
 

 

 

 
 

 عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی

 1میلاد موحدیان
 2افتخاری اصغر

 چکیده

بحث پیرامون عوامل مؤثر در مشروعیت حكومت ولایت فقیه، پس از انقلاب اسلامي بیش از پیش در 

فاوت بدان پاسخ های متجامعه علمي كشور مطرح شد و پژوهشگران مختلفي تلاش كردند از نظرگاه

 نسدتت خمینديدهند. شاید بتوان گفت بیشترین تلاش محققان در این زمینه فهم دیددگاه امدا  

بدین موضوع بوده است چراكه فهم نظر ایشان نستت به عوامل مؤثر در مشدروعیت حكومدت ولایدت 

وجدود در ایدن باشد. نگارنده با بررسي آثار مفقیه كه خود مؤسس آن بوده است، بسیار ارزشمند مي

باب، متوجه آن شد كه برخي از پژوهشگران این حوزه كه سعي در تتیین دیددگاه امدا  در موضدوع 

اندد و آن عتدارت اسدت از اینكده روش نادرسدتي را انتخداب اند، دچار یك اشكال شدهتحقیق داشته

ه مختلد  اثتدات اند؛ بدین صورت كه ابتدا یكي از نظریات مرسو  در باب مشدروعیت را بدا ادلدكرده

اند با استفاده از برخي بیانات همسوی اما ، به این نتیجه برسدند كده نظدر كرده و سپس سعي كرده

ایشان نیز همان است. بنابراین در این تحقیق تلاش بر این بوده تا با اصدلاح روش و اراهده یدك روش 

اهده داده شدود و سدپس بدا جایگزین ابتدا الگوی نستتا جامع از سؤالات فرعي مدرتت  بدا موضدوع ار

طراحي فرآیند مشروعیت حكومت ولایت فقیه از دیدگاه اما  خمیني، به پاسخ سؤال اصدلي تحقیدق 

، «عوامل مؤثر در مشروعیت حكومت ولایت فقیه از منظر اما  خمیني، چیسدت »كه عتارت است از 

، روش تحلیل محتوا بدوده برسیم. روش نگارنده برای تحلیل بیانات اما  و یافتن پاسخ سؤالات فرعي

است. نتیجه تحقیق حاكي از آن است كه اما  خمیني، مشروعیت حكومت فقیه عادل را در گدرو دو 
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   مقدمه

توان دریافت که یکـی ا  عمـدهبا نگاهی به آراء و عقاید گوناگون درباره حکومت و حاکمیت می     

ترین منشأ و موضوع اختلاف و تعارض، بحث درباره منبع و منشـأ مشـروعیت اسـت. ترین و  یربنایی

شـود تر مطرح مـیور خاص جمهوری اسلامی، خیلی جدیاین بحث در مورد حکومت اسلامی و به ط

شود و در این بین نظرات متفاوت و بلکه متعارضـی چراکه وصف اسلامیت نیز به جمهوریت اضافه می

اند تا ا  رهگـذر بیانـات سیاسـی گیرد. ا  این رو محققان  یادی تلاش کردهدر بین متفکران شکل می

هـای ها در نهایـت باعـث شـد کـه ترا ـتبیابند اما این تلاش ، پاسخ سؤال خویش را)ره(امام خمینی

 له افزوده شود.یرد و بر ابهام مسئگوناگون و بعضا متعارضی ا  بیانات امام صورت گ

عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه ا  منظر »ا  آنجا سؤال اصلی مقاله عبارت است ا  

ین بحث رویکردی اسلامی اسـت و بـه جهـت رعایـت ، لذا رویکرد تحقیق به ا«امام خمینی چیست؟

طلبد، اجتناب شده اسـت. اختصار ا  بیان نظریات غربی درباب مشروعیت که خود فرصت موسعی می

در بین متفکران مسلمان هم کسانی بودند که به کلی با دخالت دین در حو ه سیاسـت ماـالف بـوده 

عیت حکومت ولایت فقیه ا  دیدگاه آنان، سالبه به ( و لذا بررسی عوامل مؤثر در مشرو1393)با رگان، 

انتفاء موضوع است، چراکه این گروه ا  اصل تا ل به وجود حکومت اسلامی نیستند و لذا در این مقاله 

ایم و تنها نظریاتی مورد بررسی ترار گرفته است که به نوعی تا ل به ها نپرداختهبه بررسی نظرات آن

 وجود حکومت اسلامی هستند.

 پیشینه تحقیق

در اغلب آثاری که در باب ولایت فقیه به نگارش درآمده، نویسندگان در تسمتی ا  بحث خود بـه      

اند. در این بین برخی ا  آثار به دیـدگاه امـام خمینـی موضوع مشروعیت حکومت ولایت فقیه پرداخته

دسته کلی تقسیم کـرد  دسـته  توان به دوها را مینسبت به این موضوع نیز اشاره کرده که عمده آن

اول، گروهی هستند که معتقدنـد مشـروعیت حکومـت ولایـت فقیـه ا  دیـدگاه امـام خمینـی، یـ  

مشروعیت محض الهی است و مقبولیت مردمی در کنار مشروعیت الهی، تنها موجب فعلیت یافتن آن 

معتقد بوده « الهی مشروعیت محض»شود و مردم دخلی به اصل مشروعیت ندارند و لذا به نظریه می

دانند و گروه دیگری که معتقدند امام خمینی، مشروعیت حکومـت ولایـت و نظر امام را نیز همین می

انـد  گذاشـته« مردمـی - مشروعیت الهی»کرده و نام آن را فقیه را ی  مشروعیت مضاعف تلقی می

شـوند. بنـابراین در ل مـیبدین معنا که مردم نیز در کنار خدا، ی  رکن ا  ارکان مشـروعیت را شـام
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 پردا یم:پیشینه تحقیق، به بررسی سه دسته ا  آثار می

اند اما بـه تبیـین نظـر آثاری که در باب مشروعیت حکومت ولایت فقیه سان گفته دسته اول:

 اند.در این موضوع نپرداخته )ره(امام خمینی

 به دیدگاه امام(: بررسی کتب دسته اول )بیان نظریه خود بدون اشاره 1جدول شماره

 روش استناد تبیین نظریه خود نام مؤلف نام اثر ردیف

 استدلال کلامی 92-93صفحات  آیت الله جوادی آملی ولایت فقیه  ولایت فقاهت و عدالت 1

 استدلال فقهی کلامی 171-217صفحات  عبدالله حاجی صادتی فلسفه و نظام سیاسی اسلام 2

 استدلال کلامی 129-126صفحات  ن آراستهحسین جوا مبانی حکومت اسلامی 3
 

ا  آنجا که موضوع تحقیق ما بررسی دیدگاه امام خمینی نسبت به مشروعیت است، این دسـته ا  

آید ولی به جهت استفاده نظری ا  این کتب آثار به صورت مستقیم، پیشینه پژوهش ما به حساب نمی

 اختیم.ها پرددر باش چارچوب مفهومی تحقیق، به معرفی آن

: آثاری که با بررسی نظرات امام خمینی در باب مشـروعیت حکومـت ولایـت فقیـه، دسته دوم

 اند.رأی به نظریه مشروعیت محض الهی داده

 : بررسی کتب دسته دوم )نظریه مشروعیت محض الهی(2جدول شماره

 روش استناد تبیین نظریه امام نام مؤلف نام اثر ردیف

 برخی ا  بیانات امام 276-279صفحات  یعقوبعلی برجی فقیهانولایت فقیه در اندیشه  1

 برخی ا  بیانات امام 21-29صفحات  سیف اله صرامی حقوق مردم در حکومت ا  دیدگاه امام 2

 برخی ا  بیانات امام 291-296صفحات  احمد جهان بزرگی درآمدی بر تحول نظریه دولت 3

2 
ا  تدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه 

 دیدگاه امام خمینی
 برخی ا  بیانات امام 139-120صفحات  بهرام اخوان کاظمی

 

