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The internal constituents of the theory of Guardianship of the Islamic Jurist are
an interconnected set and systems, which can be derived in the form of
systematic and disciplined model, conceptual, normative, structural, and
functional components; and we can explain each of them as a relational reaction.
In this regard, the purpose of the research is to reread and present a new plan for
the theory of political guardianship. The research method is descriptiveanalytical, and the data were gathered with library method. The results indicated
that the theory of political guardianship is composed of five key concepts—
forger of guardianship, guardian, pupil, domain of power, and network of power
whose internal network is fed by Islamic propositions. The internal structure of a
political guardianship consists of political and social elements, the role of each is
arranged and planned in a framework with two characteristics—interactive and
systematic—of Islam. A guardian jurist assumes a legitimate, communicative,
guidance, and strategic role within a political guardianship system. A pupil (an
individual, civil society, and government) is actively involved as a permanent
and participatory constituent of the guardianship system in all structural,
functional and feedback processes. As the condition for application and
condition for the continuation of political guardianship, people are both the
cause of which a political system comes into existence, and the cause of which it
continues to exist; therefore, the network and flow of power are endowed with a
participatory characteristic.
Keywords: Guardianship of the Islamic Jurist (Velayat-e-Faqih), Theocratic
Order, Political System, Network of Power.
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اجزای درونی نظریهی ولایت فقیه ،نظام و مجموعهای بههمپیوسته استت هته میتتوا در
قالب مدل منظومهای و سیستمی ،عناصرِ مفهومی ،هنجاری ،ستاتتاری و هتارهردی آ را
استخراج هرد و در یک هنش ارتباطی منطقی به تبیین هر یک از آ هتا پرداتتتد در ایتن
راستا ،هدف پژوهش حاضر بازتوانی و ارائه طرحی نو پیرامو نظریتهی ولایتت سیاستی
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بودد روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعتا

بتا روش هتابخانتهای گتردآوری

شدندد نتایج نشا داد ،نظریهی ولایت سیاسی ،مرهب از پنج مفهوم هلیدی :جاعل ولایت،
ولی ،مولیعلیه ،دامنهی قدر

و شبکهی قدر

است هه شتبکهی درونتی آ بهوستیلهی

گزارههای اسلامی تغذیه میشودد ساتتار درونی ولایت سیاسی متشتکل از مجموعتهای از
عناصر سیاسی و اجتماعی است هه نقش هرهدام در چارچوب ویژگی دوساحتی تعاملی و
نظاموار اسلام چینش و آرایش یافته استد ولی فقیه در درو نظام سیاستی ولتایی ،نقتش
مشروعیتی ،ارتباطی ،هدایتی و راهبردی داردد مولیعلیه (فرد ،جامعهی مدنی و دولت) بته
عنوا عناصر مقوّم و مشارهتی نظام ولایی در تمامی فرآینتدهای ستاتتاری ،هتارهردی و
بازتوردها حضور فعال دارندد مردم به عنوا شرط اِعمال و شرط استمرار ولایت سیاسی،
هم علت محدثهی نظام سیاسی و هم علت مبقیهی آ هستند؛ بدینلحاظ شتبکه و جریتا
قدر

