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  شیعه سیاسی در فقه ختیشناتحولی روش
 

  1سید صادق حقیقت
  )1389(بهار  29، ش شیعه شناسیپژوهشی  -فصلنامه علمی

  چکیده 
محـوري و چگـونگی اعمـال     -محـوري بـه نهـاد    -به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فـرد 

ت. مقالـه حاضـر در   رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع اسقدرت، به نظر می
را با واکاوي کلمات سه فقیه برجسته جمهوري اسـالمی بـه بحـث     ٢صدد است این تغییر پارادایمی

تغییر پارادایمی هرچنـد ممکـن اسـت تاحـدي بـه شـکل ناخودآگـاه رخ دهـد، امـا تحلیـل           گذارد. 
مام خمینی بـا  اتواند دستاوردهاي جدیدي به همراه داشته باشد. شناسانه آن میخودآگاهانه و روش

به نهاد حکومت محوریت داد؛ و آغاز کننده ایـن حرکـت بـه حسـاب     » مصلحت نظام«طرح مسئله 
  محوري تناسب بیشتري دارد. -با نهاد» نظریه نظارت«محوري، و  -با فرد» نظریه والیت« آید.می

  کلمات کلیدي 
  محوري -محوري، نهاد -ت، مصلحت نظام، فردنظارفقه سیاسی، روش شناسی، والیت، 

  
 
  

شوندکه سیاست کالسیک بـه سـؤال   سیاست مدرن از سیاست قدیم در این نکته محوري از هم جدا می
اصـلی سیاسـت مـدرن پاسـخگویی بـه       داد؛ در حالی کـه دغدغـه  پاسخ می» ند؟چه کسی باید حکومت ک«

شـاه را   –فیلسـوف  » چـه کسـی؟  «اسـت. افالطـون در پاسـخ بـه سـؤال      » چگونه باید حکومت کرد؟«سؤال 
گویی به این پرسش یا با تقلید از متفکران یونان پاسـخ فلسـفی   معرفی کرد؛ و متفکران اسالمی هم در پاسخ

دادند، و یا به فقه (سیاسی) روي آورده و از حاکمیت فقیـه (بـه شـکل مسـتقل یـا در کنـار حاکمیـت شـاه)         
 بـر  بایـد  کسـی  چـه « کـه  شـوم  مسـئله  ایـن  از ــ  نام ذکر بدون ـ را پوپر انتقاد نیز طهرياستاد م سخن گفتند.

 فلسـفه  در پـردوام  خطـر  و بـزرگ  بسـیار  اشتباه یک را آن او قول از و ؛کندمی نقل »کند؟ حکومت جامعه
 چگونـه : «کـه  اسـت  ایـن  تـر خالقانـه  و تـر عاقالنـه  مسـئله  کـه  گویـد مـی  وي قـول  از سپس .داندمی سیاسی

 وي زیـان  و ضرر اسباب نتوانند ناصالح و بد زعماء که دهیم ترتیب چنان را اجتماعی هايسازمان توانیممی
 3.»شوند؟
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هـاي فقهـی بـه سـؤال     البته، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران نشانگر زوال اندیشه فلسفی و فربه شدن پاسخ 
پردازد کـه تحـوالتی در فقـه    فارغ از ادعاي فوق، این مقاله به این مسئله می 1فوق در طول زمان بوده است.

و  مقدمـه را از پیروزي انقالب اسـالمی، بـه وجودآمـده کـه شـاید بتـوان از آن        ساسی شیعه، باالخص پسی
هـاي  محسوب نمود. در حالی که فقهاي شیعی تا سـال  شناسی فقه سیاسیي کلی در روشتغییر سازيزمینه

پاسـخگویی بـه    از زمـان امـام خمینـی (ره) بـراي     گرایشـی گفتند، پاسخ می» چه کسی؟«اخیر تنها به سؤال 
 .؛ هرچند صراحتی در کالم ایشان نسبت بـه ایـن مـدعا وجـود نـدارد     به وجود آمده است» چگونه؟«پرسش 

هاي والیی در عمل ایـن گونـه   محور باشد، ولی نظریه -تواند نهاددرست است که از نظر منطقی والیت می
  اند.فرد را مطرح کرده ،»چه کسی«ب هاي والیی در حوزه دانش فقه سیاسی عمالً در جوا. نظریهاندنبوده

