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Abstract  
The purpose of the present study is to discover the relationship between the theories of Velāyat-e Faqih and 

some emerging phenomena that have no religious origin, namely mass media and "decent governance". In 

this regard and using a descriptive-analytic method, different views on Velāyat-e faqih were mentioned and 

finally their relation to the media in the framework of favorable governance were explained. The results 

showed that considering the existing theoretical models about the mass media, Imām Khomeyni has a 

moderate attitude as on the one hand, he thinks of the freedom of mass media, and on the other hand, 

considers the expediency of society. Thus, some researchers deem that his outlook on Velāyat-e Faqih and 

governance resembles the theory of "mixed legitimacy" and "dual legitimacy". Therefore, the mass media 

on the one hand, should pay attention to human thoughts and aspirations, namely justice, freedom, security, 

and spirituality and make an effort to realize them and in the meanwhile observe some limitations such as 

ration, religion, law, and avoidance of conspiracy, and on the other hand, regard for liberty.  
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چکیده
های ارتباط جمعی و  یعنی رسانه، خاستگاه دینی های نوپدید فاقد هدف پژوهش حاضر کشف رابطه نظریات والیت فقیه با پدیده

های مختلف از والیت فقیه پرداخته و  تقریر دیدگاه تحلیلی به -است. در این راستا و با روش توصیفی« حکمرانی شایسته»
امام خمینی با ها در چارچوب حکمرانی مطلوب تبیین شده است. نتایج نشان داد که دیدگاه  ها با رسانه درنهایت نحوه ارتباط آن

ها  سو به آزادی رسانه گیرد و از یک ای قرار می در حد میانه، های ارتباط جمعی توجه به الگوهای نظری موجود پیرامون رسانه
اندیشد و از دیگر سو به مصالح جامعه نظر دارد. به همین دلیل است که شماری از محققین نوع نگاه ایشان به والیت فقیه و  می

های ارتباط جمعی از سویی  رسانه، دانند. بنابراین نزدیک می« مشروعیت دو گانه»، «مشروعیت ترکیبی»به نظریه  حکومت را نیز
امنیت و معنویت توجه کنند و همّت خود را صرف عملی شدن این ، آزادی، ها و آرزوهای بشری یعنی عدالت بایست به ایده می
از ، قانون و فقدان توطئه را خواهند داشت. از سوی دیگر، ها مانند عقل و شرع تها نمایند که در این میان برخی از محدودی ایده

 آزادی نیز برخوردار خواهند بود. 
 

 حکمرانی مطلوب.، های جمعی رسانه، نظریه انتصاب، نظریه انتخاب، فقیه والیت  هایکلیدی:واژه
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جامعه و هسته  یبلكه سنگ بنا، انسان است یگروه یزندگ یاز عناصر مهم و اساس یكیارتباط نه تنها 
گشت و بدون  یدار نمیهرگز فرهنگ پد، نكه بدون ارتباطیباشد. چه ا می یل ساختمان اجتماعیتشك یاصل

 كرد. یجامعه لباس وجود بر تن نم، فرهنگ

ایران در در جمهوری اسالمی ایران كه با همراهی قاطبه مردم و از طریق انقالب بزرگ اسالمی ملت 
صرفًا محصول ، محقق شد و حكومتی مستقر گردیده كه بدون نگاه به نظریات چپ و یا راست 9931سال 

های ارتباط  بدیل رسانه تاثیر بی، فقیه بوده پردازی فقهای شیعه پیرامون رهبری جامعه و مردم توسط ولی نظریه
اعتراضات و... بسیار روشن و ، اتانتخاب، ها های مهم و حیاتی همچون راهپیمایی جمعی در مناسبت
 غیرقابل انكار است.

كه در ادبیات دو دهه گذشته ایران و جهان ورود پیدا  یا شایسته« حكمرانی مطلوب»مفهوم ، از دیگر سو
های توسعه و ارزیابی  به نحوه رابطه و تعامل حكومت و مردم پرداخته و از جمله شاخص، كرده است

المللی نیز پیش شرط  رود؛ تا آنجا كه بسیاری از نهادهای بین مار میش ها در سطح جهانی به دولت
ها و استانداردهای  ساختن مؤلفهشان به جهت توسعه كشورها را منوط به برآورده  های مالی مساعدت

 . (Nanda, 2006; Neumayer, 2003; Demmers & et al, 2004اند ) دانسته« حكمرانی مطلوب»
در زمینه ارتباطات و گردش آزادانه افكار و در عین حال ، «حكمرانی مطلوب»های مهم  اما از شاخص

های گوناگون  بحث آزادانه ساحت، های ارتباط جمعی گوناگون برای تبلیغ لزوم دسترسی برابر به رسانه
شود ارتباط این مفهوم با نظام سیاسی  كه در این پژوهش تالش می، گری است پرسشگری و مطالبه، اندیشه

به ، های مطرح پیرامون والیت فقیه در فقه شیعه مانند انتخاب و انتصاب وری اسالمی ایران و نظریهجمه
، های حكمرانی لیبرالیستی و كمونیستی قد علم كرده است عنوان مكتب و مبنایی فكری كه در مقابل شیوه

 بررسی و ارزیابی شود.
انتصاب در والیت فقیه با وسایل ارتباط  های انتخاب و سوال اصلی این پژوهش بررسی ارتباط نظریه

جمعی و حكمرانی شایسته بوده و فرضیه پژوهش تفاوت دو نظریه در ایجاد حكمرانی شایسته براساس تاثیر 
ای و برای  كتابخانه -ها با روش اسنادی آوری داده وسایل ارتباط جمعی است. در این تحقیق برای جمع

 استفاده شده است.  یلتحلی توصیفی از روش، بررسی و تحلیل
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اما در زمینه رابطه ، هایی نگاشته شده است در خصوص حكمرانی و حكمرانی مطلوب مقاالت و كتاب
 حكمرانی شایسته در مواجهه با رسانه و با نگاه به نظریات مبنایی والیت فقیه پژوهشی یافت نشد. 

