
 

 

 

 

 

 

 يااهلل خامنهتيشه آيدر اند مشروعیّتارکان 

 يقربان يمصطف

 فريعيمحمد شف

 دهيچک

ت و ي، به سبب اهمينيد ياز جمله در نظام مردم ساالر ياسيس يهانظام مشروعيّتبحث از 

شمندان مختلف بوده است. در پژوهش حاضر تالش بر آن يتوجه اند ت آن، همواره مورديحساس

رد. يقرار گ يمورد بررس يااهلل خامنهتيآحضرت دگاه ياز د مشروعيّت يهاهين و پااست تا ارکا

ل يبر تحل يز به طور عمده مبتنيانجام شده و روش کار ن يليتحل – يفيوه توصيپژوهش به ش

بر  يارکان چندگانه است مبن ها وهيپا يدارا مشروعيّتشان، يدگاه اياست. از د معظم لهانات يب

ز ين يت عمومي، از مقبولينيد يهاتيد عالوه بر دارا بودن صالحيت و حاکمان باحکوم نکهيا

تحقق  ق دريتوف ياعمال کنند و برا يقانون يهاهياساس رو دار بوده، قدرت خود را برربرخو

طور تام حکومت به مشروعيّتد تا نکارآمد باش يستيباخود  يهاژهينه کاروياهداف و انجام به

 ن شود.يتأم

 .يت، کارآمديّ ت، قانونيّ ت، مقبوليّ، حقانمشروعيّت: اههواژديکل
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 مقدمه

حهق  ،است که بهه موجهب آن ياصل ،مشروعيّتواقع،  اند. دردانسته يرا اساس حکمران مشروعيّت

شود يرفته ميت و پذشوندگان اثباحکومت ياطاعت برا يفةوظ متقابال ان ويفرمانروا يبرا يحکمران

شهود. بهه يمحسوب م ياسيشه سيمهم در اند يهااز موضوع مشروعيّتن، يبنابرا. (108: 1385 )عالم،

 يههادگاهيه، دآنها يمورد بررس ياسيت نظام سيّو ماه انديشمندان ينظر ي، به فراخور مبانيعبارت

 ارائه شده است.  مشروعيّتدرباره  يمختلف

ارائه شده اسهت  يمختلف اتها و نظردگاهيز دين ايران ياسالم ينظام جمهور مشروعيّتدرباره 

 مشهروعيّتبهودن منشهأ  يا مردمهيه يالهه به دوگانهة هاهيّن نظرين محور اختالف در ايترکه مهم

 يالهه مشروعيّته منشأ يشود؛ طرفداران نظريبت مربوط ميدر عصر غ يه و حکومت اسالميفقيول

و طرفهداران  (53-52: 1388 ،يدزيهمصهبا   )ر.ک:دانند ينم مشروعيّتمردم را مؤثر در  يه، رأيفق يول

ه را ثبوتاً محال و اثباتاً ناتمام يفقيول يه نصب الهيل نظريز داليه نيفقيول يمردم مشروعيّته ينظر

 ي)ر.ک: صهالحداننهد يه ميهفق يوله مشهروعيّتن مهالک يتهرمردم را مههم ين، رأيدانند و بنابرايم

مقولهه  يبندن اسهت کهه صهورتيژوهش حاضر اپ ين اساس، سؤال اصليا . بر(45: 1363 ،يآبادنجف

در بحث از مقولهه  ايشانن است که يچگونه است؟ فرض بر ا يااهلل خامنهتيدگاه آياز د مشروعيّت

د متعهدّ يهاهيهاپوجهود و  يقيتلف مشروعيّتده و قائل به يشين دوگانه اندي، به فراتر از امشروعيّت

 د. نباشيبت ميدر عصر غ يحکومت اسالم مشروعيّت يبرا

 مشروعيّت يشناسمفهوم .1

 کهه چيهزي باشهد، شرع موافق آنچه»را  باشد. مشروعمي« مشروع» کلمه از جعلي مصدر ،مشروعيّت

 واژه جههاي بههه عربههي در. (4144: 63 13ن، ي)معههانههد معنهها کههرده« جههايز روا، ،باشههد جههايز شههرع طبههق

ههاي واژه به بايد معنا اين دقيق فهم براي بنابراين. شودمي استفاده« تشرعيّ» کلمه از ،«مشروعيّت»

 و شهرع موافق و خداوند دستورات و احکام مطابق آنچه يعنيهم  و آن کرد رجوع« يشرع»و « شرع»

 ،«شهرعيت» يعني آن عربي معادل و فارسي در« مشروعيّت»واژه ن، يبنابرا .(334تا: يبا ، ي)س باشد دين

 .دين است و شرع احکام با ابقتمطهم  آن که است مشخص معني يك داراي
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 به «legitimus» کالسيك التين ريشه از) «legitimacy» واژه از مفهوم اين براي انگليسي در

 قهانون طبهق بودن، برحق ت،حقانيّ معادلو  شودمي استفاده (قانون مطابق و بودن قانوني معني

 يکي بودن تنها شرع و مطابق تمشروعيّن، ياست. بنابرا زادگيحاللو  تحالليّ درستي،به بودن،

  باشد.مي« Legitimacy» معاني از

که حکومت را مصنوع دست بشهر و  يقرارداد اجتماع هينظر يريگد و با شکليجد هدر دور

حکومت، حداکثر به مطابقت  مشروعيّتدانست، يت بشر ميّت و مالکيّ، امنيانت از آزاديص يبرا

بهودن و مطهابق  يقهانون يش از همه به معنهايدود شد و بمح يجهاننيو ا يه بشريّن رويبا هم

 معنهاي ،مهدرن سياسهيِ ادبيهات در مفههوم ايهنرو، نيهاخواست مردم بودن فروکاسته شهد. از 

؛ نيسهت بيش لفظي مشترک يك« مشروعيّت»واژه  نتيجه . در(114: 1385)پهورفرد،  دارد متفاوتي

 مشهروعيّت يو نهوع داده رخ مفههومي طخله ،مشهروعيّت بهه Legitimacy ةواژ ةترجم در يعني

 مشهروعيّتنظهر از ضهرورت کهه صهرف يدر حال است.دا کرده يغلبه پ يشناختو جامعه ياسيس

هم  ينيد مشروعيّتبه  ينيد يها، حکومتينيها از جمله حکومت دحکومت ههم يبرا ياسيس

 ينهيد مشروعيّتاز  تي، کفاياسيس مشروعيّتازمندند و ين يو فلسف ينيشيپ يابه عنوان مقوله

اسهت کهه در رابطهه مهردم و حکومهت  يامقولهه ياسيس مشروعيّتتر، قير دقيکند. به تعبينم

 يباشهد؛ در حهال ينهيردينکه غيا ايداشته باشد و  ينيد يشود؛ حال ممکن است مبنايمطر  م

ت. بر هم منطبق اس ياسيو س ينيد مشروعيّتداشته باشد،  ينيد يمبنا ياسيس مشروعيّتکه 

 در مشهروعيّت بلکههت، سهينصِهرف  بودنِ شرعي، مشروعيّت از مراد، حاضرپژوهش  در بنابراين

