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مبناي مشروعيت تقنين توسط نمايندگان مجلس
از منظر امام خميني(ره)
نقي آقازاده



چکيده
ضرورت وجود مجالس و پارلمانها در حکومتهاي امروزي بر هيچکسس پو سيده نيسست در
حکومت اسالمي نيز لزوم وجود چنين نهادي ،غير قابل انکار است نماي نسداان مجسسس داراي
وظايف و اختياراتي هستند که موجب اشته خواه ناخواه اجرا و عمسياتي ساختن آنها ،متضمن
نوعي اعمال واليت و سرپرستي با د در انديشه اسالمي هيچ اعمال واليت و نفوذ امري نسبت
به مردم ،مشروع نيست ،مگر اي نکه مأذون از طرف خداوند متعال با د اين اصل اساسي مورد
توافق همه فقها و از جمسه امام خميني(ره) ميبا د بنابراين براي اي نکه مجسس و نماينداان،
مشروعيت الزم را جهت اعمال قدرت دا ته با ند ،ضروري است که در رع مقدس مستندي
براي آنان وجود دا ته با د از ميان فقها ،بررسي انديشه امام خميني(ره) بهعنوان نظريهپرداز
بزرگ حکومت اسالمي ،در خصوص مستندات مشروعيت نماينداي مجسس ،از اهميت فراواني
برخوردار است با مراجعه به آراء امام(ره) در اي ن خصوص ،دو راهکسار متتسسف بسراي اثبسات
مشروعيت نماينداي مجسس فراچنگ ميآيد؛ راهکار نتست :تسسري مشسروعيت از فقهسا بسه
نماي نداان است و مورد ديگر :احتجاج به ادله مشروعيت وکالت در فقه اسالمي ميبا د

کسيدواژاان:

مشروعيت ،نماينداي ،مجسس ،تقنين ،امام خميني(ره) ،وکالت

 دانشجوي دکتري فقه و مباني حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم ()n.aghazadeh124@gmail.com
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مقدمه
هر نظام و سازمان سياسي براي حکمراني و اعمال قدرتش ،ني ازمند مجوز الزم ميبا د؛
اي ن مجوز در جوامع و فرهنگهاي متتسف ،متفاوت است در انديشه اسالمي ،هر نظامي که
متضمن نوعي والي ت و سرپرستي بر مردم با د ،الجرم بايد داراي اذن عام يا خاص الهي
با د ،لذا تنها مجوز حکومت و حکمراني در تفکر اسالمي ،اذن الهي است در ادبيات
سياسي  ،از مجوز حکومت و حکمراني تحت عنوان «مشروعيت» ياد مي ود که يکي از
مسائل اصسي براي نهادهاي سياسي در دنياي امروز به مار ميرود؛ اي ن مسئسه حتي ااه
به حد بحران نيز مي رسد ،چرا که اار وضعيت مشروعيت يک نظام سياسي در خطر افتد،
آن نظام با بحران روبهرو مي ود (عالم )108 :1381 ،مجسس و پارلمان يکي از نهادهاي مهم
و حياتي جوامع بشري در عصر حا ضر است که با توجه به حيطه اختيارات و وظايف
نماينداان 1،خود ،متضمن نوعي نفوذ امر ،اعمال واليت و سرپرستي بر مردم است؛ لذا براي
اثبات حقاني ت و مشروعيت سياسي آن ،بايد مجوز رعي الزم از طرف خداوند متعال وجود
دا ته با د و اال طبق اصل اولي «ال والي ة ألحد علي أحد» (جوادي آمسي ،)149 :1379 ،کسي جز
ذات اقدس الهي حق واليت بر دي گران را ندارد از اي ن رو مشروعي ت مجسس و نماينداان
آن ،موضوعي بس مهم و ضروري است و همي ن امر موجب اشته از ابتداي تأسيس مجسس
در اي ران ،عسما و صاحب نظران اسالمي براي اثبات مشروعي ت آن به بررسي ماهيت
نماينداي مجسس بپردازند در اين ميان ،بررسي ديدااه امام خميني(ره) بهعنوان نظريهپرداز
حکومت اسالمي در قرن اخي ر ،از اهميت بيشتري برخ وردار است نو تار حاضر برآن است
تا پس از بررسي دقي ق و معنا ناسانه دو مفهوم اساسي «مشروعيت» و «نماينداي» ،به
تحسيل و تبيين ديدااه ها و نظرات امام خميني (ره) ،در خصوص مشروعيت نماينداي
مجسس بپردازد

 1در قانون اساسي براي مجسس و نماينداان ،اختيارات و وظايف بسياري تعيين ده است که بسياري از آنها همچون
تصويب وضع ماليات و حکومت نظامي متضمن نوعي سرپرستي و اعمال واليتاند (ر ک به :عباني-162 :1381 ،
165؛ مدني ،1373 ،ج95 :1؛ عميد زنجاني)322-316 :1385 ،
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 1مشروعيت
 1-1معنا و مفهوم مشروعيت
عنوان مشروعيت در اصل از ماده « رع» در لغت عرب ارفته ده است در ادبيات عرب
«الشرعي» يعني امري که مطابق با دين يا قانون با د و مؤنث آن «الشرعية» است امروزه در
محاورات عربي اين واژه به طور مطسق به معني «قانوني بودن» به کار ميرود؛ اعم از اينکه قانون
برارفته از دين با د يا خير؛ و هرااه بتواهند بر ديني بودن آن تصريح کنند قيدي را به آن
ميافزايند مانند« :الشرع االسالمي» (ديسمي )65 :1381 ،اما مشروعيت در عسوم سياسي ،در رابطه
با حکومت و حکمراني ،بهکار ميرود و استعمال آن ربطي به مفهوم قانون و قانوني بودن ندارد
(طاهري ،)71 :1385 ،بسکه ترجمهاي است از واژه انگسيسي ( )legitimacyکه مفاهيمي مثل
درستي ،بر حق بودن ،حقانيت ،روايي ،حالليت ،حاللزاداي را دربر دارد و بيشتر با معناي
حقانيت مترادف ميبا د (کريمي واال )62 :1387 ،بنابراين مشروعيت ،داراي معنايي است فراتر از
قانوني بودن اما نزديک به حقانيت آنچه موجب جعل اصطالح مشروعيت ده اين است که،
انسانها بر اساس آزادياي که براي خود قائلاند ،اطاعت از ديگري را برخود الزم نميدانند از
طرفي حکومت يعني اعمال قدرت و نفوذ بر مردم و قدرت در ذات خود متضمن نابرابري است
از سوي ديگر ،در ميان نابرابريهاي انساني ،هيچ چيز به اندازه نابرابري نا ي از قدرت و حاکميت
نيازمند توجيه عقالني نميبا د مشروعيت ،توجيه و پاستي به اين پرسش است که به چه دليل
عدهاي از انسانها حق فرمانروايي دارند و ديگران وظيفه اطاعت؟ (فيرحي )21 :1378 ،از اين رو
مشروعيت و حقانيت دو مفهوم هم عرض تسقي مي وند نظام مشروع يعني نظامي که حق
حاکميت ،فرماندهي و اعمال قدرت دارد و نظام حقاني يعني نظام مشروع (روزبه)147 :1385 ،

