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چکیده
در اندیشه و نظامهای مردمساالر از جمله مردمساالری دینی ،مفهوم «دخالت
مردم» هسته مفهومی مشترکی است که مرز نظامهای مردمساالر از نظریه و
نظامهای غیر مردمساالر معین میکند .وجه مهم مفهوم دخالت مردم ،توجیهی
است که هر یک از نظریههای مردمساالر و مردمساالری دینی برای آن میآورند
و از همین ناحیه میتوان شاهد قرائتهای مختلف از مردمساالری بود .مطابق
این نوشتار دو دیدگاه کالن درباره توجیه دخالت مردم از موضع «مشروعیت» و
نیز از موضع «غیر مشروعیت» وجود دارد که البته هر کدام تقریرهایی متفاوت
دارند .در مسئله مشروعیت با دو الگو مواجهیم .الگوی «تک ساحتی» مشروعیت
و الگوی «چند ساحتی» مشروعیت که اولی ناظر به بعدی از ابعاد حکومت مانند
صالحیتهای حاکم یا فرایندهای کسب و اعمال قدرت است و دومی که ناظر
به همه ابعاد حکومت از جمله غایات و نیز کارآمدی عالوهبر موارد دوگانه پیش
است .در این نوشتار متکی به روششناسی داده بنیاد ،موضع آیت اهلل خامنهای
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را میتوان جزو دسته دوم تقریر کرد که مسئله مشروعیت در یک الگوی چند
ساحتی و ناظر به چهار بعد از ابعاد حکومت مطرح میکند.
کلیدواژهها :مردم ساالری دینی ،مشروعیت ،الگوی تک ساحتی ،الگوی چند
ساحتی ،آیت اهلل خامنهای.
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 .1مقدمه
در عموم نظریههای مردمساالری و بهخصوص مردمساالری دینی اصل «دخالت
مردم» در ساحت تنظیم زندگی جمعی و اجتماعی و نظم سیاسی پذیرفته شده
است .در واقع تفاوت نظامهای مردمساالر با نظامهای یکهساالر (استبدادی) و
اندکساالر (الیگارشی و آریستوکراتیک) در این است که در آنها برخالف
نظامهای مردمساالر که دستکم به لحاظ نظری عامه یا اکثریت باالیی از مردم
را واجد حق و فرصت برای تصمیمگیری میدانند ،تنها یکنفر یا تعداد
محدودی امکان و حق دخالت در تنظیم زندگی سیاسی جامعه را دارند.
مفهوم دخالت مردم بهعنوان هسته مفهومی مشترک همه نظریههای
مردمساالری ،بهرغم مرزگذاری بین نظامهای مردمساالر با نظامهای غیر
مردمساالر آنچنان کلی و کالن است که تصویر شفاف و مشخصی از نظریه
نمیدهد .بنابراین برای ایضاح این مفهوم الزم است که برخی پرسشها مورد
توجه قرار گیرد تا صورتبندی روشنی از هریک از نظریههای مردمساالری و
نیز مردمساالری دینی بهدست آید.
یکی از این پرسشها ،نحوه توجیهی است که هریک از نظریهها برای دخالت
دادن عامه مردم در تنظیم و اداره جامعه و نظم سیاسی میآورد؟ پاسخ به این
پرسش در شکل دادن بهنوع نظریهها در مردمساالری دینی و هر نوع نظریه
درباره حکومت مهم و تعیین کننده است .بهخصوص که در اینباره در جمع
قائالن بهمردمساالری دینی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و هریک توجیههای
متفاوتی دارند.

 .2روش پژوهش
در میان روشهای کیفی ،روشهای تحلیل و نظریهپردازی متنمحور از جایگاه
قابل توجهی برخوردارند که یکی از پُرکاربردترین آنها روش نظریهپردازی
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داده بنیاد یا نظریه مبنایی است که برای تکوین یک تئوری درباره موضوع
پژوهش بهکار میرود « .نظریهی مبنایی برخالف رهیافت قیاسی که با نظریه
کلّی شروع میشود و از فرضیّهها برای آزمون تجربی سرچشمه میگیرد ،کار
خود را با مشاهده شروع میکند و سپس الگوها ،مضامین یا مقولههای عام را
پیشبینی میکند (خلیلی شورینی .)49-40 :0933 ،در این روش دادهها در
سه سطح کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مفهومسازی و سپس مقولهبندی
میشوند.
کُدها ابزارهای کوچکی برای نامگذاری ،جداسازی ،ترجمه و سازماندهی دادهها
بهشمار میروند .کدگذاری نیز فرایندی کلیدی در نظریهپردازی داده بنیاد است
که طی آن دادههای جمعآوری شده ،تجزیه و تحلیل شده و نامها و
برچسبهایی به برخی اجزای آنها اختصاص مییابد که از اهمیت نظری یا
برجستگی خاصی درباره موضوع مورد بررسی برخوردارند .کدگذاری باز فرآیند
تحلیلی است که طی آن مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابعاد آنها در
دادهها کشف میشوند .درکُدگذاری محوری محقق بهدنبال ارتباط دادن خرده
مقولهها (شرایط عِلّی ،زمینه ،راهبردها ،شرایط مداخلهگر و پیامدها) بهیک
مقوله است .در این مرحله ،نظریهپرداز داده بنیاد ،یک مقوله مرحله کُدگذاری
باز را انتخاب کرده و آنرا بهعنوان پدیده مرکزی در مرکز فرآیندی که در
حال بررسی آن است ،قرار میدهد و سپس ،خرده مقولههای یاد شده را به آن
ربط میدهد (.)Strauss& Corbin,1998
شیوه گردآوری اطالعات برحسب نوع پژوهش و ابزار انتخابی متفاوت خواهد
بود (پورعزت .)93 :0939 ،برای گردآوری اطّالعات در این پژوهش ،روش
کتابخانهای مشتمل بر منابعی علمی و تخصّصی در زمینه مورد پژوهش ،مقاالت
علمی و پژوهشی ،اسناد و مدارک دست اوّل ،آرشیو سازمانهای رسمی و
سایتهای اینترنتی بررسی شد .در کدگذاری ،کلیه اسناد ،مدارک و مطالب در
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دسترس منسوب به آیت اهلل خامنهای که از سوی مراجع رسمی انتشار یافته و
در دسترس قرار دارند به روش تمام شمار جمعآوری و مورد بررسی و متناسب
با موضوع تحقیق انتخاب شد و در نهایت نظرگاه آیت اهلل خامنهای درباره
مشروعیت در نظریه مردمساالری دینی وی صورتبندی مفهومی شد.