: 1370محققان در این آثار معتقدند که ولایت و نفوذ حکم خدا نیا مند اذن الهـی اسـت )برجـی، 

( و هرکس خارج ا  چارچوب تشریع الهی به حاکمیت دست یابد، غاصـب و جـا ر اسـت )جهـان 279

( و بر طبق این استدلال، حضرت امام نیز در کتب ماتلف خـود ا  جملـه کشـف 292: 1391بزرگی، 

(. 21: 1391انـد )صـرامی، الاسرار و کتاب البیع، تا ل به الهی بودن مشـروعیت حکومـت فقیـه شـده

بنابراین اساسا نفس نظریه ولایـت مطلقـه و همگـونی اختیـارات حکـومتی فقیـه جـامع الشـرای  بـا 

دلالت بر آن دارد که منصب حکومت، امری الهی است و اختیـارات حـاکم نیـز  ،)ع(و ا مه )ص(پیامبر

( چنانکـه روشـن اسـت، شـیوه 139: 1399منصوب و مجعول ا  سوی خداوند است )اخوان کـاظمی، 

رسـند استدلال این کتب ا  این ترار است که بر اساس مبانی کلامی، به ی  نظریه موردتبول خود می
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هد مثال ا  بیانات حضرت امام، نظریه مقبول خویش را به دیدگاه ایشان نیز و سپس با آوردن چند شا

 دهند.تعمیم می

آثاری که با بررسی نظرات امام خمینی در باب مشروعیت حکومـت ولایـت فقیـه،  دسته سوم:

 اند.مردمی داده - رأی به نظریه مشروعیت الهی
 

 مردمی( - هی: بررسی کتب دسته سوم )نظریه مشروعیت ال3جدول شماره

 روش استناد تبیین نظریه امام نام مؤلف نام اثر ردیف

1 
نقش مردم در حکومت دینـی ا  دیـدگاه 

 امام خمینی

ــدین  ــال ال ــید کم س

 محمد رفیعی
 برخی ا  بیانات امام 113-202صفحات 

 برخی ا  بیانات امام 219و101صفحات  مصطفی کواکبیان مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه 2

 برخی ا  بیانات امام 112-121صفحات  علی خالقی مشروعیت تدرت ا  دیدگاه امام خمینی 3
 

های مشروعیت ا  جمله نظریه انتصاب محض، انتصاب نویسندگان این آثار، با بررسی انواع نظریه

های عقلی و نقلی بـه و فعلیت آن ا  مردم، مشروعیت مضاعف یا مکمل و نظریه احتیاطی، با استدلال

و خالقی،  63-193: 1399و کواکبیان،  79-113: 1397رسند )رفیعی، ی  نظریه مورد تبول خود می

تولی امور مسـلمین »( و سپس با استناد به چندمورد ا  بیانات امام مانند این سان که 11-23: 1391

ن نتیجـه ( به ایـ219: 1399)کواکبیان، ...«  و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین

رسند که مشروعیت حکومت ا  منظر ایشان یـ  مشـروعیت دوسـویه اسـت  بـه ایـن معنـا کـه می

مشروعیت آن مرکب ا  دو عنصر یعنی انتصاب الهی برای فقیه عادل و انتااب مردم اسـت )خـالقی، 

دوم  شود، نحوه اظهارنظر این دسته ا  آثار نیز شبیه به همان دسـته(. چنانکه ملاحظه می112: 1391

رسـند و های استدلالی موردتبول خود، به ی  نظریـه مـیاست  چراکه این محققان نیز ابتدا با روش

هاسـت، نظـر خـود را بـر سپس با استناد به برخی ا  بیانات امام که هم راستای نظریـه مـوردنظر آن

 دهند. دیدگاه امام تعمیم می

ر نامبرده نشان ا  آن دارد که روش کشـف های نگارنده ا  محتوا و روش تحقیق آثانتیجه بررسی

نظر امام در باب مشروعیت حکومت ولایت فقیه، ا  طریق استناد به بیانات ایشان صحیح به نظر نمی

های ماتلف و بعضا متعارضـی شـده اسـت و حـال آنکـه ا  اندیشـمند رسد چراکه نتیجه آن، دیدگاه

رسـد رود. به نظر مـیر این موضوع مهم میحکیمی چون امام خمینی، انتظار وجود ی  رأی روشن د

که یکی ا  دلایل به وجودآمدن این اشکال در آن است که در بین بیانات حضرت امام، هـم سـانانی 

هایی مبنی بر اعتقاد ایشان به شود و هم نشانهدر جهت تایید نظریه مشروعیت محض الهی یافت می
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ستقیم به بیانات ایشـان بـرای فهـم نظریـه امـام، نظریه مشروعیت الهی مردمی تدرت و لذا استناد م

 رسد و باید در پی ی  روش دیگر بود.صحیح به نظر نمی

بنابراین نوآوری اصلی این تحقیق عبارت است ا  طراحی ی  روش تحقیق مناسب برای کشـف 

دیدگاه امام خمینی نسبت به عوامل مؤثر در مشروعیت باشی حکومت ولایت فقیه تـا اشـکال سـایر 

ها که مراجعه ناتص به بیانات امام خمینی برای اثبات اعتقاد ا  پیش معین شـده اسـت، رفـع ژوهشپ

گردد چراکه در این روش، نگارنده بدون پیش فرض خاصی در باب عوامل مؤثر در مشروعیت و تنهـا 

به پاسـخ به وسیله مداخل تحقیق، وارد بیانات امام خواهد شد و با فهم پاسخ ایشان به سؤالات فرعی، 

 سؤال اصلی خواهد رسید.

 روش تحقیق

تلاش نگارنده برای یافتن پاسخ سؤال اصلی بر آن بوده تا ابتدا به سراغ بیانات امام نـرود چراکـه      

های متفاوت و بلکه متعارضی خواهد رسید بلکه بـا طراحـی نظـام سـؤالات فرعـی این مسیر به پاسخ

و سپس عرضه این سؤالات بر بیانات امام خمینـی، بـه « تولای»و « مشروعیت»مبتنی بر رواب  بین 

پاسخ سؤال اصلی تحقیق برسد. بنابراین در باش چارچوب مفهومی، به طراحـی سـؤالات فرعـی بـا 

ایم به نحوی که سؤالات فرعی تحقیق، جامع رواب  طراحی شده استفاده ا  روش حصر عقلی پرداخته

مشروعیت باشد و سپس با به دست آوردن مداخل تحقیق کـه  ها بافیمابین ارکان ولایت و ارتباط آن

ایم تا پاسخ این سؤالات را با روش تحلیـل محتـوای بیانـات همان سؤالات فرعی هستند، تلاش نموده

 مکتوب امام خمینی، به دست آوریم.

بنابراین در این تحقیق ا  روش ترکیبی برای فهم پاسخ سـؤال اصـلی اسـتفاده شـده اسـت  بـه 

که در باش چارچوب مفهومی، تلاش بر استاراج سؤالات فرعی مبتنی بر روش حصـر عقلـی نحوی 

بوده و در گام بعد نیز یافتن پاسخ سؤالات فرعی، مبتنی بر روش تحلیل محتوای بیانات امام راحـل و 

 در پایان کشف پاسخ امام خمینی نسبت به سؤال اصلی تحقیق.

 چارچوب مفهومی

های روش تحقیق را یکی پس ا  دیگری طـی کـرده و ومی برآنیم تا گامدر باش چارچوب مفه     

در نهایت به مداخل کلیدی موردنیا  جهت فهم پاسخ امام خمینی به سؤال اصـلی تحقیـق، ا  رهـرو 

هـای عملیـاتی  یـر را ها به اندیشه سیاسی ایشان دست یابیم. برای تحصیل این مهـم، گـامارا ه آن
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 طراحی نمودیم.