حكمرانی مطلوب؛ سازوكار ایجاد توانمندی در پژوهشی با عنوان  در، (9916پور ) محمودی و آرش
به ویژه توسعه ، های حكمرانی مطلوب با توسعه در ابعاد مختلف معتقدند: شاخص، تحقق توسعه

المللی برنامه  های شش گانه ارائه شده توسط نهادهای بین ارتباط مثبت و معناداری دارد. شاخص، اقتصادی
ثبات سیاسی و پرهیز از ، د و بانک جهانی عبارتند از حق اظهارنظر و پاسخگوییتوسعه سازمان ملل متح

هایی كه از  حاكمیت قانون و كنترل فساد. شاخص، كیفیت قوانین و مقررات، اثربخشی حكومت، خشونت
تواند  توان آنها را به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر توسعه می یک طرف می

 ها باشد. برآیند توجه به این شاخص
های حكمرانی خوب از منظر امام  بررسی مولفهدر پژوهشی با عنوان ، (9913عیوضی و مرزبان )

های  های حكمرانی خوب در اندیشه امام خمینی با الهام از آموزه ترین مولفه نشان دادند كه مهم، خمینی
، جویی عدالت، مشاركت مردم، به حاكمیت قانون سیره و سّنت حكومت نبوی عبارتند از: توجه، قرآن

 گویی حكومت به مطالبات مردمی.  اعتمادسازی و پاسخ
حكمرانی »اصول ثابت و متغیر  در پژوهشی با عنوان، (9918بنابر دیدگاه جاوید و باقری چیزه )

نما از  ای تمام د آینهدر تالش بو« فقیه والیت »امام خمینی بر پایه اصل ، در مدل اجرایی امام خمینی« علوی
در اندیشه امام خمینی با تعریف غربی در « حكمرانی خوب»حكمرانی علوی مستقر نماید. وجه تشابه 

پذیری و  پاسخگویی و مسئولیت، مشاركت مردمی، های ظاهری آن است كه هر دو حاكمیت قانون مؤلفه
اند؛ اما در رویكرد امام  جه قرار دادهدیگر اصول چون عدالت و برابری و كارآمدی نهاد دولت را مورد تو

هدف غایی و اعتقادی ایشان ، عنوان هدف میانی و ُبعد معنوی  رویكرد مادی به، خمینی نسبت به غرب
 شود. محسوب می

در پژوهشی با عنوان بررسی موانع و راهكارهای تحقق حكمرانی خوب ، (9918ابوالفتحی و قنبری )
روی آن در ایران  به تبیین حكمرانی خوب و موانع پیش، جتماعی در سطح كالندر ایران با تاكید بر سرمایه ا

دهد كه موانع حكمرانی خوب به شكل یک سیكل  از منظر سرمایه اجتماعی پرداختند. نتایج نشان می
ترین مانع  اند و این سیكل معیوب خود بزرگ یكدیگر را بازتولید كرده، های متمادی معیوب در طول سال
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 حكمرانی خوب در ایران بوده است. پیش روی
گیری حكمرانی  ها و موانع شكل مطالعه زمینهپژوهشی با عنوان  در، (9918اللهی و زنجانی ) سیف، دوله

گیری حكمرانی خوب در ایران  به مطالعه و بررسی نقش احزاب سیاسی در شكل، خوب در ایران معاصر
ساز بنیادین دستیابی به  زمینه، مداری شهروند مداری و قانون پرداخته و معتقدند: توسعه پایدار و رعایت حقوق

 باشد. حكمرانی خوب در ایران می
با تمركز ، سنجی حكمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران ارتباطدر پژوهشی با عنوان ، (9911آهنگران )

پرداخته و معتقد به بررسی تاثیر حكمرانی خوب بر فرهنگ سیاسی ایران ، بر فرهنگ سیاسی شیعه در ایران
خواهی و  روند عدالت، های فرهنگ سیاسی اسالم موّلفه، است: پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران

 ۀریزی برای تحقق ابعاد حكمرانی خوب در ادار و با تاكید بر لزوم برنامه  طلبی را تشدید كرده مشاركت
های مذهبی و سّنت  آیین، عاشورا، سجدمانند م، تقویت نهادهای فرهنگی شیعه، عمومی و مدیریت دولتی

 توصیه شده است.، ای در سازمان شود تواند منجر به كاهش آثار منفی فرهنگ عشیره یاد شهیدان كه می
، سازی رسانه بر حكمرانی خوب نقش شفاف در پژوهشی با عنوان، (9919آقاجانی ) پور و حسن

های مهم رسانه در  تواند از نقش اند كه می دانستههای اصلی حمكرانی خوب  شفافیت را یكی از شاخص
سازی  ها محسوب شود. در این تحقیق به نقش شفاف ها و ملت ایجاد رابطه درست و قابل فهم برای دولت

بخشی ملی و تاثیر  هویت، سازی در جامعه فرهنگ، رشد اقتصادی، ها در مواردی نظیر كاهش فساد رسانه
شود به  و اینكه با داشتن اطالعات كامل و صحیح در این موارد چگونه میبر افكار عمومی پرداخته شده 

 حكمرانی خوب در جامعه رسید.

 یدر الگو یگاه رسانه ملیجا یبررسدر پژوهشی با عنوان ، (9981)ی پور و روشن دل اربطان میابراه
ست یبا یجامعه م مختلف یها بخش یداریپا، یحكمران یمعتقدند: در الگو، رانیدر ا یداریپا یحكمران

ن دخالت را در امور یشتریب یبخش دولت، قیتحق یها افتهیاز توازن و تناسب الزم برخوردار باشند. براساس 
 قرار دارند. یبعد یها در رتبه یو عموم یخصوص، رسانه یها مختلف جامعه داشته و بخش

و حداكثر نقش رسانه  و حكمرانی خوب در ایران به اصل حكمرانی مطلوب، های ذكر شده در پژوهش
ملی در حمكرانی مطلوب پرداخته شده و از تبیین نظام سیاسی در مواجهه با الگوی حاكمیت مطلوب 

چگونه تصویری از حكومت ، سخنی به میان نیامده است. بویژه اینكه فهم دقیق از هر كدام از نظریات
 دهد. شایسته نشان می
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هایآنوبرشماریکارکردهاورسالت0.تعریفرسانه4-0

رسانه »اند:  ن گفتهیف آن چنیاند و در تعر رسانه را ابزار ارتباط دانسته، نظران و كارشناسان صاحب
كند. به  یرنده منتقل میام( را به گیاست كه فرستنده به كمك آن معنا و مفهوم موردنظر خود )پ یا لهیوس