بنابر مطالبي که اذ ت ،عسيرغم اختالفاتي که در تعريف مشروعيت وجود دارد ،بايد آن را
معادل اجازه و استحقاق براي حکومت کردن بدانيم (سيمور مارتين ،1383 ،ج )1250 :3و آن را
چنين تعريف نماييم :مشروعيت حق حکمراني و حکومت ،به تعبير دقيقتر حق واليت و
سرپرستي ا تاص است ،بهنحوي که حاکم يا والي در حکومت و اعمال قدرت داراي پشتوانه
معتبري با د که به موجب آن در ئون افراد جامعه بتواند دخالت نمايد و همه فرمانهاي او
در چارچوب معين ،از اعتبار برخوردار با

ند (دارابکاليي)147 :1388 ،
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 2-1منبع و مبناي مشروعيت
در اينکه مبنا و منشأ مشروعيت چيست ،نظرات و ديدااههاي اونااوني مطرح ده است
برخي از اين ديدااهها نا ي از نوع نگرش به مفهوم مشروعيت ميبا ند به طور کسي دو ديدااه
درباره مفهوم مشروعيت وجود دارد؛ يکي ديدااه فسسفي و ديگري ديدااه جامعه ناسانه است
فالسفه بر مسائسي چون عدالت ،اعتدال و فضيست تأکيد کردهاند که نشان ميدهد مشروعيت را
از ديدااه دروني بررسي ميکنند و جامعه ناسان که مشروعيت را از ديدااه بيروني بررسي
نمودهاند امور ديگري را مدنظر ارفتهاند ماکس وبر که براي نتستين بار در عصر حاضر
مشروعيت را به مفهوم استردهاش مطرح نمود ،چهار عنصر سنت ،تعسق عاطفي ،اعتقاد عقالني
و قانونيت را بهعنوان مباني و منابع مشروعيت بيان ميدارد (وبر )99 :1371 ،اريس جونز ،بر
منابعي چون باورهاي ديني ،فرهنگ سياسي انطباقپذير ،باورهاي ارز ي ،روند آزادي و يکدلي
انتتاباتي و
کردهاند

تأکيد ميکند و برخي ديگر از فالسفه و جامعه ناسان به مباني ديگري توجه

(عالم)107 :1381 ،

ميتوان عمدهترين نظرياتي که در اين زمينه مطرح ده را به اين صورت خالصه نمود:
 1نظريه عدالت :آنچه منشأ الزام و مشروعيتآور است ،عدالت است
 2نظريه سعادت يا ارزش اخالقي :هر نظامي که بهدنبال سعادت و برقراري ارزشهاي
اخالقي با د مشروع است
 3نظريه زور و غسبه :هرکس يا مجموعهاي که بتواند به هراونهاي که ميتواند مردم را
تحت انقياد خود درآورد ،محق است
 4نظريه قرارداد اجتماعي :طبق قراردادي بين دولت و مست ،دولت مسزم به تأمين امنيت،
رفاه و نظم و هروندان مسزم به اطاعت ميبا ند
 5نظريه نصب يا اذن الهي :فقط حکومت و حکمراني که به نصب يا اذن خداوند با ند
رسميت مييابند و احکام

ان نافذ است (روزبه ،پيشين)36 :

در بينش اسالمي با توجه به اينکه کل هستي متسوق و ممسوک حقيقي خداست و او مالک
واقعي همه موجودات و رب تکويني و تشريعي انسانها محسوب مياردد ،اصل اولي «ال والية

ألحد علي أحد» اقتضا ميکند که هيچکس حق واليت و سرپرستي بر ديگران را ندا ته با د
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(جوادي آمسي)149 :1379 ،؛ لذا هراونه دخل و تصرفي در جهان هستي از سوي هرکس که با د،
باي د مسبوق به اذن و اجازه او با د حال اار نظام حقوقي و سياسي خاصي از جانب خداوند
اذن عام يا خاص يافت ،از اعتبار و مشروعيت برخوردار است و مشروع خواهد بود

(دارابکاليي،

پيشين)151 :؛ اما اار چنين اذني نبود ،چنين نظامي به هيچ وجه مشروع نيست بسکه غاصب
است و جائر امام خميني(ره) در کتاب البيع خويش ،با مبنا و اصل دانستن عدم واليت
ا تاص ،از آنجايي که خروج پدر و جد پدري ،فقيه جامعالشرايط و مؤمنان عادل را از تحت
اين اصل ،نيازمند دليل ميبيند ،در راستاي اثبات واليت اين سه اروه ،به ادله عقسي و نقسي
متتسفي احتجاج ميکند تا آنان را با رايط و ويژايهايي از تحت اين قاعده کسي خارج سازد
(امام خميني ،1421 ،ج)675-581 :2

