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Abstract
According to international and regional documents, the right to political
participation, and in particular periodic elections, are considered as human
rights. Right to periodical election is considered as a negative right and
produces obligations of results or obligations of immediate results right. The
right to elections and its periodicity has a serious relationship with the right
to self-determination and it is a branch of it. This right may be limited or
suspended under certain conditions.The issue of Periodicity of Velayat-e
Faqih has been less elaborated in the Imamieh jurisprudence. The few
discussions that have taken place around the periodicity, are more focused
on social issues and do not have the precise jurisprudential examination. The
result of this article is that the periodicity of Velayat-e Faqih is not in
opposition to the Islamic holy religion. This is based on some reasons like
“Moghadamate Hekmat”, “Principle of Establishment of the Islamic State”,
“Principle of maintaining the Islamic system”. Of course, social, cultural,
municipal, international and security interests and circumstances should be
considered for making decision about the periodicity of Velayat Faqih, in
practice, and preliminary allowance in Fiqh would not be enough.
Keywords: Human rights, Right to political participation, Periodic elections,
velayat-e faqih, Timed period.
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چکيده
حسب اسناد بین المللی و منطقهای ،حق بر مشارکت سیاسی ،و بهویژه برگژااری
انتخابات ادواری ،از جمله حقهای بشری قلمداد میگردد .این حق ،در زمر حژقهژای
منفی و از جمله تعهداتِ بهنتیجه یا بهنتیجژهی فژرری جژای دارد .حژق بژر انتخابژات و
ادواریبردنِ آن ،ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنرشژت دارد و شژعبهای از آن بژه-
شمار میرود .این حق میتراند در شرایط خاصی مررد تحدید یا تعلیق قرار گیرد .در
فقه امامیه ،مسئله ترقیت در والیت مطلقه فقیه کمتژر مژررد تژدقیق قژرار گرفتژه اسژت.
مباحثات اندکی که پیرامرن ترقیت شد است بیشتر معطرف بژه مصژال و معژوورات
اجتماعی برد و از مداقّه الزم فقهی برخرردار نیست .برآیند ایژن مقالژه آن اسژت کژه
ترقیت زمانی والیت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسژمم نژدارد .ایژن نتیجژه ،بژا
کمک استدالل بر مقدمات حکمت ،اصل لاوم برپایی حکرمت اسممی ،اصل حفظ نظام،
ترقیت وصفی و امکان بیعت مرقت ،بهدستمیآید .باید ترجه داشت حکژ فقهژی الزم-
االجرا برای تمشیت و ادار جامعه اسممی در مررد ترقیژت یژا عژدم ترقیژت در نهژاد
والیت مطلقه فقیه ،پس از تحصیل جراز فقهی و لحاظ مصال و شرایط در زمینههژای
مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،داخلی ،بین المللژی ،امنیتژی و  ...صژادر مژی گژردد ،و عژدم
ممنرعیت در فقه نمیتراند به تنهایی حک فقهی الزماالجرا را برای صحنه عمل روشن
نماید.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال سوم – شماره سوم – پا یز 5931

ل
دورهای بودن انتخابات رد حقوق نیبا ملل بشر ،و مسئله توقیترد نهاد والیت مطلقه فقیه رد فقه امامیه

واژگان کلیدی :حقرق بشر ،حق بر مشارکت سیاسی ،انتخابات ادواری ،والیت مطلقژه
فقیه ،ترقیت زمانی.
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مقدمه

گزینش و انتخاب زمامددارا ،از مملده موعدوعاه م مدی اسدت کده در قدر ،ا یدر بدا
پیشرفت دموکراسی در بسیاری از کشورها به صدوره یدا اصدلغ ترییرناپدذیر ت بیدت دده
است (گودوین گیل  .)0 : 131در واقع گزینشگری یدا همدا ،انتخابداه تجلدی حد بدر
ود نمود واعح و ترمما ،ح بر تعیین سرنو ت اسدت
مشارکت سیاسی است و این ح
(قاری سیدفاطمی  .)39 : 133انتخاباه عادالنه و منصفانه میتواند پیوند معقولی بین گروه
اک ریت و طیفهای اقلیت برقرار نموده و عدمن پدردا تن بده انتاداراه اک ریدت حقدوق
اقلیت را نیز محتدر بشدمارد .انتخابداه دود دارای زوایدا و ابعداد مختلفدی اسدت .یکدی از
زوایای انتخاباه تومه به اصل دورهایبود،غ آ ،است .در حقوق بینالملل بشر موقتیبود،غ
انتخاب کاندیداها و تحدید زمانی انتخاباه مورد تصریح است .در فقده اسدالمی موعدو
توقیت در تصدی امور عمومی و حکومت دورهایغ فق ا مدورد تحلیدل عمید قدرار نگرفتده
است .این بدا ،دلیل است که اساساً بر ی از مسائل مرتبط با تصدی امور بده دسدت حداکم
اسالمی و فقیه مامعالشرایط بهواسطه عد تسلط ایشا ،بر رأس مامعه و نبود قدره کدافی
برای تشکیل حکومت اسالمی و امرای احکا کمتر مدورد مباح ده قدرار گرفتده و بندابراین
متن فق یغ مورد اعتمادی در این زمینه دستکم بدرای نویسدندگا ،ایدن مقالده یافدت نشدد.
آیاه و روایاه نیز بدهصدراحت بده یندین مسدئلهای ا داره ندارندد و تن دا مدیتدوا ،بدهطدور
غیرمستقیم و بهواسطه استدالل بر رایط و عوابط تعیین حداکم اسدالمی موعدو را دنبدال
کرد.
با ظ ور انقالب اسالمی ایرا ،و پرورش ناریه والیت فقیه و مباح ههای البتده محددودی
که پیرامو ،توقیت در والیت فقیه در مشروح مذاکراه بدازنگری قدانو ،اساسدی مم دوری
اسالمی ایرا ،انجا ده است میتوا ،پیشرفت کمی را در موعو توقیت مشاهده کرد.
این مقاله کو ش ده است عمن تبیین مایگاه مسدئله در حقدوق بشدر زوایدای آ ،در
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فقه اسالمی نیز مطالعه و توصیف و تحلیل ود .در دالل مباحد

بده تجربده گدرا،سدن

مم وری اسالمی ایرا ،نیز میپردازیم؛ یو ،بهواسطه انقالب اسالمی ایرا ،ناریده والیدت
فقیه به میدا ،عمل و محا واقعیت وارد دد و ایدن ورود دود آغداز ت سدیک یدا کشدف
بسیاری از احکا حکومتی د .بر پایه این مقدمه ابتدا موعدو دورهایبدود،غ انتخابداه در

 .1جایگاه حق بر دورهایبودن در انتخابات در حقوق بينالملل بشر
 .1-1حق بر دورهایبودن در اسناد بينالمللی

دورهایبود،غ انتخاباه امری است که مورد تصریح اسناد بدینالمللدی اسدت و بدهعندوا،
یا اصل پذیرفته ده است .پک از این که منشور ملل متحد در بند ( )1مداده ( ) پیشدبرد
و تشوی احترا به حقوق و آزادیهای اساسی همگا ،را بدو ،تبعدی از هدر حید مدورد
تومه و توصیه قرار داد اعالمیه م انی حقوق بشر نیز در مداده ( ) تصدریح نمدود ... « :پ)
اساس و منش قدره حکومت اراده مرد اسدت .ایدن اراده بایدد بده وسدیله انتخابداتی ابدراز
گردد که از روی صداقت و به طدور ادواری صدوره پدذیرد .انتخابداه بایدد عمدومی و بدا

ل
دورهای بودن انتخابات رد حقوق نیباملل بشر ،و مسئله توقیت رد نهاد والیت مطلقه فقیه رد فقه امامیه

حقوق بینالمللغ بشر و سپک در فقه امامیه بررسی واهد د.



