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Abstract 

The establishment of modern government institutions in the context of 

jurisprudential concepts in the Constitution of the Islamic Republic of Iran has 

raised questions about the nature and effects of some of them. Among these, the 

nature of “Wilāyah”(Guardianship), which has long been discussed in jurisprudence; 

in recent decades, the following two theories of “selection” or “appointment” have 

emerged. The question of the nature of the relationship between government and 

people in this theory is one of the most important questions to be asked. Therefore, 

examining the relationship between “province” and “political representation” is the 

main issue and purpose of this article. This will be done by analytical, descriptive 

and comparative methods. The findings of this study show that 

“Wilāyah”(Guardianship), and “political representation” have undergone different 

developments and are rooted in the history and principles of inequality; And 

therefore, from a theological and jurisprudential point of view, they have obvious 

differences in different aspects; But in the system of subject law, and the 

Constitution of the Islamic Republic of Iran, in terms of reliance on the public will 

and the rule of law, have major similarities; In this way, the institution of 

“Wilāyah”(Guardianship), in the constitution can be considered as a special form of 

committed political representation and focused on moral life. 
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 چکیده
استقرار نهادهای دولت مدرن در بستر مفاهیم فقهی در قانون اساسی جمهووری اسوالمی ایوران    

وجود آورده است. در این میان، ماهیت  هایی را در خصوص ماهیت و آثار برخی از آنها به پرسش
یوا  « انتخوا  »و نظریو   های اخیور ییود د   که از دیرباز مورد بحث فقهی بوده، در دهه« والیت»
متجلی شده است. پرسش از ماهیوت رابطو  دولوت و مورد  در ایون نظریوه یکوی از        « انتصا »

« نماینودگی سیاسوی  »و « والیوت »ترین سؤاالت قابد طرح است. از این رو، بررسی نسوبت   مهم
نجوا   ای بوه ا   و مقایسه  مسئل  اصلی و هدف این نوشتار است. این امر با روش تحلیلی، توصیفی

سویر تحوو    « نمایندگی سیاسی»و « والیت»دهد که  های این پژوهش نشان می رسد. یافته می
انود  از ایون رو، از منظور     و ریشه در تاریخ و مبانی ناهمسانی داشته  متفاوتی را پشت سر گذارده

های مختلف دارند. اما در منظوم  حقوق موضوعه و  های آشکاری در جنبه کالمی و فقهی تفاوت
موداری، دارای   قانون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران از جهوت اتکوا بوه ارادۀ عموومی و قوانون       

ای  در قوانون اساسوی را گونوه   « والیت»توان نهاد  ای که می گونه ای هستند  به  های عمده شباهت
 خاص از نمایندگی سیاسی متعهد و معطوف به زندگی اخالقی تلقی کرد.

 

 واژگان کلیدی
 قه سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نمایندگی سیاسی، والیت.حقوق اساسی، ف
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 مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عرص  تجلی مفاهیم و نهادهای حکمرانی نوین با خوانشی 

خوواه و   ( که برآینود مطالبوات مردموانی آزادی   Synthesisفقیهانه و اسالمی است. این آمیزش )
اسوتقال   »شو،،   ی در شعارهای انقالبیون آن زمان بازتا  یافتوه اسوت. بوی   خوب معتقد بوده، به

 1خواهی جامعه بوده ( اصلی حاکم بر فضای تحو Paradigmپارادایم )« آزادی جمهوری اسالمی
( در پرتو چنین آرمانی، مجلس مؤسسان، قانون اساسی و Constituent Powerو قدرت مؤسس )

است. بنابراین، جای شگفتی نیست که در قانون اساسی بوا   سایر نهادهای مؤسس را خلق کرده
خوواهی، حقووق بشور،     های فکری مختلف ازجمله جمهووری  مفاهیمی روبرو هستیم که از سنت

یکوی از  « والیوت فقیوه  »اند   کال ، فقه سیاسی و غیره انتزاع یافته و در متنی واحد تلفیق یافته
خمینی )ره( اسوا  نظوم سیاسوی و رکون اصولی       این مفاهیم است. این مفهو  در اندیش  اما 
دهد، و تقریباً هم  نظریوات فقهوی دربوارۀ جمهووری      دولت شیعی در عصر غیبت را تشکید می

اسوت    اسالمی از تعریف والیت فقیه، مبانی، مشروعیت و حدود اختیارات فقیه حاکم آغاز شوده 
کلیودی و هسوت  سوخت قوانون     را مفهوو   « والیوت »توان  رو، می (  از این243: 1388)فیرحی، 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران تلقی کرد.
روی دیگر سکه در میثاق حکمرانی کشور، مفاهیم برآمده از حوق حاکمیوت مورد  و نقوش     

ای کوه بوا پیوروزی قودرت      بندی و اجورای قودرت سیاسوی اسوت  جلووه      بنیادین آنها در صورت
حکمرانی را بر ارادۀ فورد صواحح حوق    اجتماعی بر قدرت سیاسی در دوران مدرن، اسا  نظا  

(. در A. Primus, 1999: 179کند ) گذارد و مرد  را سرآغاز و سازندۀ قدرت سیاسی تلقی می می
مثاب  تجلی حقوق بنیادین، شکلی جدید به  سازی یا نهادینه کردن قانون به این رویکرد، موضوعه

را   خود نظامی است که جوهر آنرابط  حقوق و سیاست بخشیده است. قانون اساسی در ماهیت 
(. در چنوین   Ackerman, 1991: 200-214دهود )  هوای بنیوادین تشوکید موی     حقووق و آزادی 

 ,Hannumرود ) شمار می  ناپذیر به گفتمانی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، بنیانی خلد

ها بایود یو، ابوزار    تن مراتح حقوقی، نه رأ  هر  سلسله ان  عنو ( و قانون اساسی به27-49 :1990
عنوان روح نظوا    مادی یا عینی و در عین حا ، مأمن هنجارهای اساسی تلقی شود، بلکه باید به

 :wiener, 2008های بنیادین بشر تفسویر گوردد )   حقوقی در راستای شناسایی و تضمین ارزش

عنوا کنود   بنیادِ خوود، شورح و م   (، و سایر قوانین و هنجارهای حقوقی را در حیط  مبانی حق77
(Waldham, 1998: 43می .)    توان عصارۀ این تفکر را در حکمرانی مبتنی بر نماینودگی خالصوه

 گرداند. ای که بنیان اصلی حکومت را بر قرارداد اجتماعی استوار می کرد  شیوه

                                                           
، ن،: صحیف  اما  خمینی، «جمهوری اسالمی نه ی، کلمه کم و نه ی، کلمه زیاد»به تعبیر اما  خمینی )ره(:  .1

 . 353: 6ج 



 85  بررسی تطبیقی نسبت والیت و نمایندگی سیاسی

تواند ارزیابی  حا  باید دید تقابد یا تعامدِ دو وجه یادشده، در بستر قانون اساسی چگونه می
دانوان   ر واقع، ضرورت پژوهش حاضر ناشوی از ایون واقعیوت اسوت کوه در میوان حقووق       شود. د
مندی که زوایای این دو نهاد را با ضوابط حقوق اساسی ارزیابی نماید، صوورت   های روش بررسی

عنووان یو،    بوه « والیوت فقیوه  »نگرفته و خأل آن محسو  است. از نظر نگارندگان، قورار دادن  
مثاب  بنیوان اصولی مشوروعیت اِعموا  قودرت در       به« ایندگی سیاسینم»موضوع فقهی در کنار 

اندیش  سیاسی نوین، و سپس بررسی سیر تکامد، تطبیق وجوه تناظر و مالحظو  نقواا افتوراق    
کنود.   آنها، درواقع زمین  ارزیابی رأ  هر  قدرت سیاسی را از منظر حقوق اساسوی فوراهم موی   

است کوه بوا توجوه بوه تحلیود مفهوومی و توصویف        رو این  بنابراین، پرسش اصلی تحقیق پیش
، چه نسبت منطقی بین آنهوا برقورار   «نمایندگی سیاسی»و « والیت»های مختلف دو نهاد  جنبه

دهد که تحقیقات مستقد در خصوص والیت یا  های پیشین نشان می است؟ جستجو در پژوهش
شوتار مسوتقلی مشواهده    نمایندگی سیاسی اندک نیست، اما در مورد مقایس  ایون دو نظریوه نو  

را « مالکیت مشواع »نشده است  تنها برخی از نویسندگان در بررسی دیدگاهی که نظری  وکالتِ 
: 1383انود )میرموسووی،   اند، تاحدودی به وکالت سیاسی پرداختوه  برای عصر غیبت مطرح کرده

ت آن (  لکن ماهیو 30-5: 1392  رهدار، 86-50: 1375  حقیقت، 61: 1383  کمالی راد، 153
 ای والیت و نمایندگی سیاسی نیست. ها بررسی مقایسه پژوهش

