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 چکیده 

دخالت »ساالری دینی، مفهوم ساالر از جمله مردمهای مردمو نظام اندیشه در
ساالر از نظریه و های مردمهسته مفهومی مشترکی است که مرز نظام« مردم
مفهوم دخالت مردم، توجیهی کند. وجه مهم ساالر معین میهای غیر مردمنظام

آورند ساالری دینی برای آن میساالر و مردمهای مردماست که هر یک از نظریه
 ساالری بود. مطابقهای مختلف از مردمتوان شاهد قرائتو از همین ناحیه می

و « مشروعیت»این نوشتار دو دیدگاه کالن درباره توجیه دخالت مردم از موضع 
هایی متفاوت م تقریراکه البته هر کد وجود دارد« یر مشروعیتغ»نیز از موضع 

مشروعیت « تک ساحتی»دارند. در مسئله مشروعیت با دو الگو مواجهیم. الگوی 
بعدی از ابعاد حکومت مانند  مشروعیت که اولی ناظر به« چند ساحتی»و الگوی 
که ناظر  های کسب و اعمال قدرت است و دومیهای حاکم یا فرایندصالحیت

بر موارد دوگانه پیش همه ابعاد حکومت از جمله غایات و نیز کارآمدی عالوهبه
ای آیت اهلل خامنه شناسی داده بنیاد، موضعروش این نوشتار متکی به است. در

                                                                                                    
 (mb.khorramshad@gmail.com))نویسنده مسئول(سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائیاستاد علوم . 0
 (amini1300@gmail.com)استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد. 1
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دسته دوم تقریر کرد که مسئله مشروعیت در یک الگوی چند  وتوان جزرا می
 کند. اد حکومت مطرح میچهار بعد از ابع ساحتی و  ناظر به

ساالری دینی، مشروعیت، الگوی تک ساحتی، الگوی چند مردم ها:واژهکلید
 .ایآیت اهلل خامنهساحتی، 
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 مقدمه. 1

دخالت »ساالری دینی اصل خصوص مردمساالری و بههای مردمدر عموم نظریه
سیاسی پذیرفته شده در ساحت تنظیم زندگی جمعی و اجتماعی و نظم « مردم

 )استبدادی( و ساالرهای یکهساالر با نظامهای مردماست. در واقع تفاوت نظام
ها برخالف این است که در آن )الیگارشی و آریستوکراتیک( در ساالراندک
لحاظ نظری عامه یا اکثریت باالیی از مردم  کم بهساالر که دستهای مردمنظام

نفر یا تعداد دانند، تنها یکگیری میبرای تصمیمرا واجد حق و فرصت 
 محدودی امکان و حق دخالت در تنظیم زندگی سیاسی جامعه را دارند. 

های عنوان هسته مفهومی مشترک همه نظریهمفهوم دخالت مردم به 
های غیر ساالر با نظامهای مردمگذاری بین نظامرغم مرزساالری، بهمردم
نظریه  چنان کلی و کالن است که تصویر شفاف و مشخصی از آنساالر مردم
ها مورد این مفهوم الزم است که برخی پرسش ایضاح دهد. بنابراین براینمی

ساالری و های مردمبندی روشنی از هریک از نظریهتوجه قرار گیرد تا صورت
 ید. آ دستساالری دینی بهنیز مردم

ها برای دخالت توجیهی است که هریک از نظریهها، نحوه این پرسش یکی از  
این  آورد؟ پاسخ بهدادن عامه مردم در تنظیم و اداره جامعه و نظم سیاسی می

ساالری دینی و هر نوع نظریه ها در مردمنوع نظریهپرسش در شکل دادن به
باره در جمع این خصوص که دردرباره حکومت مهم و تعیین کننده است. به

 یاههای متفاوتی وجود دارد و هریک توجیهساالری دینی دیدگاهمردمبهقائالن 
 متفاوتی دارند. 

 روش پژوهش  .2

از جایگاه  محورپردازی متنهای تحلیل و نظریههای کیفی، روشمیان روش در
پردازی ها روش نظریهقابل توجهی برخوردارند که یکی از پُرکاربردترین آن
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موضوع  مبنایی است که برای تکوین یک تئوری درباره داده بنیاد یا نظریه
 ی مبنایی برخالف رهیافت قیاسی که با نظریهنظریه» رود. کار میپژوهش به

گیرد، کار ها برای آزمون تجربی سرچشمه میشود و از فرضیّهکلّی شروع می
ام را های عها، مضامین یا مقولهکند و سپس الگوخود را با مشاهده شروع می

ها در این روش داده در. (49-40: 0933کند )خلیلی شورینی، بینی میپیش
بندی سازی و سپس مقولهسه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مفهوم

 شوند. می
ها گذاری، جداسازی، ترجمه و سازماندهی دادههای کوچکی برای نامها ابزارکُد
پردازی داده بنیاد است ندی کلیدی در نظریهروند. کدگذاری نیز فرایشمار میبه

ها و آوری شده، تجزیه و تحلیل شده و نامهای جمعکه طی آن داده
یابد که از اهمیت نظری یا ها اختصاص میبرخی اجزای آن هایی بهبرچسب

ذاری باز فرآیند گبرجستگی خاصی درباره موضوع مورد بررسی برخوردارند. کد
 ها درها و ابعاد آنآن مفاهیم شناسایی شده و ویژگی تحلیلی است که طی

دنبال ارتباط دادن خرده درکُدگذاری محوری محقق به شوند.ها کشف میداده
یک گر و پیامدها( بهها، شرایط مداخلهها )شرایط عِلّی، زمینه، راهبردمقوله

مرحله کُدگذاری  پرداز داده بنیاد، یک مقولهاین مرحله، نظریه مقوله است. در
در مرکز فرآیندی که در  مرکزی  هعنوان پدیدرا بهباز را انتخاب کرده و آن

آن  شده را به های یاددهد و سپس، خرده مقولهحال بررسی آن است، قرار می
 (. Strauss& Corbin,1998دهد )ربط می

وت خواهد ابزار انتخابی متفا شیوه گردآوری اطالعات برحسب نوع پژوهش و
این پژوهش، روش  برای گردآوری اطّالعات در. (93: 0939)پورعزت،  بود

مورد پژوهش، مقاالت  تخصّصی در زمینه مشتمل بر منابعی علمی و ایکتابخانه
های رسمی و علمی و پژوهشی، اسناد و مدارک دست اوّل، آرشیو سازمان

اسناد، مدارک و مطالب در  گذاری، کلیههای اینترنتی بررسی شد. در کدسایت
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ای که از سوی مراجع رسمی انتشار یافته و آیت اهلل خامنه دسترس منسوب به
آوری و مورد بررسی و متناسب روش تمام شمار جمع دارند به در دسترس قرار

