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(تاريخ دريافت1931/11/20 :؛ تاريخ پذيرش)1931/12/13 :

چکيده
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،متعالي ترين قانون اساسي جهان است که مطابق با ديدگاه اسالمي با تأکيد بر دي دگاه اه بي ت
عصمت و طهارت به رشته تحرير درآمده و نکته مهمي در قسمت پيشگفتار آن ديده ميشود اين است که :اصول قانون اساس ي در ي ک
نگاه به دو دسته تقسيم ميگردند« :اصول قاب بازنگري و اصول غير قاب بازنگري» .اصول قاب بازنگري؛ آن دس ته از اص ولي ک ه در
درجه کمتري از اهميت قرار دارند قاب بازنگري هستند .مثال اصول مربوط ب ه کيفي ت ق انون گ ذاري ،تع داد نماين دگان مجل  ،دوره
نمايندگان مجل و. . . .اصول غير قاب بازنگري :آن دسته از اصولي که نقش محوري داشته و جزء اهداف اصلي انقالب اسالمي ب وده،
غير قاب تغيير ميباشند .اص يکصد و هفتاد و هفت به اين موارد اشاره کرده است .اسالميت نظام ،جمهوريت نظام ،اص واليت فقي ه و
مذهب رسمي موارد غير قاب بازنگري است[ .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که همراه قانون اساسي مشروطه انتشار يافته است]
در اين تحقيق تاکيد شده است که تعيين صالحيت کانديداهاي مجل خبرگان و مجل شوراي اسالمي از مسائ تخصصي اي هستند
که بايد متخصصان مربوطه درباره آنها اظهار نظر نمايند و نمي توان از مردم کوچه و بازار انتظار نظردهي درباره صالحيت آنه ا را داش ت
و پ از آن که نهادهاي تخصصي مربوطه صالحيتهاي کانديداها را گواهي کردند پ از آن ،ميتوان از راه آراء مس تقيم م ردم ،تع داد
افراد مورد نياز را از ميان آنها برگزيد .همچنين در اين تحقيق مورد دقت نظر قرار گرفت که مسائلي که از راه وحي اله ي م ورد تعي ين و
تبيين قرار نگرفته اند را ميتوان از طريق آراء مردمي و شورا و مشورت ح و فص کرد.

کليدواژگان
نظام ،قانون اساسي ،خبرگان ،شورا ،آراء مردم.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران.
رایانامهshafieimazandarani@yahoo.com :

 ...................................................69فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال دوم ،شماره  ،8زمستان 0961

مقدمه
پيش از پرداختن به اصل بحث چند نکته به عنوان مقدمه یادآوري ميشود:
نکته اول :در همه دنيا ،متصدیان حکومت ،و کارگزاران آن در پرتو چارچوبهاي موورد قووول
نظامشان انتخاب ميگردند و در این عرصه ،بسياري از افراد نيز از دست یابي به مناصب ،به خوارر
نداشتن شرایط الزم ،رد ميشوند و این مسئله یک اصل پذیرفته شده عقالئي جهاني است که وجود
نهاد محترم شوراي نگهوان ،مجلس خورگان و غيره و اهميت کار آنهوا در ایوران اسوالمي ،در ایون
راستا قابل توجيه و تحسين است.
نکته دوم :اهميت نهادهائي مثل شوراي نگهوان و مجلس خورگان ما بر کسوي پوشويده نيسوت
زیرا هيچ حکومتي در جهان ،ادعاي تأمين رفاه زندگي دنيوي و معنوي موردم خوود در حود وسو
خود را ندارد .جز نظام جمهوري اسالمي ایران که آیات قرآني از جملوه« :الَّوذینَ إِن مَکَّنّواهمم فوي
األَرضِ أَقامموا الصَّالةَ وَآتَوما الزَّکواةَ وَأَمَوروا بِوالمَعروو وَنَهَووا عَونِ الممنکَورِ ۗ وَللَّوه عاقوَوةُ األُموورِ»
[حج .]22/پشتوانه این نگاه اند .این آیه ميفرماید :یاري دهندگان به خدا کوه موورد نصورت خودا
واق ميشوند (وَلَينصمرَنَّ اللَّهم مَن ینصمرُهم) کساني هستند آنگاه که حاکميتي به دست آوردند ،نمواز را
ترویج ميکنند ،اداء زکات را رونق ميبخشند ،امر به معروو ميکنند ،نهي از منکر مينمایند .دقوت
در این آیه نشان ميدهد وظيفه حکومت خداپسند از جملوه جمهووري اسوالمي آن اسوت کوه :در
جهت تأمين سعادت و تکامل دنيوي و اخروي مردم باید عمل کند.
نکته سوم :رهنمود معروو امام حسن عسکري(ع) که فرمود« :اما من کوان مون الفقهواء صوائنا
لنفسه حافظا لدینه ،مخالفاً لهواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام ان یقلدوه .هر کدام از فقهوا کوه «صويانت
نفس» دارد« ،از دینش محافظت مينماید»« ،با هواي نفس خود مخالفت ميکند» و «امر موالي خود
(ائمه ي معصومين(ع) ) را اراعت ميکند» ،پس بر مردم است که از او تقليود کننود( .حور عواملي،
()939/22 ، )9041
همچنين توقي معروو امام عصر(عج) که توسط دومين نایب آن حضرت (از نواب چهارگانوه)
در روزگار غيوت صغري به دست ما رسويد کوه در کتوب روایوي و منواب اصويل موا مويدرخشود

ضرورت تعيين صالحيت کاندیداها توسط شورای نگهبان 79  ...................................................................................