 تعبیر به آن که اینجانـب « :م داشتبه طور صریح اعال اختیارات حکومت در توصیف حوزه خمینیامام 
هـاى اینجانـب   در چارچوب احکام الهى داراى اختیار است، به طور کلى بر خالف گفتـه  حکومتام گفته
اهللا علیه وآلـه و سـلم ـ      ز والیت مطلقه رسول اهللا ـ صلىاى اکه شعبه حکومت«به نظر امام خمینى،  2».است

در  3.»و روزه و حـج اسـت   است، یکى از احکام اولیه اسالم است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتـى نمـاز  
بی سبب نبود که از دیـدگاه ایشـان،    تمامی عبارات فوق، بحث از حکومت و اختیارات آن است، نه از فرد.

و نیـز   ؛ا رد احکـام اولیـه فرقـى نـدارد    بـ س از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس رد احکام ثانویه پ
ى مجلـس و انفـاذ شـوراى نگهبـان     أو پـس از ر  کـافی نیسـت؛  فقیه  مطلقه والیت براياحکام ثانویه صرف 

جـا  در ایـن  4اى اقـدام کنـد.  و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ مالحظـه  ؛هیچ مقامى حق رد آن را ندارد
کـه تشـخیص آن بـا عـرف      ،در موضوعات عرفیهرا تشخیص دو ـ سوم مجلس شوراى اسالمى  بود که امام 

(و نـه نهـاد    فقیـه شـد کـه   دیدگاه حکومتی امام نقد برخی فقهاي سـنتی محسـوب مـی   ، کافی دانستند. است
که امـام   جادانستند. در آنحکومت) را داراي والیت در امور عمومى محدود به چارچوب احکام شرع می

هاي طلبگی پاسـخگو نیسـت و   نقش زمان و مکان را در نظر گیرید، چرا که این بحث«(ره) توصیه کرد که 
از دیـدگاه   بـود. » نهـاد «بـه  » فـرد «گـذار از  ایشان اندیشه  هاي زیرینالیه در شاید 5،»کشاندبست میما را بن
-ت داخلـی و خـارجی محسـوب مـی    فلسفه برخورد با شرك و کفر، و کلید حل معضال» حکومت«ایشان، 

-نظام از دیدگاه امام، با والیت مطلقه پیوند دارد. حکومت اسالمی بر اسـاس مصـلحت مـی   مصلحت  شود.
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دهم که خودشان قبل از ایـن گیرهـا، مصـلحت نظـام را در نظـر      تذکرى پدرانه به اعضاى شوراى نگهبان مى« :60ص ،21ج همان، . 5

هـا اسـت .   گیـرى چرا که یکى از مسایل بسیار مهم در  دنیاى پرآشوب کنونى ، نقش زمان و مکان در اجتهـاد و نـوع تصـمیم    ؛بگیرند
هاى طلبگى  مـدارس کـه در   و این بحث ؛کندکفر و معضالت داخلى وخارجى را تعیین مى فلسفه عملى برخورد با شرك و حکومت

  .»کشاندهایى مىبستنه تنها قابل حل نیست که ما را به بن چارچوب تئوریها است،
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تواند احکام اولیه و ثانویه (مصطلح) را (به شکل موقت) تعطیل نماید؛ و از این جهـت، احکـام حکـومتی و    
نهـاد  «رسـد پـاي   جاسـت کـه بـه نظـر مـی     ارد. در ایـن مصلحت نظام بر احکام شرعیه اولیه و ثانویـه تقـدم د  

هاي شخص نیست که احکام شـرعیه را  سنجیشود. پس تصمیمات و مصلحتبه میان کشیده می» حکومت
کند؛ بلکه نهاد حکومت از چنین شأنی برخوردار است. وقتی در فقه سیاسی فرد جاي خود را بـه  تعطیل می

در حـوزه فلسـفه سیاسـی     ايشود. اگـر نظریـه  لسفه سیاسی نیاز پیدا میدهد، به نظریه دولت از نظر فنهاد می
مانـد؛ و  نباشد که بحث فوق را هدایت کنـد، مصـلحت دولـت و مصـلحت نظـام بـدون پشـتوانه نظـري مـی         