 ه شود. گرفت اشتباهآن  معناي لغوي با نبايد که دارد اصطالحي مفهومي، سياسي مباحث

در  ين مفههوم ارائهه شهده اسهت؛ برخهيهاز ا يف متفاوت و متعدديتعار ،ياز نظر اصطالح

 ،يآقابخشه؛ 244: 1370)ابوالحمهد، د دارنهد يهأکت و برحق بهودن تيّنصر حقانبر ع مشروعيّتف يتعر

 «نآ اتباع براي رژيم قانوني اجراي و وضع هايبودن رويه پذيرفتني خاصيت» ي، برخ(85: 1374

، مشهروعيّتف مفههوم يهز در تعريگر نيد ي، برخ(463-462: 1381ن، ي)مك لدانند يم مشروعيّترا 

هها، استيمات، سيساختارها، اقدامات، عملکردها، تصم يو درستکار يستگيابر اعتقاد مردم به ش

د دارنهد يآور تأکاز حق صدور قواعد الزام آنها يداررجه برخويا حکومت و در نتيمقامات، رهبران 



 1395پاييز و زمستان ، 4شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

26 

(lipset,1987: 645-4: 1374دوگان،  ؛) همهاهنگي از ناشهيرا  مشروعيّتف، ياز تعار يگريو دسته د 

 .(32: 1376 ،ي)مرند داننديم کنندگانحکومت و شهروندان ميان يارزش و عقيدتي

 قابهل تصهور آن بهراي جهاني معياري و ستا نسبي يمعيارها يدارا مشروعيّتن نظر، ياز ا

 متفهاوت ديگهر جوامهع بها اسهت ممکن، سازدمي مشروع جامعه يك در را قدرت آنچهو  نيست

د يك بُعد آن تأکيتوان صرفاً بر يها و ابعاد آن نمهيو پا مشروعيّتدر بحث از مفهوم  يعني؛ باشد

اسهت  بستهمه مفهوميه شبک يك از جزئي مشروعيّتگر، يان دي. به ب(42: 1387)ر.ک: صدرا، کرد 

 شهبکه، سهازنده ايهن ههايلفههؤم و مفاهيم با هايشگسست و هاپيوست نمودن لحاظ بدون که

 يهك مفههوم عنهوان بهه مشهروعيّتنجها ين در اي. بنهابراديرسه آناز  معتبري درک به تواننمي

 و باعهث تقويهت و گذارنهدمي ثيرأت يکديگر بر آن اضالع ةهم کهدر نظر گرفته شده  چندضلعي

)ر.ک: کهرد کهه  يرا مشروع تلق ياسيتوان قدرت سيم يواقع، زمان . درشوندمي يکديگر تضعيف

ههم در  يحاتي، لکهن توضهگرفته باشيمن منبع ين چهار رکن را از اي؛ اصل ا(1393 و کرامت، يمتق

 ز ذکر شده است:ين آنهاهر قسمت اضافه شده که منابع 

 يهان و معتبر اقتدار، برآمده از ارزشياديت به عنوان اصل بنيت داشته باشد. حقانيالف( حقان

حهق حکومهت  يشود که چه کسهين سؤال مطر  مينجا اين معنا که در ايك جامعه است؛ بدي

د يهبا ين آن از چه منبعهينکه حکومت، حاکمان و قوانيق حکومت کردن است و اا مستحيدارد 

 يمتفاوت يارزش يهارا نظامين سؤال در جوامع مختلف متفاوت است؛ زيکنند؟ پاسخ به ا يرويپ

 وجود دارد.  يادر هر جامعه

تي صهف نمبهيّ کهه است ارزشي طرفي از و ثابت توضعيّ يك ،تانيّحقّ، ينيد يساالرمردم در

 بهراي کهه اسهت نيهبرآمده از د حقي اسالم در تانيّحقّ. باشدمي ديگري قرارداد هر يا حکومت در

 آن در مهردم رأي و شهودمهي فهرض قهدرت عمالاِ و حکومت گرفتن دست به در گروه يا فرد يك

 ظهرنصهرف امام؛ است نداشته دخالتي مردم رأي (ع) معصوم امامان حقانيت مورد درد. ندار تأثيري

 وي حقانيهت در تأثيري مردم پذيرش و دارد قانيتحامامت و  ،حکومتش تحققمعد يا قتحقّ زا

 مطلهق حاکميهت که است خداوند اقتدار( بنيادين و نهايي )اصل تحقانيّ منبع ذاتيِ لذا و ندارد

 عنصهر وجهود معدصورت  درواقع،  . در(53-52: 1388 ،يزدي)مصبا   اوست آنِ از انسان و جهانبر 

 فلسهفي مبهاني، بيهان ديگهر بهه. نيست گزافي بيش، حرف ديني ساالريمردم ازحث ب، قانيتح
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، حقانيهت عنصهر اسهاس بهرت. اسه حقانيهت عنصهر همهين ،دينهي ساالريممرد در مشروعيّت

 بهر حاکم مقررات است و الهي نصب و جعل به منوط ديني ساالريممرددر  حکومت مشروعيّت

 کند. يمشخص م« الهي وحي» را جامعه ةرادا ةشيو و اجتماعي زندگي

 مشهروعيّتها به حکومت هشود؛ هميم ميتقس ياسيس ديني و به مشروعيّتگر، ية دياز زاو

 مشروعيّتاست که عالوه بر  ينيد يهامختص حکومت ينيد مشروعيّت ياز دارند، ولين ياسيس

از  يراساس اصول و مبانهم داشته و ب ينيد مشروعيّتد ي(، بايت مردمي)خواست و رضا ياسيس

ن نظهر، يهآحاد جامعه هماهنگ باشد. از ا ي دينيباورها عقايد و باشد که با يان شدهييش تعيپ

و  ينيشهيپ ياحکومهت اسهت و مقولهه ينهيد مشهروعيّت يواقع به معنها ت حکومت، دريحقان

 .(43: 1386 ه،يريو بش 22-20: 1385)ر.ک: روزبه،  يشناختو جامعه ينياست، نه پس يفلسف

رش يپذ ن معنا که حکومت و مقامات حاکم آن عالوه بر مورديت داشته باشد؛ بديب( مقبول

 يههابهر نظام آنهها يشوندگان(، از سهو)حکومت مردم يشدن از سوت شناختهيبودن و به رسم

 سياسي مشروعيّتتواند نمي تنهايي بهت يحقان عنصرگر، يان ديح داده شوند. به بيز ترجيگر نيد

 ينهيل حکومهت ديت، شرط الزم تشهکي؛ حقانکند ينأمت آن قوانين و سياسي نظام براي را مالز

 خهتم حکومهت تشکيل به تنهايي به حقانيت عنصر يعنيست؛ ين ييو نها يشرط کاف ياست، ول

شهکل  يس نشهود و رابطهه قهدرتيتأس يحکومت تا شوديگفته م که جاستهمين از و شودنمي

، ي)اکبهر اسهت انتفاء موضوع به سالبه ،مشروعيّت از گفتن سخنرد، ينگ صورت اطاعتينگرفته و 

 خواههد زمهاني، باشهد کهه ايانديشهه ههر و سياسهي فلسهفه با هر حکومتواقع،  . در(24: 1384

حکومهت  يعني؛ شود واقع مردم مقبوليت و قبول مورد که کشور بپردازد صحيح اداره به توانست

ت حکومت شوندگان ياکثر توسط بايد، گيردب در اختيار را تحاکمي اينکه براي، حقانيتبا وجود 

 .شود شناخته رسميت به

. ين رسهميبهر قهوان ياسهيل و اعمهال قهدرت سيمنطبق بودن تحص يت؛ به معنايّج( قانون

توانهد از انتظهارات يقهدرت نمه و اعمهال اکتسهاب د تابع قانون بوده ويبا يهرگونه نظم اجتماع

ن عنصر يشود. ايه ميز توجيبه قدرت ن يابيست که دستآنهارجوع به  را بايجدا باشد؛ ز يهنجار

همنهوا و سهازگار  ،مستقر مربهوط بهه منبهع اقتهدار يد با باورهايبا يعنيت دارد؛ يشه در حقانير

 باشد. 



