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 چکيده

نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان در خویش جمع 

با هدف استقرار  1357کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقالب اسالمی مردم ایران در سال 

بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع نظام حکومتی اسالم بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی 

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. در حالی که دمکراسی، شکل نظام 

ننده ماهیت و محتوای آن است. بر سیاسی ایران را تعیین می کند، اسالمی بودن نظام، تعیین ک

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 

در نظریه سیاسی اسالم، در نظام  حاضر، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی

 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.

 .نظام سیاسی، اسالم، کارگزاران، نظریه سیاسی اسالم، نظام حقوق اساسی :يديکل واژگان
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 4، فرید هاشمی3فردین هاشمی، 2ميرزائی، سپيده 1هادي سرخيل

 .ایران البرز، دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق گرایش جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، 1
 .، ایران، تهران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسی 2
، ، دانشکده توانبخشی، گروه فیزیوتراپیدانشجویی دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی، کمیته تحقیقات 3

 .، ایران، اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 .تهران، تهران، ایران(، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه PhDدانشجوی دکتری تخصصی فارماکولوژی ) 4

 
 نام نویسنده مسئول:

 هادي سرخيل

  واکاوي سازوکار تعيين کارگزاران در نظام حقوق اساسی ایران

 از منظر نظریه سياسی اسالم

 17/9/1399تاریخ دریافت: 

 8/11/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
حکومت، مجموعه نهادهای  دولت، عالی ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود دشته است؛ و

حکومت، معموال به معنی مجموعه نهادهای مجری  (.26, ص. 1382الزم برای اجرای حاکمیت به شمار می رود )بشیریه, 

(به 55, ص. 1385را انجام می دهند )وینسنت, « حکمرانی» (، یا شخص یا اشخاصی که عمل 30, ص. 1382احکام )بشیریه, 

ولت با شخصیت حقوقی مستقل خود، وجود اعتباری و صالحیت های ویژه ای جدا و مستقل از اعضا کار می رود. در حالی که د

موجود در سطوح مختلف آن، بر شأن برآمده از « مقام عمومی»یا « منصب»(؛ و 51, ص. 1383و مدیران خود دارد )کاتوزیان, 

(؛ در 187-186, ص. 1388ام اعطا می شود )الگلین, کارکرد عمومی دولت داللت دارد؛ و قدرت، نه به فرد، بلکه به خود مق

نهایت، این انسانها هستند که به نام دولت تصمیم می گیرند و صالحیتهای آن را اعمال می نمایند. از مهمترین عناصر تعیین 

, ص. 1392مقامات عمومی( با رای عمومی است )راسخ, ) کننده ماهیت دمکراتیک یک جامعه سیاسی، نصب و عزل حاکمان

 (. به همین دلیل در نظامهای سیاسی دمکراتیک، مقامات عمومی از طریق برگزاری انتخابات توسط مردم برگزیده می شوند.413

هر چند امروزه دموکراسی به عنوان شیوه ای مقبول در تمشیت امور عمومی شناخته و اغلب نظامهای سیاسی در اداره 

ی فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، مذهبی جوامع، قرائتهای مختلفی از دمکراسی را ارائه داده حکومت آن را به کار گرفته اند؛ تفاوتها

، ضمن  1است. بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مبتنی بر اصول و پایه های نظریه سیاسی دین اسالم

. بر اساس این طرح، از طرفی بر اداره امور تعیین محتوای اسالمی حکومت خود، شکل جمهوری را برای آن انتخاب نموده است

قانون  6اصل ) کشور با اتکا به آرای عمومی از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای شهر و روستا

 7اصل ) ( تاکید می کند. و شوراهای برآمده از آرای مردم را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می نمایداساسی

قانون اساسی(؛ و از سوی دیگر، با تعیین ماموریت پیاده سازی حکومت اسالمی، بر  همه آرمانها، اهداف و لوازم آن، پای می 

 سرنوشت اجتماعی خویش از طرف خدافشارد. پذیرش حاکمیت مطلق خدواند بر جهان و انسان، و اعطای حاکمیت انسان بر 

(، از مهمترین مظاهر تجلی نظریه سیاسی 57و  5اصول ) مت و نظارت عالیه او بر قوای حکومتی(، والیت امر  و امامت ا56اصل )

 اسالم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود. 

از لحاظ شکلی و محتوایی با مبانی الگوی نظام سیاسی علی رغم وضوح قانون اساسی ایران در تعیین ساختار سیاسی 

ین ارتباط و انطباق این نظام بر آن الگو، برای درک بهتر محققان، مفید و بلکه ضروری به نظر می رسد. این مقاله اسالم، تبی

تالش می کند؛ سازگاری قواعد ناطر بر انتخاب مقامات عمومی که از راه انتخابات برگزیده می شوند را با مبانی مکتبی نظام 

ن نظریه سیاسی دین اسالم است؛ مورد بررسی قرار دهد. لذا ضمن ارائه تبیین حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، که هما

مختصری از الگوی نظام سیاسی اسالم و جایگاه امام یا رهبر در آن، و میزان نقش و اختیار او در انتخاب مقامات حکومتی، 

 راهکار قانون اساسی را در زمینه انتخاب این مقامات، تحلیل می کنیم.

