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 چکیده                           
هدف پژوهش حاضر بررسی انتخاب کارگزاران در نظام سیاسی 
اسالمی است که ولی فقیه در رأس آن قرار دارد. سؤالی که مدنظر است 

یا انتصاب کارگزاران در  آفرینی ولی فقیه در فرایند انتخاب واینکه: نقش
توان اي قابل توجیه است؟ پاسخی که مینظام سیاسی اسالمی با چه ادله

ارائه کرد این است که ولی فقیه به عنوان تداوم حرکت انبیاء و معصومین 
در عصر غیبت از حیث پیاده کردن احکام اسالمی و شریعت و همچنین 

نقش مهمی در پیشبرد دینی،  ساالريمردماز حیث رعایت معیارهاي 
امور جامعه اسالمی، انتخاب کارگزاران شایسته و همچنین توجه به 
صالح مردم در جامعه اسالمی بر عهده دارد. همین مسؤولیت باعث نقش 
آفرینی مستقیم و غیرمستقیم ولی فقیه در امور انتخاب کارگزاران نظام 

. بررسی اسالمی و حرکت بر مبناي اصالح امور جامعه اسالمی است
بدلیل عدم درك تمایز نظام  »نظارت فقیه«دهد نظریه حاضر نشان می

-ها و همچنین نادیده گرفتن نقش مصلحت در گرهاسالمی با سایر نظام
اي ناقص است. در مقاله حاضر گشایی از مشکالت نظام اسالمی، نظریه

 تحلیلی استفاده شده است. -از روش توصیفی
 . ،احکام اسالمایران .ا.ولی فقیه، کارگزاران، جاسالم سیاسی،  :کلیدواژه

 02/10/1399 تأیید خیتار                                          04/05/1399 تافیدر خیتار
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 باشد.می یمنیخان یدونیفر یمحمدعلاین مقاله برگرفته از رساله دکتري آقاي 
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 مقدمه
ست. ادر هر جامعه و نظام سیاسی  انتخاب کارگزاران یکی از مسائل اساسی و حساس

ها و دن خواستهپایبندي به شعائر و ارزش هاي جامعه، اصالح و پیشبرد امور جامعه، پیاده کر
اره اد و امور مخرب براي ادمنابع مردم و نظام سیاسی و همچنین عدم گرایش به فس

ملکرد عرت بر هاي اغلب نظام هاي سیاسی در امر انتخاب کارگزاران و همچنین نظادغدغه
ندهاي مختلفی کند تا با به کارگیري فرایمی آنان است. بر این اساس، هر نظام سیاسی تالش

خاب اعم از نظارت حزبی، نظارت مطبوعات، جابجایی نخبگان و کارگزاران و ... انت
ساسی خویش، کارگزاران را به شکل مطلوبی سامان ببخشد و بر مبناي نظام حقوقی و قانون ا

وجود و همچنین مجامعه را به پیش ببرد. این فرایند با توجه به رویکرد سیاسی و حقوقی امور 
هاي ظامنهاي سیاسی و اجتماعی و همچنین بر مبناي باز و بسته بودن برحسب ایدئولوژي

 گیرد. سیاسی در سطح جهان، َاشکال متفاوتی نیز به خود می
خصوصیت  سی جمهوري اسالمی ایران، دوبا توجه به همین معیارهاي متفاوت، قانون اسا

ب را به صورت همزمان در خویش جمع کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقال
ت، ماهیتی با هدف استقرار نظام حکومتی اسالم بوده اس 1357اسالمی مردم ایران در سال 

بانی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکري و اعتقادي مذهب تشیع دارد؛ و از سوي دیگر، م
جانبه مهساالرانه و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همردم

، شکل نظام سیاسی ایران ساالريمردمدر اداره امور کشور را لحاظ نموده است. در حالیکه 
ر همین اساس، بکند، اسالمی بودن نظام، تعیین کننده ماهیت و محتواي آن است. را تعیین می

ظام سیاسی، ننهادها، ساختارها و تاسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل 
د. در رأس نظام لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتواي نظام نیز سازگار باشن

ه از جهات اسالمی که در اینجا جمهوري اسالمی ایران مدنظر است، ولی فقیه قرار دارد ک
ه در انتخاب کپایبندي به قانون اساسی و همچنین عمل بر مبناي شرع، وظیفه دارد قانونی و 

و اجتماعی  کارگزاران نظام اسالمی نقش ایفا نماید و جامعه را براساس شرایط خاص سیاسی
فرینی ولی مطرح شود این است که نقش آسئوال تواند به عنوان یک به پیش ببرد. آنچه می
یرمستقیم غانتصاب کارگزاران چه به صورت مستقیم و چه به صورت  فقیه در امور انتخاب و

گزاران در شرایط ؟ آیا نقش آفرینی ولی فقیه در امر تعیین کارشودمیبا چه دالیلی توجیه 
  قرار گیرد؟ ساالريمردمتواند در تعارض با مبانی خاص و حتی عادي نمی
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توایی با یاسی از لحاظ شکلی و محرغم وضوح قانون اساسی ایران در تعیین ساختار سبه
این انتخاب  مبانی الگوي نظام سیاسی اسالم، تبیین انتخاب کارگزاران و نقش ولی فقیه در

محققان،  اعم از انتخابات مردم و انتصابات صورت گرفته از سوي ایشان، براي درك بهتر
ظر بر انتخاب واعد ناکند سازگاري قرسد. این مقاله تالش میمفید و بلکه ضروري به نظر می

جمهوري اسالمی  شوند را با مبانی مکتبی نظاممقامات عمومی که از راه انتخابات برگزیده می
ائه تبیین آفرینی والیت فقیه مورد بررسی قرار دهد. لذا ضمن ارایران با توجه به نقش

قش و اختیار نمختصري از الگوي نظام سیاسی اسالم و جایگاه امام یا رهبر در آن، و میزان 
ه این نظریه او در انتخاب مقامات حکومتی، نظریه انتخاب و یا نظارت فقیه و بررسی دیدگا

نهایت  درباره جایگاه و نقش ولی فقیه در تعیین کارگزاران نظام سیاسی اسالمی و در
د بررسی قرار یشمندان مختلف اسالمی و همچنین قانون اساسی را در این زمینه موراندراهکار

 دهیم. یم
 تحقیق پیشینه. 1-1

جایگاه فرامین رهبري را در نظام حقوقی ایران مورد تجزیه ي، امقالهدر ، 1390جاوید، 
به عنوان بخشی از نظام تقنینی و در  ایشان مقالهین رهبري در و تحلیل قرار داده است. فرام

گذاري مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که ارتباط با سایر مراجع صالح قاعده
ي ابتدایی تحقیق حاضر تلقی هاحلقهبا این توصیف، تحقیق ایشان، به عنوان بخشی از 

تأثیر تفکیک قوا بر قانونگذاري و وضع مقررات  در پایان نامه خود، ،1389اسدیان، گردد. یم
تواند به عنوان مباحث ابتدایی و شاکله یماین سابقه نیز  را تحقیق و بررسی کرده است.

ر منظومه تفکیک قوا توصیفی و نظري مقدماتی ورود به مباحث تعارض صالحیّت تقنینی د
، به تعارضات بحث حاکمّیت در قانون اساسی 1384قاسمی ساغند، آید. مورد به شمار

جمهور در نظام جمهوري اسالمی ایران با نگاهی ویژه به وظایف و اختیارات رهبري و رئیس 
حقوق اساسی ایران را مورد توجه قرار داده است. از جمله مسئولیت رئیس جمهور در اجراي 

اند که این وظیفه به مقام رهبري واگذار دانسته و پیشنهاد کرده» تعارض نما«قانون اساسی را 
)، در مقاله آسیب شناسی رفتار 1390(مسعود راعی و محمد فالح سلوکالیی گردد.