 1395پاييز و زمستان ، 4شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

28 

مشترک قابل  ين آن برحسب باورهايدارد که قوان مشروعيّتگر، قدرت تا آنجا يبه عبارت د

ها و آور است که اصول آن بازتاب ارزشمشروعيّت يفقط وقت ينون اساسه باشد. درواقع، قايتوج

ز يهلفهه نؤن مي. ا(213: 1383 وود،ي)هاعتقاد وجود دارد  آنهاباشد که در گستره جامعه به  ييباورها

الزم را بدههد. لهذا  مشهروعيّتبرسد تا بتواند بهه قهدرت،  آنهاندگان يا نمايد مردم و ييد به تأيبا

و مهورد  يآن جامعه و خرد همگهان يها و باورهابر ارزش ياست مبتن ينيت، قوانينونمنظور از قا

. پهس همهانطور کهه در (73: 1387 )صدرا، ت جامعهيعرف و اکثر يآگاهانه و عقالن رش آزادانه،يپذ

بودن و مطهابق قهانون بهودن اسهت، عنصهر و  يقانون ،آن ياز معان يکي ،مشروعيّت يف لغويتعر

 است.  يمند، قانونوعيّتمشرگر يمؤلفه د

جامعهه  يهان ههدفيازها و تأميبرآورده کردن ن ن معنا که حکومت دريد( کارآمد باشد؛ بد

آن، بهه  يريگشکل يهاهيو پا ينظر از مبان، صرفيهر حکومت ،ح آنکهيباشد. توضق داشته يتوف

، يرفهاه و آبهادان نيتهأم ،آن يرد و فلسهفة وجهوديگيامور جامعه شکل م يو تصدّ يمنظور تولّ

مشهروع  يههان عهزت و اسهتقالل و خالصهه منهافع و خواسهتهي، تهأميطلبتيت، حس هويامن

ن نظهر، تمهام يهام کنهد. از ايهخهود ق يتيف مهاهيد بتواند بهه وظهايبا حکومت شوندگان است و

 ياجات الزم برايبه احت ييگون منافع مردم و پاسخيبرحسب تأم يسازهيقدرت به توج يهانظام

ب آن، ين و تصويقوان يدهها و شکلل حکومتيگر، پس از تشکيان ديازمندند. به بيجامعه ن کل

ك حکومهت يهباشهد کهه چگونهه يتداوم و ادامه حکومهت مه ،د و آنيآيد ميپد يگريمسئله د

اضهافه  مشروعيّت يهابر عناصر و مؤلفه يگريرو، عنصر دنياز ا د کند؟يخود را بازتول مشروعيّت

نهاتوان باشهد،  ين منهافع عمهوميدر تأم ياست. درواقع، اگر دولت يعنصر کارآمد ،نشود و آيم

ن اگهر ياسهت. همچنه آنههان يتأم ،دولت يوجود بوده که فلسفة يناتوان از برآورده کردن اهداف

لطمهه  ياجتماع يهاگر گروهيد يِاتيبه منافع ح ،از جامعه يدولت به منظور استفادة بخش خاص

ك از يهز نقض غرض نمهوده، در ههر ين صورت نيد، در اينه نمايرا هز يع عموما منافيوارد کند 

ز يها ندولتگردد. پس عملکرد يم ياسينظام س مشروعيّتد يش شديموجب فرسا موارد يادشده

 . (1253: 1383 پست،ي)لاست  مشروعيّتجاد ياز عوامل ا يکي

برخهوردار  ياتيهح يتهياهم از ،مشهروعيّتبا  ييو کارآ ين کارآمديب، رابطه بين ترتيبد

ف دولت باعث کاهش اعتماد مردم بهه يپست، عملکرد ضعي. به باور ل(733زاده، )ر.ک: مصلحاست 



 اياهلل خامنهارکان مشروعيت در انديشه آيت 

 

 

29 

خود بهه اجهرا  يادار يخود را از راه نهادها يهاو طبعاً چون دولت اقدامات و برنامه شوديم آن

ن را ي، اعتماد بهه مسهئوليتدول يکرد که کاهش اعتماد به نهادها ينيبشيتوان پيآورد، ميدرم

عمهوم و »ا ي« ين همانيا» ، رابطةمشروعيّتو  يکارآمد ن نظر، رابطةيز کاهش خواهد داد. از اين

اسهت؛ « عموم و خصوص من وجهه»، مشروعيّتو  يکارآمد ست، بلکه رابطةين« خصوص مطلق

واقهع، سهت. دريحکومت کارآمهد، لزومهاً مشهروع ههم ن يحکومت مشروع، کارآمد هم هست، ول

مههم آن  ياز اجهزا يکهي يشهود و کارآمهديخالصهه نم يحکومت، صرفاً در کارآمد مشروعيّت

 ير اجهزايد سايشود و بايآن نم مشروعيّتحکومت هم موجب  يگر، کارآمديد ياست، و از سو

 را هم داشته باشد.  مشروعيّت

بهه ههر  نهد وقدرت نقش دار مشروعيّتدر  يدر پ يطور پن عناصر بهيا يحاصل آنکه همگ

ز مشروع خواهد بود و به هر يزان که وجود داشته و از استحکام الزم برخوردار باشند، قدرت نيم

زان سهبب ضهعف و خلهل در يهوجود داشته باشد، به همان م آنهادر  يا خلليکه ضعف  يااندازه

و  ت تابعهان قهدرت از صهاحبان قهدرتيارها با هم موجبات حماين معيخواهند شد. ا مشروعيّت

گر، الزم و ملزوم ههم يکديعناصر مطر  شده مکمل »ن، يکند. بنابرايرا فراهم م آنهابا  يهمکار

 ي، ارتقهايکهيش يکهه افهزا يقرار دارند. به نحو ياا و بالندهيا و پايپو يائيو در تعامل متقابل، زا

 « را به دنبال دارد. يگريکاهش د يکي يداشته و برعکس، کاست يرا در پ يگريد

 
 مشروعيّت(: ابعاد مفهوم 1کل شماره)ش
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 ياسالم يجمهور مشروعيّتگانه در باب سه يهاهينظر .2

مطر  شده  يمختلف يها و نظرهادگاهيد ياسالم يجمهور مشروعيّتدر خصوص منبع و ارکان 

 :1378ان، يهو کواکب 288-275 :1384، يرحهي)فداد  يرا در سه دسته جها آنهاتوان يم يطور کلکه به