رعایت مساواه با د و با رأی مخفی یا طری های نایر آ ،انجدا گیدرد کده آزادی رای را
ت مین نماید ».می اق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بهصراحت در ماده ( ) 5اذعا ،می-
دارد« :هر روندی باید از فرصتها (امکاناه) بدو ،درنارگدرفتن محددودیتهدایی کده
در بند ( ) آمده است و (نیز) بدو ،محدودیتهای نامعقول ح دا ته با د کده :الدف) در
اداره امدور عمدومی مسددتقیماً یدا بدهوسدیله انتخداب آزاد نمایندددگا ،درکت کنددد .ب) در

انتخاباه دورهای صحیح که با آراء عمومی مساوی و مخفدی انجدا مدیگیدرد و تمدمین-
کنندهی بیا ،آزادانه واسته انتخابکنندگا ،اسدت (حد ) رایداد ،و انتخداب دد ،دارد.
 .»...با ومود ینین سندی – که یه از لحاظ ماهیت و یه از منادر دکلی بدرای کشدورهای
عمو الزا آور و تع دساز است – در حقوق بینالمللغ بشر دیگر مجدالی بدرای تشدکیا در
موعو مشارکت سیاسی و انتخاباه باقی نمیماند .قریب به اتفداق اسدناد منطقدهایغ حقدوق
بشددری نیددز ادواریبددود،غ انتخابدداه را الز و عددروری بر ددمرده انددد .بددرای م ددال اعالمیدده
آمریکایی حقوق و تکالیف انسا ،در ماده ( ) 4کنوانسیو ،اروپدایی حقدوق بشدر در مداده

at:

visited

1. Availableat:http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/declaration.asp,
2018/1/13.
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( )1پروتکل اول و کنوانسیو ،آمریکایی حقدوق بشدر در مداده ( ) 1یندین حقدی را متدذکر
دهاند.
مدداده ( )1کنوانسددیو ،اسددتانداردهای انتخابدداه دموکراتیددا حقددوق و آزادیهددای
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انتخاباتی ( ) 441کشورهای مشترکالمنافع نیز بر توقیت در امر انتخابداه تصدریح نمدوده
است ( سروی .) 51 : 195
همچنین«اعالمیه رامع به معیارهای انتخاباه آزاد و منصدفانه» کده در امدالس یکصدد و
پنجاه و ی ار

دورای اتحادیده بدینالمجدالک ( )IPUدر سدال  990در پداریک بده اممدا

رسیده است در بند ( ) ماده  0از کشورها می واهد تا اقداماه تقنینی و غیرتقنینی دود را
طب د تع داتشددا ،در حقددوق بددینالملددل بددرای برگددزاری انتخابدداتی ادواری واقعددی آزاد و
منصفانه انجا داده و ینین انتخاباتی را تممین نمایند .الز است بدانیم این اتحادیده اکندو،
دارای  71عمو اصلی و عمو وابسته است و در زمدا ،تصدویب اعالمیده فدوق از 9
عمو حاعر بوده و به اتفاق آراء اعالمیه را تصویب نمودهاند (گدودوین گیدل
عمو
 .) 1 : 131در تمامی اسناد بینالمللی مذکور بهرو نی مسئله دورهایبدود،غ انتخابداه بیدا،
ده و بنابراین قطعا میتوا ،ادواریبود،غ انتخابها را یدا حد بدینالمللدی بشدری نامیدد.
کمیته حقوق بشر در بند ( )9تفسیر عمومی ود از مداده  5می داق حقدوق مددنی و سیاسدی
بیا ،دا ته است« :بند (ب) مداده  5دسدتورالعملهدای اصدی را تددوین مدینمایدد کده بده
بررسی حقوق روندا ،برای رکت در اداره امور عمومی یه به عنوا ،رأیدهنده و یده
به عنوا ،نامزدهای انتخاباتی مدیپدردازد .انتخابداه واقعدی دورهای بدر طبد بندد (ب) بدرای
کسب اطمینا ،از پاسخگوبود ،نمایندگا ،برای اِعمال ا تیاراه قانونگذاری یا امرایدی کده
به ایشا ،محول گردیده است حیداتی مدیبا دد .یندین انتخابداتی بایدد بده تنداوب فواصدلی
برگزار گردد که بیم ت طوالنی نبا د و تممین نماید که قدره دولت کماکا ،بر اساس
آزادی بیا ،و ارادهی انتخابکنندگا ،قرار دارد .حقوق و تع داتی که در بندد (ب) تددوین
ده است باید توسط قانو ،تممین ود» .همچنین در بندد ( ) 9مقدرر مدیدارد« :انتخابداه
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باید مطاب با مفداد بندد (ب) بدهطدور عادالنده و آزاد و بدهصدوره متنداوب و در یداریوب
قوانینی که امرای مؤثر ح رأی را تممین میکنند انجا

ود».



 .2-1ماهيت حق بر دورهای بودن در انتخابات

حقوق بدو ،مدا له تحدیدیغ دولتها تحق میپذیرند .البته بدی ی است بهمناور دکل-
ی حد بدر مشدارکت سیاسدی و بداال ا انتخابداه دولدت بایدد مدا لده
گیری و کمال یداب غ
حمایتی بنماید و امکاناه الز را م ت برگزاری انتخاباتی عادالنده و منصدفانه م یدا سدازد؛
هریند ینین حمایتی از ناحیه دولتها ح بر مشارکت سیاسی را در عداد حد هدای م بدت
قرار نخواهد داد (قاری سدیدفاطمی  .)9 : 133ایدن حد از مملده حقدوقی اسدت کده در
ادبیاه حقوق بینالملل ماهیت آن ا را «تع د به نتیجه» دانستهاند .بر ی از نویسندگا ،حدوزه
حقوق بشر حتی فراتدر از آ ،رفتده و بده دلیدل اهمیدت واالی حد غ بدر مشدارکت سیاسدی و

انتخاباه ماهیت آ ،را «تع د به نتیجه فوری» محسوب نمودهاندد (پیشدین .)9 :بعیدد نمدی-
نماید که نهتن ا ح بر مشارکت سیاسی بلکه انتخابداه و دورهایبدود،غ آ ،را نیدز از مملده
ح های عرفی ده و در زمره تع داه عا الشمولی ندا بدرد کده در نادا امدروزینغ حقدوق

ل
دورهای بودن انتخابات رد حقوق نیباملل بشر ،و مسئله توقیت رد نهاد والیت مطلقه فقیه رد فقه امامیه

ح بر انتخاباه از زمره حقوقی است که اصطالحاً «ح منفی» نامیده می ود .این بددا،
معناست که دولتها نباید در مسیر تکوین و تحول ینین حقوقی مانع ایجاد کنند؛ یده ایدن

بینالملل تبدیل به قواعد آمره دهاند .وانگ ی میدانیم نمج و تکوین و بسط قواعد آمدره
عرورتاً نیازمند آ ،نیست که همه اعمای مامعه بینالملل اراده ویش را در پذیرش یندین
قاعدهای ابراز بنمایند بلکه اک ریتی که بتوا ،موعع آن ا را بده مامعده بدینالمللدی کشدورها
منتسب کرد کافی است (زمانی  .)14 : 177پیوستن تقریباً همه کشورهای عمدو سدازما،
ملل به می اق الزا آور حقوق مدنی و سیاسی تصویب اعالمیه رامع بده معیارهدای انتخابداه
آزاد و منصفانه به اتفاق آرا در اتحادیه بینالمجالک و همچندین تصدویب و پدذیرش اصدل
دورهایبود،غ انتخاباه در اسناد بینالمللی و منطقهایغ دیگری که نا بر ی از آن ا ذکر دد
میتواند نشا ،دیگری بر فزونیغ احتمال قرارگرفتنغ ح بدر انتخابداه و حد بدر توقیدت در
زمره قواعد آمره حقوق بینالملل بشر با د .ایا ،ذکر اسدت بر دی از نویسدندگا ،حقدوق

1. To view members of the union, refer to: http://www.ipu.org/english/membshp.htm, visited
at: 2018/1/13..
2. Jus Cogens.
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بین الملل اساسا معتقدند حقوق مندرج در اعالمیه حقوق بشر کل قواعد عرفی بین المللدی
را به ود گرفته است(Harris, 1991:610).
 .3-1ارتباط حق بر دورهایبودن در انتخابات با حق بر تعيين سرنوشت
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ح بر تعیین سرنو دت در ابتددا بدا رویکدرد اسدتعمارزدایی و رهدایی ملدتهدا از سدلطه
بیگانگا ،مورد تومه قرار گرفت .اعالمیه «اعطای استقالل به کشدورها و مردمدا ،مسدتعمره»
مصوب  914و اعالمیه «اصول حقوق بین الملل در صدو روابدط دوسدتانه و همکداری
میا ،دولتها» مصوب  974در راستای همین رویکرد استعمارزدایی و ملوگیری از سدلطه
بیگانگا ،و ممنوعیت رژیمهای نژادپرست در مجمع عمومی سازما ،ملل تصدویب دد .در
ایددن میددا ،مدداده ( ) می دداق حقددوق مدددنی و سیاسددی بیددا ،دا ددت« :کلیدده ملددل دارای ح د
ودمختاری هستند .به مومب ح مزبور ملل وعع سیاسی ود را آزادانه تعیین و توسدعه
اقتصادی امتماعی و فرهنگی ود را آزادانه ت مین میکنند ».دیوا ،بینالمللدی دادگسدتری
نیز در قمایای متعددی بهصراحت از ح بر تعیین سرنو دت در م دت رهدایی ملدتهدا از
سلطه و استعمار نا برده و آ ،را یا تع د عا الشدمول بدینالمللدی دنا ته اسدت (امیددی
 . )5 : 137قمایای حمور آفریقای منوبی در نامیبیا صحرای غربی ا تالف مدرز زمیندی
مزیره و دریدایی میدا ،السدالوادور و هنددوراس تیمدور درقی و دیدوار حایدل همگدی از