ای اسوت و سواماندهی آن در چهوار بخوش       و مقایسه  روش پژوهش حاضر تحلیلی، توصیفی
هوای مختلوف نهواد     رسد. شایان یکر است که عنوان ایون نوشوتار دربردارنودۀ گونوه     انجا  می به
پودر و جود پودری، مؤمنوان عواد  و ماننود آن       ، فقیهوان،  ﴾ع﴿اعم از والیت معصوومین « والیت»

برانگیزتر بوودن، طورفِ مقایسو  نماینودگی عمودتاً       شود، لکن به دلید اهمیت بیشتر و سؤا  می
  هوای والیوت   والیت فقیه قرار داده شده است  اگرچه نتایج جوهری این مقایسه شامد هم  گونه

 سازد.  فظ عنوان عا  را توجیه میشود، این حقیقت ح  می
 

 . نسبت تاریخی و بنیادین والیت و نمایندگی سیاسی۱
ای در گفتمان فقه سیاسی شیعه است که نظم سیاسوی مشوروع در دوران    نظریه« والیت فقیه»

در اجورای   ﴾ع﴿کند و در چارچو  آن، فقها جانشین اما  معصوو   را بیان می ﴾ع﴿غیبت اما  معصو 
. در 1ما  معصو  )غیر از جهاد ابتدایی( هسوتند سیاست، مسائد حکومتی و سایر امور مربوا به ا

سواالر را   نیز مفهومی است که بنیان ساخت قودرت سیاسوی مورد    « نمایندگی سیاسی»مقابد، 
عنوان صاحبان اصلی اقتدار در اعموا  قودرت سیاسوی بوا      کند و در پرتو آن، مرد  به تشریح می

جه به اینکه هری، از این مفاهیم از (. حا  با توPitkin, 1972: 14-37شوند ) یکدیگر شری، می
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گیورد، در ایون بخوش سویر تحوو  و تبارشناسوی هریو،         مشر  فکری خاصی سرچشومه موی  
 شود.  اختصار بررسی می به
 

 . پیشینۀ تاریخی و مبانی والیت فقیه۱. ۱
عنوان طرحی برای حکمرانی طی قرن گذشته صورت  هرچند قوا  و توسع  نظری  والیت فقیه به

(، و 93: 1381آید، والیت فقیه همزاد فقه اسوت )برجوی،    که از آثار فقهی برمی ما چنانگرفته، ا
و اجتماعی هور دوره تحووالتی را در جهوت کموا  پیمووده اسوت. در        متناسح با شرایط سیاسی

اسوت کوه    ﴾ع﴿گفتمان فقهی شیعه، حکومت از متفرعات خالفت خداوند و اساساً حق اما  معصو 
(  19: 1392خمینوی،   عهدۀ فقیه عاد  است )اما  آن از با  والیت عا  بهتصدی  در عصر غیبت
توان آن را از دایرۀ مشروعیت الهی خارج و در اختیار سالطین جائر قرار داد. با این  بنابراین نمی

هوایی را   طور مشروا مسئولیت نیز برخی اصحا  با إین معصو  و به ﴾ع﴿حا ، از زمان حضور ائمه
شدند  این امر به تعبیری استیفای بخشوی از حقووقی اسوت کوه      جور پذیرا می از جانح سلطان

 (. 93: 1381معصو  به فقیه تفویض کرده است )برجی، 

، شیخ مفید بود. وی با نفوی  ﴾ع﴿پردازان قائد به نیابت عا  فقیه از اما  معصو  دار نظریه طالیه
ن  والیت فقیه ارائه دهد. حدود مشروعیت سالطین عرفی تالش کرد رهیافتی استنباطی در زمی

ریزی کورد. وی معتقود    ادریس حلی بنای جدیدی را در با  مسائد فقهی پایه ی، قرن بعد، ابن
رو، ضرورت برقراری والیوت فقیوه    بود هدف شارع از جعد احکا  تعبدی، اجرای آنهاست  از این 

برای فقها جعدِ احکوا  دینوی   دانست، چراکه در نبود والیت  را اجرای اوامر و دستورات الهی می
 (.193-191: 1377بزرگی،  رسد )جهان نظر می لغو به

در دورۀ صفویه با قدرت یافتن حکا  شیعی و تغییر وضعیت شیعیان از اقلیت تحت فشار به 
اکثریت حاکم، چگونگی مشروعیت بخشیدن بوه سولطنت افوراد غیرمعصوو  بوه دغدغو  اصولی        

بخش آنان چنین بوود   حد مشروعیت کرکی تبدید شد. راه فقهایی چون محقق اردبیلی و محقق
زدند و قدرت را بوا إین مجتهود    عنوان نایح و کارگزار فقیه بر اریک  قدرت تکیه می که حکا  به
االسالمی را بوه آنوان عرضوه     گرفتند و در برابر، حکا  نیز مناصح خطیری چون شیخ تحوید می

ای بورای پیونود بوین     شویوه « إجازه»و « إین»ت (. درحقیق373-372: 1386داشتند )بل،،  می
و دارنودۀ   ﴾ع﴿عنوان نایوح اموا    موجح آن مجتهدِ هر عصر به واقعیت و آرمان بود  فرایندی که به

را از مصادیق حاکم جور خوارج   بخشید و آن  والیت عا ، به سلطنت سلطان زمانه مشروعیت می
 (.319: 1388ساخت )فیرحی،  می

و پس از دورۀ فترت تا به قدرت رسویدن قاجوار، بوار دیگور اقتودار و      با سقوا دولت صفوی 
مهیا گشت. ایون دوره مقوارن بوا    « والیت فقیه»منزلت فقها تثبیت و زمینه برای توسع  مفهو  
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حیات مالاحمد نراقی بود، فقیهی که برای نخستین بوار بحثوی مسوتقد و مفصود در خصووص      
، «والیت عاموه »قاعده پرداخت  مطابق قاعدۀ او  یا عرضه کرد. وی به تبیین دو « والیت فقیه»

اند، والیت دارد، مگر موواردی کوه    والیت داشته ﴾ع﴿و اما  معصو  ﴾ص﴿فقیه در تمامی آنچه پیامبر
، فقیه در تموامی امووری کوه    «والیت در امور حسبیه»استثنا شده است، و مطابق قاعدۀ دو  یا 

ی هم برای آن امور تعیوین نکورده اسوت، والیوت     شارع راضی به ترک آن نیست اما متولی خاص
(. در اندیش  صاحح جواهر، والیت فقیه عالوه بر بوداهت عقلوی،   582و529: 1375دارد )نراقی، 

گردد. به اعتقواد وی، فقهوا در    جزء ارکان ضروری مذهح است و انکار یا رد آن موجح ارتداد می
به والیت منصو  شدند و این انتصا   ﴾ع﴿انو سپس از جانح اما  زم ﴾ع﴿ابتدا از سوی اما  صادق

(. تقریبوواً در همووین دوره سووید محموود آ  401-395 : 1981همچنووان بوواقی اسووت )نجفووی، 
در آن و موارد خروج از اصد  یو اقسا  آن پرداخت و اصد اول تیوال  مسئل یبه بررسبحرالعلو   

دلیود فراوانوی احکوامی کوه بور آن      کرد. وی والیت فقیه را به  نییتب آن را  یو نقل یعقل  و ادل
موجح  گوید: حق می« والیت»و « حق»داند و دربارۀ تفاوت میان  شود، بسیار مهم می متفرع می

 (.298-209ق: 1403بحرالعلو ،  خودِ سلطنت است )آ   شود، ولی والیت سلطنت می
ار یافوت و  در دورۀ منتهی به انقال  مشروطه نیوز اسوتمر  « والیت فقیه»سیر تکامد مفهو  

فقهای این عصر نقش بسزایی در بسط مفهو  یادشده داشتند. دیدگاه غالح مراجع و روحوانیون  
طور کامد منطبق با معیارهای حکوموت   مدافع انقال  مشروطه این بود که مشروطیت اگرچه به

سیاسوی   - هوای فقهوی   اسالمی نیست، اما قادر است با مهار استبداد مطلقه، بخشوی از ظرفیوت  
عنوان یکی از فقهوای متنفوذ    ود در با  حکمرانی مشروع را فعلیت بخشد. محقق نائینی بهموج

این دوره بر این باور بود که نظا  مشروطه نیز طبق اصو  تشیع، حکومتی غاصوبانه اسوت، اموا    
های مستبد هم مقوا    مراتح غصح آن از حکومت استبدادی مطلقه کمتر است  زیرا در حکومت

شود، هم مقا  امامت و هم حق ملت، ولی در مشروطه تنها مقا  اماموت   ح میکبریایی الهی غص
بورای  « والیوت فقیوه  »(. بوه تعبیوری محقوق نوائینی از     73: 1378غصح شده اسوت )نوائینی،   

مشروعیت بخشیدن به مشروطه و جلوگیری از استحال  حکوموت والیتیوه بوه اسوتبدادیه بهوره      
ساالر است که در چوارچو  آن والیوت از    دولتی مرد جسته است. در حقیقت، دولت والیتی  او 

گشاید. وی با تکیه بور مبوانی اعتقوادی فقوه      راهی به حقوق شهروندی می« وقف»درون تمثید 
کوشد  کند و می تشبیه می« موقوف  غصبی»شیعه در عصر غیبت، دولت مشروطه را به مدیریت 