 ،لمیف، عكس، مجّله، روزنامه، رنده است. كتابیام از فرستنده به گیله حامل پیوس، رسانه، گریعبارت د
: 9911، )امیرتیموری« از رسانه هستند ییها ماهواره و... نمونه، ونیزیتلو، ویراد، یریو تصو ینوار صوت

 (.96ص

ن آن عبارتند از: كاركرد یتر مهم باشند كه از جمله یم یگوناگون یكاركردها یدارا یگروه یها رسانه
 .یحیو كاركرد تفری كاركرد اطالعات، یاسیكاركرد س، یفرهنگ

به اقناع افكار ، المللی و ارتباطی بین یا كنند با ابزار رسانه المللی نیز كشورها سعی می در عرصه بین
 .(929: ص9913، خارجی خود بپردازند )اكبری و اولیایی یها عمومی و توجیه سیاست

ونقشحاکمیتدرتحققآن«حکمرانیشایسته.»4-2

راهبری و ، فرمانروایی، برگرفته شده و در لغت به معنای حكومت Governanceحكمرانی از كلمه 
های انسانی  گاه (. همچنین مركز سكونت681: ص9980، شناس حكمرانی تعریف شده است )حق

حكمرانی »بدین شرح تعریف كرده است: را « حكمرانی»، UN-HABITATسازمان ملل موسوم به 
ریزی و اداره مشترک امور است و  عمومی و خصوصی برای برنامه، ای از اقدامات فردی و نهادی مجموعه

فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد بوده كه در قالب اقدامات مشاركتی و سازگار 
)دیندار « یبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان استحركت كرده و شامل نهادهای رسمی و ترت

 (.964: ص9910، فركوش

های اخالقی را نسبی  برحسب مكاتبی كه مفاهیم و ارزش، مفهوم مطلوبیت و شایسته در این مسئله
 شود.  مطلوبیت گفته می، های مطرح شده گرایانه به ارزش بلكه با رویكردی كاماًل واقع، نیست، دانند می

 ،محوری اجماع، های پاسخگویی مؤلفه، نظر عمدتًا اقتصاددان خود نک جهانی توسط متخصصان صاحببا
                                                           

1. Media 
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پذیری و شفافیت را به عنوان  مسئولیت، جویی عدالت، كارایی و اثربخشی، محوری قانون، جویی مشاركت
 ( ترسیم شده است:9بیان كرده است. این فهرست به شكل )« حكمرانی مطلوب»های  مؤلفه

 
«حکمرانیمطلوب»هایمؤلفه-0شکل

، جهانی به عنوان حاكمیتی مشاركتی یافتگی حركت كند كه در تعامالت تواند به سمت توسعه حكومتی می
پذیر و... معرفی و  مسئولیت، شفاف، محور قانون، پاسخگو، دموكراتیک، محور عدالت، كارا و اثربخش

 شناخته شود.

هایارتباطجمعیرسانهو«حکمرانیشایسته».رابطه4-4

كاركرد مدیریت و كنترل افكار عمومی تعریف شده است؛ تا آنجا كه ، های ارتباط جمعی برای رسانه
ها بر عاَلم سیاست و  پروا از تأثیرات مستقیم و مؤثر رسانه بی اندیشمندانی در حوزه ارتباطات به صورت

اقتصادی و... گفتگو كرده و ، فرهنگی، تماعیاج، همچنین جریانات و روندهای حاكم بر مناسبات سیاسی
این ممكن است ، های جمعی فرهنگ خشونت را تقویت كنند اگر رسانه»گوید:  می 1كنند. مثال ِهلد می

 (.Held, 1997: P. 191« )باعث افزایش خشونت سیاسی شود

                                                           

1. Virginia Potter Held 
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، آزادی، تباط جمعیهای ار متقابل و در عین حال پیچیده حاكم بر رسانه، همچنین نباید از رابطه مؤثر
زیرا این مسئله دیگر به خوبی روشن است كه ، پوشی كرد چشم« حكمرانی مطلوب»دموكراسی و همچنین 

گاهی رسانه های عمومی و تخصصی شهروندان و افراد جامعه چه به  های ارتباط جمعی در تالش برای ارتقاء آ
، فرهنگی، نتقال اطالعات از منظر سیاسیصورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم هستند كه این نقل و ا

اقتصادی و... دارای مزایا و معایبی روشن و غیرقابل انكار است؛ چراكه اخبار و اطالعات بیان شده ، اجتماعی
توانند از سویی با انتقال صادقانه اطالعات و  دارای دو لبه هستند و می، از سوی انواع وسایل ارتباط جمعی

گاهی هرچه بیشتر شهروندان در جهت منافع عمومی جامعه قدم بردارند و یا در آن هم با هدف ، اخبار و نّیت آ
 اقدام به انتشار اطالعات و اخبار مهندسی شده كنند.، مقابل از دیگر سو در جهت انتفاع گروهی خاص

.جایگاهوالیتفقیهدرمدیریتنظاماسالمی3

ر و مسئله جانشینی پیامبر)ص( و امامت اّمت در واقعه غدی، نظام سیاسی اسالم با نگاه شیعی
پایه و اساس ، ركن، رو انتصابی و از طرف خداوند است. از این، سرچشمه دارد. مسئله امامت براساس نص

امامت معرفی شده و حتی وجود كائنات و زمین بستگی به وجود امام و حجت خدا دارد. چنانكه در ، دین
در ، (. بنابراین48ص، 2ق: ج9424، )طبرسی 1«اخت االرض باهلهالوال الحجة لس»است:  هروایات آمد

شدند و دوران غیبت  نمایندگانی به طور مستقیم از طرف امام زمان)عج( انتخاب می، عصر غیبت صغری
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم »این مسئولیت به عامه فقها واگذار شد: ، كبری

 (.909ص، 98ق: ج9409، )حّر عاملی 2«و انا حجه الله علیهم حجتی علیكم

ای كه از  نظام سیاسی شیعی با این رویكرد به مسئله والیت فقیه گره خورده است. نظریه، بنابراین
مال احمد نراقی و میرزای نائینی تطور یافته و ، شیخ انصاری، توسط دانشمندانی از جمله شیخ مفید، دیرباز