63-140): 

ت معصومان)ع( و يهان را در ادامه واليت فقيه، والين نظريا ه نصب(:ي)نظر ياله مشروعيّت. 1-2

 ،يط کنهونيدر شهرا يالهه مشهروعيّتن نظهر در خصهوص يترعيد شايداند. شايم يبه نصب اله

 باشد که معتقد است:  يزدياهلل مصبا  تيمتعلق به آ

نهه يبه خبرگان، رجوع بهه ب يدهند. ... مردم با رأيمه نيبه حکومت فق يمشروعيّتچ يمردم ه

اعتبهار  ياند تا سخن آنان به عنهوان حجهت شهرعدهيرا برگز ينيکارشناسان د يعنياند؛ کرده

نکهه بهه او يشهود نهه ايکشهف رهبهر م يبرا يانهيل، انتخابات زمين تحلي... با ا .داشته باشد

 .(25: 1377، يزدي)مصبا   ببخشد مشروعيّت

ه، به ادله امامهت عامهه اشهاره يت فقياثبات وال يبرا« عيکتاب الب»)ره( هم در ينيام خمام

ژه قاعده لطف، بر وجوب نصهب از جانهب خداونهد داللهت يوهو معتقدند ادله امامت عامه، ب کرده

ه، يهت فقيهبودن وال يل انتصابيز در تحلين يآمل ياهلل جوادتي. آ(24-23: 1369، يني)امام خمدارد 

و  147-141و  66-55: 1383، همهان ؛165-162 :1368 ،يآمل ي)جوادقاعده لطف استدالل کرده است  به

ه يهت فقيهبودن وال يز ناظر بر انتصابين يقانون اساس 107و  5ان ذکر است که اصول ي. شا(157

 اهللتيه، آينهيخم يمصطفد يشه، يتوان به مالاحمد نراقيه مين نظريگر طرفداران اياست. از د

)ر.ک:  اشهاره کهرد يسهبزوار يموسو يعبداالعلدياهلل ستيو آ يگانيدمحمدرضا گلپايّس يلعظما

 .(347-334: 1390 ،يبرج

و  يه را برآمده از رأيفق يول مشروعيّته انتخاب، ينظره انتخاب(: ي)نظر يمردم مشروعيّت. 2-2

ه و فقاه يات الفقياوال يت فاالدراسا ه که به اعتبار کتاب يفق يت انتخابيداند. واليانتخاب مردم م

دارد  يانتقهاد ياديهمشهور شده اسهت، بن يبه نام و يمنتظر ينعلياهلل حستيآ هيالدوله االسالم

 ةيّهنظر يرا بر فهرض عهدم اثبهات مهدعا يت انتخابيوال شةي، اندشانيا. (280-279 :1384، يرحي)ف

ه انتخاب در استدالل ي، نظرموجود ةتوجه به ادلّ عتقد است که هرچند بادانسته و م ينصب مبتن

ل انتخهاب را در طهول نصهب و در صهورت عهدم يتوان دليت ميخود قابل دفاع است، اما در نها
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دگاه معتقدنهد يهن دي، طرفداران اي. به عبارت(414-408، 1408 ،ي)ر.ک: منتظرثبوت آن مطر  کرد 

تهوان نصهب يکنهد، نميبت ميط در عصر غيهان واجد شرايت فقيکه داللت بر وال ياتيکه از روا

امر اسهت؛ امها انتخهاب  يط وليان شرايات تنها در مقام بين روايرا اثبات کرد، بلکه ا هابالفعل فق

ه يهدجواد مغنن، محمّيالدّشمس يخ مهدي، شيآبادنجف ياهلل صالحامر با امت است. نعمت يّول

 باشهنديه انتخهاب ميه نظره، معتقد بيت فقيوال مشروعيّتز در باب ين يجعفر سبحانآيت اهلل و 

صورت نگرفتهه کهه الزم باشهد از آثهار  يميز نقل قول مستقينجا ني. در ا(359-358: 1390 ،ي)برج

 شود.  يخودشان مستندساز

اهلل تيهامهام)ره( بهه آحضهرت  9/2/68ه انتخاب عالوه بهر اسهتناد بهه نامهه يطرفداران نظر

 يقهانون اساسه 142و  111، 107، 56، 6س وقهت مجلهس خبرگهان، بهه اصهول ي، رئينيمشک

 کنند. يز استناد مين ياسالم يجمهور

 مشهروعيّت ه،يهنظر نيها اسهاس بهردوگانه(:  مشروعيّته ي)نظر يمردم -ياله مشروعيّت. 3-2

 و يالهه مشهروعيّت هيهنظر از يبيترک ه،ينظر نيا. يمردم هم و است ياله هم حاکمان، و حکومت

 يجزئه عنهوان به زين مردم يرأ اما باشد،يم خدا هيناح از تمشروعيّ اصل. است يمردم مشروعيّت

 گونههنيها .(107 :1378ان، يه)ر.ک: کواکب اسهت مهؤثر حهاکم صيتشخ و حکومت امر در کنندهنييتع

 دههد،يم قرار ياله نصب عرضِ در مشروعيّت جاديا در را مردم يرأ که آنجا از مشروعيّت از نييتب

 نصب ابتدا که باورند نيا بر هينظر نيا طرفداران. گردديم مطر  «يقيتلف مشروعيّت»به عنوان 

 نيهيتع و اسهت عام صورت به نصب، چون اما است، گرفته صورت طيشراالجامع هيفق يبرا ياله

 شهدن قائهل و گرفهت خواههد انجام مردم خود توسط نييتع نيا رفته،ينپذ صورت هيفق شخص

 حکومهت به دنيبخش تينيع در مردم نقش از ريغ( حاکم هيفق نييتع) مردم يبرا ينقش نيچن

 گريکهدي کنهار در امهر دو نجهايا در. اسهت( نصهب هينظر و ياله مشروعيّت) طيالشراجامع هيفق

 .يمردم يرأ و ياله نصب: اندميسه

 ههر کهه صهورت نيبهد است؛ واسطه با يمشروعيّت يدارا ياسالم حکومت دگاه،يد نيا هيپا بر

 زيهن يمردمه تيهحما از کهه اسهت يکس نيمسلم امر يول اما دارند، يرعش تيوال ،فقها همه چند

 يشرع تيوال آنها يبرا و کرده نييتع را عادل يفقها عنوان خداوند سخن، گريد به. باشد برخوردار

 در. باشهد زيهن مهردم تيرضا و رشيپذ مورد که است يهيفق ن،يمسلم امرِ يول اما است، شده قائل
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 يعمله جهينت. ابدييم تيفعل مردم، رشيپذ با که دارد وجود عام عنوان نييتعدگاه، ين ديا در واقع

 و اسهت مهؤثّر هيهفق عهزل و نصهب افتنيهتيهفعل در مهردم يرأ که است آن دگاهيد نيا به اعتقاد

 بهر تواننهديمه مردم و است نافذ حکمش و دارد تيوال باشد، مردم منتخب که يهيفق تنها درواقع،