ای درباره آیت اهلل خامنه با موضوع تحقیق انتخاب شد و در نهایت نظرگاه
 شد.  بندی مفهومیساالری دینی وی صورتمردممشروعیت در نظریه 

 پیشینه و نوآوری .3

مشروعیت خصوصا در آراء متفکران دینی مثل مصباح  در مباحث مربوط به
یزدی، جوادی آملی، الریجانی )صادق و محمد جواد(، سئوال مشروعیت 

گونه طرح مسئله سبب این کند ومشروعیت حاکم تقلیل پیدا میحکومت به 
عنوان یکی از شروط ه است که این جریان فکری در پذیرش مردم بهشد

 مشروعیت دچار چالش باشند. 
اگر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشند، باید هر زمان که مردم 
نخواستند حکومت فقیه عادل واجد الشرایط، نامشروع باشد )مصباح یزدی، 

0930 :94.) 
بین مشروعیت حاکم و مشروعیت حکومت  دلیل خَلطی است کهاین چالش به

گیرد. باید بین مشروعیت حاکم و مشروعیت حکومت تفاوت قائل صورت می
های مطلوب های وی با ارزششد. در بحث مشروعیت حاکم، انطباق ویژگی

آیت اهلل  گیرد، اما در مشروعیت حکومت مثل دیدگاهشارع مورد توجه قرار می
شرایط حاکم نیست و  حکومت، محدود بهای سئوال مشروعیت خامنه

های دیگری از جمله غایات و نیز نحوه تاسیس و استمرار حکومت  و ساحت
 حتی کارآمدی نیز مطرح است. 

ساالری دینی های در طرح مسئله مشروعیت در نظریه مردماین یکی از نوآوری
طور کلی بهای است که اساس مواجهه با مسئله مشروعیت را آیت اهلل خامنه

است، در  این مقاله که تابع مطلب اول کند. دومین نوآوری دردگرگون می
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های رایج، از مشروعیت مردمی، مشروعیت الهی و مشروعیت بندیتقسیم
هایی که بر نقش مردم در شد که در تفسیرمردمی نام برده میـ  دوگانه الهی

ایشان جزو دسته د داشتند، ای تاکیآیت اهلل خامنهمشروعیت حکومت از نظر 
این نوشتار مشروعیت دوگانه  شد. اما دربندی میسوم و مشروعیت دوگانه طبقه

نیست  و مسئله مشروعیت واحد است، اما متناسب با شئون مختلف حکومت 
مشروعیت های مختلف درباره مشروعیت است که از آن تعبیر به دارای ساحت

گردد که متکی بر روش مطالعه بر میوری بهچندساحتی شده است. سومین نوآ
 روش داده بنیاد است. 

 چارچوب مفهومی  .4

ساالری دینی، دو دیدگاه های مردمدرباره نحوه توجیه دخالت مردم در نظریه
کالن وجود دارد. دیدگاه اول بر نحوه توجیه دخالت مردم از موضعی غیر از 
مشروعیت استوار است که تقریرات گوناگونی دارد. دیدگاه دوم نیز از موضع 

 کند. وجیه و مدلل میتمشروعیت دخالت مردم را 

 توجیه از موضع غیر مشروعیت  .4ـ1

کم چهار تقریر از نحوه توجیه دخالت مردم از موضع غیر مشروعیت وجود دست
 دارد. 

 فعلیت و تداوم نظم سیاسی .4ـ1ـ1

ها در توجیه دخالت مردم در امور و در پیش گرفتن رویه یکی از تقریر
ها بدون مردم فعلیت این است که حکومت دلیلها بهساالرانه در اداره کارمردم

گیری و تداوم حکومت، توجیه پذیرفتن یابند و ضرورت شکلو تداوم نمی
 دخالت مردم در امور است. 

مفهوم آنکه شخص حاکم از بهاستعداد و صالحیت ) . والیت در مرتبه1
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 های الزم والیت و حکومت برخوردار باشد(؛صالحیت
مفهوم آنکه منصب و مقام والیت از سوی بهجعل و اعتبار ) . والیت در مرتبه1

 گردد(؛ کسی که والیت برای وی مسلم است، برای حاکم واجد صالحیت اعتبار
صورت مفهوم آنکه قدرت و امکانات بهبهسلطه و فعلیت ) . والیت در مرتبه9

: 0914حاکم واجد صالحیت واگذار شود( )منتظری، بالفعل از سوی مردم به
 .(041، 0ج
مشروعیت، محلی از اعراب ندارد و  این تقریر توجیه دخالت مردم در مرتبه در

 مردم برای جامه عمل پوشاندن آراء والیت فقیه موضوعیت دارند. 
این پرسش بگوییم حکومت ولی فقیه نیز چنین است، زیرا والیت  باید در پاسخ

و ولی فقیه خود نیز تحت لوای  منزله والیت فقه و مکتب بر جامعه استفقیه به
دین است و حاکمیت ولی همانند آرای او در مقام افتا و مرجعیت نافذ است و 
پذیرش مردمی، دخلی در حقانیت و مشروعیت آن ندارد، هرچند برای آنکه 
جامه عمل بپوشد، پذیرش مردمی از ارکان اصلی آن است )مؤسسه آموزشی ـ 

 .(090 -094: 0944پژوهشی امام خمینی، 

 مدی نظم سیاسیآکار .4ـ1ـ2

های فراوان جامعه برای پیشبرد برخی دیگر معتقدند با دخالت مردم، استعداد
فزایش کارآمدی و ا این امر به شوند وصحنه اداره جامعه آورده میامور به

البته بدون آنکه در مشروعیت حکومت نقشی ؛ شودکارایی حکومت منجر می
 داشته باشد. 

این امر دایرمدار  کند یا نامشروع؛دم نیست که حکومتى را مشروع مىرأى مر
کمال اوصاف ذاتى آن حکومت است و نسبتى که با کمال انسانى و قرب به

تواند حکومت مشروع )یا نامشروع( این رأى مردم است که مى نهایى دارد. امّا
 .(94: 0930را کارآمد سازد )الریجانی، را فعلیّت بخشد و آن

که مشروعیت از ناحیه مردم این رغماین تقریر از توجیه دخالت مردم، به در
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چنان است که بدون قبول آناما نقش مردم در کارآمدی حکومت دینی  ،نیست
)ع( نیز نظام اسالمی موفق  ها با وجود مبارک حضرت علیو پذیرش آن

 (. 39-31: 0943نخواهد بود )جوادی آملی، 

 شناختی()مشروعیت جامعهمقبولیت  .4ـ1ـ3

مشروعیت قبول ندارند اما  که پذیرش نقش مردم در مرتبهاین ای دیگر باعده
مقبولیت از ناحیه معتقدند نظام اسالمی برای اعمال مطلوب قدرت در جامعه به

 مردم نیاز دارد. چرا که حاکم اسالمی حق استفاده از زور و تحمیل را ندارد. 
اعم از  ـانسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى 

رو، نه در اصل دین، رواست؛ )الاکراه فى نیست. از این مجبور ـالهى یا غیر آن 
تواند اجبارى باشد؛ هر چند و نه حکومت دینى مى 111(، آیه 1الدین(؛ بقره )

: 0930ى را بپذیرد )جوادى آملى، که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت اله
19). 

