اکسترا.
ارسطا ،محمدجواد ،(1389) ،نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران ،قم ،بوستان کتاب.
امام علی علیه السالم ،(1392) .نهج البالغه ،ترجمه  :م .دشتی ،تهران ،انشارات پیام عدالت.
امینی ،عبدالحسین( ،بی تا) .الغدیر  ،جلد هشتم ،تهران ،دارالکتب اسالمیه.
جعفریان ،رسول ،)1377( ،تاریخ تحول دولت و خالفت ،جلد سوم ،قم ،بوستان کتاب.
جوادی آملی ،عبداهلل .)1391( ،والیتفقیه؛ والیت فقاهت و عدالت ،قم ،مرکز نشر اسراء.

116

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،34اسفند 1399

حاج زاده ،هادی ، )1390( ،فتوای معیار در قانونگذاری ،تهران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،دفتر مطالعات
حقوقی.خامنه ای ،سیدعلی ،)1389( ،اجوبه االستفتائات ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی.
خامنه ای ،سیدعلی ،)1391( ،انسان 250ساله ،بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی-مبارزاتی ائمه
معصومین(علیهمالسالم) ،تهران ،نشر موسسه ایمان.
خمینی ،روح اهلل .)1370( ،صحیفه نور ،جلد  ،10تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
خمینی ،روح اهلل ،)1378( ،والیتفقیه؛ حکومت اسالمی  ،چاپ نهم ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران جلد اول- ،جلسه  1تا  ،)1364( ،31تهران،
چاپخانه مجلس شورای اسالمی.
طبری ،محمدبن جریر ،)1362( ،تاریخ طبری ،جلد  ،5تهران ،اساطیر.
فیض کاشانی ،مال محمد محسن ،)1387 ،تفسیر صافی ،جلد دوم ،قم ،نوید اسالم.
قمی ،علی بن ابراهیم ،)1392( ،تفسیر قمی ،دوره  5جلدی ،ترجمه ،ج ،رضوانی ،قم ،بنی الزهراء.
کلینی ،محمدبن یعقوب ،)1375( ،اصول کافی ،دوره چهار جلدی ،جلد اول ،تهران ،ولی عصر.
الری ،سیدعبدالحسین ،)1326( ،قانون در اتحاد دولت و ملت ،شیراز ،سپهر محمدی.
الگلین ،مارتین ،)1388( ،مبانی حقوق عمومی ،ترجمه :م .راسخ ،تهران ،نشر نی.
مصباح یزدی ،محمد حسین ،)1392( ،حقوق و سیاست در قرآن ،قم ،مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
مظاهری ،حسین ،)1378( ،نکته هایی پیرامون والیتفقیه و حکومت دینی ،اصفهان ،بصائر.
مظفر ،محمدرضا( ،)1380عقائد االمامیّه ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ملک افضلی اردکانی ،محسن ،سلیمانی ،ع  ،)1393( .نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسالمی در فقه
سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه حکومت اسالمی ،سال نوزدهم ،شماره سوم ،صص .57-31
منتظری ،حسینعلی ،)1379( ،مبانی فقهی حکومت اسالمی  ،جلد اول ،ترجمه :م .صلواتی ،تهران ،انتشارات سرایی.
منتظری ،حسینعلی ،)1379( ،مبانی فقهی حکومت اسالمی ،جلد سوم ،تهران ،انتشارات سرایی.
مؤمن ،محمد ،)1383( ،الوالیة االهیة االسالمیة أو الحکومة االسالمیة ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی.
مؤمن ،محمد 1415( ،ق) ،کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی.
نوروزی ،محمدجواد ،)1389( ،مردم ساالری دینی و نظریه والیتفقیه ،تهران :موسسه آموزشی ،پژوهشی امام خمینی(ره).

117

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
1399  اسفند،34  شماره،سال سوم

Analysis of the relationship between the position of the Guardian
Council and Velayat-e-Faqih in the light of Islamic political theory

Abstract
The Guardian Council of the Constitution is one of the most important and influential
institutions in the constitutional system of the Islamic Republic of Iran. Experts of the
leadership, the presidency, the Islamic Consultative Assembly(includingthe approvalor
rejectionof candidates) and referendums (Article 99) are among the most important tasks of
this council.The present article examines two of the duties of the Guardian Council, namely:
monitoring the non-contradiction of the resolutions of the Islamic Consultative Assembly
with Islamic norms and determining the eligibility of candidates for different elections.The
constitution of the Islamic Republic of Iran is in the light of the jurisprudence of the Islamic
political system. It is the direct responsibility of the Imam or leader to appoint the appropriate
agents to perform the functions of the government, as well as the serious task of enforcing the
divine laws and enforcing them in society and protecting them from distortions and
innovations; And the Guardian Council,as the representative or deputy leader, will perform
these two functions.
Keywords:Guardian Council, Absolute Jurisprudence, Political Jurisprudence, Islamic Political
,Systemthese two functions. Leadership, basic rights
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