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یحکومتاسالمیتمشروعهایپایه
(یاخامنهاهللیتآیبرآراید)باتأک

 

 5/5/55 تاریخ تأیید:  32/5/55 تاریخ دریافت:

 * قاسم ترخان 

 

 یپلکاان  یاا نقش همساان   یو تلق یتمشروع یۀعنوان دو پا به یتو اسالم یتلحاظ جمهور

رو کرده است.  روبه ییها )دوگانه( را با ابهام یمجموع یتمشروع یۀنظر ی،اقبال عموم یبرا

 یههکوشا  یاماهها، و پ یهتوج یف،تعر ۀدر سه مرحل یهنظر یننوشتار حاضر ضمن توجه به ا

از  یا  رو را در هار   یشپا  یهاا  خاص، ابهاام  یهگاهید ۀدقت و ارائ ی،است با موشکاف

 ۀگاناه درحاوز   ساه  هاای  یهنظر یقنقهر مت ی،کالم یو حل کنه. بر اساس مبان ییناحل تبمر

دارد  یات حق حاکم ی)انتصاب، انتخاب و دوگانه( آن است که حاکم در صورت یتمشروع

مانناه   یگاری باشه شار  د  زمافزون بر آن، ال ینکها یرا داشته باشه، ول یشرع یطکه شرا

 یا  اخاتالف، عاهم ت ک   یننه، محل اختالف است. سبب ا یارا داشته باشه  یاقبال عموم

از  یا  یچ( حکومات اسات. بار اسااس ها     ی)تصه یلو تشک یتدو مقام حق حاکم یانم

 یعنای را با زور برپا کننه؛  یحکومت یستنهمجاز ن یرمعصومگانه، معصوم و غ سه های یهگاهد

مرحلاه حاق   در  یشر  است، ولا  یو اقبال مردم یعموم یتحکومت، رضا کیلتش یبرا

 ینکنناه ا از انن الها    یاا کاه معصاومان ا  اه ماردم اقباال کنناه         گونه همان یت،حاکم

حااکم در زماان    یریماگار بذا    یدارنه؛ حت یتمجازنه و حق حاکم یزبرخوردارنه، فقها ن

 آن نقش دارنه. یینو مردم در تع یستن یّنمعصوم، مع یبتغ

 

  .یربوب یدحکومت، توح یتاسالم ینی،د یساالر مردم یت،مشروع :کلیدواژگان

                                                 
 .یاسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یاراستاد *
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 . مقدمه1

و   لک  اسکت  مالک  م  یکی از مباحث علم کالم، توحید در خالقیت و ربوبیت است. خداوند 

)توحید در حاکمیکت  و   خداست از آنِِِِِِِِِ یتحاکمبر دیگران والیت تکوینی دارد. از این نظر 

گذاری برخوردار اسکت   تنها باید از او اطاعت کرد )توحید در طاعت  و تنها او از حق قانون

و  را به افکراد دیگکری همنکون پیکامبر اککرم     )توحید در تشریع ، مگر اینکه این حق 

مبانی برایند این  2. 32/35/2233؛ 23/32/2233ای،  )ن : خامنکه  دکن واگذار  امامان معصوم

شکده   و والیکت افکراد گهتکه    تنها منبع ذاتی مشروعیت اسکت  ،خداوندآن است که  کالمی

اگرچه در طول والیت خداوند است، نه در عرض آن، این در طول بودن والیت آنکان نیک    

 3بالعرض است، نه بالتبع.

جای مناقشه نیست که انبیا و اوصیا به اذن الهی بر روی زمین حکق حاکمیکت دارنکد؛    

بخش آن است، ولی آیا در خصکو    را حاکمیت آنان در طول حاکمیت خداوند و تحققزی

یه از اذن الهی ارائه کرد؟ بهترین فقتوان ادله و شواهدی در برخورداری  نی  می یبتعصر غ

با دوگانگی )بیان حالل و حرام از  دلیل آن است که بگوییم روح توحید در حاکمیت خداوند

عه به دست طواغیت  منافات دارد. مؤید این برداشکت، روایکاتی   سوی فقها و مدیریت جام

؛ شیخ 23،  2 ، جق2031ینی، )کلشود  است که از آنها اذن الهی به حاکمیت فقیه استهاده می

 .  323  ق،2030؛ حرانی، 030،  3 ، ج2255؛ همو، 033،  0 ق، ج2022صدوق، 

انجامکد.   این تبیین قاعدتاً باید از شرایطی دم زند که به تحقق توحید در حاکمیت مکی 

پس نباید نقشی را برای مردم در حیطۀ مشروعیت قائل باشد و صرفاً نقش آنان را در حکد  

کند، ولی تعابیری از مشکروعیت در سکخن اندیشکمندان     مقبولیت و کارآمدی نظام ارزیابی 

 رسد با مبنای کالمی ذکرشده ناسازگار باشد.  به نظر می شود که اسالمی دیده می
 رأی مردم پایۀ مشروعیت نظام اسالمی. 2

ای که واکاوی دیدگاه ایشان دربارۀ مبنای مشروعیت حکومت اسالمی محور  اهلل خامنه آیت

ارها بر ایکن نکتکه تأکیکد    باین نوشتار است، مردم را پایۀ مشروعیت نظام اسالمی دانسته، 

                                                 
گذاری خداوند، قابل واگذاری و تهکوی  نیسکت و پیکامبر و امامکان معصکوم هکم        حاکمیت و قانون . گهتنی است2

االطکالق اسکت و    رو، خداوند حاکم علی  . ازاین32/32/2231؛ 33/0/2225ای، مجری حاکمیت الهی هستند )خامنه
 توان گهت او به دیگران مجوز و حق حکمرانی داده است. صورت تسامحی می به

 شده سازگاری ندارد. و این با مبانی گهته شوند یدانسته م یول لتبع آنان واقعاًدر با. 3
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 گوید:  رد. ایشان میندا یتحکومت مشروعمردم، دون دخالت ه است که بورزید

هکا    در تهکر دینى، اساس حاکمیت دین و نهکوذ دیکن و قکدرت دیکن، در اعمکال آن رو      

خود  برا  رسیدن به اهدافش به چیست؟ تکیه اصلى به چیست؟ به مردم است. تا مکردم  

 اساسکى،  قکانون  در... شکود؟  شته باشند، مگر مىنخواهند، تا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد ندا

 یکا  مسکتقیم  هکم،  قکدرت  مراکک    همکه  و دارد وجکود  صکحی   و منطقى نحو به قدرت توزیع

 مردم اگر و هستند گیرنده تصمیم و کننده تعیین مردم و دارند ارتباط مردم یآرا با غیرمستقیم

 اسکت  داده دسکت  از را خکود   مشکروعیت   پایکه  واقع در حکومت این نخواهند، را حکومتى

 (.40/21/2711ای،  )خامنه

و دولتی را که در ایران   35/32/2233 )همو،داند  میمتعلق به مردم را حق انتخاب  ایشان

  :گوید می رو، این از  23/22/2232)همو،  داند اسالمی  بر مردم خود تکیه نکند، مشروع نمی
 مشکروعیت  غکرب،  در ککه  کسکانى  آن. دارد نقش نظام ی  مشروعیت در مردم حضور یقیناً

نمکی  دخیکل  آن در را دیگکر   عامل هیچ و دانندمی مردم حضور از ناشى اساساً را خودشان

 . (42/42/2731)همو،  ندارند االن را حضور  چنین ی  آنها دانند،
بررسکی   ،توجیه و پیامد گهته را از سه نظرِِِ تعریف، اساس، الزم است دیدگاه پیش براین

 کنیم.

 مقام تعریف نظریه الف(

تواند تصویری ناصحی  از نقش مردم ارائه کند  گمان فهم نادرست از دیدگاه یادشده، می بی
و نظریه را در تنافی و چالش با مبانی کالمی شیعه قرار دهد. بدین منظور ضکروری اسکت   

حکومت، طرح و  یتمشروع حوزۀدر های متهاوت را  اوالً، معنای مشروعیت و ثانیاً، دیدگاه
 گاه تحلیلی از دیدگاه ایشان ارائه کنیم. آن

معنایمشروعیتیکـ

در و اشکتقاق یافتکه     Legitimateکه از صکهت است  Legitimacyمعادل « مشروعیت»

و در   225-235  ،2235ی، اردسکتان  ؛333-311،  2232، )م  ککالوم  «قانونی»معنای  لغت به

 ،عکالم ) مقبولیکت مردمکى   ،پذیر  همگکانى اصطالح به معانی گوناگونی همنون قانونی، 

هکا بکه رویککرد     آمده است. ریشۀ این بحکث  حق داشتن و مجاز بودن  235-232،  2212

گکردد. در   گونکه مباحکث برمکی    فلسکهه و ککالم سیاسکی بکه ایکن      ،شناسکی سیاسکی   جامعه

؟ ولکی  چگونه ی  حکومت، کارآمد خواهد بود :که آن است پرسش ،شناسی سیاسی جامعه

کیسکت و چکه    حق حاکمیت از آنِِِ :آن است که پرسش اساسیسیاسی، و کالم در فلسهه 
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ناحق بودن ) حقّانیت در برابر غصب عنایم به رو، مشروعیت ازاین ؟کسی باید حکومت کند

 ،2211، خسکروپناه  )برای آگاهی بیشتر ن :  مراد این دو علم خواهد بود Usurpation حکومت

 222.  