 .3پیشینه و نوآوری
در مباحث مربوط به مشروعیت خصوصا در آراء متفکران دینی مثل مصباح
یزدی ،جوادی آملی ،الریجانی (صادق و محمد جواد) ،سئوال مشروعیت
حکومت به مشروعیت حاکم تقلیل پیدا میکند و اینگونه طرح مسئله سبب
شده است که این جریان فکری در پذیرش مردم بهعنوان یکی از شروط
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،
.)94 :0930
این چالش بهدلیل خَلطی است که بین مشروعیت حاکم و مشروعیت حکومت
صورت می گیرد .باید بین مشروعیت حاکم و مشروعیت حکومت تفاوت قائل
شد .در بحث مشروعیت حاکم ،انطباق ویژگیهای وی با ارزشهای مطلوب
شارع مورد توجه قرار میگیرد ،اما در مشروعیت حکومت مثل دیدگاه آیت اهلل
خامنهای سئوال مشروعیت حکومت ،محدود به شرایط حاکم نیست و
ساحت های دیگری از جمله غایات و نیز نحوه تاسیس و استمرار حکومت و
حتی کارآمدی نیز مطرح است.
این یکی از نوآوریهای در طرح مسئله مشروعیت در نظریه مردمساالری دینی
آیت اهلل خامنه ای است که اساس مواجهه با مسئله مشروعیت را بهطور کلی
دگرگون میکند .دومین نوآوری در این مقاله که تابع مطلب اول است ،در
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تقسیمبندی های رایج ،از مشروعیت مردمی ،مشروعیت الهی و مشروعیت
دوگانه الهی ـ مردمی نام برده میشد که در تفسیرهایی که بر نقش مردم در
مشروعیت حکومت از نظر آیت اهلل خامنهای تاکید داشتند ،ایشان جزو دسته
سوم و مشروعیت دوگانه طبقهبندی میشد .اما در این نوشتار مشروعیت دوگانه
نیست و مسئله مشروعیت واحد است ،اما متناسب با شئون مختلف حکومت
دارای ساحت های مختلف درباره مشروعیت است که از آن تعبیر به مشروعیت
چندساحتی شده است .سومین نوآوری بهروش مطالعه بر میگردد که متکی بر
روش داده بنیاد است.

 .4چارچوب مفهومی
درباره نحوه توجیه دخالت مردم در نظریههای مردمساالری دینی ،دو دیدگاه
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
مشروعیت دخالت مردم را توجیه و مدلل میکند.
1ـ .4توجیه از موضع غیر مشروعیت
دست کم چهار تقریر از نحوه توجیه دخالت مردم از موضع غیر مشروعیت وجود
دارد.
1ـ1ـ .4فعلیت و تداوم نظم سیاسی
یکی از تقریر ها در توجیه دخالت مردم در امور و در پیش گرفتن رویه
مردمساالرانه در اداره کارها بهدلیل این است که حکومتها بدون مردم فعلیت
و تداوم نمییابند و ضرورت شکلگیری و تداوم حکومت ،توجیه پذیرفتن
دخالت مردم در امور است.
 .1والیت در مرتبه استعداد و صالحیت (بهمفهوم آنکه شخص حاکم از
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صالحیتهای الزم والیت و حکومت برخوردار باشد)؛
 .1والیت در مرتبه جعل و اعتبار (بهمفهوم آنکه منصب و مقام والیت از سوی
کسی که والیت برای وی مسلم است ،برای حاکم واجد صالحیت اعتبار گردد)؛
 .9والیت در مرتبه سلطه و فعلیت (بهمفهوم آنکه قدرت و امکانات بهصورت
بالفعل از سوی مردم بهحاکم واجد صالحیت واگذار شود) (منتظری:0914 ،
ج.)041 ،0
در این تقریر توجیه دخالت مردم در مرتبه مشروعیت ،محلی از اعراب ندارد و
مردم برای جامه عمل پوشاندن آراء والیت فقیه موضوعیت دارند.
باید در پاسخ این پرسش بگوییم حکومت ولی فقیه نیز چنین است ،زیرا والیت
فقیه بهمنزله والیت فقه و مکتب بر جامعه است و ولی فقیه خود نیز تحت لوای
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
پژوهشی امام خمینی.)090 -094 :0944 ،
2ـ1ـ .4کارآمدی نظم سیاسی
برخی دیگر معتقدند با دخالت مردم ،استعدادهای فراوان جامعه برای پیشبرد
امور بهصحنه اداره جامعه آورده میشوند و این امر به افزایش کارآمدی و
کارایی حکومت منجر میشود؛ البته بدون آنکه در مشروعیت حکومت نقشی
داشته باشد.
رأى مردم نیست که حکومتى را مشروع مىکند یا نامشروع؛ این امر دایرمدار
اوصاف ذاتى آن حکومت است و نسبتى که با کمال انسانى و قرب بهکمال
نهایى دارد .امّا این رأى مردم است که مىتواند حکومت مشروع (یا نامشروع)
را فعلیّت بخشد و آنرا کارآمد سازد (الریجانی.)94 :0930 ،
در این تقریر از توجیه دخالت مردم ،بهرغم اینکه مشروعیت از ناحیه مردم
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نیست ،اما نقش مردم در کارآمدی حکومت دینی آنچنان است که بدون قبول
و پذیرش آنها با وجود مبارک حضرت علی (ع) نیز نظام اسالمی موفق
نخواهد بود (جوادی آملی.)39-31 :0943 ،
3ـ1ـ .4مقبولیت (مشروعیت جامعهشناختی)
عدهای دیگر با اینکه پذیرش نقش مردم در مرتبه مشروعیت قبول ندارند اما
معتقدند نظام اسالمی برای اعمال مطلوب قدرت در جامعه بهمقبولیت از ناحیه
مردم نیاز دارد .چرا که حاکم اسالمی حق استفاده از زور و تحمیل را ندارد.
انسان ،تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى ـ اعم از
الهى یا غیر آن ـ مجبور نیست .از اینرو ،نه در اصل دین ،رواست؛ (الاکراه فى
الدین)؛ بقره ( ،)1آیه  111و نه حکومت دینى مىتواند اجبارى باشد؛ هر چند
که انسان ،تشریعاً باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد (جوادى آملى:0930 ،
.)19
اتفاقا تفکیک مشروعیت از مقبولیت از امتیازات مردمساالری دینی نسبت به
مردمساالری(سکوالر) است .چرا که در مردمساالری غیر دینی ،مقبولیت و
مشروعیت عین هم هستند و بنابراین بین آنها جدایی و انفکاک نیست .چون
مبنای هر دو (مشروعیت و مقبولیت) یک چیز و آن اندیشه انسانمدار است.
در مردم ساالری ،مشروعیت و مقبولیت ،تملیک و تملک و مملک و مالک
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
براساس أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ (جاثیه )19 :اداره کند ....کسیکه مصداق
أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ است ،مشروعیت قانون به اندیشه شخصی خود
اوست؛ یعنی خود او اینطور اندیشیده و خودش هماندیشهاش را قبول دارد.
مشروعیت او عین مقبولیت اوست .اما اگر کسی اینگونه نیندیشید؛ بلکه با
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تمسک به ایة یَا أَیُّها النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ (فاطر )01 :اینطور گفت :من
مالک هستی خودم نیستم .خداوند ،جهان را آفریده و او شارع است و منهم
باید شریعت او را بپذیرم .در اینصورت ،مشروعیت به وحی و نبوت و
مقبولیت ،به ایمان مردم بر میگردد؛ آن میشود مشروع و این میشود مقبول؛
آن میشود مملک (تملیک کننده) و این میشود مالک» (جوادی آملی:0943 ،
 31ـ .)34
4ـ1ـ .4اضطرار
عالوهبر موارد پیش گفته برخی نیز رجوع به رای مردم را از باب اضطرار و
بهعنوان حکم ثانوی میدانند و بنابراین توجیه آنها برای دخالت مردم ،از
اضطرار ناشی میشود که بهطور طبیعی مثال در تعیین گستره و دامنه این دخالت
لوازم و پیامدهای خود را دارد که مرز آن همین اضطرار خواهد بود.
در تعیین یا تشخیص ولی فقیه از بین فقهای عادل نمیتوان به انتخاب مردم
تمسک کرد؛ زیرا بر مبنای مشروعیت بالواسطه الهی ،مردم ذیحق نیستند تا
بتوانند ولیّ را انتخاب کنند؛ بهعالوه اینکه مولّی علیهم در نصب و تعیین ولیّ،
هیچ نقشی ندارند ،اما در صورتیکه عدم رجوع بهرأی مردم و نفی انتخاب،
دستاویز دشمنان اسالم و موجب وهن نظام اسالمی تلقی شود ،بهعنوان ثانوی و
از باب اضطرار میتوان بهنحوی بهرأی مردم رجوع کرد (مکارم شیرازی،
0001ق ،ج ،0ص.)101
2ـ .4توجیه دخالت مردم از موضع مشروعیت
توجیه پذیرش و رای و نظر مردم ذیل این گزاره فراتر از موارد پیش گفته است
و در مشروعیت آن نظم سیاسی دخالت دارد .بهطوریکه در نظام مردمساالری
دینی ،تنها آن فقیه دارای معیارهای اسالمی که بهنوعی منتخب مردم است ،حق
حاکمیت بالفعل خواهد داشت.
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با انتخاب مردم است که فقیه واجد شرایط رهبری ،والیت پیدا میکند .بنابراین
اگر در یک زمان صد فقیه دارای شرایط رهبری باشند و یکی از آنان با
معیارهای الهی و اسالمی با رأی اکثر مردم یا بهوسیله خبرگان به والیت انتخاب
شود ،فقط همان یک فقیه والیت و حاکمیت بالفعل خواهد داشت (صالحی
نجف ابادی.)41 :0919 ،