از تصلت مشارهتی برتوردار استد

کلیدواژهها :ولایت فقیه ،نظام سیاسی ،ولایت سیاسی ،شبکهی قدرت.
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نظریهی ولایت سیاسی شیعه ،از تضارب پنج مفهوم کلیددی" :شدریعت /االدو ولایدت"،
"ولایت /ولی"" ،دولت /مولی للیه سیاسی"" ،ملت /مولی للیده ااتمدالی" و "دامندهی
ولایت" شکو گرفته است .در میان این مفاهیم" ،ولایت" بهلنوان مبنای مشرولیت نظام
سیاسی همانند نخ تسبیحی است که بین دیگر اازای آن رابطهی کلامی ،فقهی و حقوقی
برقرار میکند .درواقع مولفدهی ولایدت ،لهددهدار کدارویههی راهبدری و ربطدی در درون
شبکهی ارتباطی چهارگانهی یادشده است؛ لذا نباید مباحث "نهاد دولت" و "نهاد ولایت"
را با یکدیگر خلط کرد" .نهادِ ولایدت" دارای کدارکردِ مشدرولیتی ،راهبدری ،هددایتی و
سیاسددتگذاری کلددان اسددت؛ درحالیکدده "نهددادِ دولددت" متکفددو کددارویههی مشددارکتی،
برنامهریزی و اارایی است؛ مردم و نهادهای مدنی نیز نقش مشارکتی ،تعاملی و نظارتی را
بهلهده دارند.
نظریهی ولایت فقیه را از هر منظری که مطالعه کنیم ،یک منشورِ دو واهیِ و ربطدی
بین دو دوگانههای :دین و سیاست ،دولت و ملت ،مشرولیت و مشارکت ،حد و تکلید ،
خیر لمومی و خیر خصوصی ،فضیلت و آزادی ،انتصاب و انتخاب ،و  ...است.
در لرصهی نظام سیاسی یکی از معضدلات و محدذورات اساسدی اندیشدهی سیاسدی،
خصوصا در غرب ،این بوده است که چگونه میتوان بین فضیلت (خیر ،سعادت لمدومی و
دولت) و آزادی(خیر ،سعادت خصوصی و فرد) موازنه و آشدتی ایاداد کدردگ چگونده مدانع
کجتابیهای حکومتها شویم تا ارزشها و نیز کرامت و حقوق شهروندان حفظ شودگ
راهکار افلاطون(بودگرا) ،نظریهی "فیلسوفشاهی" است؛ این فیلسوفشداه اسدت کده
بهللت ارتباط با لالم مُثُو(خیر مطل ) قوانین خوب و سعادتبخش را اسدتخرا و تددوین
میکند؛ تا زمان ماکیاولی(لصر رنسانس) این رهیافت فکری بر فلسدفهی سیاسدی غدرب
حاکم بود .اما ماکیاولی و دیگر متفکران ظاهرگرا(نمودگرا) بر واودِ خیرِ مطل ِ فرا تاریخی،
خط بطلان کشیدند؛ بعدها نیز اندیشمندان دیگر همانند هابز و روسدو ،بدرای برونرفدت از
پارادوکس فوق ،مفهوم "ح طبیعی" را براسته کردند .با گذشت زمان ،فضیلت و سعادت
لمومی ،معلول گزارهها و واقعیتهای زندگی سیاسی ااری شد؛ بدهدنبال آن ،سیاسدت از
مقام پیشین خود بیشتر تنزل یافت و به حفظ نظم ،امنیت و تامین نیازهای طبیعی انسان
اکتفا نمود و از سعادت و کمالِ غایی فاصلهی بیشتدری گرفدت .اکندون در غدرب ،نده از
فضیلتِ فلسفیِ یونان باستان (سعادت با گزارههای مُثُلی) خبری هسدت و نده از فضدیلتِ

39

سال بیست و یکم /شماره هشتادوچهارم  /زمستان 7931

39

انسانِ مومنِ کلیساییِ لصر قرون وسطایی (سعادت با گزارههای انایلی) و نه از فضدیلت
طبیعیِ لصرِ رنسانس (سدعادت بدا گزارههدا و قدوانین طبیعدی) .ایندک فضدیلت بهمثابده
گزارههای تاریخیای است که در متن زندگی ساخته میشوند؛ لذا لملا خیدر لمدومی بده
منافع ملی تقلیو یافته است (بلوم ،7212 ،صص.)7-85 .
داستان غمانگیز ارتباطِ فضیلتِ لمومی و فردی در دنیای اسلام بهگونهای دیگدر رقدم
خورد .در اهان اسلام بعدد از چدرخش سیاسدت از "ولایدت" بده "خلافدت" و بعددها بده
"سلطنت" ،فضیلت لمومی و سعادت فردی در درون کاخهای سبز و سرخِ خلفا ،امیران و
پادشاهان مفقود گردید .در چنین شرایطی" ،نظریهی ولایت سیاسدی" بدهللت اتصدال بدا
قوانین وحیانی ،راهکار اصیوتر و کارآمدتری را به اامعهی انسانی و اسلامی ارایه میکند.
چون نظریهی ولایت فقیه را از هر منظری نگاه کنیم ،منشور چندواهی اسدت .مهمتدرین
کارویههی این نظریه ،پوزدن میان "خیدر مطلد " (دیدن) بدا "خیدر لمدومی" (دولدت/
مولیللیه دولتی) و "خیر خصوصی" (مولیللیه ااتمالی) اسدت .درواقدع ،فقهدا بهمثابده
کسانی هستند که در پی ایااد پیوند میان فضیلت (خیر لمومی) با آزادی و کرامت انسانی
(خیر و حقوق شهروندان) ،از مارای خیر مطل و فضایو الهی پو میسازند .این فضدایو
که در لصر حضور با "نظریهی امامت" ،از مارای لقلانیت معطوف به لصدمت (ولایدت
لِصمی) تالی مییابد ،در لصر غیبت بدا "نظریدهی ولایدت فقیده" از مادرای لقلانیدت
معطوف به ااتهاد پویا کسب میشود.
بهبیاندیگر ،بنبست تئوریکِ نظم سیاسی غرب کده تداکنون چهدار راهکدار (فلسدفی،
کلیسایی ،طبیعی و اامعهشناختی) نسبتا ناکارآمد را تاربه کرده است ،در اهدان تشدیع از
همان ابتدا با رهنمودهای ائمهی معصومین للیهمالسلام قابو گشدایش بدوده اسدت .ایدن
راهکارِ که لبارت است از "لقلانیت معطوف به کلدام و فقده"؛ بدومیترین و کارآمددترین
راهکاری است که اکنون در قرن بیستویکم ،با گذشت نزدیک به چهار دهه از تاربدهی
انقلاب اسلامی ایران ،با همهی کاستیها و موانع متعددش ،همچنان بهمثابدهِ بددیوِ دیگدر
نظریههای سیاسی ،حضور بالندهی خود را در زندگی سیاسی حفظ کرده است.
ذکر این نکته لازم است که نظریهی "ولایت سیاسی" در ابتدای تاربدهی خدود قدرار
دارد؛ از اینرو تا رسیدن به وضعیت مطلوب ،راه طولدانی در پدیش روسدت .بدهتعبیر امدام
خمینی (« )7257ما اصو موضوع (نظریهی ولایت فقیه) را طرح کردیم و لازم است نسدو
حاضر و نسو آینده در اطراف آن بحث و فکر نماید» (صص.)781-787 .