قمایای مطروحهای است که ارتباط ناگسستنی با ح بر تعیین سرنو ت دارد .حقدوق بدین-
الملل بشر موف گردید تا با تمسّا به ح بر تعیین سرنو ت با رویکدرد اسدتعمارزدایی و
نفی سلطهگری بین سالهای  905تا  979حدود هفتاد و پدنج کشدور و از سدال  934تدا
 995بیست و هشت سرزمین دیگدر را بده اسدتقالل برسداند (عباسدی  .)011 : 195تیمدور
رقی نیز که البته مزء سرزمینهای غیر ودمختار محسوب می دد بداال ره در سدال 999

به استقالل دست یافت (امیدی  .)9 : 137حدال آیدا حد تعیدین سرنو دت تن دا بده معندای
بیرونیغ آ– ،که هما ،ح تشکیل دولت و رهایی از بند سدلطه اسدت -مدورد نادر واعدعا،غ
حقوق بینالملل بشر بوده و یا مف ومی وسیعتر دارد و به منبههای درونی که به معندای حد
حاکمیت و ح مرد در برابر دولتهای ود در م ت مشدارکتهدای سیاسدی فرهنگدی
اقتصادی امتماعی و  ...میبا د) (Van der vyver, 2000, Vol 10: 1نیدز تسدری دارد
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1. For example, refer to Paragraph 88 of the advisory opinion on Construction of a Wall in the
=OccupiedPalestinianTerritory: http://www.icjcij.org/docket/index.php? p1=3&p2=4 &case
131 &code=mwp&p3=4, visited at: 2018/1/13.

اگریه دیدگاه سنّتی در تفسیر مف و ح تعیین سرنو ت مرد ایدن حد را بدهمعندای حد
تشکیل دولت دانسته و حتی برای مردمی که در سا تارهای سیاسی دیگری ادغا دهاندد
نیز ینین حقی را ناسایی کرده لکن بسیاری از صداحبنادرا ،ایدن حد را دارای مف دو

گرفته آیندهاش را ودش انتخاب کند و واست سیاسیاش را در یداریوب دولتدی کده
در آ ،زندگی میکند به رو دی دموکراتیدا بیدا ،نمایدد (ا دوا ،رازیدا.) 40 : 131 ،
منطوق ماده ( ) می اق حقوق مدنی و سیاسی به رو نی کلیه ملل– و نه فقط ملتهای تحت

استعمار یدا سدلطه -را مخاطدب قدرار داده و همگدا ،را در آزادی از حید

تعیدین وعدعیت

سیاسی و توسعه اقتصادی امتماعی و فرهنگدی محد دانسدته اسدت .در ایدن مداده نده تن دا
انحصاری بر ملتهای ا دیده نمی ود بلکه با اطالق و عمومیت همده ملدتهدا – یده
مردمانی که دارای دولت مستقر و مقبول هستند و یده ملدتهدای تحدتا درال و سدلطه -را
مورد طاب قرار میدهد و بر همهی این مردما ،یتر میگسترانَد .بنابراین همدا،گونده کده

ل
دورهای بودن انتخابات رد حقوق نیباملل بشر ،و مسئله توقیت رد نهاد والیت مطلقه فقیه رد فقه امامیه

گستردهتری میدانند؛ به باور آنا ،هر امتما انسانی که ود را بدهصدوره یدا مجموعده
ناسایی کرده و دارای درماتی از ودآگاهیغ ممعی است ح دارد مورد ناسدایی قدرار



آریاگا  -قاعی و رییک ساب دیوا ،بدینالمللدی دادگسدتری – معتقدد اسدت اصدل تعیدین
سرنو ت ملتها همانا یا اصل عا و دارای اطالق است و همه ملتها را دربرمیگیدرد و
میتواند به عنوا ،معیار سنجش مشروعیت دولتهای حاکم بر کشورها عمل کند( .امیددی
) 1 : 137
حال که رو ن د اصل تعیین سرنو ت به معنای تعیدین وعدعیت سیاسدی و یگدونگی
إعمال حاکمیت و نحوه عملکرد اقتصادی و فرهنگی و امتماعی نادا حداکم نیدز هسدت و
این قلمروها را نیز امل می ود مدیتدوا ،آ دکارا بده ارتبداط تنگاتند ایدن حد بدا حد
مشارکت سیاسی  -و زیرمجموعه آ ،انتخاباه -پی برد .ح بر مشارکت سیاسی گرایشی

از قلمرو ح بر تعیین سرنو ت به مار میآید .در واقدع زمدانی مدیتدوا ،از رعایدت حد
بنیادین تعیین سرنو ت سخن راند که به بشر قدره تصمیمگیدری و گدزینشگدری بددهیم.
ملتها باید بتوانند زمامدارا ،و مدیرا ،مامعه ود را حسب صالحدید ویش برگزیدده و
نسبت به آن دا ناداره دا دته و در فاصدله هدای معیندی دوبداره ایشدا ،را بده محدا انتخداب
بگذارند .یهبسا افراد الی و ایستهای که پک از انتخاباه رخ نموده و صدالحیت بیشدتری
نسبت به انتخداب ددگا ،بدروز دهندد؛ همچندا ،کده از سدوی دیگدر بسدیار محتمدل اسدت
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انتخاب دگا ،نیز در میدا ،عمل با آنچه عار مدیدادندد متفداوه ظداهر دوند .همچندین
بقایدرقدره میتواند به دیکتاتوری منجر ود .ینین ادلهای بشدر را متقاعدد مدیکندد کده
انتخابهای ود را موقتی و محدود به زمانی مشخا بنماید .بند ( )1ماده  5می اق حقدوق

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مدنی و سیاسی نیز که در مورد دسترسی عادالنه و مساوی به مشاغل عمومی صدحبت مدی-
کند میتواند در بر ی موارد مؤید دیگری بر درستبود،غ باور به توقیت در امدر انتخابداه
با د .عدل و مساواه زمانی معنا مییابدد کده فرصدت کدافی بدرای نمدایش ایسدتگیهدا و
توانایی ها برای هر فرد در مامعده ایجداد دود و ایدن منادور در بر دی از مشداغل مدز بدا
انتخاباه دورهای میسر نخواهد د .از مجمدو آنچده بیدا ،دد مدیتدوا ،ایدن نتیجده را نیدز
دریافت که قادر واهیم بود از رهگذر ح بر تعیین سرنو ت – کده عدا الشدمولبدود،غ آ،

در آراء متعددی از دیوا ،بینالمللی دادگستری مورد تصریح و ت کید و تصریح قرارگرفته-
است – بر عرفی د ،ح بر مشارکت سیاسی و انتخاباه و نیز عوابط محیط و مشرف بده
آ ،استدالل کنیم.
 .4-1امکان تحدید حق بر دورهای بودن در انتخابات

پرواعح است تعلی یا تحدید بر ی از ح های بشری البته در رایط است نایی امکا-،
پذیر است .این م م در ماده ( )0می اق حقوق مدنی و سیاسدی مقدرر دده اسدت .مدیتدوا،

گفت م مترین رکن ماده ( )0تعیین رایط اعطراری و میزا ،تعلی حقدوق – متناسدب بدا
عرورهِ پدیدآمده – است .دولتها باید به فرا ور و بهتناسب ت دید یا وعدعیتِ اسدت ناییغ
پدیدآمده ح ها را تحدید یا تعلی نمایند ) .(Zhipeng, 2004: 6فراموش نکنیم هما،طور

که در تفسیر عمومی کمیته حقوق بشر بیدا ،دده اسدت ایدن اقدداماه محدودکنندده بایدد
موقتی بوده و تن ا تا برطرف د،غ عروره استمرار دا ته با ند  .آسدتانه تشدخیا و تعیدین
طر عمومیغ است نائی و وععیت اعطراریغ فوقالعاده ازممله ؤو ،دولت است .همچندین
میزا ،تناسب تحدیدها و تعلی ها را نیز دولتها مشخا میکنند (قربا،نیا  .)04 : 131باید
تومه دا ت اقداماتی که در راستای تحدید یا تعلی حقوق – وف مداده ( )0می داق صدوره
میپذیرد – از حی مکانی و حوزه مررافیاییغ تعلید دده بایدد متناسدب با دد .بده عبداره
دیگر هما،گونه که در قمیه «سکیا و دیگرا ،علیه ترکیه» دیدوا ،اروپدایی حقدوق بشدر
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مقرر دا ت تعلی یا تحدید ح های بشری تن ا باید در محدوده مررافیایی صوره پذیرد
که الزاماً عروره اقتما میکند.
در مجمو بنا به توعیحاه پیشگفته ح بر انتخاباه یا ادواریبود،غ آ ،میتواندد در

