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چکیده
هدف :بحث پیرامون عناصر مؤثر در مشروعیت حكومت والیت فقیه ،پس از انقالب اسالمی بیش از پیش در
جامعه علمی کشور مطرح شد .اندیشمندان بیشتر بر روی دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره) در این زمینه پژوهش
کردند و کمتر به تحقیق در باب دیدگاه سایر افراد صاحبنظر در این حوزه ،همچون آیتاهلل مهدوی کنی،
پرداختند .بنابراین هدف نویسندگان از انجام این پژوهش ،یافتن پاسخ این سؤال است که عناصر مؤثر در
مشروعیت حكومت والیت فقیه از منظر آیتاهلل مهدوی کنی ،چیست؟
روششناسي پژوهش :در راستای پاسخ به سؤال نگاشته ،از روش تحلیل محتوا و رجوع به منابع کتابخانهای
استفاده شده است.
یافتهها :یافتههای تحقیق حاکی از آن است که آیت اهلل مهدوی کنی ،مشروعیت حكومت فقیه عادل دارای
تدبیر و بینش رهبری را در گرو دو عامل میدانستند؛ انتصاب الهی در مرحله والیت بالقوه و نصرت مردمی در
مرحله والیت بالفعل.
نتیجهگیری :نظر آیتاهلل مهدوی کنی در باب مشروعیت حكومت والیت فقیه ،بهطور کامل ذیل هیچ یک از
سه نظریه انتصابی محض ،انتخابی محض و انتصابی  -انتخابی (به معنای مرسوم آن) قرار نمیگیرد بلكه ایشان
جایگاه مردم را در این مشروعیتبخشی ،نه جایگاه انتخاب که نصرت میدانند.
کلیدواژهها :انتصاب الهی ،آیتاهلل مهدویکنی ،مشروعیت سیاسی ،مقبولیت مردمی ،نصرت مردمی ،والیت
فقیه.
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مقدمه
با نگاهی به آراء و عقاید گوناگون درباره حكومت و حاکمیت میتوان دریافت که یكی از عمدهترین و
زیربناییترین منشأ و موضوع اختالف و تعارض ،بحث درباره مشروعیت یک نظام سیاسی است .این بحث
در مورد حكومت اسالمی خیلی جدیتر مطرح میشود و لذا با تشكیل حكومت والیت فقیه ،همواره این
سؤال مطرح شده است که مشروعیت حكومتی که زمامدار آن یک فقیه است ،از کجا تحصیل میشود.
اگرچه فقهای شیعه همواره از موضوع والیت فقیه در کتب فقهی خود یاد کردهاند (برجی)2199 ،؛ اما به
دلیل نداشتن حكومت ،کمتر در مباحث عملیاتی حكمرانی مانند مشروعیت ورود کردهاند .با وقوع انقالب
اسالمی و برقراری نظام والیت فقیه ،آیت اهلل مهدوی کنی(ره) ،بهعنوان یكی از فقهای تراز اول تهران و
شاگرد بنیانگذار انقالب اسالمی ،در موضوع مورد بحث یعنی مشروعیت حكومت والیت فقیه ،صاحب ایده
و نظر خاصی بودند که به دلیل اقتضائاتی در سالهای استقرار دولت اصالحات ،به کرات بدان اشاره کردهاند
(خواجه سروی.)367 :2116 ،
اهمیت انجام پژوهش پیرامون موضوع تحقیق از آن روست که فهم رویكرد فقهای دین به مسأله
مشروعیت حكومت والیت فقیه ،بهعنوان متولیان این نوع نظام سیاسی ،در شناخت دقیقتر نظام والیی و
ابعاد مختلفش از جمله مشروعیت سیاسی آن حائز اهمیت است .ضرورت انجام این تحقیق نیز از آنجاست
که عدم تبیین رویكرد علمای دین به مسأله مشروعیت حكومت والیت فقیه ،باعث میشود تا نظریات رقیب
که در پی زیر سؤال بردن اساس مشروعیت این نوع نظامهای سیاسی هستند ،تقویت شده و به تدریج در
جامعه علمی ،اصل مشروعیت حكومت والیت فقیه را دچار خدشه کنند.
هدف اصلی این تحقیق ،فهم عناصر مشروعیت حكومت والیت فقیه از دیدگاه یكی از فقهای متأخر
است تا از رهرو آن ،رویكرد دینی به مسأله مشروعیت نظام سیاسی مبتنی بر والیت فقیه ،تبیین شود و
پاسخی علمی به نظریات رقیب داده شود .بنابراین سؤال اصلی مقاله نیز عبارت است از «عناصر مؤثر در
مشروعیت حكومت والیت فقیه از منظر آیت اهلل مهدوی کنی(ره) چیست؟».
پیشینه تحقیق
بهطور کلی میتوان آثار پژوهشی در موضوع بحث حاضر را ذیل سه نظریه اصلی دستهبندی کرد؛ نظریات
انتصابی محض ،نظریات انتخابی محض و نظریات دورکنی انتصابی انتخابی .البته در بین متفكران مسلمان،
کسانی هستند که به کلی با دخالت دین در حوزه سیاست مخالف بوده (حائری یزدی 9111 ،و بازرگان،
)9111؛ و لذا بررسی موضوع مشروعیت حكومت والیت فقیه از دیدگاه آنان ،سالبه به انتفاء موضوع است،
چرا که این گروه از اصل قائل به وجود حكومت اسالمی نیستند و لذا در این مقاله به بررسی نظرات آنها
نپرداختهایم و تنها نظریاتی مورد بررسی قرار گرفته است که به نوعی قائل به وجود حكومت اسالمی هستند.
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آثار مشتمل بر نظریات انتصابي محض

دسته اول از آثار ،همچون کتب والیت فقیه حضرات آیات جوادی آملی و مصباح یزدی (جوادی آملی2192 ،
و مصباح یزدی )2116 ،معتقدند مشروعیت حكومت والیت فقیه ،یک مشروعیت محض الهی است و
مقبولیت مردمی در کنار مشروعیت الهی ،تنها موجب فعلیت یافتن آن میشود و مردم دخلی به اصل
مشروعیت ندارند و لذا به نظریه «مشروعیت محض الهی» معتقد هستند .محققان در این آثار معتقدند که
والیت و نفوذ حكم خدا نیازمند اذن الهی است (برجی)217 :2199 ،؛ و هر کس خارج از چارچوب تشریع
الهی به حاکمیت دست یابد ،غاصب و جائر است (جهان بزرگی .)271 :2112 ،بنابراین اساساً نفس نظریه
والیت مطلقه و همگونی اختیارات حكومتی فقیه جامع الشرایط با پیامبر(ص) و ائمه(ع) ،داللت بر آن دارد
که منصب حكومت ،امری الهی است و اختیارات حاکم نیز منصوب و مجعول از سوی خداوند است (اخوان
کاظمی.)937 :9111 ،
آثار مشتمل بر نظریات انتخابي محض

این دسته از نگاشتهها که یكی از مهمترین آنها کتاب حكومت والیی (کدیور )9111 ،است معتقدند که
مشروعیت در نظام والیت فقیه با سایر نظامهای سیاسی تفاوتی نمیکند و چنانکه در سایر حكومتها،
مقبولیت و انتخاب مردم ،مالک مشروعیت است ،در حكومت والیت فقیه نیز ،انتخاب مردم تنها مالک
مشروعیت نظام سیاسی است .نویسندگان این کتب و مقاالت ،با طرح استداللهای موجود در باب نظریه
مشروعیت حكومت والیت فقیه ،تک تک استداللها را طرح و نقد و بررسی میکنند و در پایان این چنین
نتیجهگیری می کنند که هیچ یک از ادله اقامه شده بر مشروعیت الهی حكومت والیت فقیه تمام نبوده و
لذا این نظریه فاقد ادله استداللی محكم است (کدیور )9111 ،و در نتیجه حكومت والیت فقیه نیز مانند
سایر نظامهای سیاسی در جهان ،تنها یک رکن مشروعیت باید داشته باشد و آن انتخاب مردمی است.
آثار مشتمل بر نظریات دو رکني انتصابي انتخابي

