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  شاخص والیتمداري در نظام اسالمی
  *فرانیمحمدجواد نوروزي

  چکيده
ـ  ضـوح و يامر به معنا نياسالم است اما ا ياسيس شهيدر اند يمحور يمفهوم تيوال آن در مقـام   يمعرفت

دشـوار   يامر لگرانياز تحل ياريبس يآن برا يرهااگو نمها هفولم است که ليدل نيبه هم باشديشناخت نم
 هايي است که بتوانـد ابعـاد  ها و شاخصعمده اين صعوبت ناظر به تعريف و تحليل مؤلفه دينمايجلوه م

ـت يارائـه چ د. پژوهش حاضر با طـرح  ي را در مقام عمل نشان دهواليتمدار  گرهـاي امنو هـا  مؤلفـه ، يس
ها در چهار محور ارائه شـده اسـت   اين مؤلفه کارآمد باشدي در صدد ارائه نماگرهايي است که واليتمدار

نظريه مشروعيت و مردم و هر يک از اين چهار مؤلفه داراي نماگرهـايي  ، ساختار، اند از رهبريکه عبارت
  .شده است اشاره ه بدانهاالقمر باشند که دمي

  .امت، تيمشروع، يرهبر، ساختار، يواليتمدار :هاهواژكليد

                                            
     Mohamadjavadnorozi@yahoo.comاستادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی *

 15/6/1392ـ پذیرش:  26/2/1392دریافت: 

۶      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

  مقدمه
و  هـا یژگـ یهمـواره و  زیـ ن یالهـ  انیدر اداست.  بوده خیجوامع در طول تار يهاآرمانجمله ز ا شرفتیپ

 يو معنـو  يمـاد  یمصـالح واقعـ   مالحظهو  ه منطبق با فطرت بشرک، یآرمانشرفته و یپمختصات جامعه 
 يبشـر  يهاشهیاند در مقایسه با، یاله انیادمطرح شده در فاضله  نۀیمد مد نظر بوده است. تفاوت، است
امـا مدینـه فاضـله در    ، دینی قابل دسـتیابی اسـت   فاضله نهیمد، اًیو ثان است تیانطباق آن با واقعدر ، اوالً

 تیـ نعیو  قابـل تحقـق   گـاه چیت کـه هـ  اسـ  یانتزاع يردقبه  یافالطونمثل مدینه فاضله ، اندیشه بشري
  .ستین یخارج
توسعه در سـال   ۀمقولتحت عنوان ، معاصر در غرب يهادولت از اهداف مهم یکیبه مثابه  شرفتیپ

و  سـا یکل. منازعـه  دشـو  لیتبـد معاصـر   مسلط در جهـان  یگفتمان تا به دش تالش گردید ومطرح  1945
 يریپـذ تیـ وال دولـت  ایـ  سـا یارباب کلک از یکدام به  نسبت یستیشهروندان با ایآنکه یبر ا یمبندولت 

 يمردم بـر مبنـا  ، اساس نیبر اافت. یها خاتمه سود دولتبه  سمیسکوالر طرهیتا با سیدر نها، باشند هداشت
  .شدطرد  یو اجتماع یاسیاز ساحت س سایو کل داشتهها به دولت یالتزام عمل یقرارداد اجتماع
شـود.  یارتقاي سطح پیشـرفت قلمـداد مـ    یاساسعوامل از  یکی، الماس یاسیدر نظام س يوالیتمدار

تـوان در  یرا مـ  يرهبـر ا یـ  یحاکم اسالم يرهنمودهادستورات و ، احکام به یالتزام عمل ای يوالیتمدار
در  وجو کـرد. جامعه جست يرهبر یساختار و حت، شهروندان، یعنی رفتار کارگزاران، ابعاد نظام اسالمی

هـا و نماگرهـاي اساسـی    : اینکـه مؤلفـه  پژوهش حاضـر عبـارت اسـت از    یاصل پرسش، چارچوب نیا
پرسـش   4در  تـوان یمـ ، مورد نظر ياههبا توجه به مؤلفرا آن  یفرع يهاو پرسشاند؟ ي کداموالیتمدار

  :خالصه کردذیل 
کنـد. آیـا   آموزه حاکمیتی و مشروعیت در اندیشه اسالمی چه قلمروي براي والیتمداري تعریف مـی 

 اند؟ها و نماگرهاي این امر کداموالیتمداري تجویز شده است؟ مؤلفه، ر این آموزهد
به عنوان اسوه و الگو تا چه میزان نسبت به والیتمداري اهتمـام دارد؟  ، رهبري در نظام سیاسی اسالم

 اند؟کدام، بت استیدر عصر غ يرهبر يتمداریکه نشانگر وال یو نماگرهای
سه بـا  یبر عینیت یافتن والیتمداري کدام است و در مقام مقا یسی اسالم مبنظرفیت ساختار نظام سیا

هـا و نماگرهـاي   ویژه لیبرال دموکراسی از چه امتیازهایی برخوردار است؟ مؤلفهبه، هاي سیاسیسایر مدل
 اند؟این امر کدام

  اند؟منش و کنش کدام، ها و نماگرهاي والیتمداري مردم در ساحت بینشمؤلفه
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حاوي  تأکید این پژوهش بر تحلیل شاخص نظام سیاسی اسالم است که، فوق يهاوجه به پرسشبا ت
  گیرد.ساختار و مردم مورد بررسی قرار می، رهبري، مؤلفه مشروعیت، باشد و طی آنچهار مؤلفه می

  . مفهوم شناسي۱
  يواليتمدارالف. 

 يوالیتمـدار  بـه  تظـاهر ار افراد میع یا افراد جامعه و يوالیتمدار تشخیصار یو مع چیست» يوالیتمدار«
در لغـت  » والیـت «تحلیل مفهومی آن امري ضروري است. ، کدام است. پیش از تحلیل ابعاد والیتمداري

، معنـاي حاکمیـت  به، محبت و دوستی و یاري کردن آمده است و در اصطالح، معناي قرابت و نزدیکیبه
به مفهوم پایبندي و التزام عملی بـه والیـت اسـت.     سرپرستی و رهبري سیاسی جامعه است. والیتمداري

 سـت ا پـذیري والیـت  و يوالیتمـدار  هـا گـروه  و افرادبارة در قضاوتسنجه و  اصلی هايمالك از یکی
 اطاعـت  و تسـلیم ، والیتمـداري  نشـان ن یرترب. دارد هایینماگر والیتمداري). اما 1363، ر.ك: ابن بابویه(

بـت  یدر عصـر غ  یهـر فـرد و گروهـ    رفتار تراز، است مختلفافراد  يروالیتمدازان یالبته م، است عملی
به فقها سپرده شده اسـت   جامعه تیحاکم عصر غیبتدر ، بر مبناي نظریه والیت فقیه. است فقیه والیت

اطاعـت   و انحصار در خداوند دارد تیوال، در اسالم. شودیخوانده م »يوالیتمدار«، به آن یو التزام عمل
  .دستور خداوند متعال است هیپا بر بتیو فقها در عصر غ مامان معصوما، امبریاز پ

ز دارد. یـ ن تفـاوت اما نسبت بـه آن  ، مرتبط است يشهروند فیبا وظا، در اندیشه معاصر يوالیتمدار
تعاملی عقالنی میان رهبري دینی و افـراد   بر یمبتن يااز رابطه یحاکه و بود يبار معنو يدارا يوالیتمدار
 يرمـ ا يشـهروند  کـه یدرحـال . اسـت همـراه   يو دلسـوز  یوسـت د، بـت محست. این ارتباط بـا  جامعه ا

و ، مـرج  و بـه هـرج   دنیبخشـ  انیپا از باب، و گام نهادن در آن است یصرفاً حقوق و شکننده، یکیمکان
آگاهانـه نسـبت بـه     يریبـه عنـوان سـوگ    يموافقت رفتـار  يوالیتمدار. اضطرار است ينظم از رو جادیا

  حاکمیتی است. آورلزامقواعد ا
  يب. شهروند

 یـک اهـل  « يبـه معنـا   در لغت »شهروند«است.  »يشهروند«مفهوم ، يوالیتمدارمشابه  يهااز واژه یکی
، در اصـطالح ) و 1373، (دهخدا »باشدیم )citizenship(آن  یسیو معادل انگل است کشور یک ایو  شهر

از  یکـه ناشـ   اسـت  یفیو وظـا  حقـوق  يداراکـه   شـود یاطـالق مـ   یاسیس ياعضو جامعهبه  شهروند
، یو فرهنگـ  یاسـ یس، یسـاختار اجتمـاع   یـک کـه در   تسا يشهروند فرد. باشدیکشور مدر  تیعضو