شود. بـرعکس، اگـر هـر    پذیر میاز آن امکان -حتی دولتی اقتدارگرا  –هاي متفاوت و گاه متضاد برداشت
 1سیاسی و فلسفه سیاسی به وظیفه خـود محـدود شـوند و بـه اصـطالح بـا هـم همـروي         یک از دو دانش فقه

بـه   اي اندیشیده، و مددکار فقه سیاسی خواهد شـد.  داشته باشند، در باب دولت از منظر فلسفه سیاسی نظریه
تنـى  جمهورى اسـالمى مب «تحت عنوان توان از آن میکه  را درباره دولتاندیشه امام (قدس سره) هر حال، 

نهادى بـین مفـاهیم قـدیم و جدیـد بـه ویـژه والیـت و        تالشى در راستاى ایجاد هم، 2یادکرد» بر والیت فقیه
بـه  خـواه نظیـر نـایینى    در تداوم سنت فکرى مجتهدان مشروطه ،منظر از اینشود؛ و محسوب میجمهوریت 

    3.رودشمار می
شناسـانه  را مطرح کردند که از نظر روش مبانی فقهیاي از مجموعهامام راحل (قدس سره) در مجموع، 
» نهـاد «بـه  » فـرد «گیـري فقـه سیاسـی را از    حضرت امام اولین فقیهی هستند که جهـت رسید. بدیع به نظر می

   گیري جدید را تکمیل نمودند.  تغییر دادند؛ و شاگردان ایشان این جهت
 اسـتاد نیـز بـه   الیـت انتخـابی فقیـه    نظریـه و همان گونه که خواهد آمـد،   ،نکته قابل توجه این که هرچند

اهللا مطهري بـه نظریـه نظـارت اشـاره     جا مانده از آیتولی عبارات محدود به نسبت داده شده،شهید مطهري 
حکومـت کنـد. نقـش     س دولت قرار بگیرد و عمالًأوالیت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در ر« 4:دارد

ه در آن مردم، اسالم را به عنوان یک ایـدئولوژي پذیرفتـه و   یعنی کشوري ک -فقیه در یک کشور اسالمی 
. وظیفه ایدئولوگ ایـن اسـت   نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم -به آن ملتزم و متعهد هستند 

-داشته باشد. او صالحیت مجري قانون و کسی را کـه مـی  نظارت که بر اجراي درست و صحیح استراتژي 

-قـرار مـی   و بررسـی  نظـارت کادر ایدئولوژي اسالم به انجام برساند، مورد خواهد رئیس دولت بشود و در 

-جالب آن که استاد شهید درك این مسئله را به ارتکاز مردم این زمان و عصر مشروطه ارجـاع مـی   5.»دهد
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و نیز مردم ما از والیت فقیـه ایـن نبـوده و نیسـت کـه فقهـا        –دوره مشروطیت  –تصور مردم آن روز «دهد: 
برخی آراي اولیه حضرت امام نیز به ایـن نظریـه اشـاره     1».کنند و اداره مملکت را به دست گیرندحکومت 

گـوییم حکومـت    گوییم حکومت باید با فقیه باشد؛ بلکه مـی ما نمی«داد: و باز به مشروطه ارجاع می ؛داشت
-انی صـورت نمـی  باید با قانون خدایی که صالح کشور و مردم است اداره شـود؛ و ایـن بـی نظـارت روحـ     

 –هـاي والیـت   اصـوالً نظریـه   2».گیرد؛ چنانکه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده اسـت 
چـه  «هـاي نـوع اول در پاسـخ بـه سـؤال      محور بر فرد، و نظریه نظارت بر نهاد تأکید بیشتري دارند. در نظریه

رض مطرح است که امور اجرایی به خـود  کنند؛ اما در نظریه نظارت این فشخص فقیه را مطرح می» کسی؟
مردم واگذار شده است و تنها باید از جانب متخصصان دینی مورد تأیید قرار گیرد. اگر شأن نظـارت بـراي   
اسالمی بودن امور فرض گرفته شود، اساساً دلیلی ندارد که بـه نظـارت فـرد اکتفـا کنـیم؛ چـرا کـه نظـارت         