5ـ نظرگاهآیت اهلل خامنهای در نحوه توجیه دخالت مردم
مطابق روش داده بنیاد بهعنوان روش پژوهش ،کدگذاری باز از مجموعه
بحثهای آن بهشکل زیر انجام شد و کار اولیه مفهومسازی صورت گرفت.
جدول  .1کدگذاری باز
شناسه

R1

داده
در قانون اساسى ،توزیع قدرت بهنحو منطقى و صحیح وجود
دارد و همه مراکز قدرت هم ،مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ
مردم ارتباط دارند و مردم تعیین کننده و تصمیم گیرنده
هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند ،این حکومت در واقع
پایه مشروعیت خودش را از دست داده است .نظر ما درباره
مردم این است

کد (مفهوم)
دخالت مردم در
مشروعیت نظام
سیاسی

R2

دشمنان ملت ایران مىدانند که وقتى اعتماد وجود نداشت،
مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتى مشارکت و حضور در
صحنه ضعیف شد ،مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛
آنها اینرا مىخواهند؛ هدف دشمن این است .مىخواهند
اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند ،تا مشروعیت را از
جمهورى اسالمى بگیرند .این ،ضررش بهمراتب از آتش زدن
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
در جمهوری
اسالمی

R3

یکجا در بیستودوم خرداد چهل میلیون نفر پاى

دخالت مردم در

مسئله مشروعیت در نظریه مردمساالری111 ...
شناسه

داده
صندوقهاى رأى آمدند؛ یعنى هشتاد و پنج درصد شرکت
مردم در انتخابات؛ این چیز بسیار مهمى است .یقیناً حضور
مردم در مشروعیت یک نظام نقش دارد .آن کسانىکه در
غرب ،مشروعیت خودشان را اساساً ناشى از حضور مردم
مىدانند و هیچ عامل دیگرى را در آن دخیل نمىدانند ،آنها
یک چنین حضورى را اآلن ندارند

کد (مفهوم)
مشروعیت نظام
سیاسی

R4

در اسالم آنچه ما بهعنوان حاکمیت اسالمى شناختهایم و
امروز هم بناى کلّى این جامعه بر آن قرار دارد ،مردمساالرى
دینى است که با دمکراسىهاى رایج دنیا در بنیاد اختالف
دارد .ریشه مشروعیتِ رأى مردم در دمکراسىهاى رایج دنیا
اساساً با مشروعیت رأى مردم در نظام مردمساالرى اسالمى
که ما بهدنبال آن هستیم و آنرا حکومت اسالمى و حاکمیت
اسالم بهحساب مىآوریم ،متفاوت است.