گزاران حکومتی از منظر اسالم نیز مکتب حقوقی اسالم را براي حاکمان و کارگزاران کار
هاي بیان شده از سوي مکتب اسالم براي رسند که آسیبکنند و بدین نتیجه میتشریح می

تی روشن است و با اصالح این کارگزاران در دو بخش اخالق حاکمیتی و اخالق شخصی
بابت تعدي کارگزاران بر مردم را از بین برد. عباسعلی  ها ازتوان نگرانیها میحوزه
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) نیز در مقاله نظام تشویق و تنبیه کارگزاران 1390(کدخدایی و محمد فالح سلوکالیی
حکومتی در اسالم به اهمیت تشویق و تنبیه در موفقیت کارگزاران پرداخته است که در 

 را بهبود بخشید.  هاسازمان توان عملکرد نهادها وگیري از این رویه میصورت بهره
هاي مطرح شده این است که به بررسی رابطه تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش

یث مبانی حکارگزاران و نقش ولی فقیه به عنوان یک نهاد سیاسی در تعیین کارگزاران از 
 پردازد. شرعی و مبتنی بر قانون اساسی می

 بانی نظري تحقیق؛ نظریه سیاسی اسالمم -2
الق یگانه و خالگوي نظام سیاسی اسالم مبتنی است بر اعتقاد به خداوند متعال به عنوان 

تعال، مالک و مدبّر عالم وجود. اختصاص و انحصار حق حاکمیّت بالذّات در خداوند م
براهین  ؛ که)156: 1392اراکی، (اساسی ترین اصل نظام سیاسی اسالم و زیر بناي آن است

 ورد تأکید قرارمامه شده و ادلّه فراوان نقلی( قرآنی و روایی) آن را متعدّد عقلی بر آن اق
. نفی هر گونه شریک در آفرینش(خلق) و حکمرانی و )410: 1392اراکی، (دهدمی

وم این انحصار تدبیر) و از جمله عالم بشریت، نتیجه منطقی و محت(فرمانروایی بر جهان هستی
 است.

یی و غایی از خلقت انسان که همانا عبادت مخلصانه پروردگار عالم براي تحقق هدف نها
و اطاعت کامل از حق تعالی است؛ پیامبران و رسوالن خود را با دالیل آشکار و نزول کتاب 

مقام امامت) به همراه آنان، براي اقامه عدل و برپایی حکومت الهی در جهت نیل به (و میزان
مأمورّیت اصلی پیامبران، رهبري جامعه همان هدف نهایی به سوي بشر فرو فرستاده است. 

است؛ مأموریّتی که بعنوان  تبیین عدل و اجراي آنبشر در راستاي تحقّق این مقصد، یعنی: 
و البته باید این مأموریّت را با ابزار ابالغ  2، امانت و مسئولیت به آنان سپرده شده1عهد الهی

به انجام برسانند. دعوت پیامبران  –اجبار و نه اعمال زور و  –و تبیین و در بستر پذیرش مردم 
ائمه «همیشه دو جنبه داشته است: نفی حاکمّیت مستکبران و اثبات حاکمیّت رهبران الهی. 

ص) تا سال دویست و شصت هجري(  (اهللاز لحظه وفات رسول }السالم {نیزمعصومین علیهم
المی به وجود شروع غیبت صغري) درصدد بودند که حکومت الهی را در جامعه اس

                                                      
قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی وَ إِذِ ابْتَلی - 1 ماً  ما َّاسِ إِ ُکَ لِلن جاعِل قالَ إِنِّی  َأَتَمَّهُنَّ  ماتٍ ف ُّهُ بِکَلِ ِْدي  إِبْراهیمَ رَب نالُ عَه قالَ ال یَ

 124الظَّالِمینَ. سوره بقره آیه 

ستاندار خود در آذربا  - 2 سالم به ا ست: در نامه امیر المومنین امام علی علیه ال ستانداري « یجان آمده ا بی گمان ا
 .5نهج البالغه، نامه ». تو براي تو طعمه نیست بلکه امانتی است به گردنت
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. در آیات مختلف قرآن کریم، اهداف بعثت  نبیّ مکرّم اسالم )17: 1391اي، خامنه(»بیاورند
و عملی ساختن اهداف  3، سالم و صراط مستقیم2، هدایت به سمت نور1را دعوت به حیات

، بیان کرده 4پیامبران در طول تاریخ و عملی ساختن هدف اصلی از آفرینش انسان و جهان
اهدافی که در یک کلمه قابل خالصه کردن است و آن، اسالم یا تسلیم در برابر  است.

. براي تحقّق این مقصود، دو چیز ضروري است؛ اول: برنامه و قانون و دوم: رهبري 5خداست
کتاب و میزان) که این دو به رهبران الهی داده شده است. که در نهایت، طبق  (الیق و توانا

لهی و جامعه عدل را برپا کرده و مدینه صالحان را ایجاد و بساط وعده محتوم، حکومت ا
از اختیار بشر خارج بوده و توسط پروردگار رحیم  وجود کتاب و رهبر الهی. 6ظلم را برچینند

براي بشریت همواره فراهم شده است و در زمان ما  در کتاب خدا و امام زمان( عج) تجلی 
شرط تعیین کننده است. جامعه بشري باید آماده  هانسانایافته است. به عالوه، خواست خود 

پذیرش نعمت بزرگ رهبري الهی باشد و پیروي از آن را برگزیند وگرنه چنین نعمتی را نمی 
 . )38-9: 1380اراکی، (توان ناخواسته بر بشر تحمیل کرد

تأکید ) 1 توان در دو سرفصل تبیین نمود:طرح نظام سیاسی اسالم را در عرصه عمل، می
ی اجراي قانون سازي قوانین و احکام الهی در جامعه بصورت تمام و کمال و نفویژه بر پیاده

وان خلیفه و ) تعیین شخص حاکم، به عن2غیر الهی یا مغایر با دستورات خداوند متعال،  و 
د خداون منطقهز جانشین خداوند تبارك و تعالی، که تعیین این جانشینی و خالفت صرفاً باید ا

ه کردن صورت گرفته و در غیر اینصورت مشروعیتی ندارد. وظیفه حاکم مذکور نیز، پیاد
محتواي  دستورات الهی و قوانین او در عرصه زندگی فردي و اجتماعی جامعه و صیانت از

 )289: 1379منتظري، (هاي مختلف ها و بدعتدین و احکام الهی از تغییر و تبدیل و تحریف
 است.

کریم مبّین این حقیقت است که خداوند متعال به مقتضاي خالقّیت، علم دقت در قرآن 
به حقایق جهان خلقت و قدرت بی انتهاي خویش، حق تعیین حاکم و رهبر  بر جامعه بشري 

                                                      
 .24سوره انفال، آیه  - 1
 .16سوره مائده، آیه  - 2
 همان. - 3

 .9سوره صف، آیه  - 4
 .81و سوره نحل، آیه  71سوره انعام، آیه  - 5
 105بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ. سوره انبیا، آیه وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّ - 6
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را به عنوان عهدي بین خود و امام منصوب، بصورت تمام و کمال براي خود محفوظ داشته 
را مکلّف به  هاانسانستاند؛ و هرکه بخواهد باز میو آن را به هر که بخواهد واگذار و از 

نماید. جایگاه و نقش امام در نظام سیاسی اسالم نیز بخش مهمی اطاعت از حاکم منصوب می
توان بیان کرد که با تعیین حاکم از . در این راستا میشودمیاز نظریه سیاسی اسالم محسوب 

سانی، به عنوان یک عهد الهی بر عهده امام جانب خداوند متعال، رهبري و هدایت جامعه ان
رو، تمام اختیارات و وظایف و تکالیف حاکمیّت متوجه اوست. قرار داده شده است. از این

مسئول حسن اجرا و ایفاي همه وظایف حکومت است؛ و نسبت به این مسئولیت در پیشگاه 
اگذاردن امور مختلف به . تعیین کارگزاران شایسته، درستکار و توانمند و و1الهی پاسخگو

کند. نه تنها آنها، از امام در زمینه آنچه به کارگزاران خود سپرده است؛ سلب مسئولیت نمی
امام مسئول اقدامات خود در اداره امور جامعه است؛ بلکه مسئول اقدامات سایر کارگزاران 

البالغه)، تأکید نهج  18نامه (اي به فرماندار بصرهع) در نامه(حکومت نیز هست. امام علی
کند که آنچه از نیکی یا بدي به دست فرماندار جاري شود؛ عمل مشترك او و امام است. می

بنابراین انتخاب کارگزاران شایسته به عنوان همکاران و بازوان اجرایی او در ایفاي وظایف 
عائر خود و نظارت بر عملکرد آنان از شئون امام و پیشواي جامعه است. اقامه فرایض و ش

ها هاي حسنه و میراندن بدعتالهی و تربیت مردم براساس اخالق نیکو و پسندیده، اقامه سنت
و دفاع از دین و حفظ اصول و فروع و معارف دین از تغییر و تأویل و زیاد و کم شدن،  از 