اازای درونی نظریهی ولایت فقیه ،نظام و مامولهای بههمپیوسته است که میتدوان
در قالب مدل منظومهای و سیستمی ،لناصرِ مفهومی ،هنااری ،ساختاری و کارکردی آن
را استخرا کرد و در یک کنش ارتباطی منطقی به تبیین هر یک از آنها پرداخت .نگرش
و روش منظومهای ،بهللت دارابودن خصلت کونگرانده و شدبکهای ،میتواندد یدک نگداه
منسام و سازوار (دوران ،7211 ،صص 71-75 .و مرلشی ،7237 ،صص )58-51 .از لناصرِ درونیِ
نظریهی ولایت فقیه به ما ارائه دهد .در این نوشتار تلاش میکنیم تدا بدا اسدتفاده از ایدن
روش ،نظریهی ولایت سیاسی را بازخوانی کرده و طرحی نو دراندازیم.
 .1مفاهیم

نهاد اسلام (مجموعه نظامات)

مشارکت سیاسی

مشرولیت

مشارکت سیاسی
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در درون "نظریهی ولایت مطلقهی فقیه" ،چندین مفهوم کلیدی سیاسی نهفته اسدت کده
در یک روابط منطقیِ نظاموار و در یک شبکهی ارتباطی مشدرولیتی و مشدارکتی ،نظدام
سیاسی خاصی را پدید میآورند .امام خمینی از این نظام سیاسی ،تحتلنوان "امهدوری
اسلامی" یاد کردهاند و مقام معظدم رهبدری نیدز آن را "مردمسدالاری دیندی" نامیدهاندد.
شبکهی ارتباطی چهار مفهوم فوق را میتوان با نمودار ذیو نشان داد:

سیاسی

(ولی)
نهاد ولایت
نظام سیاسی ولایی
نهاد دولت (مولی للیه دولتی))

نهادهای مدنی ومردم (مولی للیه غیردولتی)

با تواه به اهمیتِ کاربستِ مفاهیم فوق در نظام سیاسی ولدایی ،هدر یدک از آنهدا را
بهاختصار توضیح داده و سپس مدل و الگوی آن را بازسازی و ترسیم خواهیم نمود.
 .1.1جاعل ولایت (اسلام بهمثابه مجموعهی نظامات)