هـاي والیـی   دقیقاً به همین دلیـل اسـت کـه فـرد در نظریـه      رسد.یتر به نظر مجمع فقیهان به صواب نزدیک
  هاي نظارتی محوریت دارد.بیش از نظریه
دراسـات فـی والیـۀ الفقیـه و فقـه الدولـۀ       در تفـاوت دو کتـاب   » نهـاد «بـه  » فرد«رسد گذار از به نظر می

نظریـه والیـت   «تـاب اول  نیز قابل طرح باشد. در ایـن کـه در ک   4حکومت دینی و حقوق انسانو  3االسالمیۀ
فرض نانوشته نویسـنده در کتـاب   رسد پیشطرح شده، شکی وجود ندارد. اما به نظر می» انتخابی مقیده فقیه

و نـه تقریـري    –از فرد به نهاد بوده است؛ و بنابراین بایـد آن را درانـداختن طرحـی نـو      ي ظریفدوم گذار
 انـد نظـر گـرفتن ایـن مفـروض کـه ایشـان تنـاقض نگفتـه         تلقی نمود. با در –جدید از نظریه والیت انتخابی 

(با توجه بـه قـرائن خـارجی     و با در نظر گرفتن نیت مؤلف (یعنی در زمان واحد به هر دو مبنا معتقد نیستند)
بـه  » والیت«، و گذاري بنایی از »نهاد«به » فرد«توان گفت در آراي اخیر حرکتی مبنایی از سوي ، میدیگر)

  شود:در راستاي تأیید این مدعا، به چند مورد اشاره میشود. میمشاهده » نظارت«
  
 و اقتـدار  نـوعی قـدرت   »والیـت «ماهیت والیت غیر از نظارت اسـت.  : نظارت وماهیت والیت  -1

عبـارت اسـت از    »نظـارت «شود؛ در حالی که اشخاص معینی اعطا می شخص یا به کهبراي سرپرستی است 
، که اصوالً بر اسـاس درخواسـت   شریعت موجود در یک حکومت بر اساسال عمبررسی انطباق احکام و ا

در نظریه نخست ایشان، ماهیت والیت فقیـه بـه عنـوان تـداوم والیـت الهـی تصـور        . پذیردمردم صورت می
مراتـب   اسـت؛ و  –تبارك وتعـالی   -مرتبه کامله والیت تشریعی منحصر به ذات پاك خداوند «شده است: 
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 ٥ 

در زمان غیبت بـراي فقیـه    و –علیهم السالم  -ی پیامبران، پیامبر اکرم و ائمه معصومین تر آن براي برخنازل
  1».فصل آنان است بصیرت نسبت مشکالت زمان وقدرتمند بر حل و عادل آگاه به زمان حوادث و

بلکـه   ؛هشدبه والیت منصوب نشخص معینی از سوي شارع مقدس ، والیت انتخابی فقیه بر اساس نظریه
اصـل انتخـاب    مقـدس  شـارع پس هرچند  2وجود صفاتى را براى حاکم اسالمى اعتبار کرده است. خداوند

-هـاى انتخـاب  اما شکل حکومـت، نحـوه انتخـاب، ویژگـى     ؛فرد واجد شرایط را از سوى مردم امضا کرده

ده است. بـر اسـاس ایـن نظریـه، بیعـت وسـیله انشـاى        شکنندگان و چگونگى اجراى آن را به عقال واگذار 
ولیت است. در زمان غیبت، مشروعیت حکومت در چارچوب شرع، مسـتند بـه مـردم اسـت. بـا سـازوکار       ت

شـود والیـت حـاکم    توان مقید نمود. همچنین مىشرایط ضمن عقد، اختیارات حاکم را به قانون اساسى می
بـر را از  را به مدت مشخصى(مثل ده سال) محدود کنند. ولى امر در دو صورت قابل عزل است: صفات معت

ن اساسـى) تخلـف نمایـد. دولـت متصـدى      یا از تعهدات خود (شرایط ضمن عقد در قالب قانو د،دست ده
ــت   ــه اس ــومى جامع ــور عم ــد.    ؛ام ــى آزادن ــور شخص ــى و ام ــدگى خصوص ــردم در زن ــا و م ــه   بن ــر نظری ب

ازوکار از سـ  ، ولـى وي باشـد مقیده فقیه، گرچه تبعیت از رأى اکثریت بر حاکم واجب نمى انتخابى والیت
به شکل نسبى در قـانون  تواند میتفکیک قوا و  ؛دگانه اشراف دارفقیه بر قواى سه .کندمشورت استفاده مى