 ساالری دینی نسبت بهاتفاقا تفکیک مشروعیت از مقبولیت از امتیازات مردم
ساالری غیر دینی، مقبولیت و ساالری)سکوالر( است. چرا که در مردممردم

ها جدایی و انفکاک نیست. چون نآمشروعیت عین هم هستند و بنابراین بین 
 مدار است. اندیشه انسان نآوعیت و مقبولیت( یک چیز و مبنای هر دو )مشر

ساالری، مشروعیت و مقبولیت، تملیک و تملک و مملک و مالک در مردم
بودن، عین هم است و هیچ تعددی ندارد. دلیل عین هم بودن مشروعیت و 
مقبولیت، این است که براساس دموکراسی عادی و مادی، بشر باید خود را 

که مصداق ( اداره کند.... کسی19أَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ )جاثیه: براساس أَفَرَ
اندیشه شخصی خود  أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ است، مشروعیت قانون به

هاش را قبول دارد. اندیشیده و خودش هماندیش طوراین اوست؛ یعنی خود او
گونه نیندیشید؛ بلکه با این اما اگر کسی مشروعیت او عین مقبولیت اوست.
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طور گفت: من این (01ها النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ )فاطر: ایة یَا أَیُّ تمسک به
هم مالک هستی خودم نیستم. خداوند، جهان را آفریده و او شارع است و من

وحی و نبوت و  صورت، مشروعیت بهاین باید شریعت او را بپذیرم. در
شود مقبول؛ این می شود مشروع وگردد؛ آن میمی ایمان مردم بر مقبولیت، به

: 0943)جوادی آملی، « شود مالکاین می کننده( و شود مملک )تملیکآن می
  (.34ـ  31

 اضطرار  .4ـ1ـ4

رای مردم را از باب اضطرار و  بر موارد پیش گفته برخی نیز رجوع بهعالوه
ها برای دخالت مردم، از نآدانند و بنابراین توجیه عنوان حکم ثانوی  میبه

این دخالت  طور طبیعی مثال در تعیین گستره و دامنهشود که بهاضطرار ناشی می
 لوازم و پیامدهای خود را دارد که مرز آن همین اضطرار خواهد بود. 

نتخاب مردم ا توان بهیدر تعیین یا تشخیص ولی فقیه از بین فقهای عادل نم
حق نیستند تا تمسک کرد؛ زیرا بر مبنای مشروعیت بالواسطه الهی، مردم ذی

علیهم در نصب و تعیین ولیّ،  که مولّیاین عالوهبتوانند ولیّ را انتخاب کنند؛ به
رأی مردم و نفی انتخاب، که عدم رجوع بههیچ نقشی ندارند، اما در صورتی

عنوان ثانوی و الم و موجب وهن نظام اسالمی تلقی شود، بهدستاویز دشمنان اس
رأی مردم رجوع کرد )مکارم شیرازی، نحوی بهتوان بهاز باب اضطرار می

 .(101، ص0ق، ج0001

 توجیه دخالت مردم از موضع مشروعیت   .4ـ2

این گزاره فراتر از موارد پیش گفته است  توجیه پذیرش و رای و نظر مردم ذیل
ساالری که در نظام مردمطوریشروعیت آن نظم سیاسی دخالت دارد. بهو در م

نوعی منتخب مردم است، حق های اسالمی که بهدینی، تنها آن فقیه دارای معیار
 حاکمیت بالفعل خواهد داشت. 
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کند. بنابراین با انتخاب مردم است که فقیه واجد شرایط رهبری، والیت پیدا می
ه دارای شرایط رهبری باشند و یکی از آنان با اگر در یک زمان صد فقی

والیت انتخاب  وسیله خبرگان بههای الهی و اسالمی با رأی اکثر مردم یا بهمعیار
)صالحی ت شود، فقط همان یک فقیه والیت و حاکمیت بالفعل خواهد داش

 (.41: 0919نجف ابادی، 

 مردمای در نحوه توجیه دخالت آیت اهلل خامنهنظرگاه ـ5

گذاری باز از مجموعه عنوان روش پژوهش، کدمطابق روش داده بنیاد به
 سازی صورت گرفت. شکل زیر انجام شد و کار اولیه مفهومهای آن بهبحث

 کدگذاری باز. 1جدول 

 )مفهوم( کد داده شناسه

1R 

نحو منطقى و صحیح وجود در قانون اساسى، توزیع قدرت به
هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ  مراکز قدرت دارد و همه

گیرنده  کننده و تصمیم مردم ارتباط دارند و مردم تعیین
هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع 

 مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره پایه
 مردم این است

دخالت مردم در 
مشروعیت نظام 

 سیاسی

2R 

دانند که وقتى اعتماد وجود نداشت، ت ایران مىدشمنان مل
مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتى مشارکت و حضور در 
صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ 

خواهند خواهند؛ هدف دشمن این است. مىرا مىها اینآن
اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از 

مراتب از آتش زدن هى بگیرند. این، ضررش بجمهورى اسالم
بانک و سوزاندن اتوبوس بیشتر است. این، آن چیزى است 

 که با هیچ خسارت دیگرى قابل مقایسه نیست

نقش مشارکت 
مردم در 
 مشروعیت

اهمیت مشروعیت 
 یدر جمهور
 اسالمی

3R دخالت مردم در ودوم خرداد چهل میلیون نفر پاى جا در بیستیک
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یعنى هشتاد و پنج درصد شرکت هاى رأى آمدند؛ صندوق

مردم در انتخابات؛ این چیز بسیار مهمى است. یقیناً حضور 
که در مردم در مشروعیت یک نظام نقش دارد. آن کسانى

غرب، مشروعیت خودشان را اساساً ناشى از حضور مردم 
ها دانند، آندانند و هیچ عامل دیگرى را در آن دخیل نمىمى

 ن ندارندیک چنین حضورى را اآل

مشروعیت نظام 
 سیاسی

4R 

ایم و عنوان حاکمیت اسالمى شناختهچه ما بهدر اسالم آن
ساالرى امروز هم بناى کلّى این جامعه بر آن قرار دارد، مردم

هاى رایج دنیا در بنیاد اختالف دینى است که با دمکراسى
هاى رایج دنیا دمکراسىمشروعیتِ رأى مردم در  دارد. ریشه

ساالرى اسالمى اساساً با مشروعیت رأى مردم در نظام مردم
را حکومت اسالمى و حاکمیت دنبال آن هستیم و آنکه ما به
 .آوریم، متفاوت استحساب مىاسالم به

تفاوت مشروعیت 
ساالری در مردم

دینی با 
های دموکراسی
 غربی

5R 

 استوارى بر پایه مى و بهتفکّر اسالمشروعیت این نظام به
اسالم است؛ مشروعیت مجلس و رهبرى هم بر همین اساس 

هم از اسالم روى اگر من»وقت فرمود:  است. امام یک
گفت. راست هم مى« گذارندبرگردانم، مردم مرا کنار مى

خاطر فداکارى و عظمت او اسالم شناختند؛ به مردم امام را به
ما، بنده و شما هم  افتادند، که همه در راه اسالم دنبالش راه

 «طور هستیمهمین

تفکر اسالمی عامل 
بخش مشروعیت

 نظام سیاسی

6R 

های حکومت امیرالمؤمنین، برخاسته از اراده یکی از شاخصه
و  یعنی از راه غلبه -« تغلّب»مردم و خواست مردم است. 