(. همچنین در اندیشو   485: 1396یرحی، را تشریح کند )ف آن  تا احکا  نظا  سیاسی برآمده از 
نائینی قانون اساسی نباید با قوانین شرع مخالف باشد. تجویز مشوهور او بورای تحقوق ایون امور      
تدارک هیئتی از مجتهدین عدو  و مأیونین از قبد اوسوت کوه بورای نظوارت بور نماینودگان و       

(. شیخ 122-120: 1378ینی، شوند )نائ کار گرفته می ممانعت از تصویح قوانین مخالف شرع به
محمداسماعید محالتی مواهح مشروطیت را تحت دو عنوان تقلید جور و حفوظ بیضو  اسوال     
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چراکوه وی انوواع حکوموت را سوه       را واجح دانست، تبیین نمود و به همین دلید حمایت از آن 
داشوت:   ن دانست  مشروطه، مطلق  الهی، مطلق  استبدادی، و در خصوص نوع دو  ایعا گونه می

امارتی است الهیه و والیتی است شرعیه ... که دسترسی به آن بالفعد برای ما نیست و مملکت »
(. به این ترتیح، وجو  حمایوت از مشوروطه   499: 1374)محالتی، « ما فعالً از آن محرو  است

 در اندیش  محالتی از جهت امتناع والیت شرعیه و لزو  تقلید ظلم بود.
دیگر این دوره، مرحو  آخوند خراسانی است. هرچند ایشان مستندات روایی فقیه تأثیرگذار 

دانست، اما با توسد به استدال  عقلی، والیوت   والیت فقیه را قاصر از اثبات والیت عام  فقیه می
فقیه را در امور سیاسی و شئون اجتماعی جامعه تبیین کرده است. به اعتقاد وی، شارع مقود   

گفته یقیناً باید کسی را نصح کند و فقها قدر متویقن افورادی هسوتند کوه      شبرای ادارۀ امور پی
محتمد است مباشرت یا إین آنان در ادارۀ امور جمعی معتبر باشد. این امور در خصووص سوایر    

شوود )خراسوانی،     افراد مشکوک است، بنابراین در مورد غیر فقها اصد عود  والیوت جواری موی    
فقیه دیگر این دوره است که در ادل  نقلی والیت فقیه  انىاصفه نیشیخ محمدحس(. 73: 1406

مناقشه کرده، اما حا  اجماعی بودن مواردی را که داخد در قلمرو اختیوارات ولوی فقیوه اسوت     
در « فقیوه  والیوت  »چنان یقینی و مسلم دانسته است که نیازی به استدال  ندارد. بوه تعبیور او   

مرده شده است  نه اینکه بر اصد والیت فقیوه دلیود   سخنان اصحا ، دلید بسیاری از احکا  ش
(. سید عبدالحسوین الری نخسوتین کسوی بوود کوه تعبیور       93: 1381اقامه شده باشد )برجی، 

کار برد و مناصح فقیه را در افتاء، قضا، امور مسوتلز  إین اموا ،    را برای فقها به« والیت مطلقه»
(. هرچنود سوید الری   188: 1380د )اخترشوهر،  اقام  حدود، تعزیرات و جهاد با کفار احصا نمو

دانسوته و بوه اندیشو     « ﴾ع﴿جانشینی و خالفت مطلق از جانح ائموه معصوومین  »منصح فقیه را 
مخالفوت و  »(، در عوین حوا ،   7-6: 1377والیت عا  و مطلوق فقیوه التوزا  دارد )سوید الری،     

تلقوی  « اجتهاد در برابر نصدید اهد ملت را محکو  به خرق اجماع امت و  معاندت با رأی صوا 
 (.394: 1374شمرد )سید الری،  کرد و مردود می می

انجا  رسید. وی از ی،  به ﴾ره﴿از سوی اما  خمینی« والیت فقیه»آخرین مرحل  تکامد اندیش  
دار شد، و از سوی دیگر، والیوت فقیوه را از    سو، ابتکار تبیین و تکمید نظری  والیت فقیه را عهده

عالوه بر ادل  روایوی سوابق    ﴾ره﴿حوزۀ عمد برد. دلید عقلی مستقلی که اما  خمینی عرص  نظر به
بر لزو  برپا داشتن نظا  حکمرانی اقامه نمود، بر این پایه استوار بود که فقدان حکوموت و حواکم   
عاد  موجح هرج و مرج و اخال  در جامعه است، و این وضعیت با حکمت خدای حکیم ناسازگار 

(. اما دلید اصلی ایشان برای اثبات والیت فقیه دلیلی اسوت از سونخ   183: 1324 است )خمینی،
غیرمستقالت عقلی  با این بیان که هدف از تشریع احکا  اسال  و ازجملوه احکوا  اجتمواعی آن،    
اجرای آنهاست. اجرای بسیاری از ایون احکوا  مسوتلز  تأسویس حکوموت اسوت  پوس تأسویس         

طور قودر متویقنِ برآموده از مجموعو       ری است، و چون فقیه بهحکومتِ مجری احکا  اسال  ضرو
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احکا  شرعی چنین صالحیتی دارد، از این رو، وی حق و تکلیف دارد که در صوورت توانوایی بوه    
این امر اقدا  کند. اگرچه ایشان، برخالف برخی از فقها، داللت برخی نصوص بور ایون امور را نیوز     

(. در اندیش  سیاسی اما  جوواز حکوموت از توابوع و    462-459: 2، ج 1363پذیرند )خمینی،  می
متفرعات جانشینی خداوند در زمین است و غیر از خلیفوه و جانشوین خداونود، هویر صوورتی از      

چوون حکوموت اسوالمی      (، و20-18: 1392و قابد پذیرش نیسوت )خمینوی،     حکومت، مشروع
شد  یکی علم به قانون و دیگری حکومت قانون خداست، حاکم اسالمی باید متصف به دو وصف با

الشرایط جمع است. پس هرگاه این صوفات در شوخص    عدالت، که این هر دو شرا در فقیه جامع
 (. 467-463: 1363 ،ینیخمجمع شود، والیت برای او ثابت است  حتی اگر خودش نخواهد )

 

 . پیشینۀ تاریخی و مبانی نمایندگی سیاسی2. ۱
(. ایون مفهوو     Brich, 1971: 22ایوج آن، ریشوه در تواریخ غور  دارد )    مفهو  نمایندگی در کواربرد ر 

(، و از طریوق آن مورد    138: 1378رود )رابورت،   شومار موی   همچون کشفی عظیم در دوران نوین به
(. Pitkin, 1972: 14-37شووند )  عنوان صاحبان اصلی اقتدار در اعما  قودرت سیاسوی شوری، موی     به

فضای متکثر و مهار تنازعات موجود در جهت بقای زندگی اجتمواعی  آمیز  سیاست ابزار مدیریت صلح
(. در قلمرو سیاست، حقیقت محصوو  بواور و نظور اسوت و واقعیوت سیاسوی       31: 1390است )عالم،

شده در جامعه به واسط   های عرضه شود، از راه گزینش باورها و گرایش عنوان چیزی که ساخته می به
( در بنیاد هر نوع تعامود سیاسوی   Representativeگرایی ) رو، نماینده  یابد  از این نمایندگی وجود می

 (. 334: 1393نماید )الگلین،  طور کلی از رهگذر هنر نمایندگی عمد می وجود دارد و سیاست به
رفته به  گیری تدریجی نهادهای دولتی با ماهیت نمایندگی در طی قرون متمادی، رفته شکد

(. تحلید Castiglione, Warren, 2006: 3نمایندگی انجامیده است )استقرار حکمرانی مبتنی بر 
برای نخستین بار در غر   ،«ندهینما»کلی نظا  حکمرانی بر اسا  شخصیت مصنوعی یا همان 

هابز تعداد کثیری از مورد  تنهوا     ( صورت گرفت  از نظرThomas Hobbesهابز ) از سوی توما 
شووند و دولوت در وجوود حواکم نماینوده،       ه تبدید میواسط  مرجع حاکمیت به شخصی یگان به

هابز این امر را بوا تفکیو، شخصویت طبیعوی یوا فوردی        (. 94: 1396یابد )وینسنت،  وجود می
 . 1دانست نماینده از وظایف و اختیارات ملحق به مقامی که متولی آن است قابد تحقق می

ندیش  حکمرانی ر  پدید آمده است از نظر تاریخی، انتسا  قدرت فرمانروایی به اجتماع در ا
(Martin, 2012: 52        :در نظا  حکمرانی ر  قودرت سیاسوی بوین دو نهواد تقسویم شوده بوود .)
جوای مورد  تصوویح     سنا نهادی مبتنی بر نمایندگی بود، زیرا قوانین را به«. سنا»و « امپراطور»

گرفوت.   أی مورد  نشوئت موی   آوری بود کوه از ر  کرد و قانون برآمده از سنا واجد نیروی الزا  می