 
 های عملیاتی روش تحقیق: گام1ارهشکل شم

 گام اول: بررسی مفهوم واژگان كلیدي تحقیق

عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایـت فقیـه ا  »با توجه به عنوان تحقیق که عبارت است ا       

 آیند.شمار می، دو واژه مشروعیت و ولایت، ا  مفاهیم اصلی به«منظر امام خمینی

 الف: ولایت

هـا ای بـین آندر لغت به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است بدون آنکه فاصـله« ولایت»     

متابعت و »، «نصرت و یاری»، «حبّ و دوستی»باشد  ا  این رو در معانی اصطلاحی ماتلفی ا  جمله 

( که مقصود ما در این تحقیق 122: 1371استعمال شده است )جوادی آملی، « سرپرستی»و « پیروی

باشد. به عبارت دیگر، ولایت اتسامی دارد که مقصـود می« سرپرستی»، معنای اخیر آن یعنی ا  ولایت

لایـت تکـوینی کـه ما در اینجا تنها ی  تسم ا  آن به نام ولایت ظاهری یا  عامت سیاسی است نه و

 (.11: 1370اولیای خاص خداوند است )خمینی،  و )ع(معصومینماتص ا مه 

رکن اساسی است  جاعل ولایت )کسی که سرچشمه ولایت ا  اوست 2ای با این تعریف، ولایت دار

به عنوان واژگان کلیدی تحقیق « مشروعیت»و « والیت»بررسی مفهوم دو واژه 
و نظام ارتباطی بین آنها

گام اول

ارا ه نظام جامع سؤاالت فرعی تحقیق با استفاده ا  گام اول

گام دوم

مشاص کردن پیش فرض های تحقیق

گام سوم

تعیین مداخل تحقیق جهت عرضه به اندیشه سیاسی امام خمینی با هدف فهم 
پاسخ سؤاالت فرعی و سپس دست یابی به پاسخ سؤال اصلی

گام چهارم
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شود.(، مولّی علیه )کسانی شود.(، فاعل ولایت )که ولیّ نامیده میو ولایت ا  ناحیه او، به ولیّ اعطا می

گانـه 2(. ارتباط ارکان 32: 1391شود.( و تلمرو ولایت )جعفر پیشه فرد، که ولایت بر ایشان اعمال می

در این معنا ) عامت سیاسی( در دو مرتبه بالقوه و بالفعل تابـل طـرح اسـت. مرحلـه بـالقوه یـا  ولایت

شود ی  فـرد ا  سـوی جاعـل ولایـت، دارای ولایـت هایی که موجب میثبوتی یعنی مرتبه صلاحیت

خواهـد بالقوه شود. برای مثال علم و عدالت دو معیاری است که در  مان غیبت برای کسـی کـه مـی

ت ظاهری و  عامت سیاسی مسلمین را به دست بگیـرد، شـرط لـا م شـمرده شـده اسـت )امـام ولای

( و لذا کسی که دارای این اوصاف است دارای ولایت بالقوه بوده و در مرتبه ثبوتی 29: 1370خمینی، 

 صاحب ولایت است. اما اگر فرد دارای ولایت بالقوه با فراهم آمدن شـرایطی، بتوانـد بـر مـولّی علیـه،

(. 217: 1371اعمال ولایت کند، ولایتش را ا  بالقوه تبـدیل بـه بالفعـل کـرده اسـت )جـوادی آملـی، 

بنابراین به طور خلاصه در این تحقیق، ولایت در معنای سرپرستی و  عامت سیاسـی مـدنظر اسـت و 

-ش شـرطها و پـیباشد و وتوع هر ی  ا  این دو مرحله، صلاحیتدارای دو مرحله بالقوه و بالفعل می

، 2پیونـدد. شـکل شـمارهها، هیچ ی  ا  این مراحل به وتـوع نمـیهایی لا م دارد که بدون وجود آن

 دهد.ها را به خوبی نشان میگانه ولایت و رواب  بین آن2ارکان 
 

 2رکن  –ولی  1رکن  –جاعل ولایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاعل ولایت )ولیّ(

 مفعول ولایت )مولّی علیه( 

 هاگانه ولایت و روابط بین آن4: ارکان 2شکل شماره

 3رکن  –مولّی علیه   2رکن  –ولی 

 :مرحله اول

 احرا 

 صلاحیت

 لا م

 مرحله دوم:

 اعطای

 ولایت

 بالقوه

 مرحله سوم:

 فراهم

 آوردن

 شرای 

 مرحله چهارم:

 اعمال

 ولایت

تلمرو  بافعل

 ولایت

 بالقوه

2رکن  

 تلمرو

 ولایت

 بالفعل

 2رکن



216         33 ماره، ش1318، پاییز 8 الی انقلاب اسلامي، سها  پژوهشفصلنامه علمي 

 ب: مشروعیت

گردد و ا  آن مشتق شده است ولی ا  آنجا که این برمی« شرع»مشروعیت ا  نظر لغوی به ریشه      

و  و معادل آن ترار داده شـده کـه بـه معنـای تـانونی« Legitmacy»واژه در مقابل کلمه انگلیسی 

برحق بودن است، بنابراین اختصاصی به شرع و شریعت ندارد بلکه هر حکومتی و هر حاکمی و اساسا 

همه مکاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حو ه باید بـه ایـن موضـوع بپـردا د )مصـباح یـزدی، 

ترین پرسش مشروعیت آن است که چه کسـی حـق یـا صـلاحیت حکمرانـی و (. محوری12: 1390

(. بنـابراین در 12: 1397یی دارد و مردم به چه دلیل باید ا  او اطاعت و تبعیت کنند )رفیعـی، فرمانروا

ی  کلمه مشروعیت بدین معناست که چه کسی حق اعمال ولایت دارد. در پاسخ به این سوال برخی 

وعیت دارد اند  بدین معنا که تنها کسی حکومتش مشرهرا مطرح کرد« مشروعیت الهی تدرت»بحث 

، با نصب خاص الهی تعیین شده باشد و در دوره غیبـت نیـز در تطـابق بـا ه در دوره حضور معصومک

را کـافی دانسـته و « مشـروعیت مردمـی»اوصاف معین شده، صاحب مقام ولایت باشد. برخی دیگـر 

مشـروعیت الهـی »اند. گروه سومی نیز ا  کلمه مقبولیت مردمی را مساوی مشروعیت به حساب آورده

: 1397اند )رفیعـی، استفاده کرده و مشروعیت را متشکل ا  دو پایه خدا و مردم تعریف کرده« مردمی

39.) 

ایـم  چراکـه مبتنـی بـر ما در این تحقیق مشروعیت را به معنای حق اعمال ولایت در نظر گرفته

-،  مانی مشروعیت معنا مـی1و همچنین رواب  موجود در شکل شماره« ولایت»توضیحات ذیل واژه 

یابد که حکومتی تشکیل شده و اعمال ولایتی صورت گیرد، لـذا مشـروعیت حکومـت یعنـی مشـروع 

بودن اعمال ولایت توس  فاعل ولایت )مرحله چهارم( و ا  آنجـا کـه ایـن مرحلـه دارای سـه مرحلـه 

پیشینی است،  مانی این اعمال ولایت مشروعیت دارد که تمام مراحل سه گانه پیش ا  اعمال ولایت، 

(، اعطای ولایت بـالقوه ا  سـوی جاعـل ولایـت 1عنی احرا  صلاحیت لا م توس  فاعل ولایت )مرحلهی

(، به وتوع پیوسته باشد و نبود هر 3( و همچنین فراهم آمدن شرای  توس  مولّی علیه )مرحله2)مرحله

ل شود. بنابراین مشروعیت حکومت ولایی متشـکی  ا  این سه مرحله، موجب نقصان مشروعیت می

 نشان داده شده است. 3ا  سه عنصر است که در شکل شماره
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 : فرآیند مشروعیت بخشی به حکومت ولایی3شکل شماره
 

بـه دنبـال آن بـودیم، « مشروعیت»و « ولایت»نکته مهمی که ا  این طرح معنای دتیق دو واژه 

خی بـه اشـتباه واژه جلوگیری ا  وتوع ی  اشتباه و مغالطه بین کلمه مشروعیت و ولایت بود چراکه بر