حکومتیتمشروعحوزۀدرهایمتفاوتدیدگاهدوـ

های ناظر به مشروعیت حکومت را  توان دیدگاه با نگاهی به مباحث مطرح در این حوزه می

هکایی ککه نقشکی بکرای مکردم در مشکروعیت        به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: الف  دیکدگاه 

و مشروعیت الهی  3مشروعیت تغلیبی 2تکوینی، معنای حقانیت قائل نیستند و مشروعیت به

معنکای حقانیکت    هایی که برای مردم نقشی در مشکروعیت بکه   گیرند. ب  دیدگاه را دربرمی

توان دیدگاه مشروعیت مردمی و مشروعیت مجموعی را در این دسته قکرار   اند که می قائل

در ککه  ی هسکتند  مشکروعیت الهک   هیک از طرفکداران نظر  عهیش یاز فقها بسیاریشمار  داد.

، 2213 ،ینک ی)امام خم دکنن یم ریتعب «نه به اسم ،انتصاب به وصف هینظر»اصطالح از آن به 

امر و زمامدار جامعه و  یاگرچه مردم در کشف مصداق ول ،دگاهید نی. بر اساس ا 55،  2 ج

مشروعیت مردمکی   .ستیبسته به نظر آنان ن هیفق یول تینظام نقش دارند، حقان یکارآمد

شکود، بکه دلیکل     و والیت شأنی فقها تقسیم مکی مح   یمردم)نظریۀ انتخاب  اگرچه به 

ناسازگاری رویکرد اول با مبانی کالمی شیعه در میان آنکان طرفکداری نکدارد. در رویککرد     

ها به انتخاب مکردم  جامعۀ اسالمی را دارند، تعیین آن اخیر، فقها اگرچه صالحیت زمامداری

ایککن دیککدگاه معتقککد اسککت والیککت و حاکمیککت  . 025–033،  2، ج2033تظککر ، من)اسککت 

تواند بکه اذن الهکی در مراتکب بعکدی بکه       انحصاری از آنِِِ خداست، ولی همین والیت می

دیگران داده شود. در این نظرگاه زمان غیبت، زمانی است که این حق از طرف خداوند به 

حکق   آنهکا حکومت به مردم مستند است، ولی رو، مشروعیت  مردم واگذار شده است. ازاین

شکده از   اساس، امت حق تهکوی   ندارند ج  واجدان شرایط معتبر شرعی را برگ ینند. براین

                                                 
صکورت   دانند، بر این باورند که خداوند حاکم را خکود بکه   ازآنجاکه مردم را صاحب هیچ فعل اختیاری نمی یهجبر. 2

 دهد. تکوینی در رأس جامعه قرار می

 تیمشروع هیولو با زور و قوه قهر ،دیایه هر کس بر سر کار بو احمد بن حنبل نسبت داده شده است ک یبه غ ال. 3
گویکد: آشککار    تیمیه در توجیه این نظریه مکی  ابن  .32،  ق2032 ،یعلی یاب ی : قاضن« )الحق لمن غلب» :دارد

تواند سرو سامان گیرد مگر به مدد حکام. حتی اگر یکی از سالطین بیکدادگر حکاکم شکود،     است که امور مردم نمی
  .212ق،  2035 تیمیه، کس حاکم نباشد )ابن ر از آن است که هیچبهت
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ی یا مشکروعیت دوگانکه،   مجموع یهنظربر اساس  2کند. سوی خداوند را به فقیه واگذار می

ه مورد رجکوع مکردم   خداوند در عصر غیبت امام زمان )عج ، صرفاً فقیه واجد شرایطی را ک

  3است. کردهاست برای مقام والیت امر و رهبری امت منصوب 

تکوان در سکه گکروه     های دانشمندان شکیعه را مکی   های یادشده، دیدگاه از میان دیدگاه

بندی کرد.  انتصاب )نظریۀ مشروعیت الهی ، انتخاب )والیت شأنی فقها  و مجموعی دسته

نظریه به حاکمیت انحصاری خدا اعتقاد دارند و منشأ نهایی با این توضی  که اوالً، هر سه 

که نظریۀ اول بر ایکن بکاور اسکت ککه حکق        تهاوت دانند؛ بااین مشروعیت را ذات الهی می

حاکمیت مستقیماً از سوی خدا به فقها تهوی  شده است، نظریۀ دوم معتقد است این حق 

یۀ سوم ترکیبی از واگذاری مستقیم و شود و نظر به امت و از سوی امت به فقها واگذار می

مطکرح   2غیرمستقیم است. ثانیاً، هر سه نظریکه مسکۀلۀ حاکمیکت فقیکه را از بکاب والیکت      

ثالثاً، هر سه نظریه به لک وم برخکورداری حکاکم اسکالمی از شکرایط        0کنند، نه وکالت. می

قبولیکت  شرعی مانند فقاهت، عدالت و... معتقدند و همننکین در نقکش مکردم در حکوزۀ م    

 پذیرند. اختالفی ندارند؛ یعنی نقش مردم را در تحقق عینی حکومت و اجرای آن می

گنجد  شده می های گهته ی  از دیدگاه ای در کدام اهلل خامنه اکنون باید دید دیدگاه آیت

یا اساساً مطلب دیگری مدنظر ایشان است. آیا ایشان رأی اکثریت را در حقانیت حکومکت  

اساس، آیا این نظریه  شود؟ براین با فقدان آن حکومت غاصبانه تلقی می داند که دخیل می

بکاره   شکود؟ درایکن   گهته ارزیکابی نمکی   در تنافی با توحید در حاکمیت و مبانی کالمی پیش

 هایی مطرح است: احتمال

جا که رأی مردم را پایکۀ مشکروعیت نظکام     مراد ایشان از مشروعیت آن :احتمال اول. 2

خواهی  یا قانونیت است، نه حقانیت؛ یعنی نظریه انتصاب،  ای مقبولیت )مردمدانند، معن می

                                                 
 نییثابت کند خداوند تع دیدارند، با تیحکا «یول» در مقام هیاز انتصاب فق یکه همگ یا با وجود ادله هینظر نیا. 2

بکرای  انتخاب تکوان اثبکات آن را ندارنکد )    هینظر ۀمعتقدند ادل یو واگذار کرده است. برخ  یحاکم را به مردم تهو
  .223-233،  2232 ،یتهران یهادو ؛213-251،  2232 ،یگانیگلپا ی : ربانتوضی  بیشتر ن

برگ ار کنکد تکا    یموسال رفراند چندهر  یدکه حاکم است با یهیفق یه،نظر ینا. برخی بر این باورند که بر اساس 3
  .52-23،  2213ی توضی  بیشتر ن : کواکبیان، ؟ )برانه یابا او هستند  یتاکثر یندبب
 معنای سرپرستی است، نه تکوینی که قابل نصب و غصب نیست. . مقصود از والیت در اینجا والیت به2
الشکرایط   . حتی در نظریۀ مشروعیت مردمی، مردم از طریق عقد الزم به ایجاد والیت و سلطه بکرای فقیکه جکامع   0

  .223،  3، ج2221ورزند )منتظری،  مبادرت می
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درصکد از   05اساس، فقیه حاکمِِِ صاحب شرایط، حتی اگر  نظریه مقبول ایشان است. براین

آرای مردم را داشته باشد، باز هم حاکم حق الهی است؛ اگرچه باید بکوشد عدم مقبولیت از 

مقکام تحقکق و   صورت، باید میان  اکثری تبدیل کند. دراینسوی اکثریت را به مقبولیت حد

یت فرق گذاشت؛ یعنی بکا فکرض پکذیر  نظریکۀ انتصکاب دربکاره مبنکای        مشروع یمبنا

  2ی مطرح کرد.حکومت اسالم مشروعیت، باید انتخاب را در تحقق

ی  از سه مرحلۀ الکف  تعیکین و    ای با طرح این مسۀله که مردم در کدام اهلل خامنه آیت

جعل معیارهای حاکم، ب  تعیین مصداق )تطبیق مههوم با مصداق و تعیین معنون به ایکن  

دهکد مکردم در مرحلکۀ اول نقشکی      عناوین  و ج  پذیر  و تبعیت، نقش دارند، پاسخ مکی 

ای  کننکده  ندارند، در مرحلۀ دوم نقش بالواسطه دارند، ولکی در مرحلکۀ سکوم نقکش تعیکین     

 . 25/22/2212ای،   )خامنهست آنهابرعهده 

تواند بر اساس نظریه مشروعیت الهی )انتصاب  یا مشروعیت مجمکوعی   این سخن می

باشد، ولی نظریه انتصاب در برخی از سخنان ایشان نهی شکده اسکت؛ زیکرا وی در بیکانی     

صراحت دارد که اوالً، بین زمان معصوم و زمان غیبت فرق است و در زمان غیبکت حکاکم   

ن نشده است. ثانیاً، وظیهکۀ خبرگکان کشکف نیسکت، بلککه بعکد از       معیّنی از طرف خدا معیّ

نک : همکو،   )شود امامی که واجب  االتباع اسکت   معرفی خبرگان و پذیر  مردم، تازه او می

 اساس، احتمال اول مؤید به شواهد و قراین کافی نیست. . براین 20/35/2223

جا که رأی مردم را پایۀ مشروعیت نظکام   مراد ایشان از مشروعیت آن :احتمال دوم. 3 

ی الهک  یتو مشکروع  یعتشکر ، ولی باید بین مقکام   32/35/2233 )همو،داند، حقانیت است  می

شکارع  امکا   ،ندارنکد  یگذار قانونمقام تشریع و در  یدخالتگونه  یچمردم هتهاوت قائل شد. 

