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چکيده
بحث از مشروعيّت نظامهاي سياسي از جمله در نظام مردم ساالري ديني ،به سبب اهميت و
حساسيت آن ،همواره مورد توجه انديشمندان مختلف بوده است .در پژوهش حاضر تالش بر آن
است تا ارکان و پايههاي مشروعيّت از ديدگاه حضرت آيتاهلل خامنهاي مورد بررسي قرار گيرد.
پژوهش به شيوه توصيفي – تحليلي انجام شده و روش کار نيز به طور عمده مبتني بر تحليل
بيانات معظم له است .از ديدگاه ايشان ،مشروعيّت داراي پايهها و ارکان چندگانه است مبني بر
اينکه حکومت و حاکمان بايد عالوه بر دارا بودن صالحيتهاي ديني ،از مقبوليت عمومي نيز
برخوردار بوده ،قدرت خود را بر اساس رويههاي قانوني اعمال کنند و براي توفيق در تحقق
اهداف و انجام بهينه کارويژههاي خود بايستي کارآمد باشند تا مشروعيّت حکومت بهطور تام
تأمين شود.

کليدواژهها:

مشروعيّت ،حقانيّت ،مقبوليّت ،قانونيّت ،کارآمدي.

 دانشآموخته کارشناسي ارشد مسائل سياسي (نويسنده مسئول)dr.ghorbani91@gmail.com :
 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه تهران
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مقدمه
مشروعيّت را اساس حکمراني دانستهاند .در واقع ،مشروعيّت ،اصلي است که بهه موجهب آن ،حهق
حکمراني براي فرمانروايان و متقابال وظيفة اطاعت براي حکومتشوندگان اثبات و پذيرفته ميشود
(عالم .)108 :1385 ،بنابراين ،مشروعيّت از موضوعهاي مهم در انديشه سياسي محسوب ميشهود .بهه
عبارتي ،به فراخور مباني نظري انديشمندان و ماهيّت نظام سياسي مورد بررسي آنها ،ديهدگاهههاي
مختلفي درباره مشروعيّت ارائه شده است.
درباره مشروعيّت نظام جمهوري اسالمي ايران نيز ديدگاهها و نظرات مختلفي ارائه شده اسهت
که مهمترين محور اختالف در اين نظريّهها به دوگانهة الههي يها مردمهي بهودن منشهأ مشهروعيّت
وليفقيه و حکومت اسالمي در عصر غيبت مربوط ميشود؛ طرفداران نظريه منشأ مشروعيّت الههي
ولي فقيه ،رأي مردم را مؤثر در مشروعيّت نميدانند (ر.ک :مصهبا يهزدي )53-52 :1388 ،و طرفهداران
نظريه مشروعيّت مردمي وليفقيه نيز داليل نظريه نصب الهي وليفقيه را ثبوتاً محال و اثباتاً ناتمام
ميدانند و بنابراين ،رأي مردم را مههمتهرين مهالک مشهروعيّت ولهي فقيهه ميداننهد (ر.ک :صهالحي

نجفآبادي .)45 :1363 ،بر اين اساس ،سؤال اصلي پژوهش حاضر اين اسهت کهه صهورتبندي مقولهه
مشروعيّت از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي چگونه است؟ فرض بر اين است که ايشان در بحث از مقولهه
مشروعيّت ،به فراتر از اين دوگانه انديشيده و قائل به مشروعيّت تلفيقي و وجهود پايهههاي متعهدّد
براي مشروعيّت حکومت اسالمي در عصر غيبت ميباشند.

 .1مفهومشناسي مشروعيّت
مشروعيّت ،مصدر جعلي از کلمه «مشروع» ميباشد .مشروع را «آنچه موافق شرع باشهد ،چيهزي کهه
طبههق شههرع جههايز باشههد ،روا ،جههايز» معنهها کههردهانههد (معهين .)4144 :63 13 ،در عربههي بههه جههاي واژه
«مشروعيّت» ،از کلمه «شرعيّت» استفاده ميشود .بنابراين براي فهم دقيق اين معنا بايد به واژهههاي
«شرع» و «شرعي» رجوع کرد و آن هم يعني آنچه مطابق احکام و دستورات خداوند و موافق شهرع و
دين باشد (سيا  ،بيتا .)334 :بنابراين ،واژه «مشروعيّت» در فارسي و معادل عربي آن يعني «شهرعيت»،
داراي يك معني مشخص است که آن هم مطابقت با احکام شرع و دين است.
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در انگليسي براي اين مفهوم از واژه «( »legitimacyاز ريشه التين کالسيك « »legitimusبه
معني قانوني بودن و مطابق قانون) استفاده ميشود و معادل حقانيّت ،برحق بودن ،طبهق قهانون
بودن ،بهدرستي ،حالليّت و حاللزادگي است .بنابراين ،مشروعيّت و مطابق شرع بودن تنها يکي
از معاني « »Legitimacyميباشد.
در دوره جديد و با شکلگيري نظريه قرارداد اجتماعي که حکومت را مصنوع دست بشهر و
براي صيانت از آزادي ،امنيّت و مالکيّت بشر ميدانست ،مشروعيّت حکومت ،حداکثر به مطابقت
با همين رويّه بشري و اينجهاني محدود شد و بيش از همه به معنهاي قهانوني بهودن و مطهابق
خواست مردم بودن فروکاسته شهد .از ايهنرو ،ايهن مفههوم در ادبيهات سياسهيِ مهدرن ،معنهاي
متفاوتي دارد (پهورفرد .)114 :1385 ،در نتيجه واژه «مشروعيّت» يك مشترک لفظي بيش نيسهت؛
يعني در ترجمة واژة  Legitimacyبهه مشهروعيّت ،خلهط مفههومي رخ داده و نهوعي مشهروعيّت
سياسي و جامعهشناختي غلبه پيدا کرده است .در حالي کهه صهرفنظهر از ضهرورت مشهروعيّت
سياسي براي همه حکومتها از جمله حکومت ديني ،حکومتهاي ديني به مشروعيّت ديني هم
به عنوان مقولهاي پيشيني و فلسفي نيازمندند و مشروعيّت سياسي ،کفايت از مشروعيّت دينهي
نميکند .به تعبير دقيقتر ،مشروعيّت سياسي مقولههاي اسهت کهه در رابطهه مهردم و حکومهت
مطر ميشود؛ حال ممکن است مبناي ديني داشته باشد و يا اينکه غيردينهي باشهد؛ در حهالي
که مشروعيّت سياسي مبناي ديني داشته باشد ،مشروعيّت ديني و سياسي بر هم منطبق است.
صهرف نيسهت ،بلکهه مشهروعيّت در
بنابراين در پژوهش حاضر ،مراد از مشروعيّت ،شرعي بودنِ ِ
مباحث سياسي ،مفهومي اصطالحي دارد که نبايد با معناي لغوي آن اشتباه گرفته شود.
از نظر اصطالحي ،تعاريف متفاوت و متعددي از ايهن مفههوم ارائهه شهده اسهت؛ برخهي در
تعريف مشروعيّت بر عنصر حقانيّت و برحق بهودن تأکيهد دارنهد