  .(139 :1389 ،يفوز) کنند عزل را او الزم، طيشرا نبود صورت رد يحت و نظارت او کار

 خود به را اسالم امّت ياسيس ريتدب خداوند که است نيا هينظر نيا اثبات در گريد استدالل

 جانهب از مهردم. کنند اعمال را خود تيحاکم ،ينيد ضوابط چارچوب در تا کرده ضيتفو شانيا

 شهانيا از را يالهه حهق نيها نهدارد حق ياحد و شنديخو ياجتماع سرنوشت بر حاکم خداوند،

 يهاتي)دارنهدگان صهالح طيشهرا نيواجهد انيهم از را جامعه رانيمد و رهبر مردم،. کند سلب

 طهول در مردم تيحاکم مبنا نيا در که است واضح... . کننديم انتخاب مشخص شده در شرع(

 و اذن از مسهتقل مهردم. آن عرض در نه است، آن از متأخر رتبه در و خداوند تيحاکم و تيوال

 هرگونهه فاقهد خهداداد، حهق از فهار  و سهتندين مشهروعيّت مسهتقل منبهع هرگهز ،ياله افاضه

  .(49: 1376 ور،يکد) نديآيم حساب به ينيد مشروعيّت

 يااهلل خامنهتيدگاه آياز د مشروعيّتارکان  .3

 آن و باشهديمه بهتيغ عصر در مشروع حکومت ،ينيد يساالرمردم ،اياهلل خامنهآيت دگاهيد از

 از و بهوده نيهد در شهده مشهخص يهاتيصالح يدارا آن کارگزاران که ينظام از است عبارت

 تها دارنهد را آن يسهتگيشا و ييتوانها زيهن عمل در و انددهيرس قدرت به يمردم انتخابات قيطر

 يمفههوم ،مشروعيّت شان،يا دگاهيد از ،نيبنابرا. کنند قمحقّ را ياسالم حکومت موردنظر اهداف

 ينيد ساالرمردم نظام که کرد ادعا توانيم آنها همه وجود با که است ييهاهيپا يدارا و يبيترک

 : از نداعبارت ارکان و هاهيپا نيا. است برخوردار مشروعيّت از

 (ينيد يهاتيّصالحبودن )دارا بودن  ي. اله3 -1

و  يالهه نيفهرام و احکهام ياجهرا دارعههده تها شهوديم ليتشک حکومت چون ياسالم نظام در

 ييتوانها کهه يتيباصهالح افهراد وجهود ،اول قدم در ،نيبنابرا باشد، جامعه يتعال و رشد بسترساز

 داشهتن ،ينهيد يسهاالرمردم در ايشهاندگاه يهاز د. اسهت يضرور ،باشند داشته را جامعه اداره

 از تهوانيمه که است شرط نيا حصول با تنها و بوده مشروعيّت ةياول شرط ،ينيد يهاتيصالح
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 نشهود، ليتحص ينيد يهاتيصالح که يصورت در گرنه و ،گفت سخن مشروعيّت يهاهيپا ريسا

 مشهروعيّت گهر،يد عبهارت بهه. نهدارد معنا ينيد نظام در مشروعيّت ارکان ريسا از گفتن سخن

 داده سهؤال نيا به که يپاسخ هر دارند؟ ييفرمانروا حق ياعده چرا که است سؤال نيا به پاسخ

 همهان ايه هيهاول مشروعيّت آن، اثبات صورت در و است حکومت مشروعيّت منبع از پاسخ شود،

 در شههير ،ياسهالم حهاکم تيهحقان ن چهارچوب،يهدر ا .شهوديمه ثابهت حکومت كي تيحقان

 :معتقد هستند ياخامنه اهللتيآ .دارد يو ينيد يهاتيصالح

 که هم مردم همه نبود، برخوردار عدالت و تقوا از شود،يم انتخاب ومتحک يبرا که يکس اگر

 در. ههيچ کهه اکثريهت است؛ ينامشروع حکومت حکومت، اين اسالم نظر از کنند، اتّفاق او بر

 هيفق يول به و شوديم محسوب نظام مشروعيّت مبدأ که ياله تيوال يحت ،ياسالم يجمهور

 به يرهبر اگر که ياگونههب ،است ياسالم احکام به يرهبر يبنديپا به مشروط ،شوديم منتقل

)امهام  افتهديمه مشهروعيّت از ،شود توجهيب يعمل و ينظر لحاظ از ياسالم نيقوان و آنهاآرم

 . (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3341 ،ياخامنه

 ند: يفرماينه مين زمين در ايشان همچنيا

 مقبوليت مردم، يأر بدون مشروعيّت اين اما ،است مشروعيّت ياصل پايه لتعدا و تقوا اسالم در

 است؛ عدالت و تقوا ي،اصل پايه. .... دارد ياويژه تاهميّ مردم يأر اسالم در لذا .ندارد يکارآي و

، يا)امههام خامنههه نههدارد يکههاراي مههردم مقبوليههت و يرأ بههدون هههم عههدالت و تقههوا منتههها

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703). 

 :(227: 1392 ،يدي)سع است يضرور نکته دو، توجه به هاتيصالح نهيزم در

 کنند نييتع توانندينم مردم يعني ؛ندارند هاتيصالح و ارهايمع جعل در ينقش مردم الف(

 نيها در بلکهه ،باشهد داشهته ييهاتيصالح و هايژگيو چه يستيبا ياسالم حاکم و حکومت که

 ،ياخامنهه اهللتيهآ حضهرتاز نظهر . است کرده مشخص را ييارهايمع مقدس شارع خودِ نهيزم

 كيه و شهده انيهب و تيتثب شرع، در موضوع نيا که است نيا شيمعنا هيفق تيوال نظرية اصل

 مکلهف، بهه عنهوان مهردم و کهرده انيهب را ارههايمع مقهدس شهارعدرواقهع، . است يشرع حکم

 هيقضه نيا مقدس، شارع. است يشرع احکام ريسا با برخوردشان مثل ه،لسئم نيا با برخوردشان

 و حکهم نيها بهه عامهل و معتقهد و منؤمه نقش مردم، و است کرده نيمع را ارهايمع و نييتب را

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2874، ياامام خامنه) دارند را يشرع معرفت
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 و يرهبر يهاضابطه: شوديم خالصه تيدرا و عدالت فقاهت، شاخصه سه در ارهايمع نيا ب(

 نيهو ا اسهت يمعنهو ضابطه ،ضابطه اسالم، ياسيس مکتب در. است ينيد يهاضابطه ه،يفق تيوال

 ت،يهدراو  آورد؛يمه شهجاعت تقهوا، آورد؛يم يآگاه علم،. تيدرا و تقوا علم، از است رتاعب ضابطه

 مکتهب طبق ياصل يهاضابطه نهايا يااهلل خامنهتياز نظر آ .کنديم نيتأم را ملت و کشور مصالح

 او از ههاضهابطه نيها از يکهي اگهر ،دريگيم قرار يحساس مسند در که يکس و است اسالم ياسيس

 از ،باشهند طرفهدارش ههم کشهور مردم همه چنانچه ،گردد هاضابطه نيا از يکي فاقد اي شود سلب

 . (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2890، ياامام خامنه) شد خواهد ساقط تياهل