نمکاز   مکثالً . دکنک و صحت احکام لحکا    یدرست یطشرا رأی مردم را ج ء تواند مقدس می

 یتمشکروع  حضور پنج یا ههت نهربدون حکم الهی است، ولی برگ اری و اقامۀ آن  جمعه

ولکی تصکرف در امکوال     ،خداست از آنِِِ یتمالک یا  323-322،  2 تا، ج )امام خمینی، بی ندارد

 آنان مشروع نیست.  یتبدون رضا مردم

عنکوان یککی از    بکه  یعخکود تشکر   است که رأی مکردم در پذیر  این احتمال بدان معن

                                                 
ی )انتخاب حکومت اسالمی و بیعت با دو امر انتخاباند:  . برخی، نظریه انتصاب را بر اساس پنج مرحله توضی  داده2

)کشکف   کشف ی و )جعل حکومت اسالمی و نصب فردی برای رأس آن از سوی خدا   یدو امر انتصاب زمامدار  و
  .2235و  2213ی، ب رگ جهانباره ن :  فرد منصوب از سوی مردم  )دراین
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.  20/32/2252؛ 20/32/2232؛ 20/32/2233ای،  نک : خامنکه  ( اسکت  و تعیین شکده  یهتعبشرایط 

همکۀ پایکۀ مشکروعیت و     نکه  انکد،  مشروعیت رکن البته بر اساس دیدگاه ایشان، مردم ی 

شوند.  های مشروعیت تلقی می نی  از دیگر پایه  2 عدالت و ... و شرایطی مانند رعایت تقوا

 حککومتش  کننکد،  اتهکاق  کسی ککه تقکوا و عکدالت نکدارد،     بر هم رو، اگر همۀ مردم ازاین

فقیهی  رو، . ازاین 31/30/2235؛ 33/31/2233 ؛32/30/2233؛  32/35/2233)همو، است  نامشروع

استقرار  ی برپایی ورانیست ب که به جعل الهی برای این منصب قرار داده شده است، مجاز

، از این نقش هکم  نقش اطاعت اف ون برمردم ؛ یعنی دناستهاده ک یراهکار هرحکومت از 

 اقکدام  حکومکت  یلبه تشکک  یا یلهحق ندارد از هر وس یهفق آنهابدون اقدام  برخوردارند که

 .  20/32/2252همو، (  یستمشروع ن یحکومت ینلذا چن ؛کند

و رویککرد   3ادعاشده در این نظریه، ترکیبکی از شکرایط شکرعی   در حقیقت، مشروعیت 

العلکه   مردمی )مقبولیت مردمی و دارا بودن رأی اکثریکت  اسکت ککه در طکول هکم، تمکام      

.  33/32/2215 ؛20/32/2232 ؛35/30/2225)نک : همکو،   شکوند   مشروعیت حکومت حکاکم مکی  

)تساوی عرفکی  برخوردارنکد،    رو، از نظر شرع در زمانی که دو فقیه از شرایط مساوی ازاین

 فقیهی مجاز است تشکیل حکومت دهد که رأی بیشتری را داراست.

توان همان دیکدگاه مشکروعیت مجمکوعی     ای را می اهلل خامنه اساس، دیدگاه آیت براین

نظر ایشان در مشروعیت حکومت آن   های دانست. اگرچه برخی بر این باورند که از ویژگی

ولکی نکتکه    2نظری و واقعی توجه و عنایکت خاصکی شکده اسکت،     است که به ترکیب امور

                                                 
، ای خامنکه ) ینک ید یارهکا ینظکام بکا مع   قیک عبکارت اسکت از: تطب   تیاساسى دیگر مشروع ۀمعتقد است پای یو. 2
 ییکارا ای یکارآمد و  31/32/2233)همو،  یبا اسالم و تهکر اسالم نیحکومت و مسۀول ی ، هماهنگ32/33/2233

 . 22/32/2232)همو،  ههیدر انجام وظ
فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفااً ََََاه وَاهَا ُ    : »روایت امام حسن عسکری . در3

   به این شرایط شرعی توجه شده است.053،  3 ق، ج2032)طبرسی،   « أَنْ يُقََِّدُو  مُطِيعاً لِأَمْرِ مَهْلَا ُ فَََِْعَهَامِ

 تیمعناست که بحث از مشکروع  دانب نیا .داند یم یو واقع یاز امور نظر یبیرا ترک یواقع یحکومت اسالم یو. 2
 یاسک یس یشناس جامعه ای یخیتار کردیبا رو یاسیبخش است که فلسهه س جهینت یزمان یحکومت اسالم تیو مقبول

 ییاسکت و از سکو   یصرفاً انت اعک  یامر تیلطرح مقبو ،از اجتماع شیپ یدر مرحله مباحث نظر ،وگرنه ؛همسو شود
 یاسک یاسکت. در فلسکهه س   یاسکالم  یهکا  خروج ازآمکوزه  ،یمردم تیو مقبول یاجتماع یها تیکردن بر واقع بسنده

بکه حکومکت    یشکناخت  و جامعکه  یخیتکار  یککرد یمطرح و بالفاصکله بکا رو   یمباحث نظر فراوان یا اهلل خامنه تیآ
؛ 30/23/2211)همکو،   شکود  یارجاع داده مک  رانیدر ا یاسالم یمهورنظام ج ایو  یامام عل ای خدا رسول

  .2252 ا،ی : مهاجرنن شتریب  یتوض یبرا
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هکای   تر آن است که گهته شود اختالف دیدگاه مشروعیت مجموعی ایشان با دیکدگاه  مهم

دیگر، صرفاً در مرتبۀ اعتبار و قانونیت نیست؛ زیرا بر اساس توضی  برخی از نویسکندگان،  

ر مرتبۀ حقانیت و ثبوت و نه مرتبه اختالف سه نظریۀ مورد پذیر  اندیشمندان شیعه، نه د

، 2تحقق، بلکه در مرتبۀ اعتبار و قانونیت است و رجوع مردم صرفاً در این مرتبه نقش دارد

ای رأی مردم را در مرتبۀ حقانیت دخالت  اهلل خامنه اما مدعای این نوشتار آن است که آیت

 داده است.

نای کالمی پیشین برهاند؛ زیرا از آن تواند نظریۀ ایشان را از چالش با مب این تقریر می

هایی قرار داده که  نظر که شارع برای تصدی حکومت از سوی حاکم در زمان غیبت، شرط

گکردد. ایشکان    اقبال مردمی است، در نهایت حقانیت حکومت به خداوند برمی آنهایکی از 

 : دیگو می مشروعیت در لیدرباره دو رکن دخ

عنکوان حکاکم از طکرف     بکه  ینیّشخص مع  یکه  ییم[ آنجادوران ]حضور معصو نیاز ا بعد

و دو رککن اسکت: رککن اول     هیک دو پا یجا حکاکم دارا نینشده است، در ا نیّمتعال مع یخدا

ککرده   نیّمعک  یکه اسالم بر حاکم اسکالم  یها و صهات بودن و آراسته بودن با مالک ختهیآم

 یرا که دارا یرا، آن شخص یحاکمر  مردم است. اگر مردم آن یاست. رکن دوم قبول و پذ

؛ اگر دو نهر ستیاو حاکم ن رفتند،ینشناختند و او را به حکومت نپذ ،های حکومت است مالک

شکده، او حکاکم    رفتکه یاز نظر مردم شناخته و پذ یکیها هستند،  مالک نیا یکه هر دو دارا

 . 20/35/2223)همو،  است تیحاکم در[ یقیمردم شرط ]حق ر یاست. پس قبول و پذ

در دیدگاه والیت شأنی فقها یا مشروعیت مجموعی، تال  شده تقریری ارائه شود که 

گاه که از منظر کالمی به این مسۀله بنگریم،  ای وارد نیاید، ولی آن به مبنای کالمی خدشه

مقام ثبوت و اعتبار فرقی نخواهند داشت؛ زیرا حاکم زمانی از مجوز شرعی برای حکومکت  

                                                 
ککار   نیک اقدام به ا دیندارند و شارع با یمعتقدند که مردم نقش هیبوت هر سه نظرندر مرتبه »گوید:  . کواکبیان می2