. در منطق امیرالمؤمنین نیست... -زور بر مردم حاکم شدن 
خودش گفت که اگر مردم نیامده بودند؛ اگر مردم اصرار 

 ای بهاین طلب جدّی مردم نبود، من عالقه کردند، اگرنمی
 این کار نداشتم

نفی حکومت بر 
مردم از راه زور و 

 غلبه

7R مشروعیت حاکم  بر رأى و خواست مردم، بر پایهنظام سیاسى در اسالم عالوه
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 )مفهوم( کد داده شناسه
شود، استوار ده مىاساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامی

شود، از تقوا و که براى حکومت انتخاب مىاست. اگر کسى
مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از  عدالت برخوردار نبود، همه

نظر اسالم این حکومت، حکومت نامشروعى است؛ اکثریت 
 که هیچ

با معیار تقوا و 
 عدالت

8R 

مبارزه با فساد، تبعیض و نیز  مشروعیت من و شما وابسته به
خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. االن درباره عدالت

شود، بنده هم از این های زیادی زده میمشروعیت حرف
این است که اگر ما دنبال  ها بلدم؛ اما حقیقت قضیهحرف

ام، وجودم جا نشستهاینعدالت نباشیم، حقیقتاً من که 
چه  چه اختیار دارم و هر عنی هرنامشروع خواهد بود؛ ی

تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم 
ایم ایم. ما آمدهطور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمدههمین

ترین مواهب الهی که مهم -جامعه را از مواهب الهی خودش
چنین مواهب اخالقی و معنوی و هم -در عدالت وجود دارد 

 .برخوردار کنیم

 ات حکومتغای
)عدالت( عامل 

ساز و مشروعیت
 زدامشروعیت

9R 

نجام وظیفه و کارآیی در انجام ا ما بسته به مشروعیت همه
این اصرار و تکیه دارم که بر روی  وظیفه است. بنده روی

ها و کارآمدی مسؤوالن طبق همان ضوابطی که کارآیی
قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه 
شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. 

 جمهور، نمایندهکه ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیساین
این شرایط  ایم و باهشرایطی قائل شد مجلس و برای وزیر

تواند انجام بدهد، این شرایط، مالک این وظیفه را می ایمگفته
این وظایف و اختیارات و قدرتی  مشروعیتِ برعهده گرفتن

این حکم  کند؛ یعنیما عطا میاست که قانون و ملت به
هایی که از آن متشعب است، شعب و شاخه والیت، با همه

کارآمدی موثر در 
 مشروعیت

تحقق وظیفه موثر 
 در مشروعیت
ناکارآمدی 

 زداستمشروعیت
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این  کهاین عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی ه رویرفت

عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. 
این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از  وقتی
های مختلف، آن مشروعیت هم زایل الن در بخشئومس بقیه

دنبال کارآمدی باشیم. باید هر یک از خواهد شد. ما باید به
ها، از صدر تا ساقه، هستند، لیتئواین مس کسانی که متصدی

قدر معقول انجام هاست، بهآن چه را که برعهدهبتوانند آن
 دهند

11R 

معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد،  در نظام اسالمى قهر و غلبه
از اختیار مردم و انتخاب  اقتدار معنا دارد، اما اقتدارِ برخاسته

و سالح باشد، در  مردم؛ آن اقتدارى که ناشى از زور و غلبه
اسالم و در شریعتِ اسالمى و در مکتب امام معنا ندارد؛ آن 

 .وجود آمد، محترم استقدرتى که از انتخاب مردم به

در  نفی قهر و غلبه
 اعمال حاکمیت

11R 

نحو منطقى و صحیح وجود در قانون اساسى، توزیع قدرت به
مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ  دارد و همه

گیرنده هستند کننده و تصمیممردم ارتباط دارند و مردم تعیین
 و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه

مردم  نظر ما درباره مشروعیت خودش را از دست داده است.
 این است

نقش مردم در 
مشروعیت نظام 

 سیاسی

12R 

جایی که یک شخص بعد از این دوران )حضور معصوم( آن
عنوان  حاکم از طرف خداوند متعال معین نشده معینی به

جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن است، در این
ا و صفاتی که هاول آمیخته بودن و آراسته بودن با مالک

اسالم بر حاکم اسالمی معین کرده است. رکن دوم قبول و 
پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکمی را، شخصی را که 

حکومت های حکومت است نشناختند و او را بهدارای مالک
نپذیرفتند، او حاکم نیست؛ اگر دو نفر که هر دو دارای این 

قبول حاکم از 
سوی مردم شرط 
حقیقی حاکمیت 

 است.
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ته و پذیرفته شده، او ها هستند، یکی از نظر مردم شناخمالک

حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط )حقیقی( در 
نظر بححاکمیت است. رهبر آن مجتهد عادل مدیر مدبر صا

او  صاحب بصیرتی است که مردم او را شناخته باشند... و به
گرایش پیدا کنند و رو بیاورند، اگر مردم چنین کسی را 

کنند، چنین کسی را پیدا  مینشناختند، خبرگان امت جستجو 
جا هم اوالً این کنند. باز درمردم معرفی میکنند، بهمی

خبرگان نمایندگان مردمند. ثانیاً خود مردم بعد از معرفی 
 شود امامپذیرند، بعد او میخبرگان او را می

13R 

مشروعیت.  پایه تند، نه همهدر اسالم مردم یک رکن مشروعی
 بر رأى و خواست مردم، بر پایهنظام سیاسى در اسالم عالوه

شود، استوار اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مى
شود، از تقوا و که براى حکومت انتخاب مىاست. اگر کسى

مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از  عدالت برخوردار نبود، همه
م این حکومت، حکومت نامشروعى است؛ اکثریت نظر اسال
 که هیچ

