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 چكيده

چون بحران هاي متعددي همي هر كشوري، الزاماً از بحرانمسير توسعه
 كند. خأل در مباني نظري مشروعيت يك نظام سياسي،مشروعيت عبور مي

سازد. را مختل مي پذيري مردم بوده و فرآيند توسعهي عدم اطاعتآورندهفراهم
هاي متضاد، يكي از انواع ي جامعه به وفاداريتعدد تفسيرها از مشروعيت و تجزيه

هاست. در مورد مطالعاتي نظام جمهوري اسالمي ايران نيز اين سوال اين بحران
پذيري چيست؟ فرض ما اين است قابل طرح است كه مبناي مشروعيت و اطاعت

توان دو نوع مشروعيت شرعي بر خميني(ره) ميهاي سياسي امامكه از انديشه
انتخاب را تلقي كرد. عدم اجماع نظري در ايناساس نصب يا مردمي بر اساس 

ها ي عمل سياسي چالشزمينه باعث تعدد تفسيرها از مشروعيت شده و در صحنه
 تحليلي، ديدگاه-هايي را ايجاد نموده است. اين مقاله با روش توصيفيو بحران

 وگوهايي مانند گفتحلطلبي را بررسي كرده و راهگرايي و اصالحگفتمان اصول
 در فضاي آزاد و بازي در محيط دموكراتيك را پيشنهاد نموده است.

 
 كليدي: هايواژه

 طلبي.گرايي، اصالحمشروعيت، جمهوري اسالمي ايران، اصول
 

  

                                                      
 و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه ،دانشگاه عالمه طباطباييو  استاديار دانشگاه تفرش ∗

)ali_malaki70@yahoo.com(. 



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

78 

 مقدمه
هاي ناظر به تفسير مبناي مشروعيت پس از انقالب اسالمي، تعدد ديدگاه

اين سوال پاسخ دهند ها كوشيدند تا به ظاهر شد. آن 1370ي حكومت، در دهه
شود؟ لذا اين كه مشروعيت حكومت در جمهوري اسالمي چگونه توجيه مي

منابع متكثر،  زا و گرايش افراد بهآيد كه تعدد منابع مشروعيتپرسش پديد مي
نظري و عملي در جمهوري اسالمي شده است؟ منشأ اين  هايچگونه باعث چالش

حل باره چيست؟ و راههاي مختلف در اينهاي گفتمانمبناهاي مختلف و استدالل
ي نگارنده آن است كه تعدد رفت از اين وضعيت چگونه است؟ فرضيهبرون

 هاي سياسي متعددي را ايجاد كرده وتفسيرها از منابع مشروعيت، وفاداري
هاي متفاوت گيري بحران مشروعيت را ايجاد نموده است. گفتماني شكلزمينه

ي سياسي امامهاي مختلف از انديشهيت نظام، در برداشتپيرامون مباني مشروع
ها و هاي يادشده به بخشي از گفتارخميني(ره) ريشه دارند. هريك از گفتمان

كه اين مسأله در مقام نظريه حل جاييكنند؛ و از آنرفتارهاي امام راحل استناد مي
مشكالتي شده است. ي عمل سياسي نيز موجب بروز نشده باقي مانده، در عرصه

 گرايي وهاي دو گفتمان اصولي جوانب مختلف ديدگاهاگرچه درباره
ي تعدد ها و مقاالت گوناگوني طبع شده است، اما دربارهطلبي كتاباصالح

تفسيرها از مشروعيت و نقش آن در بحران مشروعيت و مشكالت عملي ناشي از 
شناسي را بايد ذيل مباحث آسيب ها تاكنون متني منتشر نشده است. اين مسألهآن

انقالب اسالمي شمرد. قبل از پرداختن به اصل بحث، ابتدا برخي مفاهيم مرتبط را 
 كنيم.ي تاريخي آن را در ايران پيگيري ميتعريف كرده و سپس زمينه

19Fمشروعيت

1 
بودن يا طبق قانون بودن است؛ اما در طول تاريخ معناي قانونيمشروعيت به

كار  ها، قانون اساسي، رضايت و... نيز به معناي انطباق با سنتيافته و بهتغييراتي 
ي حكومت و مردم سو كه رابطه اين . از قرن هجدهم به)105: 1387(عالم، رفته است 

شرط پذيرش مردم، مورد شناسايي قرار ها بهبر اصل نمايندگي استوار شد، دولت
ي سياسي در صورتي مشروع اكس وبر، سلطهنظر م. به)155: 1380زاده،  (نقيبگرفتند 

                                                      
1. Legitimacy. 
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. امروزه مشروعيت به )156(همان: است كه افرادي را براي اطاعت پيدا كند 
هاي سياسي و رضايت اكثريت تكيه دارد. مشروعيت در بودن دستگاهكاركردي

گردد؛ اين پژوهش به توجيه عقالني اطاعت مردم و اعمال قدرت حاكمان برمي
پذيري مردم از حكومت بوده و گوياي ي اطاعتكنندهجيهچنين مشروعيتي تو

 باشد.پذيري نظام سياسي ميي توجيهشيوه

20Fبحران مشروعيت

1 
ي بحران مشروعيت، ابتدا از سوي انديشمندان كالسيك توسعه بحث درباره

ها در مسير توسعه، از ها معتقد بودند كه كشور(مانند بايندر و پاي) بيان شد. آن
پذيري، توزيع و ادغام اجتماعي هويت، مشروعيت، مشاركت، رسوخ شش بحران:

 هايي است كه يكي ازحلها، داراي راهكنند. از نظر بايندر، حل بحرانعبور مي
21Fها نهادسازيآن