نویسندگان دسته سوم از این آثار همچون کتاب مبانی مشروعیت در نظام والیت فقیه (کواکبیان:9111 ،
 )63-973معتقدند مشروعیت حكومت والیت فقیه ،یک مشروعیت مضاعف است و نام آن را «مشروعیت
الهی  -مردمی» گذاشتهاند؛ بدین معنا که مردم نیز در کنار خدا ،یک رکن از ارکان مشروعیت را شامل
میشوند .نویسندگان در این حوزه ،با بررسی انواع نظریههای مشروعیت از جمله نظریه انتصاب محض،
انتصاب و فعلیت آن از مردم ،مشروعیت مضاعف یا مكمل و نظریه احتیاطی ،با استداللهای عقلی و نقلی
به نظریه مشروعیت مضاعف میرسند (رفیعی 17-993 :2191 ،و خالقی )13-19 :2112 ،به این معنا که
مشروعیت را مرکب از دو عنصر یعنی انتصاب الهی برای فقیه عادل و انتخاب مردم میدانند (خالقی:2112 ،
.)991
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مکتوبات سیاسي آیت اهلل مهدوی کني(ره) مرتبط با موضوع تحقیق

همچنین در باب اندیشه و عمل سیاسی آیت اهلل مهدوی کنی(ره) نیز ،آثار مكتوبی به چاپ رسیده است که
هر یک از آنها مجموعهای از ابعاد اندیشه سیاسی ایشان را تشكیل میدهند (خواجه سروی 2116 ،و جعفری
هفتخوانی 2191 ،و کائینی و موحدیان 2191 ،و پورجعفری و موحدیان .)2191 ،همچنین مقاالتی در باب
ابعاد مختلف اندیشه سیاسی ایشان همچون مدارای سیاسی (افتخاری و موحدیان )2197 ،وجود دارد ولی
اثر مجزایی در باب نظر ایشان در موضوع مشروعیت حكومت والیت فقیه در دست نیست و این در حالی
است که از رهرو مطالعه آثار ایشان میتوان به این نكته دست یافت که در این موضوع صاحب نظر بودهاند.
در این مقاله تالش میکنیم ،تا با استفاده از منابع متعدد موجود از ایشان ،به یک فهم نسبتاً جامع از نظریه
آیتاهلل مهدوی کنی در باب موضوع تحقیق برسیم.
نوآوری تحقیق
نتیجه بررسی های نویسندگان از محتوا و روش تحقیق آثار نامبرده نشان از آن دارد که روش کشف نظر
اشخاص در باب مشروعیت حكومت والیت فقیه ،از طریق استناد مستقیم و اولیه به بیانات ایشان صحیح
به نظر نمیرسد چرا که نتیجه آن ،دیدگاههای مختلف و بعضاً متعارضی شده است و حال آنکه از یک
اندیشمند حكیم ،انتظار وجود یک رأی روشن در این موضوع مهم میرود .به نظر میرسد که یكی از دالیل
به وجودآمدن این اشكال در آن است که در بین اشخاص ،هم سخنانی در جهت تأیید نظریه مشروعیت
محض الهی یافت میشود و هم نشانههایی مبنی بر اعتقاد ایشان به نظریه مشروعیت الهی مردمی قدرت
و لذا استناد مستقیم به بیانات ایشان برای فهم نظر اصلی ،صحیح به نظر نمیرسد و باید در پی یک روش
دیگر بود .بنابراین نوآوری اصلی این تحقیق عبارت است از طراحی یک روش تحقیق مناسب برای کشف
دیدگاه اندیشمندان مهمی همچون امام خمینی(ره) ،آیت اهلل مهدوی کنی(ره) و سایر صاحب نظران این
حوزه نسبت به موضوع مشروعیت حكومت والیت فقیه؛ چرا که در این روش ،نویسندگان بدون پیشفرض
خاصی در باب عناصر مؤثر در مشروعیت و تنها به وسیله مداخل تحقیق ،وارد بیانات آن شخص خواهند
شد و با فهم پاسخ ایشان به سؤاالت فرعی ،به پاسخ سؤال اصلی خواهند رسید .تالش بر این بوده که روش
به نحوی طراحی شود تا در مورد سایر اندیشمندان و صاحبان نظر در این حوزه نیز قابل اعمال باشد و تنها
منحصر به شخص آیت اهلل مهدوی کنی(ره) نشود.
مروری بر حیات سیاسي اجتماعي آیتاهلل مهدوی کني
آیتاهلل محمدرضا مهدوی کنی در  91مرداد  9391در روستای کن  -که در حال حاضر بخشی از شهر
تهران است -به دنیا آمد .ایشان از همان اوان کودکی با شنیدن داستانهایی از زندگانی مرحوم حاج ملّاعلی
کنی ،شیفتهی این مرد مبارز و انقالبی شده بود؛ بهنحوی که بارها از شخصیت این عالم مجاهد در کتاب
خاطرات خود نام میآورد و از وی تجلیل میکند (خواجهسروی .)21 :2116 ،آیتاهلل مهدوی کنی پس از
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طی دوره دبستان در کن ،وارد مدرسه علمیه لرزاده در تهران شد و تحت اشراف مرحوم آیتاهلل برهان به
ادامه تحصیل پرداخت .ایشان در سال  9327شمسی در سن  97سالگی برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت
نمود و تا سال  9311در محضر استادان مبرّز آن زمان همچون آیتاهلل العظمی بروجردی ،امام خمینی،
آیتاهلل العظمی گلپایگانی و حضرات آیات مشكینی ،حاج شیخ عبدالجواد سدهای (جبل عاملی) ،عالمه
طباطبایی ،شهید صدوقی ،سلطانی ،مجاهدی ،رفیعی قزوینی ،شعرانی و  ...رضواناهللتعالیعلیهم دروس
عالی فقه ،اصول فقه ،تفسیر ،حكمت ،کالم و دروس خارج فقه و اصول را تلمّذ کرد (خواجهسروی:2116 ،
.)11
آیتاهلل مهدوی کنی با ورود به حوزه علمیه و آشنایی با دیدگاه های حضرت امام خمینی و مشاهده ظلم
و ستمی که در حق اسالم ،علما و مردم میشد ،روش سیاسی حضرت امام خمینی را برگزید .اولین دستگیری
آیتاهلل مهدوی کنی در  91سالگی ( 9321شمسی) در اردستان بود که به شكنجه ،تبعید و زندانیشدن
ایشان و بعضی از طلّاب و مبلّغان همراه منجر شد .طوریکه با رسیدن این خبر به قم ،مرحوم آیتاهللالعظمی
بروجردی به نخستوزیر وقت (اقبال) اعتراض نموده و عنوان کردند که چرا فرزندان مرا زدهاید و دستگیر
کردهاید (خواجهسروی.)19 :2116 ،
ایشان در داخل حوزه علمیه فعالیت سیاسی خود را شروع کردند .از جمله فعالیتهای مهم ایشان عضویت
در مجمعی سیاسی بود که بخشی از فعالیتهای این مجمع ،تحلیل فضای سیاسی کشور بود .همچنین
اعضای این مجمع سعی میکردند با خرید کتب کمونیستها و ماتریالیستها ،پس از مطالعه و مباحثه در
برابر آنها پاسخ تهیه کنند و در جریانات سیاسی وقت حضور داشته باشند (خواجهسروی .)11 :2116 ،از دیگر
برنامههای ایشان ،فعالیت در مجامع علمی و سیاسی با حضور برخی دوستانشان مانند حضرات آیات شهید
مطهری ،شهید بهشتی ،مرحوم موسوی اردبیلی و ...بوده است .در این جلسات مباحثی مانند اقتصاد اسالمی
و حكومت اسالمی مورد بحث و بررسی بوده که در نهایت منجر به تأسیس هستههایی مانند جامعه روحانیت
مبارز تهران و تهیه اساسنامه مبارزاتی و دینی برای آن شد .در کنار این فعالیتها ،مسجد جلیلی نیز پایگاه
مناسبی برای فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ایشان شد .فعالیتهای آیتاهلل مهدوی کنی در مسجد جلیلی
به اقامه نماز و منبر رفتن محدود نمیشد بلكه ایشان مباحث علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی را نیز در
میان نمازگزاران دنبال میکرد .در واقع ایشان در قامت یک امام جماعت تراز انقالب اسالمی توانست در
آن مسجد نقش ایفا کند (افتخاری و پورجعفری.)2191 ،
فعالیتهای آیتاهلل مهدوی کنی در مسجد جلیلی و اصرار ایشان بر طرح دیدگاههای حضرت امام نهایتاً
منجر به این شد که پس از چندین بار دستگیری و بازداشت کوتاهمدت ،هجوم به منزل ایشان و ایجاد
محدودیت برای سخنرانی ،منبر و تدریس ،نهایتاً در رمضان سال  9313شمسی از سوی ساواک بازداشت و
به شهر بوکان تبعید شوند (خواجهسروی .)911 :2116 ،در ادامه ،پس از روشنشدن نقش آیتاهلل مهدوی
کنی در پرونده دیگری که از پرونده طرفداری ایشان از حضرت امام سنگینتر بود ،وی از بوکان به تهران
برگردانده میشود و در کمیته مشترک ضدّ خرابكاری ساواک مورد بازجویی و شكنجههای جسمی و روحی
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قرار می گیرد .بخشی از اتهاماتی که ساواک به ایشان وارد نمود ،ارتباط با مبارزان ضد رژیم شاه و کمک
مالی به خانواده زندانیان بود که نهایتاً ایشان به چهار سال زندان محكوم میشوند که پس از دو سال و
همراه با برخی دیگر از زندانیان سیاسی در سال  9316آزاد میشوند (کائینی و موحدیان.)11 :2191 ،
آیتاهلل مهدوی کنی پس از پیروزی انقالب شكوهمند اسالمی سمتهای مختلفی را عهدهدار بودهاند
که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :عضویت در حلقهی اولیه شورای انقالب از طرف حضرت
امام؛ عضویت در کمیته استقبال از حضرت امام؛ سرپرستی کمیته انقالب اسالمی (بهعنوان اولین نهاد
انقالبی مسلّح برای حفظ انقالب به پیشنهاد شهید آیتاهلل مطهری و دستور حضرت امام  -بهمن -9317
مرداد )9369؛ انتصاب بهعنوان فقیه برجستهی تهران در شورای نگهبان قانون اساسی با حكم حضرت امام
(بار اول در اسفند  9311و بار دوم در اسفند )9361؛ نمایندهی حضرت امام در هیأت حل اختالف مسئوالن
نظام (فروردین  )9361و چندین مأموریت مشابه در حوادث مهم دوران انقالب؛ دبیرکل جامعه روحانیت
مبارز؛ وزارت کشور در کابینهی شهید رجایی (شهریور  )9311و کابینهی شهید باهنر (مرداد )9361؛ نخست
وزیری پس از شهادت شهیدان رجایی و باهنر؛ ریاست دانشگاه امام صادق (بهمن )9369؛ عضویت در ستاد
انقالب فرهنگی به حكم حضرت امام (اردیبهشت )9361؛ عضویت در شورای بهزیستی کشور با حكم
حضرت امام (اردیبهشت )9361؛ مأموریت تشكیل ستاد کمکرسانی به مردم مناطق بمباران شده از سوی
حضرت امام (مهر )9362؛ انتصاب به تولیت حوزه علمیه مروی به همراه موقوفات وابسته با حكم حضرت
امام (شهریور )9363؛ عضویت در شورایعالی انقالب فرهنگی به حكم حضرت امام (آذر  )9363و مقام
معظم رهبری؛ عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی با حكم حضرت امام (اردیبهشت )9361؛ انتصاب
به ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد با حكم رهبری معظّم انقالب (مهر )9361؛ انتصاب بهعنوان عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام با حكم رهبری معظّم انقالب (مهر )9361؛ ریاست مجلس خبرگان رهبری
(.)9311
مباني مفهومي نظری
الف :والیت