ميفرماید . . .« :اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حدیثنا فانهم حجتي علويکم و انوا حجوة
اهلل عليهم».
و اما در رخدادهاي مهم به راویان حدیث ما (فقها و مجتهدین)  ،رجوع کنيد که آنان از ناحيوه
من «حجت»اند بر شما و من «حجت» خدا بر آنان هستم( .مجلسي)989/33 ، )9043( ،
از دقت در این گونه رهنمودها به دست ميآید:
مردم ،باید :سوک زندگي اسالمي ،نظام حکومتي ،قوانين و تعاليم دیني ،تعيين وظيفههاي اصولي
و فرعي در هنگام وقوع رخدادها و پيشامدهاي حساس اجتماعي را از فقهاء و عالمان دیني واجود
شرایط الزم مورد نظر امامان معصووم(ع)  ،جویوا شووند و مرجو آنوان (موردم) در صوورت عودم
دسترسي به امامان معصوم(ع) ایناناند.
با توجه به مقدمههاي فوق ،باید به این حقایق ،اذعان کرد که:
الف :همواره ،باید ،در جهت نصرت از خدا عمل کرد.
ب :باید به مسئله حاکميت الهي اهتمام ورزید که :برپایي حاکميت الهي ،یعني وجوود «تمکّون»
(ان مکناهم في االرض) جز حاکميوت و حکوموت و نظوام سياسوي دینوي کامول ،نيسوت.
[رواروایي ،332/90 ، )9092( ،ذیل آیه  22سوره حج]
ج :باید فقيه( ،اسالم شناس وارسته ،عادل ،جهان شناس) در رأس حاکميت سياسوي ،اجتمواعي
جامعه باشد.
د :پيدا کردن مصداق یا مصادیق «فقها» و »روات حدیث» که قدرت و حکومت سياسوي دینوي
زیر نظر او عمل ميکند ،کار آساني نيست.
با توجه به مواحث گذشته باید توجه داشت که:
مخالفان خط حق ،بشدت به فکر شويه سازي و نفووذ در مرکوز حاکميوت موورد نظور منمنوان
هستند زیرا در روزگار ما که «نظام جمهوري اسالمي» چشم جهان را به خود معطوو داشته اسوت.
آیا بدون داشتن ساز و کار و تشکيالت منسجم خاص ،ميتوان ،مصادیق قابول قووول رهنمودهواي
ذکر شده در بخش قول را پيدا کرده و به جامعه و نظام سياسي دینوي کشوور معرفوي نموود و آیوا
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ميتواند از مردم کوچه و بازار (بدون داشتن ارالعات تخصصي ویژه) تعيوين و معرفوي ،مصوادیق
الزم دو رهنمود مهم ذکر شده در قسمت قول (مذکور در مقدمات) را (بدون هيچ گونه نظوارتي از
سوي خورگان رراز اول شناخته شده چون فقهاي شوراي نگهوان و مجلس خورگان) انتظار داشت
احراز صالحيت افراد مختلف و متفاوتي که براي نمایندگي مجلس ثوت نام ميکنند کاري ساده
و آساني نيست .چنان که احراز صالحيت کاندیداهاي مجلس خورگوان بوراي تووده موردم دشووار
خواهد بود این است که:
باید شوراي نگهوان که یک شوراي واقعاً خوره و صالحيت شناس قانوني و برآمده از متن نظام
است روق قانون ،ميدان داري کرده به وظایف خطير خود جامه عمول بووشواند و در ميودان عمول
قارعانه بدرخشد که تا به امروز چنين عمل کرده است گرچه کاندیداها نيز بيش از پيش باید خوود
و مسئوليت و وظایف آینده خود را بشناسند و اخالص عمل را مود نظور داشوته باشوند کوه قورآن
ميفرماید :أن اهلل یأمرکم ان تندوا األامانات الي اهلها [نساء ]38/چنانکه امام هشوتم(ع) فرموود :مَون
دعا الناس الي نفسه و فيهم من هو اعلم منه فهو موتدع ضال (فقه الرضا )380 ، )9041( ،کسي کوه
مردم را به سوي خود بخواند (تا به او رأي بدهند) در حالي که بهتر از او در کنار او مطرح هستند،
بدعتگذار و گمراه ،خواهد بود .پس در کنار عمليات تعيين احوراز صوالحيت هوائي کوه از سووي
شوراي نگهوان صورت ميگيرد خود کاندیداها نيز باید از رریق خودشناسي ،کنار بکشوند و منتظور
نواشد که شوراي نگهوان آنها را رد کند.
و آیا سهل انگاري در این امر مهم ،ما را به سرنوشت عمر بن عودالعزیز ،گرفتار نميسازد (تکيه
زدن نا اهالن به مسند حکومتي امامان معصوم(ع) )  .به حدیث زیر توجه فرمایيد:
عن ابي بصير قال :کنت م االمام الواقر عليه السالم في المسجد اذ دخول عمور بون عوودالعزیز
متوکيا علي موالي له :فقال :ليلينّ هذا الغالم فيظهر العدل و یعيش ارب سنين .ثم یموت :فيوکي عليه
اهل األرض و تلعنه اهل السماء :ألنه جلس مجلساً والحق له فيه .ثم ملک و اظهر العودل و جهوره.