بحران مشروعيت از اشكال در  .)171: 1375زاده،  (سيفاست  2
(بديع، شود ميهاي يك مركز حكومت واحد ناشي قبوالندن مراجع و مسئوليت

هاي خود را به نهاد ها وكه يك نظام سياسي نتواند مسئوليتصورتيبه )62: 1376
زاده،  (سيفشود مردم بقبوالند. اگرچه بحران مشروعيت به اقتدار حاكم مربوط مي

هاي دموكراتيك، مشروعيت حكومت و حاكمان به ، اما در رژيم)171پيشين: 
اجتماعي -هاي سياسيحران مشروعيت اساس بحرانمقبوليت جامعه بستگي دارد. ب
 .)174(همان: كند هاي مديدي حكومت را بيمه ميديگر است و رفع آن تا مدت

شده مراد از بحران مشروعيت در جمهوري اسالمي، تعارض تفسيرهاي مطرح
پذيري سياسي مردم از حكومت هاي مسلط در توجيه اطاعتاز سوي گفتمان

 است.

 ت سياسي در ايرانمنابع مشروعي
22Fهاي اجتماعياي به شكافگيري الگوهاي سياسي در هر جامعهشكل

و  3
هاي تاريخي، تعارضات آن جامعه بستگي دارد. در ايران نيز با توجه به ويژگي

                                                      
1. ligitimacy crisis. 
2. institutionalization. 
3. social cleavages. 
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وجود آمده است. هاي اجتماعي مختلفي بهها، شكاففرهنگي، حوادث و بحران
هاي مدرن، تعارض دين و ورود انديشهمانند ورود اسالم به ايران، گسترش تشيع، 

وجود، امروزه دو شكاف اجتماعي عمده دولت، مذهب و سكوالريسم و...؛ با اين
 كنند:صورت شكل زير خودنمايي ميبه

 

از ديدگاه  -توان براي مشروعيت بر اساس شكل فوق، منابع متعددي را مي
ايران سه منبع مهم بيان كرد؛ اما همواره در  -هاي مختلف افراد و جريان

مشروعيت سياسي در ميان بوده است: منبع ملي (سرزميني ايراني)، منبع اسالمي 
 (بعد از اسالم) و منبع مدرن و كاركردي (متأثر از مدرنيته).

 . منبع ملي ايراني 1
هاي ايران باستان و حكومت پادشاهي موروثي اين منبع مشروعيت از انديشه

ي خدا در زمين بود. اطاعت شاه، اين منبع، شاه نماينده شكل گرفته است. بر مبناي
. نظام )75: 1372(رواساني، اطاعت خدا؛ و نافرماني از شاه، نافرماني از خدا بود 

(شعباني، شد ها به شاه ختم ميي قدرتمراتب بود و همهبر سلسلهحكومتي مبتني

او همانند وحي نگريسته . شاه، فردي خدازاده و خداگزيده بود و فرمان )142: 1371
. برمبناي اين منبع مشروعيت، ساختار سياسي، ساختاري )55: 1372(رجايي، شد مي

 شخصي، بسته، متمركز و اقتدارگرا بود.

 . منبع اسالمي2
ي پادشاهي ورود اسالم به ايران و گسترش تشيع در زمان صفويه، نظريه

ود علماي لبنان به ايران، براي ايراني را دچار بحران كرد. بحث واليت فقيه با ور
. عالمان شيعي همواره از )105: 1379زاده،  (حسينيبار در زمان صفويه مطرح شد اولين
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هاي ديني و اجراي احكام اسالمي كردند كه به احياي ارزشاقتداري دفاع مي
 بپردازد.

 . منبع مدرن و كاركردي3
هاي سنتي ان شدند و انديشههاي ايرهاي مدرن از زمان قاجار وارد مرزانديشه

چالش طلبيده و بر فردگرايي، سكوالريسم، آزادي، قانون، دولت و مذهبي را به
هاي مدرن در دولت مشروطه، مدرن، انتخابات و نظاير آن تأكيد كردند. انديشه

پهلوي اول و پهلوي دوم در كشور رايج شدند؛ اين انديشه پس از انقالب اسالمي 
جامعه تحميل كرده و شكاف عميقي در منابع مشروعيت را بهوبيش خود نيز كم

 وجود آورده است.نظام سياسي بعد از انقالب به

 هاي ناشي از منابع مشروعيت در ايران معاصرچالش
ي تجدد، در عصر قاجار چالشي براي طرح بحث واليت فقيه و ورود انديشه

ن چالش و با ضعف مشروعيت سنتي پادشاهان قاجار ايجاد كرد؛ در ضمن اي
دولت پدرساالر قاجار، پراكندگي در منابع قدرت پديدار شد. در دوران پهلوي، 

ي شاهي ايران، بر عناصري از مدرنيسم غربي نيز مانند: نوسازي بهبر نظريهعالوه
ها تدريج، با سنتشد؛ اما بهي غربي، سكوالريسم و تمركز سياسي توجه ميشيوه

رفت و جلوي مشاركت و رقابت سياسي گرفته شد؛ بهو مذهب مقابله صورت گ
نمودن مشروعيت سنتي و مدرنيسم غربي، ترتيب حكومت نتوانست با تركيباين

 بحران مشروعيت خود را حل كند.
عنوان به 1347وسيله امام راحل از سال طرح بحث واليت سياسي فقيه به

دليل شرايط خاص رد. بهآلترناتيو پادشاهي، مشروعيت رژيم پهلوي را از بين ب
پس از انقالب و شرايط دوران جنگ، مشروعيت ايدئولوژيك و كاريزمايي 

مانند مشروعيت  -تدريج منابع مشروعيت ديگري تقويت شد. پس از جنگ به
دنبال نوسازي اقتصادي و سازندگي احيا شدند. يكي از اهداف به -دموكراتيك 