 سازگاری نظام حقوق اساسی با مبانی تئوریکضرورت  (1

های ضروری هر نظام و تئوری حقوقی است. سازگاری حقوق مترادف با ماهیّت بدون تناقض منطقیِ  ، از ویژگی2سازگاری

و تعیین سلسله مراتب قواعد حقوقی،  برتری قانون اساسی. اصولی مانند (101, ص. Tuori ,2002) هنجارهای حقوقی است

برای اطمینان از سازگاری نظام حقوقی اندیشیده شده اند. جنبه مهم تر سازگاری،  قانون خاص،و  قانون مؤخّری قاعده ها

سازگاری وجوه مختلف مبانی تئوریک نظریه حقوقی و در مرتبه بعد، سازگاری قواعد اولیه و ثانویه، آنچنان که هارت توضیح داده 

مبانی تئوریک آن است. تناقض یا تعارض بین مبانی تئوریک و قواعد حقوقی، الجرم ( ؛ با 165-140, ص. 1393است  )هارت, 

گسست نظام حقوقی و در نهایت، فروپاشی آن را به دنبال خواهد داشت. اگر یک نظام حقوقی بر پایه یک مکتب خاص) اعم از 

اری نظام حقوقی، تضمین سازگاری نظام دین یا مکاتب بشری مانند مارکسیسم( بنا شده باشد؛ یکی از مهم ترین وجوه سازگ

حقوقی با مکتبی است که زیربنای تشکیل آن قرار گرفته است. آنچه الگلین از ارتباط بین سطح دوم و سوم امر سیاسی بیان می 

(؛ را می توان به نوعی، توجّه به همین ضرورت ارزیابی کرد. در مشروح مذاکرات تدوین 136-117, ص. 1388کند )الگلین, 

                                                           
 اثنی عشری است .در این تحقیق منظور از اسالم، مکتب شیعه جعفری  - 1
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قانون اساسی، به ویژگی مکتبی بودن انقالب اسالمی و بالتّبع قانون اساسیِ منبعث از آن، و آثار و لوازم مکتبی بودن نظام 

)صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد  سیاسی، توجه ویژه معطوف شده است.

 (382-381، صص 1364اول، 

 یاسی اسالمالگوی نظام س (2

الگوی نظام سیاسی اسالم مبتنی است بر اعتقاد به خداوند متعال به عنوان خالق یگانه و مالک و مدبّر عالم وجود. اختصاص 

, ص. 1392و انحصار حق حاکمیّت بالذّات در خداوند متعال، اساسی ترین اصل نظام سیاسی اسالم و زیر بنای آن است )اراکی, 

قرآنی و روایی( آن را مورد تأکید قرار می دهد )اراکی, ) د عقلی بر آن اقامه شده و ادلّه فراوان نقلی(؛ که براهین متعد156ّ

و از جمله  4و حکمرانی و فرمانروایی بر جهان هستی)تدبیر( 3(. نفی هر گونه شریک در آفرینش)خلق(410-156, ص. 1392

 ، نتیجه منطقی و محتوم این انحصار است.5عالم بشریت

دگار عالم برای تحقق هدف نهایی و غایی از خلقت انسان که همانا عبادت مخلصانه و اطاعت کامل از حق تعالی پرور 

و برپایی  8)مقام امامت( بهمراه آنان، برای اقامه عدل 7؛ پیامبران و رسوالن خود را با دالیل آشکار و نزول کتاب و میزان6است

ی به سوی بشر فرو فرستاده است. مأموریّت اصلی پیامبران، رهبری جامعه بشر در جهت نیل به همان هدف نهای 9حکومت الهی

، امانت و مسئولیت به آنان 10است؛ مأموریّتی که بعنوان عهد الهی تبیین عدل و اجرای آندر راستای تحقّق این مقصد، یعنی: 

به انجام  –و نه اعمال زور و اجبار  –پذیرش مردم و البته باید این مأموریّت را با ابزار ابالغ و تبیین و در بستر  11سپرده شده

ائمه معصومین »برسانند. دعوت پیامبران همیشه دو جنبه داشته است: نفی حاکمیّت مستکبران و اثبات حاکمیّت رهبران الهی. 

دند که علیهم السالم }نیز} از لحظه وفات رسول اهلل ) ص( تا سال دویست و شصت هجری) شروع غیبت صغری( در صدد بو

(. در آیات مختلف قرآن کریم، اهداف بعثت  نبیّ 17, ص. 1391)خامنه ای, « حکومت الهی را در جامعه اسالمی به وجود بیاورند

و عملی ساختن اهداف پیامبران در طول تاریخ  14صراط مستقیمو  سالم ،13هدایت به سمت نور ،12حیاتمکرّم اسالم را دعوت به 

                                                           
اوست. پر برکت و بی زوال است خداوندی که  أَال َلهُ اْلخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمینَ . آگاه باشید که آفرینش و تدبیر )جهان( از آن او و به فرمان - 3

، سوره  82تا  76( آیات 28، سوره قصص)44تا  32( آیات 18بعنوان نمونه  سوره کهف،)(. و نیز 54(، آیه 7پروردگار جهانیان است) سوره اعراف،)

 . 50( آیه 20و سوره طه) 50تا  49(، آیات 54، سوره قمر) 15تا  9( آیات 43زخرف)
 (26آیه  (،18وَلَا یُْشرِکُ فِی حُکِْمهِ َأحَدًا. خداوند هیچکس را در فرمانروایی خود شریک نمی گیرد.) سوره کهف) - 4
 ( 2و  1(، آیات 114قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَِلکِ النَّاِس* ) سوره ناس) - 5
، و سوره 23( آیه 22، سوره حج) 80و  61، 50، 36(آیات 11(، سوره هود)4، سوره نساء)21( آیه 2، سوره بقره) 65و  59(، آیات 7سوره اعراف) - 6