همهه مقامهات و  يتصهد يبهرا ياسهالم يمهم است کهه در جمههور ياگونهط بهين شرايا

و صهرفاً در  د احهراز شهوديهن شهده اسهت کهه باييتع ييهايژگيها و وتيمناصب کشور، صالح

ل شهود، يههها زاتيط و صالحيکنند و اگر آن شرايدا ميپ مشروعيّتط، افراد يچارچوب آن شرا

ن نکتهه را بهه يا يارات آن منصب، نامشروع خواهد بود. مقام معظم رهبريت و اختياعمال حاکم

 اند:خود مطر  نموده يهادگاهيصراحت در د

 قائهل يشرايط وزير يبرا و مجلس نماينده جمهور،رئيس رهبر، يبرا ياساس قانون در ما کهاين

 مشهروعيّت مهالک شرايط، اين بدهد، انجام توانديم را وظيفه اين ايمگفته شرايط اين با و ايمشده

 ايهن ييعن کند؛يم عطا ما به ملت و قانون که است يقدرت و اختيارات و وظايف اين گرفتن برعهده

 يرو نهه عنهاوين، ايهن يرو رفتهه ،است شعبنم آن از که ييهاشاخه و شعب همه با واليت، حکم

 عناوين اين يوقت. دارد وجود مشروعيّت اين موجودند، و محفوظ عناوين، اين که يوقت تا. اشخاص

 ههم مشروعيّت آن مختلف، يهابخش در والنئمس بقيه از چه و يرهبر شخص از چه شدند، زايل

 . (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3250، ياامام خامنه) شد خواهد زايل

 مردم خواست و يرأ. 2-3

 وجهود صهرف و سهتين تيهحاکم حهق يمعنها بهه تيصهالح داشتن که نکته نيا به تيعنا با

 حکومهت تهر،قيهدق عبهارت بهه و کنهدينم( کردن حکومت يبرا) حق صاحب را فرد ت،يصالح

افته و ي تينيتا حکومت ع است الزم هم عامه تيمقبول و يمردم اقبال پس کند،ينم دايپ تحقق

 :معتقدند باره نيا در يرهبر معظم مقام ل شود.يتشک

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2890
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 اگهر. اسهت الزم يارههايمع يدارا کهه يانسهان آن بهه نسبت اما است کنندهنيتأم مردم نظر

 دممر اسالم در. ... ببخشد مشروعيّت او به تواندينم انتخاب نباشد، انسان آن در الزم يارهايمع

 خواست و يرأ بر عالوه اسالم در يسياس نظام. مشروعيّت پايه ةهم نه ند،امشروعيّت رکن يك

 کهه يکس اگر. است استوار شود،يم ناميده عدالت و تقوا که هم يديگر ياساس پايه بر مردم،

 قاتّفها او بهر که هم مردم همه نبود، برخوردار عدالت و تقوا از شود،يم انتخاب حکومت يبرا

 پايه بنابراين،.  ... هيچ که اکثريت است؛ ينامشروع حکومت حکومت، اين اسالم نظر از کنند،

 عدالت و تقوا منتها است؛ عدالت و تقوا ،ياصل ةپاي نيست؛ مردم يرأ فقط حکومت مشروعيّت

 يرأ يبهرا اسهالم. است الزم هم مردم يرأ لذا. ندارد ييآکار مردم مقبوليت و يرأ بدون هم

-http://farsi.khamenei.ir/speech، يا)امهههام خامنهههه اسهههت قائهههل اهميهههت مهههردم

content?id=5703). 

 قهدرت توزيع ،ياسالم يمعتقدند در جمهور ،ياساس قانونشان با استناد به يا ن،يا بر عالوه

 مهردم آراءِ بها غيرمسهتقيم يها مستقيم قدرت، مراکز همه و دارد وجود صحيح و يمنطق نحو به

 نخواهنهد، را يحکهومت مردم اگر راي؛ زهستند گيرندهتصميم و کنندهتعيين مردم و رنددا ارتباط

، ياامههام خامنههه) اسههت داده دسههت از را خههودش مشههروعيّت ةپايهه ،واقههع در حکومههت ايههن

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571). 

و نظهر مهردم  يرأ ،ياخامنههاهلل تيهشود که از نظر آيص مباتوجه به آنچه ذکر شد، مشخّ

ت نباشد. به يا وجه حقاني ياله يهاتيشود که ناقض صالحيمحسوب م مشروعيّتمالک  يوقت

مهالک محسهوب  يين نظر تنهها در جهايل است، اما ايبديگر، اگرچه نظر مردم مهم و بير ديتعب

و نظهر  ي، رأن صورتير ايل شده باشد. در غيها تحصتيط و صالحيش از آن شرايشود که پيم

 ح دارند: ينه تصرين زميدر ا ايشانست. يبخش نمشروعيّت، آنهات يمردم، ولو اکثر

را کهه در چهارچوب  ياگر مردم جمع شوند و کسه يعنيست؛ يانتخاب به طور مطلق حجت ن

 ك سلسله اصول،ي...  ستين انتخاب حجت نيرد انتخاب کنند، ايگيقرار نم ييخدا يهامالک

ابد و اگر ييمردم اعتبار م يحق رأ آنهادر اسالم هست که در چهارچوب  يياارهيضوابط و مع

 امهام) ندارد يتين انتخاب حجيارها حاکم را انتخاب کنند، ايها و معن مالکيمردم به دور از ا

  (.100: 1387 ،ياخامنه

و  يرأحضور و وجود نصب خاص، ، در زمان عدميااهلل خامنهتيدگاه آيگر، از ديبه عبارت د

مشهخص  ييارههاين انتخاب، تحهت ضهوابط و بها معيبخش است. البته امشروعيّتانتخاب مردم 



 1395پاييز و زمستان ، 4شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

36 

دا يهپ مشهروعيّتارها باشهد، تنهها بها انتخهاب مهردم يواجد آن مع يرد. اگر شخصيگيصورت م

 .   (21: 1391 خضرا،يميا، کري)مهاجرن کنديم

 ين قهانونيها و موازهيّاساس رو ارات بريتاعمال قدرت و اخ يت که به معنايقانونت: ي. قانون3-3

د يهگر، تأکيد است. به عبارت يمقام معظم رهبر شةيدر اند مشروعيّتگر از ارکان يد يکياست، 

ل حکومت ي، مربوط به مرحله بعد از تشکين قانونياساس مواز قانون و اعمال قدرت بر يبر اجرا

رد و حکومهت يهرش عامهه قهرار بگيپهذ دمهور ،ك نظهاميت ين معنا که آنگاه که حقانياست؛ بد

ار و يهوضهع شهود تها مع ينيست قهوانيبايتحقق اهداف آن حکومت، م يل شود، آنگاه برايتشک

ن آن، مهالک يل حکومهت، عمهل بهه قهانون و مهوازيرد. درواقع، بعد از تشهکيمالک عمل قرار گ

طابقهت بها قهانون وجهود رد؛ هرجا کهه ميگيقرار م آنهاران و کارکرد اکارگز مشروعيّتو  يابيارز

و  مشهروعيّتر باشهد، فاقهد يبها قهانون مغها آنههاداشته باشد، مشروع و آنجا که اعمال و کارکرد 