فكيك قوا، رقابت احزاب و مشاركت گرايي، تانقالب اسالمي: آزادي، قانون
 كرد.سياسي بود و بر مشروعيت مدرن و دموكراتيك تأكيد مي

وجود تعدد تفسيرها از منابع مشروعيت در جمهوري اسالمي ايران زماني به
ي بيني و انديشهآمد كه برخي از شاگردان و پيروان امام راحل، بر اساس جهان

هاي ايشان برداشت را از مجموع انديشهسياسي خود، صرفاً مشروعيت مذهبي 
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ي سياسي خودشان از كردند؛ در طرف مقابل نيز برخي ديگر، بر اساس انديشه
هاي مشروعيت دموكراتيك حمايت نمودند. در چنين فضايي بود كه چالش

 نظري و عملي ناشي از بحران مشروعيت، خود را در قالب دو گفتمان
 عه تعين بخشيدند.طلبي در جامگرايي و اصالحاصول

هاي جديد گرايي، تفكري است كه در مواجهه با پديدهمراد از گفتمان اصول
دهد و ي خود از متون ديني را معيار نظر و عمل قرار ميو مدرن، فهم و انديشه

پذيرد. از نگاه لحاظ نظري در حوزه دولت نميدستاوردهاي عقالنيت مدرن را به
تواند انسان را در دنياي شان ميليل جامع و كامل بودندهاي ديني بهآنان، آموزه

مدرن اداره كند. دين در نگاه آنان يك امر جامع و كامل است و كل يك نظام 
ها . برخي ويژگي)13: 1363(جنتي، شود  خواهد بشر را اداره كند، شامل مي را، كه مي
 ند:اشرح زير قابل تعريفگرايي ديني بههاي گفتمان اصولو شاخص

 فقيه در عصر غيبت؛و ولي )ع (ي معصومينـ حاكميت خداوند، پيامبر، ائمه
 ي زندگي سياسي؛ـ اسالم، ديني جامع و كامل و دربرگيرنده

 گذاري انسان؛ـ مخالفت با قانون
ـ بدبيني به دستاوردهاي مدرنيته، مانند: اومانيسم، حقوق بشر، دموكراسي، 

 احزاب، آزادي و...؛
 الهي حكومت؛ـ مشروعيت 

 ـ درنظرگرفتن اختيارات فراتر از قانون اساسي براي واليت فقيه.
طلبي ديني، گفتماني است كه هم از نهاد دين در مراد ازگفتمان اصالح
 باره توجهگيرد و هم به دستاوردهاي مدرنيته در اين مناسبات سياسي بهره مي

اسي دين و دستاوردهاي هاي سيكند؛ لذا اين گفتمان تلفيقي است از آموزهمي
تاريخي از متون ديني وجود دارد -سياسي مدرن. در اين گفتمان، دريافتي تجربي

پذيرد. برخي  ي دولت ميكه وجوهي از دستاوردهاي عقالنيت مدرن را در حوزه
 اند:شرح زير قابل تعريفهاي اين گفتمان بهها و شاخصويژگي

 فقيه در عصر غيبت؛و ولي )ع (معصوميني ـ حاكميت خداوند، پيامبر، ائمه
 ي زندگي سياسي؛ـ اسالم، ديني جامع و كامل و دربرگيرنده

 الفراغ؛گذاري انسان در مباحات و منطقهـ موافقت با قانون
ـ مخالفت با برخي دستاوردهاي مدرنيته، مانند اومانيسم و سكوالريسم، و 

وكراسي، آزادي، احزاب و حمايت گزينشي از برخي دستاوردهاي آن مانند دم
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 ي مدني؛جامعه
 مردمي؛ –ي الهيـ مشروعيت مردمي حكومت و يا مشروعيت دوگانه

 ـ اختيارات واليت فقيه در چارچوب قانون اساسي.
براي تبيين ديدگاه دو گفتمان يادشده، نگاه آنان را در چند شاخص مرتبط با 

هاي نظري و حث، چالشمشروعيت، مورد ارزيابي قرار داده و در خالل اين ب
 عملي را بيان خواهيم كرد:

 . اعتبار رأي مردم و دموكراسي1
بيني خود، نقش و جايگاهي براي گرايي ديني با توجه به جهانگفتمان اصول

عنوان شهرونداني كه بتوانند مشروعيت نظام سياسي را مشاركت سياسي مردم به
عنوان متدينان به دين خاص، به عنوانخودشان تعيين كنند، قائل نيست. مردم به

دهند و رضايت مردم در  ي ديني، تكليف خود را در انتخابات انجام ميوظيفه
(مصباح شود مشروعيت حكومت تأثيري ندارد، اما باعث كارآمدي حكومت مي

گرايي ديني، حكومت ديني را حكومت داران الگوي اصول. طرف)32: 1377يزدي، 
مت دموكراتيك را كه از دستاوردهاي مدرنيته است، دانند ولي حكو مشروع مي

ساالر معناي مردمحكومت اسالمي، حكومتي الهي است نه مردمي (به«پذيرند.   نمي
بخشد و نه  و دموكراتيك)؛ و اموري از قبيل شورا و بيعت، نه به قانون قانونيت مي

. در اين ديدگاه، اسالم با دموكراسي قابل جمع )45(همان:  »به حكومت، مشروعيت
نيست؛ زيرا مفاهيم دموكراسي اعتباري بوده و خوب و بد، تابع خواست مردم 

صورت دموكراسي صورت مستقيم و چه به. دموكراسي چه به)37(همان: است 
بر آراي مردم است، نه وحي و خداوند؛ لذا مورد پذيرش نمايندگي، چون متكي

منحل در اسالميت نظام  -در اين الگو  -. جمهوريت )84: 1377ح يزدي، (مصبانيست 
معنا كه مردم به معناي نفي نظام سلطنتي موروثي است، نه به اينشود و به مي

 .)38(همان: حكومت مشروعيت ببخشند 
طلبي ديني، خداوند انسان را بر زندگي سياسي و اجتماعي در گفتمان اصالح

ي خداوند در زمين مسلط ساخته است؛ لذا حاكميت خدا و عنوان خليفهخود به
اصل وجود حكومت و رهبري از مسلمات  حاكميت انسان در طول هم هستند.