«والیت» در لغت به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است بدون آنکه فاصلهای بین آنها باشد؛ از این
رو در معانی اصطالحی مختلفی از جمله «حبّ و دوستی»« ،نصرت و یاری»« ،متابعت و پیروی» و
«سرپرستی» استعمال شده است (جوادی آملی)922 :2192 ،؛ که مقصود نویسندگان در این تحقیق از
والیت ،معنای اخیر آن یعنی «سرپرستی» میباشد .به عبارت دیگر ،والیت اقسامی دارد که منظور محققان
در اینجا تنها یک قسم از آن به نام والیت ظاهری یا زعامت سیاسی است نه والیت تكوینی که مختص
ائمه معصومین علیهم السالم و اولیای خاص خداوند است (امام خمینی.)19 :2199 ،
با این تعریف ،والیت دارای  1رکن اساسی است؛ جاعل والیت (کسی که سرچشمه والیت از اوست و
والیت از ناحیه او ،به ولیّ اعطا میشود ،).فاعل والیت (که ولیّ نامیده میشود ،).مولّی علیه (کسانی که
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والیت بر ایشان اعمال میشود) و قلمرو والیت (جعفر پیشهفرد .)31 :2112 ،ارتباط ارکان  1گانه والیت در
این معنا (زعامت سیاسی) در دو مرتبه بالقوه و بالفعل قابل طرح است .مرحله بالقوه یا ثبوتی یعنی مرتبه
صالحیتهایی که موجب میشود یک فرد از سوی جاعل والیت ،دارای والیت بالقوه شود .برای مثال علم
و عدالت دو معیاری است که در زمان غیبت برای کسی که میخواهد والیت ظاهری و زعامت سیاسی
مسلمین را به دست بگیرد ،شرط الزم شمرده شده است (امام خمینی )17 :2199 ،و لذا کسی که دارای این
اوصاف است دارای والیت بالقوه بوده و در مرتبه ثبوتی صاحب والیت است .اما اگر فرد دارای والیت بالقوه
با فراهم آمدن شرایطی ،بتواند بر مولّی علیه ،اعمال والیت کند ،والیتش را از بالقوه تبدیل به بالفعل کرده
است (جوادی آملی .)191 :2192 ،بنابراین بهطور خالصه در این تحقیق ،والیت در معنای سرپرستی و
زعامت سیاسی مدنظر است و دارای دو مرحله بالقوه و بالفعل میباشد و وقوع هر یک از این دو مرحله،
صالحیتها و پیششرطهایی الزم دارد که بدون وجود آنها ،هیچ یک از این مراحل به وقوع نمیپیوندد.
شكل شماره  ،9ارکان  1گانه والیت و روابط بین آنها را به خوبی نشان میدهد.