 2نماينداي مجسس و اوصاف آن
 1-2نماينداي در لغت و اصطالح
واژه نماينده در لغت به معناي «آنکه مينمايد و هويدا ميکند» (نفيسي ،2535 ،ج )3765 :5و
«نشاندهنده ،ظاهرکننده ،نمايانکننده ،عرضهکننده ،نمايشدهنده» ميبا د

(دهتدا،1373 ،

ج )20105 :13در اصطالح عام حقوقي نماينده عبارت است از:
عنوان کسي است که عمسي براي ديگري و به نام او کند و اين يا به حسب قدرت قانوني تص
است که به او نماينده قانوني اويند و يا به حسب اختيار نا ي از عقدي است که در اين صورت
نماينده قراردادي نام دارد نماينداي در اصطالح عام خود ،اعم از وکالت ،واليت بر محجورين،
وصايت و قيمومت و مانند اينهاست (جعفري لنگرودي ،1378 ،ج)3690 :5

اما در اصطالح حقوق اساسي ،تص نماينده در حقيقت ازيده مردمان در مجسس ورا به
حساب ميآيد (همان )3692 :و نماينداي منصبي است که از طريق آراء عمومي و انتتابات
فعسيت مييابد و از طريق آن ،حاکميت مسي اعمال مياردد (ها مي ،1379 ،ج)152 :2

 2-2جايگاه نماينداي مجسس
هرچند در کنار مجسس وراي اسالمي ،مراجعه به آراء عمومي نيز بهعنوان نظامي براي قانوناذاري
پيشبيني ده است (عميد زنجاني)298 :1385 ،؛ اما اغسب ،وضع قوانين از طريق آن صورت
ميايرد ازاين رو مجسس ،اصسيترين نهاد قانوناذاري در نظام جمهوري اسالمي ايران
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محسوب مي ود (همو ،1377 ،ج )121 :1عالوه بر اين در قانون اساسي براي مجسس و نماينداان،
اختيارات و وظايف بسياري تعيين ده است؛ همچون تصويب وضع ماليات ،تصويب تغيير در
خطوط مرزي ،تصويب برقراري حکومت نظامي ،تصويب اليحه بودجه و

( عباني165-162 :1381 ،؛

مدني ،1373 ،ج195 :1؛ عميد زنجاني )322-316 :1385 ،لذا منصب نماينداي داراي جايگاهي خطير
و مهم است.
 3-2اوصاف نماينداي مجسس
منصب نماينداي داراي چهار وصف عمده است که به رح زير ميبا ند:
الف) نماينداي ،مسي است :هرچند نماينداان ،منتتب و مبعوث حوزه انتتابيه معين
هستند ،اما نماينداي آنها عام و براي تمام مست ميبا د و هر نماينده ،در برابر تمام مست
مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخسي و خارجي اظهار نظر کند سواند نماينداان در
«حفظ حقوق مست و خدمت به مردم و استقالل کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها» مؤيد
اين مطسب ميبا د با اين وجود نميتوان ارتباط آنها را با انتتابکننداان و اهالي حوزه
انتتابيه منتفي دانست بدين خاطر است که نماينداان هرستانها ،ميتوانند به مدت دو الي
پنج روز در هر ماه از روزهاي غير تعطيل رسمي بهعنوان سرکشي به حوزه انتتابيه خود بروند
(ها مي ،1379 ،ج)152 :2

ب) نماينداي ،قائم به تص است :سمت نماينداي قائم به تص است و قابل وااذاري
نيست «وقتي مردم کسي را بهعنوان نماينده انتتاب ميکنند ،وکيل مردم محسوب مي ود؛
ولي وکيل در توکيل نميتواند با د؛ يعني نميتواند سمت نماينداي را به ديگري وااذار کند؛
بنابراين بايد خودش در قانوناذاري رکت کند»

(صورت مشروح مذاکرات مجسس ،1364 ،ج)843 :2

زيرا وقتي حاکميت مست از طريق نماينداان منتتب آنها ،قابل اعمال مي ود ،تفويض و توکيل
نماينداي به غير ميتواند تضعيف و تتفيف حاکميت مسي را به دنبال دا ته با د.
ج) نماينداي ،کسي است :نماينداان از طريق آراي عمومي رسميت مييابند و به اصطالح
موکسين براي امور سياسي جامعه ،وکالي خود را انتتاب ميکنند هرچند نماينداان در برابر
تمام مست مسئولاند ،اما در اينجا رابطه حقوقي قابل تعقيب و مؤاخذهاي که بتوان به مسئوليت
آنان جامه عمل پو انيد ،وجود ندارد قانون اساسي نيز ا ارهاي با اين امر ننموده است بنابراين
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نماينداان در اين خصوص ،داراي صالحيت اختياري بوده و وظيفه نماينداي را آنگونه که خود
تشتيص ميدهند ،در اظهارنظر و

رأي ايفا مينمايند (ها مي ،1379 ،ج)152 :2

د) نماينداي ،مشارکتي است :بايد توجه کرد که قائم به تص بودن نماينداي ،مؤيد
صالحيت تصيت مستقل آنان در اعمال حاکميت نيست؛ بسکه از جمع نماينداان ،مجسس
وراي اسالمي موجوديت پيدا ميکند و با تصيت حقوقي مستقل از اعضاي خود ،به اعمال
قوه مقننه ميپردازد قانون اساسي نيز بدون اينکه صالحيت مستقسي را براي نماينداان قائل
با د اختيارات و صالحيت «مجسس وراي اسالمي» را در اصول متعدد به تفکيک مقرر دا ته
است (همان)153 :