حکومت را با مردم  یبا هم ندارند که کارآمد یجهت اختالف نیدر ا یهاز سه نظر  ی چیه  یکند و در مرتبه تحقق ن
اعتبار هم وارد شده و حاکم واجکد   وجعل  ۀدر مرتب ،صهات صیشارع عالوه بر تنص ایآ نکهیاما ا ند،ینما یم یابیارز
بوده اسکت   یقبل از رجوع مردم به و ایآ ،اگر نصب کرده است ،نه اینصب کرده است  یمقام نیچن یرا برا طیشرا
بکر   یاله تیمشروع یۀنظر رایبا هم اختالف دارند؛ ز هیاست که سه نظر ییمرتبه از جاها نیا ،بعد از رجوع مردم ای
معتقکد اسکت ککه     یمردم تیشارع قبل از رجوع مردم است، اما مشروع یۀاز ناح تیو قانون رباور است که اعتبا نیا

 نیک مکردم را هکم در ا   یرأ ،دوگانه عالوه بر نصب شکارع  تیمشروعمردم است و  یۀاز ناح تیو رسم یاعتبار قانون
 . 51-55،  2213 ان،ی)کواکب« داند یمرحله نافذ م
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است که شرایط الزم محقق باشد. این شرایط در نظریۀ مشروعیت الهکی،   کردن برخوردار

تنها شرایط شرعی حاکم و در نظریۀ مشروعیت مجموعی، اعم از ایکن شکرایط و رضکایت    

آیکد و   مردمی است؛ یعنی مجوز شرعی برای حکومت کردن، با جعل و اعتبار او پدید مکی 

رضایت عمومی است و در نظریۀ والیکت  البته این امر در نظریۀ مشروعیت الهی، پیش از 

مجموعی پس از رجوع مردم. بر اساس نظریۀ اخیر نی  قاعکدتاً فقیهکی ککه دارای شکرایط     

یابد. روشن است که در  شود و برای حکومت کردن مجوز می است، به والیت منصوب می

مقام ثبوت نیک  افک ون بکر شکرایط شکرعی حکاکم، بایکد رضکایت عمکومی لحکا  شکود.            

صورت، بین مقام ثبوت و اعتبار فرقی نیسکت و پکیش از تحقکق یکا احکراز رضکایت        دراین

 عمومی، حکومت فقیه غاصبانه تلقی خواهد شد.

به عبارت دیگر، سخن بر سر آن است که از منظر کالمکی، بکدون رضکایت عمکومی،      

صورت، پیش از  فقیه حق حکومت ندارد و حکومتش مشروع نیست و غاصبانه است. دراین

به مرحله اعتبار، جای این پرسش اسکت ککه: آیکا شکارع در اذنکی ککه داده و فقیکه         ورود

الشرایط را در دوران غیبت از اصل عدم سلطه خارج ککرده اسکت، در کنکار شکروطی      جامع

مانند فقاهت، عدالت و...، رضایت عمومی را هم در نظر گرفته است یا نه؟ این پرسکش را  

ای که از آن به مرتبکۀ اعتبکار تعبیکر شکده      رد: آیا مرتبهتوان به گونۀ دیگر نی  مطرح ک می

است، در خروج فقیه از اصل عدم سلطه نقشی دارد یا نه؟ قاعدتاً آنکان ککه از مشکروعیت    

امان ماندن از مشکل کالمی، آن را  گویند، باید برای در حکومت با رأی مردمی سخن می

عکدم سکلطه، افک ون بکر شکرایط      به شارع مستند و در حکم شارع به خروج فقیه از اصکل  

صکورت، چکه فرقکی میکان مرتبکۀ اول       شرعی، رضایت عمومی را نی  لحا  کننکد. درایکن  

اساس، شارع در مرتبۀ حقانیکت بایکد    خواهد بود؟! براین  )حقانیت  و دوم )اعتبار و قانونیت 

د و از های حاکم را بیان کند، ولی همو باید این اذن را به رضایت عمومی قید ب ن صالحیت

 این نظر، حکومت فقیه بدون رأی اکثریت از نظر شارع غیرمجاز تلقی شود.

هکای زیکر    نکتۀ پایانی آن است که صاحب این دیدگاه باید برای رفع ابهام به پرسکش 

کند؟ اگر  پاسخ گوید: آیا برای مشروعیت، رضایت الزم است یا فقدان نارضایتی کهایت می

ی بودند، ولی مرجع دینی بکه دلیکل عکدم مخالهکت آنکان      تهاوت یا ناراض اکثریت مردم بی

حکومتی را برپا و به مرور زمان مردم را متقاعد و راضی کرد، آیا چنین حکومتی مشروعیت 

دارد یا نه؟ اگر اقبال مردمی را شرط دانستیم، این امر با چند درصد از رضایت آنان تحقق 

د یا حتماً باید اکثریت باشد؟ چه حدی شو یابد؟ آیا اقبال مردمی با نصف هم محقق می می
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اندازد؟ اگر نارضایتی عمومی بکه دلیکل تبلیغکات     از نارضایتی، حکومت را از مشروعیت می

بکا   اینککه ها باشد، آیا باز باید حکومت را رها کند یا  مسموم و فاصله گرفتن مردم از ارز 

ین مردمکی در  رسانی بیشتر برای کسب رضایت عمومی بکوشکد؟ آیکا رضکایت چنک     خدمت

 بخشی دخالتی دارد؟ مشروعیت

ساالری دینی، دربارۀ حکد   دموکراسی با مردم ای در کنار مقایسه حکومت اهلل خامنه آیت

دهنکدگان را مطکرح    تنها رضایت نصف بکه عکالوۀ یک  رأی    اکثریت در مسۀله رهبری، نه

. البته ایشان  31/32/2223 همو،) مندی اکثریت قاطع مردم باور دارد کند، بلکه به رضایت می

الهکى   و فکرامین  در چارچوب احککام است، ولی آنان باید مردم از آنِِِ حکومت معتقد است 

 و اقدام داده شده اسکت  گیر  یماجازه و امکان تصم می ان به آنانبه همان حرکت کنند و 

 میرژ ییندر اصل تعرا مردم . شاهد این گهتار آن است که ایشان اگرچه  30/22/2213همو، )

شکرط   یک  عنکوان   به یناشود که  این نکته را نی  یادآور می، داند میاسالمى دارا  نقش 

ساقط  از اعتبار یاسالم میرژ رفتند،یرا نپذ یاسالم میاگر مردم رژ مطرح نیست که یقىحق

رسانی به مردم را پکس از تشککیل    از سوی دیگر، ایشان خدمت . 20/35/2223 همو،)  2شود

در تعیین حاکم اسالمی نیازی نباشد و  مردمآفرینی  داند که به نقش حکومت، مجوزی نمی

رسانی به مردم بعد از استقرار حکومت باشد؛ و لو  اساس مالک در مشروعیت، خدمت براین

 . 30/22/2213 و،هم) اینکه مردم نقشی در ایجاد آن نداشته باشند

 مقام توجیه نظریهب( 

ای، ضروری است به ایکن پرسکش    اهلل خامنه پس از تعریف و تبیین دیدگاه مشروعیت آیت

 کند؟ پاسخ دهیم که: آیا دلیلی از دیدگاه فوق پشتیبانی می

ای که از آنها مشروعیت والیت فقها استهاده شده است، در جعل والیکت   گمان ادله بی

رد که از شرایط شرعی برخکوردار اسکت. در روایکاتی ککه بکه ایکن شکروط        فقیهی ظهور دا

 اند، از اقبال مردمی سخنی به میان نیامده است.  پرداخته

)کلینکی،  ...« قَدْ جَعََْتُهُ ََََايُُْْْ حَاكِااا  فَإِنِّي »... در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: 

 . 23  ،2 ج، ق2031

                                                 
که گهته شود مقصود ایشان آن اسکت ککه بکا     گمان این سخن در نظریۀ مشروعیت الهی ظهور دارد، مگر آن . بی2

ی فقیکه داشکته باشکد و از ایکن نظکر شکرط       بخش مشروعیتنقشی در تواند  ، انتخاب مردم نمیفقدان شرایط شرعی
 حقیقی نیست.



 

 

57 

پا
 یه

ی
ها

 
وع
شر
م

ت
ی

 
الم
اس
ت 
وم
حک

...ی
 

إِيَّاكُْْ أَنْ يُحَاكَِْ بَعْضُُُْْ بَعْضاً إِلَه أَوْلِ الْجَاهِِْ وَ  »: کند یجه بیان میخد یمشهوره اب
  ْ   قَادْ جَعََْتُاهُ    فَاإِنِّي   لَُِنِ انْظُرُوا إِلَه َِجُلٍ مِنُُْْْ يَعََُْْ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَااجْعََُه ُ بَيْانَُُ

 . 022  ،1 )همان، ج« قَاضِيا

الََّهَُّْ اِْحَْْ خََُفَائِي قِيلَ    قَالَ َِسُهلُ الََّهِ»: آمده است  انمنؤمیرام یتروادر 
 یخ)ش «وَ سُنَّتِي  حَدِيثِي  يَا َِسُهلَ الََّهِ وَ مَنْ خََُفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُهنَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ

 . 033  ،0 ج ق،2022 صدوق،

الْأُمُهِِ وَ الْأَحَُْامِ ََََاه أَيْادِي   مَجَاِِيَ »: نی  آمده اسکت  ینامام حس سخناندر 
 . 323  ق،2030ی، )حران « الْعََُاَاءِ بِالََّهِ الْأُمَنَاءِ ََََه حَََالِهِ وَ حَرَامِه

أَمَّا الْحَهَادِثُ الْهَاقِعَةُ فَاِْجِعُها فِيهَاا إِلَاه ُِوَا ِ حَادِيثِنَا    »: فرماید یف نی  میشر یعتوق
 . 030  ،3 ، جق2255، صدوق یخ)ش  «ََيُُْْْ وَ أَنَا حُجَّةُ الََّهِ ََََيْهِْفَإِنَّهُْْ حُجَّتِي ََ

در این روایات به جنبۀ کالمی بحث والیت فقیه اشاره شده است؛ زیرا سخن از جعکل  

 الهی است و در واقع مهاد این احادیث همان مهاد دلیل عقلی است. 