 )61: 1379منتظري، (وظایف حاکم اسالمی برشمرده شده است
دار این منصب در عصر ع)، ولی فقیه عهده(معصومبا در نظر داشتن حق حاکمیت براي 

یشه سیاسی اندتوان از نیابتی بودن حکومت ولی فقیه در متنغیبت است. به همین دلیل می
الشرایط در زمان غیبت امام زمان فقیه جامعاسالم سخن گفت. اثبات حق حاکمیت براي ولی

صوم است؛ که توسط خود ائمه معصومین السالم در فقه شیعه؛ مبتنی بر نیابت از امام مععلیه
به عنوان مرجع امور مردم در حوادث و وقایع  2السالم از باب نهی از مراجعه به طواغیتعلیهم

روزگار، و حاکم بر آنان و حجت امام معصوم بر آنان در موضوعات مورد اختالف و تنازع 
ص) و امام معصوم از (پیامبر اکرم اند. اگرچه ولی فقیه بامعرفی و مردم را به آنها ارجاع داده

                                                      
َسلینَ. - 1 ْسئَلَنَّ الْمُرْ ِسلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَ ْسئَلَنَّ الَّذینَ أُرْ شدند،  فَلَنَ ستاده  سوى آنان فر پس قطعاً از مردمى که پیامبران به 

ــیم که آیا ایمان ــالت آمدند  مى پرس ــوى آنان به رس ــته کردند، و از پیامبران نیز که به س ــایس آوردند و کارهاى ش
 ).6سوره اعراف، آیه (خواهیم پرسید. که آیا پیام خدا را ابالغ نمودند

 در منطق قرآنی و روایی، طاغوت به معناي حاکم غیر الهی است. - 2



 33                                  99/زمستان  53سال چهاردهم/شماره                  

لحاظ شأن و شرافت و جایگاه عصمت قابل قیاس نیست؛ لیکن از لحاظ اختیارات حاکمّیتی، 
حدود و حوزه اختیاراتش با آن بزرگواران یکسان بوده و همه اختیارات حاکمّیتی را دارا 

: 1378ي خمینی، موسو(بوده و این اختیارات را به عنوان حق و تکلیف، اعمال خواهد کرد
یشه سیاسی اسالم بر محوریت حاکمیت اهللا، دینی بودن احکام و قواعد اند. بنابراین نظام و)51

 سیاسی و همچنین توجه به نقش والیت فقها در عصر غیبت معصوم بنا شده است. 
داند،  میاي که ولی فقیه را نصب از سوي شارع و تداوم حاکمیت اهللادر مقابل، نظریه

نظریه در برابر  ترینمهمانتخاب و یا نظارت فقیه قرار دارد. براساس این نظریه که  نظریه
سالمی از ا، تالش براي ساختن حاکمیت شودمیوالیت فقیه و یا نظریه رقیب آن محسوب 

یه الهی پایین به باال و کسب مشروعیت آن از سوي مردم است. بدین ترتیب، برخالف نظر
و  "ردممانتخاب "یشه اندنظریات دیگري نیز وجود دارند که بر مشروعیت ولی فقیه، برخی

حامی  ترینممهکنند. نقش آنان در انتخاب و یا کنار گذاشتن ولی فقیه از حکومت تأکید می
دخالت دادن  واین نظریه آیت اهللا منتظري است. ایشان در وهله اول براي تأیید نظریه خود 

ش امر والیت را آنگاه که امت به اختیار خوی«دارد: ن میمردم در انتخاب ولی فقیه چنین بیا
نتیجه والیت  به کسی واگذار کند بالطبع خود نیز مدافع و نیروي اجرائی وي خواهد شد و در

مت طرد گیرد و فساد دفع و نااهالن از دستگاه حکویابد و نظام انسجام میاستحکام می
د شد یا حاکم منتخب، شرایط رهبري را فاق توانند در صورتی کهگردند؛ و نیز امت میمی

). با 204: 1379منتظري، (»اینکه از وظایف خود تخلف ورزید، وي را ازحکومت عزل کنند
آنان هم  شوند وپذیرش این نظریه، مردم به عنوان عامالن اصلی حکومت در نظر گرفته می

 مل شوند.  عأي خود وارد توانند براساس عقل و ردر مرحله ایجاد و هم در مرحله تغییر می
بر مبناي نظریه اخیر، تشکیل حکومت اسالمی و در رأس آن نهاد والیت فقیه نیازمند 
رأي مردم است و این در صورتی قابل حصول است که نقش مردم در تأسیس، تداوم و بقاي 
 نظام سیاسی دیده شود. بنابراین اگر خداوند، تشکیل حکومت و نظام سیاسی را براي مردم

ع)، بلکه (داند، تشکیل آن نه از سوي خداوند و جعل از سوي خدا و یا معصوممی ضروري
یابد. ایشان ضمن بیان نقش مردم، گستره و کارکرد ولی فقیه را نیز می با انتخاب مردم تحقق

معنی والیت «گیرند و بر این عقیده هستند: می برحسب شرایط زمانی و نیازهاي زمانه در نظر
فقیه این نیست که وي شخصًا بدون واسطه همه امور و شؤون حکومت را به عهده امام یا 

تر و نیازها و وظایف بیشتر باشد، قوا و ازه که گستره حکومت گستردهاندگیرد، بلکه به هر
دوائر بیشتري براي اداره جامعه نیاز است و به طور طبیعی هر کار به دایره و قوه متناسب با 
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د. ولکن امام یا فقیه واجد شرایط به منزله رأس مخروط است که بر همه گردآن واگذار می
: 1378منتظري، (»اجزاء حکومت اشراف تام دارد و باالترین مقام مسؤول در جامعه اوست

مبتنی بر تحوالت اجتماعی اي اهللا منتظري درباره والیت فقیه، نظریه). نظریه آیت25-24
داند. بر همین اساس، دایره اختیارات ده مردمی میاست که شکل حکومت را ناشی از ارا

به خود بگیرد. به  "نظارت"تواند از والیت خارج و نقش ولی فقیه محدود است و حتی می
دهد. ایشان در این باره یشه را تشکیل میاند، مرکز ثقل این»نظارت فقیه«عبارت دیگر، نظریه 

نظر تابع شرایط اجتماعی و خواست مردمی  تعیین شکل حاکمیت دینی از این«کنند: بیان می
تمرکز قوا در یک شخص غیر معصوم زمینه  اصوالً است؛ هرچند براساس تجربه و حکم عقال

و در فرض تفکیک قوا طبعاً دایره والیت فقیه واجد شرایط  کند.استبداد و فساد را فراهم می
د بود. و اینگونه نیست که محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور خواه

منتظري، (»اي از مراتب والیت استوالیت وي در حوزه اجرا ثابت باشد، بلکه او داراي مرتبه
تواند ). از این جهت نقش ولی فقیه، نظارت بر عملکرد قواي گوناگون است و نمی20: 1377

ه مانع ک شودمیال یشه نظارت فقیه با این پیش فرض دنبانداختیارات نامحدودي داشته باشد.
اندیشد که با کاستن از نقش ولی فقیه و تقلیل دادن آن به نظارت از استبداد شود و چنین می

 تواند نقش مردم را برجسته کند و از نقش ولی فقیه بکاهد. فقیه، می
 فرینی ولی فقیه در تعیین کارگزاران آ. نظریه انتخاب و نقش2-1

، دیدگاه خاصی شودمیرویکردي که با عنوان نظریه انتخاب و یا نظارت فقیه شناخته 
دهد. آفرینی ولی فقیه در تعیین کارگزاران و حتی حدود اختیارات وي ارائه میدرباره نقش

تا این ایده پذیرفته شود که نقش مردم فراتر از جعل شرع و  شودمینظریه نظارت فقیه باعث 
ت به ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی و یا فراتر از آن باشد. به طریق اولی، اعطاي اختیارا

تواند انتصاب و یا انتخاب کارگزاران سیاسی را بپذیرد. بر پذیرش چنین نظري هرگز نمی
نظارت  ، اصل مقصود از آن [حکومت فقیه]«: شودمیاساس دیدگاهی که در این زمینه بیان 