وععیت طرناک فوقالعاده قرار میگیرد و از این رو درگیربود،غ بخشی از سرزمین نافی
مسئولیت دولت در برگزاری انتخابداه ادواری در دیگدر ندواحیغ آ ،کشدور نیسدت .مالدب
است بدانیم طب ماده ( ) 7کنوانسیو ،آمریکایی حقوق بشر حد بدر مشدارکت سیاسدی از
زمره حقوقی بر مرده ده است که نمیتوا ،آ ،را تحت هدی

درایطی تحدیدد یدا تعلید

نمود( .امیرارممند ) 1 : 133
نکات پایانی فصل اول

 -بهمومب تفسیر عمومی از ماده ( ) 5می داق حقدوق بدینالملدل بشدر ندو

اصدی از

حکومت را تحمیل نمیکند و دولتها در کیفیت و نحوه یاریوببندی ناا هدای دروندی
ود وف قانو ،اساسی کشور ا ،و البته مشروط به پایبندی بده اصدول دموکراتیدا آزاد
هستند .بندابراین سیسدتمهدای دموکراسدی پارلمدانی سیسدتمهدای ریاسدتی سیسدتمهدای دو

ل
دورهای بودن انتخابات رد حقوق نیباملل بشر ،و مسئله توقیت رد نهاد والیت مطلقه فقیه رد فقه امامیه

رایط فوقالعادهای مانند بروز من برای مده معین و موقتی تعلی گردد .عمن اینکده
باید تومه دا ت اغلب اوقاه تن ا بخشهایی از سدرزمین دولدتهدا در درایط اسدت نائی و



مجلسی و تامجلسی سیستمهای بسیط و فدرال و ...همگدی بدا مداده  5می داق سدازگار
هستند( .موزف ) 17 : 195
 فاصلههای زمانیغ میا،غ دورههای انتخاباه تا حدّی که بده دموکراتیدابدود،غ دولدتصدمه نزند در ا تیار دولتها واهد بود .حسب تفسیر کمیته حقوق بشر این فواصل نبایدد
بیم ت طوالنی با د بلکه باید بسته به نیازهای مدید و واستههدای بدهروز مدرد ثبداه
صلح و نام در مامعه ت مین ود ( سدروی  .) 51 : 195رویده دولدتهدا نشدا ،مدیدهدد
دورههدای انتخابداتی از  1تدا  7سدال قابدلپدذیرش اسدت ) .(Harris, 1995: 554در بر دی
کشددورها ماننددد ایددااله متحددده آمریکددا دوره نمایندددگی مجلددک نمایندددگا ،دو سددال و
نمایندگا ،سنا ش سال میبا د؛ در حالی که در بسدیاری از کشدورهای دیگدر نماینددگا،
مجلک برای یا دوره ی ار ساله انتخاب می وند .مده زمدا ،ریاسدت مم دوری نیدز در

1. European Court of Haman Rights, Sakik and Others V. Turkey ,Judgment of 26 November
1997 , No 87 / 1996 /706 /898 – 903, p 39.
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بیشتر کشورها ی ار سال و در بر ی پنجسال و در پارهای دیگر هفتسال لحاظ ده است.
(اسالمی : 195

)

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 .2توقيت در نهاد والیت مطلقه فقيه در فقه اماميه

بسیاری از فق ای یعه قائل به لدزو برپدایی حکومدت اسدالمی بدوده (علیانسدب : 190
 ) 7و در اصل ومودیغ والیدت فقیده متفد القدول هسدتند (حسدینی  .) 9 : 17بر دی از
ا تالفاه ایشا ،در این موعدو بده کیفیدت و کمّیّدت ا تیداراه ولدیفقیده بداز مدیگدردد
( وانساری  045ق ج .)93 :1بخش دیگری از ا دتالف دیددگاههدا بده مسدئله ماعدل و
مومغد والیت مرتبط است (لطیفی  .)53 : 133بر ی معتقد بده والیدتعامده بدوده (نراقدی
 0 7ق )511 :بر ی بداور بده والیدت در امدور حسدبیه وفد ادلده مومدود در در دا دته
(تبریزی  0 7ق ج  ) 4 :و عدهای دیگر قول به والیت در امدور حسدبیه را از بداب قددر
متیقّن پذیرفتهاند (تبریزی  0 7ق ج .)153 :1ماری از فق دا نیدز بدا تبعدی

در والیدت

والیتفقیه در امرای حدود و حسبه را از مقوله انتصاب و والیت نسدبت بده کیفیدت اداره
رها را از زمره انتخاب دانستهاند (صفری  .) 40 : 171در این مقاله اصدل لدزو برپدایی
حکومت و والیتفقیه و همچنین ناریه والیتمطلقه مفروض دانسته دده اسدت .حدال بدر
پایه انگارههای پیشفرض مذکور تالش می ود مایگاه توقیدت در والیدت مطلقده فقیده در
فقه امامیه بررسی و تحلیل ود .الز به ذکر است صفت «مطلقده» بدرای والیدت بده معندای
اطالق زمانی (ابدیبود )،در تصدی ولیفقیه نیست .این صفت یا قیدد تن دا نداظر بدر میدزا،
ا تیاراه ولیفقیه در زما ،تصدیگریغ او بوده و بههی ومه در لسا ،فق ا برای تعیین زمدا،
تصدی به کار گرفته نشده است( .مقیمی ) 0 : 134
 .1-2ادله عدم امکان توقيت و بررسی آنها

در مجمو میتوا ،برای عد صحت رعی توقیت زمانی به ادله ذیل تمسّدا کدرد:
دلیل اول :در ادله نقلیغ م بغت والیتفقیه قید زمانی ذکر نشدده و ادلده از ایدن حید مطلد
هستند .بنابراین با اطالق ادله نقلی رعی حکم به عد صحت توقیدت زمدانی در موعدو
والیتفقیه واهیم کرد (مصباحیزدی  .)174: 195بهعبارهدیگر در صدورتی کده دار
مقدس با امتما مقدماه حکمت لفظ یا معنایی را بهصوره مطل ذکر مدیکندد نشدا ،از
00

عد لزو اندراجغ قید بوده است.

در نقد این دلیل باید گفت :اوالً اساساً نمیتوا ،اطدالق را از ادلده نقلدی کشدف نمدود
زیرا «مقدماه حکمت» م ت اثباه اطالق کال ناتما است .توعیح اینکه بدرای کشدف
اطالق از لفظ یا معنا باید رایطی ومود دا ته با د که بده آ ،درایط مقددماه حکمدت

(آ وند راسانی  049ق .) 07 :ادلهای که در موعو حاعر برای اثباه والیتفقیده بده-
کارگرفتهمی وند اصال در مقدا بیدا ،مدده زمدا ،تصددی فقیده در زمدا ،غیبدت نیسدتند و
حداک ر در مقا تشریع اصل والیت میبا ند .بهطور م ال در سه دلیل اصلیغ نقلیغ معتقددا،

به والیت فقیه یعنی "مقبوله عمر بن حناله" "مش وره ابو دیجه" و "توقیدع دریف امدا

زما(،عج)" تن ا بح بر سر اصل والیت فقیه است؛ اما اینکه ایدن ولدیّ را مدرد مسدتقیماً
تشخیا دهند یا بهواسطه نخبگدا ،و برگدا ،انتخداب نمایندد و یدا ایدنکده یگونده بدر او
نااره کنند و نیز اینکه تا یهزمانی امور را به دست او بسپارند از موعو روایاه دریف
فوق ارج است .بنابراین اصال اما ( ) در مقا بیا ،اموری مانند مواز توقیت یا عد مواز
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گفته می ود .در مقا غبیا،بود،غ متکلم عد ومود قرینه متصله یا منفصدله نبدود قددر متدیقّن
در مقا تخاطب عد انصراف و امکا ،اطالق و تقییدد از زمدره مقددماه حکمدت هسدتند