(ابوالحمهد244 :1370 ،؛ آقابخشهي،

 ،)85 :1374برخي «خاصيت پذيرفتني بودن رويههاي وضع و اجراي قانوني رژيم براي اتباع آن»
را مشروعيّت ميدانند (مك لين ،)463-462 :1381 ،برخي ديگر نيز در تعريهف مفههوم مشهروعيّت،
بر اعتقاد مردم به شايستگي و درستکاري ساختارها ،اقدامات ،عملکردها ،تصميمات ،سياستهها،
مقامات ،رهبران يا حکومت و در نتيجه برخورداري آنها از حق صدور قواعد الزامآور تأکيد دارنهد
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(lipset,1987: 64؛ دوگان )5-4 :1374 ،و دسته ديگري از تعاريف ،مشروعيّت را ناشهي از همهاهنگي
عقيدتي و ارزشي ميان شهروندان و حکومتکنندگان ميدانند (مرندي.)32 :1376 ،
از اين نظر ،مشروعيّت داراي معيارهاي نسبي است و معياري جهاني بهراي آن قابهل تصهور
نيست و آنچه قدرت را در يك جامعه مشروع ميسازد ،ممکن اسهت بها جوامهع ديگهر متفهاوت
باشد؛ يعني در بحث از مفهوم مشروعيّت و پايهها و ابعاد آن نميتوان صرفاً بر يك بُعد آن تأکيد
کرد (ر.ک :صدرا .)42 :1387 ،به بيان ديگر ،مشروعيّت جزئي از يك شبکه مفهومي همبسته اسهت
که بدون لحاظ نمودن پيوستها و گسستهايش با مفاهيم و مؤلفههههاي سهازنده ايهن شهبکه،
نميتوان به درک معتبري از آن رسهيد .بنهابراين در اينجها مشهروعيّت بهه عنهوان يهك مفههوم
چندضلعي در نظر گرفته شده که همة اضالع آن بر يکديگر تأثير ميگذارنهد و باعهث تقويهت و
تضعيف يکديگر ميشوند .در واقع ،زماني ميتوان قدرت سياسي را مشروع

تلقي کهرد کهه (ر.ک:

متقي و کرامت)1393 ،؛ اصل اين چهار رکن را از اين منبع گرفته باشيم ،لکهن توضهيحاتي ههم در
هر قسمت اضافه شده که منابع آنها نيز ذکر شده است:
الف) حقانيت داشته باشد .حقانيت به عنوان اصل بنيادين و معتبر اقتدار ،برآمده از ارزشهاي
يك جامعه است؛ بدين معنا که در اينجا اين سؤال مطر ميشود که چه کسهي حهق حکومهت
دارد يا مستحق حکومت کردن است و اينکه حکومت ،حاکمان و قوانين آن از چه منبعهي بايهد
پيروي کنند؟ پاسخ به اين سؤال در جوامع مختلف متفاوت است؛ زيرا نظامهاي ارزشي متفاوتي
در هر جامعهاي وجود دارد.
در مردمساالري ديني ،حقّانيّت ،يك وضعيّت ثابت و از طرفي ارزشي است کهه مبهيّن صهفتي
در حکومت يا هر قرارداد ديگري ميباشد .حقّانيّت در اسالم حقي برآمده از ديهن اسهت کهه بهراي
يك فرد يا گروه در به دست گرفتن حکومت و اِعمال قهدرت فهرض مهيشهود و رأي مهردم در آن
تأثيري ندارد .در مورد حقانيت امامان معصوم (ع) رأي مردم دخالتي نداشته است؛ امام صهرفنظهر
از تحقّق يا عدمتحقق حکومتش ،امامت و حقانيت دارد و پذيرش مردم تأثيري در حقانيهت وي
ندارد و لذا منبع ذاتيِ حقانيّت (اصل نهايي و بنيادين اقتدار) خداوند است که حاکميهت مطلهق
بر جهان و انسان از آنِ اوست (مصبا يزدي .)53-52 :1388 ،در واقع ،در صورت عدم وجهود عنصهر
حقانيت ،بحث از مردمساالري ديني ،حرف گزافي بيش نيست .بهه بيهان ديگهر ،مبهاني فلسهفي
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مشروعيّت در مردمساالري دينهي ،همهين عنصهر حقانيهت اسهت .بهر اسهاس عنصهر حقانيهت،
مشروعيّت حکومت در مردمساالري ديني منوط به جعل و نصب الهي است و مقررات حاکم بهر
زندگي اجتماعي و شيوة ادارة جامعه را «وحي الهي» مشخص ميکند.
از زاوية ديگر ،مشروعيّت به ديني و سياسي تقسيم ميشود؛ همه حکومتها به مشهروعيّت
سياسي نياز دارند ،ولي مشروعيّت ديني مختص حکومتهاي ديني است که عالوه بر مشروعيّت
سياسي (خواست و رضايت مردمي) ،بايد مشروعيّت ديني هم داشته و براساس اصول و مباني از
پيش تعيين شدهاي باشد که با عقايد و باورهاي ديني آحاد جامعه هماهنگ باشد .از ايهن نظهر،
حقانيت حکومت ،در واقع به معنهاي مشهروعيّت دينهي حکومهت اسهت و مقولههاي پيشهيني و
فلسفي است ،نه پسيني و جامعهشناختي (ر.ک :روزبه 22-20 :1385 ،و بشيريه.)43 :1386 ،
ب) مقبوليت داشته باشد؛ بدين معنا که حکومت و مقامات حاکم آن عالوه بر مورد پذيرش
بودن و به رسميت شناختهشدن از سوي مردم (حکومتشوندگان) ،از سهوي آنهها بهر نظامههاي
ديگر نيز ترجيح داده شوند .به بيان ديگر ،عنصر حقانيت به تنهايي نميتواند مشروعيّت سياسي
الزم را براي نظام سياسي و قوانين آن تأمين کند؛ حقانيت ،شرط الزم تشهکيل حکومهت دينهي
است ،ولي شرط کافي و نهايي نيست؛ يعني عنصر حقانيت به تنهايي به تشکيل حکومهت خهتم
نميشود و از همينجاست که گفته ميشود تا حکومتي تأسيس نشهود و رابطهه قهدرتي شهکل
نگرفته و اطاعتي صورت نگيرد ،سخن گفتن از مشروعيّت ،سالبه به انتفاء موضوع