به طـور   هايریگمیبه تصم یدهو شکل هايگذاراستیس، ماتیجامعه حضور داشته و در تصم ياقتصاد
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اسـت کـه    یاسـ یجامعـه س  یتعضو«، ورتص نیترشهروند در ساده .است ؤثرم میرمستقیغ ایو  میمستق
ـ   يشـهروند ، نیبنـابرا  .بر عهده داردرا  فیاز تکال یفیاز حقوق و رد یفیرد فـرد و دولـت را    نیرابطـه ب

و ملـزم  د یطرف را نسبت به هم مق دوهر  نیب یمتقابل فیکه در آن حقوق و تکال يارابطه؛ دهدینشان م
  ).308ص ، 1387، وودی(ه» کندیم

 »امـت «و  »نـاس «هرچنـد واژه  . گرددیاستفاده م تیرع، ناس، امت رینظ یاز واژگان یالمدر منابع اس
 ایـ  نیـ دکـه   شـود یگفته مـ  يبه مجموعه افراد »امت. «ستین »ندهروش«در مقابل واژه  یقیدق هايمعادل
عـه  جام یـک افـراد   يبـرا  »شـهروند «واژه ، کـه یحـال در. مکان واحد آنها را گرد هم آورده باشـد  ایزمان 

جامعـه مسـئول    يکه رهبر شوداطالق می یکسان به ینیدر اصطالح د »تیرع«واژه . کاربرد دارد یاسیس
ـ ا). 248، ص 14، جق1407، یطبرس ينور( مال و حقوق آنها است، از جان ینگهبان واژه برگرفتـه از   نی

  :دیفرمایاست که م اکرم امبریپ تیروا نیا
نگهبـان و  ، زن .نگهبـان و مسـئول مـردم اسـت    ، شـوا یامام و پ نیئولنگهبان و مس، همانا هر کدام از شما

  د.یمسئول هپس همه نگهبان و هم .است شیخو يمسئول اعمال آقا، غالم .مسئول خانه شوهر است
  ج. نظام سياسي

، یا امـر و نهـ  یـ  اقتـدار : اسـت  یمؤلفـۀ اساسـ   چهـار ، بتیدر عصر غ »ینید يساالرمردم« عناصرسازنده
را مطرح کرد. بر مبنـاي   فیاهداف و وظاتوان یم، . در نهایتاست مردمو  يرهبر، )sturactureساختار (

هـاي نظـام سیاسـی    ن سـاحت یي در همه اوالیتمدارگیرد. مسئله این چهار مؤلفه نظام سیاسی شکل می
بدان معنی است که اصول و مبـانی فکـري   ، ي در عرصه اقتدار و مشروعیتوالیتمدارمطرح است. یعنی 

به این معناسـت کـه مقـام    ، يي در عرصه رهبروالیتمدارها دارد. م والیی هویتی مستقل از سایر نظامنظا
، ي در حـوزه سـاختار  والیتمـدار اسـت.   ینـ ید يهان فرد در مقابل آموزهین و متعبدتریترت خاضعیوال

مسـتقل  ، گـذاري ها و سیاستدر کارویژه یانظباق یا تأیید رهبري نسبت به آن است. ساختار نظام اسالم
همان التزام عملی آنـان نسـبت بـه رهنمودهـاي حـاکم      ، منش و کنش افراد، از نظام سکوالر است. رفتار

  اسالمی است.
  يالزامات شهروند

 کـه در آن  شـد یدولت قلمداد مـ  یکشهر به مثابه  .عضو دولت بود يباستان به معنا ونانیدر  »شهروند«
بـر   يشـهروند ، پـس از رنسـانس  . آمدنـد ین دولت به حساب مـ شهروند آ ژهیو طیبا شرا، یافراد خاص

 دولـت خـود   هیـ علکه ، شهروندان صرفاً حامالن حقوقگردید.  فیعرت یهمگان فیحقوق و تکال اساس
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 .هـم هسـتند   فیو تکال فیوظا يسریک يدارا لکه آنان نسبت به دولتب ستندین، را مطرح کنند ییهاادعا
 فی). امـا تکـال  280ص ، 1387، (هیـوود  شهروندان سـخن گفـت   فیلاز حقوق و تکا توانیم، روازاین

، دهـد  انجـام  را یفیتکـال  چـه  رودیمـ  انتظار شهروند و از ستیچ حکومت و حاکم مقابل در شهروندان
  ست؟یچ خوب شهروند يهاشاخص

ـ  شهیدر اند توانیشهروندان را م یاسیس فیتکل نییبت. کنندیرا رد م یاسیس فیتکالها تسیشرناآ رارداد ق
کـه داوطلبانـه    از توافق اسـت  یخاص نوع یعموم لیتحل کیدر  یاجتماع، قرارداد کرد لیتحل یاجتماع

 یتـوافق  یقرارداد اجتمـاع . مقابل وجود دارد توافق نیا طیو در مورد شرا شودیافراد جامعه بسته م انیم
ـ  یدهایو سو دیدر قبال فواکه به واسطه آن دولت را ، شهروندان و دولت انیم ایشهروندان  انیاست م  هک

  ).295ص ، 1387، وودیی(ه ردیپذیم، آورد رابب تواندیم قدرت حکمران یکیفقط 
ـ ، به اطاعت از دولت و الزام شهروندان یاسیس فیتکلدر اندیشه سیاسی غرب ، اساس نیبر ا  يتعهـد ر ب
، 1387، یـوود ی(ه انددهآن دولت را انتخاب کر يدر درون مرزها یاست که شهروندان زندگ یمبتن ینمض

  :کردیاد  زیمتما هینظر دواز  توانیم یقرارداد اجتماع هینظر، مقابل در ).298ص 
و  شـهروندان در احتـرام بـه دولـت     فـه یوظ، ییراگسودمند ۀیدر نظر: یشناختفرجام يهاهینظرالف. 

ـ ا. کنـد یاست که دولت فـراهم مـ   یمبتن ییهانیکی ای دهیبر فا، آن نیاطاعت از فرام  فیـ تکل دگاهیـ د نی
 ۀیـ نظر. کنـد یعمل مـ  یممومنافع ع ایمشترك  ریکه دولت به خ داندیم تیواقع نیرا برآمده از ا یاسیس

را  یشـادمان  نیشـتر یب از حکومـت اطاعـت کننـد کـه     دیشهروندان بدان سبب با :دیگویم ییراگسودمند
  ).303ص ، 1387، (هیوود کندیفراهم م مشمار مرد نیشتریب يبرا

 یاسـ یس فیتکـال ، هیـ نظر نیـ در ا: شـهروندان  يبـرا  فیبودن وظا یعیدر جامعه و طب تیعضوب. 
و رفتـار   شـه یاز اند يورد، یاسـ یس فیـ درك و تصور از تکل وهیش نیا. شودیم قلمداد یعیطب يافهیوظ
بـر   .کنـد  یآن را عملـ  یاخالق لیکه شخص ملزم است بنا به دال ستمی ااقدا ایکار ، فهیوظ. است ياراد

جـان   يبـه بهـا   یو اجـازه نـداد حتـ   ابه ، آتن است ونیمد گفتیه مکنیو ا سقراط یدانقدر، اساس نیا
 فـه یوظ يبـه معنـا   یاسـ یس فیـ تکل. ها مقاومـت ورزد یبرابر آتن در ای آتن چالش کند نیخودش با قوان

 دولـت اسـت  به احترام و اطاعت از خـود   شهروند فهیوظ يبلکه به معنا، ستین یاطاعت از قانون خاص
  ).72ص ، 1385، عالم(

و نسبت افـراد و جامعـه و حکومـت     یاسیجامعه ساز  یکسانیل یتحل، ارسطوو  افالطونۀ شیاند در
 يجانـدار ، عـت یاست و انسـان بـه حکـم طب    یعیطب يادهیپد، دوآن  دیاز د یاسیجامعه س. دشویارائه م
 زیـ آنـان ن  یکـه زنـدگ  ، نارداروزنبـ  يعسل بـرا  يکندو رینظ ؛ درستبالطبع است یمدن وانیو ح يشهر
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 خـود  یاجتمـاع  نیاز قـوان  هکودکانـ  ست کـه شـهروندان  ا نایوران بنبا ز انسان تنها تفاوت، است یعیطب
 ةسـت کـه دربـار   ا آن انیآدم یاسیس یزندگ یو شرط اصل فهم آن را دارند ییبلکه توانا، کنندینم تیتبع
  ).68 ص، 1388، تی(عنا مشورت کنند شیجامعه خو نیقوان

واژه  نیـ ا نیـی در تب لیـ مشترك ذ يهامشخصه به توانیم، يشهروند يهاهیمتعدد و نظر فیدر تعار
  :  اشاره کرد