                                                           
 ، فصد شانزدهم کتا ، تهران: نشر نی. 6(، لویاتان، مترجم: حسین بشیریه، چ 1389ن،: هابز، توما  )  .1
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رانود کوه منتخبوان     امپراطور نیز دارای شأن نمایندگی بود، چراکه بر اسا  قوانینی فرمان موی 
 (.152: 1393را تصویح کرده بودند )دوگی،  مرد  در سنا آن 

طوری که در آغاز قرن چهار  میالدی و عصر  های بعد ایدۀ نمایندگی رنگ باخت، به  در قرن
(. در Harries, 2012: 156یافوت )  قدرت سیاسی در شخص امپراطور تجلی موی  کنستانتین هم 

عصر فئودالیته نیز نظری  نمایندگی کارکرد چندانی در تحلید روابط معطوف به قدرت سیاسوی  
مراتبی بوا محتووای عواطفی     نداشت و این مناسبات چیزی بیشتر از ترتیبات قراردادی و سلسله

  «represent»(. در واقوع واةۀ  52: 1388الهوی،   رفاقت نبود )رحمت مبتنی بر وفاداری، اعتماد و
رفوت   کوار نموی   تا قبد از قرن شوانزدهم بوه معنوای جانشوینی و نماینودگی شوخص دیگور بوه        

(. در این قرن، کاربرد نماینده به جای ی، موجوود انسوانی پدیود آمود     216: 1385)طباطبائی، 
(Pitkin, 1972: 243.)  قرن هفدهم و هجدهم، این مفهو  در توجیه مبوانی   سرانجا  با تحوالت

نظریو  نماینودگی سیاسوی     1789قدرت سیاسی به کما  رسید  در فرانسه با پیوروزی انقوال    
 Glorious) 1688( و در انگلسووتان پووس از انقووال    153: 1393نهادینووه شوود )دوگووی،   

Revolution ،240-238: 1381(، نمایندگی اسا  حکمرانی قرار گرفت )صانعی.) 
هوای دموکراسوی    گرایی را تودبیری بورای غلبوه بور چوالش      هایی که نماینده برخالف دیدگاه

، در حوا  حاضور تردیودی وجوود نودارد کوه       1آوردنود  شمار می مستقیم در جوامع پرجمعیت به
سازماندهی کارآمد تعارض و منازعه، حکومت به نمایندگی را برتورین شوکد حکمرانوی سواخته     

که باید ایعان نمود قدرت سیاسی در معنای مودرن خوود از طریوق نماینودگی     ای  گونه است، به
رو، نماینودگی کلیود فهوم وحودت      شوود  از ایون    گیرد و در چوارچو  آن اعموا  موی    شکد می

نهود )الگلوین،    های ی، نظا  حقوق موضووعه را بنوا موی    ساختاری حقوق عمومی است و بنیان
وکراسی نمایندگی، نه ی، جوایگزین معیوو  بورای    (. درنتیجه باید پذیرفت که دم145: 1393

 .2(Urbinati, 2006: 232ساالری است ) ای اصید برای مرد  مستقیم، بلکه خود شیوه دموکراسی
 

 شناسانۀ والیت و نمایندگی سیاسی . نسبت مفهوم2
مفهو  فقهی والیت سیاسی، استقال  در تصرف در ما  و جان افراد، یا مشوروا بوودن تصورف    

در ما  و جان خود به إین ولیّ است. إین دادن ولیّ ممکن اسوت بوه شوکد اسوتنابه،      اشخاص

                                                           
، تهران: نشر میزان، ص 12، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چ (1383)پناهی، سید ابوالفضد  ن،: قاضی شریعت .1

 .230، ص 1ران: نشر میزان، چ ، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، ته(1390)  هاشمی، سید محمد 329

 اد ع ،یبانیو ش لیرضاع ا،یرنیدبهای نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ن،:  برای مطالع  بنیان. 2

مجلس و  ،«رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس یها تیو ظرف ایپو یندگینظا  نما یی،گرا ندهینما» ،(1399)

 .92-73 ، ص( 102)27 ،راهبرد
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شود، یعنی اصید خداونود    تفویض و یا إین محض صورت گیرد. والیت از جانح خداوند اعطا می
باشود. موضووع     علیه ممکن است شخصِ خاص مانند فرزند خردسا  یا عمو  مورد   است. مولّی

فسیر محدود یا تفسیر گسترده و یا هم  اموور مربووا بوه حکمرانوی و     والیت، امور حسبی در ت
ادارۀ سیاسی جامعه است. قانون اعما  والیت، قانون خداوند )شرع( است که البتوه بوا حسون و    
قبح یاتی و عقلی هماهنگی و تالز  دارد. علت و مبنای والیت از ی، سوو، نووعی نیواز و قصوور     

تحصوید   است. هدف اعموا  والیوت  « ولیّ»ستحقاق و صالحیت ، و از سوی دیگر، ا«علیه مولّی»
شوود   علیه است و پایان آن با زوا  صالحیت یا مرگ ولیّ واقوع موی   مصالح و تعالی معنوی مولّی

، 44، 40-39: 1  ج 387-386، 379: 2، ج 1425  اصفهانی، 546-545: 3، ج 1382)انصاری، 
که نماینودگی   (  درحالی 238-237، 232-231: 2ق، ج 1421  نائینی،54-53ق: 1409  212

مثابو  مقوا     سیاسی عبارت است از نمایندگی فرد یا گروهوی در اعموا  قودرت و حاکمیوت بوه     
انود  و موضووع نماینودگی     مثاب  نمایندگی(. طرف اصیدِ ایون رابطوه مورد     عمومی )حاکمیت به

قانون اساسوی اسوت.    اعما  قدرت و حاکمیت طبق صالحدید مرد  و در قالح میثاق ملی یعنی
های مرد  و ادارۀ زندگی دنیووی   علت پیدایش و هدف آن عمدتاً صلح و رفاه و حراست از آزادی

گرایوی و تعقیوح اهوداف متعوالی معنووی و       ای کموا    آنهاست. البته نمایندگی سیاسی با گونوه 
یار مرد  اسوت  طور نسبی در اخت اخالقی نیز تقابد منطقی ندارد. پایان نمایندگی سیاسی نیز به

 (.186-159: 1397  171-137: 1393)الگلین، 
 

 « اتکا به ارادة عمومی». نسبت والیت و نمایندگی سیاسی از جهت 3
که که مالحظه شد نمایندگی سیاسی مفهومی است که در معنوای خواص خوود از سونت      چنان

  قورون  در خوال فکری غربی نشئت گرفته است  ریشو  اولیو  آن در حقووق رو  بووده، سوپس      
در مباحث ناظر به قدرت کلیسا بازتولیود شوده و در نهایوت، سور از فلسوف       و بعد از آن  یوسط

گونه که به الگوی غالح اعموا    هابز و الک بر آورده، آن ای چون  سیاسی نوین در اندیش  فالسفه
ر کم د های مدرن مبد  شده است. در مقابد، ریاستِ فقیه دست مشروع قدرت سیاسی در دولت

حوزۀ امور حسبی با تفسیر محدود، همواره مورد قبو  بوده و در حد توانِ فقهوا اعموا  شوده و    
هایی از آن در سطح ادارۀ کوالن   های اجتماعی فراهم و دست فقیهان باز بوده، گونه هرگاه زمینه

با تفسیری گسوترده از اموور حسوبیه و یوا      ﴾ع﴿جامعه و حکمرانی سیاسی در عصر غیبت معصو 
را  آن  های عملی  فراتر از امور حسبیه )والیت( مطرح، و تا حدودی اعما  شده است. نسخهحتی 

توان مشاهده کرد. این  در انقال  مشروطه و در نهایت، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می
ای قانونی و عملی از اندیش  سیاسی شیعه در عصر غیبت است  اگرچه تاکنون مورد   نسخه گونه

طور کوه   آن را نسخ  نهایی در این با  دانست. همان توان  نیز قرار گرفته است، لکن نمی اصالح
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شود، یکی محصو  تبعیوت قودرت سیاسوی از قودرت اجتمواعی اسوت و ریشوه در         مالحظه می
دنبوا    هوای فقهوی اسوت کوه بوه      قرارداد جمعی مردمان دارد و دیگری، نهادی برآمده از اندیشه

است و حقانیت حکمرانی را با هنجارهای   ﴾ع﴿سی در عصر غیبت معصو اعما  مشروع قدرت سیا
زند. حا  پس از واکاوی سیمای متمایز مبانی و سیر تحو  تاریخی و مناسوبات   دینی پیوند می

 شناسان  آنها، بر آنیم تا نسبت این دو را از جهت اتکا به آرای عمومی بررسی کنیم.  مفهو 
فلسف  سیاسی و حقوق اساسی است. جایگاه ارادۀ عموومی    ارادۀ عمومی مفهومی کلیدی در

ترین محوور و اسوا  مکاتوح مختلوف      گیری، تنظیم، اجرا و انتقا  قدرت سیاسی مهم در شکد
دهد، چارچو  بنیادین و اسا  حاکمیت  فکری است و پاسخی که هر مکتح به این دغدغه می