مردم تنها رکن 
 مشروعیت نیستند
عدالت و تقوا پایه 
 اساسی مشروعیت

14R 

کس در نظام اسالمى نباید مردم، رأى مردم و خواست هیچ
 مشروعیت مردم را انکار کند. حاال بعضى، رأى مردم را پایه

است. بدون آراءِ مردم،  مشروعیتاعمال  دانند؛ الاقل پایهمى
نظام  بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه

ماند. البته مردم، مسلمانند و این شود و نمىاسالمى، سرِپا نمى
قوانین و احکام اسالمى  باراده و خواست مردم، در چارچو

 است

رای مردم در 
اعمال مشروعیت 

 موثر است

15R 

مبانى  اسالمى، اساس حرکت بر پایبندى بهدر نظام جمهورى 
عنوان مبدأ مشروعیت این نظام که بهاست. آن چیزى

فقیه، شود بهکه منتقل مى الهى شود، یعنى والیتمحسوب مى
 که در رتبهپایبندى بر احکام الهى. آن کسى مشروط است به

 صالحیت حاکمان
)فقاهت و 

احکام  پایبندی به
الهی( موثر در 
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هاى اسالمى، نسبت آرمان رهبرى نشسته است، اگر نسبت به

قید شود، از قوانین اسالمى از لحاظ نظرى یا عملى، بى به
افتد و دیگر اطاعت او بر کسى واجب نیست، مشروعیت مى

 بلکه جایز نیست

مشروعیت نظام 
 سیاسی است

16R 
ها که بر عهده شارع است، مردم در از مرحله جعل معیار غیر

طور غیرمستقیم و با واسطه و در تطبیق افراد با نظر شارع به
 امر پذیرش حاکم، نقش تعیین کننده و مستقیم دارند.

نقش تعیین کننده 
مردم در پذیرش 

 حاکم

17R 

در الگوی پیشرفتی که با همفکری و تالش نخبگان تدوین 
 ؛عنوان یکی از ارکان اصلی لحاظ شودخواهد شد، عدالت به

چرا که در اسالم، عدالت، معیار حق و باطل و مالک 
 ها استمشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت

عدالت معیار 
مشروعیت و عدم 

 مشروعیت

بخش، ای از موضع مشروعیتآیت اهلل خامنهگذاری باز، مطابق جدول کد
 کند. دخالت مردم را در اداره امور جامعه توجیه می

مراکز  نحو منطقى و صحیح وجود دارد و همهقدرت بهدر قانون اساسى، توزیع 
کننده قدرت هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین

گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع و تصمیم
است  ى مردم اینمشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره پایه

 .(44/ 0/01ای، )خامنه
ساالری دینی چنین در اهمیت مردم و رای خواست مردم در مردمایشان هم
 این اهمیت ها را انکار کند و در توجیهاین کند که کسی حق نداردتاکید می

کند که حتی اگر رای مردم پایه مشروعیت نباشد، الاقل چنین احتجاج میاین
 (43/ 00/9 ،ای)خامنه استپایه اعمال مشروعیت که 

گذاری مشارکت مردم بر روی مشروعیت ای در اهمیت و تاثیرآیت اهلل خامنه
نفسه مشروعیت نظام اسالمی معتقد ساالری دینی و نیز اهمیت فینظام مردم
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پذیر شدن مشروعیت ناشی از مشارکت ضعیف مردم با هیچ است که آسیب
 خسارتی دیگر قابل مقایسه نیست. 

دانند که وقتى اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف نان ملت ایران مىدشم
خواهد شد؛ وقتى مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام 

خواهند؛ هدف دشمن این است. را مىها ایندچار تزلزل خواهد شد؛ آن
 خواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهورىمى

مراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس هاسالمى بگیرند. این، ضررش ب
بیشتر است. این، آن چیزى است که با هیچ خسارت دیگرى قابل مقایسه 

 .(9/33//13ای، نیست )خامنه
، 33درصدی مردم در انتخابات سال  31ایشان در فرصت دیگر و پس حضور 

اند و از همین شروعیت سخن گفتهمجددا در توجیه دخالت مردم، از موضع م
 اند. های لیبرال احتجاج کردهموضع در نقد دموکراسی

هاى رأى آمدند؛ یعنى ودوم خرداد چهل میلیون نفر پاى صندوقجا در بیستیک
هشتادوپنج درصد شرکت مردم در انتخابات؛ این چیز بسیار مهمى است. یقیناً 

که در غرب، د. آن کسانىحضور مردم در مشروعیت یک نظام نقش دار
دانند و هیچ عامل دیگرى مشروعیت خودشان را اساساً ناشى از حضور مردم مى

ای، خامنه) ها یک چنین حضورى را اآلن ندارنددانند، آنرا در آن دخیل نمى
0/0/33.) 

تواند در ذهن شکل بگیرد که بین این انگاره می های باال احتماالبا مرور گزاره
های رایج غربی و عمدتا لیبرال تفاوتی در مسئله االری دینی و دموکراسیسمردم

دانند. این انگاره البته مشروعیت نیست و هر دو مردم را عامل مشروعیت می
های مختلف بر تفاوت موضع ای در شکلآیت اهلل خامنه نادرست است و

بحث کرده و ساالری دینی در مسئله مشروعیت با دموکراسی غربی طرح مردم
ایشان برای تاثیر مردم بر مشروعیت در دو اند. این تفاوت پرداخته تبیین به
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 ساالری دینی و دموکراسی غربی معنای متفاوتی قائل است. دیدگاه مردم
ایم و امروز هم بناى کلّى عنوان حاکمیت اسالمى شناختهچه ما بهدر اسالم آن

هاى رایج االرى دینى است که با دمکراسىساین جامعه بر آن قرار دارد، مردم
هاى رایج مشروعیتِ رأى مردم در دمکراسى دنیا در بنیاد اختالف دارد. ریشه

دنبال ساالرى اسالمى که ما بهدنیا اساساً با مشروعیت رأى مردم در نظام مردم
آوریم، حساب مىرا حکومت اسالمى و حاکمیت اسالم بهآن هستیم و آن

 .(09/01/30ای، ست )خامنهمتفاوت ا

تبیین تفاوت مسئله مشروعیت در  ایشان از وجه نظر دیگری به چنینهم
این دو  همسانی بین اند و شائبهساالری دینی و دموکراسی غربی پرداختهمردم

عنوان ایشان از اسالم و تفکر اسالمی بهاند. را زدوده نظام در مسئله مشروعیت
اند. حتی مشروعیت مجلس و ساالری دینی نام بردهمردمپایه مشروعیت نظام 

 :اندرهبرى هم بر همین اساس طرح کرده
اسالم است؛ مشروعیت  استوارى بر پایهتفکّر اسالمى و به مشروعیت این نظام به