  ؛جامعه ياعضا یتمام يبرا یو نقش اجتماع گاهیپا ینوعـ 
  ؛کسانیبرابر و  یاجتماع و تعهدات هاتیو مسئول فیتکال، حقوق، فیاز وظا هوستیمجموعۀ به هم پـ 
، یاسـ یمختلـف س  يهـا مشارکت فعاالنه در جامعه و ساحت يبرا یاجتماع تیلق و عضواحساس تعـ 

  ؛یفرهنگ و یاجتماع، ياقتصاد
گوناگون فـارغ از تعلـق    يازهایمنابع و امت، ایجامعه از مزا ياعضا یعادالنه و منصفانه تمام يبرخوردارـ 

 ).134ص ، 1387، ینیحس ی(نجات یو قوم یمذهب، ينژاد، یطبقات

  ل مسئله اطاعتيو تحل يواليتمدار ؛يندشهرو
  الف. انديشه غربي

بشر  یمهم در زندگ يامسئله، باطل ایبه دستورات حاکم حق  یعمل التزام ایو  ريیپذتیله والئمس
 ایـ  يوالیتمـدار مسـئله   توانیم، رونیازا. گوناگون مرتبط است يهابا دانش یماست که از نظر عل

 يارشـته انیـ م ایو  یچندوجه، دهیچیپ يارا مقوله یحکومت یمر و نواهاوا به یاطاعت و التزام عمل
و  یاسـ یالـزام س . ابـد ییارتباط مـ  تیمشروع ۀله با مقولئمس نیا یاسیس ۀدر ساحت فلسف. برشمرد
مسـئله   لیـ کـه در تحل  یمختلفـ  يهـا دگاهیـ د ياست که بر مبنا ياطاعت از حاکمان امر یچگونگ
 تیرضـا  ایـ بـر توافـق   ، یقرارداد اجتماع هیدر نظر. اطاعت ابدییارتباط م، مطرح است تیمشروع

چـون   يبـر امـور   یاسـ یاطاعـت از قـدرت س   تیمشروع، یسنت ۀیدر نظر. شهروندان استوار است انیم
از تـرس   یاطاعت از حاکم ناش، زور و غلبه هیو در نظر است یمبتن يدیسف شیرو  وخیتخیش، وراثت

  ).23 ص، 1385، (همپتن و قدرت فائق حاکم است
نظـم   ۀبه مقول، شهروندان نسبت به حکومت یالتزام عمل ایو  له اطاعتئمس یشناسدر ساحت جامعه

 .شناسـان ارائـه شـده اسـت    جامعه ياز سو یگوناگون يهادگاهید، نظم ۀینظر لیو در تحل ابدییارتباط م
 یگوناگون مـورد بررسـ   يهااهدگیمسئله نظم را از د، یشناسمکاتب گوناگون در جامعه يبر مبنا توانیم

 .شـود یمـ  لیو نه فرد تحل یاجتماع يمسائل و موضوعات بر مبنا یشناسدر جامعه، یطور کلبه. قرار داد
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در . اسـت  يفـرد  اتیـ و روح تیشخصـ  لیـ بـر تحل  یمبتنـ  هـابز  دگاهیـ مسئله اطاعـت در د  کهیدرحال
 نیـی تب کردگراییدر مکتـب کـار  ، تاسـ  یما در اطاعت امر اجتماع متیعزنقطه  مییکرود یشناسجامعه

مـورد   سـتم یجامعه بـه مثابـه س  ، هینظراین در . است وبرو  میدورکاز نگرش  زیمسئله اطاعت و نظم متما
  ).131ص ، 1388، (جورج ریتزر ردیگیتوجه قرار م
سـاختار   نیادیـ از عناصر بن یکی، هاي مختلف علوم انسانیفارغ از ارتباط آن به دانش، اطاعتمسئله 

گـران  یبـه اطاعـت از د   یضـرورت ، کنـد یمـ  یاز اجتماع زنـدگ  به دور که یانسان. است یاجتماع یندگز
بـا وجـدان در   کـه   یفرمـان از  ایـ آهمواره مطرح است کـه   ین سؤال اخالقیا، ند. در مسئله اطاعتیبینم

را بـه  جامعـه   يهـا بافـت  یتمـام ، یسرکشـ  معتقدند کارمحافظه ۀفالسف ؟اطاعت کرد دیبا، تناقض است
فرمـان   نیست اا بهتر، دهدیبه شر فرمان م حکومت که یهنگام یحت کنندیو استدالل م اندازدیخطر م

کـه   يچ وجه به عهـده فـرد  یبه ه ین عملیت چنیمسئول معتقد است که، افزون بر آن هابز. دیبه اجرا درآ
ان یـ گرا. امـا انسـان  اده استاست که آن را فرمان د یبلکه بر عهده حکومت، ستیآورد نیآن به اجرا در م

فـرد بـا    یقضـاوت اخالقـ   یکنند که وقتـ ید داشته و استدالل میتأک يدر تقدم وجدان فرد، ن موردیدر ا
  ).18ص ، 1381، لگرامی(م تقدم داشته باشد دیفرد با یقضاوت اخالق، رندیحکومت در تضاد قرار گ

، امـا بعـد از انتخـاب    شـود یانتخاب م یمقامبه  کیانتخاب دموکرات قیافراد از طر، یدموکراس طیدر شرا
ایـم  دیـده بارهـا   مان طور کـه همتر نیست کاند گر به آن مقام رسیدهیق دیکه به طر یته آنها از کسانیاتور

گیـرد وارد  با وجدان در تضـاد قـرار    تواندیم مستقر شده است کیطور دموکراتبه اي کهتهیورخواست ات
ـتگ ، کـا یپوسـت امر مردمان سـرخ  ينابود، پوستاهیسان سها انونیلیم يسازکردن و برده ـ  يریدس  یجمع

ـ  يهاکایییآمر ـتفاده از بمـب ناپـالم عل   ، تبـار یژاپن ـ اس ـ رنظامیه غی ـ  یان وی ـ  نتنـام ای ـ یس ههم  هـاي تاس
در هـر   بودند ینیبشیپ لباند و از جمله موارد اطاعت قاشده یناش کیدموکرات یکه از ملت انديارحمانهیب

، لگـرام یاطاعت از فرمان بـود (م  يعاد يهابلند شد اما پاسخ متداول انسان یاعتراض اخالق يمورد صدا
  ).227ص ، 1381

  ب. انديشه اسالمي

در  يوالیتمـدار با مسئله  سهیدر مقا، غرب شهیدر اند یاسینظام س يهامؤلفه و سایرشهروند  انینسبت م
 یاسـ ینظام س گریمؤلفه د سه بت افراد جامعه بانس، یاسالم شهیدر اند. ستین اسیقابل ق یاسالم شهیاند
 بشـهروند خـو   يهااز شاخص یکی يوالیتمدار .کرد لیتحل يوالیتمدار ای يریپذتیدر وال توانیرا م

از  هـا مؤلفـه  سـایر نسـبت بـا   ، يشـهروند  فیو تکـال  فیکه افزون بر انجام وظااست  یدر جامعه اسالم
  .جامعه دارد يساختار و سلوك رفتار، در عرصه تفکر ییوال شهیاند انیجر به ياژهیاهتمام و
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اسـت؛   یاسـ یدر فلسفه س یاز مسائل اساس یکی، مسئله اطاعت از حاکم و حکومت و حد و مرز آن
 يبـرا . تخلـف کننـد   یاسـ یاز اوامر حاکم و رهبـران س  توانندیم یبدان معنا که شهروندان در چه صورت

امـر   نیـ مکاتب در ا ریبا سا اسالم یاسیس ۀفلسف یاساس يهازیاز تما یکی :گفت توانیم، مهم نیا نییتب
تخلـف در   ایـ ، اطاعت کرد دیبا ایآ ؟کرد دیچه با، اگر حاکم به ناحق حکم کرد بدان معنا که؛ نهفته است

  :است يضرور ریمسئله اشاره به نکات ز نیا نییو تب حیدر توض .شودیمجاز شمرده م يموارد نیچن
 نیـ هـا در ا پرسـش  نیتـر مهم. گرددیبازم تیبه مقوله مشروع، ندان از دولتمسئله اطاعت شهرو. 1

 بیهـا تصـو  کـه دولـت   ینیاز قوان میملزم هست زانیتا چه م يما شهروندان عاد نکهیا :ند ازاعبارت نهیزم
 برخـوردار  یاسـ یاز اقتـدار س  یطیشـرا  هها در چدولت .میکن يرویاطاعت و از دستورات آنها پ، کنندیم

 تیرا بـه رسـم   یاسـ یکه مردم اقتدار س شودیموجب م، سویک اقتدار از ). 27ص ، 1388، لری(م دهستن
ن اسـت کـه   ایـ از  یاطاعت مردم ناشـ  .که به آنها فرمان دهد درا دار قح نیدولت ا، بشناسند و در مقابل