 3مشروعيت نماينداي مجسس
از جمسه موارد اعمال سسطه و واليت ،اعمال سسطه در مقام تشريع و قانوناذاري است که از آن
به «سسطه تشريعيه» ياد مي ود تشريع و قانوناذاري وظيفه اوليه الهي است که به خداوند
متعال اختصاص دارد هرکس در هر مقامي بتواهد در چنين حيطهاي اعمال نفوذ و قدرت
کند ،بايد مأذون از طرف خداوند با د آنچه در اين عصر و زمان از سسطه تشريعيه مصطسح
است ،همان «مجسس وري» و يا «قوه مقننه» است (منتظري ،1367 ،ج )119 :3در ايران ،هرچند
در کنار مجسس وراي اسالمي ،مراجعه به آراي عمومي نيز بهعنوان نظامي براي قانوناذاري
پيشبيني ده است (عميد زنجاني)298 :1385 ،؛ اما اغسب ،وضع قوانين از طريق مجسس صورت
ميايرد ازاينرو مجسس ،اصسيترين نهاد قانوناذاري در نظام جمهوري اسالمي ايران محسوب
مي ود که در قسمرو وسيع مباحات و احکام ترخيصيه و نيز موضوعات و کيفيت اجراي احکام
کسي ،همچنين تشتيص و تطبيق عناوين ثانوي ايفاي نقش ميکند

(عميد زنجاني ،1377 ،ج)121 :1

لذا منصب نماينداي جايگاهي بس خطير و مهم به مار ميرود که به عست همين اختيارات و
استره وظايف مربوط به آن ،متضمن نوعي اعمال واليت 1و سرپرستي بر مردم است ازآنجاکه

 1بايد توجه دا ت که مراد از اعمال واليت مجسس و نماينداان ،دارا بودن واليت زعامت يا به اصطالح واليت کبري
نيست بسکه ازآنجاکه واليت  -که بهمعناي نفوذ امر ميبا د  -از امور مشکک به مار ميرود ،هر نفاذ امري به نوعي
متضمن نوعي اِعمال واليت است و به همين دليل نميتوان عمسي دن وظايف و اختيارات مجسس همچون تصويب
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در نظام انديشهاي اسالم هيچ تص ،نظام و نهادي بنا به حکم اولي ،اعمال واليت بر ديگران را
ندارد ،براي احراز مشروعيت نهاد نماينداي بايد اذن عام يا خاص الهي وجود دا ته با د از
همين رهگذر صاحبنظران مسائل اسالمي براي اثبات مشروعيت اين نهاد ،وجوه متتسفي بيان
کردهاند ،تا بدين وسيسه اذن عام الهي و مجوز رعي آن را به اثبات رسانند
 1-3ديدااههاي متتسف
براي اثبات مشروعيت نهاد نماينداي مجسس ،دو رويکرد متتسف از سوي فقها و محققين اين
عرصه انتتاب ده است که در رويکرد اول ،نقطه ثقل مباحث ،ماهيت و چيستي نماينداي
مجسس است و در رويکرد ديگر ،اصل مشروعيت آن ،فارغ از مباحث مربوط به ماهيت
نماينداي بر اين پايه ميتوان ديدااههاي متتسف در زمينه مشروعيت نماينداي مجسس را بر
دو اونه «نظريات ماهيتمدار» و «نظريات مشروعيتمدار» دانست
 1-1-3نظريات ماهيتمدار
مراد از نظريات ماهيتمدار آن دسته ديدااههايي است که براي اثبات مشروعيتِ نماينداي
مجسس ،ابتدا ماهيت و چيستي آن را واکاوي کرده و سپس از رهگذر ماهيت نماينداي،
مشروعيت آن را به اثبات ميرسانند؛ به عنوان مثال آن دسته از بزرااني که نماينداي را نوعي
نيابت دانستهاند (حسيني يرازي )208 :1403 ،با اتتاذ اين نظر ،در حقيقت معتقد دهاند که ادله
مشروعيت نيابت ،همگي امل نماينداي مجسس مي وند و مشروعيت آن را به اثبات ميرسانند؛
چه اينکه نماينداي ،اونهاي از نيابت به مار ميرود همچنين کساني که نماينداي را همان
وکالت معهود در فقه تفسير کردهاند (نائيني114 :1424 ،؛ روحاني )313 :1378 ،طبيعتاً ادله رعي
وکالت را ،امل نماينداي دانسته و از اين طريق به مشروع بودن نماينداي ،حکم کردهاند
 2-1-3نظريات مشروعيتمدار
در مقابل دسته نتست از بزراان فقه و انديشه ،برخي از محققين و حقوقدانان  -که عمدتاً در
سالهاي اخير به نگا تن مطالبي در خصوص نماينداي پرداختهاند  -معتقدند ،ازآنجاييکه
نماينداي ،يک نهاد مستقل و نوتأسيس به حساب ميآيد (حبيبنژاد )63-60 :1385 ،براي اثبات
حکومت نظامي يا وضع ماليات و را عاري از هراونه نفوذ امر و واليتي دانست مضاف بر اين چنان که اذ ت ،سسطه
تشريعيه خود نيز مرتبهاي از سرپرستي و واليت به مار ميرود
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مشروعيت آن ،الجرم نميتوان از ادله مشروعيت ،عقودي همچون وکالت و نيابت سود برد ،بسکه
از آن رو که نماينداي ،خود از قرادادهاي نامعين عقاليي به مار ميرود و هيچ تنافي و
تعارضي با مباني ريعت و قواعد کسي قراردادها ندارد بر اين پايه ،مشروعيت آن ثابت و مسسم
است؛ زيرا چنانکه «سيد يزدي» در عروة بيان کرده است« :هر قرارداد عقاليي ،به مقتضاي
عمومات صحت قراردادها مثل "تجارة عن تراض و ،"..صحيح است؛ مگر اينکه دليل خاصي بر
عدم مشروعيت آن داللت کند»( 1سيديزدي ،1419 ،ج)229 :5