 باشد. يوجاهت م

 حرکهت جاده و اسالم ضوابط بخشتحققبه عنوان  نيقوان مشروعيّت ،يااهلل خامنهتيآ نظر از

 گهرو در شهانتيهمقبول و بهوده شهرع با آنها انطباق گرو در، کشور اداره افزارنرم و اهداف سمت به

عت يبهر شهر ياسالم ين جمهوريقوان يدرواقع، به سبب ابتنا. است مردم يازهاين به بودن معطوف

 ياو الزمهه يه اسهالميهماها و درونيريگد بر حفظ جهتيتأک يت به معنايد بر قانوني، تأکياسالم

همگان به قهانون  يبنديشان همواره بر پاياس، ان اسي. برهم(1388 اض،ي)ف نظام است يکارآمد يبرا

، (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36258، يا)امهام خامنهه د داشتهيو عمل به مرّ قانون تأک

 يههااز ارزش يکهيبه مهردم و  ينيت ديدن ثمرات حاکميه چشيرا ما ييگراعمل به قانون و قانون

 يشههان حتههي. ا(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23006، يا)امههام خامنههه داننههدينظههام م

 دانند:يم يدولت اسالم يهااز شاخص يکيرا  ييگراقانون

 اگهر ليهر نيا از است؛ لير ،قانون.. . است ييگراقانون مسئله ،[ياسالم دولت] يبعد شاخص

 وبيمع قانون يگاه ،است ناقص قانون يگاه. است صدمه و بيآس حتماً م،يشد خارج چنانچه

 هر و بلبشو به يمنته که[ يقانون]  - نشود عمل چنانچه اگر هم وبيمع قانونِ همان امّا است؛

 را نيا[. است]  قانون به کردن عمل ضرر از شتريب نشدن، عمل آن ضرر - شد خواهد هرکه که

 تيهرعا قهانون، تيرعا ءجز و. بشود نهينهاد ديبا نيا هادستگاه ةمجموع در کرد؛ نهينهاد ديبا

 سند ،يکلّ يهااستيس مثل دارد؛ وجود کشور در خوشبختانه امروز که است يباالدست اسناد
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 يعال يشورا ليقب از ،يفرهنگ انقالب يعال يشورا ليقب از يعال يشوراها مصوّبات انداز،چشم

 نيبه از ههابيآسه زا يليخ مسلّماً افتاد، جا چنانچه اگر يمدارقانون و ييگراقانون...  يمجاز

 (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715 ، يا)امام خامنه رفت خواهد

 نيهمچنه و باشهد برخهوردار ينهيد يههاتيصهالح از( يحکهومت) يشخص اگر: يکارآمد. 4-3

 به. است برخوردار حکومت ليتشک يبرا الزم مشروعيّت از ،باشد دارا را مردم انتخاب و تيمقبول

 وابسته حکومتن يا دوام اما ،باشديم دارا را حکومت ليتشک يبرا هياول مشروعيّت گر،يد عبارت

 يبانيپشهت يابيهمشهروعيّت بها يستيبا مشروعيّت يعني ؛باشديم زين هيثانو مشروعيّت نيتأم به

 شانمردم تيرضا زانيم بردن باال با هاحکومت آن يط که است ينديفرآ يابيمشروعيّت و شود

 يسهتيبا موضهوع نيا ترقيدق فهم يبرا. پردازنديم خود ياجتماع يهاهيپا قيتعم و گسترش به

 يعنهي ؛باشد مشروع ينظام است ممکن که معنا نيبد ؛ميبپرداز يکارآمد با مشروعيّت رابطه به

 يدارا صهورت نيها در کهه کنهد آغهاز را خهود يهاتيفعال مشروع چارچوب كي در امر آغاز در

 و رديهگ قهرار دييهتأ مهورد هيهثانو مشهروعيّت بها ديهبا مشروعيّت نيا اما است، هياول مشروعيّت

 . (8 :1379 ،يروحان)شود يم تيتثب نظام يکارآمد و ييکارآ با هيثانو مشروعيّت

شود، اما تهداوم آن يل مي، حکومت تشکيت و اقبال مردميل حقانيگر، با تحصيبه عبارت د

است که متوجهه آن اسهت  يا و تحقق اهداف و برآوردن انتظاراتهژهيمنوط به انجام درست کارو

ك يه مشهروعيّتتهوان گفهت کهه بها اثبهات يشود. درواقع، مير ميتعب« يکارآمد»که از آن به 

 مشهروعيّتن ين نشده است، بلکه ايشه تأميهم يآن برا مشروعيّتاز زمان،  ياحکومت در برهه

ده کردن انتظارات مردم و در مجموع، انجهام درسهت حکومت، برآور د با تحقق اهدافيوسته بايپ

بهه  ين اساس است کهه از کارآمهديت شود. برايو تقو يبانيرود، پشتيز حکومت انتظار ماآنچه 

  .(1395، يفر و قربانيعي)ر.ک: شفشود يها سخن گفته محکومت مشروعيّتمؤثر در  يعنوان مالک

 انجهام بهه بسهته مسئوالن کشهور ةهم عيّتمشرو :ندمعتقد باره نيا در يرهبر معظم مقام

 و ههايکهارآي يرو بهرد يهبا که نددار تکيه و اصرار شانيا. است وظيفه انجام در يکارآي و وظيفه

. رفهت خواهد بين از مشروعيّت نباشد، يکارآمد را معتقدند اگري؛ زشود تکيه النئومس يکارآمد

 ابد:يد تحقق يومت است که باحک ي، معطوف به اهداف عالين کارآمديگر، ايد ياز سو

 پايهه ايهن،. اسهت يخواهعدالت نيز و تبعيض فساد، با مبارزه به وابسته شما و من مشروعيّت

 وجهودم ام،نشسهته اينجها کهه مهن حقيقتاً نباشيم، عدالت دنبال ما اگر .... ماست مشروعيّت
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 بود؛ خواهد نامشروع تصرّف کنم، تصرّف هرچه و دارم اختيار هرچه ييعن بود؛ خواهد نامشروع

، ياامههام خامنههه) ايمآمههده تبعههيض رفههع و عههدالت يبههرا مهها. طههورهمين هههم ديگههران

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189). 