اشاره شده است ک که همان شکرایط   اساس، اگر شرایطی که در این روایات بدان  براین

شرعی است ک در فقیهی وجود داشته باشد، والیت و رهبری از سوی خدا به او تهکوی  و   

« فکای »شاهد این سکخن   سوی او نباشد. شود؛ حتی اگر اقبال عمومی به برای او جعل می

 فاانهْ حجتاي  »و « فاني جعَته قاضيا»، «فاني جعَته ََيُْ حاكاا»موجود در تعابیر 
است که ظهور در تعلیل دارد و معنای آن این است ککه مکردم بایکد بکه والیکت      « ََيُْ

فقهای واجد شرایط شرعی راضی شوند؛ زیرا امام معصوم آنان را منصوب کرده است. این 

در حالی است که بر اساس نظریه مشروعیت مجمکوعی )الهکی ک مردمکی  امکام معصکوم       

سوی مردم مشخص شده و به او رجوعی صکورت   تر از کند که پیش فقیهی را منصوب می

 گرفته باشد و مردم به والیت وی رضایت دارند.

ممکن است گهته شود دخالت رأی اکثریت در حیطکه حقانیکت و مشکروعیت، از ادلکۀ     

صورت، باید اثبات شود ایکن دخالکت در    شود؛ دراین ای دیگر استهاده می یا ادله 2گهته پیش

ق حکومت اسالمی. برای نمونه، در اثبات ابتنای مشروعیت حیطه مشروعیت است، نه تحق

 توان استدالل کرد: حکومت بر رضایت مردمی به روایات زیر می

                                                 
  تال  کرده بر اساس قراینکی از ادلکه   322-255)  مبانی مشروعیت در نظام والیت فقیه. کواکبیان در کتاب 2

 گهته استهاده کند که جعل شارع بعد از رضایت مردمی است. پیش
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)کلینکی،  « مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَُّْ بِأُمُهِِ الْاُسَِْاِينَ فَََايََْ بِاُسْاٍَِْ  »الف  بر اساس روایکت  

وثیقی به نظر مردم دارد؛ زیرا اگر حاکم اهتمام به امور مسلمانان ربط   222،  3 ق، ج2031

تواند به امور مسلمانان  پایگاه مردمی نداشته باشد، ازآنجاکه زمینه برایش آماده نیست، نمی

 اهتمام ورزد.

فِي ََافِيَةٍ   لَكَ )وِلَاءُ أُمَّتِي( فَإِنْ وَلَّهْكَ»فرمود:  به امام علی  ب  رسول خدا 
رِّضَا فَقُْْ بِأَمْرِوِْْ وَ إِنِ اخْتَََفُها ََََيْكَ فَدََْهُْْ وَ مَا وُْْ فِيهِ فَإِنَّ الََّهَ وَ أَجْاَعُها ََََيْكَ بِال
 اگرچه والیت بکر امکت از آن علکی      13،  22 ، ج2033)نور ، « سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً

ش است که مردم در سالمت و آرامش بکه والیکت    دانسته شده است، این مسۀله پس از آن

 راضی شوند و بر او اجماع کنند.

دانکد،   در سخن کوتاه و زیبکایی گرچکه حکومکت را حکق خکود مکی       ج  امام علی 

شکویم، اگرچکه    اگر آن را به ما دادند، چه بهتر؛ وگرنه بر پشت شتران سوار مکی  :فرماید می

َْجَااََ الْإِبِالِ وَ إِنْ اَاالَ    لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أَُْطِينَا ُ وَ إِلَّاا َِكِبْنَاا أَ  »شب روی به درازا کشد: 
 . 013ق،  2020)شریف الرضی، «  السُّرَى

در روز بیعت مردم بکا وی، حکق    د  در برخی منابع نی  آمده است که حضرت علی

 . 252 ، 2 ج ،م2522 ،ابن اثیر)است:   حکومت کردن بر مردم را منوط به رضایت آنان دانسته

 ای استناد شده است؛ از جمله: به ادلهای نی   اهلل خامنه در سخنان آیت

دعکونی و  »ا  هجوم آوردنکد:   آن هنگام که مردم به خانه الف  سخن امام علی 

 .  33/32/2222ای،  ؛ خامنه222ق،   2020)شریف الرضی، « التمسوا غیری
 «ابکابکر و عمکر   عوایبکا  نیالقکوم الّکذ   یعنیانّه با: »به معاویه ب  نامه امیرمؤمنان 

که شورا در امر خالفت ج  برای مهاجران و انصار نیسکت و    221ق،  2020)شریف الرضی، 

اگر آنان بر مردی گرد آمدند و او را امام و پیشوا نامیدنکد، ایکن اجتمکاع سکبب خشکنودی      

 . 23/30/2222؛ 2222/ 33/32ای  )ن : خامنهخداوند تعالی است 
انکد یکا بکر مقصکود مسکتدل       سنداً ضعیفشده، یا  اما باید توجه داشت که روایات مطرح

. اشکال در داللت بکدان معناسکت ککه ایکن      33،  2030)ن : حسینی حائری، داللت ندارند 

بخشکی بکه حکومکت     روایات در مدعای این دیدگاه ظهور ندارند که نقش مردم مشروعیت

بدون نظر  سازی و کارآمدی؛ زیرا عدم امکان اهتمام به امور مسلمانان فقیه است، نه آماده

 مردم، با نظریۀ کارآمدی حکومت و مقبولیت مردمی نی  سازگاری دارد.

نی  در نظریۀ مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی ظهور دارد؛ زیکرا  « والء امتی»حدیث 
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فرماید والیت برای تو و حق توست، ولی اگر رضایت مردمی بود، به تصدی حکومکت   می

 قیام کن.

فرماید مکا ایکن حکق را     وعیت الهی سازگار است؛ زیرا میحدیث سوم نی  با نظریۀ مشر

 پیش از رضایت مردم داریم.

کند، سندی ندارد. اف ون بر  حدیث چهارم اگرچه بر نظریۀ مشروعیت مردمی داللت می

های قرآنکی ناسکازگار اسکت؛     داند و این نکته با آموزه آن، حکومت بر مردم را امر مردم می

 تعبیر کرده است.  230بقره:  ) «عهدی»زیرا از امامت به 

نی  با انتصاب الهی که مورد وفاق شیعه دربکارۀ  « دعونی و التمسوا غیری»استدالل به 

ای ک   اهلل خامنکه  است، سازگار است و شواهدی نی  در آن سخنرانی آیکت  حضرت علی

نظکر   که از این دلیل استهاده کرده ک وجود دارد که ایشان در آنجا به نقش کارآمدی مردم 

 داشته است. 

توان شواهدی ارائه ککرد ککه ایکن نامکه بکر پایکه        نی  می دربارۀ نامۀ حضرت علی

 مقبوالت مخاطب، یعنی معاویه نگاشته شده است.

ها برخی از ب رگان را بر آن داشته است که بگویند والیکت فقیکه شکرعاً     همین اشکال

توانند  د دفع شبهه استبداد و ... میمنوط به انتخاب مردم نیست؛ اگرچه عناوین ثانویه مانن

 . 012-015،  2035)ن : مکارم شیرازی، این امر را اقتضا کنند 

اند هدف از تشکیل حکومت اسالمی، گستر   البته برخی با استناد به دلیل عقلی گهته

رو، بکه   اسالم میان مردم و رساندن آنان به کمال و سعادت فردی و اجتماعی است. ازایکن 

توان چنین هدفی را بدون رضایت مردم فراهم ککرد، تشککیل حکومکت     که نمی این دلیل

که با مقبولیت مردمی همراه نباشد، به نقک  غکرض یکا     اسالمی یا استمرار آن درصورتی

؛ همو، 053-052،  2235)ارسطا، انجامد؛ پس قطعاً جای  نیست  پایمال شدن اهداف دین می

. معنای این سخن آن است که والیت والیان امور مسلمین در مقام ثبوت بکه   53 ، 2230

نصب الهی ک و در طول آن ک است و در مقام اعمال والیت، بر رضایت مردم متوقف بوده،   

بدون آن مشروعیت ندارد. شاهد این سخن، پاسخ امام خمینی به این پرسکش اسکت ککه:    

 «: اسالمی والیت دارد؟ الشرایط بر جامعه در چه صورت فقیه جامع»

والیت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای 

شده  اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسالم تعبیر می

  .052،  33، ج2213)امام خمینی، به بیعت با ولی مسلمین 
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الشکرایط   ر مسلمانان و تشککیل حکومکت از سکوی فقیکه جکامع     در این پاسخ تولی امو

بسکتگی دارد بکه آرای   »گمکان جملکۀ    و بی 2مشروط به آرای اکثریت مسلمانان شده است

بخشی رأی  با دیدگاه کارآمدی و مقبولیت سازگاری دارد و در نقش مشروعیت« اکثریت...