 2-3ديدااه امام خميني(ره)
نظرات و ديدااههاي امام خميني(ره) در راستاي اثبات مشروعيت نماينداي مجسس را ميتوان
در دو محور کسي بررسي نمود اين دو محور ،در حقيقت ،راهکارهاي اثبات مشروعيت از منظر
امام(ره) تسقي مي وند در ادامه به صورت جدااانه به هريک از اين دو محور پرداخته مي ود
 1-2-3تسري مشروعيت از فقيه جامعالشرايط به نماينداان مجسس
براي تشريح و تبيين چگونگي تسري مشروعيت از فقيه جامعالشرايط به نماينداان مجسس و
درک ژرف و عمق آن ،ذکر مقدماتي به رح زير ضروري است:
 1-1-2-3مشروعيت فقيهان
در نظام فکري امام خميني(ره) ،آنچه اساس و بنيان و در واقع پايه ساختمان انديشه ايشان به
حساب ميآيد ،مشروعيت حکومت فقيه جامعالشرايط است امام(ره) در کتاب «واليت فقيه»
خود ،مشروعيت حکومت فقيه را نه تنها مستنبط از روايت ،بسکه اصسي عقسي ميداند که با
اندک انديشهاي بهدست ميآيد ايشان اين مهم را برآيند چند ازاره متتسف ميدانند که
عبارتند از:
 -1لزوم مؤسسات اجرايي

از آنجا که قانون به تنهايي براي انتظام امور جامعه و رهيافت مردمان کافي نيست؛ عقل سسيم حکم
ميکند ،براي اجرايي دن قانون و در نتيجه انتظام امور جامعه ،نهادي به وجود آيد تا آن را عمسي
سازد و اجرا نمايد اين حکم در خصوص تعاليم اسالمي نيز جاري است امام(ره) در اين رابطه مينويسد:

 ...« 1کل معاملة عقالئية ،صحيحة اال ما خرج بالدليل الخاص ،کما هو مقتضي العمومات».
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قانوناذاري بهتنهايي سعادت بشر را تأمين نمىکند پس از تشريح قانون بايستى قوه مجريهاى
به وجود آيد قوه مجريه است که قوانين و احکام دادااهها را اجرا ميکند و ثمره قوانين و
احکام عادالنه دادااهها را عايد مردم ميسازد به همين جهت ،اسالم همانطور که قانوناذاري
کرده ،قوه مجريه هم قرار داده است (امام خميني)26 :1423 ،

 -2ضرورت استمرار اجراي احکام اسالمي

اسالم ديني است جهاني و ابدي ،نه محصور در يک محدوده جغرافيايي خاصي است و نه
منحصر به بازه زماني و وسعت تاريتي ويژهاي طبيعتاً قوانين و دستورات و تعاليم آن نيز براي
هميشه تاريخ وضع دهاند و تعطيل دني نيستند همين امر موجب د پيغمبر اکرم(ص)
حکومت تشکيل دهد ضرورتي که موجب تشکيل حکومت پيغمبر(ص) د در همه زمانها نيز
جاري است و الزم است براي استمرار اجراي احکام اسالمي و ممانعت از تعطيسي آنها ،حکومت
تشکيل ود تا بدينوسيسه نسخ احکام الهي پيش نيايد بر همين پايه امام خميني(ره) معتقد
بودند« :هرکه اظهار کند که تشکيل حکومت اسالمى ضرورت ندارد ،منکر ضرورت اجراى احکام
اسالم ده ،و جامعيت احکام و جاودانگى دين مبين اسالم را انکار

کرده است» (همان)28 :

 -3ماهيت و کيفيت قوانين اسالم

اسالم داراي احکام متتسف در ابعاد و حيطههاي اونااون زنداي است؛ احکامي که مسائل عبادي
و فردي ،مسائل حکومتي و اجتماعي و انتظامي و دفاعي را در دل خود جاي دادهاند ماهيت و
کيفيت اين احکام و قوانين بهاونهاي است که بررسي آنها مبين اين مهم است که اجراي آنها و
اساس ًا وضع آنها متناسب با يک نهاد و نظام وسيع همچون حکومت است بنابراين چنانکه امام(ره)
در اين رابطه مينويسند« :ماهيت و کيفيت اين قوانين مىرساند که براى تکوين يک دولت و براى
اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع اشته است» (همان)29 :

عالوه بر اين سه مطسب ،سيره و روش پيغمبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز بيانگر مشروعيت
و لزوم تشکيل حکومت است (همان)28-26 :

 -4حکومت اسالم بر مردم

در ديدااه امام(ره) ،حکومتي که به اقتضاي مطالب فوق ،اريزي از تشکيل آن نيست ،نه
استبدادي است که تابع اميال و خواست يک تص با د و نه دموکراسي به معني تابعيت
قوانين از آراي مردم است حکومت اسالمي حکومت اسالم بر مردم است؛ مالک و معيار ،احکام
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و قوانين اسالماند که بر همه ا تاص ،الزماالجرا هستند و همگان تابع آنها به مار ميروند در
اين نوع حکومت« ،حکومتکننداان در اجرا و اداره ،مقيد به يک مجموعه رط هستند که در
قرآن کريم و سنت رسول اکرم(ص) معين اشته است مجموعه رط ،همان احکام و قوانين
اسالم است که بايد رعايت و اجرا ود از اين جهت حکومت اسالمى "حکومت قانون الهى بر
مردم" است» (همان)44-43 :

 -5دو رط اصسي براي حاکم حکومت اسالمي

عالوه بر رايطي همچون عقل و تدبير که در همه حکومتها براي زمامداران الزم است ،به
خاطر ساختار ،محتوا و اهداف خاص حکومت اسالمي ،حاکم و زمامدار چنين حکومتي بايستي
متصف به دو صفت «عسم به قانون» و «عدالت» با د امام(ره) در راستاي بيان چرايي لزوم اين
دو رط معتقد است:
الف) عسم به قانون :چون حکومت اسالم حکومت قانون است ،براى زمامدار ،عسم به قوانين
الزم مىبا د چنانکه در روايت آمده است ،نه فقط براى زمامدار بسکه براى همه افراد ،هر غل يا
وظيفه و مقامى دا ته با ند ،چنين عسمى ضرورت دارد منتها حاکم بايد افضسيت عسمى دا ته
با د اار زمامدار مطالب قانونى را نداند ،اليق حکومت نيست؛ چون اار تقسيد کند ،قدرت
حکومت کسته مى ود و اار نکند ،نمىتواند حاکم و مجرى قانون اسالم با

د (همان)48 :