صورت جزئي ؛ ولي شكل حكومت و رهبري به)211: 1366(مطهري، دين اسالم است 
. اجراي )166(همان: معين نشده و بر اساس مقتضيات زمان و مكان متفاوت است 
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شود  الشرايط مديريت ميي فقيه جامعم ديني در زندگي سياسي با احاطهاحكا
فقيه، واليت داران اين الگو، اگرچه ولي. در نظر برخي از طرف)191: 1378(خاتمي، 

صورت انتخابي و از سوي مردم اما اين واليت به )153: 1379(خاتمي، مطلقه دارد 
نظارت  -واليت مطلقه  در اعمال - باشد و مردم از طريق مجلس خبرگان بر او مي
كنند  فقيه، را خود انتخاب ميي اركان حكومت، حتي مقام وليكنند. مردم همه مي

توانند حيات سياسي  . مردم از حقوق شهروندي برخوردارند و مي)6: 1368(مطهري، 
 شود خود را تنظيم نمايند. جمهوريت در اين گفتمان؛ منحل در اسالميت نمي

 ..)80(همان: 
ها،  اريگذدرباره نقش مردم در دولت،يعني انتخاب حاكمان سياسي و سياست

، 1370(منتظري، هاي درون و برون ديني زيادي انجام شده است؛ مانند: عقل  استدالل

النّاس مسلطون "ي ، فحواي قاعده)51ي  البالغه، نامه (نهجي عقال ، سيرهبه بعد) 283: 2ج
، استدالل به آيات مربوط )1(مائده: ، واليت يك نوع قرارداد و معاهده "علي اموالهم

شدن مردم در مسايل اجتماعي در به مشورت در امر حكومت، مورد خطاب واقع
ي عملي رسول خدا و ، استدالل به روايات و سيره)34: 1380(خاتمي، آيات و روايات 

 .)330: 1، ج1364هشتي، (ب، و تجربه تاريخي در دموكراسي )ع (ائمه معصومين
كند كه آراي  مردم حق حاكميت دارند. عنوان جمهوري اسالمي اقتضا مي

؛ لذا حاكميت انسان با حاكميت )400(همان: مردم نقش اساسي و بنيادي داشته باشد 
حاكميت خدا بر زندگي و حاكميت انسان بر سرنوشت «خداوند منافات ندارد. 
بر رأي مردم، چنين، عالوه. هم)150: 1379، (خاتمي» ديگرندخويش در طول يك

اند معيارهايي كه در متون ديني بيان شده است نيز در مشروعيت حكومت دخيل
ها كه از سوي دين بيان شده است و  سري مالك؛ يعني هم يك)115: 1378(خاتمي، 

. اگر حاكم )18(خاتمي، پيشين: هم رأي مردم در مشروعيت حاكمان تأثير دارد 
تواند و نبايد خود را به امر  ق را مردم از روي جهالت انتخاب نكردند، او نميبرح

بر خميني نيز، عالوه. از نظر آنان در نظر امام)207: 3، ج1365(مطهري، خدا تحميل كند 
بردن جامعه اهميت داده شده و وحي نيز اعتبار وحي، به عقل و تدبير بشري در راه

مطهري،  ؛38: 1363آبادي، (صالحي نجفرسميت شناخته است ي جامعه بهعقل را در اداره

1362 :59(. 
 ي دموكراسي و اعتبار رأي مردم، عالوه برهاي مختلف دربارهوجود ديدگاه

شود. هايي منجر ميي عمل سياسي نيز به بروز تنشهاي نظري، در عرصهچالش
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 كنند تا ازتالش ميپذيرند، هايي كه مشروعيت رأي مردم را نميافراد و گروه
هاي غيردموكراتيك به مناصب سياسي دست يابند؛ در نتيجه، تعدد منابع راه

 شود.مشروعيت موجب بحران مي

 . انتخابات و پذيرش رأي اكثريت2
گرايي ديني، با حجيت انتخابات و آراي اكثريت داران گفتمان اصولطرف

ها در امور  ست، انسانموافق نيستند؛ چون مشروعيت حكومت مشروعيت ديني ا
خود حق تصرف ندارند. رأي اكثريت مردم در انتخابات هيچ مشروعيتي به 

كنند. يعني  دهد؛ مردم تنها با رأي خود، به بينه رجوع مي حكومت فقيه نمي
عنوان حجت شرعي گزينند تا سخن آنان به كارشناسان ديني (خبرگان) را برمي

معناي مراجعه به آراي اكثريت . انتخابات به)25: 1377(مصباح يزدي، اعتبار داشته باشد 
، مشروعيت  رفتن آنآورد تا با از بين گاه مشروعيت نميمردم از ديدگاه آنان هيچ
 .)28-27(همان: نظام سياسي از بين برود 

ي شرعي و اظهار قدرت در برابر دشمن است انتخابات نوعي انجام وظيفه
يابد و رأي مردم حكومت دست ميبراساس حق الهي به. حاكم جامعه )32(همان: 

. )3: 1388(يزدي، كارگيري و استيفاي اين حق تأثيرگذار است ي بهفقط در زمينه
اند حاكم ديني را در پيشبرد مقاصد و اهدافش ي ديني موظفمردم براساس وظيفه