  مان).(ه را داشته و آنها موظف به اطاعت از قانون هستند ینیحق به وضع قوان، معتقدند حکومت
 يبـر مبنـا   یمناسـبات اجتمـاع   میو تنظـ  یحاکم اسالم تیوال رشیپذاطاعت و ، در اندیشه اسالمی

نهـاده و بـر    يرا به کنـار  ين بشریقوان یحاکم است. جامعه اسالم یت الهیاز مشروع یناش، هیفق تیوال
دهـد.  یر خود قـرار مـ  رفتا يباشند مبنا یرا که منطبق با خواست اله ینیتنها قوان، یعیت تشریربوب يمبنا

و  يریپـذ تیـ اما سطوح و قلمـرو وال . گرددیجامعه م یموجب انسجام اجتماع یاطاعت از حاکم اسالم
از  سـت یبایمـ  یـی افراد جامعه در نظـام وال  کند.یرا مشخص م يریپذتیوال حد و مرز، یاطاعت از ول

، نایـ افـزون بـر    .کننـد  اطاعـت ، شـود یخوانـده مـ   »یحکم حکـومت «که در اصطالح ، یحکومت نیفرام
نظـام بـه    یکلـ  يهایکه به مثابه خط مش، را ینیجامعه د يرهبر يهاهیتوصست یبایکارگزاران جامعه م

ـ ابـه   يریپـذ تیـ وال کنند. يستگذارایرا بوده و بر اساس آنها سیپذ، رودیشمار م معنـا بـا توجـه بـه     ن ی
ـ یهمراه با رو، بتیصر غعادل در عفقیه  ایدر عصر حضور و  نیمعصوم يرهبر تیحاکم  یکرد عقالن

  است. یاله يهات ارزشیتحقق و حاکم یاست که در پ
از امـور   ياریدر بسـ عمـل   يمبنـا ، بـت یغدر عصر  هیفق یول نیو همچن گفتار ائمه ای یعمل ةریس
نـۀ  یمعموالً دو برداشـت در زم ، یاسیس يهاانیان جریاست. در تحوالت پس از انقالب و در م یاجتماع
  کنیم:الً بدان اشاره مییشود که ذیمشاهده م يرهبر يهادگاهیه عمل به دگستر
هـا  دهیا يداشته و بر مبنا فقیه والیته یدر نظر يتمداریوال از رساان یبرداشتبر اساس  ی. برخ1

را  رهبـري اند که ین گروه مدعیه هستند. ایفق یدگاه ولیر دییتغحتی به دنبال ، خود يهاو خواسته
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چنان در تنگنا قرار داد کـه از حکـم   ، مسائل مهم يانه پارهیها و در زمتیر مواجهه با واقعد یستیبا
 فرمایشات بنديتقسیمبا ، گرید یر نظر دهد. برخییها تغو مطابق با ضرورت يبه احکام ثانو یواقع

ا یـ کنند و یرش دستورات به بهانه ارشادي بودن آنها استنکاف میاز پذ، ارشاديو  مولوي به رهبري
خـود   يبرا، هاکرده و در سایر عرصه حکومتی حکم از تبعیت خود را موظف به تنها يگاهی افراد

 از بعـد  موضـوعات  همـه  درسـت  یبایانـد کـه مـ   یا مـدع یـ و  کنندینم يافهیتعهد و احساس وظ
ه دشـنی  ایشان يریگکه موضع یزمان را رهبري سخن، تید. در نهاش عمل وارد رهبري گیريموضع

کـه مسـئله    يوالیتمـدار بـا  ، دگاهین دیک از ایهر ). 76ص1375، نابی( ندکنمی عمل، ده شودیو د
  منافات دارد.، ن نوشتار استیمورد پژوهش ا

ـ  به هیفق یول هايدیدگاه دقیق مطالعهوظیفه افراد ، از دیدگاه معتقدان به نظام والیی. 2 اسـت   ايهگون
 نیابـت  بـه  توجه با و شناخترا کشف و  رهبري رفتاري ةسیر و اياندیشه چارچوبمدد آن  بهبتوان  که

 در یحتـ  کـه  جایی تا داشت اطاعت يرهبر فرمایشات و مطالبات درخصوص، زمان امام از ایشان
 تـرویج  بـه  نیـز  را دیگـران و  داده تشخیص و فهم را درست موضع و راهز ین کنندمی سکوت که مواقعی
 کـالن  هـاي سیاسـت  راسـتاي  در حرکـت  میزان ق کرد.یتشو آن ققتح چگونگی تبیین و گفتمان درست

 هـاي شـاخص  از یکی تواندمی، است رهبري مصوب که، کشور اصلی هايگیريجهت و شعارها و نظام
بـا کشـف    آن اسـت کـه   یقـ یحق يوالیتمـدار ، بر اسـاس آنچـه گفتـه شـد    . باشد يوالیتمدار تشخیص
 يم شـده از سـو  یترسـ  یاسـاس خطـوط کلـ   ر خود را برمنش و رفتايرهبر يو رفتار يفکر يراهبردها

  م.ییم نمایتنظ يرهبر
بـر پایـه آن    و گیـرد  قـرار  کـار  دسـتور  در وي از اطاعـت  مستلزم این است کـه  فقیهوالیت به اعتقاد

 مرجـع  بـه  فـردي  وظـایف  شـناخت  درافراد . ده شودانه يکناربه  شخصی هايسلیقه و هاتنش، تضادها
 وجـود  اصـالً  و کـرد  پیـروي  را فقیـه والیـت  نظر باید، روز اجتماعی مسائل در اما، نندکمی رجوع تقلید

  .است دلیل همین به نیز فقیهوالیت

  ياسيو ابعاد نظام س يواليتمدار
 نیـ د يهـا و آگاه به ساحت و مدبر ریمد، عادل یول تیحاکم. است ییهاهابعاد و مؤلف يدارا یینظام وال

بـا آنهـا سـروکار     هیـ فق تیـ و حاکم تیکه وال یممرد. رودیمهم به شمار م يهامؤلفه نیاز ا یکی، اسالم
 يهـا از احکـام و ارزش  ياریبسـ  ریـ نظ یـی نظـام وال  یبایتینیع. است یینظام وال یکمؤلفه  گرید، دارد

 تیـ اهـل ب  رهیو سـ  اتیـ روا، اتیـ که در آ، ینید يهاآموزه هیبدان معنا که بر پا؛ است یکیتشک، یاسالم
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را  یجوامع اسـالم  سایر، آن هیسپس بر پا. کرد یرا طراح لآهدیالگو و مدل ا یک توانیم، منعکس است
  .قرار دارند آلدهیااین نسبت به  یگاهیو جاه سنج قرار داد که در چه شیمورد سنجش و پا

و سـپس   همیلـ ع لیومـ  ایـ مـردم  ، حاکم ای یمرکب از ول را ییاگر نظام وال، براساس آنچه گفته شد
 کـه  افـت یدر تـوان یمـ ، میریساختار در نظر بگ، ها و سپسو ارزش نیکه بر اساس قوان، ینید ياهآموزه

 پـنج  وودینـدروه االبتـه   .مراتب است يو دارا یکیتشک، مؤلفه چهار نیاز ا یکهر  افتنی تینیتحقق و ع
  :شماردیبرم نیدولت را چن یاصل یژگیو

هـا و  تر از همـه انجمـن  رب، لحاظ نیو از ا بردیمبه کار  يقدرت مطلق و نامحدود، دولت حکمران است
ـ   یجامعه مدن »یخصوص« يدر مقابل نهادها یدولت ينهادها. جامعه است يهاگروه . انـد یومآشـکارا عم

 يهـا مجموعـه  کـه یدرحالد. انیآنها به صورت جمع يو اجرا هايریگمیدار تصمعهده هک ییهامجموعه
ـ بـه طـور معمـول ا   ، برخـوردار اسـت   تیدولت از مشروع. هستند يفرد منافع نیتأم يبرا یخصوص  نی

ـ  ت). ی(مشـروع  آورنددولت بر افراد جامعه الزام يهامیاست که تصم رشیموضوع مورد پذ  ۀلیدولـت وس
ـ دولت با. کندیم یبانیاعمال فشار از اقتدار دولت پشت. سلطه است  وي نیاز قـوان  کـه  ابـد ی نـان یاطم دی

ـ تعر ییایدولت از لحاظ جغراف تیصالح، لحاظ نیاز ا. است ینیرزمس یدولت انجمن. شودیاطاعت م  فی
  ).130ص ، 1389، وودی(ه شوندیم

به اختصـار و بـا توجـه بـه چهـار       یطاغوت یاسیتوان در مقابل نظام سیرا م یینظام وال، سهیدر مقام مقا
  ر بیان کرد:یمؤلفه در جدول ز

  ی با توجه به شاخص والیتمداريطاغوتو نظام ل با مد سهینظام والیتمدار در مقا. 1جدول شماره 
 )والیتمدارفقیه (مبتنی بر والیت  یت الهیحاکم یت طاغوتیحاکم

یشناسگونه
  کیدموکرات  يدادباست  سهیمحور مقا

  تیمشروع فقها) دگاهید بر خواست خداوند (ابتنا  عامه مردم  یموروث و یخاندان
  رهبري  ن در برابر قانون الهییرترین و متعبدتصالح  استکباري  استکباري

 ساختار یاله مبتنی بر قانون بشر عامه يسو از يبشر قانون يفرد قانون

 مردم هاامت و رسمیت داشتن خواص و تشکل مردم در قالب ساختار حزبی توده مردمی در قالب قبیله و در خدمت حکومت

 تيمشروع واقتدار الف. 