با نظریات امام خمینی به اوج خود رسیده ، اندیشمندان جهانی در عصر انقالب اسالمی مردم ایرانبه گواه 
 (.9981، است )اكبری

                                                           

 كشد.  خود فرو میمردم را به كام ، زمین، اگر حّجت در روی زمین نباشد .1

زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ،  به راویان حدیث ما مراجعه كنید، آید و اما در رخدادهایی كه پیش می .2
 آنان هستم.
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ترین  زیربنایی، بررسی رابطه دین و سیاست، حال با درک این مهم باید اذعان نمود در نظام سیاسی اسالم
 دین دربرگیرنده امور سیاسی و اجتماعی باشد. تواند مطرح شود كه مسئله است و فقط زمانی حاكمیت دینی می

هاومشترکاتفرض.پیش3-0

 توان اموری پذیرفته شده از سوی قائلین هر دو نظریه به حساب آورد: امور زیر را می
شود كه با معیارهای   بدین معنا كه تنها مباحثی مطرح می، كالمی است -شیوه بحث فقهی نخست:

های غیر فقهی  ها نیاز به استفاده از روش ست و از مسائلی كه برای تحلیل آنفقهی و كالمی قابل سنجش ا
ها كه عمدتًا جنبه  های سیاسی و امثال آن مانند مباحث مربوط به دموكراسی و حقوق بشر و نظام، باشد

 پوشی شده است. چشم، موضوعی و نه حكمی دارد
 پذیرش طرفین است.اصل لزوم تشكیل حكومت اسالمی در زمان غیبت مورد  دوم:
پس  .یعنی زمامداری جامعه اسالمی به وسیله فقیه عادل را هر دو گروه قبول دارند، والیت فقیه اصل سوم:

ای  دانند و یا نظریه داری حكومت نمی چون وكالت فقیه كه صاحبان آن لزومًا فقیه را شرط در عهده نظریاتی هم
 از چهارچوب بحث هر دو گروه خارج است.، داند كه فقیه را فقط مأذون در تصرف در بعضی امور می

به صورت  مه معصومین)ع(پذیرند كه والیت در مورد پیامبر اكرم)ص( و ائ هر دو گروه می چهارم:
 انتصاب است.

گیری در مسائل حكومتی به جای مردم بوده  والیت فقیه یعنی تصمیم ُبعد حكومتی ، محل بحث پنجم:
 های دیگر فقیه همانند افتاء و قضاوت بحثی ندارند. و طرفین در منصب

اما در این ، اوند استخد، نظر دارند كه منشاء مشروعیت والیت هر دو گروه بر این نكته اتفاق ششم:
یا اینكه برای رأی  مطلب بحث دارند كه آیا خداوند این والیت را به نحو انتصاب در اختیار فقها قرار داده 

 مردم نیز نقشی قائل شده است؟
 خارج است.  از محل بحث، مباحث كاربردی و عملی مانند لزوم اشتراط انتخاب برای كارآیی والیت هفتم:

صابوانتخاب.معناىانت3-2

.انتصاب3-2-0

نصب خاص و نصب شخصی ، این نكته مسّلم است كه مقصود انتصابیون از این واژه در زمان غیبت
چنانچه مثاًل حضرت علی)ع( مالک اشتر را برای استانداری مصر برگزیده بود و نیز منظور ، معین نیست
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زیرا نصب به این عنوان امكان ، تواند باشد نمیالشرایط  ها نصب عنوان یعنی نصب عنوان فقیه جامع آن
الشرایط در زمان  بدین معنا كه همه فقهای جامع، باشد ها از این كلمه نصب عام می ندارد. بلكه مراد آن

اند؛ كه این سخن به معنای شأنیت  برای تصدی امور شناخته شده غیبت از سوی ائمه)ع( دارای صالحیت 
ها است كه در این صورت موجبات هرج و مرج یا  لیت داشتن والیت همه آنها و نه فع داشتن والیت آن

 اختالل نظام را پیش آورد.
بحثی اثباتی است كه ، یابد رسد و این امر چگونه تحقق می ها به فعلیت می اما اینكه والیت كدامین آن

ها و یا انتخاب  ی یكی از آنبلكه ممكن است این فعلیت از راه اقدام عمل ، لزومًا همراه انتخاب اّمت نیست
آن را در ، كه اگر انتخاب مردم را هم بپذیرند، و عقد( و یا انتخاب مردم صورت گیرد  خبرگان )اهل حل

های دیگر و به عنوان طریق عقلی برای مشخص شدن متولی امر در میان افراد واجد شرایط  شمار راه
 عی و داخل در موضوع فرض كنند.نه اینكه مانند انتخابیون آن را امری شر، باشد می

  بلكه محدوده، لزومًا اعتقاد به والیت مطلقه فقیه را در بر ندارد، دیگر اینكه اعتقاد به انتصاب نكته 
 كنند. ای است كه از آن انتصاب را اثبات می والیت فقیه از نظر انتصابیون تابع ادّله

انتخاب .3-2-2

ورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم )مانند انتخاب خبرگان انتخابیون رأی و نظر مردم را چه به ص
از سوی مردم و سپس انتخاب رهبر از سوی خبرگان( در مشروعیت زمامداری زمامدار جامعه اسالمی 

بلكه آن را به گونه ، دانند. اما باید توجه داشت كه این دخالت را به نحو تمام موضوع قائل نیستند دخیل می
اند در محدوده فقهای دارای شرایط فقاهت و  به این معنا كه مردم موظف، تقاد دارندالموضوع اع جزء

ها را انتخاب نمایند تا حكومت او  یكی از آن، عدالت و شرایط دیگر معتبر در زمامدار اسالمی
ت كه یافته و تصمیمات او در مورد مردم و اجتماع نافذ و الزم االطاعه باشد. البته از اینجا اس مشروعیت 

چه در مورد قانون و چه در ، زیرا دموكراسی، شود تفاوت بین انتخابیون و معتقدان به دموكراسی ظاهر می
در حالی كه انتخابیون قانون را در جامعه ، دهد مالک اصلی را رأی مردم قرار می، مورد مجری قانون

دانند و اصل  رایط دینی میاسالمی همان قوانین و تشریعات الهی دانسته و مجری آن را نیز دارای ش
اند كه خداوند  ها قائل آن، كند. به عبارت بهتر مشروعیت را از آِن خداوند دانسته كه آن را به مردم واگذار می

براساس این حق الهی اختیار و صالحیت  حق تعیین سرنوشت جمعی را به آحاد ملت تفویض نموده و اّمت 
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به ، رود هاست و از اختیارات والیت فقیه به شمار می حیت دولتچه را كه در صال گیری در مورد آن تصمیم
 فقیه منتخب تفویض كرده است.