(حر عاملي( ،بي تا) )212/3 ،
ابوبصير ميگوید :با امام باقر(ع) در مسجد النوي بودیم که عمر بن عوودالعزیز بوا غالموانش وارد
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شد .امام به یارانش فرمود :این جوان به خالفت ميرسد و عدالت را در جامعوه گسوترم ميدهود و
سوس از دنيا ميرود در حالي که زمينيان براي او اشک ميریزند و آسمانيان بر او لعن و نفورین نثوار
مينمایند زیرا او در روزگار خالفت خود به مسندي تکيوه زده اسوت کوه حقوش نووود .توجوه بوه
محتواي این حدیث نشان ميدهد که:
الف :عمر بن عودالعزیز مورد انتخاب مردم بود (از رریق بيعت عمومي) لذا مردم پس از فوتش
جداً براي او اشک ميریختند و برایش رلب علو مرتوه ميکردند.
ب :با آنکه او (عمر بن عودالعزیز) مورد انتخاب مردم بوده و در راستاي تحکيم و بسط عدالت
و جلب رضاي اهل بيت سالم اهلل عليهم اجمعين نيز گامها برداشوت .در عوين حوال موورد
لعن و نفرین آسمانيان است.
ج :راز لعن و نفرین اهل آسمان روق کالم امام معصوم(ع) در حدیث فوق بر او آن است که:
او به مسندي تکيه زد بود که حق او نووده و براي او مجاز نووده است زیرا نام او در شومار
آن دسته از افرادي که از سوي خدا منتخب و مجازند تا پس از پيامور اسالم(ص) امامت بر
جامعه را عهده دار شوند (دوازده امام معصوم(ع) ) نوود( .به حدیث جابر مربوط بوه «اولوي
االمر» در همين مقاله دقت فرمائيد) پيام :حدیث فوق آن است که :حکوموت بور جامعوه در
روزگار پس از پيامور باید در اختيار کساني باشد که از سووي آسومان ،انتخواب شوده و بوه
رسول خدا معرفي گشته و آن حضرت آنها را به مردم معرفي کرده اسوت .وگور نوه( ،اگور
کسي غير از امامان معصوم به خالفت بوردازد مورد لعن و نفرین آسمان و آسمانيان خواهد
بود.
د :از رهنمود فوق به دست ميآید که حکومت عمربن عوودالعزیز هرچنود کوه مقووليوت داشوته
است ولي آنچه کم داشته همان مشروعيت بود و این عودم مشوروعيت حاکميوت موجوب
منفور بودن او در چشم آسمانيان گشت.
الوته ریشه مسئله مشروعيت حاکميت و حکومت دیني اجتمواعي فقوط اراده پروردگوار حکويم
است که متأسفانه برخي از افراد آن را برخاسته از آراء مردم ميدانند شواید ایون خطوا بودان خوارر
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است که در آیاتي چون 920 :بقره ،دقت الزم به عمل نياورده انود کوه ابوراهيم(ع) از خودا تقاضوا
ميکند تا امامت و زعامت برجامعه را در نسل او نيز پایدار بدارد ولي به او ندا رسيد که حاکميت و
زعامت گنه کاران از نسل تو را نميوذیرم « . . .و من ذریتي قوال :الینوال عهودي الظوالمين» [بقوره/
 ]920در کالمي از امام هشتم(ع) آمده است که خداوند بزرگ ،براي هميشه ظالموان را از زعاموت
جامعه ،ممنوع ساخته است (فابطلت هذه اآلیة امامة کل ظالم الي یوم القيامة و صارت فوي الصوفوة
(صدوق( ،بي تا)  )392/2 ،عالمه رواروائي ذیل آیه فوق به این نکته اشواره دارد کوه اماموت ،یوک
عهد الهي است و بر عهده خدا است که افرادم را تعيين کند و اگر حاکميت از عهد الهوي خوارج
شد بر مردم واجب است قيام کنند و آن را از سلطه نا اهالن برهانند (واجب علي المسلمين األخوذ
علي یده] (رواروایي )211/9 ، )9092( ،بدیهي است که اگر مشروعيت زعامت از سوي مردم قابل
تحقق بود تقاضاي ابراهيم ،موردي نداشت لذا عالمه رواروائي در الميزان یادآور ميشوود «فاألماموة
ممنوعة علي الظالمين» پيشوائي جامعه ،براي ظالمان ممنووع اسوت . . .و سووس مينویسود« :سوواء
کانت هذه األمامة ،امامة الرسالة ام الخالفة ام قيادة األمة ام امامة الصالة » . . .بطوور کلوي ،پيشووائي
براي ظالمان ،مشروعيت ندارد اعم از آن که این پيشوائي از نوع نوووت ،یوا خالفوت بودون نوووت
باشد ،زمامداري و پيشنمازي براي نمازگذاران(همان) اگر مشروعيت ،از سوي آراء موردم و بيعوت
آنان حاصل شدني بود در آن صورت نيازي به چشم دوختن ابراهيم بوه آسومان نووود وانگهوي در
اصول کافي باب الحجة ميخوانيم :الحجة قول الخلق و م الخلق و بعود الخلوق [کلينوي، )9042( ،
 )390/9پيشواي الهي در ميان مردم ،حضور دارد و از سوي خدا مأموریت دارد که در جامعه باشود
و حضور او پي ش از مردم با مردم و پس از مردم محقق است که اگر مسئله مشروعيت آنان بوا آراء
مردم بود «قول الخلق و بعد الخلق» ،معني ندارد .نکته قابل ذکر آن است که والیت و ریاسوت غيور
امام معصوم ،از دو راه کسب مشروعيت ميکند که عوارتند از :الف) تنفيوذ از سووي اموام معصووم
عليهم السالم .ب) تنفيذ از سوي نایب خاص یا نایب عام امام معصوم عليهم السالم.