بـرعکس،  ،  نه همه فقها و نه شـوراى ایشـان.   د،والیت دار» فقیه«یه، بینى شود. بر اساس این نظراساسى پیش
یـک قـوا و توزیـع قـدرت     وص تفکبه دسـتاوردهاي بشـر در خصـ    که حکومت دینی و حقوق انسانکتاب 

چه اهمیت دارد تنهـا  بر این اساس، آن 3.داندبه صراحت والیت فقیه در حوزه اجرا را منتفی می توجه دارد،
در دیدگاه جدیـد،   4والیت شخص فقیه در این زمینه مدخلیتی ندارد.و تنها اجراي احکام شریعت است؛ و 

  ضرورتی ندارد فقیه در رأس امور باشد.
  
بـر داشـتن   حـداقل  فقهاسـت؛ و جملگـی    اش اجمـاع الیت فقیه به معناي کلیومحدوده والیت:  -2

انـد. امـا   کـرده والیت در حوزه قضاوت و والیت (یا جواز تصرف) در محـدوده حسـبه اذعـان    اعالم فتوا و 
ده بـراي  والیت فقیه به معناي داشـتن والیـت سیاسـی گسـتر     اي از ایشان برمسئله مهم آن است که تنها پاره

در محدوده شـرع مقـدس، و   » فقیه«اند. نظریه والیت انتخابی والیت را براي تصریح داشتهتشکیل حکومت 

                                                
  .147-146، ص 1379ترجمه محمود صلواتی، تهران، سرایی، ، 1، ج مبانی فقهی حکومت اسالمیحسینعلی منتظري، .  1
تصابى مطلقه و نظریه والیت انتخابى مقیده فقیه در منشأ مشروعیت، اسالمیت، نقش مردم، بیعت، جمهورى بودن دو نظریه والیت ان. 2

پذیرى و مهار قدرت سیاسى، اطالق و تقیید اختیارات دولت، مـدت زمامـدارى،   حکومت، نصب و عزل حاکم، قانون اساسى، نظارت
هـاى حکومـت   دغدغـه  ،محسن کدیور(ر.ك:  اهمدنى و محدوده آزادى هاى اسالمى، جامعهمصلحت نظام، وحدت و تعدد حکومت

مسئولیتهاي فراملی (ر.ك: سید صادق حقیقت،  اندسهیمورد قابل مقا ستیو در مجموع در ب )،74ـ64ص  ،1379نشر نى،  ،تهران ،دینى
 .)239-237، ص 1376، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، در سیاست خارجی دولت اسالمی

  .14-13، ص حکومت دینی و حقوق انسانمنتظري، .  3
  .23. همان، ص  4



 ٦ 

شرط مـدت ده سـاله و یـا شـرائط مربـوط بـه قـانون        در محدوده قرارداد بیعت و شروط ضمن عقد (همانند 
انتصـابی فقیـه   ت مطلقـه  تري نسـبت بـه نظریـه والیـ    و بدین جهت محدوده مضیق نماید؛محدود می اساسی)

کند کـه والیـت   تصریح می . اما چون منتظري اول به نوعی به نظریه والیت قائل است،براي فقیه قائل است
محـدوده والیـت فقیـه جهـاد ابتـدایی در      و  1؛به مثابه نظارت در کشورهاي پادشاهی همانند انگلستان نیست

همه اموري که متعلـق بـه جامعـه مسـلمانان بـه عنـوان بـه        «از دیدگاه وي،  2گیرد.زمان غیبت را نیز در بر می
توان وظایف حاکم را در این جملـه خالصـه   باشد... و نیز میعنوان جامعه است، بر عهده حاکم اسالمی می

اما بر اساس نظریه اخیـر ایشـان، اساسـاً     3».حراسۀ الدین وسیاسۀ الدنیا :خالصه کرد: نگهبانی دین واداره دنیا
؛ و تنها (در صـورتی کـه مـردم بخواهنـد) بـر اعمـال       فقیه والیتی براي تشکیل حکومت و اداره آن را ندارد

و ایـن گونـه نیسـت کـه والیـت وي در حـوزه اجـرا ثابـت         « خواهد نمـود: » نظارت«صحیح احکام شریعت 
تواننـد  مـی » خـود مـردم  «البتـه   5یـن امـر تأکیـد کـرده بودنـد.     هم بـر ا  1376ایشان در سخنرانی سال  4».باشد