 . آیه اخیر، هدف از بعثت همه انبیا را عبادت خدا و اجتناب از طاغوت بیان می کند.36یه ( آ16و سوره نحل) 32( آیه 23مومنون )
 (1392(و )قمی, 181, ص. 1387در تفاسیر مختلف از قول امامان معصوم علیهم السالم، میزان، امام معصوم معرفی شده است. )فیض کاشانی,  - 7
منطق و معجزه (  وَ َأنْزَلْنا مَعَُهمُ الْکِتابَ وَ اْلمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِاْلقِسْطِ. به یقین ما فرستادگان خود را با دالیلی روشن ) ازلَقَدْ أَرْسَلْنا رُُسلَنا ِبالْبَیِّناتِ  - 8

دم ) در زندگی دنیا ( به فرستادیم و با آنها کتاب ) آسمانی ( و وسیله سنجش ) معانی و شناسایی حق از باطل و وزن اشیاء خارجی ( فرو فرستادیم تا مر

 .29( آیه 7و سوره اعراف) 15( آیه 42(. همچنین رجوع شود به سوره شوری)25(، آیه 57قسط و عدل برخیزند. )سوره حدید)
فَاتَّقُوا » د: ، پیام انبیای الهی را در این جمله خالصه می کن179و  163، 150، 144، 131، 126، 110، 108( در آیات 26قرآن کریم در سوره شعرا ) - 9

، پیام صالح، یکی از پیامبران بزرگ الهی 152تا  150یعنی پرهیزکاری خدا را پیشه کنید و از من اطاعت کنید. در همین سوره، در آیات « اللََّه وَ أَطیعُونِ

ُیفْسِدُونَ فِی الْأَْرضِ وَ ال یُصِْلحُوَن*. در این ایات، صالح، خود را به عنوان  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوِن*وَ ال تُطیعُوا أَْمرَ الْمُسْرِفینَ*الَّذینَ»چنین بیان شده است: 

( بعنوان 4سوره نساء) 64رهبر شایسته اطاعت معرفی و مردم را به شورش و تمرد از اطاعت رهبران ستمگر و ستم پیشه دعوت می کند. این هدف در آیه 

هیچ رسولی نفرستادیم مگر به این «. » وَ ما َأْرسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»ست؛ آنجا که می فرماید: هدف همه پیامبران در طول تاریخ بیان شده ا

 منظور که به اذن خدا اطاعت شود.
 124( آیه 2قالَ ال یَنالُ عَْهدِی الظَّالِمینَ. سوره بقره) قالَ وَ ِمنْ ُذرِّیَّتی ِإبْراهیمَ َربُُّه بِکَِلماتٍ فَأَتَمَُّهنَّ قالَ إِنِّی جاعُِلکَ لِلنَّاِس إِماماً وَ إِذِ ابْتَلی - 10
بی گمان استانداری تو برای تو طعمه نیست بلکه امانتی » در نامه امیر المومنین امام علی علیه السالم به استاندار خود در آذربایجان آمده است:   - 11

 .5ه نهج البالغه، نام«. است به گردنت
 .24(، آیه 8سوره انفال) - 12
 .16(، آیه 5سوره مائده) - 13
 همان. - 14
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، بیان کرده است. اهدافی که در یک کلمه قابل خالصه کردن است و آن، 15آفرینش انسان و جهانو عملی ساختن هدف اصلی از 

. برای تحقّق این مقصود، دو چیز ضروری است؛ اول: برنامه و قانون و دوم: رهبری الیق و توانا 16یا تسلیم در برابر خداست اسالم

که در نهایت، طبق وعده محتوم، حکومت الهی و جامعه عدل را برپا  کتاب و میزان( که این دو به رهبران الهی داده شده است.)

از اختیار بشر خارج بوده و توسط پروردگار  وجود کتاب و رهبر الهی17 .کرده و مدینه صالحان را ایجاد و بساط ظلم را برچینند

تجلی یافته است. به عالوه، خواست رحیم برای بشریت همواره فراهم شده است و در زمان ما  در کتاب خدا و امام زمان) عج( 

خود انسانها شرط تعیین کننده است. جامعه بشری باید آماده پذیرش نعمت بزرگ رهبری الهی باشد و پیروی از آن را برگزیند 

 (. 38-9, ص. 1380)اراکی,  18وگرنه چنین نعمتی را نمی توان ناخواسته بر بشر تحمیل کرد

( تأکید ویژه بر پیاده سازی قوانین و 1ه عمل، می توان در دو سرفصل تبیین نمود: طرح نظام سیاسی اسالم را در عرص 

( تعیین شخص 2احکام الهی در جامعه بصورت تمام و کمال و نفی اجرای قانون غیر الهی یا مغایر با دستورات خداوند متعال،  و 

جانشینی و خالفت صرفاً باید از ناحیه خداوند صورت حاکم، به عنوان خلیفه و جانشین خداوند تبارک و تعالی، که تعیین این 

گرفته و در غیر اینصورت مشروعیتی ندارد. وظیفه ی حاکم مذکور نیز، پیاده کردن دستورات الهی و قوانین او در عرصه زندگی 

