حاکمیت و والیت فقیه در اندیشهی سیاسی شیعه
علي اکبر

رزاقي*

چکیده:
والیت و امامت در ميان تعاليم شریعت مقدس اسالم داراي اهميت ویژهاي است که در عصر غيبت از
آن به والیت فقيه تعبير ميشود .نظام حكومتي اسالم برپایه اصل والیت فقيه شكل گرفته که در آن به
بررسي صالحيت و شایستگي حاکم در زمان غيبت پرداخته شده است.عدهاي از صاحبنظران،
مشروعيت حاکميت فقيه را به اذن الهي وابسته ميدانند بدین معني که اصل حاکميت مختص به
خداست که این حق را به پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) واگذار کرده و همان طور که معصومين(ع) به
نصب خاصي از جانب خدا به رهبري منصوب شدهاند ،مطابق ویژگيهاي بيان شده در فقه ،ولي فقيه به
نصب عام ،منصوب خداوند و معصومين(ع) است و حكمت الهي اقتضاء دارد در امر مهمي همانند
حاکميت و رهبري جامعه ،شرایط رهبري جامعه بيان شود .برخي دیگر ،اراده مردم را دليل مقبوليت و
مشروعيت حاکميت فقيه دانسته اند با این مفهوم که چون از نظر عقل ،حاکميت قهر و غلبه پذیرفته
نيست بنابراین نصب حاکم بدون مقبوليت مردمي توجيه عقلي و منطقي ندارد .لذا حاکم باید منتخب
مردم باشد تا این مقبول يت پشتوانه و حامي او در حاکميت باشد .اما روشن است مشروعيت مردمي در
سایه انتخاب ،بدون مشروعيت الهي در سایه نصب خاص مفهومي نخواهد داشت .در نظام جمهوري
اسالمي اختيار تعيين ولي فقيه به کساني سپرده شده که اوالً ولي فقيه را با شرایط بيان شده توسط
شارع و معصومين(ع) تعيين مي کنند و ثانياً خود منتخب و معتمد مردم هستند که این به معني
مشروعيت و مقبوليت الهي -مردمي والیت فقيه است از این جهت که مردم کساني را به عنوان
خبرگان و معتمدان خود انتخاب ميکنند که به دليل اشراف و علم به مسائل فقهي ،شرایط الزم براي
تصدي مقام والی ت و رهبري را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن این شرایط ،حاکم و رهبر جامعه
اسالمي را کشف کنند.

کليد واژهها :حاکميت ،مشروعيت ،فقيه ،انتصاب ،انتخاب
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مقدمه:
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در سالهاي اخير ،واژه والیت فقيه و بحث پيرامون آن مكرراً مطرح شده و نظریات متفاوتي راجع
به آن بيان .در بدو امر به نظر ميآید شاید بحث والیت فقيه ،بحثي جدید است که توسط
حضرت امام خميني(ره) و یا فقهاي معاصر طرح شده و سابقه و پيشينه و پشتوانه دیني و
مذهبي ندارد .اما از آنجایي که فقها در جاي جاي فقه ،مردم را به حاکم بازگشت ميدارند
روشن مي شود والیت فقيه پدیده اي نوظهور نبوده است .از سوي دیگر طبق آنچه بيان شده
زمين هيچگاه خالي از حجت نخواهد بود و طبق روایت امام کاظم (ع) که عقل را حجت و دليل
باطني انسانها دانسته ،عقل حكم ميکند در زمان غيبت امام معصوم(ع) ،فردي که موردنظر
ائمه معصومين و پيامبر است و به نصب عام به والیت برگزیده شده ،زمام حكومت را در دست
گيرد.
این در حالي است که قبل از بحث راجع به حاکميت فقيه ،ضرورت و اهميت تشكيل حكومت
رخ مي نمایاند و روشن است که اهميت حكومت به دليل نتایجي است که از آن حاصل ميشود
و ميتوان چنين استدالل نمود که حصول نتيجه صحيح و عقلي از تشكيل حكومت ،در سایه
وجود حاکمي عادل و با تقوا و متعهد امكانپذیر است که در زمان حكومت پيامبر(ص) و ائمه
معصومين به دليل عصمت آنان در وجود تمامي صفات و ویژگيهاي رهبر در آنان تردیدي
نيست و شریعت مقدس اسالم حاکميت در عصر غيبت را بيان شرایط و ویژگيهاي آن تبيين
نموده است.
کلیات:
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الف) سوال ها و فرضيهها:
مهمترین سوالي که در زمينه والیت و حاکميت فقيه مطرح ميشود این است که چه عاملي به
حاکم حق مي دهد تا بر مردم امر و نهي کند و قدرت سياسي و حكومتي را اعمال نماید .به
عبارت دیگر حكومت فقيه بر مردم از چه جایگاهي برخوردار است و مشروعيت آن در چيست؟
عقل چه حكمي در توجيه الزام اطاعت مردم از حاکم و زمامدار و اعمال قدرت حاکم بر مردم
دارد؟ چه خصوصياتي باید در حاکم موجود باشد تا او را شایستهي رهبري کند؟
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در پاسخ به این سواالت مي توان فرضيههایي را به شرح زیر بيان نمود:
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 .4حق حاکميت مختص خداوند متعال است و خداوند این حق را به پيامبر(ص) و ائمه
معصومين(ع) تفویض نموده است که بنابراین آنان حق هر گونه دخل و تصرف و اعمال
حاکميت و قدرت در امور مادي و معنوي مردم را دارند و در زمان غيبت امام معصوم (ع) ،فقها
که به نصب عام به مقام حاکميت از سوي معصومين(ع) منصوب شدهاند ،صالحيت هدایت مردم
و حاکميت بر آنان را خواهند داشت.