هـا، مسـاوی را بدون در نظر گرفتن ارکان و رواب  فی ما بین و بالقوه یـا بالفعـل بـودن آن« ولایت»

 شوند.دهند و دچار اشتباه در تحلیل میترار می« مشروعیت»

 گام دوم: ارائه نظام جامع سؤالات فرعی تحقیق

تواند مطـرح شـود، هفـت سـؤال که می ، همه سؤالاتی2با توجه به رواب  موجود در شکل شماره 

گویی به ایـن هفـت سـؤال فرعـی و سـپس باشد که در ادامه خواهد آمد. هر نظریه پردا  با پاسخمی

(، دیدگاه خـود را 3ها در فرآیند مشروعیت باشی به حکومت ولایی )ن . شکل شمارهجاگذاری پاسخ

 د.کننسبت به عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایی مشاص می

 (1جاعل ولایت چه کسی است؟ )رکن سؤال اول:

 (2فاعل ولایت چه کسی است؟ )رکن سؤال دوم:

 (3مولّی علیه چه کسی است؟ )رکن سؤال سوم:

 (2تلمرو ولایت بالقوه تا کجاست؟ )رکن سؤال چهارم:

 (2تلمرو ولایت بالفعل تا کجاست؟ )رکن سؤال پنجم:

 (2و1یت بالقوه چیست؟ )پیوند رکنهای لا م برای کسب ولاصلاحیت سؤال ششم:

 (3و2شرای  لا م برای اعمال ولایت بالفعل چیست؟ )پیوند رکن سؤال هفتم:

مشروعیت 
حکومت والیی

فراهم آوردن 
شرایط توسط 

مولّی علیه

اعطای والیت 
بالقوه از سوی 

جاعل والیت

احراز 
صالحیت 

فاعل والیت
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 هاي تحقیقگام سوم: مشخص كردن پیش فرض

عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه ا  دیـدگاه »موضوع تحقیق حاضر عبارت است ا       

های  یر اسـتاراج مـییدموضوعی صورت گرفته، پیش فرضو لذا با توجه به تحد« )ره(امام خمینی

 گردد.ها، پاسخ برخی ا  سؤالات هفتگانه مشاص میشود و ا  رهرو این پیش فرض

مشـاص اسـت « حکومت ولایت فقیه»با توجه به تصریح عنوان تحقیق به  پیش فرض اول:

، 2شده است و لذا پاسخ سـؤالکه در این تحقیق، رکن دوم ولایت )فاعل ولایت(، فقیه در نظر گرفته 

 روشن است.

شـود کـه ا  آنجا که بحث بر سر مشروعیت حکومت اسـت، مشـاص مـی پیش فرض دوم:

 منظور ا  رکن سوم ولایت )مولّی علیه(، مردم هستند و لذا پاسخ سؤال سوم نیز روشن است.

« یـهحکومت ولایت فق»با توجه به عنوان تحقیق که به تحقق  پیش فرض سوم و چهارم:

باشـد و بـا شود که دامنه تلمرو حکومت شامل  عامت سیاسـی مـیتصریح کرده است، مشاص می

تبول اینکه  عامت سیاسی جزوی ا  تلمرو اعمال ولایت فقیه باشد، در نتیجه باید تلمرو ولایـت فقیـه 

یت بالقوه أعـم ا  را عامه )یا به بیان دیگر، مطلقه( در نظر بگیریم و ا  آنجا که ا  نظر عقلی، تلمرو ولا

تلمرو ولایت بالفعل است، لذا وتتی ولایت بالفعل شامل عنوان مطلقه گردد، ولایـت بـالقوه بـه طریـق 

 شود.أولی مطلقه است و ا  این رهگذر نیز پاسخ به سؤال چهارم و پنجم نیز روشن می

 گام چهارم: تعیین مداخل جهت تحلیل محتواي اندیشه امام خمینی

است که سه سؤال باتیمانده )سؤالات اول، ششم و هفتم(، دتیقـا همـان سـه سـؤالی  جالب توجه     

است که متناظر با سه مرحله تعیین نظریه مشروعیت اسـت. پاسـخ سـؤال اول، متنـاظر مرحلـه دوم، 

پاسخ سؤال ششم، متناظر مرحله اول و پاسخ سؤال هفـتم، متنـاظر مرحلـه سـوم فرآینـد مشـروعیت 

 باشد.ی میباشی به حکومت ولای

استاراج شـده  امام خمینی ها ا  بیاناتبنابراین سه سؤال کلیدی باتیمانده است که باید پاسخ آن

(، عوامـل مـؤثر در 2و سپس با جاگذاری پاسخ سؤالات در فرآیند سه گانه مشـروعیت )شـکل شـماره

جهت ورود مشروعیت حکومت ولایت فقیه ا  منظر ایشان مشاص شود. بدین منظور، سه مدخل  یر 

 شود.به بدنه اصلی مقاله، مبتنی بر سه سؤال باتیمانده طراحی می
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 : مداخل طراحی شده بر اساس سؤالات باقیمانده4جدول شماره

 مراحل متناظر در فرآیند مشروعیت سؤالات فرعی باتیمانده ردیف

 ولایت بالقوهصلاحیت کسب  مرحله اول های لا م برای کسب ولایت بالقوه چیست؟صلاحیت 1مدخل

 جاعل ولایت مرحله دوم جاعل ولایت چه کسی است؟ 2مدخل

 شرای  لا م برای اعمال ولایت مرحله سوم شرای  لا م برای اعمال ولایت بالفعل چیست؟ 3مدخل

 

 )ره(عرضه مداخل سه گانه بر بیانات امام خمینی

امام، تلاش کرد تا پاسخ سـه سـؤال محقق با مطالعه دتیق مهمترین آثار سیاسی به جای مانده ا       

باتی مانده را ا  رهگذر بیانات ایشان، پاسخ دهد. کتب یادشده، در مقاطع ماتلف عمـر امـام، توسـ  

تواند شبهه مقطعی نگریستن به پاسخ سؤال را رد کنـد. بـرای ایشان به نگارش درآمده است و لذا می

 20ی امام به نـام کشـف الاسـرار کـه در دهـههای محقق ا  اولین کتاب سیاسی اجتماعمثال، بررسی

هـای الرسـا ل، شود و در ادامه کتب فقهی اصلی امام با نـامشمسی به نگارش درآمده است، آغا  می

هجـری شمسـی بـه نگـارش درآمـده اسـت و  20و30هـای تحریرالوسیله و کتاب البیع که در دهـه

باشـد، مطالعـه و یدشان در نجـف مـیهمچنین کتاب ولایت فقیه که حاصل دروس امام در  مان تبع

شود. در پایان نیز جهت فهم نظرات سیاسی اجتمـاعی برداری میمتناسب با مداخل تعیین شده، فیش

بـرداری تـرار گرفـت. امام در دوران پس ا  انقلاب اسلامی، کتاب صحیفه امام، مورد مطالعـه و فـیش

 دهد.ا را نشان میهبرداری شده و کدگذاری آن، نام کتب فیش1جدول شماره
 

 : کدگذاری کتب موردارجاع5جدول شماره

 کد گذاری شماره جلد نام اثر ردیف

 K --- کشف الأسرار 1

 R --- الرسا ل 2

 T2 2جلد تحریر الوسیله 3

 A --- شئون و اختیارات ولیّ فقیه  ترجمه مبحث ولایت فقیه ا  کتاب البیع 2

 V --- ولایت فقیه )حکومت اسلامی( 1

 G --- جایگاه مردم در نظام اسلامی 6

9 

 صحیفه امام خمینی

 S2 2جلد 

 S6 6جلد  9

 S7 9جلد  7

 S10 10جلد  10

 S11 11جلد  11

 S16 16جلد  12

 S21 21جلد  13
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 مدخل اول

های لـا م بـرای کسـب صلاحیت»ا  آنجا که سؤال محوری در مدخل اول، عبارت است ا  اینکه      

ایم. لـا م بـه ذکـر اسـت های امام را آورده، مهمترین پاسخ6، در جدول شماره«بالقوه چیست؟ولایت 

 ها آورده شده است.مورد، برخی ا  فیشجهت جلوگیری ا  تکرار بی
 

 : شرایط لازم جهت احراز ولایت بالقوه6جدول شماره

 دلالت منبع فیش

رضای خداسـت. ... علـی شورای مهاجر و انصار اگر کسی را امام گردانید همان 

این سان را به معاویه نوشت برای احتجاج با اوست، ... نه  که (ع)طالبابن ابی 

 آنکه میاواهد واتعا بگوید رضای خدا همان است.