باشد که آن نیز در صورتی است که مردم خواهان ن مصوب کشور میاو بر اسالمی بودن قوانی
برپایی حکومت دینی و تصویب و اجراي قوانین اسالمی در کشور باشند. در غیر این صورت 

تواند اي بیش از ارشاد و بیان و ابالغ نظریات خود به مردم ندارد و نمیفقیه غیرمنتخب وظیفه
). این دیدگاه، نقش فقیه را در 23: 1377منتظري، (»نددیدگاه خود را بر اکثریت تحمیل ک

کند. رساند و تنها به نقش نظارتی کفایت میهاي نظام اسالمی به حداقل میتعیین سیاست
کند نیز شهرت دارد. این نظریه بیان می "نظریه انتخاب"این نظریه در معناي کلی آن با عنوان 
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حکومت، کارآمدي بیشتري دارد. قاعده سلطه انسان بر که در دنیاي امروزي، انتخابی بودن 
داند، با انتخاب سازگارتر شئونات زندگی خویش که انسان را صاحب اختیار زندگی خود می

-است. همچنین شیوه عقال نیز این گونه بوده است که انتخاب را بر انتصاب ترجیح می
 ).177: 1380منتظري، (دادند
انتصاب  وولی فقیه نه تنها فراگیر و در حیطه انتخاب  بنابراین اختیارات رهبري و 

او نیز  کارگزاران نیست، بلکه در چارچوب قانون و ذیل انتخاب مردم قرار دارد. قدرت
ظام اسالمی نتواند کارگزاران محدود و مقید به قانون اساسی است و در چارچوب قانون نمی

ن نظریه افزود، تواند ایبُعد دیگري که می را با رأي و نظر خود انتخاب و یا انتصاب نماید.
ن مختلف نقش نظارتی فقیه در اجراي احکام اسالمی است و این گونه نیست که اداره شئو

ی آنان، شکل یشه مردم و بلوغ فکري و سیاساندجامعه بر عهده ولی فقیه باشد، بلکه با رشد
ختلف ت فقیه در امور متواند پدید آید که دیگر نیازي به دخالجدیدي از حکومت می

سالمی عملی انخواهد بود. بر این اساس، حاکم اسالمی تنها نظارت خود را بر اجراي احکام 
که با  کند و ضرورتی براي دخالت وي در امور مختلف و سیاستگذاري ندارد. همچنانمی

 ی کنارنحیف شدن اختیارات، در نهایت اختیارات فقیه در حوزه اداره سیاسی و اجتماع
منتظري، (است و در حوزه افتاء و قضا نیز مالك و معیار همان آراء مردم شودمیگذاشته 

 ردم صورتانتخاب کارگزاران و حتی انتخاب ولی فقیه با نقش حداکثري م لذا). 34: 1377
ز سوي مردم گیرد و براساس قانون و پذیرش آن در جامعه، تعیین و انتخاب کارگزاران امی

اب و یا گیرد. با پذیرش نظریه انتخخاب و اولویت هاي آنان صورت میو در راستاي انت
 ماند. ی نمینظارت فقیه، جایی براي انتخاب و یا انتصاب کارگزاران از سوي ولی فقیه باق

ستیم که نظریه ین اساس، با توجه به تحوالت دوران معاصر به دنبال بررسی این مسأله هبرا
اسی از منطق واند براي نقش آفرینی در تعیین کارگزاران سیتوالیت فقیه چگونه در عمل می

متعادل کننده در  دینی تبعیت کند و نقش وي به عنوان ساالريمردمحاکمیت الهی و مبانی 
انتخاب و یا نظارت  ، هم نقدي بر نظریهشودمینظر گرفته شود. بنابراین آنچه در ادامه مطرح 

یه در انتصاب و انتخاب مردمی ولی فق-و هم بیانگر رویکرد الهی شودمیفقیه محسوب 
 ی است. کارگزاران نظام اسالمی بر مبناي قانون اساسی، مصلحت و یا حتی احکام حکومت

 نتخاب کارگزاران در نظام سیاسی اسالم و نقش ولی فقیه  ا -3
 . انتخاب کارگزاران؛ تابع مشروعیت الهی حکومت 3-1
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ر دعنوان رکن اصلی نظام سیاسی اسالم در عصر غیبت، نقش مهمی والیت فقیه به 
تابع شرایط  نظارت، انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام سیاسی اسالمی دارد و این اثرگذاري

ارد. هایی است که در هله اول ریشه در مشروعیت الهی حکومت در اسالم دو محدودیت
یت وي بر ختیارات فقیه و در چارچوب والبدین معنا که عزل و نصب کارگزاران در حیطه ا

گیرد، ورت میگیرد. بنابراین اگر انتصاب و یا انتخابی از سوي ولی فقیه صجامعه صورت می
قیه را فتکمیل کننده همان چیزي است که مکلف بودن مؤمن براي پذیرش و اطاعت از ولی 

عنا که دهد. بدین میکه بسان حکومت رسول گرامی اسالم و ائمه معصوم است، را نشان م
ه هیچ روي بست، به دست اهلش بسپارند و هاانساناین ودیعه الهی را که هدفش استکمال 

م که والیت ). بنابراین در نظریه سیاسی اسال29: 1393بیات، (تن به حکومت شیاطین ندهند
کند ییدا مپنماید، مشروعیت الهی حکومت تداوم فقیه در انتخاب کارگزاران ایفاي نقش می

ي احکام به کار و این امر همان مسؤولیتی است که ولی فقیه براي اداره جامعه اسالمی و اجرا
 گیرد. می

، دالیل تاریخی شودمیبا پذیرش این نظریه که ولی فقیه تداوم حرکت انبیاء محسوب 
توان مشاهده نمود که براساس آن، حاکم جامعه اسالمی نسبت به گماشتن متعددي می

نمود. سیره حکومتی پیامبر اران به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایفاي نقش میکارگز
دهنده قیام و اقدام ع) به عنوان الگوي عملی حکومت اسالمی نشان(ص) و امام علی(اکرم

هاي ذاتی اعمال والیت الهی ایشان به نصب حاکم و استاندار، به عنوان یکی از صالحیّت
و اعزام افراد متعدد به  )241: 1361ابن هشام، (کم براي یمناست. از جمله نصب و اعزام حا

و تعیین و  )104: 1377جعفریان، (ص)(اکرمعنوان حاکم به شهرهاي مختلف توسط پیامبر 
 )161، 1362طبري، (ع)(توسط امام علی اعزام استاندارانی به بصره، کوفه، یمن، مصر و شام

نهج  53ع) در نامه (از موارد اقدام آن بزرگواران به تعیین کارگزار بوده است. امام علی
که مالک اشتر را به عنوان  کنندیمالبالغه، ضمن نصب مالک اشتر به فرمانداري مصر، تأکید 

 .و به او مسؤولیت داده تا کارهاي آن دیار را سامان بخشد ؛والی و حاکم مصر برگزیده است
از  ،دار، به عنوان کارگزاران جامعهبر اینکه نصب اشخاص صالحیّت لب آشکارامط این

، خطاب به مالک ین نامهاز هم دیگر يرازفدر  باشد؛ داللت دارد.می» ولی امر«اختیارات 
از میان مردم، برترین فرد را براي قضاوت انتخاب کن... براي فرماندهی «: فرمایدمی اشتر

ه خیرخواهی و شکیبایی او بیشتر است... سپس در امور کارگزارانت سپاه، کسی را برگزین ک
بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان بگمار... کارگزاران دولتی را از میان مردمی پاکیزه و 
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-بدین». ربا تقوي و.... انتخاب کن... از نویسندگان و منشیان، کارها را به بهترین آنها واگذا
ها براي واگذاري امور عمومی به آنان ترینها و شایستهبهترینترتیب، در اسالم، انتخاب 

کند؛ باید عنوان یک اصل مهم و حیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است. آنکه انتخاب میبه
تري که بداند از او بهتر و شایسته؛ در صورتیشودمیها را برگزیند؛ و آنکه انتخاب بهترین

هم فرد  رد؛ نباید بپذیرد. هم شخص انتخاب کننده وبراي پذیرفتن آن مسئولیت وجود دا
انتخاب شونده، در صورتی که خالف این دستور عمل کنند؛ به شهادت احادیث متعدد، از 

: 1379منتظري، (ع) خائن به خدا و پیامبر و مسلمانان هستند(ائمه معصومین ص) و(پیامبر اکرم
64.( 