 .2ممكن است تصور شد که مشروعيت حاکميت فقيه ،انتخاب مردم است که از طریق آراء
عمومي و انتخاب افرادي به عنوان خبرگان مردم و یا از طریق بيعت صورت ميپذیرد.
 .2حاک ميت و حق والیت معصومين بر مردم به طریق نصب الهي است اما در زمان غيبت ،این
والیت به انتخاب مردم به فقيه واگذار ميشود و انتخاب مبناي مقبوليت آن است.
ب) پیشینه تحقیق:

دیدگاههاي فقهاي بزرگ شيعه از زمان نزدیك به معصومين(ع) تاکنون چنين بيان ميدارد که
وجود حاکم فقيه و متعهد همچون وجود معصومين(ع) الزم و ضروري است اما موضوع
جانشيني فقيه به صورت علمي و منظم در فقه شيعه مطرح نشده و شاید در برخي عناوین
همانند انتخاب و انتصاب امام پس از پيامبراکرم(ص) در برخي کتب همچون الغدیر و
تجریداالعتقاد ،مباحثي مطرح شد .اما در سالهاي اخير فقيهاني چون معمار کبير انقالب
اسالمي حضرت امام خميني(ره) در کتاب والیت فقيه (حكومت اسالمي) و یا آیتاله منتظري
در کتاب دراسات في والیه الفقيه و حضرت آیه اله جوادي آملي در کتاب بسيط والیت فقيه
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قبل از آنكه راجع به والیت فقيه بحثي مطرح شود ،ضرورت و اهميت تشكيل حكومت و وجود
حاکميت واحد در جهت هدایت مردم بسوي سعادت و کمال مطرح ميشود زیرا جامعيت و
شریعت مقدس اسالم و جاودانگي و استمرار آن در طول تاریخ اقتضاء دارد که احكام اسالم در
تمام شئون زندگي مردم راه یابد و در جهت گسترش و تعميق اعتقادات مردم به تعاليم دیني،
افرادي همواره حضور داشته باشند که از موقعيت واالیي برخوردار بوده و مردم نيز خود را تابع
آنان بدانند.

نظرات متقن و جامعي طرح شد که که پيشينه بحث پيرامون این موضوع را عنوان ميکند ،اما
در مقاله پيش رو سعي شده است .ضمن مقایسه و مطابقت نظرات مطرح شده ،ماهيت والیت
فقيه را بيان نموده و مباني عقلي و نقلي مشروعيت آن بيان شود .زیبایي و دقت ،ظرافت بحث
حاکميت فقيه و نظرات اندیشمندان از یك طرف و شبهات فرهنگي و اعتقادي بيگانگان در این
خصوص موجب گردید تا نكاتي مبهم در این موضوع اعتقادي حاصل شود که در این مقاله
سعي شده است به اجمال و با بهرهگيري و خوشهچيني از حاصل افكار و نوشتههاي بزرگان و
افتخارات جهان تشيع از جمله فقيه عاليقدر و دانشمند پرافتخار شيعه ،حضرت آیهاله العظمي
جوادي آملي استفاده شود.
والیت فقیه و مبانی مشروعیت آن
ماهیت والیت فقیه:
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والیت مصدر است که از ریشهي «وَلي» ميباشد که در این صورت به معناي آمدن چيزي در
پي چيز بدون آنكه فاصله اي ميان آنها باشد(والیت فقيه /آیت اله جواد آملي جوادي آملي /ص
 ) 422و نيز به معناي حكومت ،فرمانروایي ،خویشاوندي ،سرپرستي و پرداختن به کاري آمده
است .مقصود از والیت در ا صطالح مورد بحث ،همان سرپرستي است و به عبارت دیگر به معني
رهبري و هدایت جامعه و اقامه عدل و اجراي حدود الهي و پرداختن به اموري که شریعت
مقدس اسالم ،اختيار آن را به شخص ولي واگذار کرده است .به یك اعتبار ،والیت بر دو نوع
است .اول والیت خاص که همان والیت بر فرد یا افرادي خاص است مانند والیت پدر بر فرزند،
و دوم والیت عام است که همان والیت بر غير است که تصرف از جانب آنان و یا به والیت از
آنان را شامل مي شود مانند والیت از سوي ولي امر عادل بر تمامي افراد جامعه
اسالمي(دانشنامه حقوق خصوصي /دکتر محمدعلي طاهري -مسعود انصاري /ج /2ذیل واژه
والیت) .بنابراین والیت در معني دوم به حكومت و رهبري گفته ميشود که از بدیهيات و
ضروریات جامعه است .همانطور که حضرت امامعلي(ع) ميفرماید :مردم به ناچار باید سرپرستي
داشته باشند چه عادل باشد و چه فاجر .در موضوع مورد بحث ،فقيه به مجتهد جامع الشرایطي
گفته مي شود که داراي سه ویژگي باشد :اجتهاد مطلق ،عدالت مطلق و قدرت مدیریت و
استعداد رهبري(والیت فقيه /آیت اله جوادي آملي /ص  .)421قبل از اینكه بحث پيرامون والیت
فقيه در فقه مطرح شود .یك مسئله کالمي است(والیت فقيه /آیت اله جوادي آملي /ص .)412
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ثمرۀ بحث پيرامون فقهي یا کالمي بودن والیت فقيه آنجاست که اگر بحث فقهي باشد و
شخص منكر والیت فقيه باشد ،صرفاً داراي اعتقاد منحرف بوده و یا واجبي را ترك نموده و یا