K:164 
مردم مرجـع تشـایص 

 صلاحیت ولایت نیستند.

اگر ی  همچو مجلسی ا  مجتهدین دیندار که هم احکام خـدا را بداننـد و هـم 

-، ... تشکیل شود و انتااب ی  نفر سلطان عادل کنند که ا  تانونعادل باشند

های خدایی تالف نکند و ا  ظلم و جور احترا  داشته باشد و به مـال و جـان و 

 کندها تجاو  نکند، به کجای نظام مملکت برخورد میناموس آن

K:185 

علم به توانین اسـلام و 

ــرا   ــرط اح ــدالت، ش ع

 صلاحیت

مقـام آن حضـرت در اجـرا   تـا م )عج(عصرامر و سلطان  در  مان غیبت ولىّ

باشد، مگر جهاد ابتـدایى، سیاسات )حدود و تعزیرات( و تمام آنچه برا  امام مى

ها فقهایى هستند که جـامع شـرای  فتـوا و باشند و آننوّاب عام آن حضرت مى

 تضاوت باشند.

T2:323 

فقهای جامع الشـرا  ، 

نواب عام امام معصـوم 

 تند.هس

 مامدار حکومت اسلامی، ناگزیر باید دوصفت مهم را که اسـاس یـ  حکومـت 

الهی است، دارا باشد و ممکن نیست ی  حکومت مبتنی بر تـانون تحقـق یابـد 

مگر آنکه رهبر و  مامدار آن واجد این دو صفت باشد  علم به تـانون و عـدالت. 

روری است، در همـان البته ویژگی کفایت و صلاحیت که برای  مامدار امری ض

 شرط ناست یعنی علم، به معنای وسیع آن مندرج است.

A:30 

علم به تـانون اسـلام و 

عدالت  دو شرط احـرا  

 صلاحیت توس   مامدار

شرایطی که برای  مامدار ضروری است، مستقیما ناشی ا  طبیعت طر  حکومت 

ی وجود دارد اسلامی است. پس ا  شرای  عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساس

 که عبارتند ا : علم به تانون و عدالت.

 

V:47 

علم به تـانون اسـلام و 

عدالت  دو شرط احـرا  

 صلاحیت توس   مامدار

 

، نشان ا  آن دارد که حضرت امام، دو شرط علم به تانون اسلام )یا همان فقاهـت 6جدول شماره

کردنـد. یت ولایت بـر امـت تلمـداد مـیدر دین( و همچنین عدالت را ا  شروط لا م برای احرا  صلاح
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بنابراین پاسخ امام به سؤال اول آن است که کسی صلاحیت داشتن ولایت بـر جامعـه اسـلامی را دارد 

 که در وهله اول، دارای دو صلاحیت علم به تانون اسلام و عدالت باشد.

مقابل امام، نظریه کسانی است که اعتقاد دارند، اساسا امر سیاست ی  پدیده دنیایی اسـت نظریه 

(، بنـابراین 29: 1372و هیچ رابطه منطقی، کلامی یا اعتقادی با مقام رفیع امامت ندارد )جوان آراسته، 

ی علـم و گرفتـه ا  ویژگـلزومی ندارد  مامدار جامعه اسلامی دارای دو ویژگی فقاهت و عدالت کـه بر

، باشد. نتیجه این دیدگاه آن است که اگـر حکـومتی را مـردم باواهنـد، بـه است (ع)معصومعصمت 

گونـه تاییـد الهـی نیسـت چراکـه اساسـا خـدا امـر صرف تبول مردمی مشروع است و نیا ی به هیچ

 حکومت را به مردم واگذار کرده است و حتی در تعیین اوصاف  مامدار نیز ورود نکرده است.

 دوم مدخل

در «. جاعل ولایت برای فقیـه چـه کسـی اسـت؟»سؤال کلیدی این مدخل عبارت است ا  اینکه 

 ایم.های امام به سؤال مزبور را آورده، پاسخ9جدول شماره

 

 

 

 

 : جعل کننده ولایت برای فقیه دارای صلاحیت9جدول شماره

 دلالت منبع فیش

ای نوشـتن و گفـتن و ناچـار گـذارد نـه بـرتانون را برای جریان و عملی کردن می

ها و احکام خدایی فق  منحصر به  مان خود پیغمبر نبـوده. پـس ا  او جریان تانون

ها جریان داشته باشد، چنانکه واضح اسـت و مـا پـس ا  ایـن هم بایستی آن تانون

 کنیم. ناچار دراین صورت باید کسی را خدای عالم تعیین کند.ثابت می

K:134 
)ولـیّ( مجری تانون اسلام 

 کند.را خدا تعیین می

پیروی ا  آن کسی روا و به جا است که مال  همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در 

ها بکند، تصرف در مال خود باشد و چنین شاصی که تصرف و ولایتش در تمام آن

بشر به حکم خرد نافذ و درست است، خدای عالم است. اگر خدا به کسی حکومـت 

ی پیغمبران لا م الاطاعه دانست، بـر بشـر نیـز لـا م ه توس  گفتهداد و حکم او را ب

است ا  آن اطاعت کنند و غیر ا  حکم خدا و یا آنکه خدا تعیین کرده هـیچ حکمـی 

 را بشر نباید بپذیرد. 

K:181 

تصرف در امور یعنی همان 

ولایت که ابتـدا ا و بالـذات 

برای خداسـت و ا  سـوی 

خدا برای دیگران نیز جعل 

 ود.شمی

ــا ا  آن  K:184گذاری نیز نـدارد و خـدا بـه کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق تانون ــت ذات حــق حکوم
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 خداست. حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و تانون وضع کند.

تصرف هرکس در مال خود که ا  راه مشروعی کـه بـه دسـت آورده، حـق اسـت و 

ان باطل و ظلم است. ... ]پس[ تنها حکومتی کـه خـرد تجاو  در مال و حدود دیگر

داند ... حکومت خداست که همه کـارش حـق و همـه عـالم و تمـام ذرات حق می

 وجود، حق خود اوست، به استحقاق او.

K:221 
خداوند منشأ همه تصرفات 

 هاست.و ولایت

قـام رسول خدا دارای شئون ماتلفی در میان امت بود  .... دومـین شـأن ایشـان م

سلطنت و ریاست و سیاست بر امت بود، چراکه ایشان سـلطانی بـود کـه ا  طـرف 

خداوند انتااب گردید و ریاست و سیاست بر مردم را بر عهده گرفـت و ایـن مقـام 

 غیر ا  مقام تبلیغی ایشان است.

R:105 

ــول  ــلطنت سیاســی رس س

خدا، ریشه در ولایـت اللـه 

 دارد.

طـور اختصاصـى ا  جهـت منصـب امـامتش،  بـه (ع)امامانفال، چیزهایى است که 

 .داشت (ص)پیغمبرباشد همان طور که به دلیل ریاست الهى که مستحق آن مى
T2:109 

ریاست سیاسی پیـامبر بـر 

امــت الهــی اســت  یعنــی 

 ریشه ریاستش الله است.

و امـور  -مانند اجرا  حـدود  -هیچ کس حق ندارد متکفّل امور سیاسى )و جزایى( 

باشـد، مگـر امـام  -ماننـد گـرفتن خـراج و مالیـات شـرعى  -مالى تضایى و امور 

 را برا  این جهت منصوب کرده باشد. او م)ع(امامسلمین و کسى که 

T2:323 

ولیّ مسـلمین، منصـوب ا  

ــام  ــوی ام ــومس  (ع)معص

 .است

پـذیرد مگـر آنکـه اجرای توانین اسلام و رعایت حدود شرعی، صورت تحقـق نمـی

ایشان بگمارد. ا  این رو خداوند سرپرسـتی بـرای مـردم خداوند  مامداری امین، بر 

تعیین فرموده است تا ایشان را ا  فساد و تباهی بار دارد و احکام و توانین اسلامی را 

 در میان آنان اتامه کند.