استدالل  سالمی و یا ولی فقیه با ایندفاع از انتخاب کارگزاران توسط حاکم جامعه ا
مسؤولیت  وکه هدف از تشریع احکام، اجراي آنها در جامعه اسالمی است  شودمیتقویت 

اي این این امر نیز بر عهده فقیه گذاشته شده است و شخص دیگري حق ندارد متصدي اجر
قیه در امر فولی ). در این صورت با توجه به مسؤولیتی که براي 422: 1362حلبی، (امور شود

ن نظام اداره حکومت اسالمی و به تبع آن جامعه اسالمی وجود دارد، انتخاب کارگزارا
اشی از اداره یشه سیاسی اسالم تلقی شود، زیرا مسؤولیت ناندتواند برخالف اصولسیاسی نمی

برگزیند. ره امور فقیه افرادي صالح و شایسته را براي تمشیت و اداکند که ولیامور ایجاب می
ویاي این مسأله به عالوه اینکه، انتخاب افراد شایسته از سوي ولی فقیه و یا حاکم اسالمی گ

ت است و هر در نظام سیاسی اسالم بسیار حائز اهمی "ساالريشایسته"است که توجه به امر 
ه امر بتواند بدون توجه رویکردي که درصدد بنا ساختن جامعه موردنظر خود باشد نمی

 ساالري نسبت به انتخاب کارگزاران سیاسی اقدام نماید. تهشایس
فقیه در انتخاب کارگزاران حتی در قالب ولی شودمیامروزه و برحسب آنچه باعث 

نقش داشته باشد این است که تمایزي میان حکومت الهی و حکومت طاغوت برقرار  "تنفیذ"
کنند و در مسیر احکام عادل تبعیت می شود و کارگزاران جامعه اسالمی بدانند که از ولی فقیه

اگر چنانچه فقیه «کند: نمایند. بر همین اساس است که امام خمینی بیان میاسالمی عمل می
در کار نباشد، والیت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور 

اغوت است. اطاعت او اطاعت با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، ط
رود که به امر خداي تبارك و تعالی یک کسی طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می

به عنوان بنیانگذار (ره) ). همچنان که امام خمینی221: 1370موسوي خمینی، (»نصب شود
 کند:می نظریه والیت فقیه در تنفیذ حکم رؤساي جمهور نیز همین عقیده را دارد و بیان
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برحسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این «
موسوي (»حکم، رأي ملت را تنفیذ و ایشان [رئیس جمهور] را به این سمت منصوب نمودم

 ).139: 1370خمینی، 
عرض مباحث فقهاي شیعه اعم از متقدمین و متأخرین نیز که در طول تاریخ اسالم، مت   

ه را وط به والیت فقیه در زمان غیبت شده و بصورت مختصر یا مفصل مباحث مربوطمرب
مور آنان و نیز عزل و ا؛ صالحّیت والیت عامه بر مسلمانان و قیام به انددادهمورد تبیین قرار 

ردکانی و ملک افضلی ا(اندشمردهنصب کارگزاران حکومت را از اختیارات ولی فقیه بر 
اد دولت و قانون در اتح«) در کتاب ق 1342متوفاي (دعبدالحسین الريسی .)1393سلیمانی، 

اران حکومت و دولت ولی فقیه بر همۀ اقشار جامعه از فرمانروایان و کارگز« :نویسدمی» ملت
یح و تعیین گرفته تا خزانه داران و مردم، در تمام امور حسبه و اجراء حدود شرعی و ترج

ف قلوب یا ز عزل و نصب و تعزیر و حدود و تبدیل و تألیاحکام کلی و مصالح نوعی؛ اعم ا
و نافذ و جاري  او محرز» حاکمّیت«دارد و » والیت«تبلیغ احکام یا اتمام حجت رسول و امام، 

بت و حاکم و شرایط، نایب امام در زمان غیالمجتهد جامع  بنابراین ؛)4، 1326الري، (»است
ردم به آن نیست، بلکه در همۀ آنچه که عموم مفقط در فتو دادن مرجع «و  رئیس مطلق است

ا جایز نیست، نیاز دارند؛ از حکومت و قضاوت و غیره والیت دارد و براي غیر او تصدي اینه
لتی در اختیار نصب مسؤوالن دو. بر این اساس، )35: 1380مظفر، (»مگر با اذن و اجازة مجتهد

مله قواي جو همۀ نهادهاي حکومت از فقیه منشأ مشروعیت نظام است  ولیّ «ولی فقیه است. 
-11ق،  1415مؤمن، (»شودمیسه گانه و قانون اساسی و قوانین عادي با تنفیذ وي مشروع 

اگذار نصب مسؤوالن دولتی، بلکه نصب هر کسی که کاري از دولت اسالمی به او و. )12
 .)549: 1383مؤمن، (از اختیارات فقیه است شودمی

مشروع بودن تمامی ارکان ذار نظام جمهوري اسالمی ایران نیز ره)، بنیانگ(امام خمینی
اگر چنانچه فقیه در کار « :دانندجمهور را منوط به امر فقیه مینظام اسالمی از جمله رئیس

جمهور با نصب نباشد، والیت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... اگر با امر خدا نباشد، رئیس
ی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقت

رود که به امر خداي تبارك و تعالی یک کسی نصب طاغوت وقتی از بین می... است
به «: فرمایندمیایشان در تنفیذ احکام رؤساي جمهور . )221: 1370موسوي خمینی، (بشود

ینجانب به موجب این ا ؛الشرائط باشدحسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع
). 139 ص، 12 جهمان، (»نمودم» منصوب«ت را تنفیذ و ایشان را به این سمت حکم، رأي ملّ
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اجراي همۀ احکام اسالمی که در نظم جامعه اسالمی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع «پس 
راد صالحیّت و یا با تسبیب، به اف دهدمیرا انجام  هاآنالشرائط است که یا خود او مباشرتاً 

. مبانی فقهی ما اقتضا دارد که در زمان غیبت )251: 1391جوادي آملی، (»کندمیدار تفویض 
امام معصوم، انتخاب و انتصاب کارگزاران، به دست ولی فقیه که حاکم و ولی علی االطالق 

اگر کسی بخواهد در شؤون حکومت و والیت «و  )54: 1392مصباح یزدي، (است؛ باشد
، باید مأذون از سوي ولی فقیه باشد و عمل وي مورد تنفیذ رهبري حکومت تصرف کند

 .)69: 1378مظاهري، (»اسالمی قرار گیرد
ارگزاران کهاي والیت فقیه در زمینه تأثیر گذاري در انتخاب در نتیجه تمام صالحیّت

 نیتریعاله، نظام، اعم از انتخاب مستقیم و بی واسطه آنان مانند انتخاب رئیس قوه قضایی
م بر انتخاب آنان فرماندهان نظامی و انتظامی و فقهاي شوراي نگهبان و... یا نظارت غیر مستقی

فیذ انتخاب مانند تعیین صالحیّت کاندیداهاي انتخابات مختلف توسط شوراي نگهبان، یا تن
این  ر اجرايدهاي ویژه او و اختیاراتی است که مقام عمومی توسط مردم، مستند به مسئولیت

ر به انتصاب ها به او واگذار گردیده است. آن بخش از فرامین مقام رهبري که ناظمسئولیت
شد؛ با استناد شخصی براي انجام مأموریتی ویژه است؛ ولو در قانون اساسی تصریح نگردیده با

 راي عالی انقالب. مثال ایجاد شوگرددیمبه اختیارات والیی ایشان با تبیین گفته شده توجیه 
ین افرهنگی و واگذاري مسئولیت مهندسی نظام فرهنگی کشور و سیاستگذاري کالن در 

 حوزه مثالی قابل توجه است.
مامت امت اقانون اساسی، مبتنی بر شناسایی جایگاه والیت امر و  107و  5اطالق اصول 

اي هئولیتداري والیت امر و همه مسعج) و عهده(براي ولی فقیه در زمان غیبت امام عصر
یه در فقه ناشی از آن براي رهبر منتخب خبرگان ملت، بر مبناي اختیارات حکومتی ولی فق

ال، سعادت، هاي اداره و رهبري و هدایت جامعه اسالمی به سوي کماسالمی، تمامی مسئولیت
داند. با این اوصاف، مطابق حفظ امنیّت، استقالل کشور و امت اسالمی را براي او ثابت می