شکل  :1ارکان  4گانه والیت و روابط بین آنها

ب :مشروعیت

مشروعیت از نظر لغوی به ریشه «شرع» برمیگردد و از آن مشتق شده است ولی از آنجا که این واژه در
مقابل کلمه انگلیسی « »Legitimacyو معادل آن قرار داده شده که به معنای قانونی و برحق بودن است،
بنابراین اختصاصی به شرع و شریعت ندارد بلكه هر حكومتی و هر حاکمی و اساساً همه مكاتب فلسفه
سیاست و اندیشمندان این حوزه باید به این موضوع بپردازد (مصباح یزدی .)12 :2119 ،محوریترین پرسش
مشروعیت آن است که چه کسی حق یا صالحیت حكمرانی و فرمانروایی دارد و مردم به چه دلیل باید از او
اطاعت و تبعیت کنند (رفیعی .)12 :9191 ،بنابراین در یک کلمه مشروعیت بدین معناست که چه کسی حق
اعمال والیت دارد .در پاسخ به این سؤال برخی بحث «مشروعیت الهی قدرت» را مطرح کردهاند؛ بدین معنا
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که تنها کسی حكومتش مشروعیت دارد که در دوره حضور معصوم علیه السالم ،با نصب خاص الهی تعیین
شده باشد و در دوره غیبت نیز در تطابق با اوصاف معین شده ،صاحب مقام والیت باشد .برخی دیگر
«مشروعیت مردمی» را کافی دانسته و مقبولیت مردمی را مساوی مشروعیت به حساب آوردهاند .گروه
سومی نیز از کلمه «مشروعیت الهی مردمی» استفاده کرده و مشروعیت را متشكل از دو پایه خدا و مردم
تعریف کرده اند (رفیعی.)37 :2191 ،
محققان در این تحقیق ،مشروعیت را به معنای حق اعمال والیت در نظر گرفتهاند؛ چرا که مبتنی بر
توضیحات ذیل واژه «والیت» و همچنین روابط موجود در شكل شماره  ،9زمانی مشروعیت معنا مییابد
که حكومتی تشكیل شده و اعمال والیتی صورت گیرد ،لذا مشروعیت حكومت یعنی مشروع بودن اعمال
والیت توسط فاعل والیت (مرحله چهارم) و از آنجا که این مرحله دارای سه مرحله پیشینی است ،زمانی
این اعمال والیت مشروعیت دارد که تمام مراحل سه گانه پیش از اعمال والیت ،یعنی احراز صالحیت الزم
توسط فاعل والیت (مرحله ،)9اعطای والیت بالقوه از سوی جاعل والیت (مرحله )2و همچنین فراهم آمدن
شرایط توسط مولّی علیه (مرحله ،)3به وقوع پیوسته باشد و نبود هر یک از این سه مرحله ،موجب نقصان
مشروعیت میشود .بنابراین مشروعیت حكومت والیی متشكل از سه عنصر است که در شكل شماره 2
نشان داده شده است.

شکل  :2فرآیند مشروعیت بخشي به حکومت والیي

نكته مهمی که از این طرح معنای دقیق دو واژه «والیت» و «مشروعیت» به دنبال آن بودیم ،جلوگیری
از وقوع یک اشتباه و مغالطه بین کلمه مشروعیت و والیت بود چرا که برخی به اشتباه واژه «والیت» را
بدون در نظر گرفتن ارکان و روابط فی ما بین و بالقوه یا بالفعل بودن آنها ،مساوی «مشروعیت» قرار
میدهند و دچار اشتباه در تحلیل میشوند.
الگوی تحلیل

با توجه به روابط موجود در شكل شماره  ،9همه سؤاالتی که میتواند مطرح شود ،هفت سؤال میباشد که
در ادامه خواهد آمد .هر نظریه پرداز با پاسخگویی به این هفت سؤال فرعی و سپس جایگذاری پاسخها در
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فرآیند مشروعیت بخشی به حكومت والیی (نک .شكل شماره  ،)2دیدگاه خود را نسبت به موضوع مشروعیت
حكومت والیی مشخص میکند.
سؤال اول :جاعل والیت چه کسی است؟ (رکن)9
سؤال دوم :فاعل والیت چه کسی است؟ (رکن)2
سؤال سوم :مولّی علیه چه کسی است؟ (رکن)3
سؤال چهارم :قلمرو والیت بالقوه تا کجاست؟ (رکن)1
سؤال پنجم :قلمرو والیت بالفعل تا کجاست؟ (رکن)1
سؤال ششم :صالحیتهای الزم برای کسب والیت بالقوه چیست؟ (پیوند رکن  9و )2
سؤال هفتم :شرایط الزم برای اعمال والیت بالفعل چیست؟ (پیوند رکن  2و )3
حال با توجه به موضوع تحقیق حاضر و همچنین تحدید موضوعی صورت گرفته ،یافتههای زیر استخراج
میشود و از رهرو این یافتهها ،پاسخ برخی از سؤاالت هفتگانه مشخص میگردد.
یافته اول :با توجه به تصریح عنوان تحقیق به «حكومت والیت فقیه» مشخص است که در این تحقیق،
رکن دوم والیت (فاعل والیت) ،فقیه در نظر گرفته شده است و لذا پاسخ سؤال  ،2روشن است.
یافته دوم :از آنجا که بحث بر سر مشروعیت حكومت است ،مشخص میشود که منظور از رکن سوم
والیت (مولّی علیه) ،مردم هستند و لذا پاسخ سؤال سوم نیز روشن است.
یافته سوم و چهارم :با توجه بهعنوان تحقیق که به تحقق «حكومت والیت فقیه» تصریح کرده است،
مشخص میشود که دامنه قلمرو حكومت شامل زعامت سیاسی میباشد و با قبول اینکه زعامت سیاسی
جزوی از قلمرو اعمال والیت فقیه باشد ،در نتیجه باید قلمرو والیت فقیه را عامه (یا به بیان دیگر ،مطلقه)
در نظر بگیریم و از آنجا که از نظر منطقی ،قلمرو والیت بالقوه أعم از قلمرو والیت بالفعل است ،لذا وقتی
والیت بالفعل شامل عنوان مطلقه گردد ،والیت بالقوه به طریق أولی مطلقه است و از این رهگذر نیز پاسخ
به سؤال چهارم و پنجم نیز روشن میشود.
سه سؤال باقیمانده (سؤاالت اول ،ششم و هفتم) ،دقیقاً همان سه سؤالی است که متناظر با سه مرحله
تعیین نظریه مشروعیت است .پاسخ سؤال اول ،متناظر مرحله دوم ،پاسخ سؤال ششم ،متناظر مرحله اول و
پاسخ سؤال هفتم ،متناظر مرحله سوم فرآیند مشروعیت بخشی به حكومت والیی میباشد .بنابراین سه
سؤال کلیدی باقیمانده است که باید پاسخ آنها از بیانات آیت اهلل مهدوی کنی(ره) استخراج شده و سپس با
جایگذاری پاسخ سؤاالت در فرآیند سه گانه مشروعیت (شكل شماره  ،)2عناصر مؤثر در مشروعیت حكومت
والیت فقیه از منظر ایشان مشخص شود (ن ک .جدول شماره .)9
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جدول  :1سؤاالت فرعي باقیمانده و مراحل متناظر آن در فرآیند مشروعیت
ردیف

سؤاالت فرعی باقیمانده

سؤال 9
سؤال 2
سوال3

صالحیتهای الزم برای کسب والیت بالقوه چیست؟
جاعل والیت چه کسی است؟
شرایط الزم برای اعمال والیت بالفعل چیست؟