R5

مشروعیت این نظام بهتفکّر اسالمى و به استوارى بر پایه
اسالم است؛ مشروعیت مجلس و رهبرى هم بر همین اساس
است .امام یک وقت فرمود« :اگر منهم از اسالم روى تفکر اسالمی عامل
برگردانم ،مردم مرا کنار مىگذارند» راست هم مىگفت .مشروعیتبخش
نظام سیاسی
مردم امام را به اسالم شناختند؛ بهخاطر فداکارى و عظمت او
در راه اسالم دنبالش راه افتادند ،که همه ما ،بنده و شما هم
همینطور هستیم»

R6

یکی از شاخصههای حکومت امیرالمؤمنین ،برخاسته از اراده
مردم و خواست مردم است« .تغلّب»  -یعنی از راه غلبه و
زور بر مردم حاکم شدن  -در منطق امیرالمؤمنین نیست....
خودش گفت که اگر مردم نیامده بودند؛ اگر مردم اصرار
نمیکردند ،اگر این طلب جدّی مردم نبود ،من عالقهای به
این کار نداشتم

نفی حکومت بر
مردم از راه زور و
غلبه

R7

نظام سیاسى در اسالم عالوهبر رأى و خواست مردم ،بر پایه

مشروعیت حاکم

تفاوت مشروعیت
در مردمساالری
دینی با
دموکراسیهای
غربی
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داده
شناسه
اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مىشود ،استوار
است .اگر کسىکه براى حکومت انتخاب مىشود ،از تقوا و
عدالت برخوردار نبود ،همه مردم هم که بر او اتّفاق کنند ،از
نظر اسالم این حکومت ،حکومت نامشروعى است؛ اکثریت
که هیچ

کد (مفهوم)
با معیار تقوا و
عدالت

R8

مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد ،تبعیض و نیز
عدالتخواهی است .این ،پایه مشروعیت ماست .االن درباره
مشروعیت حرفهای زیادی زده میشود ،بنده هم از این
حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال
عدالت نباشیم ،حقیقتاً من که اینجا نشستهام ،وجودم
نامشروع خواهد بود؛ یعنی هر چه اختیار دارم و هر چه
تصرّف کنم ،تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم
همینطور .ما برای عدالت و رفع تبعیض آمدهایم .ما آمدهایم
جامعه را از مواهب الهی خودش -که مهمترین مواهب الهی
در عدالت وجود دارد  -و همچنین مواهب اخالقی و معنوی
برخوردار کنیم.

غایات حکومت
(عدالت) عامل
مشروعیتساز و
مشروعیتزدا

R9

مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام
وظیفه است .بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی
کارآییها و کارآمدی مسؤوالن طبق همان ضوابطی که
قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است ،بایست تکیه
شود .هرجا کارآمدی نباشد ،مشروعیت از بین خواهد رفت.
اینکه ما در قانون اساسی برای رهبر ،رئیسجمهور ،نماینده
مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شدهایم و با این شرایط
گفتهایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد ،این شرایط ،مالک
مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی
است که قانون و ملت بهما عطا میکند؛ یعنی این حکم
والیت ،با همه شعب و شاخههایی که از آن متشعب است،

کارآمدی موثر در
مشروعیت
تحقق وظیفه موثر
در مشروعیت
ناکارآمدی
مشروعیتزداست

مسئله مشروعیت در نظریه مردمساالری111 ...
داده
شناسه
رفته روی این عناوین ،نه روی اشخاص .تا وقتیکه این
عناوین ،محفوظ و موجودند ،این مشروعیت وجود دارد.
وقتی این عناوین زایل شدند ،چه از شخص رهبری و چه از
بقیه مسئوالن در بخشهای مختلف ،آن مشروعیت هم زایل
خواهد شد .ما باید بهدنبال کارآمدی باشیم .باید هر یک از
کسانی که متصدی این مسئولیتها ،از صدر تا ساقه ،هستند،
بتوانند آنچه را که برعهده آنهاست ،بهقدر معقول انجام
دهند

کد (مفهوم)

R11

در نظام اسالمى قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد،
اقتدار معنا دارد ،اما اقتدارِ برخاسته از اختیار مردم و انتخاب
مردم؛ آن اقتدارى که ناشى از زور و غلبه و سالح باشد ،در
اسالم و در شریعتِ اسالمى و در مکتب امام معنا ندارد؛ آن
قدرتى که از انتخاب مردم بهوجود آمد ،محترم است.

نفی قهر و غلبه در
اعمال حاکمیت

R11

در قانون اساسى ،توزیع قدرت بهنحو منطقى و صحیح وجود
دارد و همه مراکز قدرت هم ،مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ
مردم ارتباط دارند و مردم تعیینکننده و تصمیمگیرنده هستند
و اگر مردم حکومتى را نخواهند ،این حکومت در واقع پایه
مشروعیت خودش را از دست داده است .نظر ما درباره مردم
این است

نقش مردم در
مشروعیت نظام
سیاسی

R12

بعد از این دوران (حضور معصوم) آنجایی که یک شخص
معینی بهعنوان حاکم از طرف خداوند متعال معین نشده
است ،در اینجا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است :رکن
اول آمیخته بودن و آراسته بودن با مالکها و صفاتی که
اسالم بر حاکم اسالمی معین کرده است .رکن دوم قبول و
پذیرش مردم است .اگر مردم آن حاکمی را ،شخصی را که
دارای مالکهای حکومت است نشناختند و او را بهحکومت
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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شناسه

داده
مالکها هستند ،یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شده ،او
حاکم است .پس قبول و پذیرش مردم شرط (حقیقی) در
حاکمیت است .رهبر آن مجتهد عادل مدیر مدبر صاحبنظر
صاحب بصیرتی است که مردم او را شناخته باشند ...و به او
گرایش پیدا کنند و رو بیاورند ،اگر مردم چنین کسی را
نشناختند ،خبرگان امت جستجو میکنند ،چنین کسی را پیدا
میکنند ،بهمردم معرفی میکنند .باز در اینجا هم اوالً
خبرگان نمایندگان مردمند .ثانیاً خود مردم بعد از معرفی
خبرگان او را میپذیرند ،بعد او میشود امام

کد (مفهوم)

R13

در اسالم مردم یک رکن مشروعیتند ،نه همه پایه مشروعیت.
نظام سیاسى در اسالم عالوهبر رأى و خواست مردم ،بر پایه
اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مىشود ،استوار
است .اگر کسىکه براى حکومت انتخاب مىشود ،از تقوا و
عدالت برخوردار نبود ،همه مردم هم که بر او اتّفاق کنند ،از
نظر اسالم این حکومت ،حکومت نامشروعى است؛ اکثریت
که هیچ

مردم تنها رکن
مشروعیت نیستند
عدالت و تقوا پایه
اساسی مشروعیت

R14

هیچکس در نظام اسالمى نباید مردم ،رأى مردم و خواست
مردم را انکار کند .حاال بعضى ،رأى مردم را پایه مشروعیت
مىدانند؛ الاقل پایه اعمال مشروعیت است .بدون آراءِ مردم،
بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم ،خیمه نظام
اسالمى ،سرِپا نمىشود و نمىماند .البته مردم ،مسلمانند و این
اراده و خواست مردم ،در چارچوب قوانین و احکام اسالمى
است