آ ،نیستند که بتوانیم به اطالق کال تمسا کنیم .ن ایت حکمدی را کده از ادلده نقلدی فدوق
میتوا ،بردا ت نمود عد ومدوب و الدزا درج قیدد زمدا ،اسدت .امدا عدد مدواز و عدد
صحت توقیت را نمیتوا ،از ادله نقلی دریافت نمود .ثانیاً اگر به ادله نقلی ناری بیانددازیم
متومه می ویم در بر ی از آن دا «توقیدت وصدفی» را الز دانسدتهاندد .بدا اسدتفاده از لدزو
توقیت وصفی بهعالوه حکم بر لزو برپایی حکومت (اما مینی بدیتدا ) 5-14 :و حفدظ
ناا اسالمی و ملدوگیری از ا دتالل در آ( ،ملداافمدلی اردکدانی  ) 7 : 195مدیتدوا،
توقیت زمانی را اثباه کرد .توعیح آ،که اگر بر ی روایاهِ م بغتهی والیتفقیه را مشاهده
کنیم امر اما ( ) به توقیت وصفی را به رو نی درمییابیم .بدرای م دال امدا صدادق ( ) در
مقبوله عمربن حناله در مقا پاسخ به راوی حکم فرد افقه اعدل اصدق و اور را نافذ و
الز میدانند .پرواعح است که این اوصاف از صفاتی هسدتند کده ممکدن اسدت ا دخا
متعددی در آناه و مقاطع زمانی مختلف مختلف وامد یدا فاقدد آ ،گردندد .بسدیار محتمدل
است که خصی در زمدانی دارای اوصداف تفمدیلیهی فدوق بدوده و در زمدانی دیگدر فاقدد
 .از اطالق معنایی با عناوینی همچو« ،اطالق مقامی» و «اطالق احوالی» نیز نا بردهاندد ( .دویی سیدابوالقاسدم دویی
 0 4ق محاعراه فی اصول الفقه ج
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وصف تفمیلی به نسبت فرد یا افراد دیگر ود .بنابراین امدا ( ) حکدم یندین فدردی را تدا
زمانی که صفاه تفمیلیهی او باقی با د نافذ دانستهاند و در صورتی که فاقد یندین صدفاتی
ود حک م خا دیگدری کده دارای رمحدا ،در اوصداف فدوق با دد نافدذ و الز االمدرا

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

واهد بود .میبینیم که تولّی امور مامعه مسلمین نمدیتواندد بدهطدور مدادا العمدر در دسدت
فردی قرار گیرد؛ بلکه استمرار والیت او مبتنی بر دوا صدفاه او آ،هدم بدهطدور تفمدیلی
است و این هما ،معنای «توقیت وصفی» است .اینگونده نخواهدد بدود کده فدردی بدهعندوا،
متولی مامعه برگزیده ود و با دا تن حداقلها بتواند همچنا ،زما امور را به دسدت دا دته
با د.
بنابراین نمیتوانیم استمرار والیت را برای خصدی کده افمدلیّت دود در صدفاه را از
دست داده است ثابت بدانیم بلکه بایدد خصدی را کده دارای اولویدت و رمحدا،غ وصدفی
است مایگزین او نماییم .اینجاست کده مشدکل دیگدری رخ مدینمایدد و آ ،امکدا ،ترییدر
لحاهایغ ولیفقیه و پیامدهای ناگوار امتماعی و امنیتی حاصل از ینین ترییری است .تصدور
کنید آناً فآناً ولیفقیه میتواند ترییر کند .ا تالاله هرجومرجها و ناپایداریای که مامعده
با آ ،درگیر واهد دد مدی تواندد پیامددهای بسدیار نداگواری تدا سدرحد سدقوط حکومدت
اسالمی به بار آورَد .از این رو پیشگیری از ینین فامعدهای الزمده حفدظ نادا و حکومدت
اسالمی است .نتیجه آ،که :الف در بر ی روایاه ریف به سپرد ،والیت به خصدی بدا
او صاف مذکور امر ده است اما سدخنی از مدده زمدا ،سدپرد ،والیدت بده دسدت یندین
خصی ذکر نگردیده است؛ ب عمل بر طب توقیت وصفی (سپرد ،امر والیت به دخا
وامد و افمل در اوصاف تا زمانی که بعداً فاقد افملیتِ وصدفی بشدود) مدیتواندد بده ترییدر
ولیفقیه در هر زما( ،حتی بهطور سریع و یندینباره) بینجامد؛ ج در بر ی از ادله (آیداه
روایاه و دلیل عقل) حفظ ناا و ملوگیری از ا تالل در آ ،مورد امر قرار گرفتده اسدت؛
بنابراین م ت عمل به هر دو وامدب (برگزیدد ،ولدیفقیده وفد اوصداف و حفدظ نادا و
ملوگیری از ا تالل در آ )،الز اسدت تدا امدر والیدتفقیده عدالوه بدر ایدنکده بده دخاغ
باکفایددت و دارای اوصدداف تفمددیلیهی مددذکور در روایدداه سددپرده ددود بدده دوره زمددانی
مشخصی هم محدود گردد.
بدی ی است امر اداره حکومت با آنچه کده در بر دی روایداه دریف فدوقالدذکر در
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صو

ترافع دعوای دو خا درباره موعوعی ا

ومود دارد بسیار متفداوه اسدت.

آری میتوانیم احکامی را از روایاتی مانند روایت فدوق م دت اداره مامعده اسدتنباط کندیم
لکن باید آن ا را در ظرف اداره مامعه اسالمی نیز بریزیم و بروندادِ این پاالیش را بدهعندوا،
حکم فق یغ الز االمرا نافذ بدانیم.

کارافتادگی مدّیغ مسمیغ فقیه ادامه واهد دا ت (مااهری  .)7 : 173بدا امعدا،نادر در
دلیل فوق باید گفت یگونه ینین مقایسه و تطبیقدی را در صدو

توقیدت در تدولّی اداره

مامعه میتوا ،پذیرفت در حالی که اوالً ائمه اط ار( ) مستقیماً و با نصب ا

از طدرف

داوند متعال منصوب ده و ثانیاً هی گاه رمحا ،وصفیغ ایشا ،زائل نمی ود .بنابراین بدا
تومه به اینکه اصال معصو ( ) دارای ینین صیصهای (امکا ،زائل د ،افملیّت وصفی)
نیست تا بتوانیم ولیفقیه را با او مقایسه کنیم؛ نمیتدوا ،از اسدتمرار والیدت ائمده( ) توسدط
فق ای عصر غیبت به عد صحت توقیت در تولّی امور از مانب ایشا ،استدالل کرد.
دلیل سو  :با ترییر ولیفقیه در دورههای زمانی هرجومرج ازهمگسیختگی و بدیثبداتی

ل
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دلیل دو  :والیت فق ا هما ،استمرار والیت ائمه اط ار( ) است .هما،گونه کده والیدت
ائمه اط ار( ) تا زما ،حیاه ایشا ،استمرار دا ته است والیت فقیه نیز تا زمدا ،حیداه یدا از



در امتما بسیار محتمل واهد بود .البته رو ن است طوالنیماند ،امور حکومت به دسدت
فرد ا نیز یه آثار زیانباری را در پی دارد .همه عقال بر فسدادآوربود،غ قددره مطلد و
غیرقابلکنترل و لزو نااره متف هستند .عالوه بر اینکه ترییر ولیفقیه به اسدتناد توقیدت
وصفی و بهدلیل فقدا ،رمحا ،وصفی نیز ود میتواند سرآغاز کشمکشها و درگیدریهدا
بشود .بهنار میآید طوالنیماند ،قدره و ترییدر ولدیفقیده در فاصدله زمدانی کوتداه هدر دو
باع فساد و ا تالل در مامعه واهد بود.
دلیل ی ار  :از نارگاه فق ی صفت عدالت و تقوا الزمهی والیت اسدت .ایدن صدفاه
باع ملوگیری از فسادِ نا ی از انبا ت قدره در یا بازهی زمانیغ بسیار طوالنی واهدد
د .در واقع عدالت و تقوا صفاتی هستند که عادل و متّقی پک از مدهها تمرین نفسدانی و
عملکرد صحیح بیرونی بدا ،متصف ده و ملکهی آ ،را بهدستآورده اسدت .بسدیار بعیدد
است کسی که دارای ملکه عدالت و تقوا ده است نتواند از فساد ملوگیری کرده یا ود
آلوده به آ ،ود .بنابراین طوالنی د ،دوره تولیت ولیفقیه به دلیدلغ صدفتِ ن ادینده ددهی