ب) عدالت :زمامدار بايستى از کمال اعتقادى و اخالقى برخوردار و عادل با د و دامنش به
معاصى آلوده نبا د کسى که مىخواهد «حدود» جارى کند ،يعنى قانون جزاى اسالم را به
مورد اجرا اذارد ،متصدى بيتالمال و خرج و دخل ممسکت ود و خداوند اختيار اداره
بنداانش را به او بدهد ،بايد معصيت کار نبا د« :ال ينالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ» خداوند تبارک و تعالى
به جائر چنين اختيارى نمىدهد زمامدار اار عادل نبا د ،در دادن حقوق مسسمين ،اخذ
مالياتها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا ،عادالنه رفتار نتواهد کرد و ممکن است اعوان
و انصار و نزديکان خود را بر جامعه تحميل نمايد ،و بيتالمال مسسمين را صرف اغراض تصى
و هوسرانى خويش کند (همان)49 :
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نتيجه اين روط اين مي ود که مشروعيت زمامداري حکومت اسالمي ،متصوص فقيه
جامعالشرايط است؛ زيرا اوست که هم به صورت تفضيسي عسم به قانون اسالمي دارد و هم
متصف به عدالت و نزاهت و پاکي است
 -6روايات دال بر مشروعيت فقيه

عالوه بر سيره عقسي که پيش از اين بيان د و نتيجه آن حصر مشروعيت زمامداري در فقيه
جامعالشرايط بود ،براي اثبات مشروعيت حکومت فقها ،به رواياتي نيز استناد ده که پرداختن
به آنها در اين مجال نميانجد و بررسي دقيق آنها نيازمند فرصتي ديگر است امام خميني(ه)
نيز به بيش از ده روايات در اين رابطه استناد ميکند که ميتوان از آن جمسه به مقبوله «عمربن
حنظسه» و روايت «اسحاق بن يعقوب» ا اره کرد که بر ارجاع مردم به فقيه يا جانشيني او از
امام عسيه السالم تصريح دارند (همان)97-59 :

 2-1-3-2چگونگي تسري مشروعيت از فقها به نماينداان
چنانکه اذ ت ،با لحاظ دو رط اختصاصي که امام خميني(ره) براي زمامدار و حاکم در
حکومت اسالمي ضروري ميداند ،اساساً غير از فقيه جامعالشرايط ،حکومت و واليت کسي
مشروعيت نتواهد دا ت اما ديگر اعضاي بدنه حکومت و نظام اسالمي ،به اين اعتبار که مأذون
از فقيه جامعالشرايط هستند ،ميتوانند در استره اذني که دارند ،ايفاي وظيفه نمايند اين مهم
از کسمات امام(ره) در مواضع متتسف ،قابل رهيافت است؛ چنانکه ايشان در پاسخ استفتاي
تصي که از قضاوت قاضي غيرمجتهد پرسش ميکند مرقوم ميدارند:
يجوز فى مثل الوقت الحاضر تصدّى القضاء لغير المجتهد  -اذا كان عالما بالمسائل و لو تقليدا -
باذن ولي األمر :در زمانه کنوني ،تصدي منصب قضا با اذن ولي امر ،توسط غير مجتهد ،در
صورتي که به مسائل  -ولو تقديداً  -آااه با د ،جايز است (امام خميني ،1422 ،ج)67 :3

بنابراين بر مبناي ديدااه حضرت امام(ره) ،مشروعيت تمامي مناصب حکومتي ،در صورتي
که تص متصدي ،فقيه جامعالشرايط نبا د ،منبعث از اذن ولي امر و در حقيقت ،متتذ از
مشروعيت او ميبا د همين مسئسه در خصوص منصب نماينداي و نماينداان مجسس نيز
صادق است؛ زيرا عموم «العلماءُ حكّام على السالطين» (امام خميني ،1423 ،ص ،)49حکومت و واليت
دا تن ولي امر بر تمامي مناصب را اقتضاء دارد لذا مشروعيت نماينداان بايستي بهاونهاي
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برآمده از مشروعيت فقها با د براي چگونگي تسري اين مشروعيت ،دو راه متتسف متصوَّر
است ،که عبارتند از« :نظارت فقيهان» و «دخالت فقيهان»
 1-2-1-3-2نظارت فقيهان
مشروعيت ،مفهومي است که ابتدا ،در رابطه با خداوند و منصوبان او مطرح مي ود و در زمان
غيبت به فقها مستند مياردد همچنين اين حق ،قابسيت اين را دارد که به صورت طولي از
فقي ه به کارازاران و زمامداران تحت امر او ،انتقال و تسري يابد اين تسري ااهي در قالب
نظارت فقيه بر اعمال و تصميمات متتذ از سوي نماينداان متجسي مي ود به اين صورت که
تمام تصميمات و مواضع و قوانيني که از طرف مجسسيان در هر قالبي طرح مي ود ،چون زير
نظر فقيهان و تحت ا راف و نظارت آنان ميبا د و از صافي انديشه ايشان مياذرد ،داراي
مشروعيت خواهد بود اين ديدااه ،در واقع همان نظريه معروف و مطرح در عصر مشروطه است
که مشروطهخواهان براي مشروعه ساختن مشروطه ،نظارت تعدادي از فقها و عسما عدول را در
رأس مجسس ،دنبال ميکردند در نظام کنوني ايران ،جايگاه وراي نگهبان و حتي ولي فقيه بر
همين مبنا قابل تحسيل و تبيين ميبا د
 2-2-1-3-2دخالت فقيهان
عالوه بر نگرش مذکور ،حضور برخي از فقها در مجسس بهعنوان نماينده و عضوي که در وضع قوانين
و اتتاذ تصميمات و ارائه نظرات ،دخالت مستقيم و نقش مؤثر دارند ،ميتواند مشروعيتبتش اين
نهاد اساسي با د بر همين اساس است که محقق نائيني در تنبيه االمة ،بهصراحت ،صحت و
مشروعيت مداخسه مبعوثان مست (نماينداان) را منوط به دو طريق مذکور ميداند و در اين
رابطه مينويسد« :جز اذن مجتهد نافذ الحکومه و ا تمال مجسس مسى به عضويت عدهاى از
مجتهدين عدول عالم به سياسات براى تصحيح و تنفيذ آراء