هم از اگر من»وقت فرمود: مجلس و رهبرى هم بر همین اساس است. امام یک
گفت. مردم امام راست هم مى .«گذارندکنار مى اسالم روى برگردانم، مردم مرا

خاطر فداکارى و عظمت او در راه اسالم دنبالش راه اسالم شناختند؛ به را به
 .(4/9/31ای، )خامنه «طور هستیمما، بنده و شما هم همین افتادند، که همه
 ای در گفتاری دیگر مجددا از همین موضع مسئله مشروعیت درآیت اهلل خامنه

شکلی که مبدا مشروعیت را والیت به ؛اندساالری دینی را طرح کردهنظام مردم
این  احکام الهی شرط تدوام شود و پایبندی بهفقیه منتقل می الهی دانسته که به

ها و قوانین آرمان مشروعیت است. بنابراین اگر ولی فقیه و رهبری نسبت به
افتد و اطاعتش بر ود، از مشروعیت میقید شاسالمی از لحاظ نظری و عملی، بی

 .(00/9/31ای، )خامنه دیگران واجب نیست بلکه جایز نیست
آیت اهلل ایشان مخاطب ممکن است که بین مواضع  بنابر مطلب منقول از
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این  اما ؛ای در مسئله مشروعیت احساس پارادوکس و دوگانگی کندخامنه
ست که مخاطب درباره احساس پارادوکس ناشی از پیش فرض خاصی ا

دیدن مشروعیت استوار « ساحتی»مشروعیت دارد. این پیش فرض بر یک 
مردم است، دخالت سایر عوامل و  است. بنابراین اگر مشروعیت متکی به

ها در آن باید منتفی باشد و اگر بر عناصری غیر مردم استوار است، توجیه مولفه
 آن بر اساس مردم ناممکن است. 

ای در مسئله مشروعیت، از دیدگاه آیت اهلل خامنه زم است کهبنابراین ال
این زمینه باشد که  متعارف فاصله داشته باشد و صاحب دیدگاه متفاوتی در

شود، ذهن مخاطب بزداید. بنابراین در ادامه بحث تالش می را ازای چنین شائبه
 بندی شود. ای  صورتآیت اهلل خامنهخصوص این دیدگاه به

ای در مسئله مشروعیت، مفاهیم آیت اهلل خامنه خصوصای فهم دیدگاه بهبر
ها گذاری باز در کدگذاری انتخابی  برای استخراج مولفهاستخراج شده در کد

 بندی شد. صورت

 کدگذاری محوری .2جدول

 مولفه مفهوم شناسه

1R 

و زور در کسب و  اعمال قدرت+ نقش مردم  نفی غلبه
در مشروعیت + مشارکت مردم در مشروعیت + نقش 
تعیین کننده مردم در پذیرش حکم+ قبول حاکم از سوی 

 مردم شرط حقیقی حاکمیت 

نقش مردم در  
مشروعیت از ساحت 
فرایند کسب و اعمال 

 قدرت 

2R 

ساالری دینی با تفاوت مشروعیت در مردم
دلیل حاکمیت تفکر های غربی بهدموکراسی

بخش نظام اسالمی+تفکر اسالمی عامل مشروعیت
سیاسی+ مشروعیت حاکم با معیار تقوا و 
عدالت+مشروعیت حاکم با معیار تقوا و عدالت+مردم 

 تنها رکن مشروعیت نیستند

صالحیت حاکمان 
ساحت 

بخش نظام مشروعیت
 سیاسی
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 مولفه مفهوم شناسه

3R 
م مشروعیت+عدالت و تقوا عدالت معیار مشروعیت و عد

)عدالت( عامل  پایه اساسی مشروعیت+غایات حکومت
 زداساز و مشروعیتمشروعیت

غایات حکومت موثر 
 در مشروعیت

4R 
کارآمدی موثر در مشروعیت+تحقق وظیفه موثر در 

 زداستمشروعیت+ناکارآمدی مشروعیت
مدی ساحتی آکار

 موثر در مشروعیت 

ای از الگوی متفاوتی در آیت اهلل خامنه که دهدکدگذای محوری نشان می
های رایج و مشهور برخوردارند و دیدگاهمسئله مشروعیت حکومت نسبت به

دانند. برای تبیین های گوناگونی در مسئله مشروعیت موثر میسطوح  و ساحت
 گیرد. های رایج مورد بحث قرار میایشان الگوی تر بحثبیشتر و دقیق

 ای بحث درباره مشروعیتهالگو. 4ـ1

دو دسته کالن که هرکدام نیز توان بهها درباره مشروعیت را میعمده نظریه
 اند تقسیم کرد. های متفاوتدارای تقریر

 الگوی تک ساحتی مشروعیت  .4ـ1ـ1

الگوی تک ساحتی که فضای متعارف نیز هست، سئوال مشروعیت عمدتاً  در
این ساحت معطوف  گیرد. گاهیمداقه قرار میحول یک ساحت پرسیده و مورد 

شود و مشروعیت حکومت با ها و صالحیت حاکم و حاکمان طرح میویژگیبه
 شود. مشروعیت حاکمان یکسان گرفته می

شود این است هاى روایى شیعى استفاده مىچه از روایات موجود در کتابآن
روایات باشد، حق که در زمان غیبت، فقیهى که واجد شرایط مذکور در 

)علیهم السالم(  تعبیر برخى روایات از طرف معصومانحاکمیت دارد و به
حکومت نصب شده است. مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب عام آنان از به

سوى معصومان است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند. 
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آله(  صلى اهلل علیه و) همان معیارى که حکومت رسول اهللاز نظر شیعه به
مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز والیت فقیه در زمان غیبت 

رأى  گاه مشروط بهمشروعیت خواهد داشت؛ یعنى مشروعیت حکومت هیچ
: 0930)مصباح یزدی،  ها نبوده، بلکه امرى الهى و با نصب او بوده استانسان

14). 
، مسئله محوری در سئوال مشروعیت های کسب و استمرار قدرتیندآگاهی فر
حکومتی مشروع است که در فرایند کسب قدرت  این تلقی عمدتا است. در

این  در»صورت اخالقی رضایت مردم را در تاسیس و استمرار داشته باشد. به
ساالری، مشروعیت و مقبولیت، تلقی مقبولیت عین مشروعیت است. در  مردم

 «بودن، عین هم است و هیچ تعددی نداردتملیک و تملک و مملک و مالک 
 (. 34ـ  31: 0943)جوادی آملی، 

مفهوم « کارآمدی» و در نهایت کسانی نیز هستند که مشروعیت را معطوف به
کنند و حکومت مشروع از حکومت نامشروع را بر اساس دارایی سازی می

و  مشروعیت، حاصل کارآیی»کنند. کارآمدی یا فقدان کارآمدی تحلیل می
که (. یا چنان111: 0914)ابوالحمد، « قاطعیت نظام سیاسی در درازمدت است