رای مردم در
اعمال مشروعیت
موثر است

R15

در نظام جمهورى اسالمى ،اساس حرکت بر پایبندى به مبانى
است .آن چیزىکه بهعنوان مبدأ مشروعیت این نظام
محسوب مىشود ،یعنى والیت الهى که منتقل مىشود بهفقیه،
مشروط است به پایبندى بر احکام الهى .آن کسىکه در رتبه

صالحیت حاکمان
(فقاهت و
پایبندی به احکام
الهی) موثر در

مسئله مشروعیت در نظریه مردمساالری111 ...
داده
شناسه
رهبرى نشسته است ،اگر نسبت به آرمانهاى اسالمى ،نسبت
به قوانین اسالمى از لحاظ نظرى یا عملى ،بىقید شود ،از
مشروعیت مىافتد و دیگر اطاعت او بر کسى واجب نیست،
بلکه جایز نیست

کد (مفهوم)
مشروعیت نظام
سیاسی است

R16

غیر از مرحله جعل معیارها که بر عهده شارع است ،مردم در
تطبیق افراد با نظر شارع بهطور غیرمستقیم و با واسطه و در
امر پذیرش حاکم ،نقش تعیین کننده و مستقیم دارند.

نقش تعیین کننده
مردم در پذیرش
حاکم

R17

در الگوی پیشرفتی که با همفکری و تالش نخبگان تدوین
خواهد شد ،عدالت بهعنوان یکی از ارکان اصلی لحاظ شود؛
چرا که در اسالم ،عدالت ،معیار حق و باطل و مالک
مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومتها است

عدالت معیار
مشروعیت و عدم
مشروعیت

مطابق جدول کدگذاری باز ،آیت اهلل خامنهای از موضع مشروعیتبخش،
دخالت مردم را در اداره امور جامعه توجیه میکند.
در قانون اساسى ،توزیع قدرت بهنحو منطقى و صحیح وجود دارد و همه مراکز
قدرت هم ،مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیینکننده
و تصمیم گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند ،این حکومت در واقع
پایه مشروعیت خودش را از دست داده است .نظر ما دربارهى مردم این است
(خامنهای.)44 /01/0 ،
ایشان هم چنین در اهمیت مردم و رای خواست مردم در مردمساالری دینی
تاکید میکند که کسی حق ندارد اینها را انکار کند و در توجیه این اهمیت
اینچنین احتجاج می کند که حتی اگر رای مردم پایه مشروعیت نباشد ،الاقل
پایه اعمال مشروعیت که است (خامنهای)43 /9/00 ،
آیت اهلل خامنهای در اهمیت و تاثیرگذاری مشارکت مردم بر روی مشروعیت
نظام مردمساالری دینی و نیز اهمیت فینفسه مشروعیت نظام اسالمی معتقد
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است که آسیب پذیر شدن مشروعیت ناشی از مشارکت ضعیف مردم با هیچ
خسارتی دیگر قابل مقایسه نیست.
دشمنان ملت ایران مىدانند که وقتى اعتماد وجود نداشت ،مشارکت ضعیف
خواهد شد؛ وقتى مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد ،مشروعیت نظام
دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اینرا مىخواهند؛ هدف دشمن این است.
مى خواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند ،تا مشروعیت را از جمهورى
اسالمى بگیرند .این ،ضررش بهمراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس
بیشتر است .این ،آن چیزى است که با هیچ خسارت دیگرى قابل مقایسه
نیست (خامنهای.)33/9//13 ،
ایشان در فرصت دیگر و پس حضور  31درصدی مردم در انتخابات سال ،33
مجددا در توجیه دخالت مردم ،از موضع مشروعیت سخن گفتهاند و از همین
موضع در نقد دموکراسیهای لیبرال احتجاج کردهاند.
یکجا در بیستودوم خرداد چهل میلیون نفر پاى صندوقهاى رأى آمدند؛ یعنى
هشتادوپنج درصد شرکت مردم در انتخابات؛ این چیز بسیار مهمى است .یقیناً
حضور مردم در مشروعیت یک نظام نقش دارد .آن کسانىکه در غرب،
مشروعیت خودشان را اساساً ناشى از حضور مردم مىدانند و هیچ عامل دیگرى
را در آن دخیل نمىدانند ،آنها یک چنین حضورى را اآلن ندارند (خامنهای،
.)33/0/0
با مرور گزارههای باال احتماال این انگاره میتواند در ذهن شکل بگیرد که بین
مردمساالری دینی و دموکراسیهای رایج غربی و عمدتا لیبرال تفاوتی در مسئله
مشروعیت نیست و هر دو مردم را عامل مشروعیت میدانند .این انگاره البته
نادرست است و آیت اهلل خامنهای در شکلهای مختلف بر تفاوت موضع
مردمساالری دینی در مسئله مشروعیت با دموکراسی غربی طرح بحث کرده و
به تبیین این تفاوت پرداختهاند .ایشان برای تاثیر مردم بر مشروعیت در دو
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دیدگاه مردمساالری دینی و دموکراسی غربی معنای متفاوتی قائل است.
در اسالم آنچه ما بهعنوان حاکمیت اسالمى شناختهایم و امروز هم بناى کلّى
این جامعه بر آن قرار دارد ،مردمساالرى دینى است که با دمکراسىهاى رایج
دنیا در بنیاد اختالف دارد .ریشه مشروعیتِ رأى مردم در دمکراسىهاى رایج
دنیا اساساً با مشروعیت رأى مردم در نظام مردمساالرى اسالمى که ما بهدنبال
آن هستیم و آنرا حکومت اسالمى و حاکمیت اسالم بهحساب مىآوریم،
متفاوت است (خامنهای.)30/01/09 ،
همچنین ایشان از وجه نظر دیگری به تبیین تفاوت مسئله مشروعیت در
مردمساالری دینی و دموکراسی غربی پرداختهاند و شائبه همسانی بین این دو
نظام در مسئله مشروعیت را زدودهاند .ایشان از اسالم و تفکر اسالمی بهعنوان
پایه مشروعیت نظام مردمساالری دینی نام بردهاند .حتی مشروعیت مجلس و
رهبرى هم بر همین اساس طرح کردهاند:
مشروعیت این نظام به تفکّر اسالمى و بهاستوارى بر پایه اسالم است؛ مشروعیت
مجلس و رهبرى هم بر همین اساس است .امام یکوقت فرمود« :اگر منهم از
اسالم روى برگردانم ،مردم مرا کنار مىگذارند» .راست هم مىگفت .مردم امام
را به اسالم شناختند؛ بهخاطر فداکارى و عظمت او در راه اسالم دنبالش راه
افتادند ،که همه ما ،بنده و شما هم همینطور هستیم» (خامنهای.)31/9/4 ،
آیت اهلل خامنه ای در گفتاری دیگر مجددا از همین موضع مسئله مشروعیت در
نظام مردمساالری دینی را طرح کردهاند؛ بهشکلی که مبدا مشروعیت را والیت
الهی دانسته که به فقیه منتقل میشود و پایبندی به احکام الهی شرط تدوام این
مشروعیت است .بنابراین اگر ولی فقیه و رهبری نسبت به آرمانها و قوانین
اسالمی از لحاظ نظری و عملی ،بیقید شود ،از مشروعیت میافتد و اطاعتش بر
دیگران واجب نیست بلکه جایز نیست (خامنهای.)31/9/00 ،
بنابر مطلب منقول از ایشان مخاطب ممکن است که بین مواضع آیت اهلل
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خامنه ای در مسئله مشروعیت احساس پارادوکس و دوگانگی کند؛ اما این
احساس پارادوکس ناشی از پیش فرض خاصی است که مخاطب درباره
مشروعیت دارد .این پیش فرض بر یک «ساحتی» دیدن مشروعیت استوار
است .بنابراین اگر مشروعیت متکی به مردم است ،دخالت سایر عوامل و
مولفه ها در آن باید منتفی باشد و اگر بر عناصری غیر مردم استوار است ،توجیه
آن بر اساس مردم ناممکن است.
بنابراین الزم است که آیت اهلل خامنهای در مسئله مشروعیت ،از دیدگاه
متعارف فاصله داشته باشد و صاحب دیدگاه متفاوتی در این زمینه باشد که
چنین شائبهای را از ذهن مخاطب بزداید .بنابراین در ادامه بحث تالش میشود،
این دیدگاه بهخصوص آیت اهلل خامنهای صورتبندی شود.
برای فهم دیدگاه بهخصوص آیت اهلل خامنهای در مسئله مشروعیت ،مفاهیم
استخراج شده در کد گذاری باز در کدگذاری انتخابی برای استخراج مولفهها
صورتبندی شد.
جدول .2کدگذاری محوری
شناسه
R1