ۀ عمومی ریشه در پذیرش حقوقی دارد اهمیت پایبندی به خواست و اراد کند. را مشخص می آن 
عنووان   ( و کرامت یاتی انسان بوه Self-Determinationکنندۀ حق تعیین سرنوشت ) که منعکس

منودی از آن یکسوان تلقوی     هوا در بهوره   موجودی بااراده و مختار است  حقوقی که همو  انسوان  
 (.Dworkin, 2000: 227شوند )  می

ظا  حکمرانی مبتنی بر نظری  نمایندگی اسوت. حکوموت   اتکا به ارادۀ عمومی داعی  اصلی ن
منزل  روشی نگریست که مرد  از آن طریوق قوادر بوه حکوموت بور خوود        به نمایندگی را باید به

 ,Galliganکنند ) های نوین، نظا  حکمرانی خود را بر پای  آن بنا می شوند و تما  دموکراسی می

سواالری تصوور    به نمایندگی شیوۀ غالح مرد  طوری که در حا  حاضر حکومت (، به703 :2013
 (.138-137: 1393شود )الگلین،  می

ویژگی بنیادین نظا  حکمرانی مبتنی بر نمایندگی، گزینش حاکمان از طریق انتخابوات اسوت   
(Manin, 1997: 41        و در این نظا ، تما  ارکوان و مناصوح اعموا  قودرت سیاسوی منزلتوی جوز )

دسته از ارکانی که منتخح مستقیم شهروندان نباشوند. بوه    د  حتی آن کارگزاری و نمایندگی ندارن
توانود بوه هور ارگوانی      دان فرانسوی، قوانون اساسوی هور کشوور هموواره موی       ، حقوق1تعبیر ةلین،

(. از 158: 1393خصوصیت نمایندگی اعطا نماید  حتوی اگور آن ارگوان انتخوابی نباشود )دوگوی،       
ن نخستین مواجه  نظری  والیوت فقیوه را بوا ارادۀ عموومی و     توا همین عبارتِ پروفسور ةلین، می

ای چون  ساالرانه های مرد  نمایندگی تبیین کرد. از این نظر آنچه که با اجماع مرد  از درون فرایند
اش بوا مورد  چیوزی جوز نماینودگی       انتخابات به سند بنیادین حکمرانوی راه یافتوه باشود، رابطوه    

(. البته این گفته را شاید بتوان در مرحلو  حودوو و پیودایش    Pitkin, 1972: 229تواند باشد ) نمی
سواالرن  یو، دولوت نودارد.      دولت پذیرفت، لکن هیر مالزم  منطقی با بقا، استمرار و انتقا  مورد  

رسد که حتی صرف شوباهت دو نهواد در مرحلو  پیودایش و در یکوی از ابعواد و        نظر می عالوه به به
کند. لوزو  اسوتقرار حکمرانوی بور      انگاری آنها کفایت نمی و این همان ها، هرگز برای یکسان ویژگی

                                                           
1. Georg Jellinek (1851–1911) 
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خواست و ارادۀ عمومی در مبانی فقهی نیز امر چندان غریبی نیست. ایون موضووع از یو، سوو در     
و از سووی   1عنوان مخلوقی صواحح اراده و مختوار ریشوه دارد    شناسی دینی و تلقی انسان به انسان

سیار مورد توجوه قورار   وا به فقه سیاسی در اندیش  فقهای متأخر بدیگر، با غنی شدن مباحث مرب
سازی مدرن اسالمی در چارچو  الگوهای حکمرانی  که به زعم برخی محققان، نظا   گرفته تاجایی
ترین چالش موضوعی سیاست در جهان اسال  مبد  شده است. برای پاسخگویی به  معاصر به مهم

و  2شوورا در نوص  این چالش، برخی فقها در هر دو شاخ  شیعه و سنی، ازجمله با توسد به مفهو  
بندی قدرت سیاسوی و   اند جایگاه ارادۀ عمومی را در صورت ساالری، تالش نموده اتکا  آن به مرد 

یافتوه از شوورا    ساالری شکلی تحو  اعما  آن تبیین کنند. در ادبیات اندیشمندان اهد سنت، مرد 
سواالری بوا آنچوه     د تلقی شده که برای مسلمانان جایز است و با توجه به ارتباا نزدی، بوین مور  

کوم   اگر قائد بوه دعووت مجدانو  اسوال  بوه آن نباشویم، دسوت        اسال  بر اسا  شورا تجویز کرده، 
 (.157-154: 1393توانیم آن را از نظر اسال  مردود بدانیم )میراحمدی،  نمی

طوور کوه در    طور خاص چنین رویکردی طرح شده است. هموان  در فقه سیاسی شیعه نیز به
سواز انقوال  مشوروطه و انقوال       رسی شد، اوج این فقاهت در تحووالت زمینوه  بخش نخست بر

منظور مقابله بوا اسوتبداد و ارتقوای     اسالمی قابد مالحظه است. در دورۀ مشروطه این اندیشه به
جایگاه رأی مرد  عرضه شد که مطابق آن حکومت )سلطنت( مشروط  اسالمی عبارت اسوت از  

ر پای  مشارکت تما  ملت در نوعیات ملت بوا مشوورت عقوالی    والیت بر سیاست امور ملت و ب»
 (.81: 1378)نائینی، « ملت

افوزون بور ورود بوه سواحت     « والیوت فقیوه  »پس از پیوروزی انقوال  اسوالمی کوه نظریو       
گوذار آن   سازی نیز وارد شد، یکی از توجیهاتی که بنیوان  گیری و نظارت، به ساحت نظا  تصمیم

وطه بیوان نموود، عود  اتکوای نظوا  سوابق بوه آرای ملوت بوود          برای مخالفت با سولطنت مشور  
(. ادبیات معمار جمهووری اسوالمی در سراسور دوران مبوارزه و نیوز در      24: 1369خمینی،  )اما 

مثاب  اسوا  حکمرانوی    خال  زمامداری ایشان، آکنده از احترا  به آرای عمومی و پذیرش آن به
شودن   دهیو و برچ یسلطنت پهلوو  یارت از سرنگونخود را که عب یها خواسته رانیملت ا»است: 

را  یاسالم یمن جمهور کهاست، اعال  کرده است  یحکومت اسالم یو برقرار ینظا  شاهنشاه
گوروه و   ریو هو  میگوذار  می یعموم یا  که بعد از سقوا شاه به آرا کرده شنهادیپ رانیبه ملت ا

موا خواهوان   ... اسوت  یحکو  به نابودمخالفت کند واال م رانیملت ا خواستتواند با  ینم یشخص
 ییشکد نهوا  ،یعموم یبه آرا یاست متک یو آن حکومت میهست یاسالم یجمهور ،یاستقرار 

... خواهود شود   نییما، توسط خود مرد  تع  جامع یکنون اتیو مقتض طیحکومت با توجه به شرا

                                                           
  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 56ن،: اصد  .1
 یشور ۀسور 38و  آ  عمران ۀسور 159 اتیآ .2
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نظوا   ... اسوت  و اسوتقال   یآزاد دیموا تحصو    است و برنام یاسالم یجمهور یهدف ما برقرار
 نیاسا  موواز  است و بر یاست که حافظ استقال  و دموکراس یاسالم یجمهور رانیا یحکومت
خوود یکور    یهوا  هیو و اعالم هایهدف همان است که در سخنران... شود اعال  می یاسالم نیو قوان
بور ضووابط    یمبتنو  یاسوالم  یپا داشتن حکومت جمهور به ...یسلطنت پهلو یا : سرنگون نموده

ملت است که حکومت را  نجایکند. ا آراء ملت حکومت می نجایدر ا... ملت یبه آرا یسال ، متکا
از موا   ،یچیه یکرده است و تخلف از حکم ملت برا نییارگانها را ملت تع نیدر دست دارد و ا

 «.1ستین زیجا
یگاه آن توان جایگاه ارادۀ عمومی را در نظری  والیت فقیه همچون جا بندی می عنوان جمع به

در اندیش  نمایندگی، رکنی بنیادین تلقی کرد  چه این تلقی را داخود در اجوزای علود والیوت     
و چه مشروعیت حکومت فقیه را فارغ از نظر مورد  و ناشوی از نصوح الهوی تلقوی       2فقیه بدانیم

(. در حالت اخیر نیز از با  رفع توزاحم میوان والیوت فقیهوان     161: 1369یزدی،  کنیم )مصباح
( و یوا  25: 1377یوزدی،   منظور کشف رهبر )مصباح (، یا به284-283: 1371دد )منتظری، متع

(، 237: 1381تأمین قدرت بر اعما  حاکمیت و به فعلیت درآوردن مشروعیت بوالقوه )دیلموی،   
، 6، 3عنوان ی، اسا  وجود ندارد. نگاهی اجمالی بوه اصوو     گریزی از پذیرش ارادۀ عمومی به

سادگی این موضوع  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به 114و  107، 100، 59، 58، 56
 سازد. را آشکار می