اسهت (اکبهري،

 .)24 :1384در واقع ،حکومت با هر فلسهفه سياسهي و ههر انديشههاي کهه باشهد ،زمهاني خواههد
توانست به اداره صحيح کشور بپردازد که مورد قبول و مقبوليت مردم واقع شود؛ يعني حکومهت
با وجود حقانيت ،براي اينکه حاکميت را در اختيار بگيرد ،بايد توسط اکثريت حکومت شوندگان
به رسميت شناخته شود.
ج) قانونيّت؛ به معناي منطبق بودن تحصيل و اعمهال قهدرت سياسهي بهر قهوانين رسهمي.
هرگونه نظم اجتماعي بايد تابع قانون بوده و اکتسهاب و اعمهال قهدرت نمهيتوانهد از انتظهارات
هنجاري جدا باشد؛ زيرا با رجوع به آنهاست که دستيابي به قدرت نيز توجيه ميشود .اين عنصر
ريشه در حقانيت دارد؛ يعني بايد با باورهاي مستقر مربهوط بهه منبهع اقتهدار ،همنهوا و سهازگار
باشد.
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به عبارت ديگر ،قدرت تا آنجا مشروعيّت دارد که قوانين آن برحسب باورهاي مشترک قابل
توجيه باشد .درواقع ،قانون اساسي فقط وقتي مشروعيّتآور است که اصول آن بازتاب ارزشها و
باورهايي باشد که در گستره جامعه به آنها اعتقاد وجود دارد (هيوود .)213 :1383 ،اين مؤلفهه نيهز
بايد به تأييد مردم و يا نمايندگان آنها برسد تا بتواند بهه قهدرت ،مشهروعيّت الزم را بدههد .لهذا
منظور از قانونيت ،قوانيني است مبتني بر ارزشها و باورهاي آن جامعه و خرد همگهاني و مهورد
پذيرش آزادانه ،آگاهانه و عقالني عرف و اکثريت جامعه (صدرا .)73 :1387 ،پهس همهانطور کهه در
تعريف لغوي مشروعيّت ،يکي از معاني آن ،قانوني بودن و مطهابق قهانون بهودن اسهت ،عنصهر و
مؤلفه ديگر مشروعيّت ،قانونمندي است.
د) کارآمد باشد؛ بدين معنا که حکومت در برآورده کردن نيازها و تأمين ههدفهاي جامعهه
توفيق داشته باشد .توضيح آنکه ،هر حکومتي ،صرفنظر از مباني و پايههاي شکلگيري آن ،بهه
منظور تولّي و تصدّي امور جامعه شکل ميگيرد و فلسهفة وجهودي آن ،تهأمين رفهاه و آبهاداني،
امنيت ،حس هويتطلبي ،تهأمين عهزت و اسهتقالل و خالصهه منهافع و خواسهتهههاي مشهروع
حکومت شوندگان است و بايد بتواند بهه وظهايف مهاهيتي خهود قيهام کنهد .از ايهن نظهر ،تمهام
نظامهاي قدرت به توجيهسازي برحسب تأمين منافع مردم و پاسخگويي به احتياجات الزم براي
کل جامعه نيازمندند .به بيان ديگر ،پس از تشکيل حکومتها و شکلدهي قوانين و تصويب آن،
مسئله ديگري پديد ميآيد و آن ،تداوم و ادامه حکومهت مهيباشهد کهه چگونهه يهك حکومهت
مشروعيّت خود را بازتوليد کند؟ از اينرو ،عنصر ديگري بر عناصر و مؤلفههاي مشروعيّت اضهافه
ميشود و آن ،عنصر کارآمدي است .درواقع ،اگر دولتي در تأمين منهافع عمهومي نهاتوان باشهد،
ناتوان از برآورده کردن اهدافي بوده که فلسفة وجودي دولت ،تأمين آنهها اسهت .همچنهين اگهر
دولت به منظور استفادة بخش خاصي از جامعه ،به منافع حياتيِ ديگر گروههاي اجتماعي لطمهه
وارد کند يا منافع عمومي را هزينه نمايد ،در اين صورت نيز نقض غرض نمهوده ،در ههر يهك از
موارد يادشده موجب فرسايش شديد مشروعيّت نظام سياسي ميگردد .پس عملکرد دولتها نيز
يکي از عوامل ايجاد مشروعيّت است (ليپست.)1253 :1383 ،
بدين ترتيب ،رابطه بين کارآمدي و کارآيي با مشهروعيّت ،از اهميتهي حيهاتي برخهوردار
است (ر.ک :مصلحزاده .)733 ،به باور ليپست ،عملکرد ضعي ف دولت باعث کاهش اعتماد مردم بهه
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آن ميشود و طبعاً چون دولت اقدامات و برنامههاي خود را از راه نهادهاي اداري خود بهه اجهرا
درميآورد ،ميتوان پيشبيني کرد که کاهش اعتماد به نهادهاي دولتي ،اعتماد بهه مسهئولين را
نيز کاهش خواهد داد .از اين نظر ،رابطة کارآمدي و مشروعيّت ،رابطة «اين هماني» يا «عمهوم و
خصوص مطلق» نيست ،بلکه رابطة کارآمدي و مشروعيّت« ،عموم و خصوص من وجهه» اسهت؛
حکومت مشروع ،کارآمد هم هست ،ولي حکومت کارآمهد ،لزومهاً مشهروع ههم نيسهت .درواقهع،
مشروعيّت حکومت ،صرفاً در کارآمدي خالصهه نميشهود و کارآمهدي يکهي از اجهزاي مههم آن
است ،و از سوي ديگر ،کارآمدي حکومت هم موجب مشروعيّت آن نميشود و بايد ساير اجهزاي
مشروعيّت را هم داشته باشد.
حاصل آنکه همگي اين عناصر بهطور پي در پي در مشروعيّت قدرت نقش دارنهد و بهه ههر
مي زان که وجود داشته و از استحکام الزم برخوردار باشند ،قدرت نيز مشروع خواهد بود و به هر
اندازهاي که ضعف يا خللي در آنها وجود داشته باشد ،به همان ميهزان سهبب ضهعف و خلهل در
مشروعيّت خواهند شد .اين معيارها با هم موجبات حمايت تابعهان قهدرت از صهاحبان قهدرت و
همکاري با آنها را فراهم ميکند .بنابراين« ،عناصر مطر شده مکمل يکديگر ،الزم و ملزوم ههم
و در تعامل متقابل ،زايائي پويا و پايا و بالندهاي قرار دارند .به نحوي کهه افهزايش يکهي ،ارتقهاي
ديگري را در پي داشته و برعکس ،کاستي يکي کاهش ديگري را به دنبال دارد».