تلف  )منتظری, فردی و اجتماعی جامعه و صیانت از محتوای دین و احکام الهی از تغییر و تبدیل و تحریفها و بدعتهای مخ

 ( است.289, ص. 1379

دقت در قرآن کریم مبیّن این حقیقت است که خداوند متعال به مقتضای خالقیّت، علم به حقایق جهان خلقت و قدرت بی 

، بصورت تمام و کمال  19انتهای خویش، حق تعیین حاکم و رهبر  بر جامعه بشری را به عنوان عهدی بین خود و امام منصوب

؛ و انسانها را مکلّف به اطاعت از حاکم 20حفوظ داشته و آن را به هر که بخواهد واگذار و از هرکه بخواهد باز می ستاندبرای خود م

منصوب می نماید.  البتّه چون بنای خلقت انسان صاحب اراده بر اختیار، انسانها می توانند دو راه در پیش گیرند؛ یا رهبری و 

ته و با اطاعت از او در واقع به دستورات خداوند گردن نهند و یا با مخالفت و پشت کردن به حاکمیّت شخص تعیین شده را پذیرف

 21.رهبر الهی مسیر دیگری را در پیش بگیرند

 جایگاه و نقش امام در نظام سیاسی اسالم (3

امام قرار داده شده  با تعیین حاکم از جانب خداوند متعال، رهبری و هدایت جامعه انسانی، به عنوان یک عهد الهی بر عهده

است. از این رو، تمام اختیارات و وظایف و تکالیف حاکمیّت متوجه اوست. مسئول حسن اجرا و ایفای همه وظایف حکومت است؛ 

. تعیین کارگزاران شایسته، درستکار و توانمند و واگذاردن امور مختلف به 22و نسبت به این مسئولیت در پیشگاه الهی پاسخگو

م در زمینه آنچه به کارگزاران خود سپرده است؛ سلب مسئولیت نمی کند. نه تنها امام مسئول اقدامات خود در اداره آنها، از اما

 18امور جامعه است؛ بلکه مسئول اقدامات سایر کارگزاران حکومت نیز هست. امام علی )ع( در نامه ای به فرماندار بصره) نامه 

                                                           
 .9(، آیه 61سوره صف) - 15
 .81(، آیه 16و سوره نحل) 71(، آیه 6سوره انعام) - 16
 105(، آیه 21انبیا) وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَُّبورِ ِمنْ بَعِْد الذِّکِْر َأنَّ الْأَْرضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّاِلحُونَ. سوره - 17
 (.28(، آیه 11انید؟) سوره هود)أَنُلْزِمُکُُموها َو َأنْتُمْ لَها کارِهُونَ. آیا هدایت و ایمان را به اجبار بر شما تحمیل کنیم در حالی که شما از آن روی می گرد - 18
به خاطر آورید( هنگامى که « ) قالَ ال یَنالُ عَْهدِی الظَّالِمینَ ی جاعِلَُک لِلنَّاسِ اِمامًا قالَ و مِْن ذُرِّیَّتیِابْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَاَتَمَُّهنَّ قالَ ِانِّ وَ اِذِ ابْتَلى» - 19

« دادم!من تو را امام و پیشواى مردم قرار »خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: 

رسد! ]و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و پیمان من، به ستمکاران نمى»خداوند فرمود: « از دودمان من ]نیز امامانى قرار بده![»ابراهیم عرض کرد: 

 (.124(، آیه 2معصوم باشند، شایسته این مقامند ) سوره بقره )
ءٍ َقدیرٌ. بگو: کُلِّ شَیْ  عَلیلْکَ َمنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الُْملْکَ ِممَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ اْلخَیْرُ ِإنَّکَقُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُْلکِ تُؤْتِی الْمُ  - 20

روایى باز مى ستانى. هر که را خواهى خداوندا، اى کسى که فرمانروایى ملک توست، به هر که خواهى فرمانروایى مى بخشى و از هر که خواهى فرمان

 (.26(، آیه 3ارجمند مى دارى و هر که را خواهى خوار مى سازى، زیرا نیکى ها همه به دست توست، چرا که تو بر هر کارى توانایى)سوره آل عمران)
ه او نشان دادیم و اوست که یا سپاس مى گزارد و یا ناسپاسى پیشه            مى إِنَّا هََدیْناُه السَّبیلَ إِمَّا شاِکراً َو إِمَّا کَُفوراً. همانا ما راه درست را ب - 21

 (.3(، آیه 76کند)سوره انسان)

ایمان آوردند و ه شدند، مى پرسیم که آیا فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذیَن أُْرسِلَ ِإلَیْهِمْ وَ لَنَسْئََلنَّ الْمُرَْسلینَ. پس قطعًا از مردمى که پیامبران به سوى آنان فرستاد22 - 

 (.6(، آیه 7ف)کارهاى شایسته کردند، و از پیامبران نیز که به سوى آنان به رسالت آمدند خواهیم پرسید. که آیا پیام خدا را ابالغ نمودند )سوره اعرا
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ز نیکی یا بدی به دست فرماندار جاری شود؛ عمل مشترک او و امام است. بنابراین انتخاب نهج البالغه(، تأکید می کند که آنچه ا

کارگزاران شایسته به عنوان همکاران و بازوان اجرایی او در ایفای وظایف خود و نظارت بر عملکرد آنان از شئون امام و پیشوای 