روق این بيان امام راحل رحمت اهلل عليه هنگام تنفيذ حکم ریاسوت جمهووري مرحووم شوهيد
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رجایي فرموده بود :با این حکم ،ریاست جمهوي شما مشروع ميشود و گرنه مشوروعيت نودارد.

1

بسم اللّه الرحمن الرحيم
 .9با سواس بيحد از الطاو کریمة خداوند متعال که توفيق به ملت شریف و متعهد ایران عطا فرموده کوه هور چوه زموان
ميگذرد ،مشکالت افزون ميشود ،بر تعهد آنان و حضورشوان در صوحنه و پشوتيوانيشوان از جمهووري اسوالمي کوه
فراوردة فداکاریهاي خودشان است ،افزوده ميشود .و به رغم توليغات دشمنان خارج و داخل ،با اکثریت قوار افوزون
از دورة سابق ،جناب آقاي محمدعلي رجایي و ایدهاللّه تعالي و را به ریاست جمهوري کشور اسالمي ایران برگزیوده و
این مسئوليت بزرگ و بار سنگين را بر عهدة او گذاشته است .و چون مشروعيت آن باید با نصب فقيه ولي امر باشود.
اینجانب رأي ملت شریف را تنفيذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوري اسالمي ایران منصووب نموودم ،و موادام کوه
ایشان در خط اسالم عزیز و پيرو احکام مقدس آن ميباشند و از قانون اساسي ایران توعيت و در مصالح کشور و ملوت
عظيمال شأن در حدود اختيارات قانوني خویش کوشا باشند و از فرامين الهي و قانون اساسي تخطي ننمایند ،ایون نصوب
و تنفيذ به قوت خود باقي است .و اگر خداي ناخواسته بر خالو آن عمل نمایند ،مشروعيت آن را خوواهم گرفوت .و
باید ایشان توجه داشته باشند و از عمل ملت دریافته باشند که ملت دالور نيز رأي خوود را بور ایون اسواس بوه ایشوان
دادهاند ،و من اميدوارم که در حفظ این امانت الهي و مسئوليتي که ملت بر عهدة ایشان گذاشوته اسوت ،بوا تموام تووان
کوشش نموده و از آن پاسداري نمایند و وفادار به پيمان خود در مقابل خداوند مقتدر حاضر و ناظر و ملت حاضور در
صحنه و مراقب احوال و اوضاع باشند و به فرمان خداوند توارک و تعالي و که منمنان را به رحمت و عطوفوت در بوين
خود و شدت در مقابل کفار و مخالفان اسالم دعوت فرموده است با تمام جدیت عمل کرده و در عمل به حق از کسي
و از مالمت بدخواهان نهراسند .و در نظارت برقواي ثالثه ،ررو حق را در نظور گيرنود و در خودمت بوه خلوق خودا،
خصوصاً تودههاي مستضعف ،احساس غرور و سرافرازي نمایند ،که اینانند وفاداران بوه اسوالم و هوواداران جمهووري
اسالمي .و اميد است در این موق که دشمنان خارج و داخل دست به دست هم داده تا جمهوري اسالمي را به توواهي
کشند ،ق شرهاي مختلف ایران از علما و متفکران و محققان گرفته تا قواي مسلح و از دهقانان و کارگران و کارمنودان و
کارفرمایان تا بازرگانان و بازاریان و عشایر و سرحدنشينان ،همفکر و هومصودا بوا رئويس جمهوور محتورم و دولوت و
مجلس و سایر ارگانهاي اسالمي دست جنایتکاران و خائنان را قط و در تشييدو تأیيد جمهوري اسالمي کوشا بووده و
در ساختن ایراني مستقل و آزاد فداکار باشند و با وحدت کلمه به کشور خود و مردم محروم آن خدمت کنند.
تقارن رأي گيري براي رئيس جمهور با ایام و ليالي موارک قدر و تنفيذ آن بوا عيود سوعيد فطور ،موفقيوت آقواي رئويس
جمهور را در خدمت به کشور و ملت عزیز نوید ميدهد .از خداوند متعال توفيق همگان را در سواختن کشوور عزیوز
خواستار است.