هاي  توده معناي ميثاقبه -در اين گفتمان  -ياري كنند. معناي جمهوري اسالمي 
معنا تأكيدبر نظرخواهي از مردم البته بدين. «)173-172: 1368(جوادي آملي، مردم است 

نبود كه امام امت واقعاً معتقد بود كه نظام سياسي كشور فقط در صورتي 
تواند باشد كه همه يا اكثريت مردم ايران بدان رأي مثبت  جمهوري اسالمي مي

ي اجرا متعال است و بنابراين بايد به مرحلهدهند. جمهوري اسالمي، حكم خداي 
 .)313: 1377(مصباح يزدي، » درآيد. همه يا اكثريت مردم بخواهند يا نخواهند

طلبي ديني، دموكراسي و آراي اكثريت را بهترين داران الگوي اصالحطرف
و براي اثبات آن به داليل  )5-7: 2، ج1385(ايازي، دانند  ي كشور ميشيوه براي اداره

كنند. از نگاه آنان، حاكميت خدا با حاكميت  ديني استناد ميديني و بروندرون
. در اين نگرش، دموكراسي، شيوه و )182-180تا]:  (مطهري، [بيانسان منافات ندارد 

راهي بشري براي استقرار نظامي سياسي است كه مشروعيت و كارآيي خود را از 
. حكومت دموكراتيك، حكومت عقل جمعي )114ب: 1378(خاتمي،  گيرد مردم مي
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(منتظري، پيشين: آيد  دست ميها با آراي اكثريت به گيري است و در آن، تصميم

. دموكراسي اختصاص به فرهنگ و تمدن خاصي ندارد و امري انساني است )369
. اين گفتمان )1380(خاتمي، تواند داراي محتواهاي متفاوت و احياناً متضاد باشد  و مي

هايي، حكومت دموكراتيك با آراي اكثريت مردم را  از طريق شواهد و استدالل
چون: حق و دهد؛ شواهدي هم هاي غيردموكراتيك ترجيح مي بر حكومت
ي ، استدالل به آيات قرآن مانند آيه)254: 1385و  553: 1، ج1370(مطهري، دموكراسي 

، )358(منتظري، پيشين: ي عقال ، سيره)114، پيشين: آبادي صالحي نجف( "اوفوا بالعقود"
. در اين گفتمان، )60(ايازي، پيشين:  قدرت ، طغيان)55(ذاريات: نظارت بر قدرت 

آبادي،  (صالحي نجفي انتخاب فقيه، چه بنابر نظريهمسئوالن كشور و از جمله ولي

شوند مردم انتخاب ميي اكثريت وسيلهبه )67: 1368(مطهري، و يا نظارت  )45پيشين: 
 .)35: 1380(خاتمي، 

باره انتخابات و ي سياسي درهاي عمدههاي متضاد در گفتمانوجود ديدگاه
هاي متفاوت و سرانجام منجر به اعتبار آراي اكثريت، در عمل باعث وفاداري

 شود.بحران مشروعيت مي

 گذاري. قانون3
كند؛ البته را معين مي ي عمل آنانقانون، چگونگي تصدي حاكمان و نحوه

 كه چه قانوني مشروعيت دارد، خود محل مناقشه است.اين
حتي در امور  -گذاري ها حق قانونگرايي ديني، انساندر گفتمان اصول

ان الحكم «فرمايد:  ي قرآن كه ميرا ندارند؛ زيرا حاكم طبق آيه -مربوط به خود 
ها را  قط خداست كه مصالح و مفاسد انسانف )223: 1377؛ آذري قمي، 67(يوسف: » اال هللا

گذاري . خداوند اين قانون)40: 1377(مصباح يزدي، گذاري دارد قانون شناسد و حق مي
ي آيات و روايات بيان كرده است وسيلهرا چه در كليات و چه در امور جزئي به

ين مورد نياز ي قوانتواند كليه دليل تسلط بر علم فقه مي. حاكم اسالمي به)71(همان: 
(آذري قمي، پيشين: را، حتي در امور جزئي، استنباط كرده و در اختيار مردم قرار دهد 

صورت قانون مدون، كه بر مبناي رضايت عمومي باشد، مشروع ؛ در اينبه بعد) 42
اي باشند كه منافع معنوي و تكامل روحي  گونهنيست. قوانين اجتماعي بايد به

ي اسالم و از طريق آيات وسيله. چنين قانوني به)33-31همان: (انسان را ميسر سازند 
توانند قانون  ها، خود و يا نمايندگان آنان نمي و روايات بيان شده است؛ انسان
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ي انسان نوعي وسيلهوضع قوانين به .)220-204و  85-84: 1377(مصباح يزدي، وضع نمايند 
حكم بازوي مشورتي ولي ي ديني، درشرك در ربوبيت است. مجلس در جامعه

گذاري، بازوي از ديدگاه اسالمي، مجلس شورا يا مجلس قانون«امر است. 
 .)266و آذري قمي، پيشين:  95 (همان:» مشورتي رهبر است

كه از  -ي انسان را وسيلهگذاري بهطلبي، قانونداران گفتمان اصالحطرف
ي انسان وسيلهگذاري بهپذيرند و از قانون مي -شود  طريق مجلس تدوين مي

. در نظر آنان، فقها اگر با تعيين مجتهديني )55-53(ايازي، پيشين: كنند  حمايت مي
 نظارت بر قوانين سياسي داشته باشند، كافي است و مخالفت با اين نوع

فقيه در . اگر ولي)166(همان: گري و جمود فكري است گذاري، اخباريقانون
فقيه، نظر خصصان مشورت كرده و سپس با دستور ولياموري تخصص ندارد، با مت