R2

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

مولفه
نقش مردم در
مشروعیت از ساحت
فرایند کسب و اعمال
قدرت

تفاوت مشروعیت در مردمساالری دینی با
دموکراسیهای غربی بهدلیل حاکمیت تفکر
اسالمی+تفکر اسالمی عامل مشروعیتبخش نظام
سیاسی +مشروعیت حاکم با معیار تقوا و
عدالت+مشروعیت حاکم با معیار تقوا و عدالت+مردم
تنها رکن مشروعیت نیستند

صالحیت حاکمان
ساحت
مشروعیتبخش نظام
سیاسی
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شناسه
R3

R4

مفهوم
عدالت معیار مشروعیت و عدم مشروعیت+عدالت و تقوا
پایه اساسی مشروعیت+غایات حکومت (عدالت) عامل
مشروعیتساز و مشروعیتزدا
کارآمدی موثر در مشروعیت+تحقق وظیفه موثر در
مشروعیت+ناکارآمدی مشروعیتزداست

مولفه
غایات حکومت موثر
در مشروعیت
کارآمدی ساحتی
موثر در مشروعیت

کدگذای محوری نشان میدهد که آیت اهلل خامنهای از الگوی متفاوتی در
مسئله مشروعیت حکومت نسبت بهدیدگاههای رایج و مشهور برخوردارند و
سطوح و ساحتهای گوناگونی در مسئله مشروعیت موثر میدانند .برای تبیین
بیشتر و دقیقتر بحث ایشان الگویهای رایج مورد بحث قرار میگیرد.
1ـ .4الگوهای بحث درباره مشروعیت
عمده نظریهها درباره مشروعیت را میتوان بهدو دسته کالن که هرکدام نیز
دارای تقریرهای متفاوتاند تقسیم کرد.
1ـ1ـ .4الگوی تک ساحتی مشروعیت
در الگوی تک ساحتی که فضای متعارف نیز هست ،سئوال مشروعیت عمدتاً
حول یک ساحت پرسیده و مورد مداقه قرار میگیرد .گاهی این ساحت معطوف
بهویژگیها و صالحیت حاکم و حاکمان طرح میشود و مشروعیت حکومت با
مشروعیت حاکمان یکسان گرفته میشود.
آنچه از روایات موجود در کتابهاى روایى شیعى استفاده مىشود این است
که در زمان غیبت ،فقیهى که واجد شرایط مذکور در روایات باشد ،حق
حاکمیت دارد و بهتعبیر برخى روایات از طرف معصومان (علیهم السالم)
به حکومت نصب شده است .مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب عام آنان از
سوى معصومان است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند.
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از نظر شیعه بههمان معیارى که حکومت رسول اهلل (صلى اهلل علیه و آله)
مشروعیت دارد ،حکومت امامان معصوم و نیز والیت فقیه در زمان غیبت
مشروعیت خواهد داشت؛ یعنى مشروعیت حکومت هیچگاه مشروط به رأى
انسانها نبوده ،بلکه امرى الهى و با نصب او بوده است (مصباح یزدی:0930 ،
.)14
گاهی فرآیندهای کسب و استمرار قدرت ،مسئله محوری در سئوال مشروعیت
است .در این تلقی عمدتا حکومتی مشروع است که در فرایند کسب قدرت
به صورت اخالقی رضایت مردم را در تاسیس و استمرار داشته باشد« .در این
تلقی مقبولیت عین مشروعیت است .در مردمساالری ،مشروعیت و مقبولیت،
تملیک و تملک و مملک و مالک بودن ،عین هم است و هیچ تعددی ندارد»
(جوادی آملی 31 :0943 ،ـ .)34
و در نهایت کسانی نیز هستند که مشروعیت را معطوف به «کارآمدی» مفهوم
سازی می کنند و حکومت مشروع از حکومت نامشروع را بر اساس دارایی
کارآمدی یا فقدان کارآمدی تحلیل میکنند« .مشروعیت ،حاصل کارآیی و
قاطعیت نظام سیاسی در درازمدت است» (ابوالحمد .)111 :0914 ،یا چنانکه
اودانل ،در اینباره میگوید« :کارآمدی مستمر با گذشت چند نسل ،میتواند
بهیک نظام سیاسی ،مشروعیت ببخشد .این کارآیی عمدتاً بهمفهوم تأمین منافع
مادی و اقتصادی و نیز وجود ابزارها و نهادهای الزم برای این کار است (مصلح
زاده.) 494 :0934 ،
2ـ1ـ .4الگوی چند ساحتی مشروعیت
امّا در نگاه چند ساحتی سئوال مشروعیت معطوف به «حکومت» بهمعنای اعم
مطرح میشود و از حکومت مشروع و نامشروع در ساحتهای گوناگون سخن
بهمیان میآید .در واقع حکومت اعم از حاکمان تلقی میشود و صالحیت
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حاکمان یک ساحت از مشروعیت حکومت را تشکیل میدهد اما ساحتهای
دیگری برای هر حکومت وجود دارد که در مشروع و نامشروع شدن آن موثر
است که ما آنرا مشروعیت چند ساحتی قلمداد کردهایم .چرا که نمیتوان مسئله
حقانیت یک حکومت را بهیک ساحت محدود کرد .در مشروعیت حکومت،
عالوه بر صالحیت حاکم ،ایده حکومت ،نحوه استقرار و نیز چگونگی استمرار
حکومت و حتّی اهداف غایی و جهتگیری و جهد حکومت در تحقق این اهداف
نیز در مشروع بودن و نامشروع بودن حکومتها مؤثرند.
بیتهام از طرفداران لیبرال دموکراسی در کتاب مشروعسازی قدرت با نقد
نظریه وبر در بحث مشروعیت بیان می کند که یکی از اشکاالت کار وبر در
تعریف مشروعیت این است که مسئله مشروعیت را به «باور به مشروعیت»
تقلیل داده است و بنابراین امکان داوری درباره اینکه این روابط معین قدرت
واقعا مشروع است یا مشروع نیست را منتفی کرده است (بیتهام.)11 :0934 ،
از نظر بیتهام کلید درک مفهوم مشروعیت در شناسایی خصلت «چند بعدی» آن
است (بیتهام .)90 :0934 ،و در همین نقطه اشکال دیگری به نظریه وبر در
مشروعیت وارد می کند که اجزاء چند گانه مشروعیت را تا حد گونههای
جداگانه و مستقل از یکدیگر و کامال خودکفا باال برده است (بیتهام:0934 ،
.)00
وی سپس با طرح چرایی اهمیت مسئله مشروعیت بهعنوان بعد اخالقی و
هنجاری مناسبات قدرت ،مشروعیت را دارای سه سطح مشخص میداند .سه
سطحی که قابل جایگزین با یکدیگر نیستند.
 .1با قواعد مستقر سازگار و منطبق باشد.
 .2این قواعد را بتوان از طریق مراجعه به باورهای مشترک فرادست و فرودست
توجیه کرد.
 .3شواهد و مدارکی دال بر رضایت تابعان قدرت از یک رابطه قدرت معین
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وجود داشته باشد.
جدول  .3کدگذاری انتخابی
مولفهها
ساحت نقش مردم
ساحت صالحیت حاکمان
ساحت غایات حکومت