بینی کنند که این نظارت همراه با ضمانت اجرایی باشد. مرحوم نایینی هم که والیـت  سازوکارهایی را پیش
پذیرفته بود و به نظارت پنج فقیه بر اجراي صحیح احکام (بر اسـاس قـانون اساسـی     6را در حد حسبه موسع

شـاید بـه همـین دلیـل باشـد کـه وي در        .پرورانـد تا حدودي این اندیشـه را مـی  نیز داشت، مشروطه) اعتقاد 
اگـر در جـایی یـا در زمـانی مـردم      «بحث حسبه را پیش کشیده است: حکومت دینی و حقوق انسان کتاب 

براي تشکیل حاکمیت الزم اقدام نکردند و طبعا هرج و مرج و نـاامنی و تضـییع حقـوق و قتـل و غـارت بـه       
هـاي  ود آمد، و یا حاکمیت ظالمی سر کـار باشـد کـه حقـوق مـردم را تضـییع کـرده و یـا معانـد ارزش         وج

در درجـه اول بـر فقهـاي عـادل و در درجـه دوم بـر        حسـبه انسانی و دینی باشد، در این دو صورت از بـاب  
و بـر   ؛اینـد اکمیت الزم و ضروري اقـدام نم عدول مؤمنین واجب است به اندازه توان خود در راه تشکیل ح

  7».باشدمردم نیز اعانت آنان واجب می
  

                                                
  .105، ص 3ج همان، .  1
اند، مشروط به وجوب امام است. اما علی االقوي، امام منحصـر بـه   جهاد ابتدائی و وجوب آن چنان که  گفته: «38، ص 1ج همان،  . 2

   ».شودالشرایط نیز میمعامام معصوم نیست؛ وامام عادل کافی است که طبعاّ شامل فقیه جا
  .61، ص 3، ج مبانی فقهی حکومت اسالمیمنتظري، .  3
  .14-13، ص حکومت دینی و حقوق انسان. منتظري،  4
فقیه هم با آن شرایطی که دارد، درقانون اساسی وظایفی برایش مشخص شده؛ در قانون اساسی ما، یک والیت فقیه هم هست. ولی«.  5

  ).23/8/76حسینعلی منتظري، سخنرانی ( کند نظارتم بوده این که اش که مهعمده  وظیفه
. یک تصور این بود که حسبه (االمور التی الیرضی الشارع بترکها) ها نباشد. حسبه اموري است که شارع مقدس راضی به ترك آن 6

ینی اموري همچون نظم شهرها و حفظ شد (حسبه مضیق). اما حسبه طبق برداشت محقق نایبه اموري همچون صغار و یتامی محدود می
، با مقدمه و تنبیه االمۀ و تنزیه الملۀشود (محمدحسین غروي نایینی، مرزها و کلیه اموري که وظیفه سلطان هر مملکتی است را شامل می

  ).  78و  46، ص 1334اهللا سید محمود طالقانی، چاپ سوم، تهران، پاورقی آیت
  .25، ص انسان حکومت دینی و حقوق. منتظري،  7



 ٧ 

شرایط حاکم اسالمی بر اساس نظریه والیـت انتخـابی بـا نظریـه نظـارت       :شرایط حاکم اسالمی -3
در نظریه نخست، چند شرط بـراي حـاکم اسـالمی برشـمرده شـده اسـت: عقـل        فقیه (یا فقها) تفاوت دارد. 

تـرین  علم اجتهادي به احکام اسالمی بلکه افقهیت (بـه عنـوان مهـم   وافی، اسالم  و ایمان، عدالت، فقاهت و 
به شکل صریح به شـرط فقاهـت و    دراسات در حالی که 1شرط)، تدبیر، بخیل نبودن، رجولیت و پاکزادي.