م خمینکی نکاظر بکه دیکدگاه     اکثریت ظهور ندارد. اگرچه برخی بر این باورند که سخن امکا 

کارآمدی نیست؛ زیرا در دیدگاه کارآمدی و مقبولیت، می انی از آرای مردم مورد نیاز اسکت  

که امکان استقرار حکومت اسالمی را فراهم کند و مکالک اصکلی، فکراهم شکدن امککان      

،  52،  2230)ارسکطا،  تشکیل و ادامه حکومت اسالمی است، نه آرای اکثریکت مسکلمانان   

ازآنجاکه رأی اکثریت در زمان حضور معصوم نی  برای برپایی حکومت اسالمی مکورد   ولی

ه توجه به رأی اکثریت در آن جایگاه بدون شک  نکاظر بکه    کتأکید ادله بوده است ک با این 

 ماند. کارآمدی است ک جایی برای استظهار فوق باقی نمی

ومت را باید از یکدیگر رسد دو مسۀله حق حاکمیت و تشکیل حک درهرحال، به نظر می

چه کسی از حق حاکمیت »تهکی  کرد؛ یعنی اگر مشروعیت ناظر به این پرسش باشد که 

یقین شرایط شرعی دخالت دارد، ولی اینکه بر اساس ادله، رأی مکردم   به« برخوردار است؟

ای از ابهکام اسکت و از ادلکه چنکین چیک ی       هم در آن مرحله دخالت داشته باشد، در هالکه 

صکورت   شود. اگر پرسش از تشکیل حکومت بدون رضایت مردم باشد، درایکن  اده نمیاسته

باید گهت فقیه حق حاکمیت را داراست، ولی بدون رضایت مکردم مجکاز نیسکت حکومکت     

که امام  گونه تواند به دلیل عناوین ثانویه هم باشد؛ همان تشکیل دهد و البته این مسۀله می

ر و غلبه حکومت تشکیل دهد و بدون رضایت مردم بر آنکان  تواند از راه زو معصوم نی  نمی

حکومت کند. به عبارت دیگر، کسانی که به مشروعیت مجموعی )الهی ک مردمی  معتقکد    

گشتند، میان حاکمیت معصوم و ولی فقیه در عصر غیبت تهاوت قائل شدند و مشکروعیت  

ادلکه تهکاوتی بکین امکام     ککه در   حکومت امام معصوم را به رأی مردمی گره ن دند؛ درحالی

بدون رضایت مردمی مجاز نیسکت   شود فقیه شود. اگر گهته می معصوم و غیر او دیده نمی

حکومت تشکیل دهد، این دلیل برای امام معصوم هم وجود دارد. حل مسۀله دربکارۀ امکام   

معصوم همان است که میان حق حاکمیت و تشکیل حکومت تهکی  قائل شکویم و ایکن   

تنهکا در مقکام    نکه  این نکتکه،  سازی دارد. الشرایط نی  قابلیت پیاده فقیه جامع تهکی  دربارۀ

                                                 
هکای   حسبیه، برعهده گکرفتن قضکاوت و اجکرای مجکازات    گونه والیتی مانند اداره امور  . در این سخن اعمال هر2

 اسالم، مشروط به رأی اکثریت نشده است.
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 ها کم  کند. تواند به حل ابهام آید، بلکه در مقام تعریف نی  می توجیه به کار می

 مقام پیامد نظریه  ج(

شکود ککه در    هایی مطرح می ای، پرسش اهلل خامنه در ناحیۀ پیامدها، لوازم و آثار نظریۀ آیت

 پردازیم. ها میبرخی از آندامه به ا

نظارتبرفقیه،توقیتوالیتوعزلرهبریکـ

ای ناظر به نظارت بر فقیه، توقیت والیت و ع ل رهبر از سکوی   اهلل خامنه پیامد نظریۀ آیت

مردم چیست؟ بر اساس نظریۀ مشروعیت مردمی، از آن نظر که انتخاب و پکذیر  حکاکم   

تواننکد بکر فقیکه نظکارت و      حق مردم است، نه تکلیف و اجباری از سوی خداوند، آنان مکی 

اساس، مقام رهبری  محدود کنند یا وی را ع ل نمایند. براین والیتش را به زمان مشخصی

تنها از حق نظارت و سکؤال، بلککه از    در برابر خبرگان منتخب مردم مسۀول است و آنان نه

از منظر نظریکۀ مشکروعیت الهکی،     . 23،  2212)کدیور،حق استیضاح رهبر نی  برخوردارند 

زم برای تصدی حکومت از سوی فقیه جکامع  های ال رو که مردم صرفاً به ایجاد زمینه ازآن

فقیه صرفاً در برابر خدا مسۀول است و هکیچ   2اند، شرایط و اطاعت از چنین حاکمی مکلف

توانند کشکف   میان، خبرگان می نهاد بشری حق نظارت، توقیت و ع ل را ندارد. البته دراین

کنند آیا وجود شرایط شرعی در فقیهی که زمام امور جامعه را برعهده دارد، استمرار دارد یا 

  خیر.

در مسۀله تکلیف و حق مکردم وجکود    نظر که ابهامی در نظریۀ مشروعیت دوگانه، ازآن

یابکد. بکه نظکر     گانه فوق )نظارت، توقیت و ع ل  نی  تسری می دارد، این ابهام به امور سه

تواند در آن  ها رضایت نداشته باشند، فقیه نمیتا آن رسد از سویی حق مردم است؛ چراکه می

زیرا فقیه اف ون بکر   منصب قرار گیرد و از سوی دیگر، اطاعت از او وظیهه و تکلیف است؛

مشروعیت مردمی، از مشروعیت الهی برخوردار است. پرسش دیگر این است ککه: اگرچکه   

                                                 
 یکن از ا یناشک  یقکت وارد شده است که مردم به گردن حکومت حق دارند، در حق یچه در نصو  اسالم آن. البته 2
 یتد کرده است مردم را هدااست که حاکمان را متعه ای یاله یتمسۀول دلیلبلکه به  ،اند داده یها رأ که آن یستن

 ییهمگرا ،و انهاق ها یکیمشارکت در ن ،از منکر یامر به معروف و نه ی،و مال یمانند جهاد جان یرکنند و در امور خ
ککار آمکدن حکومکت     یدر رو ین،ند. بنابراباشرهنمون  ...و  یر مذهبیو شعا یشرکت در اجتماعات عباد ی،اجتماع
 یشکان بکر ا  یهکه وظ ینبدون آنکه در قبال انجام ا ،دارند حکومت مشروع را محقق کنند یههمردم فقط وظ ی،اسالم
 شود. یجادا یحق
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بعد از شرایط شرعی و رضایت مردمی، فقیه منصوب خواهد شد و بعد از این مردم تکلیف 

دارند از فقیه اطاعت کنند، زیرا وی منصوب است، ولی آیا پیش از رضایت عمکومی، تک    

الشرایط دارند یا نه؟ ممکن اسکت گهتکه شکود     لیهی درباره پذیر  فقیه جامعت  مردم تک

ه ی  پایکه مشکروعیت محقکق شکده اسکت، مکردم       کپیش از رضایت عمومی، به دلیل این

صورت، باید پذیرفت مشروعیت اذن الهکی و خکروج از اصکل     اند اطاعت کنند. دراین مکلف

ای پکس از   گوید چنین خروجی ظریه میکه این ن عام با ی  پایه محقق شده است؛ درحالی

هرحال، اگر مشکروعیت   افتد و پیش از آن تصدی مجاز نیست. به رضایت مردمی اتهاق می

کنکد،   بر دو پایه استوار است که فقدان یکی از آنها از اساس مجکوز شکارع را منتهکی مکی    

، بکه چکه   گویند بر مردم الزم است پیکروی کننکد و اقبکال نماینکد     صورت، اینکه می دراین

شود شما اقبال کنیکد؟ مگکر    فقیهی مجاز باشد، به مردم گهته می اینکهمعناست؟ آیا بدون 

اینکه گهته شود مشکروعیت پلککانی اسکت و در چنکین مشکروعیتی بکا حصکول پلکۀ اول         

مشروعیت، الزم است مردم اقبال کنند؛ اگرچه مشروعیت تصدی برای حاکم بعد از اقبکال  

 ست. مردمی و حصول پله دوم ا

شود که ایشان انتخاب حاکم از سوی  ای این نکته استهاده می اهلل خامنه از سخنان آیت

. وی اگرچه درباره  32/32/2231 ای خامنه)داند که خداوند به آنان داده است  مردم را حقی می

معتقد است این قوانین ازآنجاکه برخاسته و پدیدآمکده از   مجلس شورا  اسالمىمصوبات 

است و عمل کردن به آنها تکلیف همگان است االتّباع  واجبهمه برا   ی است،والیت اله

، ولی روشن است که این تکلیف بعد از تحقق حکومت اسالمی است؛ اگرچه مکردم  )همان 

همکو،  )الشرایط تکلیکف دارنکد    در خصو  اقامۀ اصل حکومت اسالمی و انتصار فقیه جامع

 دسترسی است.و این از ادلۀ دیگر قابل   20/32/2232

اساس، طبق نظریه مشروعیت دوگانه ازآنجاکه نصب الهی ی  رکن مشکروعیت   براین

توانند از حق خود استهاده و رهبر را ع ل کنند ککه   آید، خبرگان در صورتی می به شمار می

صورت، حتی اگر مردم  او فاقد شرایط رهبری شود و نتواند به وظایف خود عمل کند. دراین

باشند، رهبر مشروعیتی برای ادامۀ حکومت نخواهد داشت. از سوی دیگکر،  رضایت داشته 

 به دلیل پایۀ مردمی مشروعیت، خبرگان حق نظارت دارند.