ابعاد

موضوع

مشروعیت چند ساحتی

الگوی مشروعیت

ساحت کارآمدی

با انجام کدگذاری انتخابی میتوان متوجه شد که الگوی آیت اهلل خامنهای در
مسئله مشروعیت ،الگویی چند ساحتی است و مشروعیت یک نظام مردمساالری
دینی از ساحتهای مختلف موضوعیت دارد .در واقع نظر آیت اهلل خامنهای با
توسع بیشتر در الگو مشروعیت چند ساحتی و طبیعتا معطوف به مشروعیت
حکومت بهمعنای اعم قرار میگیرد .ایشان در یکی از بحثهای خود با تقسیم
مراحل حکومت به سه بخش یکی جعل معیارها ،دو تطبیق افراد با معیارها و سه
پذیرش مردمی حاکم اسالمی ،معتقد است غیراز مرحله جعل معیارها که برعهده
شارع است ،مردم در تطبیق افراد با نظر شارع بهطور غیرمستقیم و با واسطه و
در امر پذیرش حاکم ،نقش تعیین کننده و مستقیم دارند (خامنهای،
.)0941/00/01
اما از مجموعه بحثهای ایشان پیداست که دستکم مشروعیت حکومت در
یک نظام مردمساالر ی دینی دارای چهار ساحت است .یکی از این ساحتها
صالحیت و ویژگیهای موردنظر اسالم درباره حاکمان است .بهطوریکه چنان
چه حاکم مورد اجماع و اقبال همه مردم باشد اما آن شرایط را نداشته باشد ،باز
حکومتش نامشروع است.
نظام سیاسى در اسالم عالوهبر رأى و خواست مردم ،بر پایه اساسىِ دیگرى هم
که تقوا و عدالت نامیده مىشود ،استوار است .اگر کسىکه براى حکومت
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انتخاب مىشود ،از تقوا و عدالت برخوردار نبود ،همه مردم هم که بر او اتّفاق
کنند ،از نظر اسالم این حکومت ،حکومت نامشروعى است؛ اکثریت که هیچ
(خامنهای.)31/3/11 ،
یکی از ساحتهای مشروعیتساز و مشروعیتزدا در نظر آیت اهلل خامنهای،
مسئله غایات و اهداف یا جهتگیریهای حکومت است« .در الگوی پیشرفتی
که با همفکری و تالش نخبگان تدوین خواهد شد ،عدالت بهعنوان یکی از
ارکان اصلی لحاظ شود ،چرا که در اسالم ،عدالت ،معیار حق و باطل و مالک
مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومتها است» (خامنهای.)0933/3/04 ،
در این تلقی ضمن نقد و رد مباحث متعارف در حوزه مشروعیت ،مشروعیت و
عدم مشروعیت حکومت به چگونگی مواجهه با این غایات و جهتگیری موکول
و منوط میشود.
مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد ،تبعیض و نیز عدالتخواهی
است .این ،پایه مشروعیت ماست .االن درباره مشروعیت حرفهای زیادی زده
میشود ،بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما
دنبال عدالت نباشیم ،حقیقتاً من که اینجا نشستهام ،وجودم نامشروع خواهد
بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم ،تصرّف نامشروع خواهد بود؛
دیگران هم همینطور .ما برای عدالت و رفع تبعیض آمدهایم .ما آمدهایم جامعه
را از مواهب الهی خودش  -که مهمترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد ـ
و همچنین مواهب اخالقی و معنوی برخوردار کنیم (خامنهای.)0931/1/1 ،
کارآمدی و کارایی نظام مردمساالری دینی از دیگر ساحتهایی است که آیت
اهلل خامنهای آنرا دخیل در مشروعیت حکومت میداند.
مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است .بنده
روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآییها و کارآمدی مسئوالن طبق
همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است ،بایست تکیه
شود .هرجا کارآمدی نباشد ،مشروعیت از بین خواهد رفت .اینکه ما در قانون
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اساسی برای رهبر ،رئیسجمهور ،نماینده مجلس و برای وزیر شرایطی قائل
شدهایم و با این شرایط گفتهایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد ،این شرایط،
مالک مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که
قانون و ملت بهما عطا میکند؛ یعنی این حکم والیت ،با همه شعب و شاخههایی
که از آن منشعب است ،رفته روی این عناوین ،نه روی اشخاص .تا وقتیکه
این عناوین ،محفوظ و موجودند ،این مشروعیت وجود دارد .وقتی این عناوین
زایل شدند ،چه از شخص رهبری و چه از بقیه مسؤوالن در بخشهای مختلف،
آن مشروعیت هم زایل خواهد شد .ما باید بهدنبال کارآمدی باشیم .باید هریک
از کسانیکه متصدی این مسئولیت ها ،از صدر تا ساقه ،هستند ،بتوانند آنچه را
که برعهده آنهاست ،بهقدر معقول انجام دهند (.)0939/1/90
یکی از ساحتهای دیگری که آیت اهلل خامنهای در مشروعیت حکومت
مردمساالری دینی موثر میدانند ،فرایندهای کسب ،استمرار و اعمال قدرت
است .بهطوریکه تغلب و زور در کسب قدرت ـ و هر آنچه که از نظر اسالم
منفی باشد مثل دروغ و فریب ـ حکومت را نامشروع میکند.