خالق نیکو و پسندیده، اقامه سنتهای حسنه و میراندن بدعتها و جامعه است. اقامه فرایض و شعائر الهی و تربیت مردم بر اساس ا

دفاع از دین و حفظ اصول و فروع و معارف دین از تغییر و تأویل و زیاد و کم شدن،  از وظایف حاکم اسالمی بر شمرده شده 

 (61, ص. 1379است )منتظری, 

 

 نیابتی بودن حکومت ولی فقیه  (4

جامع الشرایط در زمان غیبت امام زمان علیه السالم در فقه شیعه؛ مبتنی بر  نیابت از اثبات حق حاکمیت برای  ولی فقیه 

به عنوان مرجع امور مردم در  23امام معصوم است؛ که توسط خود ائمه معصومین علیهم السالم از باب نهی از مراجعه به طواغیت

ر موضوعات مورد اختالف و تنازع معرفی و مردم را به آنها حوادث و وقایع روزگار، و حاکم بر آنان و حجت امام معصوم بر آنان د

ارجاع داده اند. و اگرچه ولی فقیه با پیامبر اکرم)ص( و امام معصوم از لحاظ شأن و شرافت و جایگاه عصمت قابل قیاس نیست؛ 

ختیارات حاکمیّتی را دارا بوده و لیکن از لحاظ اختیارات حاکمیّتی، حدود و حوزه اختیاراتش با آن بزرگواران یکسان بوده و همه ا

 (.51, ص. 1378این اختیارات را به عنوان حق و تکلیف، اعمال خواهد کرد )خمینی, 

 نتخاب مقامات عمومی، جمع بین حق مردم و صالحیت امام مسلمین (5

 الف: انتخاب کارگزاران، صالحیّت امام مسلمین

آن، ولیّ فقیه در همه اموری که پیامبر اکرم)ص( و امام معصوم)ع( در در نظریه سیاسی اسالم، بر مبنای اصلی که مطابق 

آن والیت دارد؛ دارای همان والیت و اختیار هست؛ نصب و عزل کارگزاران حکومتی نیز از شئون انحصاری او است. بررسی سیره 

ه قیام و اقدام ایشان به نصب حاکم حکومتی پیامبر اکرم) ص( و امام علی )ع( به عنوان الگوی عملی حکومت اسالمی نشان دهند

, 1361و استاندار، به عنوان یکی از صالحیّتهای ذاتی اعمال والیت الهی است. از جمله نصب و اعزام حاکم برای یمن )ابن هشام, 

ین (  و تعی104, ص. 1377( و اعزام افراد متعدد بعنوان حاکم به شهرهای مختلف توسط پیامبر اکرم)ص( )جعفریان, 241ص. 

( از موارد اقدام آن بزرگواران 161, ص. 1362و اعزام استاندارانی به بصره، کوفه، یمن، مصر و شام  توسط امام علی )ع( )طبری, 

که نهج البالغه، ضمن نصب مالک اشتر به فرمانداری مصر، تأکید می کنند  53به تعیین کارگزار بوده است. امام علی )ع( در نامه 

عنوان والی و حاکم مصر برگزیده است؛ و به او مسؤولیت داده تا کارهای آن دیار را سامان بخشد. این مطلب مالک اشتر را به 

می باشد؛ داللت دارد. در فرازی «  ولی امر»آشکارا بر اینکه نصب اشخاص صالحیّت دار، به عنوان کارگزاران جامعه، از اختیارات 

از میان مردم، برترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن... برای فرماندهی »فرماید: دیگر از همین نامه، خطاب به مالک اشتر می 

سپاه، کسی را برگزین که خیرخواهی و شکیبایی او بیشتر است... سپس در امور کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش، به 

تخاب کن... از نویسندگان و منشیان، کارها را به کارشان بگمار... کارگزاران دولتی را از میان مردمی پاکیزه و با تقوی و.... ان

در اسالم، انتخاب بهترین ها و شایسته ترین ها برای واگذاری امور عمومی به آنان به عنوان یک اصل مهم و «. بهترین آنها واگذار

ب می شود؛ در صورتی که حیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است. آنکه انتخاب می کند؛ باید بهترینها را برگزیند؛ و آنکه انتخا

بداند از او بهتر و شایسته تری برای پذیرفتن آن مسئولیت وجود دارد؛ نباید بپذیرد. هم شخص انتخاب کننده و  هم فرد انتخاب 

ائمه معصومین )ع( خائن شونده، در صورتی که خالف این دستور عمل کنند؛ به شهادت احادیث متعدد، از پیامبر اکرم)ص( و  

 .(65-64، جلد دوم, ص. 1379)منتظری, پیامبر و مسلمانان هستند به خدا و

فقهای شیعه اعم از متقدمین و متأخرین نیز که در طول تاریخ اسالم، متعرض مباحث مربوط به والیت فقیه در زمان غیبت 

مسلمانان و قیام به امور  شده و بصورت مختصر یا مفصل مباحث مربوطه را مورد تبیین قرار داده اند؛ صالحیّت والیت عامه بر

(.  1393سلیمانی,  &آنان و نیز عزل و نصب کارگزاران حکومت را از اختیارات ولی فقیه بر شمرده اند )ملک افضلی اردکانی 

ولی فقیه بر همة اقشار جامعه » می نویسد:  « قانون در اتحاد دولت و ملت»ق( در کتاب 1342سیدعبدالحسین الری )متوفای 