داران اين . در نگرش طرف)270آبادي، پيشين:  (صالحي نجفشود مي متخصصان اجرا 
حق  چنين ذيكه در برابر خداوند مكلّف هستند، همها در عين آن گفتمان، انسان

د كنن هاي سياسي ورود مي هم هستند و در تأسيس نهادهاي سياسي و آزادي
 .)14: 1380(خاتمي، 
هايي كه رضايت اكثريت مردم را در مشروعيت ترتيب، افراد و گروهاينبه

شوند؛ كساني هم كه به آراي دانند، در عمل به آن ملتزم ميقانون دخيل مي
كنند. اين اختالف ديدگاه اكثريت ملتزم نيستند، از قوانين موضوعه حمايت نمي

زاست و باعث اختالفات د تفسيرها از منابع مشروعيتدليل تعدي قانون، بهدرباره
 هاي عملي شده است.و تنش

 تعدد تفسير از مشروعيت و بحران مشروعيت در ايران
 ي سياسيبيني و انديشههاي مختلف در جهانبا توجه به طرح ديدگاه

ها داران هر يك از گفتمانهاي طرفهاي مذهبي در ايران، اينك ديدگاهگفتمان
 كنيم.ي مبناي مشروعيت نظام جمهوري اسالمي مطرح ميدربارهرا 

 گرايي ديني. گفتمان اصول1
از ديدگاه اين گفتمان، داليل عقلي و نقلي بر نصب واليت فقيه وجود دارد 

 )ع (و واليت فقيه با نصب و جعل از سوي معصومين )163: 1368(جوادي آملي، 
. انتخابات و آراي اكثريت به )161: 1369(مصباح يزدي، مشروعيت يافته است 
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گانه و و اعمال قواي سه )25: 1377(مصباح يزدي، بخشد حكومت مشروعيت نمي
است،  -كه نائب امام زمان(عج)  -فقيه ي امور با امضاي ولياعتبار همه

خديجه و ي ابيچه از روايات مشهوره. آن)161: 1373(مصباح يزدي، يابد مشروعيت مي
(جوادي آملي، آيد، انتخاب، وكالت و نيابت نيست دست ميحنظله بهمربني عمقبوله

ي مشروعيت حكومت، ديدگاه نصب (و نه . حضرت امام درباره)163: 1368
داران گفتمان اصول. از ديدگاه طرف)464: 2تا، ج خميني، بي (اماماند انتخاب) را داشته

گانه امت و اشراف بر قواي سهقانون اساسي، امامت  107و  57، 5گرايي، اصول 
ي امام در . جمله)60: 2، ج1377(مصباح يزدي، ي واليت فقيه گذاشته است را برعهده

: 6، ج1369خميني،  (امام» من ايشان را نصب كردم«نصب بازرگان است كه فرمودند: 

كه اين  1368مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  ؛ فرمان امام در تشكيل)31
چنين بيان ايشان در نصب رؤساي بيني نشده بود؛ و همون اساسي پيشمجمع در قان

مورد » كنممنصوب مي«ي جمهور در احكام تنفيذ رياست جمهوري كه از كلمه
ها، . اين امور و نظاير آن)60: 2(مصباح يزدي، پيشين، جاستشهاد اين گفتمان بوده است 

 مام راحل دارد.حكايت از مشروعيت ديني و شرعي حكومت از ديدگاه ا

 طلبي ديني. گفتمان اصالح2
 ي جمهوري اسالمي و مشكالت گفتماناز ديدگاه اين گفتمان، تجربه

تر كرده است حل دموكراتيك را بيشسوي راهگرايي، عمالً گرايش بهاصول
. آنان با نقد ديدگاه گفتمان مقابل، با استدالل به قرآن و روايات )64: 1378(كواكبيان، 

و با استناد به قانون اساسي و سنت قولي و عملي امام راحل، درصدد  )ع (ينمعصوم
آيند و با داليل متعدد عقلي ي مشروعيت حكومت برمياثبات ديدگاه خود درباره

. از ديدگاه )149(كواكبيان، همان: دانند و نقلي، نظريه نصب را ثبوتاً و اثباتاً مردود مي
فقيه را بيان كرده، اما تولي حكومت از يط ولي، شرا)ع (آنان، روايات معصومين

 .)459: 2، ج1378(امام خميني، طريق انتخابات است و ديدگاه امام هم همين است 
هاي امام تأكيد گيريبخش از موضعداران گفتمان دموكراتيك، به آنطرف

ميزان، رأي ملت «كنند كه حكايت از مشروعيت انتخاب مردم دارد؛ مانند: مي
امام در سخنراني ». ميزان، رأي اكثريت مردم است«يا  )173: 8(همان، ج» است

(امام خميني، » كنمپشتيباني اين ملت، دولت تعيين ميمن به«زهرا فرمودند: بهشت

حق م را در تعيين سرنوشت خود ذي. از نگاه آنان، امام خميني، مرد)16: 6، ج1378
قانون  6. در نظر اين گفتمان، طبق اصل )122: 7، ج1369(امام خميني، دانست  مي
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، خداوند 56اساسي، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. طبق اصل 
تواند اين حق كس نميانسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و هيچ

 . لذا مشروعيت حكومت)108آبادي، پيشين:  (صالحي نجفلب نمايد خداداد را س
 تواند صرفاً شرعي و از طريق نصب باشد.نمي

وجود دو تفسير از مشروعيت حكومت و فقدان اجماع نظري مشترك، باعث 
شود ي عمل سياسي ميها در صحنهها و چالشخيز، بحرانگيري موارد مسألهشكل
 كنيم:د مورد اشاره ميعنوان نمونه به چنكه به