یکم شوال المکرم  ،9049عيد سعيد موارک فطر موافق با  99مرداد 9314
روحاللّه الموسوي الخميني
تنفيذ حکم ریاست جمهوري آقاي محمدعلي رجایي14/3/99 ،
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هم چنين مرحوم امام خميني (ره) بهرور مکرر بر لزوم نصب رئيسجمهور از سوي وليفقيه تأکيد
کردهاند .ایشان در جم نمایندگان مجلوس خورگوان در تواریخ  92مهور  ،9338دربوارهي اهميوت
ویژهي والیتفقيه اظهار داشتهاند . . .« :رئيسجمهور با نصب فقيه نواشد ،غيرمشروع اسوت .وقتوي
غيرمشروع شد ،راغوت است .اراعت او اراعت رواغوت اسوت .وارد شودن در حووزهي او وارد
شدن در حوزهي راغوت است .راغوت وقتي از بين ميرود که به امر خداي توارک و تعوالي یوک
کسي نصب بشود( » .امام خميني)229/94 ، )9310( ،
شورا در اسالم
دومين مساله مورد بحث این تحقيق عوارت است از تعيين حودود کواربردي شوورا و مشوورت در
اسالم .شورا در اسالم مورد توجه است و مسئله مهم آن است که آیا با توجه بوه رسوميت داشوتن
مسئله شورا در اسالم نمي توان مسئله امامت بر جامعه یا تعيين و تشوخيص کاندیوداهاي مجلوس
خورگان و شوراي اسالمي را به آراء عمومي واگذار کرده و دست شوراي نگهوان را در این عرصوه
دخالت ندهيم در پاسخ به مسئله فوق ،باید گفت :چنان که در تفسير آیه  920بقره در ایون مقالوه
اشاره شد .الیت و رهوري جامعه از سوي خدا تعيين ميگردد نه از سوي مردم که آیه «اولي األمور»
(در ادامه توضيح داده خواهد شد) در همين راستاست.
همچنين مسئله شورا یک مسئله قابل قوول است ولي باید دید که در چوه عرصوه و در موورد و در
چه مسائلي به رسميت شناخته شده است .راج به مشورت و شورا در قرآن چند آیوه وجوود دارد
از جملووه :وشوواورهم ف وي االموور[ .آل عمووران . . .]931 /و اموورهم شوووري بي ونهم[ .شوووري]28 /
اي پيامور با آنان در باب امر جهاد و مواردي از این قويل مشورت کن( . . .پوس برخوي از اموورات
اجتماعي مردم با شورا حل و فصل ميگردد) .
عالمه زمخشري امور مورد مشورت را عوارت ميداند از مسائل مربوط بوه جهواد و موواردي از
این گونه که «وحي الهي» درباره آنها تکليف را روشن نکرده باشد (وشاورهم يف االمر يعني يف امنر ارنر
و حنوه مما مل ينزل فينه َوحني) ( .زمخشوري )232/9 ،9042( ،عالموه شوور نيوز در تفسوير القورآن (شوور،
( )931 ، )9092ذیل آیه فوق مينویسد :مشورت در امر جهاد و مسائلي از این دست ،مطلوب است
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مواردي که «وحي الهي» در موردشان نازل نشده باشد« .امر الحرب و نحووه مموا لوم یووح اليوک»
عالمه رورسي در مجم الويان مينویسد :امور مورد مشورت عوارتند از اموور دنيووي مثول جنوو و
نظایر آن ( :انّ ذالک في امور الدنيا و مکائد الحرب و لقاء العدو) (رورسوي )322/2 ، )9322( ،لوذا
ابن عواس ميگفت :منظور از «وشاورهم في االمر» مشورت در مورد برخي از امور است .نه در همه
امور (سيوري )332/2 ، )9040( ،الوته پيامور اکرم شوورا را در موورد الزموش اهميوت مويداد .ابوو
هریره ميگفت :کسي همانند رسول خدا(ص) با یاران خود مشورت نميکرد« .موا رأیوت احوداً مون
الناس اکثر مشورة الصحابه من رسول اهلل( .همان )331/2 ،آري :پيواموران ،خليفوه گوان خداینود و
دستورات خدا را اجرا ميکنند ولي در برخي از امور اجتماعي به امر خدا رووق مصوالحي ،نظورات
جمعيت را مورد نظر داشته اند و بدیهي است که آیات مربوط به مشورت ،مربورند به تاکتيکهاي
رزمي ،تعيين مکانها و زمانهاي عمليات الزم جنگي و هيچ ربطوي بوه مسوئله رهووري و اماموت،
جامعه ندارند لذا وقتي آیه« :اريعوا اهلل و اريعوا الرسول و اولي االمر منکم» نازل شد( .نسواء) .31/
رسول خدا(ص) در پاسخ جابر بن عوداهلل انصاري که راج به اولي االمر سنال کرده بوود .فرموود:
آنان جانشينان و پيشوایان بعد از من اند .اول آنها علي بن ابي رالب ،بعد امام حسون سووس اموام
حسين ،بعد علي بن الحسين سوس محمد بن علي که در تورات معروو به بواقر اسوت و توو او را
دیدار خواهي کرد وقتي او را مالقات کردي سالم مرا به او برسان .سوس صادق جعفر بون محمود
بعد موسي بن جعفر سوس علي بن موسي بعد محمد بن علي سوس علي بن محمد آن گواه حسون
بن علي سوس هم نام و هم کنيه من حجة اللَّه در زمين و بقية اللَّه در بين مردم پوس از حسون بون
علي ،آن کسي که خداوند به دست او فتح ميکند شرق و غرب را .او از شيعيان خود پنهوان اسوت
به روري که (در روزگار غيوت کوري به خارر روالني شدن ایام غيوت)  ،معتقد به امامت او بواقي
نمي ماند ،مگر کسي که قلوش را خداوند به ایمان آزموده و استحکام بخشيده باشود( » . .مجلسوي،
()214/23 ، )9043
آن حضرت صریحاً فرمود:
اینان رهوري جامعه بشري پس از من تا پایوان مرحلوه زنودگي دنيووي را در دسوت دارنود .آن
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حضرت نفرمود :مردم پس از من ،باید با آراء خود امامان پس از مرا تعيين و مشخص کرده ،سوس
از آنان توعيت کنند .بلکه اسامي امامان که توسط خدا به او (پيامور(ص) ) ابالغ شده بود را بر زبوان
آورد چنان که هر یک از امامها نيز به عنوان وصي و حجت الهي پس از خود از امام پوس از خوود
سخن ميگفتند و به انتخاب او از ناحيه خدا و معرفي آنان به رسول خدا(ص) استناد مينمودند.