شکل شماره( :)1ابعاد مفهوم مشروعيّت
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 .2نظريههاي سهگانه در باب مشروعيّت جمهوري اسالمي
در خصوص منبع و ارکان مشروعيّت جمهوري اسالمي ديدگاهها و نظرهاي مختلفي مطر شده
که بهطور کلي ميتوان آنها

را در سه دسته جهاي داد (فيرحهي 288-275 :1384 ،و کواکبيهان:1378 ،

:)140-63
 .2-1مشروعيّت الهي (نظريه نصب) :اين نظريه ،واليت فقيهان را در ادامه واليت معصومان(ع) و
به نصب الهي ميداند .شايد شايعترين نظهر در خصهوص مشهروعيّت الههي در شهرايط کنهوني،
متعلق به آيتاهلل مصبا يزدي باشد که معتقد است:
مردم هيچ مشروعيّتي به حکومت فقيه نمي دهند ... .مردم با رأي به خبرگان ،رجوع بهه بينهه
کردهاند؛ يعني کارشناسان ديني را برگزيده اند تا سخن آنان به عنهوان حجهت شهرعي اعتبهار
داشته باشد ... .با اين تحليل ،انتخابات زمينهاي براي کشهف رهبهر ميشهود نهه اينکهه بهه او

مشروعيّت ببخشد (مصبا يزدي.)25 :1377 ،
امام خميني(ره) هم در «کتاب البيع» براي اثبات واليت فقيه ،به ادله امامهت عامهه اشهاره
کرده و معتقدند ادله امامت عامه ،بهويژه قاعده لطف ،بر وجوب نصهب از جانهب خداونهد داللهت
دارد (امام خميني .)24-23 :1369 ،آيتاهلل جوادي آملي نيز در تحليل انتصابي بودن واليهت فقيهه،
به قاعده

لطف استدالل کرده است (جوادي آملي165-162 :1368 ،؛ همهان 66-55 :1383 ،و  147-141و

 .)157شايان ذکر است که اصول  5و  107قانون اساسي نيز ناظر بر انتصابي بودن واليهت فقيهه
است .از ديگر طرفداران اين نظريه ميتوان به مالاحمد نراقي ،شهيد مصطفي خمينهي ،آيهتاهلل
العظمي سيّدمحمدرضا گلپايگاني و آيتاهلل سيدعبداالعلي موسوي سهبزواري اشهاره کهرد

(ر.ک:

برجي.)347-334 :1390 ،
 .2-2مشروعيّت مردمي (نظريه انتخاب) :نظريه انتخاب ،مشروعيّت ولي فقيه را برآمده از رأي و
انتخاب مردم ميداند .واليت انتخابي فقيه که به اعتبار کتاب الدراسا ت فاي واليات الفقياه و فقاه

الدوله االسالميه آيتاهلل حسينعلي منتظري به نام وي مشهور شده اسهت ،بنيهادي انتقهادي دارد
(فيرحي .)280-279 :1384 ،ايشان ،انديشة واليت انتخابي را بر فهرض عهدم اثبهات مهدعاي نظريّهة
نصب مبتني دانسته و معتقد است که هرچند با توجه به ادلّة موجود ،نظريه انتخاب در استدالل
خود قابل دفاع است ،اما در نهايت ميتوان دليل انتخهاب را در طهول نصهب و در صهورت عهدم
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ثبوت آن مطر کرد (ر.ک :منتظري .)414-408 ،1408 ،به عبارتي ،طرفداران اين ديهدگاه معتقدنهد
که از رواياتي که داللت بر واليت فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت ميکنهد ،نميتهوان نصهب
بالفعل فقها را اثبات کرد ،بلکه اين روايات تنها در مقام بيان شرايط ولي امر اسهت؛ امها انتخهاب
وليّ امر با امت است .نعمتاهلل صالحي نجفآبادي ،شيخ مهدي شمسالدّين ،محمّدجواد مغنيهه
و آيت اهلل جعفر سبحاني نيز در باب مشروعيّت واليت فقيه ،معتقد به نظريه انتخهاب ميباشهند
(برجي .)359-358 :1390 ،در اينجا نيز نقل قول مستقيمي صورت نگرفتهه کهه الزم باشهد از آثهار
خودشان مستندسازي شود.
طرفداران نظريه انتخاب عالوه بهر اسهتناد بهه نامهه  68/2/9حضهرت امهام(ره) بهه آيهتاهلل
مشکيني ،رئيس وقهت مجلهس خبرگهان ،بهه اصهول  111 ،107 ،56 ،6و  142قهانون اساسهي
جمهوري اسالمي نيز استناد ميکنند.
 .2-3مشروعيّت الهي -مردمي (نظريه مشروعيّت دوگانه) :بهر اسهاس ايهن نظريهه ،مشهروعيّت
حکومت و حاکمان ،هم الهي است و هم مردمي .اين نظريه ،ترکيبي از نظريهه مشهروعيّت الههي و
مشروعيّت مردمي است .اصل مشروعيّت از ناحيه خدا ميباشد ،اما رأي مردم نيز به عنهوان جزئهي
تعيينکننده در امر حکومت و تشخيص حهاکم مهؤثر اسهت (ر.ک :کواکبيهان .)107 :1378 ،ايهنگونهه
تبيين از مشروعيّت از آنجا که رأي مردم را در ايجاد مشروعيّت در عرضِ نصب الهي قرار ميدههد،
به عنوان «مشروعيّت تلفيقي» مطر ميگردد .طرفداران اين نظريه بر اين باورند که ابتدا نصب
الهي براي فقيه جامعالشرايط صورت گرفته است ،اما چون نصب ،به صورت عام اسهت و تعيهين
شخص فقيه صورت نپذيرفته ،اين تعيين توسط خود مردم انجام خواههد گرفهت و قائهل شهدن
چنين نقشي براي مردم (تعيين فقيه حاکم) غير از نقش مردم در عينيت بخشيدن به حکومهت
فقيه جامعالشرايط (مشروعيّت الهي و نظريه نصهب) اسهت .در اينجها دو امهر در کنهار يکهديگر
سهيماند :نصب الهي و رأي مردمي.
بر پايه اين ديدگاه ،حکومت اسالمي داراي مشروعيّتي با واسطه است؛ بهدين صهورت کهه ههر
چند همه فقها ،واليت شرعي دارند ،اما ولي امر مسلمين کسي اسهت کهه از حمايهت مردمهي نيهز
برخوردار باشد .به ديگر سخن ،خداوند عنوان فقهاي عادل را تعيين کرده و براي آنها واليت شرعي
قائل شده است ،اما ولي امرِ مسلمين ،فقيهي است که مورد پذيرش و رضايت مهردم نيهز باشهد .در
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واقع در اين ديدگاه ،تعيين عنوان عام وجود دارد که با پذيرش مردم ،فعليت مييابد .نتيجه عملهي
اعتقاد به اين ديدگاه آن است که رأي مهردم در فعليهتيهافتن نصهب و عهزل فقيهه مهؤثّر اسهت و
درواقع ،تنها فقيهي که منتخب مردم باشد ،واليت دارد و حکمش نافذ است و مردم مهيتواننهد بهر
کار او نظارت و حتي در صورت نبود شرايط الزم ،او را عزل کنند (فوزي.)139 :1389 ،
استدالل ديگر در اثبات اين نظريه اين است که خداوند تدبير سياسي امّت اسالم را به خود
ايشان تفويض کرده تا در چارچوب ضوابط ديني ،حاکميت خود را اعمال کنند .مهردم از جانهب
خداوند ،حاکم بر سرنوشت اجتماعي خويشند و احدي حق نهدارد ايهن حهق الههي را از ايشهان
سلب کند .مردم ،رهبر و مديران جامعه را از ميهان واجهدين شهرايط (دارنهدگان صهالحيتهاي
مشخص شده در شرع) انتخاب ميکنند ... .واضح است که در اين مبنا حاکميت مردم در طهول
واليت و حاکميت خداوند و در رتبه متأخر از آن است ،نه در عرض آن .مهردم مسهتقل از اذن و
افاضه الهي ،هرگهز منبهع مسهتقل مشهروعيّت نيسهتند و فهار از حهق خهداداد ،فاقهد هرگونهه
مشروعيّت ديني به حساب ميآيند (کديور.)49 :1376 ،