 تواندکارآمدی مستمر با گذشت چند نسل، می» :گویدباره میاودانل، در این
مفهوم تأمین منافع یک نظام سیاسی، مشروعیت ببخشد. این کارآیی عمدتاً بهبه

ای الزم برای این کار است )مصلح هها و نهاداقتصادی و نیز وجود ابزار مادی و
 .( 494: 0934زاده، 

 الگوی چند ساحتی مشروعیت  .4ـ1ـ2

معنای اعم  به« حکومت» امّا در نگاه چند ساحتی سئوال مشروعیت معطوف به
های گوناگون سخن شود و از حکومت  مشروع و نامشروع  در ساحتمطرح می

شود و صالحیت کمان تلقی میآید. در واقع حکومت اعم از حامیان میبه
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های دهد اما ساحتحاکمان یک ساحت از مشروعیت حکومت را تشکیل می
دیگری برای هر حکومت وجود دارد که در مشروع و نامشروع شدن آن موثر 

توان مسئله ایم. چرا که نمیرا مشروعیت چند ساحتی قلمداد کردهاست که ما آن
حدود کرد. در مشروعیت حکومت، یک ساحت محقانیت یک حکومت را به

بر صالحیت حاکم، ایده حکومت، نحوه استقرار و نیز چگونگی استمرار عالوه
گیری و جهد حکومت در تحقق این اهداف حکومت و حتّی اهداف غایی و جهت

 ها مؤثرند. نیز در مشروع بودن و نامشروع بودن حکومت
سازی قدرت با نقد مشروعبیتهام از طرفداران لیبرال دموکراسی در کتاب 

کند که یکی از اشکاالت کار وبر در نظریه وبر در بحث مشروعیت بیان می
« مشروعیت باور به» این است که مسئله مشروعیت را به تعریف مشروعیت

این روابط معین قدرت  که این تقلیل داده است و بنابراین امکان داوری درباره
 .(11: 0934یست را منتفی کرده است )بیتهام، واقعا مشروع است یا مشروع ن

آن « چند بعدی»از نظر بیتهام کلید درک مفهوم مشروعیت در شناسایی خصلت 
نظریه وبر در  (. و در همین نقطه اشکال دیگری به90: 0934)بیتهام،  است

های کند که اجزاء چند گانه مشروعیت را تا حد گونهمشروعیت وارد می
: 0934)بیتهام،  ل از یکدیگر و کامال خودکفا باال برده استجداگانه و مستق

00). 
عنوان بعد اخالقی و طرح چرایی اهمیت مسئله مشروعیت به وی سپس با

داند. سه هنجاری مناسبات قدرت، مشروعیت را دارای سه سطح مشخص می
 سطحی که قابل جایگزین با یکدیگر نیستند. 

 با قواعد مستقر سازگار و منطبق باشد.  .1

های مشترک فرادست و فرودست باور این قواعد را بتوان از طریق مراجعه به .2
 توجیه کرد. 

شواهد و مدارکی دال بر رضایت تابعان قدرت از یک رابطه قدرت معین  .3
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 وجود داشته باشد. 

 کدگذاری انتخابی. 3جدول 

 موضوع ابعاد هامولفه
 مردمساحت نقش 

 
 مشروعیت چند ساحتی

 
 الگوی مشروعیت

 ساحت صالحیت حاکمان
 ساحت غایات حکومت

 مدیآساحت کار
 

ای در آیت اهلل خامنه توان متوجه شد که الگویگذاری انتخابی میبا انجام کد
ساالری مسئله مشروعیت، الگویی چند ساحتی است و مشروعیت یک نظام مردم

ای با هناهلل خام مختلف موضوعیت دارد. در واقع نظر آیت هایدینی از ساحت
مشروعیت  توسع بیشتر در الگو مشروعیت چند ساحتی  و طبیعتا معطوف به

های خود با تقسیم شان در یکی از بحثیاگیرد. معنای اعم قرار میحکومت به
ها و سه ها، دو تطبیق افراد با معیارسه بخش یکی جعل معیار مراحل حکومت به

ها که برعهده پذیرش مردمی حاکم اسالمی، معتقد است غیراز مرحله جعل معیار
طور غیرمستقیم و با واسطه و شارع است، مردم در تطبیق افراد با نظر شارع به

ای، در امر پذیرش حاکم، نقش تعیین کننده و مستقیم دارند )خامنه
01/00/0941). 

کم مشروعیت حکومت در یداست که دستایشان پ هایاما از مجموعه بحث
ها این ساحت ساالر ی دینی دارای چهار ساحت است. یکی از یک نظام مردم

نکه  چناطوریهای موردنظر اسالم درباره حاکمان است. بهصالحیت و ویژگی
چه حاکم مورد اجماع و اقبال همه مردم باشد اما آن شرایط را نداشته باشد، باز 

 روع است. حکومتش نامش
اساسىِ دیگرى هم  بر رأى و خواست مردم، بر پایهنظام سیاسى در اسالم عالوه

که براى حکومت شود، استوار است. اگر کسىکه تقوا و عدالت نامیده مى
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مردم هم که بر او اتّفاق  شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همهانتخاب مى
ت نامشروعى است؛ اکثریت که هیچ کنند، از نظر اسالم این حکومت، حکوم

 .(11/3/31 ای،خامنه)
ای، آیت اهلل خامنه زدا در نظرساز و مشروعیتهای مشروعیتیکی از ساحت

در الگوی پیشرفتی »های حکومت است. گیریمسئله غایات و اهداف یا جهت
عنوان یکی از که با همفکری و تالش نخبگان تدوین خواهد شد، عدالت به

چرا که در اسالم، عدالت، معیار حق و باطل و مالک  ،ن اصلی لحاظ شودارکا
 (. 04/3/0933، ایخامنه) «ها استمشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت

این تلقی ضمن نقد و رد مباحث متعارف در حوزه مشروعیت، مشروعیت و  در
ل گیری موکواین غایات و جهت چگونگی مواجهه با عدم مشروعیت حکومت به

 شود. و منوط می
خواهی مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت مشروعیت من و شما وابسته به

های زیادی زده است. این، پایه مشروعیت ماست. االن درباره مشروعیت حرف
این است که اگر ما  ها بلدم؛ اما حقیقت قضیهاین حرف شود، بنده هم از می

ام، وجودم نامشروع خواهد جا نشستهکه ایندنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من 
بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ 

ایم جامعه ایم. ما آمدهطور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمدهدیگران هم همین
ـ  ترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد مهم که  -را از مواهب الهی خودش 

 .(1/1/0931ای، چنین مواهب اخالقی و معنوی برخوردار کنیم )خامنههم و
آیت  هایی است کهساالری دینی از دیگر ساحتکارآمدی و کارایی نظام مردم