همچنین در اینجا ممكن است این سوال پیش آید كه دخالت رأی مردم در موضوع والیت فقیه به نحو 
شرایطی یا به گونه كاشفیت؟ معنای شرطیت آن است كه انتخاب مردم در ردیف  قیدیت و شرطیت است 

رود و منظور از كاشفیت  هم چون فقاهت و عدالت قرار گرفته و با نبود آن مشروعیت والیت فقیه از بین می
 كاشف از رضایت معصوم به رضامداری اوست.، آن است كه انتخاب فقیه عادل از سوی مردم

مالک اصلی در ، مزیرا طبق نظر دو، تر باشد البته ظاهر آن است كه در نظر انتخابیون سخن اول صحیح
كند. كه این در حقیقت  زمامدار همان نصب معصوم است كه انتخاب تنها نقش كاشف را برای آن ایفا می

 تواند تقریر یا نظری دیگر در انتصاب باشد. می
وابسته به میثاق ملی است ، سخن پایانی در این مقوله آنكه محدوده اختیارات ولی فقیه طبق نظریه انتخاب

 اند كه این میثاق ممكن است قانون اساسی و یا قوانین شرع باشد. مردم فقیه را انتخاب كرده كه طبق آن

.تحریرمحلنزاع3-4

ناگزیر باید به صور مسئله و شقوق مختلف آن پرداخته شود تا روشن ، تر شدن محل نزاع برای روشن
 هاست. وگو در كدام یک از آن شود كه محل گفت

گیرد كه  در دست فقها قرار می، زمان كوتاهی برای تشكیل حكومت مورد نظروالیت فقیه گاهی در 
ها كه  به وسیله آن شود و گاهی در زمان امكان تشكیل حكومت  اصطالحًا به آن زمان قصور ید گفته می

حقوق ، ولی در هر دو صورت گاهی متعلق و محدوده والیت، گویند اصطالحًا به آن زمان بسط ید می
 و گاهی حقوق عمومی.خصوصی است 

مانند ، باشد تک افراد اّمت و نه اجتماع می حقوقی است كه مربوط به تک، منظور از حقوق خصوصی
تواند سرپرستی  همسر شخصی را طالق دهد یا نه؟ و یا می، دید تواند در صورت صالح اینكه آیا فقیه می

 ا خیر؟اموال غایبان )ُغّیب( و كم عقالن )ُقّصر( را به عهده گیرد ی
بر   حقوقی است كه مرتبط با اداره اجتماع و به عبارت دیگر مربوط به ریاست، همچنین مراد از حقوق عمومی

فرض مسئله بر این است كه فقیه امكان ، باشد كه البته در مورد حقوق عمومی در زمان قصور ید جامعه می
ایده است. گرچه در این مورد انتصابیون در این ف عماًل نزاع در آن بی، تشكیل حكومت را نیافته است. بنابراین

 است.  دانند كه البته این بحث صرفًا علمی و بدون فایده حق تشكیل حكومت را برای همه فقها محفوظ می، زمان
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زیرا ، باشند هر دو گروه قائل به جواز تصرف فقها می، در مورد حقوق خصوصی در زمان قصور ید
گونه امور را از باب تصرف در امور حسبیه دانسته و به این نكته نزدیک  در اینانتخابیون در این زمان تصرف 

تا احتیاج به انتخاب باشد. اما در زمان بسط ، نه حق، چنینی از مقوله حكم است شوند كه والیت این می
 گاهی مسئله قبل از به عهده گرفته شدن حكومت از سوی یک یا تنی چند از فقها به صورت شورایی، ید

 باشد. گیرد كه از آن با تعبیر توّلی یاد كرده و گاهی بعد از توّلی مسئله مورد بحث می مورد نظر قرار می
در صورت اول انتخابیون برای هیچ یک از فقها اولویتی برای تشكیل حكومت قائل نیستند و تصرفات 

وز انتخاب مردم كه بخشی از زیرا هن، دانند یک از آنان را در این زمان درحقوق عمومی مشروع نمی هیچ 
نزاع بین انتخابیون و انتصابیون در این ، حاصل نشده است. اما بعد از توّلی، دهد مشروعیت را تشكیل می

مورد قبول هر دو گروه ، است كه این توّلی چگونه حاصل شده است؟ اگر رأی مردم در آن نقش داشته است
اثر بوده و این تولی  اشد. اما اگر رأی مردم در آن بیب چه در مورد حقوق عمومی و چه حقوق خصوصی می

تصرفات این حكومت از نظر انتصابیون ، هایی همانند كودتا و یا طرق دیگر تقلب حاصل شده باشد از راه
 (. 9916، در حقوق عمومی مشروعیت ندارد )صفری فروشانی

فقیههایوالیتهایارتباطجمعیدرنظریه.رسانه5

از ، های ارتباط جمعی به عنوان یک ُكل ی انتخاب و نظریه انتصاب به انواع و اقسام رسانهها در نظریه
شود؟ كدام الگو بر آنها قابل تطبیق است )گرچه تطبیق به یک نظریه ضرورتی ندارد و  چه منظری نگاه می

ها  ها رسانه ریههای آن كدام است؟ آیا در این نظ ه ممكن است نظریه مستقل دیگری ارائه گردد(؟ كارویژ
های آنها كدام بوده و در صورت پاسخ  محدودیت، هایی دارند یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت محدودیت

 شود. رو به پاسخ این سواالت پرداخته می دالیل آن كدام است؟ در این بخش از نوشتار پیش، منفی

هایارتباطجمعیدرنظریهانتصاب.رسانه5-0

های ارتباط جمعی ناظر به اصل مهم و  مام خمینی درباره مطبوعات و رسانهرسد سخنان ا به نظر می
توان بیان كرد  كه به نوعی می، ُمسّلم در تشكیل حكومت اسالمی یعنی امر به معروف و نهی از منكر است