 .میتوا ،از محرراه آیتاهلل مااهری در کتابغ ارما داده ده استداللی بیه به استدالل باال را استنباط کرد.
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عدالت و تقوا در او ما را از درج توقیت در ن اد والیتفقیه بینیداز مدیکندد .بدهایدندلیدل
بر ی از فق ا معتقدند« :در ناامی که رهبر آ ،در عالیترین مقا تقوا و عدالت قدرار دارد و
درحقیقت در صفاه حکومت داری نزدیا ترین فرد به معصو علیه السدال اسدت مدای
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ینین توهمی (فساد و بیعدالتی) نیست» (مصباحیدزدی  .)174: 195در پاسدخ بایدد گفدت
تجربه ثابت کرده است تن ا صفت عدالت نمیتواند از سوءاستفاده و فسدادِ نا دی از قددره
ملوگیری کند .صاحبا ،قددره همیشده در معدرض فسداد و یدا تعددی بده حقدوق و حددود
هستند؛ به صو

که قدره ایشا ،مطل با د .اگر عدالت و تقوا بهتن ایی برای ملوگیری

از فساد کفایت میکرد دیگر نااره بدر ولدیفقیده معندایی ندا دت .اسدتفاده از دادگدرا ،و
عادال ،یا اهر برای ملوگیری از فساد بوده و ابزارهای دیگری همچو ،تحدیدد قددره
نیددز بایددد بددهکارگرفتدده ددوند (منتاددری  .) : 134بددهعبددارهدیگددر صددفت عدددالت در
پیشگیری از فساد قسیم مواردی مانند توقیت و نااره هستند.
دلیل پنجم :بر ی از فق ا به استناد اینکه مرد به بیعتی که با رهبرغ منتخب کردهاند ملز
بوده و نق بیعت دلیل می واهد با توقیت مخالفت کدردهاندد .ایشدا ،معتقدندد مدرد (یدا
منتخبا ،مرد ) با کسی که صدالحیت رهبدری و والیدت را دا دته اسدت بیعدت نمدودهاندد و
منتخب مرد تا زمانی که صالحیت دا دته با دد مسدتقر بدوده و بیعدت پیشدین نیدز تدا زمدا،
استمرار صالحیت همچنا ،پابرما واهد بود (صوره مشروح مذاکراه ورای بدازنگری
قانو ،اساسی مم دوری اسدالمی ایدرا 119 ،ج .) 79 :1دلیدل فدوق در واقدع دارای دو
مؤلفه است؛ اول اینکه اصلحبود ،حدوثاً -یا حداقل -بقائاً برای ولیفقیه الز نیسدت .دو
اینکه بیعت مرد با یکی از فق ا به معنای پایبندی همیشگی و دائمی ایشا ،با فقیهِ برگزیده
است .مؤلفه اول با مرامعه به ادله نقلی پیرامو ،والیتفقیه و همچنین دلیل عقلدی تدزاحم و
ترمیح ارمح بر رامح رد مدیگدردد .توعدیح ایدنکده در بر دی روایداهِ رسدیده از ائمده

اط ار( ) همانند روایتی که در نقد دلیل اول – مقبوله عمربنحناله -بیا ،دد بده صدراحت
از افقه اعدل اصدق و اور نا برده ده است و بنابراین اما ( ) حکم ینین فقیه اصدلحی
را در صوره ا تالف الز و نافذ دانستهاند .از لحاظ عقلی نیدز امکدا ،نددارد تمدامی فق دا
همزما ،با هم در همه امور د الدت کدرده و بده سداما،دهدی امدور پردا تده و حکدم صدادر
نمایند .عقل برای سپرد ،امور م می نایر تدبیر امتما و تنایم روابط دا لی و بدینالمللدی
78

حکم به انتخاب اصلح از فق ا در فقاهت عدالت مدیریت سیاست و  ...به عنوا ،زمامددار

مینماید .مؤلفه دو نیز با مرامعده بده احکدا بیعدت باطدل مدی دود .بیعدت دارای دقوق و
انواعی است که یکدی از اقسدا آ ،بیعدت موقدت و یدا بیعدت بدرای موعدو دا اسدت
(م سوری  15 : 177و  .)7اینکه بیعت را بههدی ومده نمدیتدوانیم از بدین ببدریم صدحیح

صالحیتی در این زمینه ندارد حتما حکم به رفع و بطال ،بیعت میدهدیم .در موعدو بحد
نیز ینانچه بیعت موقت با د پک از گذ ت زما ،موعو بیعت ودبه ود بیعدت از بدین
میرود.
 .2-2بررسی توقيت بر مبنای نظریه «نصب» و «نخب»

در ادامه موعو توقیت در والیتفقیه را از منار دو دیدگاه اصلی والیدتفقیده؛ یعندی
نصب و نخب مورد بررسی قرار واهیم داد.
دیدگاه نصب :بنابر ناریه نصب والیت فقی ا ،قبال توسط داوندد متعدال تشدریع دده
است .فق ای معتقد به این ناریه حسب استفادهای که از بر ی از روایاه ائمده اط دار( )-
و یا از پارهای دالیل عقلی(-مصباحیزدی  )51 : 131در حوزه والیت در عصر غیبت می-
نمایند باور به نصب پیشین و البته عا فق ا از ناحیه ار مقدس دارند .ایشا ،نقدش انتخداب

ل
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نیست .باید دید بیعت بر یه موعوعی و با یه رایطی صوره گرفته است .به عنوا ،م دال
اگر ما با کسی به رطِ ب رهمندیغ وی از صالحیت بیعت کنیم و بعداً معلدو گدردد او اصدال



مرد را تن ا در فعلیّت و عینیّتبخشید ،به والیتِ ازپیشتعیین ده میدانند (موادی آملدی
 .)194: 135طب این نادر دار مقددس اوصداف و درایط الز بدرای دخا «ولدیّ و
حاکم» را عمن روایاه بیا ،نموده و مرد مکلف هستند بنابر اوصافِ یاد دده مصدداق را
بیابند و امور را به دست او سپرده و ود نیز به اوامر او پایبند با ند .حسدب دیددگاه نصدب
انتخاب مرد و بیعت ایشا ،با ولیفقیه امری فرعی بدوده و والیدت مسدتقیماً از ناحیده دار
ده است .در دیدگاه نصب نمیتوا ،از ا تیار مرد در برگزیدد ،و
مقدس به فق ا تفوی
عینیتبخشید ،به والیت استفاده کرد لکن تقیید یدا عدد تقییدد زمدانی در تشدریع والیدت
دالی از محتدوا
مورد بیا ،و قصد ار در ادلده منقولده قدرار نگرفتده و ادلده از ایدن حید
هستند .حداک رغ نتیجهای که میتوا ،از ادله استنباط کرد صرفا هما« ،توقیت وصدفی» اسدت
که با قرارداد،غ آ ،در کنار اصل لزو برپایی حکومت و اصل لزو حفظ ناا و ملدوگیری
از ا تالل «توقیت زمانی» بهدست واهد آمد.
دیدگاه نخب :ناریه «نخب» نیز قائل به وموب برپایی حکومت اسالمی بدوده و والیدت
فقیه را در زما ،غیبت وامب میداند .باورمندا ،به این ناریه معتقدند ار مقدس امر بده
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برپایی حکومت و اداره آ ،توسط فقیه مامعالشرایط نموده اما انشاء و ایجداد ن دایی والیدت
را به ود مرد واگذار کرده است (صالحی نجفآبادی 07 : 191و .) 1ار مقدس بدا
ذکر اوصاف خصی که صالحیت دارد متدولی امدور مامعده مسدلمین دود مسدیر را بدرای

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

انتخاب مرد رو ن نموده؛ لکن این مرد هستند که در وهله اول مکلف هستند مصدداق را
بیابند و در مرتبه بعد با او بیعت کرده و امور را به دست او بسپارند بهطوریکه تا زمانی کده
مرد به این وامب عمدل ننمدوده با دند فق دا دارای والیدت تددبیری مامعده نخواهندد بدود
(منتاری بیتا .)0 1 :بنابر این ناریه تا زمانی که مرد آ ،خا ا
برای اطاعت از هی

را نیابندد ومدوبی

خصی در امور مربوط به مامعده ندارندد و نیدز الدزا و تکلیفدی بدرای

اداره مامعه متومه فق ا نمیبا د .در واقع بیعت یا رأی مرد مزئی از منشِئ و ایجادکننده
والیت برای فقیه است و پک از بیعت است که والیت تحق میپذیرد.
عد مخالفت توقیت برای والیتفقیه در ناریه نخب بسیار رو نتر است .قبال گذ دت
که فقدا ،نا صریح در صو توقیت در ادله و نبدودِ اطالقدی کده بتدوا ،از آ ،در امدر
توقیت استفاده نمود منجر به مواز توقیت ده است .حال با ومود ینین موازی و با عنایت
به اینکه رأی مرد ود مزءالعله برای ایجاد والیت است میتوانیم بگوییم مدرد قددره
واهند دا ت بیعتی که با خا اصی مینمایند را مقید به زمدا ،بکنندد .بیعدت اندواعی
دارد که یکی از گونههای آ ،بیعت محددود و موقدت اسدت .بندابراین اصدل لدزو برپدایی
حکومت و تعیین ولیفقیه بهعالوه مواز توقیتِ مستنبَط از ادله به اعافه مزءالعلهبدود،غ رأی
مرد برای ایجاد والیت و امکا ،فق دی بیعدت موقدت ایدن نتیجده را آ دکار مدیسدازد کده
والیتفقیه در عصر غیبت میتواند دورهای و موقت با د.
 .3-2توقيت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