مراحل متناظر در فرآیند مشروعیت
مرحله9
مرحله2
مرحله3

صالحیت کسب والیت بالقوه
جاعل والیت
شرایط الزم برای اعمال والیت

روش پژوهش
تالش نویسندگان برای یافتن پاسخ سؤال اصلی بر آن بوده تا ابتدا به سراغ بیانات آیت اهلل مهدوی کنی(ره)
نروند چرا که این مسیر به پاسخهای متفاوت و بلكه متعارضی خواهد رسید بلكه با طراحی نظام سؤاالت
فرعی مبتنی بر روابط بین «مشروعیت» و «والیت» و سپس عرضه این سؤاالت بر بیانات ایشان ،به پاسخ
سؤال اصلی تحقیق برسند .بنابراین در بخش مبانی مفهومی نظری ،به طراحی سؤاالت فرعی با استفاده از
روش حصر استقرایی پرداختیم بهنحویکه سؤاالت فرعی تحقیق ،جامع روابط طراحی شده فیمابین ارکان
والیت و ارتباط آنها با مشروعیت باشد و سپس با بهدست آوردن مداخل تحقیق که همان سؤاالت فرعی
هستند ،تالش نمودیم پاسخ این سؤاالت را با روش تحلیل محتوای بیانات آیت اهلل مهدوی کنی(ره)،
بهدست آوریم .مختصراً به معرفی دو روش تحقیق نامبرده میپردازیم.
معرفي اجمالي روش حصر استقرایي

در منطق از دو نوع حصر صحبت میشود؛ حصر عقلی و دیگری حصر استقرایی« .حصر عقلی» در جایی
ال
است که عقالً مطمئن باشیم که این است و جز از این نیست ،مانند «عدد یا زوج است و یا فرد» که عق ً
مصداق سومی برای آن یافت نخواهد شد ،اما «حصر استقرایی» تنها به این معناست که تا آنجا که تحقیق
و جستجو شد ،همین مصادیق یافت شده است ،اما عقالً محال نیست که مصداق دیگری نیز وجود داشته
باشد (حیدری.)321 :2119 ،
معرفي اجمالي روش تحلیل محتوا

در تعریف روش تحلیل محتوا ،برنارد برلسون آن را «روشى براى مطالعه عینى ،کمّى و سیستماتیک
فرآوردههاى ارتباطى (محتواى آشكار پیام) جهت رسیدن بهتفسیر» تعریف کرده است (کریپندورف:2111 ،
 .)26این روش بیش از هر چیز در مورد متنهای مكتوب بهکار میرود و لذا تمام گونههای سند از قبیل
کتابها ،روزنامهها ،مجلهها ،نطقهای پارلمانی ،موعظههای مذهبی ،اعالنها ،شعارها ،جزوههای تبلیغاتی
و مانند اینها را میتوان تابع این روش کرد (طاهری .)971 :2119 ،بنابراین پژوهشگر علوم سیاسی زمانی
به سمت تحلیل محتوا میرود که پیشینه پیامهای مربوط به آن دسته از بازیگران سیاسی که پژوهشگر
مایل به مطالعه آنهاست بهطور مادی در دسترس باشد .منظور از این پیشینه ،مطالب مندرج درباره سیاست
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یا سیاستمداران در کتابها ،مطبوعات ،متون سخنرانیها ،اسناد دولتی ،یادداشتهای غیررسمی و حتی
نامهها و خاطرات است (سید امامی.)319 :2192 ،
بنابراین در بخش چارچوب مفهومی این تحقیق ،تالش بر استخراج سؤاالت فرعی مبتنی بر روش حصر
استقرایی بوده و در گام بعد نیز یافتن پاسخ سؤاالت فرعی ،مبتنی بر روش تحلیل محتوای بیانات آیتاهلل
مهدوی کنی(ره) و در پایان کشف پاسخ ایشان نسبت به سؤال اصلی تحقیق ،در دستور کار این پژوهش
قرار گرفت .الزم به ذکر است که در بخش تحلیل محتوا ،در بین حدود  11مدرک فیشبرداری شده در
رابطه با موضوع تحقیق ،حدود  21مورد مدرک مرتبطتر و غیرتكراری آن گزینش ،و سپس تحلیل مضمون
گردید و در جداول معنای بخش چهارم آورده شد .شكل شماره  ،3جمعبندی روش تحقیق این اثر در مراحل
مختلف پژوهش را نشان میدهد.

شکل  :3گامهای عملیاتي روش تحقیق

گردآوری دادهها

محققان با مطالعه دقیق آثار سیاسی به جای مانده از آیت اهلل مهدوی کنی(ره) ،تالش کردند تا پاسخ سه
سؤال باقی مانده را از رهگذر بیانات ایشان ،بیابند .آثار نامبرده در جدول شماره  ،2مشتمل بر مرتبطترین
کتب سیاسی به جای مانده از آیت اهلل مهدوی کنی(ره) است که تماماً مطالعه و متناسب با سؤاالت فرعی
تعیین شده ،فیشبرداری شده است .جدول شماره  ،2نام کتب فیشبرداری شده و کد شناسایی مربوط به
هر یک از آنها را نشان میدهد.
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جدول  :2کدگذاری کتب مورد ارجاع
ردیف
9
2
3
1
1
6

نام اثر

گردآوری

خاطرات آیت اهلل مهدوی کنی(ره)
سیاست اخالقی و اخالق سیاسی
بر محمل یادها
سیاستمدار صادق
عقل و دین
دوازده گفتار

کدگذاری

غالمرضا خواجه سروی
نادر جعفری هفتخوانی
محمدرضا کائینی و میالد موحدیان
مهدی پورجعفری و میالد موحدیان
پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)
پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)

A
B
C
D
E
F

دادههای مرتبط با پاسخ سؤال اول

از آنجا که سؤال محوری اول ،عبارت است از اینکه «صالحیتهای الزم برای کسب والیت بالقوه
چیست؟» ،در جدول شماره  ،3مهمترین پاسخهای آیت اهلل مهدوی کنی(ره) را آوردهایم.9
جدول  :3شرایط الزم جهت احراز والیت بالقوه
مدرک
این حكومت ،حكومتی است که در رأس آن فقیه و مجتهد قرار گرفته و
دستورهای او الزماالتباع و واجب است انجام شود.
اکنون ما در یک نظام جمهوری اسالمی قرار گرفتهایم که در رأس آن یک
فقیه مجتهد و مرجع تقلیدی عادل قرار گرفته و او بر جامعهی ما والیت دارد.
همین که ما میگوییم والیت فقیه ،بعضیها خیال کردند روحانیها میخواهند
یک حكومتی برای خودشان درست کنند .باید گفت :حكومت خبرگان .یعنی
آنهایی که با تشكیالت و اساسنامه و برنامهی این حكومت آشنایی بیشتری
دارند و کسی هم نگفته که این آقا معمّم باشد .حاال معموالً علما و فقهای ما
لباس و عمامه میپوشند ،و الّا اگر شما در بین فقهای ما کسانی را پیدا کنید
که معمّم هم نباشند ما آنها را قبول داریم.
نمودار تشكیالتی ما این است که در مقام ادارهی یک مملكت باید مناسب با
آن فكری که در آنجا بناست پیاده شود و برنامهایی که مردم پذیرفتهاند ،این
سازمان تشكیالتی پایهریزی شود و در زمان غیبت در رأس آن فقیهی عادل،
عالم ،شجاع ،و مدبّر قرار گیرد .البته ما در اینجا معموالً و عمالً در مقامی که
حكومت تشكیل میدهیم ممكن است فقهای متعددی داشته باشیم که از نظر
فقه با هم برابر باشند یا یكی بر دیگری برتری داشته باشد؛ ولی مسلّم است
که ادارهی مملكت صفات دیگری هم الزم دارد .یعنی الزمهی فقاهتی که ما
 .9خطکشیهای موجود در جداول معنایی ،نشان دهنده منبع داللتگیری محققان است.