رط ديگرى معتبر نبا د»

(نائيني ،پيشين)123 :

 2-2-3مول ادله مشروعيت وکالت
 1-2-2-3معنا و مفهوم وکالت
وکالت  -به کسر و فتح واو  -در لغت بهمعناي وااذار کردن ،اعتماد و تکيه کردن به ديگري
است (لوئيس معسوف ،استقالل )916 :1386 ،بسياري از فقها آن را چنين تعريف نمودهاند« :الوکالة هي
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استنابة في التصرف :وکالت عبارت است از نايب گرفتن در تصرفات» (محقق حسي ،1408 ،ج )151 :2البته
برخي از فقها ،قيد «بالذات» را نيز بدين تعريف افزودهاند تا نايب ارفتن در امثال مزارعه و
مساقات ،وارد تعريف نشوند ( هيدثاني ،1410 ،ج)367 :4؛ اما با اين حال اين تعريف باز هم مانع اغيار
نيست زيرا وصيت عهدي را نيز امل مي ود برخي نيز در تعريف وکالت چنين نگا تهاند:
«وکالت عبارت است از ايجاب و قبولي که دال بر نايب ارفتن در تصرفات با د»

(حائري

طباطبايي ،1418 ،ج )53 :10اين تعريف نيز داراي ا کال است چراکه ايجاب و قبول ،موجد عقد
هستند نه خود عقد ايد بتوان تعريف ارائه ده توسط سيد يزدي(ره) را از بهترين تعاريف
ارائه ده از وکالت قسمداد کرد آنجاکه مينويسد :وکالت عبارت است از« :نايب ارفتن در
تصرف ،توسط تص براي زمان حياتش در امري از امور» (سيد يزدي ،1414 ،ج )119 :1امام
خميني(ره) نيز در تعريفي نزديک به آنچه سيد بيان کرده ،البته با تکميل برخي صور متصور در
آن ،مينويسد:
هي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته ،أو إرجاع تمشية أمر من األمور إليه له حالها:
وكالت سپردن كارى به ديگرى است تا آن را در حال حياتش ،برايش انجام دهد؛ يا راه انداختن
امرى از امور را براى او در حال حياتش ،به او ارجاع دهد (امام خميني ،بيتا ،ج)39 :2

قانون مدني در تعريف وکالت از تعريف نتست ،تبعيت نموده و مقرر دا ته است« :وکالت
عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين ،طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد»
بايد توجه دا ت که وکالت در قانون مدني اعم از وکالت در دعاوي است که مورد نظر دادرسي
مدني است (جعفري لنگرودي ،1375 ،ج)60 :5

واضح است که قانون مدني ،وکالت را «عقد» دانسته است اين ديدااه مؤلفين قانون مدني،
مأخوذ از قول مشهور اماميه و از جمسه امام خميني(ره) ميبا د( 1همان )39 :اما بر اساس قول غير
مشهور ،وکالت عقد نميبا د (امامي ،بيتا ،ج)215 :2؛ بسکه عدم ا تراط قبول در آن ،خود امارهاي بر
عقد نبودن آن است (سيد يزدي ،پيشين ،ج)119 :1

 1عبارت امام خميني(ره) در تحرير ،اين است ...« :هي عقد يحتاج إلى إيجاب بكل ما دل على هذا المقصود».
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 2-2-2-3ادله مشروعيت وکالت
مشروعيت وکالت در نزد فقها از مسسمات و امور خد هناپذير به مار ميرود و همين امر موجب
ده تا ايشان ،وکالت را بينياز از استدالل بدانند مسسم بودن مشروعيت وکالت موجب ده تا
حتي برخي از فقها آن را ضروري دين بدانند؛ چنانکه «مرحوم صاحب جواهر» در اين زمينه
مينويسد« :و ال ريب في مشروعيتها بل لعله من ضرورة الدين ،فال حاجة الى االستدالل عليه؛ هيچ کي
در مشروعيت وکالت نيست بسکه چه بسا از ضروريات دين به مار رود ،لذا نيازي به استدالل
بر آن نيست» (نجفي ،1404 ،ج)347 :27

امام خميني(ره) نيز چون قاطبه فقها ،به عست مسسم بودن مشروعيت وکالت ،در اين خصوص
مطسب مستقسي نياوردهاند و بدينوسيسه مشروعيت آن را امري مفروغعنه ،فرض نمودهاند با اين
همه ،در راستاي اثبات مشروعيت وکالت ،ميتوان به داليل زير استناد جست:
الف) بناي عقال :زيرا تمامي عقال که ارع ،رئيس آنهاست ،وکالت را جايز و صحيح مي مارند و
از آن در صورت لزوم ،استفاده ميکنند «آيت اهلل روحاني» در اين زمينه مينويسد« :فمشروعيتها من

الواضحات و عليها بناء العقالء؛ مشروعيت وکالت از واضحات است و نيز ،بناي عقال بر آن داللت دارد»
(روحاني ،1412 ،ج)238 :20

ب) اخبار و روايات :اين روايات به حدي فراواناند که مرحوم حرعامسي ،آنها را در هشت
باب مستقل انجانده و ذيل هر باب ،چندين مورد از آنها را آورده است