 جهينت

و  يبهودن، کارآمهد يبودن، مردمه يچهار رکن اله يدارا مشروعيّت، يااهلل خامنهتيآدگاه ياز د

است  ينيت حکومت ديو وجه حقان يه اصليبودن پا يان، رکن الهين ميت است. البته در ايقانون

کهه  يسخن گفت وگرنهه حکهومت مشروعيّتر ارکان يتوان از سايبودن م يو تنها در صورت اله

گهر يشهود و ديخهارج م ينهيد يسهاالرمردم باشد، از گردونة ينيو د ياله ةيآن فاقد پا مشروعيّت

 گونههنيها يعنين رکن ندارد؛ يدر ا يريچ تأثيه يه اقبال مردمنکيمهم اه ست. نکتيموضوع بحث ن

کسهب  مشهروعيّتبتواند  يبا کسب اقبال مردم ينيد يهاتيك حکومتِ فاقد صالحيست که ين

ت ين وضهعيهات دهد. البته عکس ايتواند ادامه حيم يبودن و کارآمد ياما در صورت قانون کند،

را ههم  ياست، اگر اقبال مردمه ينيد يهاتيصالح يداراکه  يکس يعني تواند معنادار باشد؛يم

چارچوب  برساند و در ،ل حکومتيتشک يعني ،تيخود را به فعل مشروعيّتتواند يداشته باشد، م

 ، به حکومت خود تداوم بخشد.يقانون و با کارآمد

 سهت،يل حکومهت نيصرفاً متوقف به مرحله تشک مشروعيّتشان، يدگاه اين، از ديعالوه بر ا

( ي)کارآمهد حکومهت يف اساسهيها و وظهاد با انجام رسهالتيز بايل حکومت نيبلکه بعد از تشک

 ت شود. ياثبات و تقو

 منابعفهرست 

 .رانيا يعلم مدارک اطالعات مرکز :تهران ،ياسيس علوم فرهنگ ،(1374) يعل ،يآقابخش -

 .ششم چاپ ،1جتهران: توس،  ،استيس يمبان ،(1370) ديعبدالحم ابوالحمد، -

 .معارف نشر: قم ،رانيا ياسالم يجمهور در ياسيس مشارکت و مشروعيّت ،(1384) کمال ،ياکبر -

 ،عيالبه از کتابيت فقيه؛ ترجمه مبحث واليفق يارات وليشئون و اخت ،(1369) ينيامام خم -

 ، چاپ دوم.يتهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

، تهران: سمت و دانشگاه امام هانيفق شهيه در انديت فقيالو(، 1390) يعقوبعلي، يبرج -

 .چاپ دوم ،صادق)ع(
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 .هشتم چاپ ،معاصر نگاه: تهران ،ياسيس دانش آموزش ،(1386) نيحس ه،يريبش -

-  

 .ياسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم ،ينيد يساالرمردم ،(1385) مسعود پورفرد، -

 .الزهرا ، قم:يو رهبر يرامون وحيپ(، 1368) ، عبداهلليآمل يجواد -

، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ ت فقاهت و عدالتيه؛ واليت فقيوال(، 1383، عبداهلل )يآمليجواد -

 چهارم.

ت يو وال يحکومت اسالم يها؛ مشخصهيه الهيهد(، 1387) يدعلي، سياخامنه ينيحس -

 ت. يقدر وال يمؤسسه فرهنگ ، تهران:هيفق

 حکومت فصلنامه ،«انقالب معظم رهبر انيب در ينيد يرساال مردم»(، 1382) احمد ،يدريح -

 .زييپا ،29مارهش ،ياسالم

 اطالعات ران،يپ زيپرو ترجمه «اعتماد و مشروعيّت مفهوم سنجش» ،(1374) هيمات دوگان، -

 .آبان و مهر ،97 -98ماره ش دهم، سال ،ياقتصاد -ياسيس

 ،18 شماره ،راهبرد صلنامهف ،«يکارآمد و مشروعيّت بر يدرآمد» (،1379) حسن ،يروحان -

 .زمستان

 .جوان شهياند کانون: تهران ،اسالم ياسيس نظام در مشروعيّت يمبان ،(1385) محمدحسن روزبه، -

 اسناد مرکزتهران:  ،ياخامنه اهللتيآ منظر از ينيد يساالرمردم ،(1392) يمهد ،يديسع -

  .ياسالم انقالب

 .اسالن يکتابفروش: تهران ،يسفار -يعرب جامع فرهنگ ،(تايب) احمد ا ،يس -

 يهانظام مشروعيّتو  يتعامالت کارآمد»(، 1395) ي، مصطفيقربان ؛فر، محمديعيشف -

 .، در دست انتشار47، شماره يمطالعات انقالب اسالم يپژوهش يفصلنامه علم، «ياسيس

 .رسا يمؤسسه فرهنگ ، قم:ه؛ حکومت صالحانيت فقيوال(، 1363اهلل )نعمت، يآبادنجف يصالح -

 .ياسالم شهياند و فرهنگ پژوهشگاه: قم ،ياسيس مشروعيّت ،(1387) رضايعل صدرا، -

 .چهاردهم چاپ ،ين: تهران ،استيس علم يادهايبن ،(1385) عبدالرحمن عالم، -

 .معارف نشر دفتر: قم ،ينيخم امام ياسيس شهياند ،(1389) ييحي ،يفوز -

، در: «يان رهبر انقالب اسالم، گفتمينيد يساالرمردم»(، 1388) يدعلياض، سيف -

Khamenei.ir. 

مؤسسه آموزش  ، تهران: سمت؛ قم:و دولت در اسالم ياسينظام س(، 1384) دو، داويرحيف -

 چاپ سوم. ،باقرالعلوم)ع( يعال
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 .ين: تهران ،عهيش فقه در دولت يهاهينظر(، 1376) ور، محسنيکد -

 .، تهران: عروجهيت فقيدر نظام وال مشروعيّت يمبان(، 1378) يان، مصطفيکواکب -

 ،توسعه فرهنگ ب،يز رضا ترجمه ،«کارآمدي و مشروعيّت» ،(1374) نيسيمورمارت ليپست، -

 .11-10صص تير، و خرداد ،18 شماره

 .امورخارجه وزارت: تهران ،يدموکراس المعارفرهيدا ،(1383) نيسيمورمارت ليپست، -

 ،«ياسيس يهانظام در يابيتمشروعيّ عناصر» ،(1393)د فرها کرامت، ؛ميابراه ،يمتق -

 .335-350صص تابستان، ،2شماره ،44 دوره ،ياسيس علوم و حقوق دانشکده مجله است،يس فصلنامه

 .عطا يانتشارات مؤسسه :تهران ،اسالم در ياسيس نظام مشروعيّت يمبان، (1376) محمدرضا ،يمرند -

امام  يو پژوهش يآموزش ، قم: مؤسسههاها و پاسخپرسش(، 1377) يدتق، محمّيزديمصبا   -

 .1، ج)ره(ينيخم

 و يآموزش مؤسسه: قم ،هيفق تيوال هينظر به گذرا ينگاه ،(1388) ي، محمدتقيزديمصبا   -

 .پانزدهم چاپ ،(ره)ينيخم امام يپژوهش

 .ششم چاپ ،ريرکبيام: تهران ،يفارس فرهنگ ،(1363) محمد ن،يمع -

 نشر: تهران ،ياحمد ديحم ترجمه ،آکسفورد ياسيس علوم فرهنگ ،(1381) انيا ن،يل مك -

 .زانيم

المرکز ، قم: ةياالسالم ةه و فقه الدوليالفق ةيوال يدراس ت فق(، 1408) ينعلي، حسيمنتظر -

 .ةيللدراس ت االسالم يالع لم

صالح  ياسينظام س مشروعيّتخاستگاه و »(، 1391) خضرا، محمديميا، محسن، کريمهاجرن -

، سال نهم، زمستان، يمطالعات انقالب اسالم يپژوهش يصلنامه علمف، «يااهلل خامنهتيشه آيدر اند

 .24-7، صص31شماره 

 .قومس: تهران عالم، عبدالرحمن ترجمه ،ياسيس هينظر مقدمه ،(1383) اندرو وود،يه -

- Seymour martinlipset (1987), Political man. The johns Hopkins university press. 
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