وایان و کارگزاران حکومت و دولت گرفته تا خزانه داران و مردم، در تمام امور حسبه و اجراء حدود شرعی و ترجیح و از فرمانر

                                                           
 در منطق قرآنی و روایی، طاغوت به معنای حاکم غیر الهی است. - 23
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تعیین احکام کلی و مصالح نوعی؛ اعم از عزل و نصب و تعزیر و حدود و تبدیل و تألیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت 

(. بنابراین مجتهد جامع الشرایط، 4, ص. 1326)الری, « محرز و نافذ و جاری است او« حاکمیت»دارد و « والیت»رسول و امام، 

فقط در فتو دادن مرجع نیست، بلکه در همة آنچه که عموم مردم به » نایب امام در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است و 

)مظفر, « ها جایز نیست، مگر با اذن و اجازة مجتهدآن نیاز دارند؛ از حکومت و قضاوت و غیره والیت دارد و برای غیر او تصدی این

ولیّ فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همة »نصب مسؤوالن دولتی در اختیار ولی فقیه است.  . بر این اساس،(35, ص. 1380

ق, ص.  1415)مؤمن, « نهادهای حکومت از جمله قوای سه گانه و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع می شود

(. نصب مسؤوالن دولتی، بلکه نصب هر کسی که کاری از دولت اسالمی به او واگذار می شود از اختیارات فقیه است 11-12

 (. 549, ص. 1383)مؤمن, 

امام خمینی)ره(، بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ایران که نظام حکومتی والیت فقیه با اندیشه های ناب اسالمی و رهبری 

ت و فعلیّت یافته و مستقر گردیده و خود سالها در جایگاه والیت مطلقه فقیه عمالً آن را راهبری کرده است؛ مشروع ایشان عینیّ

اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، والیت فقیه »داند: جمهور را منوط به امر فقیه میبودن تمامی ارکان نظام اسالمی از جمله رئیس

جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، با امر خدا نباشد، رئیس در کار نباشد، طاغوت است... اگر

رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می

به حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه »ند: (. ایشان در تنفیذ احکام رؤسای جمهور می فرمای221, ص. 1370)خمینی, 

، 12)همان، ج« نمودم« منصوب»الشرائط باشد؛ اینجانب به موجب این حکم، رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت جامع

که یا خود  اجرای همة احکام اسالمی که در نظم جامعه اسالمی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرائط است»(. پس، 139ص

(. مبانی 251, ص. 1391)جوادی آملی, « او مباشرتًا آنها را انجام می دهد و یا با تسبیب، به افراد صالحیّت دار تفویض می کند

فقهی ما اقتضا دارد که در زمان غیبت امام معصوم، انتخاب و انتصاب کارگزاران، به دست ولی فقیه که حاکم و ولی علی االطالق 

اگر کسی بخواهد در شؤون حکومت و والیت تصرف کند، باید مأذون از سوی »( و 54, ص. 1392صباح یزدی, است؛ باشد )م

 (.69, ص. 1378)مظاهری, « ولی فقیه باشد و عمل وی مورد تنفیذ رهبری حکومت اسالمی قرار گیرد

 ب: جمع بین صالحیّت ولی فقیه و حق مردم، در انتخاب کارگزاران نظام

و  57، 12، 5، 4الب فوق، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که مطابق اصول متعدد آن، از جمله اصول با توجه به مط

توصیف ماهیت آن در مقدمه قانون اساسی، بر مبنای فقه شیعه جعفری بنا شده است؛ قاعدتًا باید با مبانی فقهی و مکتبی اسالم 

ذیرش حق حاکمیت مردم، در طول حاکمیت الهی بوده، و اتکای اداره امور سازگار و در جهتِ هدفِ پیاده سازی آن باشد. لذا، پ

به آرای عمومی و انتخاب مقامات عمومی از قبیل نمایندگان مردم در مجالس شورای اسالمی و خبرگان رهبری، انتخابات 

ن قضیّه، که از طرفی بر حق نصب ریاست جمهوری و ... با مبانی اعتقادی و فقهی قانون اساسی نباید تعارضی پیدا نماید. در ای

کارگزاران توسط ولی فقیه تأکید می شود؛ و از سوی دیگر، بر اساس جمهوری بودن شکل حکومت، مردم از طریق انتخاب 

نمایندگان خود، اعمال حاکمیت می نمایند؛ سازگاری الزم در عین حفظ مالحظات هر دو طرف قضیه، کارایی و عقالنی بودن 

 ، چگونه قابل دستیابی است؟ سازوکار اتخاذی

لزوم دارا بودن حداقلی از صالحیّتها و شایستگی های ضروری برای عهده دار شدن هر مسئولیتی بخصوص در مناصب و 

یا شبیه بدیهی است. همچنین در این مورد، احراز صالحیّتهای یک شخص شرط است و نه  24مشاغل عمومی، یک اصل بدیهی

وجود صالحیّتها در او. تفاوت در سطح مسئولیت، یا تغییر نوع نظام سیاسی، به این اصل خدشه ای وارد  صرفاً نبودِ دلیلی بر عدم

نمی آورد؛ چرا که سطوح مختلف مسئولیتی، شایستگی های خاص خود را می طلبد؛ و تفاوت نظام سیاسی یا مکاتب زیربنای 