أسیس سی، در صورتی که مصلحت اقتضا کند؛ مانعی براي ولی فقیه در جهت تقانون اسا
و جود  نآیک نهاد جدید مانند شوراي عالی انقالب فرهنگی و اعطاي مسئولیتهاي خاص به 

ونی ولی فقیه . با توجه به جایگاه شرعی و قان)157، 1392الهام و میرمحمدي میبدي، (ندارد
ت امور کارگزاران سیاسی جامعه و کسانی که مدیری ، نقش وي در تعیینشودمیدیده 

ح امور به مختلف جامعه را بر عهده دارند، مصداق صالح جامعه اسالمی و گامی براي اصال
 رود. شمار می
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  ساالريمردم. نقش ولی فقیه در انتخاب کارگزاران بر مبناي 3-2
ز اشن است. اما هاي ولی فقیه در قانون اساسی مشخص و رواختیارات و مسؤولیت

ود قانون حل اي است که تنها با وجالمللی به گونهآنجایی که وضعیت پیچیده داخلی و بین
عیین تتواند نقش مهمی در آفرینی رهبري در امور مختلف جامعه می، نقششودمین

حکام اکارگزاران جامعه و تمشیت امور سیاسی جامعه داشته باشد. یکی از این موارد 
-مبناي مصلحت است که براي اداره جامعه توسط حاکم اسالمی وضع میحکومتی بر 

ستاي قانون و فقیه در راآفرینی ولی). از این جهت، نقش105: 1399علیپور و دیگران، (شوند
ایجاد  عمل بر مبناي حل مشکالت جامعه است که ممکن است در حوزه تعیین نخبگان و یا

م آفرینی بر مبناي اصل مصلحت و در قالب حکگر شود. این نقشنهادي جدید جلوه
 ییاز آنجا. شودمیحکومتی نسبت به تعیین کارگزاران و یا نظارت بر عملکرد آنان منجر 

 تیسمربه  رانیا یاسالم يجمهور یدر قانون اساس هیفق یتوسط ول یکه صدور حکم حکومت
رفته است، لذا گمعه قرار قاطع مردم جا تیاکثر دییمورد تأ زین یپرسشناخته شده و در همه

 يچند ینظارت يهازمیو البته مکان شتآن نخواهد دا یقانون و مبان تیبا اصل حاکم یتعارض
شده  نییمعنا تب نیقانون در ا تیبه منظور تحقق حاکم یدر قانون اساس زین

وه مقننه، هاي قانونی آن است که حاکم بر سه ق). یکی از مکانیزم16: 1393ان،یعطر(است
اختیارات فقیه  مجریه و قضاییه قرار دارد و براي تحقق مشروعیت قواي سه گانه، ناگزیر باید

گانه این  اي اعمال شود و نهاد رهبري از فراز قواي سهدر تمامی ارکان حکومت به گونه
فقیه بر ن مثال، هنگامی که ولی). به عنوا67-68: 1378فر، شفیعی(کنداختیارات را اعمال می

-ر در ردهدهد که انتصاب فالن مدیجایگاهی که در نظام اسالمی دارد و تشخیص می مبناي
ی یک فرایند هاي باالي قوه مجریه و یا قوه قضاییه به صالح مردم و نظام اسالمی نیست، ط

م نماید و فرد که نسبت به کنار گذاشتن آن فرد اقدا شودمیشفاف به رئیس آن قوه متذکر 
 ن وي نماید. تري را جایگزیمناسب

انتخاب کارگزاران سیاسی در جامعه اسالمی عالوه بر رأي و نظر مردم نیازمند نظارت از 
باشد. زیرا بدون نظارت ولی فقیه، ممکن است مشکالت بیشتري براي سوي ولی فقیه نیز می

 گاهیجا نیا نکهیا رد،یمدنظر قرار گ دیکه با يانکتههاي مختلف جامعه پدید آید.  بخش
دستورات  یعنیاو.  یقیحق تیشخص ياست و نه برا هیفق تیوال یحقوق تیشخص يبرا یلعا

و بر مبناي رأي و نظر  باشد یو اسالم یمعتبر است که بنا بر ضوابط فقه یزمان هیقف تیوال
هاي مختلف بیانگر مردم به پیش رود. زیرا از منظر والیت فقیه، حضور فراگیر ملت در عرصه
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شما هر چقدر به  بدین ترتیب، ).16: 1399رحمانی تیرکالیی، (دینی است ساالريمردم
. و دیاو آن را باال برده دیاارج گذاشته ینیو د یبه قانون اسالم د،یبده گاهیجا هیفق تیوال

 ،یمردم، در انتخاب مدل حکومت اسالم تیاست. با توجه به نظر اکثر يمدارهمان قانون نیا
توان به احکام حکومتی اشاره از جمله می باشد.یم زین ساالريمردم تحقق ،يمدارقانون نیا

کند. با این کرد که رهبر جامعه اسالمی با توجه به مصلحت جامعه تصمیماتی اتخاذ می
از و هدایت است و حتی حکومتی که ادعاي اسالمی انداستدالل که هر کسی که در مقام

می در سطح جامعه است و به دنبال هدایت بودن را دارد و در صدد اجراي قوانین اسال
). باید از ارتکاب هرگونه عملی 37: 1428مکارم شیرازي، (حداقل هدایت اجتماعی -مردم

، دفاع کند و نسبت به انجام آن اقدام شودمیکه موجب سعادت و سرافرازي جامعه اسالمی 
اختالالت اجتماعی جلوگیري گیري برخی مشکالت از جمله نماید تا از این طریق از شکل

 ). 314: 1405راوندي، (کند
الك اصل و م یقانون اساس ،یاسالم يو قانون جمهور يکشوراداره اموراز جهت  اما

الك مآن  یپابرجاست، قانون اساس ینظام نیچن ،یمردم تیکه به حمایاست. و تا زمان
، ن اساسی)قانو 57اصل (ستشده ا نییاو تع يکه برا يایقانون گاهیبا جا يباشد. رهبریم
را با  يارگذقانون يهاگشا باشد و گرهقانون، مشکل يهاها و نقصتواند در بن بستیم

انتخاب کارگزاران  این مسأله درباره نظارت بر تعیین و که قانون به او داده، حل کند. ياریاخت
اِعمال شود،  یاسی نیزکه این رویه براي تعیین کارگزاران سنظام اسالمی صادق است. هنگامی

دین ترتیب دارد. بحکومت اسالمی بر مبناي عقل والیی و هدایت در مسیر تشریع قدم بر می
سیفی (مند از این قانون عقلیاسالم و حکومت اسالمی نیز به عنوان یک مجموعه نظام

پیش را به  و بر مدار عقالنیت حاکم اسالمی امور سیاسی و اجتماعی )13: 1387مازندرانی، 
ت و حتی هاي رهبري نیز مشخص اسبرد. ضمن اینکه در برابر این اختیارات، مسؤولیتمی

ت تا نموده اس يرا مسؤول کنترل اموال رهبر هیقوه قضائ سیرئ ی،قانون اساس142 اصل
اصل  لیباره، ذ نیر اد یاصول قانون اساس ترینمهماز  تاًیباشد. نها افتهین شیبرخالف حق افزا

و بر  شماردیم کسانیآحاد ملت در مقابل قانون  یرا با تمام يون است که رهبرآن قان 107
خواهد بود.  یدگیشهروندان، قابل رس گریاز آن مقام سر بزند، مانند د یتخلف گراساس ا نیا

 یکاف يهانظارت ینیبشیپ ،يخاص به رهبر اراتیاخت يدر کنار اعطا یقانون اساس ن،یبنابرا
 مدنظر قرار داده است. زیو مؤثر را ن
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عدم نظارت  ایو  يبر عدم لزوم نظارت بر رهبر یشده مبن انیب يهااساس، نظرگاه نیا بر
با روح  نیاز قوان یامر در بعض یول دنیند کسانی نیتحت نظر آن مقام و همچن يبر نهادها

ناسازگار  ،هیفق تیوال یاصل پردازانهیاز نظر یکیعنوان و نظر حضرت امام به یقانون اساس
وجوه  راستا، یکی دیگر از). در همین 127: 1378 ،یسروش محالت(رسدینظر مبه

کارگزاران  ساالرانه که از سوي رهبري و ولی فقیه براي اداره امور جامعه و انتخابمردم
همین  جامعه دخالت دارد، توجه به نظر و رأي مردم و در یک کالم انتخاب آنان است.