 ها و مشكالت عملي چالش
 ي نظارت بر انتخابات . شيوه1

ي نظارت بر انتخابات قانون اساسي، وظيفه 99شوراي نگهبان بر اساس اصل 
رياست جمهوري، مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسالمي را برعهده دارد. داليل 

 مقامات اجرايي و لزوماين امر، اهميت نظارت، دوربودن انتخابات از دسترس 
: 2، ج1364(صورت مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي، باشد طرفي در انتخابات ميبي

ي نظارت شورا ي نحوه. اما در مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، درباره)965
ي تفسيري خود و چگونگي انجام آن، ابهام وجود دارد. شوراي نگهبان در نظريه

، در پاسخ به رئيس هيات نظارت بر انتخابات اعالم كرد كه اين 1378در سال 
صورت استصوابي بوده و شامل تمامي مراحل اجرايي انتخابات، از جمله نظارت به

ي نظارت، موجب اعتراض افراد و شود. اين نحوهتأييد در صالحيت كانديداها، مي
 م نمود:احزاب مختلف قرار گرفت و موجبات تنش و بحران را فراه

ي نظارت شوراي نگهبان در نحوهـ اعتراض كانديداها و وزارت كشور به
 ؛)113: 2، ج1392(فوزي،  1367انتخابات مجلس سوم در سال 

دليل ـ انصراف كانديداهاي مجمع روحانيون مبارز از حضور در انتخابات به
 ؛)247: 2(همان، ج 1371رد صالحيت گسترده در انتخابات مجلس چهارم در سال 

ـ اعتراض به نظارت در انتخابات مجلس ششم و مخالفت حسن روحاني با 
 .1396نظارت شوراي نگهبان در سال 

ها ناشي از تعدد تفسيرها از مشروعيت و نبودن اجماع در نظارت بر اين چالش
 باشد.انتخابات مي
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 گذاري در برابر مجلس. وجود نهادهاي موازي قانون2
ور وجود دارند كه در موارد مختلف به وضع قانون نهادهاي مختلفي در كش

پردازند. مانند: شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقالب فرهنگي، مجمع  مي
ي قضائيه و نهادهاي ديگر. عدم تمركز در  تشخيص مصلحت نظام، قوه

شود و روند  ي اختالف تفسيرها از مشروعيت انجام مي گذاري، در سايه قانون
كند و به  بعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را مختل ميتوسعه در ا

زند. داليل اين امر به نوع تفسير از  ها و احزاب دامن مي اعتراض افراد، شخصيت
ي ي قوانين بايد از ارادهطلبان، همهگردد. طبق ديدگاه اصالحمشروعيت برمي

 ير گفتماني مجلس تصويب شوند؛ اما در تفسوسيلهاكثريت مردم و به
 گذاري كنند.توانند قانونگرايي، نهادهاي ديگر هم مياصول

 . برگزاري انتخابات مجلس خبرگان در شرايط غيرانتخاباتي3
ي كشورها در صورتي معنا و مفهوم دارد كه تعداد انتخابات در همه

شوندگان باشد؛ اما در انتخابات مجلس خبرگان كانديداها، حداقل دو برابر انتخاب
ها شدههاي مختلف، در دفعات گوناگون، تعداد كانديداها دو برابر انتخابدر استان

ها حتي تعداد كانديداها از تعداد كساني كه براي نبودند و در برخي استان
ي مجلس تر بوده است. در انتخابات پنجمين دورهشوند، كمنمايندگي انتخاب مي

ي، سمنان و هرمزگان، صرفاً يك هاي بوشهر، خراسان شمالخبرگان در استان
جا هاي مختلف نيز جابهبودند. گاهي كانديداها را از استان نام كردهكانديدا ثبت

 كنند.مي
كه موضوع جاييرسيم از آنبا توجه به مباحث مطروحه، به اين نتيجه مي

مبناي مشروعيت از حيث نظري حل نشده و اجماع نظري مشترك در اين مورد 
داران هر گفتماني ديدگاه خود را ي عمل سياسي، طرفد؛ در حوزهوجود ندار

دانند و ديدگاه مقابل خود هاي امام(ره) ميمطابق با اسالم، قانون اساسي و انديشه
شمارند. كسي كه مشروعيت دموكراتيك را پذيرفته، مي را ناصواب و مطرود

كسي كه مشروعيت داند و ها و نهادهاي غيرانتخابي را مشروع نميمسئوليت
تواند ملتزم به مشروعيت بر اساس رأي شرعي بر اساس نصب را پذيرفته، نمي

 اكثريت باشد.
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 كارهاراه
داند كه در كشورهاي مختلف كاري ميحل اين مشكل را راهمقاله حاضر، راه

دادن به بازي وگو در فضاي آزاد و عاري از سلطه و تنتجربه شده است: گفت
 دموكراتيك.

وگوي آزاد، علمي و در فضايي دموكراتيك براي رسيدن به اجماع گفتـ 
 مشترك و اقناع عمومي

وگوي آزاد و برابر است. با امكان  راه غلبه بر مسائل فكري و سياسي، گفت
 توان به تفاهم ها و فرهنگ ديني مي وگوي آزاد و معطوف به ارزش گفت
يافت. بحث و مناظره، راهي ي مشروعيت در جمهوري اسالمي ايران دست درباره

ي مناقشات و رسيدن به تفاهم و تعادل اجتماعي است و براي حل عادالنه
 دهد. ي دولت را كاهش ميهاي حوزه هاي متعدد اجتماعي و بحران بحران

 گيري از تجارب عقالني و سياسي در ساير كشورهاـ بهره
ر صورت عدم د -ي ساير كشورها مندي از عقالنيت بشري و تجربه بهره

ي جامعه مورد توجه قرار گيرد. بسياري از تواند در اداره مي -تعارض با شريعت 
كشورها براي تعيين صالحيت كانديداها به كانديداي مورد حمايت احزاب و 