 .3ارکان مشروعيّت از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي
از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي ،مردمساالري ديني ،حکومت مشروع در عصر غيبهت مهيباشهد و آن
عبارت است از نظامي که کارگزاران آن داراي صالحيتهاي مشهخص شهده در ديهن بهوده و از
طريق انتخابات مردمي به قدرت رسيدهاند و در عمل نيهز توانهايي و شايسهتگي آن را دارنهد تها
اهداف موردنظر حکومت اسالمي را محقّق کنند .بنابراين ،از ديدگاه ايشان ،مشروعيّت ،مفههومي
ترکيبي و داراي پايههايي است که با وجود همه آنها ميتوان ادعا کرد که نظام مردمساالر ديني
از مشروعيّت برخوردار است .اين پايهها و ارکان عبارتاند از:
 .3 -1الهي بودن (دارا بودن صالحيّتهاي ديني)
در نظام اسالمي چون حکومت تشکيل ميشهود تها عههدهدار اجهراي احکهام و فهرامين الههي و
بسترساز رشد و تعالي جامعه باشد ،بنابراين ،در قدم اول ،وجهود افهراد باصهالحيتي کهه توانهايي
اداره جامعه را داشته باشند ،ضروري اسهت .از ديهدگاه ايشهان در مردمسهاالري دينهي ،داشهتن
صالحيتهاي ديني ،شرط اولية مشروعيّت بوده و تنها با حصول اين شرط است که مهيتهوان از
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ساير پايههاي مشروعيّت سخن گفت ،و گرنه در صورتي که صالحيتهاي ديني تحصيل نشهود،
سخن گفتن از ساير ارکان مشروعيّت در نظام ديني معنا نهدارد .بهه عبهارت ديگهر ،مشهروعيّت
پاسخ به اين سؤال است که چرا عدهاي حق فرمانروايي دارند؟ هر پاسخي که به اين سهؤال داده
شود ،پاسخ از منبع مشروعيّت حکومت است و در صورت اثبات آن ،مشروعيّت اوليهه يها همهان
حقانيت يك حکومت ثابهت مهيشهود .در ايهن چهارچوب ،حقانيهت حهاکم اسهالمي ،ريشهه در
صالحيتهاي ديني وي دارد .آيتاهلل خامنهاي معتقد هستند:
اگر کسي که براي حکومت انتخاب ميشود ،از تقوا و عدالت برخوردار نبود ،همه مردم هم که
بر او اتّفاق کنند ،از نظر اسالم اين حکومت ،حکومت نامشروعي است؛ اکثريهت کهه ههيچ .در
جمهوري اسالمي ،حتي واليت الهي که مبدأ مشروعيّت نظام محسوب ميشود و به ولي فقيه
منتقل ميشود ،مشروط به پايبندي رهبري به احکام اسالمي است ،بهگونهاي که اگر رهبري به
آرمآنها و قوانين اسالمي از لحاظ نظري و عملي بيتوجه شود ،از مشهروعيّت مهيافتهد (امهام

خامنهاي.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3341 ،
ايشان همچنين در اين زمينه ميفرمايند:
در اسالم تقوا و عدالت پايه اصلي مشروعيّت است ،اما اين مشروعيّت بدون رأي مردم ،مقبوليت
و کارآيي ندارد .لذا در اسالم رأي مردم اهميّت ويژهاي دارد .... .پايه اصلي ،تقوا و عدالت است؛
منتههها تقههوا و عههدالت هههم بههدون رأي و مقبوليههت مههردم کههارايي نههدارد (امههام خامنهههاي،
.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703