 3؛»والیت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت نـدارد «، حکومت دینیکتاب در  2،افقهیت اشاره نموده
  4فقط به حوزه افتاء محدود شده است. اعلمیتشرط و 

  

بر اسـاس نظریـه والیـت انتخـابی مقیـده فقیـه، تنهـا        شخصی یا گروهی بودن این مسئولیت:  -4
در ایـن نظریـه والیـت فقیـه مطـرح اسـت، نـه        «هاي انتصابی، یک فقیه والیت بالفعل دارد. بر خالف نظریه

رئـیس  «در حـالی کـه در نظریـه نخسـت      5».هسـتند والیت فقیهان. فقیهان غیـر منتخـب فاقـد والیـت فعلیـه      
توانـد بـه وسـیله یـک فقیـه یـا       در نظریه دوم، نظـارت مـی   6،»نه شوراي رهبري، حکومت اسالمی فرد است

یا چنـد فقیـه از میـان     -در فرض ما که یک فقیه از میان فقهاي صاحب فتوا : «جمعی از فقها صورت پذیرد
و نظـر و   ؛قوانین مخالف شرع را رد کنـد  انین کشور نظارت و احیاناًحق دارد بر قو -آنان به شکل شورایی 

به عقیده ایشان، شوراي رهبري خطر اسـتبداد   7.»اي را یافته استفتواي او هم باید تبعیت شود و چنین سلطه
رسد اگر قدرت سیاسی به شخص واحد منتقل نشود، بهتر اسـت؛ زیـرا   در هر حال، به نظر می« دهد:را کاهش می

» و امـرهم شـوري بیـنهم   «در شخص واحد خطر استبداد بیشتر است ... پس، چه مانعی دارد به مقتضاي آیه شـریفه  
شـوند؟ و قطعـاً   قدرت سیاسی متعلق به جمیع مراجعی باشد که به عنوان شوراي رهبري از ناحیه خبرگان تعیین می

و غیرمعصـوم و احتمـال خطاپـذیري    (ع) معصـوم   دلیل این امر را باید در تفـاوت  8».خطر استبداد کمتر خواهد بود
هـا و ارتباطـات جهـانی و نیـاز بـه      با وضع پیچیده سیاست در دنیاي امـروز و بـا رشـد سیاسـی ملـت     «جستجو نمود: 

به نفـع   ... هاي قدرت به یک فردهاي مختلف، سپردن همه اهرمهایی گوناگون و مغزهاي متفکر در رشتهتخصص
 حاکم اسالمیشود، ایشان در آراي اخیر خود هم بر نقش نظارتی مان گونه که دیده میه 9».اسالم و کشور نیست

                                                
  .150، ص هاي دولت در فقه شیعهنظریه. کدیور،  1
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 ٨ 

تأکیـد دارنـد؛ و    يشـدن نقـش رهبـر    یـی راجرایغجملگـی بـر   تأکید دارند، و هم بر شورایی شدن آن. این دو امر 
  کنند.بنابراین، با نهادي شدن حکومت سازگاري بیشتري پیدا می

  
ند در نظریه والیت انتخابی مشروعیت اساساً از جانب مردم اسـت، امـا   هرچ: فقیه منشأ مشروعیت -5

توان مشروعیت در ایـن  را معین کرده می (از جمله فقاهت) از این جهت که خداوند صفات حاکم اسالمی
هـاي نصـبی (هماننـد نظریـه     دانسـت. مشـروعیت در نظریـه    نیـز الهـی  از جهت تعیین صفات والی، نظریه را 

 یه) از جانب خداوند است و آراي مردم صرفاً از باب مقبولیت احترام دارد؛ امـا مشـروعیت  والیت مطلقه فق
 ،آورنـد و بـا او  که مردم به یکـی از فقهـا روي مـی    است از این جهت (انتخاب) نخب نظریه در والیت فقیه

اما نـه بـه    براي امت حق انتخاب وجود دارد،: «کنندبیعت میبر اساس صفات معتبر از جانب شارع مقدس، 
(یـا   فقیههمان گونه که اشاره شد، در نظریه اخیر ایشان،  1».شکل مطلق، بلکه با در نظر گرفتن صفات معتبر

مشـروعیت   د.آن بحـث شـو  والیتی بـراي حکومـت کـردن نـدارد کـه از نـوع        کند؛ وفقها) تنها نظارت می
    کند.به این مهم اقدام می نظارت وي هم کامالً مردمی است؛ و تنها در صورتی که مردم بخواهند

  
 ر اسـاس تـوان بـ  می راساختار حکومت اسالمی بر اساس نظریه نخب ساختار حکومت اسالمی:  -6