. اسـت  تیـ پرسـش از حـق حاکم  ، مطـرح بـوده اسـت    خیول تـار در ط وهماره  که ییهااز پرسش یکی
 . درشـده اسـت   هـا از حکومـت  یانواع مختلفـ  يریگمتفکران موجب شکل يپرسش از سو نیا یبررس
کـه برآمـده از   ، یاز اصول اساسـ  یکی. است یعیو تشر ینیتکو تیتنها خداوند برخوردار از ربوب، اسالم

 باشـد یم نید تیاصالت حاکم، ردیمورد توجه قرار گ یستیاب یو در دولت اسالم است میقرآن کر اتیآ
و خـود را پوشـش    طیو رابطه او با مح هاانسان ریگسترده رابطه فرد با خدا و رابطه انسان با سا وکه قلمر
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، یر الهـ یـ غ ریعمقابل تش در یو از منظر قرآن دتوحیدر اصل  شهیر، نید تیاصالت حاکم قاعده. دهدیم
ا  أَهواءهم تَتَّبِع والَ اللّه أَنزَلَ بِما بینَهم فَاحکُم«باشد: یم دارد ینفسان يدر هواها شهیرکه  مـع  اءك نَ  جـ مـ 

هرگونـه تمسـک بـه    ). 48(مائده:  »واحدةً أُمۀً لَجعلَکُم اللّه شَاء ولَو ومنْهاجا شرْعۀً منکُم جعلْنَا لکُلٍّ الْحقِّ
  .است ینفسان يعمل به هوا، باشد عتیکه در تعارض با شر يشرب نیقوان

 یتلقـ  يوالیتمـدار ، یالهـ  عتیشـر  و نسبت به قـانون  یعاطف لیو تما تیتبع، يوفادار، تعلق خاطر
 ایـ قواعـد   تیـ اعتقاد آنان به حقان از یناش، افراد از قواعد قدرت يرویاطاعت و پ، اساس نیبر ا. شودیم

 یو ضـمانت اخالقـ   بـدیل ت یدرونـ  يبـاور  بـه ، در نزد افراد جامعـه  اعدقو یدرست. حکومت است حق
نسبت بـه   یو احساس تعلق عاطف یتیحاکم قواعد رشیضمن پذ یطوالن يندیافراد در فرا یعنی ؛ابدییم

اسـت   یعنصـر اساسـ   سهمتضمن  دییتأ نیا. کنندیم داینسبت به حفظ قواعد پ ايهاحساس مسئوالن، آن
  ).1386، (ر.ك: یوسفی یاسیو تعهد س یاسیتعلق س، قواعد قدرت تیحقان دییتأ :ند ازاکه عبارت

براسـاس نـوع    .ردیـ گیت مـ أنشـ  یمختلف یاز مبان، قواعد تیو حقان یبر درست یباور شهروندان مبن
احکـام   يبـر مبنـا   ه قواعـد قـدرت  ک، ینظام اسالم کیدر باشد. یتفاوت م یمبان نیا، یاسیس يهانظام

ـ ، قواعـد  تیـ حقان دییو تأبود  خواهدی دینیتیحقانقدرت  قواعد تیحقان، دریگیشکل م ینید مفهـوم   هب
بدان معنا است که فـرد در ارتبـاط    یاسیتعلق سقواعد قدرت است.  یو اله ینیبه منشأ د باور شهروندان

بت بـه  فرد نسـ  یبستگو دل يابراز وفادار. پنداردیم یاسینظام س کرهیاز پ ییخود را جز، یاسیبا نظام س
  وجو کرد.توان میزان وفاداري و احساس تعلق خاطر جستیرا م یاسینظام س

در جهـت   یو آمادگ یاسیت فرد نسبت به سرنوشت نظام سیاز احساس مسئول یحاک، یاسیستعهد 
و قواعـد   یاسـ یحفـظ نظـام س   يدر راسـتا فرد بدان معنا که آن است؛  یحفظ و حراست از قواعد اساس

). از آنجـا  303ص ، 1386، یوسـف یخود گذشت کنـد (  يق فردیاز منافع و عال حاضر است، آن یاساس
ره یات و سـ یـ روا، اتیـ آ یعنـ ی ینید يهاافتن آن به آموزهیبه استناد ، يگونه رفتارهر یکه اتقان و درست

باشـد و بـه طـور     ینـ یل دیـ بـر دال  یسـت متکـ  یبایم، تین اساس آموزه مشروعیبر ا، است تیباهل
  به مؤلفه و نماگر ندارد. يازیخود ن، یعیطب

 قـرار  طـاغوت  والیـت  در، باشـد  نداشـته  قـرار  الهـی  والیت در انسان اگر، اسالم سیاسی اندیشه در
 مسـیر  تا کوشدمی، الهی حدود از تجاوز با و شده خارج الهی والیت از که است کسی طاغوت .گیردمی

 از ثرأتـ  عـدم  و متعـارف  حـدود  از تجـاوز  يمعنـا  به، سرکشی و طغیان .دهد تغییر راست راه از را امت
، 1376، طباطبـائی ( اسـت  عبودیـت  دایره از خروج و استکبارورزي سبب به، الهی پروردگاري و ربوبیت

  ).192ص ، 20 ج
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 و پیـامبر  والیـت  از اطاعت در که است عبودیت و توحید نماد، قرآنی هايآموزه در، الهی والیت
 پیونـد  اولـواالمر  و پیامبر والیت به را خویش والیت همواره خداوند، روازاین. یابدمی تحقق اولواالمر

 بـه  نسـبت  که است کسی طاغوت). 59 ست (نساء:ا دانسته ایشان از اطاعت در را خود از اطاعت و زده
 والیـت  بـه  نیـز  را دیگـران  و کنـد مـی  سرکشـی ، است اولواالمر و رسول و خدا والیت که، حق والیت
 زیـرا  ؛اسـت  کیـد أت مـورد ، اصـل  یک عنوانبه، طاغوت والیت با مبارزه، روایناز. کندمی دعوت خویش
  .است طاغوت والیت همان که بود خواهد باطلی والیت گمانبی، نباشد حقی والیت هرگاه

 ایـن  در. پـردازد مـی  طـاغوت  اهل و ایمان اهل گروه دو بنديدسته به، نساء ةسور 76 ۀآی در خداوند
 والیـت  تحـت  کـه آن یـا ، هسـتند  خداونـدي  والیـت  و حکومـت  تحت یا مردم که دشومی نروش، آیه

 يبرتـر  مصـداق ، طـاغوت  بـراي  بخـواهیم  اگر .است طاغوت اصلی نماد شیطان، گیرندمی قرار طاغوت
 بـه ، اهللاوالیـت  برابر در طاغوت والیت دادن قرار با خداوند. کنیم اشاره شیطان و ابلیس به باید، کنیم بیان
 کـه  کننـد مـی  گمان برخیوجود دارد.  جمع قابل غیر تضادي، والیت دو میان که دهدمی توجه امعن این

ـ  ؛انـد گرفته قرار میانه درحدکه  هستند طرفیبی امت همانند  والیـت  نـه  و اهللا والیـت  نـه  کـه  معنـا  اندب
 شـرکی  گونـه  یچهـ  خداوند که جایی آن از. باشندنمی اهللا والیت منکر که هرچند .اندپذیرفته را طاغوت

 طـاغوت  والیـت  را کتـاب  اهـل  از گمراهـانی  والیـت  و پـذیرد نمـی  نیـز  را سست ایمان، پذیردنمی را
  ).60- 59 :مائده( شماردمی

 کـه  هسـتند  کسانی، باطل جبهه. است شناسایی بلابه روشنی ق باطل و حق جبهه دو امروز جهان در
 رهبـري  بـه  جهانی استکبار .کنند سست را جتماعیا و خانوادگی و اخالقی هايارزش بنیاد تا کوشندمی