های ناظر به ع ل رهبری آن اسکت ککه: اگکر  مشکروعیت نظکام، بکه        از جمله پرسش

 خکود از  رضایت عمومی وابسته است، آیا با فرض تحقق نارضایتی عمکومی، فقیکه خودبکه   

گانه )مشروعیت الهکی، والیکت    که بر اساس مبانی سه گونه شد، همان مقامش ع ل خواهد 
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شأنی فقها و مشروعیت مجموعی  در صورت فقدان شرایط شرعی مانند شرط عدالت، این 

افتد؛ گرچه هیچ راهی برای اثبات آن وجود نداشته باشد یا اینکه ع ل پس از  امر اتهاق می

ای اقامه شود؟ در صورت دوم، در چه جایگاهی و به دست  ات ادلهآن است که در مقام اثب

چه کسانی باید تشخیص داده شود که این نارضایتی عمومی وجود دارد و از چه راهی باید 

آیا حضور  برگ ار کرد؟ یرفراندم یدبا یاآدر خصو  بقای این شرط اطمینان حاصل کرد؟ 

 قبال مردمی کافی است؟ها، انتخابات و... در اثبات ا در راهپیمایی

توان گهت در صورت پکذیر  نظریکۀ مشکروعیت دوگانکه، بایکد       صورت اجمالی می به

که اگر رضایت عمومی از شرایطی باشد که شکارع در   معنا ال امات آن را هم پذیرفت؛ بدین

از اعتبار فقیه خود  جعل خود در نظر گرفته است، با فقدان این شرط از منظر کالمی خودبه

البته این امکر در مقکام    2خواهد شد و مجوزی برای سلطه و حکومت نخواهد داشت.ساقط 

که فقیه حاکم نارضایتی عمکومی را احکراز    اثبات نیازمند احراز است. روشن است درصورتی

شود که دیگکران   کند، مجوزی برای ادامه حکومت ندارد، ولی همۀ مشکل جایی ظاهر می

راند. اینجاست که باید  وی از رضایت عمومی سخن میزنند و  از نارضایتی عمومی دم می

گمان در ایکن مسکۀله    هایی شکل و طریق احراز آن را مشخص کرد. بی نامه در قالب آیین

 های پیشنهادی باشد. تواند یکی از راه استهاده از قالب انتخابات و رفراندوم می

تنفیذولیفقیهومشکلدوردوـ

انتصابی فقیه معتقدند چون ولی فقیه منصوب خداوند است و باید طرفداران نظریه والیت 

اوامر و نواهی شرعی و الهی در تمامی زوایای جامعه حاکمیت یابد، رأی مردم در صکورتی  

اسکاس،   اعتبار شرعی دارد که مورد تنهیذ مقام والیت امر و امامت امت قرار گیکرد. بکراین  

های نظام، به ارتباط و اتصکال بکا ولکی     تگاهرسد که مشروعیت تمام دس منطقی به نظر می

و اساساً مشروعیت نظام منوط به شرکت   33/22/2222همو، ) فقیه و تنهیذ وی وابسته باشد

  . 35/2233/ 32 همو،)پرشور مردم در انتخابات دانسته نشود 
 نماید که رویکرد مشروعیت دوگانه را نظریۀ مقبول خود بکدانیم.  اما ابهام زمانی رخ می

)همکو،  چگونه ممکن است از سویی مشروعیت مسؤالن دولتکی را از ناحیکۀ مکردم بکدانیم     

                                                 
حاکم شرعی موظکف  شته باشند، و قصد براندازی حکومت شرعی را دا باشند مخالهان گروه کمی. در صورتی که 2

 . 32/3/2215 ای، خامنهن : ) است با مخالهان مقابله و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند
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هکای قضکا یکا     و از سوی دیگر بر این مطلب تأکید ورزیکم ککه همکۀ حکوزه      20/32/2222

کنند  گذاری یا اجرا در حکومت اسالمی با مشروعیت والیت فقیه، مشروعیت پیدا مى قانون

 ؟ 33/22/2222همو، )

در مشروعیت دخیل هسکتند، آیکا تنهیکذ ولکی فقیکه بکا مشککل دور مواجکه         اگر مردم 

اگرچه حکومت باید در جهت کسب رضایت عامه حرککت کنکد و از ایکن نظکر      2شود؟ نمی

موالی متقیان در نامه معروفشان به مال  اشتر، رضایت عامه را بر رضایت اقلیت تکرجی   

ولکی سکخن در آن اسکت ککه چگونکه ایکن       ،  035 ، 52نامه   ،2020 ی،الرض یفشر)اند  داده

بخش نظام است، نیازمند تنهیکذ مقکام والیکت     ای که بنا بر فرض مشروعیت رضایت عامه

های مردمی را برای اعتراض به فقیکه سکامان    توان تشکل اساس، آیا می خواهد بود؟ براین

 ها به اذن و تنهیذ فقیه نیاز ندارند؟ داد؟ آیا این تشکل
ثر در ؤمکردم مک  سخنان و راه خالصی از مشکل دور آن باشکد ککه   جمع این  شاید وجه

 تیبه وال ریاز تأث گریبخش داز آن نظر که و باشند علت تامّه اینکه نه  ،هستند تیمشروع

. به بیان دیگر، اگرچه در اصل تصکدی  نهاده شده است هیبرعهده فق ذیشود، تنه یمربوط م

گاه که فقیهی با رأی اکثریکت همکراه    آن حکومت از سوی فقیه به رأی اکثریت نیاز است،

گکاه ککه افکرادی     تکر آن  شد، از حق سلطه بر دیگران برخوردار خواهد شد. در مراحل پایین

شوند، برای اعمکال سکلطه    برای مناصبی چون ریاست جمهوری از سوی مردم انتخاب می

یت نیک  برخکوردار   اند و برای آنکه از پایۀ دیگر مشروع تنها برخوردار از ی  پایۀ مشروعیت

 آید. فقیه خواهند بود و از این نظر دوری الزم نمی گردند، نیازمند تنهیذ ولی

محدودیتدرگسترۀحکومتفقیهسهـ

بخشکی رأی   ها در این حوزه آن است که: آیا بر اسکاس نقکش مشکروعیت    از جمله پرسش

الشکرایط سکخن بکه     امعتوان از گستره اختیارات فراگیر و فراملیّتی برای فقیه جک  مردم، می

 میان آورد؟

بر اساس نظریه مشروعیت الهی، ازآنجاکه مقکام والیکت امکر از سکوی خکدا منصکوب       

شود و همۀ فقها نایب حضرت ولی عصر )عج  هستند، به مح  آنکه یککی از ایشکان    می

                                                 
ای برای طرح این ابهکام اسکت    نهسه به مقام تعریف نظریه مربوط است، ولی از آن نظر که زمینه . چالش دور فی2

 توانند بدون اذن فقیه برای اعتراض اقدام کنند، در این قسمت مطرح شده است. های مردمی می که تشکل
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الید شد و حکومت اسالمی تشکیل داد، چنین حکاکمی ولکی امکر مسکلمین جهکان       مبسوطُ

بر مسلمان کشورهای دیگر نی  واجب است از حکم وی اطاعت کنند؛ اگرچکه  خواهد بود و 

. در نقطۀ مقابل، طرفداران دیدگاه  32،  2215)ن : مصباح ی دی، او را انتخاب نکرده باشند 

مشروعیت مردمی، قاعدتاً به دلیل علت تامه بودن انتخاب مردم در مشروعیت، باید قلمرو 

کنندگان محدود کنند و نباید از ولکی امکر مسکلمین     و انتخاباعمال والیت فقیه را به قلمر

 جهان سخنی به میان آورند.