بنابراین باید معترف بود که اوالً در منظوم  حقوق اساسی جمهووری اسوالمی ایوران بودون     
بوا گوزینش مسوتقیم یوا      سرنوشوت  نیوی در پرتو حوق بور تع  تردید تمامی ارکان دولت اسالمی 

( و ثانیاً در این چارچو ، به تعبیر یکوی  238: 1381شوند )دیلمی،  رقرار میغیرمستقیم مرد  ب
ساالر امر دشواری نیست. این مهم از ی، سو منووا   از نویسندگان، ترسیم ی، نظا  والیی مرد 

در فقه شیعه است و از سوی دیگر، به شناخت ماهیت « والیت»به داشتن درکی جامع از مفهو  
(. اما با وجود مجاری متعددی کوه  495: 1396وابسته است )فیرحی،  دولت مدرن و دموکراسی

، ﴾ع﴿   ای عملی از اندیش  سیاسی شیعه در عصر غیبت اما  معصو   عنوان گونه در قانون اساسی به
برای مشارکت مرد  در ساخت و اعما  قدرت سیاسی و دستیابی به حکمرانوی قابود قبوو  در    

آن را عیناً همان نهواد نماینودگی بوا اوصواف تواریخی و       توان  این دوران تعریف شده است  نمی
 گفته دانست. ماهوی پیش

 

                                                           
 .165، ص 14، و ج 440، 349، 309، 263، 248، ص 4. ن،: صحیف  نور، ج 1
، تهران: 2، ج «)ره( حقوق مرد  و حکومت دینی در اندیش  اما  خمینی»های علمی  نشست  . ن،: مجموع2
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 مداری و محدودیت اختیارات . نسبت والیت و نمایندگی سیاسی از جهت قانون4
ای از سوی کارگزاران و  وجود قانون در نظری  نمایندگی دموکراتی، به این معنی است که قاعده

صالح برای اعال  اعتبوار یو،    ارای اعتبار اعال  شود. شأن مرجع یینمایندگان منتخح مرد ، د
کنود. در واقوع، در نظوا      است و همین منزلت برای اعتبار قاعده کفایت می« نمایندگی»قاعده، 
های ارزشی حیات  دور از داوری بسند، اعتبار قاعده از شایستگی آن فارغ است و قانون به نماینده

شوده موافوق اقتضوائات اخالقوی،      ند درعمد بسیاری از قوانین تصویحکند  هرچ حقوقی پیدا می
 (.320-305: 1396عدالت و هنجارهای دینی است )هارت، 

 Rule ofساالر و مبتنی بر نمایندگی، حاکمیوت قوانون )   های سیاسی مرد  در گفتمان نظا 

Law  یوت  ( مفهومی است که در تقابد با حکومت شخصی معنا شده است. هسوت  سوخت حاکم
و نوه   -های پایدار نظم و محدودیت است کوه در شوعار حکوموت قووانین     قانون متشکد از ارزش

(. بنابراین ادارۀ امور جمعوی در  31: 1394متجلی شده است )مرکز مالمیری،  -حکومت شخص
شده و نواظر بوه آینوده اسوت کوه       پیش تعیین آور، از شده بر اسا  قواعد کلی، الزا  های یاد نظا 

اند. در اینجا مقامات عموومی حوافظ و توابع قووانین      ن مرد  بر اعتبار آنها صحه گذاردهنمایندگا
شوند و مشروعیت اعما  و اقدامات آنها منوا به رعایت اصد حاکمیت قانون است. بوه   تلقی می

عبارت دیگر، در شرایط عادی هرگونه تصمیم یا اقدا  کارگزاران سیاسی خارج از مرزهای قانون، 
پذیرش است  این مفهو  روی دیگر سک  حاکمیت قانون است که در ادبیات حقوقی از غیرقابد 

 .1شود  یاد می« اصد عد  صالحیت»آن با عنوان 
مداری و حاکمیت قانون ضرورتی است که از  گذاری، قانون نیز قانون« والیت فقیه»در نظری  

هوای آن را اعوال     ن نیوز مؤلفوه  دیرباز به آن پرداخته شده و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا
نموده است. مکتو  بودن منابع اصلی حقوق اسال ، قاعدۀ قبح عقا  بالبیان، وجود اخوتالف در  

هوای وجوود قووانین موضووعه و      فهم متون دینی و پیدایش موضوعات جدیود ازجملوه ضورورت   
هوا،   ضورورت  (. با توجه به همین208و199: 1381مداری در دولت اسالمی است )دیلمی،  قانون

بینوی و در   گوذاری را پویش   ، قوۀ قوانون 58و  57قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصو  
، 71را به تفصید مشخص کورده اسوت  ازجملو  اینکوه بور اسوا  اصود          فصد ششم احکا  آن

گوذاری   تواند در عمو  مسائد جاری کشور در حدود مقورر در قوانون اساسوی، قوانون     مجلس می
تواند قووانینی بورخالف موذهح رسومی و قوانون       ، مجلس نمی72ن بر اسا  اصد کند. همچنی

گان  حاکم زیر نظر والیت مطلقو  امور و بور     اساسی وضع نماید. به تعبیر قانون اساسی، قوای سه

                                                           
 ،(1394زارعی، محمدحسین )در:  «یعموم حقوق در صالحیت عد  اصد گسترۀ و مفهو »مقال  ن،:  .1

 .256-233گفتارهایی در حقوق عمومی مدرن، حاکمیت قانون و دموکراسی، تهران: انتشارات خرسندی، ص 
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نیز در برابور  « ولی فقیه»(، و رهبر یا همان 57گردند )اصد  طبق اصو  قانون اساسی اعما  می
 (.107د کشور مساوی است )اصد قوانین با سایر افرا

دهد آنچه که والیت فقیه و قانون اساسی جمهووری اسوالمی    مداقه در اصو  یادشده نشان می
گذاری در احکوا    سازد، درحقیقت ابتکار قانون ساالری و دموکراتی، می را مستعد وجوه مرد  ان  ایر

حصو  این نوآوری، قانون واحود  شرعی بر مبنای ساختار حاکم بر قوانین اجتماعی و عرفی است. م
زمان حاصد تفریع شریعت و نیز اراده و توافق عموومی در حووزۀ مباحوات     و فراگیری است که هم

اصلیه است. در اینجا شریعت نه در برابر قانون، بلکه قسمتی از آن است و قسمت دیگور آن نیوز از   
 (.  494: 1396 شود )فیرحی، نظا  تقنین عرفی یا همان قانون موضوعه ساخته می

ان  گفته ابتنای نظری  والیت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایر هرچند تحلید پیش
نظور   سازد، با وجود این، توضیح دو نکته ضروری بوه  مداری تا حدود زیادی آشکار می را بر قانون

در بحوث  العادۀ ولی فقیه و والیوت مطلقو  فقیوه. نخسوتین ابهوامی کوه        رسد  اختیارات فوق می
خصووص در تجربو  عملوی     ای اقتدارها است کوه بوه   حاکمیت قانون ممکن است طرح شود، پاره

. در نگاه نخست، ممکن است ایون  1حکمرانی در نظا  جمهوری اسالمی وجود آنها مشهود است
کننوده   تلقی شوند  برداشتی که نامتناسح و تاحدودی گمراه« فراقانونی»عنوان امری  اقتدارها به

رسد. بر اسا  مباحث نظری، در نظا  مبتنی بر نمایندگی، آحواد مورد  یو، جامعوه      ر مینظ به
توان آنها را تنها پدیدۀ  روند و به همین دلید می شمار می عنوان منشأ اعتبار قوانین موضوعه به به

فراقانونی تلقی کرد، چراکه هرگاه ارادۀ جمعی آنها معطوف به زوا  ی، متن قانونی گردد، حتی 
کننوده اسوت. بوه     گذاری، این خواسوت معتبور و تعیوین    های مرسو  در قانون دون رعایت آیینب

چنان معتبور کوه هویر موتن      است  قانونی آن« قانون اساسی نانوشته»عبارت دیگر، عمد مرد  
 .2مصو  مکتوبی تا  ایستادگی در برابر آن را ندارد

مورد  از سووی حکمرانوان را     هوای  قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز سولح آزادی  9اصد 
را تصوویح کورده، شوورای محتور        حتی با تصویح قانون، یعنی متنی که اکثریوت مجلوس آن  

صوالح جهوت اجورا ابوالغ      نگهبان آن را خالف شرع و قانون اساسی ندانسته و از جانح مقا  یی
ار بوردن  کو  اعتبار شمرده است. بنابراین در چارچو  حقوق اساسوی بوه   شده است، ناممکن و بی

رسود   نظور موی   های آنها چندان دقیق نیست. بوه  جز برای آحاد مرد  و کنش« فراقانونی»وصف 
تواند ترجمان این دسته اختیارات را در زبان حقوق اساسی فراهم کند، نظا  اختیوارات   آنچه می

خصووص   زمین بوه  ( است  مفهومی که در حقوق اساسی مغر Prerogative Powersالعاده ) فوق

                                                           
  465-463، ص 20 اما ، ج فهیصح: 17/11/1366جمع تشخیص نظا  از سوی اما  به تاریخ . ن،: فرمان تشکید م1

 .364و363، ص 21ج  ،اما  فهیصح: 04/02/1368همچنین ن،: فرمان بازنگری در قانون اساسی به تاریخ 
2. See: Amar, A. R. (2012). America's unwritten constitution: The precedents and principles we live by. 