 بـه  ایمـانی  والیـت  و فقیه والیت .است شده شناخته شیطانی والیت و طاغوت عنوان به غرب و مریکاا
  .است گرفته قرار الهی والیت ۀجبه در ایران رهبري

 )ي(رهبرياسالم حاکم در يواليتمدار بعد

 یالهـ  يرهبـر  بدون یاسالم جامعه که معنا بدان است؛ یهال يرهبر، یاسالم نظام سازندة عناصر از یکی
 ییهـا یژگـ یو از که يفرد است. هیفق یول بر عهده کشور دولت استیر، بتیغ عصر رد. دریگینم شکل

 یبنـدگ ، اسـالم  در اسـت یس محـور  برخـوردار باشـد؛ چراکـه    خداونـد  به نسبت توکل و چون اخالص
 امـت  آحاد و افراد به صادقانه ست. رسالت خود را خدمتا محورفهیوظ یاسالم استیس و بوده خداوند

فـرد بـه    نیرتبنـد یپا یحـاکم اسـالم  باشـد.   صـدر  سـعه  يتحمل و دارا ها رایقرار دهد و سخت یاسالم
ـ  یعـ یبـه طـور طب  ، اسـت  یو التزام به قانون الهـ  يبندیپا يوالیتمداراگر  یعنی؛ است عتیشر  هیـ فق یول
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، هیـ فق یولـ  يوالیتمدار زانیو همواره در سنجش م است یاحکام اسالم ها وفرد به آموزه نیرتوالیتمدار
، میاز منظـر قـرآن کـر   . باشد یاسالم يهابه احکام و آموزه يبندیو پا التزام، خشوع، دبتع يولگا یستیبا
  ).106ص ، 12ج ، تایب، ی(دوان است ئرو جا هدلعااز حاکم بر دوگونه  یولت

و  یصـدور حکـم حکـومت    طـرح  تیو مشـروع  است هیفق یلو، بتیدر عصر غ يریگمیمرجع تصم
ـ . اسـت  یو نقلـ  یعقلـ  يهـا بـر اسـتدالل   یاست که مبتن عتیشر از یناشاو  يگذاراستیس ، هیـ فق یول
مطلقـه   تیـ وال«کـه از آن بـه    یعیوسـ  اراتیـ که از اخت را دارا است یدولت اسالم منصب در نیتریعال
، در عصـر حضـور  . اسـت  يرمجـ  ازمنـد ین، یاسـالم  عتیشر ياجرا. برخوردار است، شودیم دای »هیفق
بـا همـان    یدولـت اسـالم   اسـت یر، بـت یدر عصـر غ  .امر هسـتند  نیمتکفل ا و امام معصوم امبریپ

  ).95و  49- 46 :دهئما( است هیبا فق زیو امامان معصوم ن امبریپ یحکومت اراتیاخت
 یولـ  يوالیتمـدار  اخصشـ  ينماگرهـا  ي در حاکم امري تشکیکی و ذومراتب است.والیتمدار

و  یلهـ حـق ا  يبر مبنـا  یبه حق صدور احکام الهه یفق یول باورتوان در ینش را میدر حوزه ب هیفق
اند در مقام عمل و رفتار عبارت يوالیتمداروجو کرد. شاخص جست اسالم یتعهد به اصول و مبان

قدرت ، جامعه اسالمیآفرینی در تالش در جهت عزت، جامعه فانیضع یبر اساس زندگ یزندگاز: 
 بـه  تیـ وال يواگـذار ، عـدالت  مقتضـاي  به رفتار، یاسالم جامعه مصالح يمبنا بر رفتار، فرماندهی

 فقـه  مبنـاي  بـر  داوري، مردم عموم و خواص سوي از يریپذنظارت، شدن افتی صورت در اصلح
 دیـن  تبیین( افزاییبصیرت و روشنگري و یاله احکام قبال در خشوع و میتسل، اخالق و حکومتی

  .است )افتاء و

 ساختار در يواليتمدار

 هامـروز  نیکره زم قابل سکونت يهابخش ۀهم، در هر حال .وز استمآدرس يوالیتمدار ۀتأمل در مقول
 یعـ یبـه طـور طب   .است که به اصطالح عضو سازمان ملـل اسـت   ییاز کشورها یکی تیدر تحت حاکم

بـه   یالتزام عملـ  ایاطاعت  ۀمسئلرود. به شمار می یاسیس يهانظاممهم در  ايمسئله يو شهروند تیتابع
کـه همـه    اسـت  اسـتوار  تیواقع نیا هیبر پا، کندیم تیاعمال حاکم نیمع يایجغراف کیدر  که یحکومت
 ایـ  یالهـ  یکلـ  يبنـد طبقـه  در یک، میکه از منظر قرآن کر برندیبه سر م یکمانحا تیها تحت والانسان
  .ندقرار دار یطاغوت

 مناسـبات  میتنظـ  یو چگـونگ  حاکم يکه برا یطیو با شرا یشهروندان در جامعه اسالم یم عملالتزا
 هـا یژگیو نیحاکم برخوردار از ا چنانچه .خوانندیم »یاله تیحاکم«، حاکم و مردم مطرح است یحقوق
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آنچـه   حـال د. شـو یخوانده م »یطاغوت تیحاکم«صورت  نیدر ا، پایبند نباشد یاله نیبه قوان اید و اشنب
  .است یاسالم شرفتهیپ آلدهیا يو الگو ینید تیدر حاکم يوالیتمدارشاخص  لیتحل، مهم است

، اًیـ . ثانسـت ا یاسـالم  عبرآمـده از شـر   قانون آن، اوالً است که تیاز حاکم يساختار یدولت اسالم
در ، نایـ بـر  افزون . داشته باشد یاله تیو مشروع انتخاب شده یضوابط اسالم يدولت بر مبنا کارگزاران
 نیفاصـله گـرفتن از قـوان   ، با توجه به آنچه گفته شد. ردیمورد توجه قرار گ یضوابط اسالم زیمقام اجرا ن

. سـازد یمـ  ورد یما را از دولت مطلوب اسالم، اسالم دگاهیبه د ون توجهبد کارگزاران رفتار ایو  یاسالم
 در، اسـاس  نیا بر ابد.ییم نسق و نظم نید اقامه هیپا بر و دارد اشخاص از مستقل یتیهو، یاسالم دولت
، گفـت. در سـاحت سـاختار    سخن زین یاسالم ساختار يوالیتمدار زانیم از توانیم يوالیتمدار مبحث

  توان برشمرد:دو مؤلفه را می
د کـه بـراي تـدوین و اجـراي خـط      وشهاي مشخصی اطالق میبه فعالیتکه هاي فرآیندي کارویژه

 ها ضرورت دارد.مشی

 هاي سياست گذاريرويژهكا

، بـدین ترتیـب   .سـازد ظرفیت نظام سیاسی براي تأثیرگذاري بر پیرامون خود را فراهم می، هااین کارویژه
  رسانند.به کارآمدي نظام یاري می

  )Process Functionsهاي فرآیندي (الف) کارویژه
  ه خطوط ترسیم شده رهبریها بر پاها و سیاستزان انطباق برنامهیم

  میزان انطباق ساختارها با منویات رهبري
  افزایی ساختاربصیرت

  )Policy Functionsگذاري (هاي سیاستکارویژه

  ساختار از ولی فقیه يیابی اجزامشروعیت
  م شده ولی فقیهیترس يهایانسجام داخلی قوانین بر پایه خط مش

  ر کاپیتوالسیون)یفقدان زمینه سلطه در ساختارها (نظ
  ه از سازمانیفق یت ولیابراز رضا

  در حوزه ساختار يوالیتمدار يها. شاخصه2جدول

 مردم در يواليتمدار

 نیـ هـدف ا  .قابل طرح است یفراوان مباحث، و نسبت آنان با حکومت یشهروندان جامعه اسالم ةدربار
، معـه امـت  . جااسـت  ینـ ید تیـ آنان نسبت به حاکم یالتزام عمل ای يوالیتمدارشاخص  لیپژوهش تحل

نـه  ، اسـت  ییایـ حرکـت و پو ، ن جامعهیا محور. یکمال خداگونگ ير مردم به سویس يمرکبی است برا
ت اقتصاد و رفاه جامعه با چـالش و  یموارد امن یاگرچه ممکن است در برخ یعنیروزمره؛  یگذران زندگ
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رفت؛ چـون حرکـت   یرا پـذ  د آنهـا یو با به خود راه داد یها هراستنش نیاز ا دینبااما ، رو شودتنش روبه
  ).72ص ، 1387، الهدي(علم ن اقتضائات را به دنبال داردیا، ر مذکوریدر مس

  مـان ی. ا3 . نفـاق؛ 2کفـر؛   .1دارنـد:   سه نوع رفتـار ، تیوال به ینه و امر قبال در هاو انسانهمه افراد 
  رش.یپذ و