اکنون باید ببینیم مسۀله بر اساس نظریه مشروعیت دوگانه چگونه اسکت؟ آیکا گسکترۀ    

کننکدگان   اند یا محدود به انتخاب اختیارات فقیه محدود به کسانی است که وی را برگ یده

 نیست؟

بر اساس مذهب شکیعه، همکۀ   »اند  ی اگرچه در پاسخ به پرسشی نوشتها اهلل خامنه آیت

 «مسلمانان باید از اوامر والیى ولى فقیکه اطاعکت نمکوده و تسکلیم امکر و نهکى او باشکند       
، روشن است که این سخن در مقام بیان گستردگی والیت بر مردم   22،  2030ای،  )خامنه

ت بر مقلدان و غیرمقلدان ولی فقیه است. دیگر کشورها نیست؛ زیرا پرسش از شمول والی

این حکم شامل فقها  عظکام  »گویند:  شاهد این برداشت، ادامۀ پاسخ ایشان است که می

. ایشان در ادامه به مطلبی کلی اشاره دارنکد  )همان « شود؛ چه رسد به مقلدین آنان هم مى

سکالم و والیکت ائمّکۀ    به نظر ما الت ام به والیت فقیکه قابکل تهکیک  از التک ام بکه ا     »که 

تکوان گهکت مشکروعیت والیکت فقیکه       اسکاس، آیکا مکی    . بکراین )همان « معصومین نیست

و از آن   2222/ 33/22ای،  )نک : خامنکه  الشرایط، با والیت پیامبر و امامان همسان است  جامع

نظر که والیت پیامبر همگانی و جهانی است، والیت فقیه  نیک  بایکد همگکانی و جهکانی     

 باشد؟

گرفته میان حق حاکمیت و تصکدی   رسد حل مسۀله در گرو تهکی  صورت به نظر می

حکومت باشد. وابستگی مشروعیت در این دو حوزه به اذن و اجازۀ شارع، بدان معناست که 

لحا  مقام ثبوت بر همگان والیت دارد، در حوزه تصدی  فقیه همسان با معصوم، اگرچه به

 دست آورد. حکومت باید رضایت عمومی را به 

 نتیجه. 3

سکلطه نکدارد و    یگکری بر د یانساندر ربوبیت آن است که هیچ  و برایند توحیداصل اولی 

. حاکمیت انبیا، اوصیا استگذاری  برای حاکمیت و قانونخداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت 

رو کککه در طککول حاکمیککت خداونککد و  الشککرایط در دوران غیبککت، ازآن و ولککی فقیککه جککامع
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گهتکه تلقکی    بخش آن است، در تنافی با توحید ربوبی نیست و خارج از اصکل پکیش   تحقق

 شود. می

گرفته، نباید تهاوتی میان زمان حضور و غیبکت معصکوم    قاعدتاً بر اساس تبیین صورت

باشد؛ یعنی اگر بر اساس تلقی مشهور، مردم با اقبال خود اسباب کارآمدی حکومت معصوم 

شککود، نککه  دم در آن زمککان در مقبولیککت خالصککه مککی کننککد و نقککش مککر را فککراهم مککی

بخشی به حکومت آنان، در زمان غیبت آنان ک ککه حکومکت در ایکن دوران بکر       مشروعیت

 گونه باشد.  الشرایط است ک نی  باید همین عهدۀ فقیه جامع

ای ضمن تصری  به متهاوت بکودن ایکن دو دوره و اینککه در     اهلل خامنه اما در بیان آیت

غیبت، فقیهی از سوی خدا معیّن و منصوب نشده، جمهوریت و اسالمیت دو رککن و  زمان 

پایۀ مشروعیت نظام دانسته شده است. این سخن بکدان معناسکت ککه در صکورتی فقیکه      

الشرایط مجاز است برای تشکیل حکومت اقدام کنکد یکا زمکانی اسکتمرار حککومتش       جامع

 و رضایت مردمی همراهی نماید.شود که وی را اقبال عمومی  غاصبانه تلقی نمی

های موجود در حوزۀ مشروعیت، از میکان سکه دیکدگاه مشکروعیت      با نگاهی به دیدگاه

انتصابی یا الهی، والیت شأنی فقها و مشکروعیت دوگانکه و مجمکوعی، دیکدگاه ایشکان را      

 بندی کرد. توان در قسم اخیر رده می

نگکرد، از   سیاسی به این بحکث مکی  رو که از منظر کالمی و فلسهۀ  نوشتار حاضر ازآن 

گانۀ مشروعیت؛ یعنی قانونیت، مقبولیت مردمی و حقانیت، به معنای اخیکر   میان معانی سه

گویی به این پرسش قرار داده است که: آیا بدون رأی  نظر دارد و محور بحث خود را پاسخ

اقتضای  مردم و رضایت عمومی، تصدی حکومت از ناحیه فقیه غاصبانه و نامشروع است؟

دیدگاه مشروعیت مجموعی آن است که رأی مردم همانند شرایط شکرعی ماننکد عکدالت،    

تقوا و ... در اذن شارع دخالت داشته باشد و بدون آن اذنی از ناحیۀ شارع بکه فقیکه بکرای    

الشکرایط   تشکیل حکومت و تصدی آن داده نشده است. به بیانی دیگر، حکومت فقیه جامع

 شود که رضایت مردمی وی را همراهی کند. لی خارج میدر صورتی از اصل اوّ

این دیدگاه اگرچه با مباحث کالمی مانند آننه در توحید ربوبی آمد ناسازگار نیست، بکا  

ها بایکد پکژوهش درخکوری سکامان داد.      روست که برای پاسخ بدان هایی چند روبه پرسش

 ها بدین قرار است: ترین این پرسش مهم

نظریه که به سازگاری اج ای درونکی ایکن نظریکه و همکاهنگی بکا      . در مقام تعریف 2

 اج ای بیرونی مرتبط است: 
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گانکه مشکروعیت )مشکروعیت الهکی و دیکدگاه دوم       های سه بین دیدگاه اوالً، چه فرقی 

مشروعیت مردمی، یعنی والیت شأنی فقها و دیدگاه مشروعیت مجموعی و دوگانه  وجود 

 دارد؟

های نظکر   بری همان دیدگاه اخیر است یا با آن تهاوت دارد؟ ویژگیثانیاً، آیا دیدگاه ره

 رهبری در حوزۀ مشروعیت چیست؟

گانه مشروعیت )قانونیت، مقبولیت و حقانیت  سخنان رهبری ناظر به  ثالثاً، از معانی سه

 ی  از آنهاست؟ کدام

روعیت رابعاً، مقصود از رأی مردم و رضایت اکثریت چیست و چه حدی از آن پایۀ مشک 

 آید؟ نظام اسالمی به شمار می

تکوان   کنکد؟ آیکا مکی    . در مقام توجیه نظریه، چه دلیلی از نظریۀ ترکیبی پشتیبانی می3

 دلیل نقلی یا عقلی برای اثبات این نظریه ارائه کرد؟

. در مقام پیامد و لوازمات این نظریه، اوالً، آیا ابهکام در حکق یکا تکلیکف بکودن رأی      2

ز ابهام در مبنای مشروعیت است، نظارت بر فقیه، توقیت والیت و ع ل مردمی که ناشی ا

سازد؟ از این نظر لکوازم نظریکه مشکروعیت ایشکان در امکور      رهبری را با چالش مواجه می

 گانۀ فوق چیست؟ سه

های مردمی  توان تشکل ثانیاً، به دلیل مواجه شدن تنهیذ ولی فقیه با مشکل دور، آیا می

فقیه سامان داد؛ حتی اگر اذن و تنهیکذی از ناحیکۀ فقیکه همکراه آنهکا       را برای اعتراض به

 نباشد؟

ثالثاً، گسترۀ والیت فقیه چه مقدار است؟ آیا همۀ جهان اسکت یکا بکه همکان مردمکی      

 اند؟  محدود خواهد بود که وی را در مقام حاکم خود پذیرفته

وجه قرار گرفته و از آن عنوان گرانیگاه مباحث مورد ت در جای جای این نوشتار آننه به

های ذکرشده ارائه شود، تهکی  میان مقکام   طریق تال  شده است پاسخی برای پرسش

حق حاکمیت و مقام تصدی حکومت است؛ اوّلی به مقام ثبوت و حوزه کالم و نظر مرتبط 

های اجتمکاعی. مشکروعیت اگرچکه در هکر دو      است و دومی به مقام اثبات و حوزه واقعیت

معنکای حقانیکت    نای مجاز بودن از سوی شارع است، این معنا در مقکام اول بکه  مع حوزه به

شود، با  عنوان شرطی در جواز تصدی لحا  می است و در مقام دوم که مقبولیت مردمی به

معنای مقبولیت یکی خواهد شد و پایۀ مشروعیت نظام را شککل خواهکد داد. بکه عبکارت     

حضور و غیبت معتقد باشکیم )و اینککه در زمکان     دیگر، حتی اگر به متهاوت بودن دو دوره
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غیبت، فقیهی از سوی خدا معیّن و منصوب نشده اسکت  در مقکام تصکدی، جمهوریکت و     

شوند و از این نظر فرقی میان معصوم و  اسالمیت دو رکن و پایۀ مشروعیت نظام تلقی می

 غیرمعصوم نیست.

شود در مقام  ت، موجب نمیمعنای دیگر این سخن آن است که عدم تعین در زمان غیب

رو،  ثبوت، فقیهی که از شرایط شرعی برخوردار است، از حق حاکمیت برخوردار نباشد. ازاین

شکود معصکوم و فقیکه از چنکین      از این نظر هم باید گهت در مقام ثبوت آننه موجب مکی 

جوازی برخوردار شوند، برخورداری فقیه و معصکوم از شکرایط شکرعی اسکت و ایکن بکدان       

 آید. های مشروعیت به شمار نمی است که رأی مردم در آن مرحله از پایهمعن
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