نيابت در روزگار امامان معصوم

یکي از امامان معصوم در روزگار امامت خود ،نایوان خودرا براي مراکز دوردسوت یوا بوراي زموان
مسافرت و غيوت خود ،در راستاي شرایط مورد نظر خود به گونه ي انتخاب فرد خاص (و شخص
معين) یا به گونه ي معرفي افرادي از رریق بيان « وصف عنواني » (بوازگو کوردن چوارچوبهوا و
ویژگيهاي مورد نظر خود) عمل ميکردند و مردم با مراجعه به خورگوان جامعوه بوه سووي افوراد
واجد شرایط نمایندگي و رهوري مورد نظر امام معصوم زمان خود ،هدایت مويشودند و موردم نيوز
اینان را نایب االمام ميدانستند .الوته در زمان غيوت گوري نيز مساله از همين قورار اسوت و مسوئله
نيابت (ولي فقيه و مرجعيت) در روزگار ائمه پيش از امام زمان (عج) نيز در ميان موردم مسواله اي
شناخته شده بوده است .بر این اساس مساله تعيين نماینده ي امام معصوم توسوط افورادي شایسوته
است که خودشان واقعا در این عرصه داراي تخصص ویژه اي باشند و اگاهي کامل از فرهنو امام
معصوم داشته باشند.
لذا نمي توان این امر را مستقيماً به آراء مردم موکول نمود به خارر آنکه عالم و مجتهد سياست
موودار وارسووته و واجوود ویژگويهوواي تخصصوي مربورووه را هوور کسوي نموي توانوود تعيووين کنوود.
قابل ذکر است که در حدیثي دیگر از امام حسن مجتوي آمده است که آن حضرت فرموود :آیوا بوه
این حقيقت نيندیشيده اي که:
خدا ،ما را سياستمدار و سياست گذار جامعه (امت) برگزیود («اموا علموت ان اهلل تعوالي نودبنا
لسياسة االمة»( .نوري )338/2 ، )9048( ،از این حدیث به دست ميآید کوه اماموان معصووم(ع) را
خدا به عنوان رهور و امام جامعه تعيين ميکند ولي خود آنوان بوراي منوارق دور دسوت یوا بوراي
روزگار غيوت خود ،حق دارند جانشين و نماینده خود را به مردم معرفي کننود و ایون مسوئله حوق
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آنان است و ما نمي توانيم روق دلخواه خود ،عمل کنيم و حق آنان را از شخص آنان دریغ بوداریم
و به مردم بسواریم و بگوئيم که مشوروعيت رهووري جامعوه موا بوه آراء موردم مربووط مويشوود.
باید توجوه داشت :کساني که مسئله انتخاب رهور (ولي فقيه) را برنمي تابند و مويگوینود کوه ایون
عمل باید از راه آراء عمومي انجام یابد ،کالم آنان بدور از «وجاهت علمي و عقلي» بووده و مونواي
عقيدتي و عقالني ندارد .الوته در مورد احراز صوالحيت کاندیوداهاي مجلوس خورگوان نيوز هموين
حرو را دارند اینان نمي اندیشند که «خوره شناس» کسي است که خود« ،خوره» باشد و این کار از
مردم کوچه و بازار ساخته نيست چرا کوه ایون مسوئله واقعواً تخصصوي اسوت و متخصصوان فون
ميتوانند از عهده آن برآیند و این متخصصان روق موازین شرعي ،عقلي ،بر مونواي قوانون اساسوي
کشور ما کاندیداهاي خورگان را شناسائي کرده و معرفي ميکنند و مردم از ميان افراد فراوان معرفي
شده از سوي آنان ،اشخاص مورد نظر خود را برمي گزینند که ایون موثوق تورین و عقالئوي تورین
روم است.
قابل توجه آن است که :چنان که در شماره قول گفتيم در باب شورا و مشورت باید گفت:
الف :مشورت فقط مربوط بوه مووردي اسوت کوه در آن موورد «وحوي الهوي» نوازل نشوده باشود.
ب :مسائلي از قويل ،معرفي رهور ،شوراي نگهوان ،کاندیداي خورگوان ،از مسوائل تخصصوي انود و
فقط از خواص جامعه و اهل آن ساخته است و هرگز نمي توان از راه آراء مستقيم مردم ،شناسوائي
شوند و راه موفق ،فقط ،راه انتخاب غير مستقيم از سوي مردم و جامعه است و اگر کسوي بگویود:
خواص ویژه ،مردم را راهنمائي کرده و افکار عمومي را جهت بدهند تا خود موردم بتواننود «نقوش
آفریني» کنند و کاندیداهاي مجلس خورگان را تعيين و انتخاب کرده و به مجلس خورگان بفرستند.