 داند. را دخیل در مشروعیت حکومت میای آناهلل خامنه
بنده نجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. ا ما بسته به مشروعیت همه

الن طبق ئوها و کارآمدی مساین اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی روی
همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه 

که ما در قانون شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. این
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برای وزیر شرایطی قائل مجلس و  جمهور، نمایندهاساسی برای رهبر، رئیس
تواند انجام بدهد، این شرایط، این وظیفه را می ایماین شرایط گفته ایم و باهشد

این وظایف و اختیارات و قدرتی است که  مالک مشروعیتِ برعهده گرفتن
هایی شعب و شاخه این حکم والیت، با همه کند؛ یعنیما عطا میقانون و ملت به

که این عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی است، رفته روی شعبنکه از آن م
این عناوین  این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتی

های مختلف، مسؤوالن در بخش زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه
ریک دنبال کارآمدی باشیم. باید هآن مشروعیت هم زایل خواهد شد. ما باید به

چه را ها، از صدر تا ساقه، هستند، بتوانند آنولیتئاین مس که متصدیاز کسانی
 (.90/1/0939قدر معقول انجام دهند )هاست، بهآن که برعهده

در مشروعیت حکومت  ایآیت اهلل خامنه که های دیگرییکی از ساحت
اعمال  قدرت استمرار و  ،های کسبدانند، فرایندساالری دینی موثر میمردم

چه که از نظر اسالم و هر آنـ که تغلب و زور در کسب قدرت طوریاست. به
 کند. حکومت را نامشروع می ـ منفی باشد مثل دروغ و فریب

معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما  در نظام اسالمى قهر و غلبه
؛ آن اقتدارى که ناشى از زور و از اختیار مردم و انتخاب مردم اقتدارِ برخاسته

و سالح باشد، در اسالم و در شریعتِ اسالمى و در مکتب امام معنا ندارد؛  غلبه
، ایخامنهوجود آمد، محترم است )آن قدرتى که از انتخاب مردم به

00/9/0939 .) 
بنابراین خواست و اراده و رای و نظر مردم در مشروعیت حکومت موثر است و 

 دهد. یکی از ساحات مشروعیت حکومت را شکل می
مراکز  نحو منطقى و صحیح وجود دارد و همهدر قانون اساسى، توزیع قدرت به

 کنندهقدرت هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین
گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع و تصمیم

مردم این است  مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره پایه
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 .(0/01/0944، ایخامنه)

در واقع پارادوکسی بین قبول نقش مردم در مشروعیت و افزون بر آن 
ه برای احراز صالحیت حاکمان وجود بل مشخص شدقهای از کارآمدی با معیار

 ندارد. 
عنوان جایی که یک شخص معینی بهبعد از این دوران )حضور معصوم( آن

جا حاکم دارای دو پایه و حاکم از طرف خداوند متعال معین نشده است، در این
ها و صفاتی که دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با مالک

اسالمی معین کرده است. رکن دوم قبول و پذیرش مردم است.  اسالم بر حاکم
های حکومت است اگر مردم آن حاکمی را، شخصی را که دارای مالک

حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست؛ اگر دو نفر که هر دو  نشناختند و او را به
 ها هستند، یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شده، او حاکمدارای این مالک

است. پس قبول و پذیرش مردم شرط )حقیقی( در حاکمیت است. رهبر آن 
صاحب بصیرتی است که مردم او را ، نظربحمجتهد عادل مدیر مدبر صا

او گرایش پیدا کنند و رو بیاورند، اگر مردم چنین کسی را  شناخته باشند... و به
مردم  نند، بهککنند، چنین کسی را پیدا مینشناختند، خبرگان امت جستجو می

جا هم اوالً خبرگان نمایندگان مردمند. ثانیاً خود مردم این کنند. باز درمعرفی می
: 0930، ایخامنهشود امام )پذیرند، بعد او میبعد از معرفی خبرگان او را می

044). 
ای چرایی و توجیه دخالت مردم در اداره آیت اهلل خامنه بنابراین در نگاه و نظر

نقشی که خواست و نظر مردم در مشروعیت  ساالری دینی بهردمحکومت م
های مشروعیت را پر این نقش مردم همه ساحت اما ؛گرددحکومت دارد بر می

 دهد. های مشروعیت را تشکیل میکند بلکه ساحتی از ساحتنمی
مشروعیت. نظام سیاسى در  پایه در اسالم مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه

اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت  بر رأى و خواست مردم، بر پایهم عالوهاسال
شود، از تقوا که براى حکومت انتخاب مىشود، استوار است. اگر کسىنامیده مى
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مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسالم این  و عدالت برخوردار نبود، همه
 .(1/43/31 ای،خامنهچ )حکومت، حکومت نامشروعى است؛ اکثریت که هی

 گیرینتیجه

ساالر دینی از موضع مشروعیت ای، دخالت مردم را در نظام مردمآیت اهلل خامنه
ساالری کنند. اما مطابق الگوی چند ساحتی مشروعیت در نظریه مردمتوجیه می

کند بلکه های مشروعیت را پر نمیای، مردم همه ساحتآیت اهلل خامنه دینی
مردم و نقش ساحات چهارگانه مشروعیت حکومت معطوف به ساحتی از

 ای در چند ساحتی دیدن مشروعیتآیت اهلل خامنه هاست. پیامد مهم دیدگاهآن
ایشان را از دو دیدگاه کالن در مسئله مشروعیت متمایز  این است که دیدگاه

ها )علی االغلب لیبرال دموکراسی( مشروعیت کند. در برخی دیدگاهمی
های کسب و یندآ)مشروعیت ناشی از قبول و پذیرش مردم در فر شناختیامعهج

ها و صالحیت )مشروعیت ناشی از ویژگی استمرار قدرت( با مشروعیت فلسفی
شود و گیری حکومت( یکی و یکسان گرفته میحکمرانان و نیز غایات و جهت

و  شوددر دیدگاه مخالف و برعکس آن، این دو از یکدیگر تفکیک می
شود و رادف میتشناختی با مقبولیت یا فعلیت یا کارآمدی ممشروعیت جامعه

ای آیت اهلل خامنه شود. اما در دیدگاهساحت فلسفی محدود می مشروعیت به
شناختی و مشروعیت ضمن تفکیک و تمایز بین دو ساحت مشروعیت جامعه

دو حوزه مشروعیت شود. بلکه این نفع دیگری کنار گذاشته نمیفلسفی، یکی به
اند و مشروعیت یک حکومت با برخورداری از همه بسان دو روی یک سکه

که هریک وجهی و ساحتی از مشروعیت را طوریبه ؛شودساحات آن حاصل می
ها، این ساحت و با از دست رفتن مشروعیت در هرکدام از کنندنمایندگی می

 شود. ساالر دینی، دچار چالش میمشروعیت نظام مردم
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