ها حكم  سو به جواز آزادی رسانه به این معنا كه ایشان از یک 1با نظریه مسئولیت اجتماعی درآمیخته است؛
                                                           

 .68-14: ص94، شماره حضور(. آزادی مطبوعات از منظر امام خمینی. 9911زایی، شریف ) برای مطالعه بیشتر بنگرید به: لک .1
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كید دارد كه از این آزادی سوء استفاده نشود. بنابراین می ، دغدغه و نگرانی امام خمینی، كند و از دیگر سو تأ
ها بوده و هم مصالح جامعه اسالمی است و حاضر نیست یكی از آنها فدای دیگری  هم اصل آزادی رسانه

 گردد.
 به طور كلی در هر كشوری مطبوعات آن كشور و تلویزیون و»دارد:  ایشان در این زمینه بیان می

مسیر ، رادیوی آن كشور باید در مسیر مّلت و خدمت به مردم باشد. مطبوعات باید ببیند كه ملت چه خواهد
، 1: ج9969، )امام خمینی« روشنگری از این طریق داشته باشد و مردم را هدایت كند، ملت چیست

 (.91ص
های ارتباط جمعی و به ویژه مطبوعات را نه  رسد امام خمینی رسانه به نظر می، با توجه به نكته فوق

كه روش و ابزاری در جهت مطالبات مردم و خدمت به شهروندان و هدایت آنان ، عاملی دارای اصالت
ظر امام خمینی در راستای تكمیل های جمعی و مطبوعات از ن كارویژه رسانه، داند. از منظری دیگر می

ای منسجم به جامعه  های مردم را به گونه های جمعی خواسته حلقه جامعه مدنی است؛ به این معنا كه رسانه
رسانند و آنان  كنند و سخن مردم را به كارگزاران می سیاسی یعنی حوزه قدرت و حاكمیت سیاسی منتقل می

باره گویای  خوانند. سخن امام خمینی در این هروندان فرامیهای ش را در جهت حل مشكالت و نیازمندی
كننده آمال و آرزوهای  مطبوعات باید منعكس»ها است:  ای از مطبوعات و درپی آن تمامی رسانه چنین تلقی

 (.912)همان: ص« آنها را منعكس بكنند، خواهد ملت باشد. مسائلی كه ملت می
در اندیشه ، یابد های ارتباط جمعی كاركردهای متفاوتی می نهحال با توجه به این مفروض كه تمامی رسا

 ها در موارد زیر قابل اشاره است: امام خمینی این كارویژه
 ، (919ص ،6سازی )همان: ج گری و انسان هدایت، گری مربی نخست:

 ، (24ص، 8بسیج افراد جهت تأمین و حفظ آزادی و استقالل كشور )همان: ج دوم:
القای امید و اطمینان در ذهن و ضمیر شهروندان و دور كردن یأس و ناامیدی و دلسردی از ذهن و  سوم:

 ( و... .286-281ص، 99زبان آنان )همان: ج
توان از آن یاد  های ارتباط جمعی می كه به عنوان كارویژه رسانه، اما نكته بنیادین در سخنان امام خمینی

های  و آرزوهای شهروندان است. این آمال و آرزوها در نزد انسان لزوم حركت آنها در جهت آمال، كرد
ها در همه  امنیت و معنویت بوده كه دغدغه اساسی انسان، آزادی، همانا حركت به سمت عدالت، دار دین

 عصرها است.
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هایارتباطجمعیدرنظریهانتخاب.رسانه5-2

همه اشخاص آزادند ، تأكید شده است. بر این اساسگفتار و نوشتار ، در این نظریه بر اصل آزادی كردار
 توانند به نشر افكار و آرای خویش در مطبوعات و نشریات مبادرت ورزند: و به تبع این آزادی می

گفتار و نوشتار آزادند و هیچ كس بر دیگری قّیومیت و حق ، ها برحسب خلقت در كردار همه انسان
یننده و مالک اوست و یا هركس كه خدا حقی برای او قرار داده و یا مگر خدایی كه آفر، سلطه و فرمان ندارد

 (.1: ص9918، حكومت او را پذیرفته باشد )منتظری، خود انسان برحسب قرارداد دو جانبه
جا اشخاص  كند. در این به قیدهای وارد بر آن نیز توجه می، آدمیان عبارت مذكور ضمن توجه به آزادی

محدود ، اند اند و حكومت آنان را پذیرفته ای كه با حاكمان بسته وافق دو جانبهبا عنایت به قرارداد و ت
رفتار و عمل ، بایست در دایره امور پذیرفته شده در قرارداد دو جانبه شوند و حاكمان و مردمان هر دو می می

احم حقوق هر كس در حدی آزاد است كه مز»كنند. البته در هر صورت قید كلی آزادی این خواهد بود كه 
 رعایت نماید )همان(.، باشد دیگران نباشد و حقوق خدا را نیز كه آفریننده و مالک وجود او می

اما این انتقاد ، رو مطلب فوق گرچه به انتقاد از حاكمان و كارگزاران حكومت اشاره دارد از این
ارتباط جمعی است. های  مطبوعات و رسانه، بایست در بستری انجام گیرد كه یكی از این بسترها می

توان گفت این نظریه آزادی مطبوعات را در مواردی نظیر انتقاد از مسئوالن نظام سیاسی  می، بنابراین
دارد. عالوه بر اینكه این مسئله در شمار  تابد و متولیان حكومت را از منع انتقاد خیرخواهان بازمی برمی

 ای بس وسیع و گسترده دارد. د كه دایرهگیر فریضه امر به معروف و نهی از منكر نیز قرار می
های ارتباط جمعی مورد توجه نظریه انتخاب نیز است و البته استقالل و عدم  رو استقالل رسانه از این

به این دلیل است كه در خدمت شهروندان ، های خاص ها و مطبوعات به احزاب و جناح وابستگی رسانه
كس كنند. شاید از این مطلب برداشت شود كه نظریه انتخاب های آنان را منع باشند و اهداف و خواسته