A:26 

 مامدار جامعـه اسـلامی، ا  

-سوی خداوند تعیـین مـی

 شود.

 A:26 دون رهبر و  مامدار رها کند.ا  حکمت خداوند به دور است که آفریدگان خود را ب
نقش خـدا در تعیـین ولـیّ 

 جامعه

و جعل  (ع)روشن است که مرجع این حقوق، جعل ولایت ا  جانب خداوند برای امام

 ولایت ا  جانب امام برای فقیهان است.
A:47 

ـــان  ـــت فقیه ـــل ولای جع

 ا سوی معصوم

 A:65 ت، دارای ولایت هستند.، در جمیع آنچه در اختیار آنان بوده اس)ع(فقها ا  طرف ا مه
ـــان  ـــت فقیه ـــل ولای جع

 ا سوی معصوم

، بعـد ا  غیبـت، فقیـه عـادل داشتند (ع)ا مه و (ص)اکرمهمان ولایتی را که رسول 

 دارد. 
A:51 

ــوم و  ــت معص ــه ولای ریش

 فقیه یکی است.

پس ا  ثبوت این مطلب )ولایت داشتن فقها(، لا م است فقها اجتماعا یا انفرادا برای 

دود و حفظ ثغور و نظام، تشکیل حکومت شرعی بدهند. در صورتی هم که اجرای ح

 شود،  یرا ا  جانب خداوند منصوب هستند.ممکن نباشد، ولایت سات  نمی

A:53 
ــز  ــه نی ــت فقی ــه ولای ریش

 همان ولایت الله است.

من باید ی  تنبه دیگر  هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کـردم، یـ  

م که به واسطه ولایتى که ا  طرف شارع مقدس دارم، ایشان را تـرار نفر آدمى هست

 .دادم

S6:59 
جاعل ولایـت بـرای فقیـه 

 شرع است.
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تضیه ولایت فقیه ی  چیز  نیست که مجلس خبرگان ایجاد کـرده باشـد. ولایـت 

فقیه ی  چیز  است که خدا  تبارك و تعالى درست کـرده اسـت. همـان ولایـت 

 .رسول اللَّّه هست

S10:308 
ــوم و  ــت معص ــه ولای ریش

 فقیه یکی است.

انـد، دیکتـاتوری بـه ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده و ا مه نصب فرموده

 آورد.وجود نمی
S2:58 

ـــان  ـــت فقیه ـــل ولای جع

 ا سوی معصوم
 

، نشان ا  آن دارد که حضرت امام، ولایت را اولا و بالـذات ا  بـرای خداونـد متعـال 9جدول شماره

کند، چنانکه ترآن کریم نیـز را نیز، خداوند تلمداد می (ع)کننده ولایت برای معصومین داند و جعلمی

، (ع)ل کننده ولایت برای امامـان معصـومبنابراین جع«. 7الله هو الولیّ  سوره شوری، آیه »فرماید: می

دانـد. بنـابراین مـی (ع)معصـومرا امام  خداوند است اما در مورد ولایت فقیه، ایشان جعل کننده ولایت

تـر چه برای فقیه، ولایت الله است اما دتیق و (ع)معصومیشه هر نوع ولایتی چه برای توان گفت، رمی

آن است که بگوییم، ولایت فقها در وهله اول، برگرفته ا  ولایت معصومین علیه السلام است. بنـابراین 

که ولایت او نیز ریشـه  است (ع)ممعصواعل ولایت برای فقها، امام پاسخ به سؤال دوم آن است که ج

 در ولایت خدا دارد.

نظریه مقابل این دیدگاه، معتقد است که جعل ولایت برای فقیه ریشـه  مینـی دارد. تا لـان ایـن 

، نصب عامی برای فقهای جامع الشرای  صورت نگرفته  (ع) مان غیبت معصومنظریه معتقدند که در 

رای  علم و عـدالت و ...، جعـل ولایـت نکـرده اسـت. است  یعنی خداوند متعال برای فقهای دارای ش

ی اول اساسا ولایتی ندارند که باواهند با آن تشکیل حکومت بدهند، بلکه بعـد ها در وهلهبنابراین آن

توانند تشکیل حکومت بدهند )جـوان آراسـته، شود و میها حاصل میا  انتااب مردم، ولایت برای آن

خداونـد متعـال. البتـه  یـا (ع)معصـومفقها، مردم هستند نه امام  رای(، لذا جاعل ولایت ب206: 1396

بنابراین نظریه مردم باید در چارچوب معیارهای تعیین شده الهی دست به انتاـاب بزننـد، چراکـه در 

این نظریه مردم حق ندارند هرکسی را به عنوان حاکم خـود انتاـاب کننـد بلکـه مکلـف هسـتند بـا 

( و لذا در پاسخ بـه 91: 1397فقیه مورد نظرشان را انتااب کنند )رفیعی، معیارهای تعیین شده الهی، 

 کنند.سؤال اول، با نظر امام موافقند لکن در پاسخ سؤال دوم، راه خود را جدا می

 مدخل سوم

شرای  لا م بـرای اعمـال ولایـت بالفعـل توسـ  فقیـه »سؤال کلیدی سوم عبارت است ا  اینکه      

 های حضرت امام، نسبت به این سؤال را آورده است.خ، پاس9جدول شماره«. چیست؟
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 : شرایط لازم برای اعمال ولایت توسط فقیه8جدول شماره

 دلالت منبع فیش

ها که باصوص ملاها در آن رو های اختنـاق ایـران، ها و اهانتی فشارها و شکنجههمه

ا خصوصی ا  منـابع هی خود چند مرتبه، برای دفع فسادهایی که آنتوجه پیدا کرد، بنوبه

صحیح اطلاع داشتند تیام و نهضت کردند، ا  اصفهان و تبریز و مشهد ولی سستی مـردم 

 ها را عقیم کرد.ی علما هستند، اتدامات آنی اجراء مقاصد مدبرانهکه توه

K:9 

حضــور و یــاری رســاندن 

مردم، شرط لا م برای بـه 

نتیجه رسیدن تیـام ولـیّ 

 خداست.

ومت داد و حکم او را به توس  گفته پیامبران لا م الاطاعه دانست، بر اگر خدا به کسی حک

بشر نیز لا م است ا  آن اطاعت کنند و غیر ا  حکم خدا و یا آنکه خدا تعیین کـرده، هـیچ 

 حکمی را بشر نباید بپذیرد .

K:182 
لزوم اطاعت مردم ا  ولـیّ 

 خدا و اعراض ا  طاغوت

فوذ روحانیت جدیت و کوشش کنند که با ایـن تـوه ی مردم آن است که در بس  نوظیفه

هـای خـارجی و حفـظ امنیـت و حفظ استقلال مملکت و عظمت کشور در مقابل سیاست

 توان کرد.آرامش در داخل کشور بهتر و بالاتر ا  هر توه می

K:208 

مردم وظیفه دارند کـه بـه 

ولیّ خدا یاری برسانند نـه 

 اینکه مایرّ باشند.

ا  با هم در امـر کن کردن منکر ، متوتف بر این باشد که عدهى، یا ریشهاگر اتامه واجب

شود و بایـد کردن یا نهى نمودن اجتماع نمایند، با اتدام بعضى ا  آنان، وجوب سات  نمى

 در این جهت به مقدار کافى اجتماع کنند.