یکی از مباح ههایی که در ورای بازنگری قانو ،اساسی بدر سدر والیدتفقیده در قدانو،
اساسی مم وری اسالمی ایرا ،صوره پذیرفت در صو موعو توقیت در والیتفقیه
بود .بر ی از فق ای حاعدر در دورای بدازنگری مانندد آیدتاهلل م ددویکندی بدا توقیدت
مخالف و بعمی دیگر مانند آیتاهلل امینی با آ ،مواف بودند .موعو توقیت قبل از اینکه
به صحن علنی ورای بازنگری وارد ود قبال در کمیسیو ،مسائل مدرتبط بدا رهبدری مدورد
مباح ه واقع ده و به تصویب رسیده بود .موعو توقیت با اینکه یابار در صدحن دورا
78

مطرح و با آ ،موافقت ده بود لکن برای آ ،مجددا رأیگیری د و تن ا با ا دتالف یدا
رأی (رأی آیتاهلل م دوی کنی که در ملسه قبلدی حمدور ندا دت) مدورد پدذیرش واقدع

نشد .عمن اینکه مامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با ارسال نامهای به ورا تحدید زمانی
والیتفقیه را مومب تمعیف مقا والیت دانسدته و از اعمدای دورا واسدته بدود در ایدن
صو تجدیدنار نمایند.کمیسیو ،مرتبط با مسائل رهبری نار بدر ایدن دا دت کده مدده

امور را به دست گیرد .این تحدید زمانی هزینههدای احتمدالی عدزل رهبدری را نیدز کداهش

میداد .آیتاهلل یزدی – یکی از اعمای ورای بازنگری – با تحدید دهساله مواف و معتقد
بود« :بعمی معتقدند که توقیت در والیت ا کالی ندارد و بعمی معتقدند ا کال دارد .ایدن
پیشن اد قمیه را حل میکند؛ یو ،نیامده در معل والیت توقیت بکند نیامده بگویدد ولدیّ
موقت است بلکه میگوید برگا ،ح دارند حداقل دهسال یابدار یدا بررسدی مجددّد
دا ته با ند که اگر رهبری رایط قبلی را دا ته با د یه ب تر ادامه میدهد و اگدر درایط
قبلی را ندارد و یا فرد ب تری را پیدا کرده اند بتوانند آ ،ب تر را مایگزین بکنند والیدت را
توقیت نکردهاند توقیت را روی بررسیکرد،غ برگا ،آوردهاند بدا ایدن پیشدن اد هدم نادر

ل
دورهای بودن انتخابات رد حقوق نیباملل بشر ،و مسئله توقیت رد نهاد والیت مطلقه فقیه رد فقه امامیه

تصدی ولیفقیه را یادوره دهساله قدرار دهندد و اگدر در دالل ایدن دوره دهسداله فدردی
ارمح از ولیفقیه منتخبغ قبلی یافت نشد او در دوره دهساله بعدی به عندوا ،ولدیفقیده زمدا



کسانی که معتقدند در نفک والیت هم توقیت میتواند راه پیدا کند ت مین می ود هم نادر
آن ا که میگویند برای والیدت نمدی دود توقیدت قائدل دد» (صدوره مشدروح مدذاکراه
ورای بازنگری قانو ،اساسی مم وری اسالمی ایدرا 119 ،ج .) 34 :1آیدتاهلل امیندی
نیز در دفا از توقیت دهساله والیت فقیه اظ ار دا ت« :پیشن اد این قیدد بده دو م دت بدود:
یکی این که اگر یا رهبری انتخاب د و ممکن است موا ،هم با دد سدی سدال ی دل
سال ممکن است عمر بکند و در این بین افرادی پیدا بشوند به مراتدب از لحداظ سیاسدت و
مدیریت و جاعت و ...از این رهبر باالتر آیا درست اسدت کده مدا بگدوییم ی دل سدال او
بماند و کسی که م ل اما مینی پیدا ده او را کنار بگذاریم .مسد له دو ایدن کده یدو،
این فردی که به رهبری انتخاب می ود هنوز کار نکرده ابتددای کدارش اسدت وقتدی کده
انتخاب می ود ممکن است در تجربه ععفهایی نشا ،بدهد نه به حددّی کده از درایط
اصلی بیفتد و در عمن فردی پیدا بشود به مراتب ب تر ما یه کار کندیم بداز صدبر کندیم »
(صوره مشروح مذاکراه ورای بازنگری قانو ،اساسی مم وری اسدالمی ایدرا119 ،
ج .) 49 :1در مقابل آیت اهلل م دوی کنی با تحدید دهساله رهبری به ده مخالف بدود
و بیا ،دا ت« :من با توقیت مخالفم به هر نحدوی با دد در صدورتی کده کسدی صدالحیت
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رهبری را دارد و ایشا ،را انتخاب کردند در حقیقت با او بیعت کدرده اندد مدا حد ّ عدزل-
کردنش را نداریم .اصالً بده هدی ومده ممکدن اسدت بفرماییدد :یدا کسدی پیددا دده کده
صالحیتهای بیشتری دارد( .ولی) ما یرا عزل کنیم وقتدی کده ایدن مدیتواندد مملکدت را

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اداره کند صالحیتهای عا الز را دارد (رهبدری) دارد دیگدر مدن اعتقداد ایدن اسدت
اصالً توقیت الف ر است وقتی یا کسی که صالحیت دارد بدا او بیعدت کدردیم تدا
مادامی که صالحیت دارد او ولی امر مسلمین اسدتم (صدوره مشدروح مدذاکراه دورای
بازنگری قانو ،اساسی مم وری اسالمی ایرا 119 ،ج .) 79 :1هما،طور کده مشداهده
می کنیم کال فق ای دورای بدازنگری بیشدتر بدر روی مصدلحت محادوراه و معدذوراه
ارمی معطوف بوده و به علت نبود سابقه فق دی در صدو

موعدو توقیدت احددی از

فق ا وارد مداقه فق ی عمی نشد .مامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامده یاد دده نیدز دلیدل
ود در دفا از دورهاینکرد،غ رهبری را تن ا تمعیف والیت فقیه ذکر میکند .در ن ایدت
دورهایبود،غ والیت فقیه مورد تصویب واقع نشد .آنچده امدروز مدورد عمدل واقدع مدی دود
بررسی مداو رایط و اوصاف رهبری در مجلک برگا ،رهبری اسدت (ا دوا ،کداظمی
 59 : 130؛ مقتدایی  .)19 : 135بهعبارهدیگدر «توقیدت وصدفی» مدورد پدذیرش قدانو،
اساسی قرار گرفته و از «توقیت زمانی» صحبتی به میا ،نیامده است .بندابراین ولدیفقیده هدر
آ ،امکا ،عزل یا انعزالش ومود دارد و در هر زما ،مجلک برگا ،میتواند رأی به عد
کفایت و یا عد ارمحیت و اصلحیت او بدهد.
نکات پایانی فصل دوم

 در دیددن مبددین اسددال ددکل اصددی از حکومددت مددورد حکددم قددرار نگرفتدده اسددت.(منتاری  .) 4 : 134آنچه اسال بدا ،الزا دارد برپایی یا حکومدت مبتندی بدر احکدا
اسالمی و سپرد ،امور به دست فقیه مامع رایط است؛ اما یوه و کل معینی از حکومدت
را تعیین نمینماید.
 در قانو ،اساسی مم وری اسالمی ایرا ،نمیتوا ،قائل به توقیت زمانی د؛ زیرا اینموعو در ورای بازنگری قانو ،اساسی مورد مباح ه قرار گرفت و ن ایتاً پذیرفته نشد .به-
عبارهدیگر قانو،گذار با این کده بده موعدو توقیدت التفداه دا دته و در مقدا بیدا ،امدور
مربددوط بدده والیددتفقیدده بددوده امددا در صددو توقیددت  -بددا عنایددت بدده رأیگیددری در ایددن
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صو

 -سخنی به میا ،نیاورده است.