اما با توجه به مبانی این نظریه و نیز قیدهایی كه در آن به طور كلی بر ، گرایانه است متمایل به الگوی آزادی
قرار نظریه انتخاب نیز در دایره الگوی مسئولیت اجتماعی ، ای از آنها اشاره شد آید و به پاره ها وارد می رسانه

سویه حكم صادر  این نظریه به صورت یک، گیرد كه قابل تحلیل و تبیین نیز است. به عبارت دیگر می
های اعمال  بلكه با توجه به محدودیت، گرایانه مورد توجه و اعمال واقع شود های آزادی كند كه تنها جنبه نمی

این نظریه را به الگوی ، ی بیان و قلمهای ارتباط جمعی و به طور كلی آزاد شده بر مطبوعات و دیگر رسانه
ها را حقوق دیگران ذكر  سازد. البته این نظریه در یک مورد قید آزادی رسانه مسئولیت اجتماعی نزدیک می
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دیگران نیز آزادند و در نتیجه آزادی هر فرد ، گونه كه ما آزادیم همان»شمرد.  كرده و نشر اكاذیب را جایز نمی
قوق دیگران نباشد و بر این اساس تجاوز به جان و مال و ناموس و هتک حیثیت در حدی است كه مزاحم ح

كه مالک ذات  -كه هتک حریم خداوند چنان، باشد و آبرو و مقدسات دیگران و نشر اكاذیب جایز نمی
و تخلف از دستورات او جایز نیست؛ ولی امر به معروف و نهی از منكر و انتقاد صحیح و  -وجود ماست

مردان الزم بوده و حساب آن از اهانت و هتک جدا است. در نتیجه خط  زبان خوش حتی به دولتتذكر به 
 (. 91: ص9911، )همان« حقوق و قانون خدا و مقدسات دینی و حقوق مردم است و بس، قرمز

.مقایسهدیدگاهدونظریهانتصابوانتخابپیرامونوسایلارتباطجمعی5-4

های ارتباط جمعی و آزادی آنها بیش از سایر طرفداران والیت  درباره رسانه رسد امام خمینی به نظر می
ها تأكید و تصریح نموده است.  های آزادی رسانه ها و محدودیت ای كارویژه فقیه بحث كرده و به پاره

 البته با، دیدگاه ایشان نیز در قالب نظریه مسئولیت اجتماعی، تر بیان شد طور كه پیش همان، بنابراین
سو به اصل  قابل تحلیل و ارزیابی است. این نظریه از یک، نگاهی به مسئله امر به معروف و نهی از منكر نیم

دهد و سعی در جمع این دو  اندیشد و از سوی دیگر به مصالح عمومی توجه نشان می ها می آزادی رسانه
 ه جامعه مدنی است.ها تكمیل حلق توان گفت مباحث ایشان درباره رسانه رو می دارد. از این

ای را به صالح و سامان برسانند و  توانند جامعه یابند: هم می ها كاركردی دوگانه می رسانه، در این دیدگاه
ها  ای محدودیت به پاره، امام خمینی با لحاظ كاركرد نخست، ای را به انحطاط بكشانند. بنابراین هم جامعه

بایست در راستای آمال و  ها از نگاه امام خمینی می سانهكند. ر های مختلف نیز اشاره می برای رسانه
، آزادی، یعنی عدالت، های تاریخی بشر آرزوهای ملت حركت كنند. البته این آرزوها چیزی جز دغدغه

هایی فعالیت  های ارتباط جمعی باید در راه رسیدن به چنین ارزش رسانه، امنیت و معنویت نیست. پس
 های مختلف و آزادی آنها نیز باز است. اظهار نظر و انعكاس دیدگاهكنند و البته راه برای 

ای كّلیات  های ارتباط جمعی توجه نشان داده و به طرح پاره طرفداران نظریه انتصاب نیز به مسئله رسانه
رب شوند كه در مسیر كمال و رسیدن به ق ها هنگامی پذیرفته می رسانه، اند. از دید آنها باره پرداخته در این

نقش مطبوعات بیش از این باز نشده و حتی به ، الهی مشی كنند. البته الزم به ذكر است در این نگاه
 گذرا و مبهم شده است. ، ای كلی های آن هم اشاره محدودیت

اند و از طرفی  ای به شدت نهی شده ها از سانسور هرگونه رسانه دولت، از سویی دیگر در نظریه انتخاب
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اند. در  ها و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منكر قلمداد شده زاری برای انتقاد از نارساییها نیز اب رسانه
های مردم  ها و خواسته های ارتباط جمعی به بیان دیدگاه اصل بر آزادی است و رسانه، هر صورت

های  بایست زمینه یم، كه دولت برآمده از مردم و آرای آنان است اساسًا با توجه به این، پردازند. پس می
 نه اینكه استفاده مردم از این امكانات را محدود كند.، ای را فراهم سازد استفاده مردم از ابزار رسانه

هایی را  ای محدودیت پاره، ها عالوه بر طرح مباحث مربوط به آزادی رسانه، همچنین نظریه انتخاب
ها  یعنی در واقع هنگامی كه رسانه، دیگران اشاره كردتوان به حقوق  كند كه از جمله می برای آنها نیز ذكر می

هتک حیثیت افراد و ، گردد. نشر اكاذیب محدودیت آن آغاز می، به آزادی و حقوق دیگران تجاوز كنند
های  های مطبوعات و دیگر رسانه های محدودیت اشخاص و همچنین اهانت به افراد از جمله مصداق

 ارتباط جمعی است.
به ، كنند ها ترسیم می هایی كه هر دو نظریه برای رسانه ان كرد یک بخش از محدودیتالبته باید اذع

زیرا قانون اساسی استقالل و آزادی را در كنار هم مطرح ، ای در قانون اساسی نیز منعكس شده است گونه
 و تنگ كرد.توان محدوده دیگری را قبض  گوید با تمّسک به هیچ یک از آزادی یا استقالل نمی كند و می می

اند و معتقدند این  ترین نظریه به قانون اساسی را همین نظریه دانسته طرفداران نظریه انتصاب نیز منطبق
مورد استناد و توجه بوده است. ، باشد اصل می 22مطلب در اصول متعددی از قانون اساسی كه حداقل 

مشروعیت مردمی به صورت توأمان هم مشروعیت الهی فقیه حاكم و هم ، بر اساس این اصول، بنابراین
اند؛ به طوری كه در سوگندنامه  گذاران نیز به این مطلب توجه خاصی داشته مورد توجه قرار گرفته كه قانون