اصل ضرورت وجود آن را. بر این اساس، از آنجا که منتخبین مردم، به آنها، تفاوت در معیارهای صالحیّت را بدنبال دارد و نه نفی 

عنوان کارگزاران حکومت اسالمی انجام وظیفه خواهند نمود؛ و بر اساس مبانی فقهی ما، مشروعیت تصرّف کارگزار در امور 

ه مقدمات ضروری تعیین عمومی، منوط به دارا بودن شایستگیهای ضروری، نصب و تنفیذ ولی فقیه است؛ برای جمع بین هم

کارگزاران، دو راه وجود دارد. راه اوّل این که کاندیداها آزادانه در معرض انتخاب مردم قرار گرفته و منتخبین آنها در مرحله بعد، 

                                                           
 تدالل ندارد)فرهنگ فارسی معین(.آن چه که عقل برای پذیرفتنش نیاز به اس - 24
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تأیید او، از لحاظ دارا بودن صالحیّتهای الزم توسط ولی فقیه، مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت دارا بودن صالحیّتهای الزم، و 

منصوب گردند. ممکن است؛ بررسی صالحیّتها به نهاد دیگری واگذار شود؛ که در این صورت، تعیین کارگزار، سه مرحله خواهد 

داشت: انتخاب توسط مردم، احراز صالحیّت توسط نهاد ویژه، اظهار نظر ولی فقیه مبنی بر تأیید و تنفیذ او. راه دوم این است که 

تصدّی مناصب عمومی) منظور مناصبی هستند که شخص از طریق انتخابات می تواند به آنها دست پیدا کند( ابتدا کاندیداهای 

از لحاظ دارا بودن حداقل شرایط الزم، توسط ولی فقیه یا نهاد ویژه ای احراز صالحیّت شده و سپس، دارندگان شرایط ضروری، 

ظر می رسد؛ در صورتی که نهاد تعیین صالحیّت کاندیداها، مستقل از در معرض انتخاب مردم قرار گیرند. در هر دو صورت،  بن

ولی فقیه باشد؛ بر اساس مبانی فقهی، حق بررسی و احراز صالحیّت کاندیداها، توسط ولی فقیه یا شخص یا هیأتی منصوب 

 ایشان، محفوظ و غیر قابل خدشه باشد.

غیر عملی و غیر عقالنی آن آشکار می گردد. توسّل به چنین با اندک دقتی در راه پیشنهادی اول، ماهیّت غیر منطقی، 

راهکاری، آشکارا نقض غرض انتخاب اصلح، موجد هرج و مرج و تقابل بین مردم و رهبری و اصوالً از لحاظ عملی، غیر ممکن 

ه چهارم(و نفر ) دور 50است. بعنوان مثال، در انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران در دوره های مختلف، حداقل 

. تصور فرضی که مردم بتوانند از بین چنین تعدادی 25نفر) دوره نهم( کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بوده اند 1014حداکثر

از کاندیداها اصلح را شناسایی و با اکثریت مطلق آرا ، یعنی بیش از پنجاه درصد ، او را انتخاب کنند؛ غیر ممکن بودن آن را 

وه در این حالت به فرض توفیق در انتخاب، ممکن است شخص انتخاب شده، واجد صالحیّتهای الزم نبوده تصدیق می کند. بعال

 و بعالوه اصوالً نتواند تأیید و تصویب منشأ مشروعیت تصرف در امور اجرایی کشور) ولی فقیه( را به دست بیاورد. 

ین همه کاندیداها چند نفر را انتخاب کنند و در مراحل بعنوان راه حل پیشنهادی ممکن است گفته شود که مثالً مردم از ب

بعد، یکی از آنها با احراز صالحیّتها و اخذ تأییدیه نهایی از رهبری، متعیّن گردد. این پیشنهاد هم گرهی از کار باز نمی کند و 

مطلق آرا توسط دو یا چند نفر ،  همه ایرادات پیش گفته، با شدّت بیشتری بر آن وارد است؛ مضافاً اینکه با فرض احراز اکثریت

حذف آنها در مراحل بعد، موجب ایجاد تقابلی بین آرای مردم و ضرورتهای دیگر نظام حقوقی در انتخاب مقام دولتی و ایجاد 

زمینه دائمی تنش، اختالف، آشوب و فتنه در بین مردم خواهد بود. در نهایت، قرار دادن احراز صالحیت کاندیدا به رأی 

نیز از نظر عقلی و تجربه عملی  -که صرف انتخاب آنان کاشف از وجود صالحیت الزم کاندیدای انتخاب شده باشد -ن دهندگا

نمی تواند مورد پذیرش باشد. سرشناس بودن یا مقبولیت شخص در بین مردم، با دارا بودن صالحیت های ضروری دیگر، مالزم 

 احراز آن صالحیتها را نیز نتیجه می دهد.؛ تا بگوییم: دستیابی به مقبولیت مردمی، 26نیست

راهکار دوم که در نظام حقوق اساسی ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ را با عنایت به این مصداق عملی مورد توجه 

عنوان میثاق  به -قرار می دهیم: در این روش) در ایران(، نهاد ویژه ای به نام شورای نگهبان با دارا بودن جایگاه قانون اساسی

برای تعیین صالحیّت کاندیداهای انتخابات مختلف تعیین شده و صالحّیت کاندیداها را از لحاظ دارا  -مورد پذیرش عام مردم

(. نیمی از اعضای شورا، 91بودن حداقل های شرایط و صالحیّتهای ضروری تصدی مناصب مربوطه احراز می کند) اصل 