ميگوئيم :وقتي بناست« ،خواص ویژه» و افراد اهل نظر مردم را خط و جهت بدهند چه بهتر کوه از
سوي «شوراي نگهوان» که جداً خوره این کار بوده و تخصص ویژه در شناسائي و معرفوي خورگوان
را دارند انجام پذیرد و مردم از ميان معرفي شدههاي از سوي آنوان ،اشوخاص موورد نظور خوود را
انتخاب کرده به مجلس خورگان معرفي نمایند که این راه وثاقت بيشتري خواهد داشت یعني موردم
ميتوانند با اعتماد بيشتري در انتخابات شرکت کنند و اشخاص مورد نظر خود را برگزینند.
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در پایان این تحقيق به هشدارهایي از امام راحل سالم اهلل عليه توجه ميکنيم:
تمام قدرتها یک ررو ایستادند و یک قدرت ایمان هم در مقابل آنها یک ررو و قدرت ایمان
بر آنها غلوه کرد و غلوه مىکند .اینها جامعهاى که اسالم در او وجود پيدا کرده است و پيواده شوده
است ،این جامعه را ندیدند تا بفهمند .در کتابها هم همچو جامعهاى را نخواندهاند تا بفهمند .افکوار
کوتاه آنها هم نمىرسد( .امام خميني )943/91 ، )9310( ،آن حضرت هم چنين خاررنشان ميکرد:
این مقدار از کمال هم که در انسانها در عالَم هست به تو انوياست .اگر انويوا نياموده بودنود ،شواید
همه مردم ،الّا نادرى ،همهشان مثل حيوانات جنگل و بدتر از او به جان هم موىافتادنود .حواال هوم
مىبينيد که آنهایى که به این حصار ایمان نزدیکترند از این جنایات دورترند .حاال هم کوه شوما در
دادگستریهاى عالم و در محکمههاى قضایى همه جا مراجعه کنيد ،منمنها پروندهاى اینجوا ندارنود.
پرونده مال آنهایى است که ایمان ندارند( .امام خميني)020/92 ، )9310( ،
آن مرحوم به این نکته تاکيد داشت که :خارجيها مىخواهند ما این رور باشيم که هويچ نظموى
نداشته باشيم ،و مثل جنگل با هم رفتار بکنيم ،تا اینکه بهانه بدست بياورند که اینها احتياج دارند به
اینکه قيم برایشان معين کنند( .امام خميني)31/93 ، )9310( ،
امام خميني در مورد غلوه دشمن فرمودند :و اینکه حکومت اسالم را ما مىخواهيم ،آن هم کوم
کم سرد بشود ،این آتشى که در دلها افروخته شده بود و این نور خودا ،نوورى کوه خودا در دلهوا،
هدایت او روشن کرده بود ،اینها سرد بشود ،سست بشود ،از آن ررو آنها اجتماعاتشان زیاد بشود،
از این ررو ما اجتماعاتمان را از دست بدهيم .نتيجه این مىشود که آنهوا خوداى نخواسوته یوک
وقت غلوه کنند؛ و اگر غلوه کنند این دفعه خداى نخواسته مثل آن وقتها نيست که رهوا کننود [توا]
شما زندگى بکنيد و لو توى کوهستان ،و لو توى عشایر خودتان .نخير ،به کلى از بينتوان موىبرنود.
یعنى هم دانشگاه را از بين مىبرند؛ هم مدارس را از بين مىبرند؛ هم شهرنشينها را از بين مىبرنود؛
هم عشایر را از بين مىبرند( .امام خميني)003/8 ، )9310( ،
لذا مقام معظم رهوري در آخرین مجلس خورگان قولي تاکيد کردند که« :مجلوس خورگوان بایود
انقالبي بماند»(کسي گمان نکند که چه نيازي است که انقالبي عمل شود) .
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اقوال الهوري در دیوان خود ميگوید:
«ضعيفان» تا به مسجد ،صف کشيدند
گريبان شهنشاهان دريدند
چو آن آتش درون سينه افسرد
مسلمانان ،به درگاهان خزيدند

نکته قابل توجه آن است که امام در نگاه اهل سنت کسوي اسوت کوه حاکميوت بور جامعوه را
تسخير کند چه از رریق حق و چه از راه بوا رول ،زیورا او اولوي االمور اسوت (سويوري،)9040( ،
( - )331/2راغب اصفهاني )82 ، )( ،ولي شيعه اماميه فقط بوه اماموت اموام معصووم موياندیشود.
(رورسي )10/3 ، )9322( ،و در صورت غيوت به نایب او چشم ميدوزد کوه عنووان ولوي فقيوه را
دارد این عنوان روق قانون اساسي از آن کسي است که فقهاي مجلس خورگان ملت کوه نماینودگي
ملت را دارا ميباشند از ميان فقهاي واجد شرائط جامعه ،وي (ولي فقيه) را تعيين ميکنند تا کشور
دچار چند صدائي نشود و هرج و مرج ،پيش نياید که امروز ،یعنوي پوس از ارتحوال اموام خمينوي
(سالم اهلل عليه)  ،امام خامنهاي حائز این عنوان هستند .برادران اهل سنت ما نيز در این امور بوا موا
شریکند زیرا رهور که در راس امور قرار دارد از مصادیق اولوا االمر در نگاه آنان ميباشد.