GS
مرتكب فعل حرام شده است چون از این MA
دیدگاه O،والیت و امامت تكليف مردمي است و امر
OR
N
تعيين حاکم به عهده مردم است در حالي که اگر بحث کالمي باشد عالوه بر حفظ جنبه فقهي،
والیت فقيه از جایگاه بلندتري بر خوردار خواهد بود و در اینصورت منكر والیت فقيه به نوعي در
حكم منكر امامت و نبوت خواهد بود زیرا والیت فقيه ،امتداد مسئله امامت است و امامت نيز
امتداد مسئله نبوت .مصداق این مطلب ،روایت امام صادق(ع) است که ميفرمایند :رد و انكار
حكم حاکم اسالمي ،رد و انكار ماست و رد و انكار ما ،رد خداست(وسایل الشيعه /شيخ حر
عاملي /ج /41ص  /00دوره بيست جلدي) که در حد شرك به خداست .حضرت علي(ع) براي
اثبات خالفت خود به سخن پيامبر(ص) در روز غدیر استناد کرد که فرمودند« :من کنت مواله
فهذا علي مواله» سلمان از پيامبر(ص) سوال کرد منظور از این والیت چيست؟ حضرت
فرمودند« :وِالءً کَوِاليً ،مَن کنتُ اولي به من نفسه» منظور والیتي همچون والیت من است که
من به مومنين از خودشان اولي هستم و از جان آنها به آنها برتري دارم(والیت فقيه /محمد
محمودي اشتهاردي /ص 21به نقل از الغدیر /عالمه اميني /ج /4ص  .)19این روایت به خوبي
بيان مي کند والیت و امامت حضرت علي(ع) در امتداد نبوت پيامبر اکرم(ص) بوده است و
روشن است که در شریعت مقدس اسالم ،امامت و حكومت از یكدیگر جدا نبودهاند و امامت به
معني حاکميت امام معصوم(ع) به نفوس و ابدان و هدایت مردم به سوي سعادت و کمال است و
حكومت نيز امري ضروري و جدایي ناپير از زندگي اجتماعي بشر است .از سوي دیگر اثبات
کالمي بودن والیت فقيه بيان مي کند که والیت فقيه همچون نبوت و امامت از اصول دین
نيست بلكه فعلي از افعال خداست و خداوند فقيه را براي امامت رهبري جامعه اسالمي منصوب
ميکند .هرچند والیت در مرتبه نخست متعلق به خداوند متعال و از مرانب توحيد است و
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هر چند در فقهي بودن و کالمي بودن آن اختالف است اما تفاوت اینجاست که اگر والیت فقيه
یك مسئله فقهي باشد بحث پيرامون وظيفه فقيه و اقدام وي براي تصدي والیت و همچنين
وظيفه مردم در قبول والیت و اطاعت از ولي فقيه خواهد بود .در حالي که اگر کالمي باشد
سخن از نصب خداوند یا معصومين(ع) خواهد بود بدین معني که شارع مقدس و یا
معصومين(ع) از سوي خداوند ،فقها را در عصر غيبت ،جانشين خود در والیت و سرپرستي مردم
قرار دادهاند.

سپس به پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) داده شد اما در مراتب بعدي به وارثان واجد شرایط
رهبري که همان فقها و عالمان دیني هستند انتقال یافته و از این طریق استمرار ميیابد(والیت
فقيه /آیت اله جوادي آملي /ص .)212
مفهوم مشروعیت

29

در نظریههاي جدید سياسي ،واژه مشروعيت جایگاه مهمي یافته است .قدرت و نفوذ حاکميت
در صورت مشروعيت آن موثر است و دليل این امر رشد فرهنگ و تمدن و آگاهي عمومي است
که به دنبال آن نقش اجبار و اکراه کمرنگ شده و یا در بيشتر جوامع از بين رفته است و آنچه
موجب قدرت دولت ها و نفوذ حاکميت آنان شده ،رضایت و خرسندي مردم و فرمانبران از
حاکميت است .مشروعيت از واژه شرع گرفته شده و در برخي موارد در استعمالهاي درون
دیني به معني وابسته و مستند بودن به شرع یا شارع به کار رفته است .از دیدگاه مكاتب الهي،
منبع ذاتي مشروعيت ،حقانيت و اعتبار خداوند متعال است اما در فلسفه سياست معنایي
متفاوت با علوم اسالمي دارد .مشروعيت در حاکميت به معني توجيه عقالني اعمال قدرت حاکم
و نيز قانوني بودن حاکميت و مقبوليت و مشروعيت آن است .مشروعيتي که پایه و چارچوب
حاکميت و ضامن تداوم و بقاي آن است .بيان مفهوم مشروعيت پاسخ به این سوال است که
حاکم براي اعمال قدرت و حاکميت خود مشروعيت خویش را از کجا ميگيرد و براي مردم چه
توجيهي براي اطاعت از آن وجود دارد؟ اهميت بحث پيرامون مشروعيت حاکميت از این جهت
است که هم موجب افزایش قدرت حاکم و هم کاهش آن است زیرا حاکميت فقيه براساس
مبناي مشروعيت به اصول و مباني مشروعيت محدود ميشود پس روشن است که والیت و
حاکميت فقيه همچون تمامي حاکميتهاي دیگر ،بدون عنصر مشروعيت و مقبوليت جایگاهي
نخواهد داشت.