د داشته در زمان صدر اسالم نیز در سنت رسول گرامی اسالم نیز وجو ویژگی از گذشته و
ه اسالمی ص) در شنیدن مسائل و مشکالت جامع(که حتی پیامبر گرامی اسالماست. تا جایی

ه کار برا براي تخریب ایشان  "گوش"رفت که مخالفان ایشان، اصطالح تا جایی پیش می
النبی و یقولون  ومنهم الذین یوذون«کند: اشاره میبردند. آیه شریفه زیر به همین مسأله می

ازجمله ». «م...هو اذن قل اذن خیر لکم یومن باهللا و یومن للمومنین ورحمه للذین آمنوا منک
یعنی (تگویند که گوش اسآزارند و درباره او میمنافقان کسانی هستند که پیامبر خدا را می

ها بگو آن استقالل رأي و اراده ندارد)، به سخت وابسته به آراي اطرافیان خویش بوده و
ه و تکلیف فرموده و قهراً بیشتر ازآنچه خدا به او اختیار داد(گوش بودن پیامبر به سود شماست

ست) یشه آنان اعتبار قائل ااندو براي(ه به مؤمنان نیز اعتماد داردطلبد) و دیگر اینکاست، نمی
اند و آنان که پیامبر خدا را آزار دهند، مان آوردهواو رحمتی است براي کسانی از شما که ای
 ». عذاب دردناکی در انتظارشان خواهد بود
و یا  فقیهدهد که انتخاب کارگزاران از سوي ولیدر هر صورت فرایند فوق نشان می

و البته که وجه  دینی است ساالريمردمنظارت وي براي پیشبرد امور جامعه اسالمی موافق 
فقیه نجایی که ولیرود. از آهاي سیاسی نیز به شمار مییاسی اسالمی از سایر نظامتمایز نظام س

راي انتخاب بهاي مختلف اداره جامعه اسالمی قرار دارد، تشخیص وي بر فراز قوا و دستگاه
دینی در  ساالريمردمتواند خللی در فرایند کارگزاران از جهت انتخاب و یا انتصاب نمی

 نظر گرفته شود. 
 . ولی فقیه و مقید به قانون و احکام شرع 3-3

نقش ولی فقیه در انتخاب و یا انتصاب کارگزاران به معناي فرار رفتن از قانون اساسی و 
مداري این نظریه نیست. بلکه به طور مشخص، ولی فقیه هم برآمده از قانون و یا عدم قانون

ها، در امر انتخاب و ها و فرصتانتخاب مردم و احکام شرع است و هم در همین محدودیت
پس از پذیرش نقش ولی فقیه در کند. بدین ترتیب، آفرینی میانتصاب کارگزاران نقش
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انتصاب و یا انتخاب کارگزاران نظام اسالمی این سؤال مطرح است که ولی فقیه چگونه و از 
رد، دیدگاه امام تواند به عنوان مبنا قرار گیچه راه هایی قابل نظارت کردن است؟ آنچه می

به (ره) و همچنین قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است. امام خمینی(ره) خمینی
صراحت بر این عقیده بود که ولی فقیه نیز در چارچوب قانون اساسی است و باید مقید به 

ر همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو ب«قانون اساسی باشد. به بیان ایشان: 
خالف رأي شما باشد. باید بپذیرید براي این که میزان اکثریت است و تشخیص شوراي 
نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسالم هم نیست، میزان این است. همه ما باید 

 ). 377، ص 14: ج 1373موسوي خمینی، (»بپذیریم
ه تنهایی نیست، دن ولی فقیه بدر این زمینه معطوف به قانونی عمل کر(ره) ایده امام خمینی

را بپذیرند. زیرا  بلکه بر این باور هستند که همه باید تحت لواي قانون باشند و حاکمیت قانون
وانین اش روي قاسالم دیکتاتوري ندارد، اسالم همه«فرمایند: به بیان ایشان که می

اسی حکومت ارکان اس). به عالوه اینکه، ولی فقیه از 23: 11: ج 1373موسوي خمینی، (»است
د، قابل اسالمی است و حاکمیتش در راستاي قرآن و حاکمیت الهی و اگر غیر از این باش

ت قانون است حکومت اسالم، حکوم«کنند: که بیان می(ره) قبول نیست. به تعبیر امام خمینی
. )35: 3731موسوي خمینی، (»االجرا است، قانون خدا استو یگانه حکم و قانونی که الزم

ویه متمایز در ربنابراین اگر نقش ولی فقیه در انتخاب و یا انتصاب کارگزاران به عنوان یک 
احکام شرع  یشه سیاسی اسالم مطرح است، به معناي عمل بر قانون اساسی،اندنظام اسالمی و

 و تالش براي اجراي این احکام است. به طور خالصه باید گفت انتخاب و انتصاب
ندي جز تالش براي برقراري حاکمیت احکام اسالمی و دستورات خداوکارگزاران چیزي 

 هاي مختلف و از جمله سیاست و اجتماع نیست. در عرصه
 گیرينتیجه

انتخاب کارگزاران در نظام سیاسی اسالمی از دو جهت قابل توجه است؛ یکی اجراي 
ی که هر دو براي دین ساالريمردماحکام اسالمی در جامعه و دوم عمل بر مبناي رویکرد 

گیرند. از این پیشبرد امور جامعه اسالمی و پیاده کردن احکام دین در جامعه صورت می
جهت، در نظام سیاسی اسالمی، اجازه تصرف در امور سیاسی جامعه بر مبناي اصل انتخاب 

که به دلیل حساسیت اداره جامعه اسالمی و  شودمیمردم و انتخاب از سوي ولی فقیه انجام 
ع)، به نائب معصوم سپرده (مل بر مبناي دستورات شریعت، و در زمان غیبت معصومع

اي خارج . بر این اساس، اگر فرایند کارگزاران نظام سیاسی اسالمی از چنین محدودهشودمی
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توان افتد و حتی میشود و اجازه دخالت به دیگران داده شود، حاکمیت اسالمی در خطر می
وت باشیم. آنچه از نظام سیاسی اسالمی بر مبناي والیت فقیه و اصول شاهد غلبه حاکمیت طاغ

این است که نظارت ولی فقیه بر امور مختلف جامعه ساري و  شودمیقانون اساسی مشاهده 
فقیه با تواند بدون توجه به کارگزاران دنبال شود. بنابراین ولیجاري است و این نظارت نمی

پیاده کردن احکام اسالمی هم از حیث قانونی و هم از حیث توجه به صالح جامعه اسالمی و 
تواند نسبت به انتخاب دقیق کارگزاران مخصوصاً در سطوح مصلحت و احکام حکومتی می

هاي مختلف را از انتخاب کارگزاران باالي حاکمیتی اقدام نماید و یا اینکه قوا و دستگاه
اران چه به صورت مستقیم و چه به صورت ناسالم بازدارد. تعیین، انتصاب و انتخاب کارگز

غیرمستقیم و در قالب توصیه به سایر قوا و دستگاه وجه تمایز نظام سیاسی اسالمی از سایر 
رود. آنچه امروزه و در قالب والیت فقیه در نظام جمهوري هاي سیاسی به شمار مینظام

از غیبت معصوم است که نوعی رو تداوم نظام اسالمی پس ، دنبالهشودمیاسالمی ایران دنبال 
نظارت فعال و پویا بر امور مختلف جامعه از جمله انتخاب کارگزاران است. هرچند نظریه 

-می انتخاب و یا نظارت فقیه، نقش ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران را به چالش
ه گرفتن نیاز کشد، اما نظریه مزبور به دلیل عدم طرح واقعیات جهان معاصر و همچنین نادید

اي کارا و مفید تواند نظریهگشایی از مسائل مستحدثه نمیآفرینی ولی فقیه براي گرهبه نقش
یشه سکوالر اندهاي سیاسی مبتنی برباشد. به عالوه اینکه، وجه تمایز نظام اسالمی و سایر نظام

 گیرد. را در نظر نمی
با در نظر گرفتن نقش ولی فقیه در تعیین کارگزاران نظام اسالمی و نظارت بر عملکرد 
آنان، پذیرش حق حاکمیت مردم، در طول حاکمیت الهی بوده، و اتکاي اداره امور به آراي 
عمومی و انتخاب مقامات عمومی از قبیل نمایندگان مردم در مجالس شوراي اسالمی و 