منبع

داللت

B:48

فقاهت و اجتهاد

B:169

فقاهت و عدالت

B:100

خبرگی در فقاهت و
نه لزوما در لباس
روحانیت

B:101

فقاهت ،عدالت،
علم ،شجاعت،
تدبیر ،بینش رهبری
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میگوییم به مناسبت آن باید رهبر ،فقیه باشد ،به همان دلیل باید بینش
رهبری هم داشته باشد.
البته امامی که او را به عصمت میشناسند و یا فقیهی که او را به صالح و
فالح و علم و سداد و تقوی شناخته باشند دیگر برای وی تكلیف معین
نمیکنند.

D:40

فقاهت ،علم ،سداد،
تقوا

جدول شماره  ،3نشان از آن دارد که آیت اهلل مهدوی کنی(ره) ،موارد زیر را از شرایط الزم برای احراز
صالحیت والیت برشمردهاند« :فقاهت ،علم و قدرت اجتهاد»« ،عدالت ،تقوا و صالح»« ،شجاعت ،تدبیر و
بینش رهبری» .موارد نامبرده را میتوان به ترتیب ذیل سه عنوان کلی بینش ،گرایش و کنش دستهبندی
کرد .بینش که مربوط به بُعد شناختی و ذهنی انسان است ،مشتمل بر علم و فقاهت و قدرت اجتهاد رهبری
است .مقصود از گرایش ،ابعاد اخالقی و روحانی است که مشتمل بر صالح و تقوا و عدالت رهبر است .و
منظور از کنش ،بُعد رفتاری و عملی انسان است که همان تدبیر و شجاعت و جنبههای بینش رهبری است
که الزم است رهبر در عمل سیاسی ،بدان آراسته باشد .به جهت تلخیص و بر حسب تكرار بیشتر کلیدواژهها
در مدارک جدول معنایی شماره  ،3میتوان سه کلیدواژه فقاهت ،عدالت و تدبیر را به ترتیب بهعنوان نماد
سه بُعد بینشی ،گرایشی و رفتاری صالحیتهای رهبری در نظر گرفت.
نكته جالب توجهی که نظر آیت اهلل مهدوی کنی(ره) را از برخی دیگر از اندیشمندان این حوزه متمایز
میکند آن است که ایشان صرف شروط فقاهت و عدالت که مربوط به ابعاد بینشی و گرایشی است را برای
تصدی منصب والیت کافی نمیدانند بلكه به یک صالحیت دیگر نیز اشاره میکنند و آن تدبیر است که در
بعد کنشی و رفتاری جای میگیرد (جعفری هفتخوانی.)919 :2191 ،
نظریه مقابل این دیدگاه ،نظریه کسانی است که اعتقاد دارند ،اساساً امر سیاست یک پدیده دنیایی است
و هیچ رابطه منطقی ،کالمی یا اعتقادی با مقام رفیع امامت ندارد (جوان آراسته ،)17 :2193 ،بنابراین لزومی
ندارد زمامدار جامعه اسالمی دارای ویژگیهایی همچون فقاهت و عدالت که برگرفته از ویژگی علم و
عصمت امام معصوم علیه السالم است ،باشد .نتیجه این دیدگاه آن است که اگر حكومتی را مردم بخواهند،
به صرف قبول مردمی مشروع است و نیازی به هیچگونه تأیید الهی نیست چرا که اساساً خدا امر حكومت
را به مردم واگذار کرده است و حتی در تعیین اوصاف زمامدار نیز ورود نكرده است.
دادههای مرتبط با پاسخ سؤال دوم

سؤال کلیدی در اینجا عبارت است از اینكه «جاعل والیت برای فقیه چه کسی است؟» .در جدول شماره
 ،1پاسخهای آیت اهلل مهدوی کنی(ره) به سؤال مزبور را آوردهایم.
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جدول  :4جعل کننده والیت برای فقیه دارای صالحیت
مدرک
هیچ کس حق ندارد محكوم اراده مردم باشد و بی جهت به دنبال خواست
مردم برود مگر آنكه رضایت خداوند سبحان و اذن او را در آن کار ببیند.
اطاعت از امر و نهی بندگان بدون اذن خداوند ،یعنی حاکمیتی در برابر
حاکمیت اهلل قائل شدن .بنابراین اگر اجازه خدا نباشد ،حتی با انتخابات نیز
نمی توان دیگری را برخود حاکم کرد.
قانونی بودن در نظام های سیاسی ،از قانون اساسی و یا مستقیما از آراء مردم،
نشأت میگیرد و در نظام الهی و والیی ،به ویژه در مذهب شیعه ،از خواست
خداوند متعال و نص و نصب پیامبر اکرم(ص) ناشی میشود .ما شیعیان
حكومتی را قانونی میدانیم که خداوند آن را تعیین کرده باشد.
رهبری مقام معظم رهبری همچون رهبری چین نیست .تفاوت آنها در این
است که رهبری آنها رهبری آسمانی نیست ،درحالی که رهبری ولی فقیه
تقدس دارد و بنا به اعتقاد ما ،ایشان نائب امام زمان علیه السالم است.
میخواهم بگویم رهبری و والیت در نظام ما تقدّسی دارد که افرادی که
می خواهند به میدان بیایند ،باید آن را قبول داشته باشند و ما با این تقدّس،
این رهبری را پذیرفتهایم .اگر کسانی این را بپذیرند ،میتوانیم بگوییم نظام
را قبول دارند و اگر نپذیرند ،نمیشود .آنچه که در نظام والیی و اسالمی ما
میتواند کارساز باشد ،این اعتقاد است که والیت فقیه ،نیابت از جانب
ولیعصر«عج» دارد.
من در ایشان تقوا و عدالت و مردمداری و زهد را میبینم .ایشان تمام
خصوصیاتی را که یک فقیه نایب امام زمان«عج» باید داشته باشد ،دارند.
والیت فقیه به نیابت عامه از معصومین معتبر و حجت است.
از محكمات مذهب تشیع این است که خالفت ،امامت و والیت منصوب از
جانب خداست و آنچه برخالف این مطالب گفته یا شنیده شود بایستی با
ارجاع به محكمات تفسیر و تأویل شود.