پیشینه والیت فقیه در فقه اندیشه سیاسی فقها
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برخي چنين پنداشته اند که مسئله والیت فقيه سابقه چنداني در فقه نداشته و صرفاً امام
خميني(ره) و فقهاي معاصر به آن پرداختهاند و اساس و بنيان حكومت اسالمي را براساس آن
پایهریزي کرده اند .اما از مطالعه و بررسي کتب فقهي و مالحظه اجماع فقها ،جایگاه و اهميت
آن به وضوح دیده مي شود به طوري که والیت و حاکميت فقيه را به رسميت شناخته و آن را از
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قطعيات و مسلمات حاکميت جامعه اسالمي دانستهاند .به نظر ميرسد مهمترین عامل
ناشناخته بودن اصل اصل والیت فقيه در تاریخ ،انزواي مذهب شيعه از ورود به صحنه سياست
جهاني و تشكيل یك حكومت الهي است و در نتيجه ،مباني علمي و دیني این اصل مهم تنها در
کتب درسي مطرح شده و به تدریج از جایگاه اصلي خود در علم کالم به علم فقه منتقل
گردید .مرحوم ميرزاي نائيني از جمله فقهایي است که توانست تصویري روشن از حاکميت و
والیت فقيه در محدوده نظام حكومتي مشروطه ارائه دهد و با نگارش رساله «تنبيه األمه و
تنزیه المله» اصول سياست و حكومت داري اسالمي را به رشته تحریر در آورد .ایشان معتقدند
بهترین راه براي برقراري حكومت عدل و حفظ منافع است این است که والي و حاکم ،داراي
عصمت نفساني باشد تا فقط اراده الهي بر وي حاکم باشد .جالب اینجاست که نظارت عقال و
اندیشمندان و خبرگان بر حاکميت را از لوازم حكومت اسالمي دانسته و قانون اساسي را
ضرورتي انكارناپذیر ميداند(حاکميت دیني /نبياله ابراهيمزاده /ص  .)491مرحوم عالمه
طباطبایي در اثبات والیت فقيه و بيان ضرورت آن ميفرمایند :مسئله والیت ،مسئلهاي است که
هيچ اجتماعي در هيچ شرایطي نميتواند از آن بي نياز باشد و هر انساني با ذهن عادي خود،
نيازمندي جامعه را به وجود والیت و رهبري درك ميکند .در بنابراین والیت یك حكم ثابت و
غيرقابل انكار فطري است و در نتيجه اعتقادي که اختصاص به شيعه دارد نميشود پذیرفت که
در صورت غيبت امام معصوم(ع) جامعه اسالمي بيسرپرست مانده باشد و با وجود دالیلي که در
خصوص اصل مقام والیت وجود دارد مي توان تصور نمود به عللي این مقام از بين برود حال
آنكه این مقام از راه پایه گذاري فطري انساني به اثبات رسيده و الغاي آن الغاي فطرت است و
الغاي فطرت ،الغاي اصل اسالم است(عالمه طباطبایي /معنویت تشيع /ص .)55مرحوم شيخ
طوسي از فقهاي بزرگ شيعه در کتاب النهایه ميفرماید :حكم نمودن و قضاوت بر عهده کساني
است که از جانب امام معصوم(ع) به آنها اجازه داده شده باشد و این وظيفه از جانب امامان (ع)
به فقهاي شيعه واگذار شده است(النهایه /شيخ طوسي /ص .)294سایر فقهاي شيعه از جمله
شهيد اول در کتاب الدروس ،شهيد ثاني در کتاب مسالك االفهام ،عالمه حلي در کتاب القواعد،
مال احمد نراقي در کتاب عوائد االیام نظرات متقن و مستدل خود را در باب ضرورت وجود
حاکميت فقيه بيان کردهاند .آنچه که مطالعه در خصوص والیت فقيه را مهم مينمایاند این
است که از زمان صدر اسالم ،مسلمانان با دو مسئله اساسي روبرو بودهاند ،یكي غيبت و عدم
حضور پيامبر(ص) در بسياري از شهرها و دیگري نياز مبرم مسلمانان به دسترسي به احكام و
دستورات سياسي و اجتماعي و فردي بوده است .بنابراین حضور افرادي که بتوانند دستورات به

احكام شریعت را براي آنان تبيين نمایند و ميان آنان داوري کنند و به امور سياسي و اجتماعي
مردم سامان بخشند الزم و ضروري مينمود .لذا در زمان غيبت امام معصوم(ع) ،فقهایي با
شرایط خاص از طرف معصومين به حاکميت گمارده شدهاند که مسئوليت اداره جامعه طبق
قوانين اسالم بر عهده آنان خواهد بود.
چگونگی تعیین حاکم اسالمی در عصر غیبت
الف) والیت انتخابي فقيه(مشروعيت مردمي حكومت):
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مطابق این نظریه ،منشاء مشروعيت حاکميت ،مردم هستند یعني به دليل اختياري که از جانب
خداوند به امت اسالمي اعطا شده ،والیت سياسي به خودشان تفویض شده و حاکم بر سرنوشت
اجتماعي و سياسي خود هستند و ميتوانند با اختيار و انتخاب خود ،یكي از فقهاي واجد شرایط
رهبري را به عنوان حاکم اسالمي برگزینند .بنابراین پيامبر(ص) و ائمه طاهرین(ع) فقها را به
والیت منصوب نكرده اند بلكه با بيان شرایط عام رهبري ،آنان را براي احراز مقام والیت به مردم
معرفي کرده اند و مردم با انتخاب یكي از آنان به حاکميت او مشروعيت ميبخشند(مباني
مشروعيت حكومت در اندیشه سياسي شيعه /دکتر محمدرضا حاتمي /ص .)229بنابراین ،امامت
به مفهوم کلي و معناي عام که والیت و حاکميت فقيه را نيز شامل ميشود یا باید بوسيله نصب
از مقام باال منعقد شود و یا بوسيله انتخاب مردم که بر حصول دو شرط استوار است صورت
گيرد آن دو شرط عبارتست :نبودن نص و دليل امام و دیگري انتخاب رهبر با رعایت شرایط
معين اس ت .پس در صورت وجود امام منصوب جایي براي انتخاب باقي نميماند .همچنين در
زمان غيبت امام معصوم ،به این دليل که امامت و رهبري با مفهوم فوق همچنان وجود دارد و
برپایي حكومت اسالمي در هر مقطع زماني واجب است ،در صورت اعتقاد به اینكه فقهاي عادل
و واجد شرایط حكومت  ،از سوي معصومين به صورت بالفعل منصوب هستند و دليل کافي براي
اثبات این امر موجود باشد دیگر نوبت به انتخاب نميرسد .پس در صورتي که نصب فقيه ثابت
نشود روشن است که مشروعيت والیت و حاکميت فقيه منوط به انتخاب از سوي مردم است.