د. در نظریه نخست هرچنـد سـه قـوه    حدس ز ساختاري که در قانون اساسی جمهوري اسالمی پیشنهاد شده
کنـد  کنند. وي تصریح مـی عنا پیدا میمجریه، مقننه و قضاییه وجود دارند، ولی جملگی تحت والیت فقیه م

 ،در ایـن نظریـه   2».باشـد ذکر شد، در فرض تمرکز قوا در حاکمیت دینی میدراسات چه در کتاب آن«که: 
درحکومـت اسـالمی، فـرد مسـئول ومکلـف اصـلی، حـاکم        «به ساختار هرمی قدرت تصـریح وجـود دارد:   

هـرم قـدرت   و در حقیقت، وي در رأس مخـروط   ایادي وي هستند؛ گانه بازوها واسالمی است؛ وقواي سه
از  ،امـا در نظریـه اخیـر ایشـان     3».بر تمامی پیکره حکومت اشراف تـام وتمـام دارد   و ؛قرار گرفته ومسؤلیت

توان از مدل تفکیک قوا سـخن  تري میجا که فقیه داراي والیت در امور اجرایی نیست، به شکل واقعیآن
بـه ویـژه در شـرایط     -تمرکز قوا در یـک شـخص غیرمعصـوم     اصوالً ،براساس تجربه و حکم عقال«گفت: 

دایـره والیـت فقیـه     طبعـاً  ،در فـرض تفکیـک قـوا    آورد.زمینه استبداد و فساد را فراهم مـی  -کنونی جوامع 
و این گونـه نیسـت کـه     ؛واجد شرایط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور خواهد بود

 5».طبق نظریه تفکیک قوا، متولی قوه مجریه الزم نیست فقیـه باشـد  « 4».زه اجرا ثابت باشدوالیت وي در حو
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 ٩ 

اسـت؛ و نیـاز بـه تعریـف     » پیشـنهاد «کنـد کـه مـدل نظـارت فقیـه تنهـا یـک        عالوه بر این، ایشان اضافه مـی 
  1هاي کارآمدتري را جایگزین نمایند.توانند مدلکارشناسی دارد؛ و بنابراین متخصصان می

محـور   -: اوالً آراي اخیـر امـام خمینـی (قـدس سـره) بـه سـوي اندیشـه نهـاد         توان گفتمجموع، می در
محور (نظریـه نظـارت) قلمـداد کـرد؛ و      -توان نهادمتمایل شده بود؛ ثانیاً اندیشه سیاسی شهید مطهري را می

مـت دینـی و حقـوق انسـان     حکو و دراسات فی والیۀ الفقیه و فقه الدولۀ االسالمیۀثالثاً در مقایسه دو کتاب 
 -نهـاد به سمت نظریه  )والیت انتخابی مقیده فقیهمحور ( -فردتمایلی از نظریه توان میدلیل  ششحداقل به 

در محـدوده والیـت    اسـت؛ نظـارت  غیـر از ماهیـت   ماهیت والیـت   :شاهده نمودمرا  )نظارتمحور (نظریه 
بنا بـر نظریـه    شرط حاکم اسالمیترین لی که مهمدر حا نظریه اول شمول بیشتري نسبت به نظریه دوم دارد؛

یـه  در نظریه نخست تنها یک فق اول فقاهت و افقهیت است، در نظریه دوم اساساً فقیه والیت اجرایی ندارد؛
منشـأ   ند به شوراي فقها نیـز واگـذار شـود؛   توااما در نظریه اخیر نظارت می (و نه شوراي فقها) والیت دارد،

کنـد. امـا   هرچند صفات حاکم را خداوند مشخص می ر نظریه اول از جانب مردم است،ا بمشروعیت فقیه بن
بـر اسـاس نظریـه     نشأ مشروعیت آن سخنی به میان آیـد؛ بنا بر نظریه اخیر، فقیه والیت اجرایی ندارد که از م

رکـز قـوا   تـوان گفـت در واقـع، تم   کند؛ و بنابراین مـی تفکیک قوا فقط تحت والیت فقیه معنا پیدا می ،اول
-محقـق مـی   تـري وجود دارد. اما در نظریه دوم چون فقیه والیت اجرایی ندارد، تفکیک قوا به شکل کامل

  شود.
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