در زمينه صالحيتها ،توجه به دو نکته ضروري است (سعيدي:)227 :1392 ،
الف) مردم نقشي در جعل معيارها و صالحيتها ندارند؛ يعني مردم نميتوانند تعيين کنند
که حکومت و حاکم اسالمي بايستي چه ويژگيها و صالحيتهايي داشهته باشهد ،بلکهه در ايهن
زمينه خودِ شارع مقدس معيارهايي را مشخص کرده است .از نظهر حضهرت آيهتاهلل خامنههاي،
اصل نظرية واليت فقيه معنايش اين است که اين موضوع در شرع ،تثبيت و بيهان شهده و يهك
حکم شرعي است .درواقهع ،شهارع مقهدس معيارهها را بيهان کهرده و مهردم بهه عنهوان مکلهف،
برخوردشان با اين مسئله ،مثل برخوردشان با ساير احکام شرعي است .شارع مقدس ،اين قضهيه
را تبيين و معيارها را معين کرده است و مردم ،نقش مهؤمن و معتقهد و عامهل بهه ايهن حکهم و
معرفت شرعي را دارند (امام خامنهاي.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2874 ،
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ب) اين معيارها در سه شاخصه فقاهت ،عدالت و درايت خالصه ميشود :ضابطههاي رهبري و
واليت فقيه ،ضابطههاي ديني است .در مکتب سياسي اسالم ،ضابطه ،ضابطه معنهوي اسهت و ايهن
ضابطه عبارت است از علم ،تقوا و درايت .علم ،آگاهي ميآورد؛ تقهوا ،شهجاعت مهيآورد؛ و درايهت،
مصالح کشور و ملت را تأمين ميکند .از نظر آيتاهلل خامنهاي اينها ضابطههاي اصلي طبق مکتهب
سياسي اسالم است و کسي که در مسند حساسي قرار ميگيرد ،اگهر يکهي از ايهن ضهابطههها از او
سلب شود يا فاقد يکي از اين ضابطهها گردد ،چنانچه همه مردم کشهور ههم طرفهدارش باشهند ،از
اهليت ساقط خواهد شد (امام خامنهاي.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2890 ،
اين شرايط بهگونهاي مهم است کهه در جمههوري اسهالمي بهراي تصهدي همهه مقامهات و
مناصب کشور ،صالحيتها و ويژگيهايي تعيين شهده اسهت کهه بايهد احهراز شهود و صهرفاً در
چارچوب آن شرايط ،افراد مشروعيّت پيدا ميکنند و اگر آن شرايط و صالحيتهها زايهل شهود،
اعمال حاکميت و اختيارات آن منصب ،نامشروع خواهد بود .مقام معظم رهبري اين نکتهه را بهه
صراحت در ديدگاههاي خود مطر نمودهاند:
اينکه ما در قانون اساسي براي رهبر ،رئيسجمهور ،نماينده مجلس و براي وزير شرايطي قائهل
شدهايم و با اين شرايط گفتهايم اين وظيفه را ميتواند انجام بدهد ،اين شرايط ،مهالک مشهروعيّت
برعهده گرفتن اين وظايف و اختيارات و قدرتي است که قانون و ملت به ما عطا ميکند؛ يعني ايهن
حکم واليت ،با همه شعب و شاخههايي که از آن منشعب است ،رفتهه روي ايهن عنهاوين ،نهه روي
اشخاص .تا وقتي که اين عناوين ،محفوظ و موجودند ،اين مشروعيّت وجود دارد .وقتي اين عناوين
زايل شدند ،چه از شخص رهبري و چه از بقيه مسئوالن در بخشهاي مختلف ،آن مشروعيّت ههم
زايل خواهد شد (امام خامنهاي.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3250 ،
 .3-2رأي و خواست مردم
با عنايت به اين نکته که داشتن صهالحيت بهه معنهاي حهق حاکميهت نيسهت و صهرف وجهود
صالحيت ،فرد را صاحب حق (براي حکومت کردن) نميکنهد و بهه عبهارت دقيهقتهر ،حکومهت
تحقق پيدا نميکند ،پس اقبال مردمي و مقبوليت عامه هم الزم است تا حکومت عينيت يافته و
تشکيل شود .مقام معظم رهبري در اين باره معتقدند:
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نظر مردم تأمينکننده است اما نسبت بهه آن انسهاني کهه داراي معيارههاي الزم اسهت .اگهر
معيارهاي الزم در آن انسان نباشد ،انتخاب نميتواند به او مشروعيّت ببخشد ... .در اسالم مردم
يك رکن مشروعيّتاند ،نه همة پايه مشروعيّت .نظام سياسي در اسالم عالوه بر رأي و خواست
مردم ،بر پايه اساسي ديگري هم که تقوا و عدالت ناميده ميشود ،استوار است .اگر کسي کهه
براي حکومت انتخاب ميشود ،از تقوا و عدالت برخوردار نبود ،همه مردم هم که بهر او اتّفهاق
کنند ،از نظر اسالم اين حکومت ،حکومت نامشروعي است؛ اکثريت که هيچ ... .بنابراين ،پايه
مشروعيّت حکومت فقط رأي مردم نيست؛ پاية اصلي ،تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت
هم بدون رأي و مقبوليت مردم کارآيي ندارد .لذا رأي مردم هم الزم است .اسهالم بهراي رأي
مهههردم اهميهههت قائهههل اسهههت (امهههام خامنههههايhttp://farsi.khamenei.ir/speech- ،

.)content?id=5703
عالوه بر اين ،ايشان با استناد به قانون اساسي ،معتقدند در جمهوري اسالمي ،توزيع قهدرت
به نحو منطقي و صحيح وجود دارد و همه مراکز قدرت ،مستقيم يها غيرمسهتقيم بها آراءِ مهردم
ارتباط دارند و مردم تعيينکننده و تصميمگيرنده هستند؛ زيرا اگر مردم حکهومتي را نخواهنهد،
ايههن حکومههت در واقههع ،پايههة مشههروعيّت خههودش را از دسههت داده اسههت (امههام خامنهههاي،

.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571
باتوجه به آنچه ذکر شد ،مشخّص ميشود که از نظر آيهتاهلل خامنههاي ،رأي و نظهر مهردم
وقتي مالک مشروعيّت محسوب ميشود که ناقض صالحيتهاي الهي يا وجه حقانيت نباشد .به
تعبير ديگر ،اگرچه نظر مردم مهم و بيبديل است ،اما اين نظر تنهها در جهايي مهالک محسهوب
ميشود که پيش از آن شرايط و صالحيتها تحصيل شده باشد .در غير اين صورت ،رأي و نظهر
مردم ،ولو اکثريت آنها ،مشروعيّتبخش نيست .ايشان در اين زمينه تصريح دارند:
انتخاب به طور مطلق حجت نيست؛ يعني اگر مردم جمع شوند و کسهي را کهه در چهارچوب
مالکهاي خدايي قرار نميگيرد انتخاب کنند ،اين انتخاب حجت نيست  ...يك سلسله اصول،
ضوابط و معيارهايي در اسالم هست که در چهارچوب آنها حق رأي مردم اعتبار مييابد و اگر
مردم به دور از اين مالکها و معي ارها حاکم را انتخاب کنند ،اين انتخاب حجيتي ندارد (امهام
خامنهاي.)100 :1387 ،