در صورت شارع مقدس ،تنها به بيان شرایط حاکم اکتفا کرده و مردم با در نظر گرفتن این
شرایط ،فقيه واجد شرایط را به حكومت بر ميگزینند.
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 -4فقدان نص بر نصب امام:
دليل نخست قائالن به انتخاب ولي فقيه ،فقدان دليل شرعي قطعي براي مشروعيتبخشيدن
به حاکميت دیني است .زیرا اینان معتقدند اگر حكومت با نصب الهي و دليل قطعي آن
تشكيل شود بحثي وجود ندارد زیرا روشن است که انتصاب بر انتخاب مقدم است اما طرح این
بحث در فرضي است که نص ب وجود نداشته و یا با ادله قابل اثبات نباشد(دراسات في والیه
الفقيه و فقه الدوله االسالميه /آیه اله حسينعلي منتظري /ج /4ص .)125از سوي دیگر مطابق
قاعده تسليط «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» اصل بر حاکميت مردم در تعيين
سرنوشت خودشان است که البته عموميت این قاعده در سطح اول و دوم رهبري تخصيص
خورده است و در سطح سوم در صورت عدم وجود مخصص ،این عموميت به حال خود باقي
است و حق انتخاب حاکم براي مردم ثابت و محفوظ است و مشروعيت حاکميت انتخابي از
این جهت قابل تبيين است.
 -2سيره عقال:
همواره سير عقال بر این اصل استمرار داشته که برخي افراد براي انجام پارهاي اعمال خود
نایب مي گيرند و اعمالي را که خود قادر به انجام آن نيستند به دیگري واگذار ميکنند .از
جمله این موارد ،اموري است که همه جامعه را شامل شود و روي سخن در آن تمامي افراد
باشند .پس والي جامعه ،نماینده مردم در اجراي امور عمومي است و نایب و وکيلگرفتن نيز
یك امر عقالئي است که در همه اعصار وجود داشته و شرع مقدس نيز آن را تأیيد نموده
است(مقاله دالیل عقل مشروعيت مردمي والیت فقيه /مصطفي کواکبيان /ص.)2
 -2نظارت مردمي بر حاکميت:
نصب حاکم باید توسط مردم صورت پذیرد و به عبارت دیگر مشروعيت حكومت حاکم به
انتخاب مردم است و این امر مستلزم اعتقاد به مقدماتي است از جمله اینكه نظارت بيروني بر
قدرت و حكومت الزم است و این نظارت حق مردم است و در نتيجه الزمه نظارت ،حق مردم
در عزل حاکم است و حق عزل ،مستلزم حق نصب توسط مردم است(مدارا و مدیریت/
عبدالكریم سروش /ص .)214این استدالل بر این فرض مبتني است که قدرت ميتواند منشأ
فساد و انحراف باشد و اگر کسي قدرت بيش از حد داشته باشد که کنترل و نظارتي بر آن
نباشد حتي عدالت هم نميتواند مانع رفع انحراف باشد.
ب) والیت انتصابي فقيه (مشروعيت الهي حكومت):

www.noormags.ir

22

دالیل نظریه انتخاب:
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در نظریه انتصاب ،مشروعيت حكومت دیني به اذن مستقيم الهي وابستگي دارد و رأي مردم
هيچ نقشي در مشروعيت حكومت دیني ندارد .براساس این نظریه ،در زمان غيبت امام معصوم
(ع) فقهاي واجد شرایط به نصب عام بر والیت منصوب شدهاند بدین ترتيب که فقها با توجه
به دو رکن علم (دانش و فقاهت) و عدالت (پارسایي) به والیت جامعه اسالمي منصوب شدهاند.
این انتصاب الهي است و مردم نقشي در مشروعيت آن ندارند همان طور که در اعطاي
مشروعيت به والیت پيامبر اکرم(ص) و ائمه معصومين (ع) هم نقش نداشتهاند .نصب ولي فقيه
در این نظریه به این معناست که در عصر غيبت ،فقيهي که واجد شرایط علمي و عملي است
از جانب شارع مقدس به مقام والیت و رهبري که شامل سمتهاي سه گانه فتوا ،قضاوت و
والیت است ،منصوب شده است .نصب به معناي تعيين صاحب عنوان براي مقام و سمت است
و این غير از اعالم شرایط است .یعني مردم در سمت فتوا و قضا و وال ،فقيه را انتخاب
نميکنند که وکيل آنان براي بدست آوردن فتوا یا استنباط احكام قضایي و اجراي آنان باشد.