New York: Basic Books. 
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 16ةرمنوی آن نیوز اصود     -دارای سابقه بوده و نمونو  روموی   1سنت حکمرانی انگلوساکسوندر 
 .2قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه است

های یکسوان در حکمرانوی و ادارۀ    وجود چنین اختیاراتی در حقوق اساسی ناشی از ضرورت
پاسخی مشوابه  های حقوقی مختلف  هایی که عقالنیت بشری در نظا  امور جمعی است  ضرورت

هوا و   برای آن یافته است. در شرایطی که حفظ حقوق و منافع عمومی و حراست از آنها با آیوین 
ای از اختیارات ویوژه   های مرسو  ناممکن یا متعسر باشد، پویایی نظا  حکمرانی وجود پاره شیوه
و اختیوارات  رو در قامو  حکمرانی فقهی نیز کوه کلیو  اعموا       شناسد. از این رسمیت می را به
العواده   ای اختیوارات فووق   کنندگان جامعه دائر مدار حفظ مصلحت جمعی است، وجود پاره اداره

تنها نواقض   نفسه نه برای ولی فقیه فی -و نه از نوع حکم شرعی -اجرایی و از نوع حکم حکومتی
 .3تواند مقو  آن تلقی گردد رود، بلکه می شمار نمی مداری به حاکمیت قانون و قانون

قانون اساسوی اسوت. ایون قیود نیوز       57در اصد « مطلقه»موضوع شایست  توج  دیگر، قید 
هوا در چوارچو     وجود آورد که برای رفوع آن الز  اسوت برخوی زمینوه     ممکن است ابهاماتی به

گفتمان حقوق اساسی بررسی شود. عنوان فصد پنجم قانون اساسی که ایون اصود در آن یکور    
( که به حاکمیت انسان بر 56قوای ناشی از آن(، اصد پیشین ) شده است )حق حاکمیت ملت و

، 57در اصود   4«بر طبق اصو  آیندۀ این قانون»سرنوشت خویش ایعان کرده، همچنین عبارت 
هایی در خود قانون اساسوی اسوت کوه تفاسویر صورفًا اقتدارگرایانوه را بورای قیود          ازجمله نشانه

دهد ایون اصود    قانون اساسی نشان می 57در اصد . همچنین مداقه 5سازد ناموجه می« مطلقه»

                                                           
1. See: Poole, Thomas (2010) United Kingdom: The royal prerogative, International Journal of 

Constitutional Law, Volume 8, Issue 1, January, P. 146–155.  

  اجرا تعهدات ایو  ، یارض  تیتمام ، یمل  استقال  ، یجمهور  ینهادها  هرگاهقانون اساسی فرانسه:  16اصد  .2
گردد،   مختد  حاکمه  یو قوا  یو روند عاد رندیقرار گ  مخاطره  در معرض  یو اضطرار  در موارد مهم  یالملل  نیب
  یشورا  سئیو ر  نیلسمج  یو رؤسا ریوز  با نخست  یرسم  از مشورت  را پس  یمقتض  ماتیجمهور تصم  سئیر

  نیا .دهد امور قرار می  انیدر جر  هیاعالم  قیرا از طر  جمهور مرد   سئی. ردینما اتخای می  یاساس  قانون  نگهبان
  یرا در مجرا  محوله  فیوظا  زمان  نیتر  د در کوتاهنبتوان  حاکمه  یقوا  باشد که ای   گونه  به دیبا می  ماتیتصم
 .دهند  خود انجا   یعیطب

، «مفهو  منفعت عمومی و جایگاه آن در قانونگذاری ایوران »(، 1395) عاد  ،شیبانی و ناصرعلی ،منصوریان. ن،: 3
 .142-117پاییز و زمستان، ص  ،(76پیاپی ) 75سا  بیست و یکم، ش  ،های حقوق قضایی دیدگاه

تهران:  ،1 ، چ3ج  ،(1364) رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس یینها یصورت مشروح مذاکرات مجلس بررس .4
 به بعد. 1630ص  ،یاسالم یمجلس شورا یو روابط عموم یکد امور فرهنگ ۀدارا

 تیاز قانون تبع دیرهبر هم با: »1382/ 26/9ن،: بیانات رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین، مورخ  .5
ست که ا نیا شیآمده، معنا یکه در قانون اساس «هیفق ی مطلقه تیوال» نیکه ا کنندیم ا یخ هایبعض .کند
 ی. رهبرستین نیمطلقه ا تیوال یبکند! معنا تواند یالعنان است و هر کار که دلش بخواهد، م مطلق یرهبر

قابد دسترسی در: «  را اجرا کند و به آنها احترا  بگذارد. نیمو قوان موبه یستیبا
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703
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ناپوذیر.   در مقا  بیان دو مفهو  بنیادین حقوق اساسی اسوت  تفکیو، قووا و حاکمیوت تقسویم     
در ایون میوان، از یو، سوو،     « والیوت مطلقوه  »درخصوص تفکی، قوا مطلح روشن است. قیود  

رد کوه در شورایطی خواص    العاده ولوی فقیوه دا   طور که عنوان شد، اشاره به اختیارات فوق همان
: 1381تواند فراتر از حوزۀ امور حسبیه، احکا  فرعی الهی و قانون اساسی عمد کند )دیلمی،  می

اشاره بوه وجهوی از ترتیبوات نهوادی اسوت کوه       « والیت مطلقه»(، و از سویی دیگر، 123-128
بیانگر قدرت « هوالیت مطلق»گرداند. به عبارت دیگر،  ساختار حکمرانی را واجد قدرت نهایی می

ناپذیر و برتری است که بر بنیاد رابط  سیاسی با شوهروندان برقورار شوده، اقتودار      مطلق، تقسیم
تووان گفوت مضومون     بخشد  بنوابراین موی   کارگیری قدرت عمومی تجلی می نهایی را از محد به

قواعد و ای از حاکمیت است که اقتدار مطلق  قانون اساسی استعاره 57در اصد « والیت مطلقه»
کند. اما با توجه به پیشوین  تواریخی و    کارگیری قدرت عمومی تبیین می مقررات را از رهگذر به

خاستگاه فقهی این عنوان، و توجه به این نکت  فنی و منطقی که اصوالً اطوالق و تقییود اموری    
بایود بوه   نسبی بوده و همواره اطالق ناظر به فقدان قیدی ادعایی یا محتمد است، قید مطلقه را 

گان  یادشده در بیان نخست دانست و نه رها بوودن از هور قاعوده و قوانونی.      معنی نفی قیود سه
شدت مقید به قانون شریعت، برآمده از آن و در بسوتر آن اسوت و    انصاف این است که والیت به

 اصوالً تابع قوانین موضوعه است  واال نقض غرض خواهد شد. البتوه در صوورت بوروز توزاحم در    
ناپذیر است، قواعد خاص اعموا    احکا ، که در هر نظا  حقوقی و بلکه هنجاری وقوع آن اجتنا 

توان  ترجیحات و حد تزاحمات اجرا خواهد شد. اما با وجود این شباهت صوری و ساختاری، نمی
ن مداری برآمده از نظری  نمایندگی یکسا مداری موجود در نظا  مبتنی بر والیت را با قانون قانون

کوم از جهوت نظوری،     انگاشت. زیرا درحالی که مفاد و مالک مشروعیت قانون در دوموی، دسوت  
های جزئی و  ناشی از ارادۀ مرد  است، در دومی الزاماً چنین نیست. زیرا این دو با وجود شبهات

شناسوانه، ماهیوت اتکوا بوه      های مفهو  صوری، از جهت خاستگاه تاریخی، مبانی توجیهی، مؤلفه
عالوه، نظریو  والیوت از جهوت     های غیرقابد انکاری دارند. به مداری، تفاوت مومی و قانونآرای ع

مبانی توجیهی و مشروعیت خودبسنده است و نیازی به توجیه آن بر اسا  نهاد دیگری ماننود  
 نمایندگی سیاسی نیست.