T2:278 

لزوم تیام همگـانی مـردم 

برای اتامه واجـب و رفـع 

 منکر

  که کمتر ا  مقدار کفایتند تیام کنند و بقیـه بـا آنـان اجتمـاع ننماینـد و بـرا  ااگر عده

شـود و گنـاه بـر کننده سات  مى کننده جمع نمودن بقیه ممکن نباشد، واجب ا  تیامتیام

 .ماندکننده باتى مىعهده تالف

T2:289 

وظیفه ولـیّ خـدا و مـردم 

تیام است و اگـر کوتـاهی 

 کنند، گناهکارند.

ر مردم به طور کفایى، واجب است که فقها را در اجرا  سیاسـات )حـدود و تعزیـرات( و ب

باشد در صـورت امکـان، ها ا  امور حسبیّه که در  مان غیبت ا  ماتصّات آنان مىغیر آن

 کم  نمایند.

T2:323 

بر مردم واجب اسـت کـه 

شــرای  اعمــال ولایــت را 

 فراهم سا ند.

ی شما به وظیفه تیام نکردید و امـر حکومـت را واگذاشـتید، خطاب به علما و خواص: وتت

 برای ظلمه امکانات فراهم آمد که این مقام را اشغال نمایند.
A:122 

وظیفه علمـا بـرای  مینـه 

 سا ی تشکیل حکومت

ریزی ی  دولت حقـه اسـلامی کوشـش کنـیم تـا یـ  وظیفه ما این است که برای پایه

شـناس و دینـدار در نهضـت هـای آگـاه وظیفـهتـوده جریان اجتماعی پدید آید و کم کم

 اسلامی متشکل شده، تیام کنند و حکومت اسلامی تشکیل دهند.

A:128 

ـــه ـــه  مین ـــا ی وظیف س

نابگــان و ســپس مــردم 

ــت  ــکیل حکوم ــرای تش ب

 اسلامی

 در چه صورت فقیه جامع الشرای  بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟

ور مسلمین و تشـکیل حکومـت بسـتگی دارد بـه ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی ام

آرای اکثریت مسلمین که در تانون اساسی هم ا  آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر 

 شده به بیعت با ولیّ مسلمین.می

G:9 

لا مه اعمال ولایت توسـ  

ــت  ــه، همراهــی اکثری فقی

 مردم است.

ی رهبری حکومتشان تعیین کننـد، اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برا

 شود و حکمش نافذ است.... در این صورت او ولیّ منتاب مردم می
S21:371 

انتااب و همراهی مـردم  

شرط توان مجتهـد عـادل 
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 برای اعمال ولایتش

مقصد عالی ما، مقصدی بود که خدای تبارك و تعالی آن را به ما امـر کـرده و آن اینکـه 

خواهنـد باشد، اسلامی باشد، حکومتی باشد که خود مردم مـی حکومت باید حکومت الهی

توانـد آن حکومت را. وتتی حکومت در خدمت مـردم باشـد، یـ  همچـو حکـومتی مـی

 حکومت کند.

S7:511 

همراهی مردم  شرط لـا م 

ــت  ــکیل حکوم ــرای تش ب

 اسلامی

ودش. تواند بایستد سـر پـای خـی  تدرت بزرگ وتتی پایگاه ملی ندارد، این تدرت نمی

 کند. ی  تدرت ولو بزرگ نباشد، اگر پایگاه ملی داشته باشد، این غلبه می
S7:511 

همراهی مردم شرط لـا م 

ــوع  ــر ن ــتقرار ه ــرای اس ب

 تدرتی

پشتوانه ی  حکومتی، ملت است، اگر ی  ملتی پشتوانه حکومتی نباشـد، ایـن حکومـت 

 تواند برترار باشد.تواند درست بشود، این نمینمی
S11:459 

ــی  ــتوانه مردم ــه پش لا م

گیری حکومت برای شکل

 اسلامی

دخالت در امور سیاسی سالم و اجتمـاعی، یـ  وظیفـه اسـت در ایـن حکومـت اسـلامی. 

توانسـت اسـتقرار و امیدوارم ملت شریف و بیدار که با کم  آنان، حکومـت اسـلامی مـی

 استدامه پیدا کند ...

S16:224 

مشــارکت مــردم در امــور 

ــــرا ــــی و برت ری سیاس

ــف  ــق، تکلی ــت ح حکوم

 است.
 

به چند نکته کلیدی اشاره شده است  اول آنکه هـم فقیـه دارای شـرای ، هـم  9در جدول شماره

علما و نابگان جامعه و هم عموم مردم، ا  جهت شرعی مکلّف و موظّف هستند که شرای  لا م برای 

ا  ایـن سـه دسـته، گنـاه  اعمال ولایت توس  فقیه را فراهم آورند و هرگونـه تصـور ا  جانـب یکـی

-ناباشودنی است. نکته دوم آن است که در فقیه دارای شرای  که ولایت بالقوه دارد، در صورت مـی

ی تواند تشکیل حکومت دهد که همراهی مردم را با خود داشته باشد، در غیر این صورت نـه وظیفـه

ل سوم ا  این ترار است که اعمال (. بنابراین پاسخ سؤاG:9اعمال ولایت دارد و نه حق اعمال ولایت )

طلبد که ا  آن جمله همراهی و یاری خـواص و ولایت توس  فقیه دارای ولایت بالقوه، شرایطی را می

عموم مردم است و این همراهی تکلیف شـرعی ایشـان اسـت نـه یـ  امـر اختیـاری و اسـتحبابی. 

یام برداشته خواهد شد و در این همچنین درصورت عدم وجود این همراهی تکلیف ا  ولیّ خدا برای ت

مورد، اساسا وی نه تکلیف اعمال ولایت دارد و نه حق اعمال ولایـت چراکـه تـولّی امـور مسـلمین و 

 تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای مسلمین.

که جعـل شود، عبارت است ا  آنکه اساسا فقیه عادلی ای که در مقابل این دیدگاه طرح مینظریه

، صورت گرفته است، اساسا مجا  به اعمال ولایـت اسـت و همراهـی (ع)امام معصومولایتش ا  سوی 

مردم در این اعمال ولایت شرط نیست. چنانکه روشن است، این نظریه در سؤال اول و دوم، بـا امـام 
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داند حال آنکه این نظریـه، هم جهت است اما امام، همراهی مردم را شرط لا م برای اعمال ولایت می

داند چراکه مـردم در عصـر غیبـت، هـیچ نقشـی در ت بدون همراهی مردم را نیز جایز میاعمال ولای

مشروعیت باشی به حکومت فقیه نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین فرد و مصداق ندارند )مصباح 

(، بنابراین فرد صاحب ولایت، دیگر لزومی به کسب حمایت مردم نداشته و حق دارد 93: 1391یزدی، 

: 1391ومت داده و اعمال ولایت نماید و حکومت وی نیز مشروع اسـت )مصـباح یـزدی، تشکیل حک

62.) 

 (ره): عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایی از منظر امام خمینی4شکل شماره

 

 جاگذاري مداخل در فرآیند مشروعیت

می ها را در فرآیند طراحی شده در باش چـارچوب مفهـوپس ا  یافتن پاسخ سؤالات سه گانه، آن     

 دهیم تا پاسخ سؤال اصلی تحقیق به دست آید.ترار می

شرط  یر 3مشاص است،  مانی حکومت ولایی مشروعیت دارد که  2چنانکه در شکل شماره     

 محقق شود:

 مامدار دو صلاحیت علم به تانون اسلام و عدالت را دارا باشد کـه مـا بـه ایـن فـرد  شرط اول:

 کنیم.اطلاق می فقیه عادل

عل ولایت برای این  مامدار، ا  سـوی خداونـد متعـال و امامـان معصـوم صـورت ج شرط دوم:

 بالقوه، انتصاب الهی باشد.گرفته باشد  یعنی نصب او به ولایت 

خواص و نابگان و همچنین عموم مردم، موافق و همراه و یاری رسان او باشـند   شرط سوم:

 باشد. بالفعل، نصرت مردمی داشتهیعنی در مرتبه ولایت 

حکومت فقیه عادل،  مانی مشروعیت دارد که دارای در مرتبه ، (ره)بنابراین ا  دیدگاه امام خمینی