( و به بیانی، نماینده ایشان در تعیین صالحیّت کاندیداها بوده و نیاز به دخالت مستقیم 91مستقیماً منتخب ولی فقیه) اصل 

                                                           
 پرتال وزارت کشور، به آدرس:25 - 

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

 18/02/1395دسترسی: تاریخ 

وَقَالُوا لَوَْلا ُنزِّلَ هَذَا اْلقُرْآَنُ عَلَى َرجُلٍ مَِن »  گفتند چرا قرآن بر مرد سرشناسى از دو قریه مکه و طائف نازل نشد؟خوانیم که مردم مىدر قرآن مى26 - 

دار و باغ دار است باید وحى هم فالن شخص، سرشناس و معروف یا سرمایه که همین کردندمى خیال آنها (. 31(، آیه 43سوره زخرف)«) الْقَْریَتَیْنِ عَظِیمٍ

 او تهیدستى و فقر خاطر به فقط را او فرماندهى مردم از بسیارى شد، لشکر فرمانده خدا طرف از طالوت که همین به او نازل شود!!. و در جای دیگر،

َت سََعةً مَِن الْمالِ قالَ ِإنَّ اللََّه َبعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قاُلوا َأنَّی یَکُونُ لَهُ اْلمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَْحنُ َأحَقُّ بِالْمُْلکِ مِنْهُ وَ لَْم یُؤْ وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ َقدْ » نپذیرفتند

(. این موارد و موارد متعدد دیگر از 247(، آیه 3سوره بقره)«.) لْکَهُ َمنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌمُ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسَْطةً فِی الِْعلْمِ وَ اْلجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتی

جاده حق و  وقایع تاریخی مانند عدم اقبال مردم به امام علی علیه السالم پس از وفات پیامبر اسالم) ص( نشان دهنده احتمال انحراف اکثریت مردم از

 حقیقت است.
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رهبر یا توسط نهاد دیگر را در زمینه احراز صالحیّت کارگزاران برآورده می نماید. نیم دیگر اعضای شورا، از طرفی به اعتبار 

ستقیم به رهبری منسوبند؛ و از سوی دیگر به اعتبار انتخابشان (، به طور غیر م91اصل ) معرفی شان از طریق رئیس قوه قضائیه

توسط نمایندگان مردم، به آنان منسوبند. ذکر این نکته بجاست که در نهایت با توجه به انتخاب غیر مستقیم رهبری توسط 

مردم از بین آنان به مردم، تصمیمات ایشان نیز به پذیرش مردم مستظهر است. پس از تعیین و معرفی افراد صالحیّت دار، 

انتخاب اصلح اقدام می کنند. و کسی که نصاب مورد نیاز را بدست آورَد؛ صالحیّتش احراز شده، تأییدیه رهبری را اخذ نموده و با 

رأی مردم انتخاب شده است. خروج افراد فاقد صالحیّت از گردونه انتخاب، همچنین امکان نیل به انتخاب اصلح و نیز کسب 

 نیاز آرا را تسهیل می کند. نصاب مورد

به نظر می رسد؛ این شیوه، با مبانی فقهی و ماهیّت جمهوری نظام، سازگار و در مقام عمل، مطلوب و اطمینان بخش است. 

منسوب بودن شورای نگهبان به رهبری نظام در موضوع تعیین صالحیّتها، عالوه بر انتخاب مستقیم نیمی از اعضا توسط ایشان، 

مذاکرات تدوین قانون اساسی )صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در مشروح 

 کامال مشهود است. 27.(، و نیز در رویّه عملی شورای نگهبان951، ج دوم، ص.1364

 

 گيري نتيجه

یا ولی فقیه( در نقطه مرکزی و  اعم از پیامبر اکرم)ص(، امام معصوم)ع() الگوی نظام سیاسی اسالم، با قرار دادن امام

محوریت نظام سیاسی، انسجام، یکپارچگی، وحدت و اقتدار نظام، و عدم انحراف از اصول و لوازم حاکمیت الهی را تضمین نموده 

است. بر این اساس، ساختار نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران که در قانون اساسی، تدوین و تبیین گردیده است،  شیوه اتخاذ 

که از طریق انتخابات به مقام خود دست می یابند؛ با مبانی تئوریک نظام شده در قانون اساسی در زمینه تعیین مقامات عمومی 

و ضرورتهای عملی ناشی از مکتبی بودن نظام سیاسی و اصول مشارکت مردم سازگار است. و به نظر می رسد، تعیین ساختار، 

گهبان به عنوان بازوی بالفصل رهبری در ایفای وظایف ذکر شده، و عمل کننده به ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شورای ن

نمایندگی از سوی مقام رهبری، ال اقل در ابعاد مرتبط با این تحقیق، مبتنی بر توجه و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی به 

 بوده است.لزوم حفظ سازگاری نظام حقوق اساسی ایران با مبانی فقهی نظام سیاسی اسالم 

                                                           
عنوان مثال می توان به تبعیت والیت مدارانه  شورای نگهبان از خواسته مقام رهبری مبنی بر اعالم صالحیت دو تن از رد صالحیت شدگان  به27 - 

 http://www.farsnews.com/printable.php?nnاشاره کرد)منبع:  1384انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، در تاریخ سوم خرداد 

 19/02/1395ریافت: ( تاریخ د8403030236=
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