 كنند.اصناف و نظاير آن اكتفا مي
 صورت علمي، تخصصي و دقيقـ تدوين قانون انتخابات به
نبودن قانون انتخابات باعث تفسيرهاي متضاد يا قدر بسياري از موارد، دقي

ها در قانون توان آن را حل كرد. برخي عدم شفافيتشود كه ميمتعارض مي
 گردد.از مشروعيت حكومت برمي انتخابات نيز به اختالف در برداشت

 گذاري موازي با مجلس شوراي اسالميـ حذف نهادهاي قانون
وسيله مردم و از طريق مجلس به كشور، به قانونگذاري در همه امور مربوط

 انجام شود.
 گويي شفاف ناظران انتخاباتـ پاسخ

ي مسئوالن از جمله نهادهاي نظارتي انتخابات، خيلي از گويي همهپاسخ
ي امور، از طريق كند. متصديان مناصب در همهمشكالت عملي را برطرف مي

 باشند.نهادهاي مردمي، تحت نظارت مستمر و دايمي 
 ـ يافتن عاليق مشترك و عمومي
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ها و  جاي تأكيدبر كشمكش هاي مختلف مشروعيت، بهداران گفتمانطرف
ها در  طرفه، براي طرح ديدگاه هاي يك بر ديدگاهها و تكيه تضادها و اختالف

هاي گروهي تالش كنند. حل مسائل مربوط به مشروعيت  فضايي آزاد و با رسانه
گري، افترا، تكفير، محكوم كردن پيشين الگوهاي پرخاشبه فضايي عاري از 

 سويه، استبداد دولتي و مانند آن نياز دارد. رقيب، جوسازي، هجوم رواني و يك
 هاي جمعي آزاد و مستقلـ نقش مطبوعات و رسانه

حل هاي جمعي و احزاب سياسي در انتخابات، راهي رسانهفعاليت آزادانه
. بنابراين الزم است )60: 1396(پورفرد، انتخابات است  بسياري از مسائل نظارت بر

هاي جمعي مختلف و  صورت شفاف و از طريق رسانه كه اخبار و اطالعات به
 متنوع و حتي خصوصي در اختيار مردم قرار گيرد.

 ي مسئوالن از طريق انتخابات مستقيم يا غيرمستقيمـ انتخاب همه
ت مستقيم يا غيرمستقيم از طريق صور ي مسئوالن و مقامات دولتي بههمه

ي امور از ي مسئوالن حكومتي در همهانتخابات آزاد و شفاف انتخاب شوند و همه
 طريق نهادهاي مردمي تحت نظارت مستمر و دايمي باشند.

 گيريخالصه و نتيجه
 ها از منابع مشروعيت ودر اين نوشته، پيرامون مشروعيت و تعدد برداشت

مردم از نظام سياسي در جمهوري اسالمي ايران بحث كرديم. پذيري اطاعت توجيه
هاي سياسي، مبنايي واحد براي مشروعيت دارند. در ايرانِ پس از اغلب نظام

ي تفسير و برداشت از متون ديني، انقالب اسالمي، در بين شاگردان امام، دو نحوه
د آمده است. وجوي مشروعيت حكومت بههاي امام و قانون اساسي دربارهانديشه

هاي امام ها به: متون ديني، قانون اساسي و انديشههر گروه از طرفدارن گفتمان
ي نظري حل نشده است، كه اين موضوع مهم در حوزهدليل آنكنند. بهاستناد مي

شود. در اين مقاله، ي عملي نيز ميهايي در صحنهها و بحرانباعث بروز چالش
طلبي ديني را در چند شاخص مرتبط ديني و اصالحگرايي ديدگاه گفتمان اصول

وگوي آزاد و فارغ از سلطه، حل گفتبا مشروعيت مورد بررسي قرار داديم و راه
حل دموكراتيك را براي حل مشكل و رفع موانع توسعه پيشنهاد و التزام به راه

 كرديم.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرآن كريم.
 االسالم.). تهران: فيض1351غه (البالنهج

 ). واليت فقيه از ديدگاه قرآن كريم. قم: دارالعلم.1371آذري قمي، احمد ( .1
 ي امام. تهران: مؤسسه نشر آثار امام خميني.). صحيفه1378اهللا (امام خميني، سيد روح .2
 ي نور. تهران: وزارت ارشاد اسالمي.). صحيفه1369( ـــــــــــــــــــ .3
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 المللي جمهوري اسالمي ايران. خدمات حقوقي بين

هاي پيرامون واليت فقيه. قم: دفتر انتشارات  ي سخنراني). مجموعه1363جنتي، احمد ( .11
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 ). تهران: مجلس شوراي اسالمي.1(ج
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 اسالمي.
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 ). آينده انقالب اسالمي ايران. تهران: انتشارات صدرا.1385( ــــــــــــ .37
 ). تهران: انتشارات صدرا.3). حماسه حسيني (ج1365( ــــــــــــ .38
 البالغه. تهران: انتشارات صدرا (چاپ هفتم).). سيري در نهج1369( ــــــــــــ .39
 را.). علل گرايش به ماديگري. تهران: انتشارات صد1372( ــــــــــــ .40
 ). تهران: انتشارات صدرا.1ي آثار (ج). مجموعه1370( ــــــــــــ .41
). ترجمه: محمود 2). مباني فقهي حكومت اسالمي (ج1370علي (منتظري، حسين .42

 صلواتي. تهران: تفكر.
 ). واليت فقيه، حكومت صالحان. تهران: رسا.1363اهللا ( آبادي، نعمتصالحي نجف .43
 شناسي سياسي. تهران: سمت.مدي بر جامعه). درآ1380زاده، احمد (نقيب .44
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