ولایت بالقوه انتصاب الهی داشته باشد و در مرتبه ولایت بالفعل دارای نصرت مردمـی باشـد. لـا م بـه 
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ه اول متفـاوت بـوده و لـذا بـه عمـد ا  واژ« مردمی مقبولیت»با « نصرت مردمی»ذکر است که واژه 

کند بلکه شرط اساسـی تحقـق ولایـت ایم، چراکه صرف تبول داشتن مردم کفایت نمیاستفاده نموده

به شقشـقیه نیـز ا   بـان حضـرت بالفعل فقیه، یاری رساندن مردم و همراهی ایشان است که در خط

بوجـود  و تیام الحجه»فرماید: استفاده شده است  آنجا که می« نصرت مردمی»همین واژه  ا  (ع)امیر

 انتصاب الهی»(. لذا نظریه مشروعیت موردنظر این تحقیق که مبتنی بر 3)نهج البلاغه، خطبه« الناصر

است، هم با نظریه مشروعیت محض الهـی تفـاوت وجـود دارد چراکـه در نظریـه « نصرت مردمی -

نـی بـر مزبور، مردم در مشروعیت حکومت فقیه هیچ نقشی ندارند حال آنکه در نظریه مشروعیت مبت

آیند و همچنین با نظریه شمار می، مردم یکی ا  ارکان مشروعیت به«نصرت مردمی - انتصاب الهی»

هایی دارد  چراکه منظور ایشان ا  طرح نظریه مشروعیت الهـی مردمی فقیه تفاوت - مشروعیت الهی

نتصاب الهی مردمی فقیه آن است که مقبولیت مردمی نیز یکی ا  ارکان مشروعیت حکومت در کنار ا

است و به ظاهر مانند نظریه مطرح در این تحقیق، تا ل به مشروعیت دو رکنی هستند اما اختلـاف ا  

آن است که مردم موظّف و مکلّف به یـاری فقیـه « مقبولیت مردمی»آنجاست که فهم عموم ا  واژه 

ت یـ  تکلیـف شـرعی دارای ولایت نیستند بلکه مایّرند، حال آنکه ا  دیدگاه امام خمینی، این نصر

برای مردم است و در صورت تالف، عقوبت شرعی خواهند شد. بنابراین اختلـاف نظریـه مشـروعیت 

در بارِ معنایی متفاوتی است که « الهی مردمی»با نظریه مشروعیت « نصرت مردمی - انتصاب الهی»

ف و موظّف بـودن وجود دارد که اولی معنای مکلّ« مقبولیت مردمی»و « نصرت مردمی»بین دو واژه 

مردم در یاری ولیّ را با خود دارد ولی در دومی، صرفاً بحث بر سر تمایل مردم به برتـراری حکومـت 

 ( نه لزوم یاری رسانی به وی.13: 1390اسلامی و محبوب بودن ولیّ است )مصباح یزدی، 

  دیـدگاه ، عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت فقیه عادل )حکومت ولایت فقیه( ا1در شکل شماره

 ها با ولایت به تفکی  آمده است.و نسبت آن (ره)امام خمینی
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(ره): عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی5شکل شماره  

 گیري نتیجه

بحث در باب عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه، پس ا  پیرو ی انقلـاب اسـلامی، در      

اند تا بدین سـؤال همواره مطرح بوده است و پژوهشگران متعددی تلاش کرده محافل علمی و سیاسی

قلـاب اسـلامی، له را ا  دیدگاه معمار کبیـر انن، این مسئپاسخ گویند. در این بین بسیاری ا  پژوهشگرا

اند. چنانکه در پیشینه تحقیق آمد، اشکال اصلی وارد بر مورد بررسی ترار داده (ره)حضرت امام خمینی

ای کـه ا  پـیش ها به برخی ا  بیانات امام برای اثبات نظریـهآثار عبارت است ا  استناد صِرف آن این

مورد تبول خودشان است. در این تحقیق برای رهایی ا  این اشکال، تلـاش نمـودیم تـا یـ  مسـیر 

راحـی ه آغا  نماییم. بدین منظور چهـار گـام عملیـاتی  یـر را طسئلروشی دیگری را برای فهم این م

 نمودیم:

به عنوان واژگان کلیدی تحقیـق و « مشروعیت»و « ولایت»بررسی مفهومی دو واژه  گام اول:

 (3و2ها )رك. شکل شمارهطراحی نظام ارتباطی بین آن

 ارا ه نظام جامع سؤالات فرعی تحقیق با استفاده ا  گام اول گام دوم:

 های تحقیقمشاص کردن پیش فرض گام سوم:

عیین مداخل تحقیق جهت عرضه به اندیشه سیاسی امام خمینی بـا هـدف فهـم ت گام چهارم:

 یابی به پاسخ سؤال اصلیپاسخ سؤالات فرعی و سپس دست

در پایان باش چارچوب مفهومی و پس ا  طی این چهار گام عملیاتی، به سه مدخل و سؤال  

م. ایـن سـه سـؤال و مـدخل کـردیها را در بیانات امام جستجو مـیکلیدی رسیدیم که باید پاسخ آن

 کلیدی، عبارتند ا :

 شرای  احرا  ولایت بالقوه چیست؟ مدخل اول:

عوامل مؤثر در 
مشروعیت حکومت 
فقیه عادل از دیدگاه 

امام خمینی 

والیت بالقوه انتصاب الهی

والیت بالفعل نصرت مردمی
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 جاعل ولایت برای فقیه چه کسی است؟ مدخل دوم:

 شرای  لا م برای بالفعل شدن ولایت، چیست؟ مدخل سوم:

یشـان بنابراین با روش تحلیل محتوا به تحلیل بیانات فقهی کلامی سیاسی امام در آثار ماتلـف ا

پرداختیم و پس ا  تحلیل جداول محتوایی و جاگذاری مـداخل در فرآینـد مشـروعیت سـا ی کـه در 

 باش چارچوب نظری طراحی شده بود، به پاسخ سؤال اصلی تحقیق رسیدیم.

نتیجه تحقیق حاضر نشان ا  آن دارد که مشروعیت حکومت فقیه عادل، در گرو دو عامل اسـت  

در مرحله ولایت بالفعل. انتصـاب الهـی مرهـون نصرت مردمی ت بالقوه و در مرحله ولای انتصاب الهی

شود، ا  سوی خداوند، هایی چون علم به تانون و عدالت در  مامدار است که موجب میوجود صلاحیت

به ولایت برگزیده شود. اما برای اعمال این ولایت )بالفعل کردن ولایت(، انتصاب الهی کافی نیسـت و 

هی و یاری مردم دارد و اگر این عامل دوم وجود نداشته باشـد، نـه تنهـا تکلیـف اعمـال نیا  به همرا

شود که حق اعمال ولایـت را نیـز ناواهـد داشـت و لـذا اعمـال ولایت ا  دوش ولیّ خدا برداشته می

ولایتش مشروع ناواهد بود. البته که مردم وظیفه دارند که ولـیّ برگزیـده الهـی را یـاری کننـد و در 

 - انتصـاب الهـی»رت تالّف عقوبت خواهند شد. بنابراین نظریه مشروعیت مبتنـی بـر دو رکـن صو

هم با نظریه مشروعیت محض الهی تفاوت دارد  چراکه ایشان اساسا تا ل بـه نقـش « نصرت مردمی

دانند و ا  سوی دیگر نیـز فهـم متفـاوتی ا  مردم در مشروعیت نیستند و مشروعیت را ی  رکنی می

دهد  چراکه در نظریه نامبرده، مقبولیت مردمـی، شروعیت الهی مردمی تدرت به مااطب مینظریه م

دهد، یـ  نـوع به دست می« مقبولیت مردمی»یکی ا  ارکان مشروعیت است ولی فهمی که ا  واژه 

تمایل و اختیار است، حال آنکه در بیانات حضرت امام، به مکلّف بودن مردم بر یاری ولیّ خـدا اشـاره 

 ه است نه صرف تمایل و اختیار.شد
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