ریاست جمهوري و ... با مبانی اعتقادي و فقهی قانون اساسی نباید خبرگان رهبري، انتخابات 
تعارضی پیدا نماید. در این قضّیه، که از طرفی بر حق نصب کارگزاران توسط ولی فقیه تأکید 

. از سوي دیگر، بر اساس جمهوري بودن شکل حکومت، مردم از طریق انتخاب شودمی
اما در این میان، نظارت بر اعمال کارگزاران از نمایند، نمایندگان خود، اعمال حاکمیت می

جمله سران سه قوه، نیروهاي نظامی و ... که در قانون اساسی بیان شده است، مصداق تعیین 
تواند نسبت به تنفیذ رأي مصالح جامعه اسالمی است که از این جهت رهبري نیز می

دام نماید. ضمن اینکه بر مقام ریاست جمهوري)، انتصاب رییس قوه قضاییه و... اق(مردم
اساس آنچه در قالب حکم حکومتی از سوي ولی فقیه قابل اِعمال است، انتخاب کارگزاران 
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گیرد. از آنجا ، صورت میشودمیهایی که بر جامعه وارد براساس شرایط جامعه و دشواري
و بر اساس که منتخبین مردم، به عنوان کارگزاران حکومت اسالمی انجام وظیفه خواهند نمود 

هاي مبانی فقهی ما، مشروعیت تصرّف کارگزار در امور عمومی، منوط به دارا بودن شایستگی
ضروري، نصب و تنفیذ ولی فقیه است؛ براي جمع بین همه مقدمات ضروري تعیین 
کارگزاران، نقش آفرینی مستقیم و غیرمستقیم ولی فقیه در تعیین کارگزاران نظام اسالمی 

است. بر اساس مبانی فقهی، حق بررسی و احراز صالحیّت کاندیداها توسط امري پذیرفتنی 
نهادهایی مانند شوراي نگهبان، توسط ولی فقیه یا شخص یا هیأتی منصوب ایشان، محفوظ 
و غیر قابل خدشه باشد. الگوي نظام سیاسی اسالم، با قرار دادن امام( اعم از پیامبر اکرم(ص)، 

) در نقطه مرکزي و محوریت نظام سیاسی، انسجام، یکپارچگی، امام معصوم(ع) یا ولی فقیه
 وحدت و اقتدار نظام، و عدم انحراف از اصول و لوازم حاکمیت الهی را تضمین نموده است. 
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 :مآخذ و منابع
 قرآن کریم. 

ــالت و امامت از دیدگاه  .)1380)محســـن اراکی، نگاهی به رس
 . فراکتاب با همکاري بوك اکسترا ،لندن ،قرآن کریم

: قم ،ویرایش دوم ،فقه نظام سیاسی اسالم. )1392( محسن اراکی،
 .نتشارات مجمع الفکر االسالمیا

سعود سالمی1393(بیات، م با  )، والیت فقیه و جایگاه آن در حکومت ا
سالمیتکیه بر براهین عقلی و نقلی،  صیرت و تربیت ا  ، سالمجله ب

 .  19-45یازدهم، شماره سی و یکم، صص 
ـــولر جعفریان، جلد ، تتاریخ تحول دولت و خالف )،1377(س

 . بوستان کتاب ،قم، سوم
یه). 1391(بداهللاع جوادي آملی، یت فق هت و ؛ وال قا یت ف وال

 . مرکز نشر اسراء ،قم ،عدالت
ـــالح قه)، 1362(حلبی، ابوص کافی فی الف نه ال خا تاب هان، ک ـــف ، اص

 امیرالمومنین.
ـــ اي،خامنه ــان  )،1391(یدعلیس ــاله250انس ، بیانات مقام معظم س

سی سیا صومین-رهبري درباره زندگی  سال(مبارزاتی ائمه مع )، معلیهم ال
 . نشر موسسه ایمانتهران، 

ـــعود،  کام  تیحاکم). 1391(رامرزف ،انیعطرراعی، مس قانون و اح
فصلنامه حکومت . رانیا یاسالم يجمهور یدر قانون اساس یحکومت
 . 123-147، صص 63، دوره 1، شماره یاسالم

ـــین )، تبیین الگوي مفــاهیم علوي در 1399(رحمــانی تیرکالیی، حس
ــی از منظر آیت ــیاس ت فصــلنامه رهیافاي، اهللا خامنهالگوي قدرت س

 . 3-20، صص 52، سال چهاردهم، شماره انقالب اسالمی
ـــروش محالت گان و نظـارت«) 1378(حمـدمی س مه ، »خبر نا ــل فص

 .  111-139، صص 14ش ،یحکومت اسالم
ـــفیعی فر، محمد ـــی، 1378(ش ـــاس )، جایگاه والیت فقیه در قانون اس

 . 80-60، صص 13، ش فصلنامه حکومت اسالمی
ــادقع ــلی، منوچهر، احمدي، محمدص ــا، توس )، 1399(لیپور، محمدرض

ســـالمی ادینی در جمهوري  ســـاالريمردماي از احکام حکومتی جلوه
سالمیایران،  شماره رهیافت انقالب ا سال چهاردهم،  صص 52،   ،

122-101 . 
سین( س الري،  ،قانون در اتحاد دولت و ملت )،1326ید عبدالح
 .سپهر محمدي ،شیراز

 ،حقوق و سیاست در قرآن )،1392(حمدحسین،م یزدي، مصباح
 (ره).مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم

ظاهري، ـــین،ح م یه و  )،1378(س یت فق هایی پیرامون وال ته  نک
 .بصائر ،اصفهان ،حکومت دینی

ـــلی اردکانی، ـــن، م ملک افض ـــلیمانی حس نقش و )، 1393(، عباسس
صاب ک سالمی جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انت ر فقه دارگزاران نظام ا

صلنامه حکومت  ،سیاسی و حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ف
 .57-31م، صص سال نوزدهم، شماره سو ،اسالمی

ــان)، 1377(منتظري، حســـینعلی ، قم: حکومت دینی و حقوق انس
 نشر ارغوان. 

 ، تهران: نشر سایه. اسالم دین فطرت)، 1378(منتظري، حسینعلی

ــینعلیح منتظري، ، جلد مبانی فقهی حکومت اســالمی )،1379(س
 . انتشارات سرایی ،تهران صلواتی،اول، ترجمه: 

ــوي خمینی . 12و  11و  10، جلد صــحیفه نور)، 1370(اهللاروح ، موس
 تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

ظیم قم: موسسه تن ره)،(صحیفه امام)، 1373(اهللاموسوي خمینی، روح
 ره). (و نشر آثار امام خمینی

 و، قم: موســســه تنظیم والیت فقیه)، 1373(موســوي خمینی، روح اهللا
 ره).(نشر آثار امام خمینی

سوي  سالمی )،1378(روح اهللا خمینی،مو ، والیت فقیه؛ حکومت ا
 ره).(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهرانچاپ نهم، 
 منابع عربی 

ّسیرة النبویّۀ ). 1361(بدالملک،ع شـام،ابن ه دار  ،بیروت، 4، جلد ال
 . احیاء التراث العربی

شــی ، قم: نشــر کتابخانه مرعفقه القرآن)، 1405(راوندي، قطب الدین
 نجفی. 

 اعدالقو فی الفعال الفقه بانی)، م1387(سیفی مازندرانی، علی اکبر
 ، قم: انتشارات اسالمی. االساسیه الفقهیه
 ، قم: انتشــاراتاالخالق فی القرآن)، 1428(شــیرازي، ناصــرمکارم 

 ع). (مدرسۀ االمام علی بن ابی طالب
مد،م مؤمن، مۀ  )،1383(ح یۀ أو الحکو ــالم یۀ االس یۀ االه الوال

 . مؤسسه نشر اسالمی ،قم ،االسالمیۀ
 ،کلمات ســدیدة فی مســائل جدیدة ق)، 1415(حمد،م مؤمن،

 . مؤسسه نشر اسالمی ،قم
ضا،(م مظفر،  ووزارت فرهنگ  ،تهران ،عقائد االمامیّه )،1380حمدر

 .ارشاد اسالمی
ــینعلی ــر  نظام الحکم فی االســالم،)، 1380(منتظري، حس تهران: نش

 سرایی. 

 

 
 
 
 

 
 

  
 
 