فقيه ،نایب امام معصوم است و داراي والیت در فتوا ،قضاوت و امور سياسي جامعه است .با
توجه به موارد فوق روشن مي شود که والیت با وکالت تفاوت دارد از این جهت که وکالت با
فوت موکل باطل مي شود اما والیت اینگونه نيست .بدین معني که در وکالت ،اصاللت از آنِ
موکل است و وکيل تنها اجراکننده منویات موکل است در حالي که حكومت اسالمي مقصود
شارع مقدس همان قانوني است که باید اجرا شود نه منویات و خواستههاي غير او.
نصب به دو معناست :یكي نصب خاص یعني تعيين یك فرد معين به والیت و حكومت از
جانب پيامبر(ص) یا امام؛ مانند نصب مالكاشتر به حكومت مصر از جانب حضرت علي(ع) و
دیگري نصب عام یعني تعيين فقيه جامع شرایط بيان شده در فقه براي متصدي مقام فتوي و
قضا و مرجعيت سياسي .این نظریه به ویژه در زمان مرحوم کاشفالغطاء و شاگردان وي رایج
شد و علمایي همچون مالاحمد نراقي ،سيدبحرالعلوم ،صاحب جواهر و شيخ انصاري ،آن را در
کتب خود نقل کردهاند(والیت فقيه /اداره عقيدتي سياسي نمایندگي ولي فقيه در سپاه /جعفر
کریمي /ص .)15امام خميني(ره) در این خصوص ميفرمایند« :امام صادق(ع) فرموده است:
کسي که این شرایط را دارا باشد از طرف من براي امور حكومتي و قضایي مسلمين تعيين
GS
کنند .این فرمان امام ،یك فرمان کلي و عمومي
شده و مسلمانان حق ندارند به غير او رجوعMA
OR
O
N
است(والیت فقيه( /حكومت اسالمي) /امام خميني(ره) /ص /495انتشارات آزادي) .روایت
مشهوري نيز از امام صادق(ع) در این خصوص وجود دارد که در مقبوله عمربن حنظله آمده
است که از امام صادق(ع) سؤال شد در خصوص مراجعه به قضات حكومت طاغوت جهت حل
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و فصل نزاع ،ایشان فرمودند :هر که در مورد دعاوي حق یا ناحق به قضات جور مراجعه کند در
حقيقت به طاغوت مراجعه کرده و هر چه را به حكم آنها بگيرد در حقيقت به طور حرام گرفته
است گرچه آنچه بدست مي آورد حق ثابت او باشد زیرا آن را به حكم و رأي طاغوت گرفته
است .پس باید ببيند چه کسي حدیث ما را روایت کرده و در حالل و حرام ما مطالعه نموده و
احكام و قوانين ما را شناخته و صاحبنظر شده است .باید او را به عنوان قاضي و داور برگزیند
زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادهام .در نظریه انتصاب نقش مردم در حد پذیرش والیت فقها
و فعليتدادن و کارآمدکردن والیت و حكومت آنهاست و از حق مشروعيت بخشي برخوردار
نيستند زیرا پيامبر و امام و فقيه داراي شایستگي بالقوه هستند اما اجراي فعلي و تحقق عملي
مناسب سه گانه فوق ،درباره اصل دین ،نبوت ،امامت و نصب خاص ،امري بسيار مهم و کليدي
است تا چه رسد به والیت فقيه که نصب عام است و نظریه انتصاب ،مقام ثبوت و مشروعيت را
از مقام اثبات که قدرت عيني و کارآمدي است جدا ميکند و حاصل اینكه براي اداره کشور و
برقراري نظم و امنيت ،بدون حضور و پذیرش مردم ،نه نبوت و نيابت خاص و نه نيابت عام در
خارج محقق نخواهد شد.
هر چند اشكاالت متعددي بر نظریه والیت انتخابي فقيه وارد است اما دو اشكال اساسي در این
نظریه بيش از سایر اشكاالت رخ مينمایاند .اول اینكه اگر نظریه انتخاب بخواهد به مردم حق
انتخاب بدهد ابتدا باید مشخص کند این حق از آن کيست؟ زیرا آنچه روشن است اصل
حاکميت مطلق خداست یعني خداوند خالق و مالك حقيقي انسان و هر چيزي است که
متعلق به انسان است و تنها اوست که حاکم علياالطالق است .بنابراین حق حاکميت به مردم
تعلق ندارد تا بخواهند آن را به دیگران اعطا کنند و این حق تنها از آن خداست زیرا تنها
اوست که به انسان هستي بخشيده و در بقاء و ادامه هستي او مؤثر است.
دوم اینكه همانطور که حكومت زور و غلبه به حكم عقل قبيح و ناپسند است .حكومت اتخابي
نيز به همين اندازه قبيح است زیرا در حكومت انتخابي بخش قابل توجهي از مردم در انتخاب
شرکت نميکنند و یا اینكه حكومت منتخب مورد قبول و نظر عده زیادي از مردم نيست و
مجبورند زیر سلطه اکثریت ،تابع حاکميت باشند .در حالي که این تابعيت به معني حكومت
قهر و غلبه است که عقالً قبيح است در حالي که نميتوان حكم عقل را نادیده گرفت .هر چند
نظریه انتخاب با دالئل متعددي رد شده است اما وجود مجلس خبرگان که نمایندگانن آنان با
برگزاري انتخابات از سوي مردم انتخاب ميشوند به طور ضمني به والیت انتخابي فقيه و
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نقد نظریه انتخاب:
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مشروعيت مردمي آن اشاره دارد .از سوي دیگر ،بنيانگذار کبير انقالب اسالمي در باب والیت
فقيه ،از مجتهد عادل و جامعالشرایطي که از سوي خبرگان رهبري به حاکميت تعيين
ميشود به عنوان ولي منتخب مردم یاد کرده و فرمودهاند« :اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا
مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين کنند و آنان نيز فردي را تعيين کردند تا
رهبري را به عهده گيرد ،قهراً مورد قبول مردم است ،در این صورت او ولي منتخب مردم
ميشود و حكمش نافذ است(صحيفه نور /حضرت امام خميني(ره) /ج /24ص .)420اما نكته
قابل توجه اینجاست که آنچه در فرموده حضرت امام خميني(ره) به چشم ميخورد مشروعيت
قانوني و مقبوليت مردمي به گروهي است که صرفاً شخص رهبر را تعيين و معرفي ميکنند.