به عبارت ديگر ،از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي ،در زمان عدمحضور و وجود نصب خاص ،رأي و
انتخاب مردم مشروعيّتبخش است .البته اين انتخاب ،تحهت ضهوابط و بها معيارههايي مشهخص
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صورت ميگيرد .اگر شخصي واجد آن معيارها باشهد ،تنهها بها انتخهاب مهردم مشهروعيّت پيهدا
ميکند (مهاجرنيا ،کريميخضرا.)21 :1391 ،
 .3-3قانونيت :قانونيت که به معناي اعمال قدرت و اختيارات بر اساس رويّهها و موازين قهانوني
است ،يکي ديگر از ارکان مشروعيّت در انديشة مقام معظم رهبري است .به عبارت ديگر ،تأکيهد
بر اجراي قانون و اعمال قدرت بر اساس موازين قانوني ،مربوط به مرحله بعد از تشکيل حکومت
است؛ بدين معنا که آنگاه که حقانيت يك نظهام ،مهورد پهذيرش عامهه قهرار بگيهرد و حکومهت
تشکيل شود ،آنگاه براي تحقق اهداف آن حکومت ،ميبايست قهوانيني وضهع شهود تها معيهار و
مالک عمل قرار گيرد .درواقع ،بعد از تشهکيل حکومهت ،عمهل بهه قهانون و مهوازين آن ،مهالک
ارزيابي و مشروعيّت کارگزاران و کارکرد آنها قرار ميگيرد؛ هرجا کهه مطابقهت بها قهانون وجهود
داشته باشد ،مشروع و آنجا که اعمال و کارکرد آنهها بها قهانون مغهاير باشهد ،فاقهد مشهروعيّت و
وجاهت ميباشد.
از نظر آيتاهلل خامنهاي ،مشروعيّت قوانين به عنوان تحققبخش ضوابط اسالم و جاده حرکهت
به سمت اهداف و نرمافزار اداره کشور ،در گرو انطباق آنها با شهرع بهوده و مقبوليهتشهان در گهرو
معطوف بودن به نيازهاي مردم است .درواقع ،به سبب ابتناي قوانين جمهوري اسالمي بهر شهريعت
اسالمي ،تأکيد بر قانونيت به معناي تأکيد بر حفظ جهتگيريها و درونمايهه اسهالمي و الزمههاي
براي کارآمدي نظام است (فياض .)1388 ،برهمين اساس ،ايشان همواره بر پايبندي همگان به قهانون
و عمل به مرّ قانون تأکيد داشته (امهام خامنههاي،)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36258 ،
عمل به قانون و قانونگرايي را مايه چشيدن ثمرات حاکميت ديني به مهردم و يکهي از ارزشههاي
نظههام ميداننههد (امههام خامنهههاي .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23006 ،ايشههان حتههي
قانونگرايي را يکي از شاخصهاي دولت اسالمي ميدانند:
شاخص بعدي [دولت اسالمي] ،مسئله قانونگرايي است  ...قانون ،ريل است؛ از اين ريهل اگهر
چنانچه خارج شديم ،حتماً آسيب و صدمه است .گاهي قانون ناقص است ،گاهي قانون معيوب
است؛ امّا همان قانونِ معيوب هم اگر چنانچه عمل نشود  [ -قانوني] که منتهي به بلبشو و هر
که هرکه خواهد شد  -ضرر آن عمل نشدن ،بيشتر از ضرر عمل کردن به قانون [ است] .اين را
بايد نهادينه کرد؛ در مجموعة دستگاهها اين بايد نهادينه بشود .و جزء رعايت قهانون ،رعايهت
اسناد باالدستي است که امروز خوشبختانه در کشور وجود دارد؛ مثل سياستهاي کلّي ،سند
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چشمانداز ،مصوّبات شوراهاي عالي از قبيل شوراي عالي انقالب فرهنگي ،از قبيل شوراي عالي
مجازي  ...قانونگرايي و قانونمداري اگر چنانچه جا افتاد ،مسلّماً خيلي از آسهيبهها از بهين
خواهد رفت (امام خامنهاي.) http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715 ،

 .3-4کارآمدي :اگر شخصي (حکهومتي) از صهالحيتههاي دينهي برخهوردار باشهد و همچنهين
مقبوليت و انتخاب مردم را دارا باشد ،از مشروعيّت الزم براي تشکيل حکومت برخوردار است .به
عبارت ديگر ،مشروعيّت اوليه براي تشکيل حکومت را دارا ميباشد ،اما دوام اين حکومت وابسته
به تأمين مشروعيّت ثانويه نيز ميباشد؛ يعني مشروعيّت بايستي بها مشهروعيّتيهابي پشهتيباني
شود و مشروعيّتيابي فرآيندي است که طي آن حکومتها با باال بردن ميزان رضايت مردمشان
به گسترش و تعميق پايههاي اجتماعي خود ميپردازند .براي فهم دقيقتر اين موضهوع بايسهتي
به رابطه مشروعيّت با کارآمدي بپردازيم؛ بدين معنا که ممکن است نظامي مشروع باشد؛ يعنهي
در آغاز امر در يك چارچوب مشروع فعاليتهاي خهود را آغهاز کنهد کهه در ايهن صهورت داراي
مشروعيّت اوليه است ،اما اين مشروعيّت بايهد بها مشهروعيّت ثانويهه مهورد تأييهد قهرار گيهرد و
مشروعيّت ثانويه با کارآيي و کارآمدي نظام تثبيت ميشود (روحاني.)8 :1379 ،
به عبارت ديگر ،با تحصيل حقانيت و اقبال مردمي ،حکومت تشکيل ميشود ،اما تهداوم آن
منوط به انجام درست کارويژهها و تحقق اهداف و برآوردن انتظاراتي است که متوجهه آن اسهت
که از آن به «کارآمدي» تعبير ميشود .درواقع ،ميتهوان گفهت کهه بها اثبهات مشهروعيّت يهك
حکومت در برههاي از زمان ،مشروعيّت آن براي هميشه تأمين نشده است ،بلکه اين مشهروعيّت
پيوسته بايد با تحقق اهداف حکومت ،برآورده کردن انتظارات مردم و در مجموع ،انجهام درسهت
آنچه از حکومت انتظار ميرود ،پشتيباني و تقويت شود .براين اساس است کهه از کارآمهدي بهه
عنوان مالکي مؤثر در مشروعيّت حکومتها سخن گفته ميشود (ر.ک :شفيعيفر و قرباني.)1395 ،
مقام معظم رهبري در اين باره معتقدند :مشروعيّت همة مسئوالن کشهور بسهته بهه انجهام
وظيفه و کارآيي در انجام وظيفه است .ايشان اصرار و تکيه دارند که بايهد بهر روي کهارآييهها و
کارآمدي مسئوالن تکيه شود؛ زيرا معتقدند اگر کارآمدي نباشد ،مشروعيّت از بين خواهد رفهت.
از سوي ديگر ،اين کارآمدي ،معطوف به اهداف عالي حکومت است که بايد تحقق يابد:
مشروعيّت من و شما وابسته به مبارزه با فساد ،تبعيض و نيز عدالتخواهي اسهت .ايهن ،پايهه
مشروعيّت ماست ... .اگر ما دنبال عدالت نباشيم ،حقيقتاً مهن کهه اينجها نشسهتهام ،وجهودم
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نامشروع خواهد بود؛ يعني هرچه اختيار دارم و هرچه تصرّف کنم ،تصرّف نامشروع خواهد بود؛
ديگههران هههم همينطههور .مهها بههراي عههدالت و رفههع تبعههيض آمههدهايم (امههام خامنهههاي،
.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189

نتيجه
از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي ،مشروعيّت داراي چهار رکن الهي بودن ،مردمهي بهودن ،کارآمهدي و
قانونيت است .البته در اين ميان ،رکن الهي بودن پايه اصلي و وجه حقانيت حکومت ديني است
و تنها در صورت الهي بودن ميتوان از ساير ارکان مشروعيّت سخن گفت وگرنهه حکهومتي کهه
مشروعيّت آن فاقد پاية الهي و ديني باشد ،از گردونة مردمسهاالري دينهي خهارج ميشهود و ديگهر
موضوع بحث نيست .نکته مهم اينکه اقبال مردمي هيچ تأثيري در اين رکن ندارد؛ يعني ايهنگونهه
نيست که يك حکومتِ فاقد صالحيتهاي ديني با کسب اقبال مردمي بتواند مشهروعيّت کسهب
کند ،اما در صورت قانوني بودن و کارآمدي ميتواند ادامه حيات دهد .البته عکس ايهن وضهعيت
ميتواند معنادار باشد؛ يعني کسي که داراي صالحيتهاي ديني است ،اگر اقبال مردمهي را ههم
داشته باشد ،ميتواند مشروعيّت خود را به فعليت ،يعني تشکيل حکومت ،برساند و در چارچوب
قانون و با کارآمدي ،به حکومت خود تداوم بخشد.
عالوه بر اين ،از ديدگاه ايشان ،مشروعيّت صرفاً متوقف به مرحله تشکيل حکومهت نيسهت،
بلکه بعد از تشکيل حکومت نيز بايد با انجام رسهالتها و وظهايف اساسهي حکومهت (کارآمهدي)
اثبات و تقويت شود.