در ايران جز يکي ،فرمانروا نيست
صدائي غير آواي«وال» نيست
به جز از او نخيزد حکم گوئي
به جز حکمش به ما صوت الهدي نيست
همو مجالي يار در نهان است
که او جز نايب آن آشنا نيست
نواي او نواي انقالب است
جز او کس بهر ما صاحب لوا نيست
خدايا دشمنانش را بر انداز
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که خصم او به جز خصم خدا نيست
هر آن کس غير راه او بپويد
به جز همسوي با خصم دغا نيست
شفيعي دمبدم او را دعا کن
دعايش جز دعا بر يار ما نيست

نتيجه
از دقت در این پژوهش به دست ميآید:
 .9شورا و آراء عمومي ،در مسائلي کاربرد ،دارند که در باره آنها نص خاص آسماني و دیدگاه
«وحياني» نازل نشده باشد.
 .2در ميان اصول قانون اساسي ،اصول غير قابل تغييور وجوود دارد کوه مسوئله جمهوریوت و
اسالميت و نيز والیت فقيه و مذهوي بودن نظوام از ان جملوه انود و در صوورت بوازنگري
اصول قانون اساسي ،اینگونه مسائل از موضوع تغيير خارجند.
 .3تعيين صالحيت کاندیداهاي مجلس خورگان را فقط متخصصان مربوره ميتوانند عهده دار
شوند و در این باره آراء عمومي مردم کوچه وبازار نمي تواند کارآمد باشد.
 .0انتخاب رهور و اعضاي فقهاي شوراي نگهوان نيز از مقوله هایي هستند که فقط متخصصوان
مربوره نظام ميتوانند در آن اظهار نظر کنند و در این رابطه آراء مستقيم مردمي نمي توانود
کارایي الزم را داشته باشد.
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منابع و مآخذ
قرآن کریم
 .9ابن بابویه ،محمد بن علي9093( ،ق)  ،من الیحضره الفقيه ،دفتر انتشارات اسوالمي وابسوته بوه
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،قم ،چاپ دوم.
 .2ابن بابویه ،محمدبن علي( ،بي تا)  ،عيون اخوار الرضا عليه السالم ،آقا نجفى اصوفهانى ،محمود
تقى ،انتشارات علميه اسالميه ،تهران ،چاپ اول.
 .3ابن شعوه حراني ،حسن بن علي9040( ،ق)  ،تحف العقول ،جامعه مدرسين ،قم ،چاپ دوم.
 .0امام خميني ،روح اهلل9310( ،م)  ،صحيفه امام ،دفتر نشر آثار امام.
 .3امام رضا عليه السالم ، )9041( ،فقه الرضا ،محقق :منسسه آل الويت عليهم السالم قم ،منسسوه
آل الويت عليهم السالم ،مشهد ،چاپ اول.
 .1بحراني ،سيد هاشم بن سليمان9320( ،م)  ،الورهان في تفسير القرآن ،منسسه بعثه ،قم ،چواپ
اول.
 .2برقي ،احمد بن محمد بن خالد9329( ،ق)  ،المحاسن ،دار الکتب اإلسالميه ،قم ،چاپ دوم.
 .8زمخشري ،محمود ، )9043( ،الکشاو عن حقائق غوامض التنزیل ،دارالکتاب العربوي ،بيوروت،
چاپ سوم.
 .1سيوري ،عودالرحمن بن ابي بکر ، )9040( ،الدر المنثور فى تفسير الموأثور ،کتابخانوه آیوت اهلل
مرعشي ،قم ،چاپ اول.
 .94شور ،سيد عوداهلل ، )9092( ،تفسير القران الکریم ،دار الوالغة للطواعوة و النشور ،بيوروت ،چواپ
اول.
 .99شيخ حر عاملي ،محمد بن حسن9041( ،ق)  ،وسائل الشيعه ،منسسه آل الويت علويهم السوالم،
قم ،چاپ اول.
 .92صوحي صالح 9090( ،ق)  ،نهج الوالغه ،هجرت ،قم ،چاپ اول.
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 .93رواروایي ،محمدحسين ، )9092( ،الميزان في تفسير القرآن ،دفتر انتشوارات اسوالمى جامعوهى
مدرسين حوزه علميه قم ،قم ،چاپ پنجم.
 .90رورسي ،علي بن حسن9383( ،ق)  ،مشکاه األنوار في غر األخووار ،المکتووة الحيدریوة ،نجوف،
چاپ دوم.
 .93رورسي ،فضل بن حسن9322( ،م)  ،مجم الويان فى تفسير القرآن ،تحقيق محمدجواد بالغي،
انتشارات ناصر خسرو ،تهران ،چاپ سوم.
 .91عياشي ،محمد بن مسعود9384( ،ق)  ،تفسير العياشي ،المطوعة العلمية ،تهران ،چاپ اول.
 .92قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران که همراه با قانون اساسي مشروره چاپ شد.
 .98کليني ،محمد بن یعقوب9042( ،ق)  ،الکافي ،دار الکتب اإلسالميه ،تهران ،چاپ چهارم.
 .91مجلسي ،محمد باقر بن محمد تقي9043( ،ق)  ،بحار األنوار ،دار إحياء التراث العربوي بيوروت،
چاپ دوم.
 .24نوري ،حسين بن محمد تقي9048( ،ق)  ،مستدرک الوسوائل و مسوتنوط المسوائل ،منسسوه آل
الويت عليهم السالم ،قم ،چاپ اول.