 

  نتیجه
تضوار  آرای فقیهانوه    نهادی همزاد فقه و از دیرباز در آثار عالمان دینی محد« والیت»هرچند 

هوای   بوده است، و این نهاد بر اسا  مبانی، ارکان، اوصاف، آثار و هودف اصولی و فقهوی تفواوت    
کننودگان قوانون اساسوی توالش      غیرقابد اغماضی با نظری  نمایندگی سیاسی دارد، اما تصوویح 

اجتماعی مورد  پیونود   ای با توافق  گونه و کالمی خود، به اند این نهاد را در کنار مبانی فقهی کرده
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مثابو  رأ  هور     پرسوی و انتخابوات، بوه    ای چوون هموه   سواالرانه  های مورد   زده، از درون فرایند
سازی مدرن، چنانچه نهادی با رأی آزادان  مورد  در   حکمرانی عینیت بخشند. در گفتمان دولت

را  اساسوی آن  تواند در منظوم  حقوق  ترین مفهومی که می ی، سند اساسی بازتا  یابد، نزدی،
طور خاص نهاد والیوت را در گفتموان قوانون     است. آنچه که به« نمایندگی»توصیف کند، همان 

سازد، نقش بنیادین انتخوا    اساسی جمهوری اسالمی ایران به نهاد نمایندگی سیاسی شبیه می
یوزی  آم عمومی در استمرار نظا  مبتنی بر والیت فقیه است. قانون اساسی با ابتکاری بودیع هوم  

های دینی، شدنی کرده و گزینش ولی فقیه مشروع و دوا  والیوت او را بوا    رأی مرد  را با ارزش
استجابت آحاد مرد  پیوند زده است. محصو  این فرایند را شاید بتوان با مسامحه، نووعی نهواد   
نمایندگی معطوف و متعهد به زندگی مؤمنانه که در چارچو  حق تعیین سرنوشت شوهروندان  

زده بین این دو نظریوه   گیرد، دانست. لکن نه منطقی است و نه ضرورت دارد که شتا  میشکد 
 همانی برقرار شود.  نسبت این
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 آثوار  و نشور  تنظیم مؤسس : تهران ،5چ  ،14 ج ،نور صحیفۀ ،(1389) ووووووووووووووووووو .15

 . ( )خمینی اما 
 آثوار  و نشور  تنظیم مؤسس : تهران ،5چ  ،20 ج ،نور صحیفۀ ،(1389) ووووووووووووووووووو .16

 . ( )خمینی اما 
 آثوار  و نشور  تنظیم مؤسس : تهران ،5چ  ،21 ج ،نور صحیفۀ ،(1389) ووووووووووووووووووو .17

 . ( )  خمینی اما 
 چاپ: تهران ،2چ  پژوه، دانش وها  مترجم: ،تقلید و اجتهاد ،(1392) ووووووووووووووووووو .18

 (.  اما  آثار نشر و متنظی مؤسس  به وابسته)   عروج نشر و
 ،2چ  ،مردرن  اساسی حقوق مبانی در کاوشی مؤسس قدرت ،(1395) علیرضا دبیرنیا، .19

 .شهردانش حقوقی های پژوهش و مطالعات مؤسس : تهران
 و پویووا نماینوودگی نظووا  گرایووی، نماینووده» ،(1399) عوواد  شوویبانی، و علیرضووا، دبیرنیووا، .20

 .(102)27 راهبرد، و مجلس ،«رانای اسالمی جمهوری اساسی قانون های ظرفیت

 .میزان نشر: تهران ،2چ  ویژه، محمدرضا مترجم: ،عمومی حقوق دروس ،(1393) لئون دوگی، .21
 ،اسرالم  در سیاسری  نظام کالمی ر حقوقی مبانی بر ای مقدمه ،(1381) احمد دیلمی، .22

 .معارف نشر دفتر: تهران
 .شیرازه نشر: تهران رکی،فشا حسن مترجم: ،دموکراسی دربارۀ ،(1378) دا  رابرت، .23
 .میزان نشر: تهران ،قدرت تحول ،(1388) حسین الهی، رحمت .24
 والیت و نظارت وکالت، دیدگاه سه منظر از سیاست و فقه مناسبات» ،(1392) احمد رهدار، .25

 . ، پاییز69 ش ،اسالمی حکومت «معاصر دورۀ بر تأکید با فقیه
 و قانون حاکمیت مدرن، عمومی حقوق در گفتارهایی ،(1394) حسوین  محمد زارعی، .26

 .خرسندی انتشارات: تهران ،دموکراسی
 .نو طرح انتشارات: تهران ،اجتماع و حقوق ،(1381) پرویز صانعی، .27
 ،ایوران  اسوالمی  جمهووری  اساسوی  قوانون  نهوایی  بررسوی  مجلوس  مذاکرات مشروح صورت .28

 . اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کد ادارۀ: تهران ،3ج  ،(1364)
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 .ستوده نشر: تهران ،قانون حکومت ،(1385) جواد سید طباطبائی، .29
 .نی نشر: تهران ،22 چ ،سیاست علم بنیادهای ،(1390) عبدالرحمن عالم، .30
، 11 دورۀ مودنی،  فقه های آموزه نشری  ،«فقیهان والیت تزاحم» ،(1394) سید جعفر علوی، .31

 تابستان. و بهار
 .سمت انتشارات: تهران ،7چ  ،اسالم در دولت و اسیسی نظام ،(1388) داود فیرحی، .32
 .نی نشر: تهران ،9چ  ،اسالم در مشروعیت و دانش قدرت، ،(1388) ووووووووووو .33
 .نی نشر: تهران ،3چ  ،معاصر ایران در سیاست و فقه ،(1396) ووووووووووو .34
 دکتور  و الدین شمس مهدی محمد شیخ آرای در ساالری مرد » ،(1383) اکبر علی اردکانی، کمالی .35

 آبان. و مهر ،44 ش مفید، نام  ،«یافته تکامد دموکراسی مد  با آن مقایس  و یزدی حائری مهدی
 .نی نشر: تهران ،4چ  راسخ، محمد مترجم: ،عمومی حقوق مبانی، (1393) مارتین الگلین، .36
: تهوران  مقتودر،  محمود  متورجم:  ،غرب در عمومی حقوق مبانی، (1395) وووووووووووووو .37

 .مجد تشاراتان
 بوه  ،مشرروطیت  رسائل در مشروعه، مشروطه قانون ،(1374) سید عبدالحسین الری، .38

 .کویر نشر: تهران نژاد، زرگری غالمحسین کوشش
 و فرهنگ وزارت: تهران ،فقیه والیت الری؛ سید رسائل ،(1377) سید عبدالحسین الری، .39

 .اسالمی ارشاد
 در المشرروطه،  وجروب  فی المربوطه یاللئال ،(1374) محمداسوماعید  غروی،  محالتی .40

 .کویر نشر: تهران نژاد، زرگری غالمحسین کوشش به ،مشروطیت رسائل

 ویراسوت ) هرا  برداشت و مبانی مفاهیم،: قانون حاکمیت ،(1394) احمد مرکزمالمیری، .41
 .اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز: تهران ،3 چ ،(دو 

 سوازمان : تهوران  ،فقیره  والیرت  و میاسرال  حکومرت  ،(1369) محمدتقی یزدی، مصباح .42
 .اسالمی تبلیغات

 پژوهشوی  و آموزشوی  مؤسسو  : قوم  ،ها پاسخ و ها پرسش ،(1377) وووووووووووووووووووووو .43
 (.ره) خمینی اما 

مفهوو  منفعوت عموومی و جایگواه آن در     » (،1395) شیبانی عواد   و ناصرعلی ،منصوریان .44
 .(76پیاپی ) 75سا  بیست و یکم، ش  ،های حقوق قضایی دیدگاه، «قانونگذاری ایران

 انتشوارات : تهوران  ،2چ  ،2ج  ،اسرالمی  حکومرت  فقهری  مبانی ،(1371) حسینعلی منتظری، .45
 .کیهان

 سوازمان : تهوران  ،سیاسری  فقره  های چالش بر مالحظاتی، (1391) منصوور  میراحمدی، .46
 .اسالمی واندیشه فرهنگ پژوهشگاه انتشارات
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، 44ش  مفیود،  نامو   «ساالری مرد  و مشاع مالکیت زۀآمو» ،(1383) علی سید میرموسوی، .47
 آبان. و مهر

 شورکت : تهوران  ،9چ  ،الملره  تنزیره  و االمره  تنبیه ،(1378) محمدحسین شیخ نائینی، .48
 .انتشار سهامی

 .اسالمی نشر مؤسس : قم ،2ج  ،الطالب منیه ،(1421) محمدحسین میرزا نائینی، .49
 ،21 مجلود  ،االسالم الشرایع شرح فی الکالم جواهر ،(1981) محمدحسن شیخ نجفی، .50

 .العربی التراو إحیاء دار: بیروت
 تبلیغوات  دفتور  انتشوارات : قوم  تبلیغوات،  دفتر تصحیح ،االیام عوائد ،(1375) احمد نراقی، .51

 .قم علمی  حوزۀ اسالمی
خمینری   امرام  اندیشۀ در دینی حکومت و مردم حقوق»(، 1396های علموی )  نشست .52

 .عروج نشر و چاپ س مؤس: تهران ،2ج  ،«)ره(
 .نشر نی: تهران ،12چ  بشیریه، حسین مترجم: ،دولت های نظریه ،(1396) اندرو وینسنت، .53
 .نی نشر: تهران ،6 چ راسخ، محمد مترجم:  ،قانون مفهوم ،(1396) هربرت هارت، .54
 .نی نشر: تهران ،6چ  بشیریه، حسین مترجم: مکفرسون،. بی. سی ،لویاتان ،(1389) توما  هابز، .55
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