فهرست منابع
-

آقابخشي ،علي ( ،)1374فرهنگ علوم سياسي ،تهران :مرکز اطالعات مدارک علمي ايران.

-

ابوالحمد ،عبدالحميد ( ،)1370مباني سياست ،تهران :توس ،ج ،1چاپ ششم.

-

اکبري ،کمال ( ،)1384مشروعيّت و مشارکت سياسي در جمهوري اسالمي ايران ،قم :نشر معارف.

-

امام خميني ( ،)1369شئون و اختيارات ولي فقيه؛ ترجمه مبحث واليت فقيه از کتابالبيع،

تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،چاپ دوم.
-

برجي ،يعقوبعلي ( ،)1390واليت فقيه در انديشه فقيهان ،تهران :سمت و دانشگاه امام

صادق(ع) ،چاپ دوم.

ارکان مشروعيت در انديشه آيتاهلل خامنهاي
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-

بشيريه ،حسين ( ،)1386آموزش دانش سياسي ،تهران :نگاه معاصر ،چاپ هشتم.

-

پورفرد ،مسعود ( ،)1385مردمساالري ديني ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.

-

جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1368پيرامون وحي و رهبري ،قم :الزهرا.

-

جواديآملي ،عبداهلل ( ،)1383واليت فقيه؛ واليت فقاهت و عدالت ،قم :مرکز نشر اسراء ،چاپ

چهارم.
-

حسيني خامنهاي ،سيدعلي ( ،)1387هديه الهي؛ مشخصههاي حکومت اسالمي و واليت

فقيه ،تهران :مؤسسه فرهنگي قدر واليت.
-

حيدري ،احمد (« ،)1382مردم ساالري ديني در بيان رهبر معظم انقالب» ،فصلنامه حکومت

اسالمي ،شماره ،29پاييز.
-

دوگان ،ماتيه (« ،)1374سنجش مفهوم مشروعيّت و اعتماد» ترجمه پرويز پيران ،اطالعات

سياسي -اقتصادي ،سال دهم ،شماره  ،97 -98مهر و آبان.
-

روحاني ،حسن (« ،)1379درآمدي بر مشروعيّت و کارآمدي» ،فصلنامه راهبرد ،شماره ،18

زمستان.
-

روزبه ،محمدحسن ( ،)1385مباني مشروعيّت در نظام سياسي اسالم ،تهران :کانون انديشه جوان.

-

سعيدي ،مهدي ( ،)1392مردمساالري ديني از منظر آيتاهلل خامنهاي ،تهران :مرکز اسناد

انقالب اسالمي.
-

سيا  ،احمد (بيتا) ،فرهنگ جامع عربي -فارسي ،تهران :کتابفروشي اسالن.

-

شفيعيفر ،محمد؛ قرباني ،مصطفي (« ،)1395تعامالت کارآمدي و مشروعيّت نظامهاي

سياسي» ،فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي ،شماره  ،47در دست انتشار.
-

صالحي نجفآبادي ،نعمتاهلل ( ،)1363واليت فقيه؛ حکومت صالحان ،قم :مؤسسه فرهنگي رسا.

-

صدرا ،عليرضا ( ،)1387مشروعيّت سياسي ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.

-

عالم ،عبدالرحمن ( ،)1385بنيادهاي علم سياست ،تهران :ني ،چاپ چهاردهم.

-

فوزي ،يحيي ( ،)1389انديشه سياسي امام خميني ،قم :دفتر نشر معارف.

-

فياض ،سيدعلي (« ،)1388مردمساالري ديني ،گفتمان رهبر انقالب اسالمي» ،در:
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-

فيرحي ،داوود ( ،)1384نظام سياسي و دولت در اسالم ،تهران :سمت؛ قم :مؤسسه آموزش

عالي باقرالعلوم(ع) ،چاپ سوم.

دوفصلنامه علمي – تخصصي انديشنامه واليت ،شماره ،4پاييز و زمستان 1395
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-

کديور ،محسن ( ،)1376نظريههاي دولت در فقه شيعه ،تهران :ني.

-

کواکبيان ،مصطفي ( ،)1378مباني مشروعيّت در نظام واليت فقيه ،تهران :عروج.

-

ليپست ،سيمورمارتين (« ،)1374مشروعيّت و کارآمدي» ،ترجمه رضا زيب ،فرهنگ توسعه،

شماره  ،18خرداد و تير ،صص.11-10
-

ليپست ،سيمورمارتين ( ،)1383دايرهالمعارف دموکراسي ،تهران :وزارت امورخارجه.

-

متقي ،ابراهيم؛ کرامت ،فرهاد (« ،)1393عناصر مشروعيّتيابي در نظامهاي سياسي»،

فصلنامه سياست ،مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دوره  ،44شماره ،2تابستان ،صص.335-350
-

مرندي ،محمدرضا ( ،)1376مباني مشروعيّت نظام سياسي در اسالم ،تهران :مؤسسه انتشاراتي عطا.

-

مصبا يزدي ،محمّدتقي ( ،)1377پرسشها و پاسخها ،قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام

خميني(ره) ،ج.1
-

مصبا يزدي ،محمدتقي ( ،)1388نگاهي گذرا به نظريه واليت فقيه ،قم :مؤسسه آموزشي و

پژوهشي امام خميني(ره) ،چاپ پانزدهم.
-

معين ،محمد ( ،)1363فرهنگ فارسي ،تهران :اميرکبير ،چاپ ششم.

-

مك لين ،ايان ( ،)1381فرهنگ علوم سياسي آکسفورد ،ترجمه حميد احمدي ،تهران :نشر

ميزان.
-

منتظري ،حسينعلي (1408ق) ،دراس ت في والية الفقيه و فقه الدولة االسالمية ،قم :المرکز

الع لمي للدراس ت االسالمية.
-

مهاجرنيا ،محسن ،کريميخضرا ،محمد (« ،)1391خاستگاه و مشروعيّت نظام سياسي صالح

در انديشه آيتاهلل خامنهاي» ،فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي ،سال نهم ،زمستان،
شماره  ،31صص.24-7
-

هيوود ،اندرو ( ،)1383مقدمه نظريه سياسي ،ترجمه عبدالرحمن عالم ،تهران :قومس.
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