در نظام اسالمى قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد ،اقتدار معنا دارد ،اما
اقتدارِ برخاسته از اختیار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتدارى که ناشى از زور و
غلبه و سالح باشد ،در اسالم و در شریعتِ اسالمى و در مکتب امام معنا ندارد؛
آن قدرتى که از انتخاب مردم بهوجود آمد ،محترم است (خامنهای،
.)0939/9/00
بنابراین خواست و اراده و رای و نظر مردم در مشروعیت حکومت موثر است و
یکی از ساحات مشروعیت حکومت را شکل میدهد.
در قانون اساسى ،توزیع قدرت بهنحو منطقى و صحیح وجود دارد و همه مراکز
قدرت هم ،مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیینکننده
و تصمیم گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند ،این حکومت در واقع
پایه مشروعیت خودش را از دست داده است .نظر ما درباره مردم این است
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(خامنهای.)0944/01/0 ،
در واقع پارادوکسی بین قبول نقش مردم در مشروعیت و افزون بر آن
کارآمدی با معیارهای از قبل مشخص شده برای احراز صالحیت حاکمان وجود
ندارد.
بعد از این دوران (حضور معصوم) آنجایی که یک شخص معینی بهعنوان
حاکم از طرف خداوند متعال معین نشده است ،در اینجا حاکم دارای دو پایه و
دو رکن است :رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با مالکها و صفاتی که
اسالم بر حاکم اسالمی معین کرده است .رکن دوم قبول و پذیرش مردم است.
اگر مردم آن حاکمی را ،شخصی را که دارای مالکهای حکومت است
نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند ،او حاکم نیست؛ اگر دو نفر که هر دو
دارای این مالک ها هستند ،یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شده ،او حاکم
است .پس قبول و پذیرش مردم شرط (حقیقی) در حاکمیت است .رهبر آن
مجتهد عادل مدیر مدبر صاحبنظر ،صاحب بصیرتی است که مردم او را
شناخته باشند ...و به او گرایش پیدا کنند و رو بیاورند ،اگر مردم چنین کسی را
نشناختند ،خبرگان امت جستجو میکنند ،چنین کسی را پیدا میکنند ،به مردم
معرفی میکنند .باز در اینجا هم اوالً خبرگان نمایندگان مردمند .ثانیاً خود مردم
بعد از معرفی خبرگان او را میپذیرند ،بعد او میشود امام (خامنهای:0930 ،
.)044
بنابراین در نگاه و نظر آیت اهلل خامنهای چرایی و توجیه دخالت مردم در اداره
حکومت مردمساالری دینی به نقشی که خواست و نظر مردم در مشروعیت
حکومت دارد بر میگردد؛ اما این نقش مردم همه ساحتهای مشروعیت را پر
نمیکند بلکه ساحتی از ساحتهای مشروعیت را تشکیل میدهد.
در اسالم مردم یک رکن مشروعیتند ،نه همه پایه مشروعیت .نظام سیاسى در
اسالم عالوهبر رأى و خواست مردم ،بر پایه اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت
نامیده مىشود ،استوار است .اگر کسىکه براى حکومت انتخاب مىشود ،از تقوا
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و عدالت برخوردار نبود ،همه مردم هم که بر او اتّفاق کنند ،از نظر اسالم این
حکومت ،حکومت نامشروعى است؛ اکثریت که هیچ (خامنهای.)31/43/1 ،

نتیجهگیری
آیت اهلل خامنهای ،دخالت مردم را در نظام مردمساالر دینی از موضع مشروعیت
توجیه می کنند .اما مطابق الگوی چند ساحتی مشروعیت در نظریه مردمساالری
دینی آیت اهلل خامنهای ،مردم همه ساحتهای مشروعیت را پر نمیکند بلکه
ساحتی از ساحات چهارگانه مشروعیت حکومت معطوف بهمردم و نقش
آنهاست .پیامد مهم دیدگاه آیت اهلل خامنهای در چند ساحتی دیدن مشروعیت
این است که دیدگاه ایشان را از دو دیدگاه کالن در مسئله مشروعیت متمایز
میکند .در برخی دیدگاهها (علی االغلب لیبرال دموکراسی) مشروعیت
جامعهشناختی (مشروعیت ناشی از قبول و پذیرش مردم در فرآیندهای کسب و
استمرار قدرت) با مشروعیت فلسفی (مشروعیت ناشی از ویژگیها و صالحیت
حکمرانان و نیز غایات و جهتگیری حکومت) یکی و یکسان گرفته میشود و
در دیدگاه مخالف و برعکس آن ،این دو از یکدیگر تفکیک میشود و
مشروعیت جامعهشناختی با مقبولیت یا فعلیت یا کارآمدی مترادف میشود و
مشروعیت به ساحت فلسفی محدود میشود .اما در دیدگاه آیت اهلل خامنهای
ضمن تفکیک و تمایز بین دو ساحت مشروعیت جامعهشناختی و مشروعیت
فلسفی ،یکی بهنفع دیگری کنار گذاشته نمیشود .بلکه این دو حوزه مشروعیت
بسان دو روی یک سکهاند و مشروعیت یک حکومت با برخورداری از همه
ساحات آن حاصل میشود؛ بهطوریکه هریک وجهی و ساحتی از مشروعیت را
نمایندگی میکنند و با از دست رفتن مشروعیت در هرکدام از این ساحتها،
مشروعیت نظام مردمساالر دینی ،دچار چالش میشود.
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