در كنار ذكر مسئولیت نمایندگی به عنوان ، اعضای خبرگان رهبری كه مصوب اعضای این مجلس است
كه  1رین فرد یا افراد برای مقام واالی رهبری اّمتودیعه ملت جهت ایفای نقش در تشخیص و معرفی بهت

نام ، باشد فقیه حاكم كه حاكی از مشروعیت الهی می« منصب الهی»از ، رساند مشروعیت مردمی را می
(. بر این اساس دیگر نظر 994: ص9919، اند )اكبری برده و هر دو مقوله را نیز در این سوگندنامه گنجانده

 نی نخواهد بود و البته از دیگر سو مردم نیز همه كاره نخواهد بود.مردم نیز در حكومت تزیی
فارغ از ، تحلیل و ارزیابی دیدگاه امام خمینی، مردمی -رو با درک درست نظریه مشروعیت الهی از این

                                                           

 .99ماده ، شورای نگهبان، 98/1/61مصوبه ، نامه انتخابات مجلس خبرگان برای مطالعه بیشتر ر.ک.: آیین .1
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تر  در قالب نظریه مسئولیت اجتماعی نیز بسیار آسوده، نگاه دینی و مسئله امر به معروف و نهی از منكر
كنند و هم در جهت  ها در این نگاه هم در مسیر مصالح و منافع جامعه حركت می بود. چراكه رسانهخواهد 

ها و آرزوهای بشری  بایست به ایده های ارتباط جمعی از سویی می رسانه، خالف مصالح عمومی. بنابراین
ها بكنند كه  ایدهامنیت و معنویت توجه كنند و هّمت خود را صرف عملی شدن این ، آزادی، یعنی عدالت

كننده حلقه جامعه مدنی نقش ایفا خواهند كرد و در این راستا  مثابه تكمیل ها به در این صورت دیگر رسانه
از ، قانون و فقدان توطئه را خواهند داشت. از سویی دیگر، ها مانند عقل و شرع ای از محدودیت طبیعتًا پاره

 آزادی نیز برخوردار خواهند بود.

یریگ.نتیجه6

های نوپدید فاقد  پژوهش حاضر به قصد كشف رابطه نظریات والیت فقیه با پدیده كه  جایی از آن
بایسته است بیان ، صورت پذیرفته، «حكمرانی شایسته»های ارتباط جمعی و  یعنی رسانه، خاستگاه دینی
های انتخاب و  توجه نظریهمورد ، های والیت فقیه های ارتباط جمعی به عنوان یكی از چالش گردد كه رسانه

 ها نیز در هر دو نظریه پذیرفته شده است. انتصاب بوده كه البته اصل آزادی رسانه

مثابه تكمیل  ها داشته و به آنها به ای بر ممنوعیت سانسور انواع رسانه لیكن نظریه انتخاب تأكید عمده
نگرد و از این زاویه  نكر و انتقاد از آنان میحلقه نظارت بر قدرت كارگزاران و البته امر به معروف و نهی از م

شود  كه از حاكمیت خواسته می عالوه بر این، پردازد. در این نظریه های ارتباط جمعی می به تحلیل رسانه
ای از پیامدهای محدودیت و ممنوعیت  به پاره، ها را فراهم سازد شرایط استفاده برابر مردم از رسانه

های  های آنها اشاره های ارتباط جمعی و محدودیت های رسانه یز برخی كارویژهای و ن های رسانه فعالیت
 مبسوطی صورت گرفته است. 

های ارتباط جمعی  بیشتر به بیان معیار برای رسانه، ای از طرفداران نظریه انتصاب از سویی دیگر پاره
شان به رسّمیت  فعالیت، كنند ها در مسیر كمال انسان و قرب به خداوند حركت اند كه اگر رسانه پرداخته

های ارتباط  گردند. همچنین در بحث از رسانه شود و در غیر این صورت دچار محدودیت می شناخته می
به نوعی به الگوی ، برخالف امام خمینی، دیدگاه برخی از شارحان و طرفداران نظریه انتصاب، جمعی

باره نشده و صرفًا به   باحث اساسی و مهم در ایناما در هر صورت وارد م، شوند اقتدارگرایانه نزدیک می
 كنند. كلیات بسنده می



311  0311،پاییز43شماره،9سال،سیاستمتعالیه 

ای  در حد میانه، های ارتباط جمعی البته امام خمینی نیز با توجه به الگوهای نظری موجود پیرامون رسانه
رست به اندیشد و از دیگر سو به مصالح جامعه نظر دارد و د ها می گیرد و از یک سو به آزادی رسانه قرار می

مشروعیت »همین خاطر است كه شماری از محققین نوع نگاه ایشان به والیت فقیه و حكومت را نیز به نظریه 
، ای كه براساس آن (. نظریه911ص :9983، دانند )عمید زنجانی نزدیک می« مشروعیت دو گانه»، «تركیبی

شود. لیكن نقطه عطف این  میدارای حق حاكمیت ، فقیه حاكم از سوی خداوند كه خالق این منصب است
نظریه از آن جهت است كه مردم نیز براساس دارا بودن حق نسبت به سرنوشت خود در مشروعیت حاكم 

باشند. این یعنی هر كدام از این دو مقوله به تنهایی در حقانیت فقیه حاكم كافی نبوده و الزم است تا  دخیل می
 ادن به حاكم اسالمی دارای تأثیر باشند. هر دو عنصر به صورت استقاللی در مشروعیت د

در هر دو نظریه « حكمرانی مطلوب»با تعریف مورد نظر   آن رسانه، در نهایت با پذیرفتن این امر
فقیه نیز ضمن  و در حكومت اسالمی مبتنی بر رهبری ولی، قابلیت بحث بیشتری را دارد، انتصاب و انتخاب

ُفظ حكومت بسترهای مبنایی و بنایی الزم برای ، هم به هنگام تزاحم میان منافعآن ، بدیهی دانستن حق َتحَّ
یافتگی  المللی و درپی آن توسعه های بین مورد نظر سازمان« حكمرانی مطلوب»های ارتباط جمعی در  رسانه

   باشد. در تراز جهانی را دارا می
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