به عبارت دیگر نمایندگان و اعضاي مجلس خبرگان فقط ميتوانند کسي را به رهبري
برگزینند که شرایط خاص رهبري و والیت بر مردم را دارا باشد تا صالح به رهبري و حكومت
باشد زیرا حكومت از ضروریات و لوازم یك جامعه است که هر چند اصالتاً مختص به ذات
اقدس الهي است اما نميتوان معتقد بود که کسي غيرخدا نميتواند بر مردم حكومت کند زیرا
الزمه این امر ،بي نظمي و هرج و مرج است و حكومت به جهت جلوگيري از هرجو مرج ،تأمين
و تضمين امنيت جامعه ،اجراي عدالت و غيره برپا ميشود .بنابراین حاکم باید خود داراي
خصایصي باشد که بتواند به بهترین شكل ،نيازمنديهاي جامعه را مرتفع سازد .حق والیت و
رهبري و حكومت بر جامعه اسالمي از خداوند متعال به پيامبر اکرم(ص) و ائمه معصومين(ع)
واگذار شده که در زمان غيبت این وظيفه مهم به فقهاي امت اسالمي واگذار شده که داراي
حسن تدبير و مدیریت ،واجد علم و فقاهت در دین و داراي عدالت نيز باشد.
دالیل و مباني مشروعيت حاکميت فقيه:
مدلهاي مختلف مشروعيت که در حاکميتها و نظامهاي متعدد دنيا مشاهده ميشوند،
صرفنظر از مالكهاي ویژهاي که دارند از منابع متفاوت و سرچشمهاي متفاوتي منشأ
ميگيرند .عدهاي وحي را و گروهي عقل را و برخي دیگر سنتها و عرف رایج در هر مقطع
زماني را سرمنشأ ایجاد مشروعيت حكومتها ميدانند .دالیل مشروعيت حاکميت فقيه
عبارتند از:
الف) قانونيبودن در پرتو دالیل نقلي:
عنصر قانوني از عمده ترین ارکان مشروعيت حاکميت فقيه است به این معني که منصب
حاکميت باید از سوي کسي که صالحيت داشته باشد به دیگري اعطا و یا تفویض شود .پيامبر
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ب) دالیل عقلي:
عقل سليم که مفهوم والیت فقيه را درك ميکند ،حكم ميکند که صالحيت و شایستگي
حكومت و والیت در زمان غيبت از آن فقيه عادل جامعالشرایط است و غير از او کسي این
صالحيت را ندارد .زیرا تشكيل یك حكومت اسالمي مستلزم اشراف و آگاهي کامل به احكام
اسالمي و شيوه هاي اداره حكومت اسالمي است و ضمن آن تعهد و تقوا نيز باید در حكم
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اکرم(ص) در روز غدیر خم ،حضرت امير(ع) را از جانب خدا به والیت امر مردم منصوب نمود و
روشن است که در این مرحله نيازمند تمكين عملي مردم نيست بلكه به صرف نصب ،قانوني
بودن والیت و حكومت محقق ميشود و سایر امامان پس از حضرت امير(ع) نيز از چنين
حقاني ت و اعتبار قانوني در حكومت خویش برخوردارند همانطور که در آیه  50سوره نساء
آمده است :اطيعوا ...و اطعيوالرسول و اولي االمر منكم  ...در بسياري از آیات قرآن در بيان
سمت رهبري و والیت از عنوان نسبي ،انبياء ،نبوت و مانند آن استفاده شده است مانند آیه 1
سوره احزاب ،آیه  411سوره آلعمران ،آیه  14سوره بقره ،آیه  455سوره آلعمران ،آیه 15
سوره انفال و آیاتي نيز در باب مقام و موقعيت دانشمندان دیني وارد شده که از فقها به عنوان
حافظان دین ،امين ،وارث و جانشين پيامبر نام بردهاند که این نشاندهندهي توجه عميق
معصومين (ع) به جایگاه آنان است و روشن است صرف لقبدادن به افراد دور از شأن و مقام
پيامبر(ص) و امام (ع) است .حضرت علي(ع) ميفرمایند که پيامبر اکرم(ص) فرمودند« :اللّهم
ارحم خلفائي» خدایا جانشينانم را رحمت کن ،پرسيدند جانشينان شما چه کساني هستند؟
ایشان فرمودند :کساني که پس از من ميآیند و حدیث و سنت را نقل ميکنند و آن را پس از
من به مردم ميآموزند .مرحوم عالمه مجلسي در بحاراالنوار منزلت فقيه را همانند جایگاه انبياء
دانسته و ميفرماید« :منزله الفقيه في هذا الوقت کمنزله االنبياء في بنياسرائيل» و در جاي
دیگر ميفرماید :از حضرت علي(ع) پرسيدند :بهترین افراد و پس از ائمه معصومين(ع) که نور
هدایتاند چه کساني هستند؟ ایشان ميفرمایند« :العلماء اذا صلحوا».