منبع

داللت

E:71

خداوند متعال

E:194

خداوند متعال
پیامبر اکرم(ص)

F:231

امام زمان(عج)

C:106

امام زمان(عج)

C:106

امام زمان(عج)

D:37

امام معصوم(ع)

D:54

خداوند متعال

جدول شماره  ،1نشان از آن دارد آیت اهلل مهدوی کنی(ره) ،والیت را اوالً و بالذات از برای خداوند متعال
میداند و جعل کننده والیت برای معصومین علیهم السالم را نیز ،خداوند متعال قلمداد میکند ،چنانکه
قرآن کریم نیز میفرماید« :اهلل هو الولیّ؛ سوره شوری ،آیه  .»1بنابراین جعلکننده والیت برای امامان
معصوم علیهم السالم ،خداوند است اما در مورد والیت فقیه ،ایشان جعل کننده والیت را امام معصوم علیه
السالم میداند .بنابراین میتوان گفت ،ریشه هر نوع والیتی چه برای معصوم علیه السالم و چه برای فقیه،
والیت اهلل است اما دقیقتر آن است که بگوییم ،والیت فقها در وهله اول ،برگرفته از والیت معصومین علیه
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السالم است .بنابراین پاسخ به سؤال دوم آن است که جاعل والیت برای فقها ،امام معصوم علیه السالم
است که والیت او نیز ریشه در والیت خدا دارد.
نظریه مقابل این دیدگاه ،معتقد است که جعل والیت برای فقیه ریشه زمینی دارد .قائالن این نظریه
معتقدند که در زمان غیبت معصوم علیه السالم ،نصب عامی برای فقهای جامع الشرایط صورت نگرفته
است؛ یعنی خداوند متعال برای فقهای دارای شرایط فقاهت و عدالت و  ،...جعل والیت نكرده است .بنابراین
آنها در وهله اول اساساً والیتی ندارند که بخواهند با آن تشكیل حكومت بدهند ،بلكه بعد از انتخاب مردم،
والیت برای آنها حاصل میشود و میتوانند تشكیل حكومت بدهند (جوان آراسته ،)216 :2117 ،لذا جاعل
والیت برای فقها ،مردم هستند نه امام معصوم علیه السالم یا خداوند متعال .البته بنابراین نظریه ،مردم باید
در چارچوب معیارهای تعیین شده الهی دست به انتخاب بزنند ،چرا که در این نظریه مردم حق ندارند هر
کسی را بهعنوان حاکم خود انتخاب کنند بلكه مكلف هستند با معیارهای تعیین شده الهی ،فقیه مورد
نظرشان را انتخاب کنند (رفیعی.)79 :2191 ،
دادههای مرتبط با پاسخ سؤال سوم

سؤال کلیدی سوم عبارت است از اینكه «شرایط الزم برای اعمال والیت بالفعل توسط فقیه چیست؟».
جدول شماره  ،1پاسخهای آیت اهلل مهدوی کنی(ره) ،نسبت به این سؤال را آورده است.
جدول  :5شرایط الزم برای اعمال والیت توسط فقیه
مدرک
چنانچه روزی با مردمی روبرو شدیم که همه دست از اسالم و حمایت
رهبران دینی کشیدند ،آنگاه دیگر جایی برای اعمال والیت نمیماند و
صورت مسأله عوض میشود .چرا که اجرای قانون و اعمال حاکمیت
زمینه میخواهد و مقدماتی الزم دارد که ایمان و پشتیبانی و پذیرش مردم
از ارکان آن است.
حضرت علی(ع) در خطبه شقشقیه میفرمایند با بیعت مردم حجت بر من
تمام شد و مسئولیتم تنجز یافت .بیعت مردم زمینه را برای مسئولیت و
اعمال والیت آماده کرده است.
اعتقاد ما این است که اگر مردم فرد اصلح را انتخاب نكردند ،مسئول اند
و در پیشگاه خداوند از آنها سوال میكنند که چرا بیعت نكردید؟
درصورتیکه فقهای واجد شرایط ،متعدد باشند ،والیت بالفعل از آن فقیهی
است که بالقوه صالحیت دارد که مقبولیت عامه داشته باشد و دیگران در
مسائل عمومی از او تبعیت خواهند کرد.
دین ساالری مردمی به این معنی است که دین ،ساالر و حاکم بر مردم
است و این مردماند که در عین اراده و اختیار مسئول و مكلفاند .اگر دین
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را پذیرفتند ،دین بر آنها حكومت میکند و اگر نپذیرفتند به تكلیف عقلی
و فطری خویش عمل نكردهاند و تاوانش را باید بپردازند .البته این دین
ساالری وابسته به اراده و خواست مردم است؛ چون تنها در صورتی دین
میتواند ساالر باشد که مردم آن را پذیرفته باشند ،پس تا همهی مردم یا
اکثریت مردم نپذیرفتند ،دین نمیتواند حاکم باشد.
والیت دینی مبتنی بر اعتقاد مردم است و اعتقاد امری قلبی است و با
زور و تحمیل به دست نمیآید .از اینرو بر فرض تكثر و تعدد والی و بر
فرض رقابت و تزاحم ،به طور قطع رأی اکثریت مردم در چارچوب ضوابط
دینی ،تعیینکننده خواهد بود.
آنگاه که پس از رحلت آیتاهلل بروجردی زعامت به ایشان (امام خمینی)
منتقل شد و حضور حاضرین ،مسئولیت را به دوش ایشان گذاشت،
میبینیم در تمامی مسائل سیاسی حضور فعال یافت.
و چنانچه العیاذ باهلل روزی با مردمی روبرو شدیم که دست از اسالم و
حمایت رهبران دینی کشیدند و خدای ناکرده اسالم و طرفدارانش غریب
شدند ،آنگاه دیگر جایی برای اعمال والیت باقی نمیماند و صورت
مسئله عوض میشود .چنانکه شما در آمریكا و اروپا نمیتوانید بحث از
حكومت اسالمی و والیت فقیه کنید ،ولی اجرای قانون و اعمال حاکمیت
زمینه میخواهد و مقدماتی الزم دارد که پشتیبانی و پذیرش مردم از
ارکان آن است.
به اعتقاد شیعیان ،بیعت مردم زمینه را برای مسئولیت و اعمال والیت
هموار کرده است و در واقع بیعت مردم مسئولیت زمامداری را برای
حضرت على علیه السالم منجّز و مسلّم کرده است و عذری برای سكوت
و کنارهگیری باقی نگذاشته است و لذا حضرت در خطبهی شقشقیه به
وجود «ناصر» استناد میکند .یعنی حضرت حضور مردم را پشتوانه اعمال
والیت میداند نه مصحّح آن.
حضرت على(ع) که وارث اموال پیامبر(ص) نبوده است بلكه او وارث
خالفت و والیت رسول خدا(ص) بوده است حال اگر مردم این حاکم الهی
را پذیرا نشدند ،گناهكار و در پیشگاه خداوند مسئول و مؤاخذند و چنانچه
او را نپذیرند و به یاریش نشتابند ،در چنین شرایطی که پشتوانه مردمی
برخوردار نیست ،قهراً تكلیفی ندارد.
معتقدیم که حكومت هر چند بر حق و حقیقت استوار باشد در مقام اجرا
و عمل بایستی با پذیرش و قبول مردم روبرو باشد و از پشتیبانی مردم
برخوردار گردد.
امامی که صالحیت وی به نص محرز شود ،اطاعت از چنین شخصی در
تفكر شیعه از واجبات است و مردم باید با او بیعت کنند .این هم از اصول
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و هم از محكمات تشیع است ،در تشیع چنین امری بر مردم الزم و واجب
است ،یعنی مردم باید با چنین فردی که اصلح است بیعت کنند.