 یالهـ  زالیاز قدرت ال یشنا قدرت تیهرچند مشروع. در اسالم مردم هستند یاجتماعمنبع قدرت 
آمـده اسـت کـه نظـام      یقانون اساسـ  دودر اصل . شودیم ریتعب »یاله تیحاکم«که از آن به  است

در  یسـت یهمگـان با ، اصـل  نیبراساس ا. ستا کتای يبه خدا مانیا هیبر پا ینظام یاسالم يجمهور
را بـر   نیهر کس شهادت. دنهن يبه کنار متعارض با آن را يهاتیو حاکمه بود میتسل مقابل خداوند

 فیحقوق و تکال يدارا و باشدیم یاز امت اسالم يمسلمان محسوب شده و فرد، کند يزبان جار
او مـورد احتـرام    يو آبرو تیثیح، مال، ست که جانا نای فرد کیاسالم آوردن  آثار. است یمتقابل

و در چـارچوب قـرارداد    براساس عهد زین رمسلمانانیغ .کس حق تعرض به آن را ندارد چیبود و ه
؛ 204ص، 1384، د (عمید زنجانیردگیحفظ م یتوسط دولت اسالم آنان يجان و مال و آبرو، ذمه

  .)200-155ص، 1386، نیاءشبان
  امت در حوزه بينش يواليتمدار يهاالف. نماگر

داد.  منش و کنش نشـان ، نشیتوان در سه محور بیرا م یافراد جامعه اسالم يتمداریوال ينماگرها
 مـان یاو از  ياعتقـاد  یاز مبـان  بـت یدر عصر غ یاز حاکم اسالم يرویو پ تیتبع، نشیدر ساحت ب

، گونه که در زمـان حضـور  همان. است ینیاسالم و تحقق احکام د ییهدف آن برپا .ردیگیت مأنش
. ن نهـاد گرد هیفق یبه دستورات ول یستیبا زین بتیدر عصر غ، کرد تیتبع یستیو امامان با امبریاز پ

پایداري و آگـاه بـه مواضـع حـق     ، توانند بر دوش بگیرند که اهل بینشاین پرچم را تنها کسانی می
  ).173خ ، (نهج البالغه باشند

  ر نشان داد:یجدول ز يتوان در محورهاینش را میب ين نماگرهایترمهم

  حوزه بینش

  میزان شناخت نسبت به ولی فقیه حاکم
  ان رهبري (تقویت گفتمان رهبري)سازي در طول گفتمگفتمان

  گزینی در اندیشه و رفتاراسوه
  میزان آگاهی به جایگاه والیت فقیه در دستگاه معرفت دینی

  میزان آگاهی به دالیل اثبات والیت فقیه
  هاي سیاسیشناخت جریان

  دشمن شناسی

  ینش)بدر حوزه رفتار ( يوالیتمدار يها. شاخصه3جدول
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  امت در حوزه منش (احساس و عواطف) يواليتمدار يهاب. نماگر

 ین خشـک حکـومت  یتنهـا در کاربسـت قـوان   ، »تیوال«ل واژه یتحل ياست که بر مبنا ینظام، یینظام وال
که برآمده از احساسات و عواطف پـاك افـراد   ، قیعم یبلکه افزون بر آن از روبط انسان، شودیخالصه نم
 ین همـان قـدرت نرمـ   یـ کند. ایها حکومت مبر قلب ییوال يرهبر، رونیامند است. ازبهره، امت است

در حـوزه   يوالیتمـدار  ياز نماگرهـا  یاز درك آن ناتوان هستند. حال برخ يماد يهااست که حکومت
  ر نشان داد:  یتوان در جدول زیا احساسات و عواطف را میمنش 

  منش (احساس و عواطف)

  همراهی در شادي و حزن
  ض بر مبناي خواست ولیتنظیم حب و بغ

  اظهار سپاس نسبت به نعمت رهبري
  ستیزي (تبري)دشمن

  الفت و اخوت اجتماعی، پیوند

  در حوزه رفتار(منش) يوالیتمدار يها. شاخصه4جدول

  امت در حوزه کنش (رفتار) يواليتمدار يهاج. نماگر

نکـه رفتـار شـهروندان    یوجو کرد؛ استج یتوان در رفتار آحاد امت اسالمیرا م يوالیتمدار ینیع یتجل
تـا   یو نظام اسالم يدارد و افراد جامعه در تعامل با رهبر یامت اسالم يرهبر يهابا خواست یچه نسبت

 یالً برخـ یذ، کنندیعمل م يو يم شده از سویترس يهااستیو س یزان به دستورات حاکم اسالمیچه م
  شان داده شده است:ا رفتار نیدر ساحت کنش  يوالیتمدار ينماگرها

  رفتار

  هاي تعریف شده رهبريتنظیم رفتار بر اساس شاخص
  هاي نظامگیري بر مبناي سیاستموضع

  رهبريرهنمودهاي پذیرش و اجراي دستورات و 
  حفظ اسرار نظام

  تینقد مشفقانه و خیرخواهی نسبت به حاکم
  دهی صادقانهمشورت
  پذیري والییمسئولیت

  هاها و توطئهن در برابرجوسازيفعال بود
  جویانناپذیري در مقابل سلطهسازش

  در حوزه رفتار (کنش) يوالیتمدار يها. شاخصه5جدول

  يواليتمدار موانع
 در انعطـاف  از، اسـت  متصـلب  و سـاختارگرا  که، معاصر يهادولت برخالف، یشۀ اسالمیاند در دولت

 و رفـاه  و تیـ امن، نظـم  همچـون  يمحـدود  ولـت اهـداف  د، معاصر شۀیاند در است. برخوردار ساختار
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، اسـت  اسـتوار  يدیـ توح یشناسـ انسـان  هیـ پا بر که، یاسالم دولت اهداف اما کند.یم يریگیپ را یآبادان
 محـور نظـم  معاصـر  يهـا دولـت  اسـت.  محورکمال انسان تیغا تبع به یاسالم دولت ست.ین ریپذانیپا

، یاسـالم  دولـت  در رونـد. یم شمار به متوسط یاهداف تیامن و نظم جادیا، یاسالم دولت اما در هستند.
 یاسـالم  دولـت  اسـت.  برخـوردار  يشـتر یب تیـ اهم از یحکـومت  يسـازوکارها  به نسبت احکام ياجرا
 بـودن  محورفهیوظاست. با توجه به  یاسالم دولت ییغا و متوسط اهداف تحقق یپ در و بوده گرافهیوظ

تحقق اهـداف بـه شـمار     يبرا يو تنها ابزار نداشته یخود اصالت يدساختار دولت به خو، یدولت اسالم
با تأمـل  ، ینیدولت د فیاهداف و وظا. رودیخود هدف به شمار م برالیل يهادولت، کهیدرحال .رودیم

بـه   لیـ ن ياهداف است و بـرا  يسر کیبه  یابیدست نید ۀفلسف. است یابیقابل دست نیدر ابعاد مختلف د
  .شودیم فیتعر یتیحاکم ياز ساختارها یکهر  يبرا یفیوظا، آنها

از آنهـا   یکـه برخـ   شـود یاسـتخراج مـ   اتیو روا اتیاز آ، در اسالم استیس یاصول و مبان، اهداف
 یامر به معـروف و نهـ  ، یعدالت و توجه به مصالح عموم، شورا و مشورت، یاله تیحاکم: ند ازاعبارت
رشـد   يمساعد برا یطیمح جادیا، و تقوا مانینشر ا، تو مودت نشر محب، یمانیا يبرادر میتحک، از منکر

اقامـه  ، و پرسـتش  تیـ عبود، لیبس ینفبراساس  یروابط خارج میتنظ، شتیمع ریتدب، تیامن، نظم، مانیا
  ي.محورهم و حقا يهامالك يها در راستاحل تزاحم، در جامعه نید

 یزمـان  طیشرا تابع که است عتیشر هیپا ،جامعه تیریمد و قیتطب يمبنا بر یاستیس، عادالنه استیس
 یاسـالم  حاکم اراتیاخت از یکی و نبوده عتیشر از کیتفک قابل عادالنه استیس، سخن گرید به ست.ین

از  یکـ ی يوالیتمـدار . اسـت  یاسـالم  تیـ هو از انتیصـ ، یاسـالم  دولـت  فیوظا دیگر از یکی، است
در صـدر   یامـت اسـالم  . بوده است امروز صدر اسالم تا به خیدر طول تار يمهم جامعه بشر يمحورها