(حرعامسي ،1409 ،ج:19

 )171-161اين روايات همگي ناظر به احکام متتسف وکيل ،موکل ،موضوع وکالت و ميبا ند
طبيعي است که تا اصل وکالت مشروع نبا د ،ستن از احکام مترتب بر آن پيش نتواهد آمد
 3-2-2-3امام خميني(ره) و وکالت دانستن نماينداي مجسس
امام خميني(ره) در هيچ يک از کتابهاي خويش به تشريح ماهيت يا مشروعيت نماينداي
مجسس نپرداخته است تا بتوان بهصورت صريح به نظريه ايشان در اين زمينه دست يافت؛ اما در
پارهاي از ستنرانيها و نامههاي خويش ،از نماينداان به عنوان «وکيل» و «وکالي مست» تعبير
کردهاند (امام خميني ،1369 ،ج185 :21؛ ج )468 :18بيترديد نميتوان همه اين تأکيدات را تنها
نوعي استعمال عرفي و محاورهاي دانست ،بسکه بايد معتقد د که امام(ره) نيز همانند بسياري
از همعصرانش ،نماينداي را نوعي وکالت ميدانستهاند؛ چنانکه هيد مطهري(ره) طي تحسيل و
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تبيين ماهيت رأي دادن ،به اين ديدااه مستزم مي ود که «حقيقت رأي دادن همان وکالت
است» (مطهري )102 :1391 ،بدينوسيسه نماينداي را به نوعي وکالت از سوي مردم براي انجام
وظايف نماينداي تفسير ميکنند از ديگر ااردان امام(ره) که همين ديدااه را پذيرفته است،
ميتوان «آيت اهلل جوادي آمسي» را نام برد ايشان عسيرغم اينکه حاکم اسالمي را ولي مردم
ميداند نه وکيل آنها ،ديگر مناصب سياسي در نظام اسالمي همچون :رياست جمهوري ،نماينداي
مجسس و را وکالت برمي مارد و چنين مينويسد« :مردم ،براي تأمين منافع مادي کشور خود،
تص يا ا تاصي را بهعنوان رئيس جمهور و نماينداان مجسس و

وکيل ميکنند»

(جوادي

آمسي)410 :1379 ،

بر اين پايه ،وقتي که نماينداي نيز نوعي وکالت در عرصه مسائل سياسي و حکومتي به
مار آيد ،طبيعي است که مشروعيت آن نيز وامدار مشروعيت نهاد وکالت خواهد بود و
درنتيجه ،اجماع و اتفاق فقها ،بناي عقال و روايات متتسف دال بر مشروعيت وکالت ،بر مشروع
بودن منصب نماينداي ،و مشروع بودن اعمال نماينداان در صورت تطابق با رع و قانون،
داللت خواهند دا ت

نتيجه
مشروعيت عبارت است از حق حکمراني و واليت دا تن بر مردم در انديشه اسالمي تنها در
صورتي اعمال قدرت و واليت بر ديگران مشروع است که اذن عام يا خاص الهي بر آن وجود
دا ته با د نهاد نماينداي مجسس با توجه به وظايف و اختيارات خاص نماينداان ،نيازمند
مشروعيت است در انديشه امام خميني(ره) ،از آنجا که اساساً مشروعيت نظام اسالمي وابسته
به وجود ولي امري است که بايستي داراي دو وصف عسم به قانون اسالم و عدالت با د ،بنابراين
در صورتي که متصديان مناصب حکومتي و نماينداان مجسس ،از سوي چنين تصي که
همان ولي فقيه است ،مأذون با ند ،داراي مشروعيت خواهند بود چگونگي تبسور اين اذن نيز يا
به کل نظارت فقيه يا فقيهان بر کار مجسس است و يا به کل حضور آنها در مجسس عالوه بر
اين ،بنابر ديدااه امام خميني(ره) ،نماينداي مجسس ،نوعي وکالت است ،در نتيجه ادله
مشروعيت وکالت ،سرانجام منتهي به اثبات مشروعيت نماينداي خواهند د
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مرادي ،بيجا :کتابتانه تتصصي وزارت امور خارجه ،ج3
-

محقق حسي ،نجمالدين جعفر بن حسن ( ،)1408رايع االسالم في مسائل الحالل و الحرام،

قم :مؤسسه اسماعيسيان ،چاپ دوم ،ج2
-

مدني ،سيد جاللالدين ( ،)1373حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،بيجا :نشر همراه ،چاپ

دوم ،ج1
-

مطهري ،مرتضي ( ،)1391زن و مسائل قضائي و سياسي ،تهران :صدرا

-

معسوف ،لوئيس ( ،)1386المنجد ،تهران :استقالل

-

منتظري ،حسينعسي ( ،)1367مباني فقهي حكومت اسالمي :دراسات في والية الفقيه و فقه

الدولة االسالمية ،ترجمه :محمود صسواتي ،تهران :کيهان ،ج1
-

موسوي خميني ،سيد روحاهلل (1422ق) ،استفتائات (امام خمينى) 3 ،جسد ،قم :دفتر انتشارات

اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه عسميه قم ،چاپ پنجم3 ،جسد
-

_________________ (1409ق) ،تحرير الوسيسه ،قم :مؤسسه مطبوعات دارالعسم،

2جسد
-

_________________ ( ،)1369صحيفه نور ،مجموعه رهنمودهاي امام خميني ،بيجا،

سازمان مدارک فرهنگي انقالب اسالمي ،ج 18و 21

مبنای مشروعیت تقنین توسط نمایندگان مجلس از منظر امام خمینی(ره)

-
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_________________ (1421ق) ،کتاب البيع ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام

خمينى 5 ،جسد
-

_________________ (1423ق) ،واليت فقيه ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام

خمينى قدس سره ،چاپ دوازدهم
-

نائيني ،ميرزا محمدحسين (1424ق) تنبيه االمة و تنزيه الملة ،قم :انشارات دفتر تبسيغات

اسالمي حوزه عسميه قم
-

نجفي ،محمدحسن ( ،)1404جواهر الکالم في رح رايع االسالم ،بيروت :داراالحياء التراث

العربي ،چاپ هفتم ،ج27
-

نفيسي (ناظم االطباء) ،عسي اکبر ( ،)2535فرهنگ نفيسي ،بيجا :کتابفرو ي خيام ،ج5

-

وبر ،ماکس ( ،)1371مفاهيم اساسي جامعه ناسي ،ترجمه :احمد صسواتي ،تهران :نشر مرکز،

چاپ سوم
-

ها مي ،سيد محمد ( ،)1379حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،بيجا :نشر داداستر،

چاپ چهارم ،ج2
-

يزدي ،سيد محمدکاظم (1414ق) ،تكملة العروة الوثقي ،تحقيق و تعسيق :محمدحسين

طباطبايي ،قم :کتابفرو ي داوري ،ج1و5