حضرت امام خميني(ره) در کتاب والیت فقيه به حدیثي از امام صادق(ع) اشاره ميکند که
ميفرمایند« :العلماء ورثه االنبياء» بدین معني که در باب بيان منزلت دانشمندان ،آنان را در
ردیف پيامبران الهي دانستهاند .این حدیث بيان ميکند که انبياء ،علوم الهي را به ميراث
گذاشته اند که وارث انبياء در این مورد فقها و دانشمندان دیني هستند و علوم الهي به صورت
احادیث به علما و فقها توریث شده است.

اسالمي باشد تا مصالح کشور و مردم را بر هر امر دیگر ترجيح دهد .حضرت امام خميني(ره)
ميفرماید « :والیت فقيه از موضوعاتي است که نيازي به دليل و برهان ندارد به این معني که
هر کس عقيد و احكام اسال م را اجماالً دریافته باشد ،والیت فقيه را ضروري و بدیهي خواهد
شناخت(والیت فقيه /حضرت امام خميني(ره) /ص /1انتشارات آزادي) .حيات اجتماعي انسان
و کمال فردي و معنوي او از سویي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است که
مصون و محفوظ از ضعف و نقص باشد و ا ز سوي دیگر نيازمند حكومت دیني و حاکمي عادل
و عالم است در جهت اجراي قانون و تحقق کامل آن .روشن است که حيات کامل انسان در
بعد فردي و اجتماعي بدون این دو ،نه تنها محقق نميشود بلكه جامعه را به فساد و تباهي
سوق ميدهد که هيچ عقل سليم و انسان خردمندي به آن رضایت نميدهد(والیت فقيه/
NOORMAGS
آیتاله جوادي آملي .) 454 /از سوي دیگر ولي فقيه که در زمان غيبت ،زمام امور را به عهده
دارد باید خصوصياتي را دارا باشد که از ویژگيهاي پيامبران و امامان سرچشمه ميگيرد.اول
شناخت قانون الهي ،دوم استعداد و توانایي تشكيل حكومت براي تحقق قوانين فردي و
اجتماعي و سوم امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسالم و به دليل همين سه خصيصه
است که گفته ميشود عقل درميیابد نيابت امام عصر(عج) و والیت بر جامعه در زمان غيبت
بر عهدهي فقهاي جامعالشرایط است.
نتیجه گیری:
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آنچه در مسئله والیت فقيه و حكومت دیني در پرتو حاکم صالح و عادل که در فقيه
جامع الشرایط متبلور است ،اندیشه و طرح جدیدي نيست که ارائه شده باشد بلكه برگرفته از
قرآن کریم به عنوان اولين منبع استنباط احكام اسالمي و پس از آن در گفتار پيامبر اعظم و
امامان معصوم(ع ) نشأت و الهام گرفته است و آنچه موجب شده تا این مسئله کمرنگ مطرح
شود ،انزوا و در تنگنا قرارگرفتن شيعه در برابر فشارهاي خلفاي جور و حاکمان ستمگر بوده
است و تالش هاي فقهاي معاصر به خصوص حضرت امام خميني(ره) موجب شد که این
اندیشه بالنده و مترقي در عرصهها حضور یابد و از انزوا خارج شود و برکات بينظير خویش را
در عصر حاضر و به ویژه در این نظام مقدس آشكار نماید .نظریه انتصاب در تعيين ولي فقيه
داراي وجاهت و متانت بيشتري در برابر نظریه انتخاب است چه اینكه در نظریه انتخاب،
ایراداتي اساسي به چشم ميآید که از جمله بررسي اینكه حق حاکميت بر مردم از آن کيست
مورد موشكافي قرار نگرفته است در حالي که در نظریه انتصاب ،بدواً تعلق حق حاکميت به
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خداوند بيان شده و سپس نحوه واگذاري این حق به معصومين(ع) و پس از آن در سطح سوم
به ولي فقيه مورد بررسي قرار گرفته است .در نظریه انتصاب ،مشروعيت به تنهایي براي تحقق
یافتن و از قوه به فعل رسيدن حاکميت کافي نيست و براي اینكه حاکميت به فعليت برسد
چاره اي جز مقبوليت ندارد که این مقبوليت در مرحله اول از جانب خداوند بيان شده و سپس
با انتخاب خبرگان مردم به حاکميت فعليت ميبخشد .اما این شائبه که نيمي از مشروعيت
والیت فقيه وابسته به اذن الهي و نيمي دیگر به مقبوليت مردمي بستگي دارد مردود است چرا
که هر چند مشروعيت حكومت و حاکميت به نصب حاکم از سوي شارع مقدس است و حاکم
مشروع ،با زور و علبه خود را بر مردم مسلط نميکند ،لكن مقبوليت مردمي و عمومي ،صرفاً
کمك به حاکم در اجراي وظایف و تعهداتش است .این مسئله همانند تعيين مرجع تقليد
جامع الشرایط است که اگر فردي توانست خود آن را انجام ميدهد ولي اگرتوانایي تشخيص و
تعيين مرجع تقليد اعلم رانداشت ،عقل و سيره عقال حكم ميکند که چارهاي نيست جز اینكه
به افراد متخصص و خبره مراجعه نماید که این افراد ،فرد موردنظر شارع را کشف نمایند.
بنابراین خبرگان رهبري ،انتخاب یا تعيين نميکنند بلكه با توجه به تخصص و بيان
خصوصياتي که در نصب عام آمده است ،ولي فقيه مورد نظر را کشف ميکنند.
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