 امیـ از جملـه ق  یحـوادث  ظهـور ، آزمـون  نیـ ا جـه ینت .دادند یآزمون سخت عنصر نیدر مواجهه با ا، اسالم
 زشیـ دچـار ر ، هـا آزمـون  نیـ در مواجهه بـا ا  ياریبس. باشدیم نیرالمؤمنیام عصر يهاجنگ، عاشورا
 تیـ حاکم تافته و دچـار نرا بر يعدالت علود. موال آوردنر در اثتکا و ییاگرایدن، ییساآتن هبرو  و شدند

ول فـ موجـب ا ، تیـ آنان در اهتمـام بـه مسـئله وال    يانگارسهل. شدند هیامیبن مثل یظالم يهاحکومت
بـه دسـت منافقـان و     یاسـ یو س ياقتصـاد ، یامـور فرهنگـ   تیشمو ت در جامعه شد یاسالم يهاارزش

 »رفت و عـدالت شـ یپ« ۀبـه نـام دهـ    يمقام معظـم رهبـر   ياز سو دهه چهارم. افتاد اسالمدار دشمنان نقاب
دهـه   یـک بخـش  تنیز، دهه نیو عدالت در ا شرفتیپ، تیعنصر وال سه، نیبنابرا. شده است يگذارنام

دنیاپرسـتی   و، جهلي در طول تاریخ را بایستی در والیتمدارترین موانع . مهماست یو عمل یتالش علم
  وجو کرد.جست
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، نخستین قربانی او زبیر است و اگر زبیـر پیـروز شـود   ، واهللا اگر طلحه پیروز شود«د: فرمایمی علی
  ).77ص، 2ج، 1386، (یعقوبی» اولین قربانی او طلحه است

و وابسـتگی فـامیلی    حجـاب معاصـرت  ، نگـري سـطحی ، خودمحوري، هواپرستی، زدگیشخصیت
تبعیـت از   .نگرانی من از دو چیز است«د: فرمایمی علیپذیري است. از دیگر موانع والیت گراییگروه

امـام   .»هواپرستی اسـت ، هاآغاز پدید آمدن فتنه« فرماید:آن امام همام می ».هواي نفس و فراموشی قیامت
  .»برندهمان افراد او را از دین بیرون می، کسی که با معیار اشخاص وارد دین شود«فرمایند: می صادق

  گيرينتيجه
چهار مؤلفـه اسـت کـه     ياست. نظام سیاسی دارا يوالیتمدار، بتیه در عصر غیت فقیالوبه  یالتزام عمل

حـوزه  ، عرصـه اقتـدار و مشـروعیت   ، يهـاي آن یعنـی حـوزه رهبـر    ي در همه ساحتوالیتمدار مسئله
 یاسـالم  ۀشـ یدر اند. باطل اسـت  ایبه دستورات حاکم حق  یعمل التزامساختار و رفتار قابل طرح است. 

. کـرد  لیتحل يوالیتمدار ای يریپذتیدر وال توانیرا م یاسینظام س گریمؤلفه د سه جامعه بانسبت افراد 
تـوان  یرا مـ  یاسینظام س یشناس. گونهگرددیبازم تیمسئله اطاعت شهروندان از دولت به مقوله مشروع

در  هیـ فق یولـ  يوالیتمـدار  يهـا شـاخص  .داد قرار یبررس مورد یو طاغوت یدر دو چارچوب کالن اله
اسـالم   یمبـان  و اصول به و تعهد یاله حق يمبنا بر یاله احکام صدور حق به يبه باورمند، نشیحوزه ب

 بـر  یفرماندهی زندگ قدرت، اسالمی جامعه در آفرینیعزت جهت در است و در ساحت رفتار به تالش
 يواگـذار ، عدالت يمقتضا به رفتار، یاسالم جامعه مصالح يمبنا بر رفتار، جامعه فانیضع یزندگ اساس

 فقـه  مبنـاي  بـر  داوري، مـردم  عموم و خواص سوي از يریپذوجود نظارت صورت در اصلح به تیوال
 )افتـاء  و دین تبیین( افزاییبصیرت و روشنگري، یاله احکام قبال در خشوع و میاخالق تسل و حکومتی

  ت.اس
فرآینـدي  با توجه به دو مؤلفه ، يوالیتمدار زانیم از و دارد اشخاص از مستقل یتیهو، یاسالم دولت

چـون   ییبیـنش و نماگرهـا   با توجه به سه مؤلفـه ، گفت. در حوزه رفتار توان سخنیمگذاري سیاستو 
 و در اندیشـه  گزینیاسوه، رهبري گفتمان طول در سازيگفتمان، حاکم فقیه ولی به نسبت شناخت میزان
 والیـت  اثبـات  دالیل به آگاهی میزان، دینی معرفت هدستگا در فقیه والیت جایگاه به آگاهی میزان، رفتار
چـون   ییاز نماگرهـا ، شناسی سـخن گفـت. در مؤلفـه مـنش    سیاسی و دشمن هايجریان شناخت، فقیه

 نعمـت  بـه  نسـبت  سـپاس  اظهار، ولی خواست مبناي بر بغض و حب تنظیم، حزن و شادي در همراهی
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 براسـاس  رفتـار  ر تنظـیم یـ نظ ییار از نماگرهـا نـه مؤلفـه رفتـ   یاد کـرد. در زم یـ ، سـتیزي رهبري و دشمن
 دسـتورات  اجـراي  و پذیرش، نظام هايسیاست مبناي بر گیريموضع، رهبري شده تعریف هايشاخص
، صـادقانه  دهـی مشـورت ، رهبـري  بـه  نسـبت  خیرخـواهی  و مشـفقانه  نقـد ، نظـام  اسـرار  حفظ، رهبري

  د کرد.ایها برابر جوسازي در بودن والیی و فعال پذیريمسئولیت
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  منابع
  ، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.الدین و تمام النعمۀکمال)، 1363ابن بابویه، محمدبن علی (

علیرضـا طیـب، تهـران،     ۀ، ترجمـ چارچوبی نظري براي بررسی سیاست تطبیقی، )1377( گابریل، بینگهام پاول و رابرت مونت آلموند
  .مرکز آموزش مدیریت دولتی

  نظران ایران، تهران، کتاب صبح.، گفتگوي صریح نشریه صبح با صاحبچهرهبههرهچ)، 1375( منابی
  .ناجا، بی، بیمفاخر اسالمتا)، (بی یعلی، دوان

  ، تهران دانشگاه تهران.نامۀ دهخدالغت)، 1373اکبر (دهخدا، علی
  هاردهم، تهران، علمی.، ترجمۀ محسن کالنی، چ چشناسی در دوران معاصرنظریۀ جامعه)، 1388ریتزر، جورج (

 .، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیالمللیآثار جهاد در روابط بین)، 1386نیاء، قاسم (شبان
  ، تهران، اعلمی.المیزان)، 1376طباطبائی، سیدمحمدحسین (

  ، تهران، دفتر مطالعات وزارت خارجه.تاریخ فلسفه مبانی غرب)، 1375عالم، عبدالحرمن (
 ی.دفتر نشر فرهنگ اسالم، ، تهرانساختار امت، )1387(احمد دیسي، دالهعلم

 ، چ هفتم، تهران، امیرکبیر.فقه سیاسی)، 1384عمید زنجانی، عباسعلی (
  .زمستان، تهران، در غرب یاسیس ۀفلسف ادیبن، )1388( دیحم، تیعنا

 .مرکز، تهران، يکمال پوالد ۀترجم، یاسیس ۀفلسف، )1388( دیوید، لریم
 .نااختر، تهرانقلی، خدا، ترجمۀ مهران پاینده عباس ه یک دیدگاه تجربیتریوتاطاعت از ا)، 1381( لیانتاسم، راگلمی

در  یمقـاالت "جامعـه و دولـت    یانقـالب اسـالم   در:، )1387( »رانیدر ا يشهروند یاجتماع تیواقع«دمحمود، یسی، نیحس ینجات
  .ریکوجا، ی، بیتهران ینیحس ینجات دمحمودیس و يبه کوشش مسعود کوثر رانیا "یاسیس یشناسجامعه

  .البیت، قم، مؤسسه آلمستدرك الوسائل و مستنبط المسایلق)، 1407نوري طبرسی، میرزا حسین (
  ، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.فلسفۀ سیاسی)، 1385همپتن، جین (

 .ین، تهران، عبدالرحمن عالم ۀترجم، استیس، )1389درو (انیوود، ه
  .سمو، قعبدالرحمان عالم، تهران ۀترجم، یاسیس یۀنظر ۀمقدم)، 1387ـــــ، (

 نا.، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، تهران، بیتاریخ یعقوبی)، 1383یعقوبی، احمدبن اسحاق (
جامعه  یمانقالب اسال، »زدیشهر تهران، مشهد و  3دولت در  یاسیس تیسنجش مشروع جیتر نتامسئله گران یتأمل«، یعلی، وسفی

  .1386، و دولت

  