قدر مشترک مطالب آمده در جدول شماره  ،1نشان از آن دارد که پاسخ سؤال سوم را میتوان اینگونه
جمعبندی کرد .اعمال والیت توسط فقیه دارای والیت بالقوه ،شرایطی را میطلبد که مهمترین آن پذیرش
(بیعت) و پشتیبانی(نصرت) اکثریت مردم جامعه است و نكته مهمتر آنکه از دیدگاه آیت اهلل مهدوی کنی(ره)،
این پذیرش و پشتیبانی ،تكلیف شرعی مردم است نه یک امر اختیاری و استحبابی و مردم تشریعاً و نه
تكویناً مكلف هستند که از ولیّ خدا پذیرش و پشتیبانی بهعمل آورده و شرایط اعمال والیت را برای وی
فراهم آوردند و اگر نكنند ،هر چند ولیّ خدا دیگر تكلیفی نخواهد داشت ولی مردمی که حمایت نكردهاند،
معاقب خواهند بود (پورجعفری و موحدیان.)11 :2191 ،
نظریهای که در مقابل این دیدگاه طرح میشود ،عبارت است از آنکه اساساً فقیه عادلی که جعل والیتش
از سوی امام معصوم(ع) ،صورت گرفته است ،مجاز به اعمال والیت است و همراهی مردم در این اعمال
والیت شرط نیست .چنانکه روشن است ،این نظریه در سؤال اول و دوم ،با نظر آیت اهلل مهدوی کنی(ره)
هم جهت است اما ایشان ،پذیرش و پشتیبانی مردم را شرط الزم برای اعمال والیت میداند حال آنکه این
نظریه ،اعمال والیت بدون همراهی اکثریت مردم را نیز جایز میداند چرا که مردم در عصر غیبت ،هیچ
نقشی در مشروعیت بخشی به حكومت فقیه نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین فرد و مصداق ندارند
(مصباح یزدی ،)73 :2116 ،بنابراین فرد صاحب والیت ،دیگر لزومی به کسب حمایت مردم نداشته و حق
دارد تشكیل حكومت داده و اعمال والیت نماید (مصباح یزدی.)62 :2116 ،
تحلیل یافتهها
پس از یافتن پاسخ سؤاالت سه گانه ،آنها را در فرآیند طراحی شده در بخش چارچوب مفهومی (ن ک .شكل
شماره )2قرار میدهیم تا پاسخ سؤال اصلی تحقیق به دست آید.

شکل  :4مشروعیت حکومت والیي از منظر آیت اهلل مهدوی کني(ره)
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چنانکه در شكل شماره  1مشخص است ،از دیدگاه آیت اهلل مهدوی کنی(ره) زمانی حكومت والیی
مشروعیت دارد که  3شرط زیر محقق شود:
شرط اول :زمامدار سه ویژگی فقاهت ،عدالت و تدبیر را دارا باشد (سه ُبعد بینشی ،گرایشی و رفتاری).
شرط دوم :جعل والیت برای این زمامدار ،از سوی خداوند متعال و امامان معصوم(ع) صورت گرفته
باشد؛ یعنی نصب او به والیت بالقوه ،انتصاب الهی باشد.
شرط سوم :اکثریت مردم ،والیت او را پذیرفته و از وی حمایت و پشتیبانی نمایند.
بنابراین از دیدگاه آیت اهلل مهدوی کنی(ره) ،حكومت فقیه عادل مدبر ،زمانی مشروعیت دارد که در
مرتبه والیت بالقوه ،انتصاب الهي داشته باشد و در مرتبه والیت بالفعل نیز پذیرش و پشتیباني اکثریت
مردم را دارا باشد که میتوان آن را نصرت مردمي نامید .الزم بهذکر است که «پذیرش و پشتیبانی مردم»
یا همان «نصرت مردمی» با «مقبولیت مردمی» متفاوت بوده و لذا به عمد از واژه اول استفاده نمودهایم،
چرا که صرف قبول داشتن مردم کفایت نمیکند بلكه شرط اساسی تحقق والیت بالفعل فقیه ،یاری رساندن
مردم و همراهی ایشان است که در خطبه شقشقیه نیز از زبان حضرت امیر علیه السالم از واژه «نصرت
مردمی» استفاده شده است؛ آنجا که میفرماید« :و قیام الحجه بوجود الناصر» (نهج البالغه ،خطبه .)3لذا
نظریه مشروعیت مورد نظر این تحقیق که مبتنی بر «انتصاب الهی  -نصرت مردمی» است ،هم با نظریه
مشروعیت محض الهی تفاوت وجود دارد چرا که در نظریه مزبور ،مردم در مشروعیت حكومت فقیه هیچ
نقشی ندارند حال آنکه در نظریه مشروعیت مبتنی بر «انتصاب الهی  -نصرت مردمی» ،مردم یكی از ارکان
مشروعیت بهشمار میآیند و همچنین با نظریه مشروعیت الهی  -مردمی فقیه تفاوتهایی دارد؛ چرا که
منظور ایشان از طرح نظریه مشروعیت الهی مردمی فقیه آن است که مقبولیت مردمی نیز یكی از ارکان
مشروعیت حكومت در کنار انتصاب الهی است و به ظاهر مانند نظریه مطرح در این تحقیق ،قائل به
مشروعیت دو رکنی هستند اما اختالف از آنجاست که فهم عموم از واژه «مقبولیت مردمی» آن است که
مردم موظّف و مكلّف به یاری فقیه دارای والیت نیستند بلكه مخیّرند ،حال آنکه از دیدگاه آیت اهلل مهدوی
کنی(ره) ،این پذیرش و پشتیبانی (نصرت مردمی) یک تكلیف تشریعی برای مردم است و در صورت تخلف،
گناه کرده و عقوبت شرعی خواهند شد (خواجه سروی .)121 :2116 ،بنابراین اختالف نظریه مشروعیت
«انتصاب الهی  -نصرت مردمی» با نظریه مشروعیت «الهی مردمی» در بارِ معنایی متفاوتی است که بین
دو واژه «نصرت مردمی» و «مقبولیت مردمی» وجود دارد که اولی معنای مكلّف و موظّف بودن مردم در
یاری ولیّ را با خود دارد ولی در دوّمی ،صرفاً بحث بر سر تمایل مردم به برقراری حكومت اسالمی و محبوب
بودن ولیّ است (مصباح یزدی )13 :2119 ،نه لزوم یاری رسانی به وی.
در شكل شماره  ،1عناصر مؤثر در مشروعیت حكومت والیت فقیه از دیدگاه آیت اهلل مهدوی کنی(ره)
و نسبت آنها با والیت به تفكیک آمده است.
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شکل  :5مشروعیت حکومت والیت فقیه از منظر آیت اهلل مهدوی کني(ره)

نتیجهگیری
نتیجه تحقیق حاضر نشان از آن دارد که مشروعیت حكومت والیت فقیه ،در گرو دو عامل است؛ انتصاب
الهي در مرحله والیت بالقوه و نصرت مردمي در مرحله والیت بالفعل .انتصاب الهی مرهون وجود
صالحیتهایی چون فقاهت ،عدالت و تدبیر در زمامدار است که موجب میشود ،از سوی خداوند ،به والیت
برگزیده شود .اما برای اعمال این والیت (بالفعل کردن والیت) ،انتصاب الهی کافی نیست و نیاز به پذیرش
و پشتیبانی مردم و در یک کالم نصرت مردمی دارد و اگر این عامل دوم وجود نداشته باشد ،تكلیف اعمال
والیت از دوش ولیّ خدا برداشته میشود .البته که مردم وظیفه دارند که ولیّ برگزیده الهی را یاری کنند و
در صورت تخلّف عقوبت خواهند شد .بنابراین نظریه مشروعیت مبتنی بر دو رکن «انتصاب الهی  -نصرت
مردمی» هم با نظریه مشروعیت محض الهی تفاوت دارد؛ چرا که ایشان اساساً قائل به نقش مردم در
مشروعیت نیستند و مشروعیت را یک رکنی میدانند و از سوی دیگر نیز فهم متفاوتی از نظریه مشروعیت
الهی مردمی قدرت به مخاطب میدهد؛ چرا که در نظریه نامبرده ،مقبولیت مردمی ،یكی از ارکان مشروعیت
است ولی فهمی که از واژه «مقبولیت مردمی» به دست میدهد ،یک نوع تمایل و اختیار است ،حال آنکه
در بیانات آیت اهلل مهدوی کنی(ره) ،به مكلّف بودن مردم بر یاری ولیّ خدا تصریح شده است نه صرف
تمایل و اختیار یا استحباب.
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