نتيجه

کنوانسیو ،آمریکایی حقوق بشر کنوانسیو ،استانداردهای انتخاباه دموکراتیا حقوق و
آزادیهای انتخاباتی اعالمیه رامع به معیارهای انتخابداه آزاد و منصدفانه و ...انتخابداه و
دورهایبود،غ آ ،یا ح بشریغ غیرقابلانکار است .این ح دارای ماهیتی منفی و از زمدره
تع د به نتیجهی فوری است .این ح ارتباط وثیقی با ح بدر تعیدین سرنو دت دا دته و در
واقع بُعدی از ابعاد ح بر تعیین سرنو ت محسوب میگردد.
مستا ر به آنچه بیا ،د آ کار گردید توقیت زمدانی والیدت فقیده مخدالفتی بدا احکدا
ر مقدس اسال ندارد .این نتیجه با کمدا اسدتدالل بدر مقددماه حکمدت اصدل لدزو
برپایی حکومت اسالمی اصل حفظ ناا توقیت وصفی امکا ،بیعت موقدت و ...حاصدل

ل
دورهای بودن انتخابات رد حقوق نیباملل بشر ،و مسئله توقیت رد نهاد والیت مطلقه فقیه رد فقه امامیه

مالحاه د حسب اسناد مختلفی همچدو ،اعالمیده م دانی حقدوق بشدر می داق حقدوق
مدنی و سیاسی اعالمیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسا ،کنوانسیو ،اروپایی حقوق بشدر



گردید؛ اما این بدا ،معنا نیست که دورهاینمود،غ والیدت فقیده امدری الز و غیرقابدلترییدر
با د .در ادواریکرد ،والیت باید مصالح و رایط مومود در سطح دا لی و بینالمللی نیز
مورد نار قرار گیرد .باید دید آیا تجربه بدزر مم دوری اسدالمی ایدرا ،در عدد توقیدت
زمانی والیتفقیه به پیشرفت ایدن کشدور و دفدع طدراه و ت دیدداه انجامیدده و یدا آ ،را
دیار اعمحالل نموده است آیا احتمال فسداد بدا توقیدت زمدانی والیدت فقیده حدل و رفدع
واهد د آیا بر ی گزارشهای ن ادهای ناظر در مم وری اسالمی ایرا ،مبنی بر ومدود
گونهای از فساد در بخشی از ن ادها با عد توقیت زمانی رهبری در ارتباط است و یا این-
که بروز فسادهای گدزارش دده نا دی از عدد دفافیت نبدود یدا عدعف زیرسدا تهدای
الکترونیکی اداری و انتاامی الز و بهروز در کنترل فساد تخلدف مجریدا ،مبا در در امدور
و ...میبا د
آنچه مش ود است آ ،است که والیتفقیه در مم وری اسالمی ایرا ،تاکنو ،و پدک از
گذ ت قریب به ی ار دهه توانسته است محور وحده و انسدجا ملدی و مدانعی محکدم در
برابر نفوذهای ارمی با د لکدن پدک از پاسدخ بده سدؤااله فدوق و درنادرگدرفتن ممیدع
مصالح و رایط واهد بود که میتوانیم بده طدور قطعدی حکدم فق دی الز االمدرا را بدرای
تمشیت امور مامعه مسلمین صادر نماییم.
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منابع

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 ا وا ،رازیا ،م ناز  131ش تحول حد تعیدین سرنو دت در یداریوب ملدلمتحد مجله حقوقی بینالمللی ش.11
 ا ددوا ،کدداظمی مسددعود  130ش مایگدداه و نقددش رهبددری در قددانو ،اساسددیمم وری اسالمی ایرا ،در مقایسه با قوانین اساسی دموکراسیهای غربی فصدلنامه
مطالعاه انقالب اسالمی ش .
 - 1اسددالمی رعددا  195ش آیددا حقددوق بشددر (راهنمددای هنجدداری حقددوق مدددنی و
سیاسی برای توانمندی و مطالباه مامعه مدنی) چ ت را ،مجد.
 - 0امیدی علی  137ش گسترش مف ومی ح تعیدین سرنو دت؛ از اسدتقالل ملدت
تحت سلطه تا ح دموکراسی بدرای همده فصدلنامه مطالعداه حقدوق صوصدی
ش .
 - 5امیرارممند و همکارا ،ارد یر  133ش مجموعه اسناد بدینالمللدی حقدوق بشدر
(اسناد منطقهای) چ 1ت را ،منگل.
 - 1موادی آملی عبداهلل  135ش والیت فقیه؛ والیدت فقاهدت وعددالت چ 1قدم
اسراء.
 - 7موزف سدارا و همکدارا 195 ،ش می داق بدینالمللدی حقدوق مددنی و سیاسدی؛
دعاوی آموزهها تفاسیر ترممه سیدقاسدم زمدانی و همکدارا ،ج چ ت درا،
مؤسسه مطالعاه و پژوهشهای حقوقی ر دانش.
 - 3حسینی سیدعلی  17ش اناار فقی ا ،در والیت فقیده فصدلنامه کاو دی ندو در
فقه پیش ماره .
 - 9سروی حسن  195ش حقوق انتخاباه دموکراتیا چ ت را ،مجد.
 - 4زمانی سیدقاسم  177ش مایگاه قواعد آمره در میدا ،مندابع حقدوق بدینالملدل
مجله حقوقی بینالمللی ش .
 صالحی نجفآبادی نعمتاهلل  191ش والیت فقیده (حکومدت صدالحا )،چ1ت را ،امید فردا.
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 صفری نعمتاهلل  171ش انتصاب و انتخاب فصلنامه حکومدت اسدالمی سش .1
 - 1صوره مشروح مذاکراه ورای بازنگری قانو ،اساسی مم وری اسالمی ایدرا،

 - 5علیانسب سیدعیاءالدین  190ش بررسی و نقد مبانی روایی مخالفدا ،انقدالب و
تشکیل حکومت اسالمی در دروه غیبدت فصدلنامه پدژوهشهدای معاصدر انقدالب
اسالمی ش .
 - 1قاری سیدفاطمی سیدمحمد  133ش حقدوق بشدر در م دا ،معاصدر ج چ
ت را ،موسسه مطالعاه و پژوهشهای حقوقی ر دانش.
 - 7قربا،نیا ناصر  131ش تعلی امدرای حقدوق بشدر در درایط اعدطراری فقده و
حقوق ش .
 - 3گودوین گیل و گای اس  131ش انتخابداه آزاد و منصدفانه در حقدوق و رویده

ل
دورهای بودن انتخابات رد حقوق نیباملل بشر ،و مسئله توقیت رد نهاد والیت مطلقه فقیه رد فقه امامیه

 119ش ج 1چ ت را ،مجلک ورای اسالمی.
 - 0عباسی بیژ 195 ،ش حقوق و آزادیهای بنیادین چ ت را ،دادگستر.



ب دینالملل دی ترممدده س دیدممال س دیفی و سیدقاسددم زمددانی چ ت ددرا ،موسسدده
مطالعاه و پژوهشهای حقوقی ر دانش.
 - 9لطیفی محمدود  133ش مبدانی والیدت و ا تیداراه ولدیفقیده در عصدر غیبدت
فصلنامه حکومت اسالمی س 0ش .
 - 4مصباح یزدی محمدتقی  131ش نگاهی گذرا به ناریه والیت فقیه چ

قدم

مؤسسه آموز ی و پژوهشی اما مینی (ره).
 مصباح یزدی محمدتقی  195ش حکیماندهتدرین حکومدت؛ کاو دی در ناریدهوالیت فقیه تحقی و نگارش قاسم با،نیا چ قم مؤسسه آموز ى و پژوهشدى
اما مینى (ره).
 مااهری حسین  137ش نکتههایی پیرامو ،والیت فق ی و حکومت دینی چاصف ا ،بصائر.
 - 1مقتدددایی مرتمددی  135ش گفتگددو بددا آیددتاهلل مقتدددایی فصددلنامه حکومددت
اسالمی س ش .0
77

. 1مینی) فصلنامه علو سیاسی ش
 ش حفظ ناا وامبدی مشدروط یدا مطلد (بدا195  ملاافملی اردکانی محسن- 5
.  ش0رویکردی به اندیشه سیاسی اما مینی) مجله سیاست متعالیه س
) موسوی مینی (اما مینی) سیدروحاهلل بیتا والیت فقیه (حکومت اسدالمی- 1
.)مینی (ره

 مؤسسه تنایم و نشر آثار اما، ت را9چ

 ش بیعت یا انتخاباه فصدلنامه حکومدت اسدالمی177  م سوری محمدحسین- 7
.9  ش1 س


فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 ش والیت سیاسی در فقه یعه (با ت کید بر دیدگاه امدا134  مقیمی غال حسن- 0
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