اسلام بهمثابه مامولهی مقررات ،قوالد و نظاماتی است که از اانب خداوند برای هددایت
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بشر نازل شده است و سه ساحت لقاید ،اخلاق و احکام فردی و ااتمالی را دربر میگیرد؛
از اینروست که باید منبع تغذیه یا ادلهی وادود ،وادوب و مشدرولیتِ ولایدت فقیده را از
درون گزارهها و منابع اسلامی استواو کرد .شیعیان برخلاف اهوسنت ،مسالهی امامت و
ولایت را رکن اساسی اسلام و منصبی الهدی میدانندد (کلیندی ،2 ،7253 ،صدص 21 .و  )37و
معتقدند که االوِ آن ،شارع مقدس است (مائده2 :؛ مظفر ،7211 ،ص.)711 .
از دیدگاه امام خمینی ( )7257اسلام صرفا مامولدهی دسدتورالعمو فدردی و اخلداقی
نیست؛ بلکه مامولهای از نظریدات و نظامدات ااتمدالی و سیاسدی بدرای ادارهی امدور
لمومی است (صص 81 ،38 ،73 .و .) 13از دیدگاه ایشان ،حاکمیتِ مطلد «إِنِ الْحُكْمُُ إِلما
لِلهِ» (یوس  )11 ،و تدبیر امور و امر سیاسی «ألا لهُ الْخلْقُ والأمْرُ» (الراف )81 ،از آن خداوند
است؛ این حاکمیت و ولایت سیاسی درلصر حضور ،به معصوم و در لصدر حرمدان از
معصوم ،به فقیه اامعالشرایط واگذار شده است (همان ،ص.)811 .
همچنین ایشان معتقدند دین اسلام ،نظامی "هدایتگر"" ،7کامو" ،3منسدام و یدک
ماموله بههمپیوسته و "غیرقابو تقسیم" 2اسدت .پیوسدتگی مقدررات اسدلام دلالدت بدر
نظاموار ،منظومهای و بههممرتبطبودن اازای آن است؛ از اینرو هرگونه تفکیدک اادزای
آن مواب نقص در سیستم اسلام و اختلال در ساختار و کارکرد آن میشود .بههمیندلیدو
است که امام خمینی ( )7288در تعری اسدلام تاکیدد میکندد« :الاسملا وم الحك ممۀ
بشئ ونها»(  ،3ص)822 .؛ یعنی اسلام یک مامولهی کامو از حکومت و نظام سیاسی بدا
تمامی لوازم و نهادهای مورد نیازش است و «لهذا میبینیم که امام باقر  ،ولایدت را در
لرض صوم و صلاه و امثال اینها میآورد و ولایت ،ماری اینهاست»(امام خمیندی،7287 ،
 ،31صص.)21-31 .
بهتعبیردیگر ،اسلام دین واحد است ،ولی دو تالی و ظهور دارد :یکی ظهدور لفظدی در
قالب قرآن و احادیث؛ و ظهور دوم ،لیندی ،کده بهشدکو "فدردی" (انسدان کامدو) و یدا
"ااتمالی" در قالب حکومت و ولایت سیاسدی (بدهمعنای مامولدهی نظامدات سیاسدی،

« .7إِنَّ هَّذَّا الْقُرْآنَّ یهْدِی لِلَّتِی هِی أَّقْوَّمُ» (اسرا.)3 ،
« .3لاَّ رَّطْبٍ وَّلَّایابِسٍ إِلَّا فِی کِتَّابٍ مُبِینٍ» (انعام.)83 ،
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 .1.1ولیّ (نهاد ولایت و رهبری)

«ولایت» (به فتح و کسر واو) و دیگر مشتقات آن ،در معانی متعددی استعمال شده اسدت
که مهمترین آنها لبارتاند از :صاحب ،صدی  ،رفید  ،موافد  ،نصدرت ،یداری ،محدب،
سلطان ،تصدی امر ،تسلط ،سیطره ،سلطنت ،امارت ،حکومدت ،تددبیر ،رب ،مالدک ،سدید،
منعم و  . ...معنای اصلی این واژه ،قرارگرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است ،بهنحویکده
هیچ فاصله و اداییای در بینشدان نباشدد (راغدب اصدفهانی7171 ،ق ،ص811 .؛ ابدن فارسدی،
7111ق8 ،؛ زبیدی7171 ،ق ،71 ،ص .)235 .تامو در این معنا حاکی از آن است که ندولی
قرابت حسی و معنوی در تمامی معانی فوق نهفتده اسدت و همانندد ندخ تسدبیح ،همدهی
کاربردهای فوق را بههم متصو میکند .در یک تقسیمبندی کلی ،معانی متعدد مدذکور را
به چهار دسته میتوان تقسیم کرد .7 :قرابت یا نزدیکی؛  .3محبت یا دوستی؛  .2نصرت یا
یاری؛  .1حکومت یا تصدی امر؛ مراد ما در بحث ولایت فقیه ،لمدتا معنای چهارم است.
نکتهی دیگری که از معانی مختل واژه ولایت بهدست میآید ،آن است که در همهی
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ااتمالی ،فرهنگی و  )...تالی مینماید .فقها متکفوِ استنباط و استخرا این نظامدات ،در
چارچوب زمان و مکان و نیز نظارت کلان بر آن بهمنظور اارایینمودن آنها هستند.
نظر به اینکه موضولات و نیازهای انسان ،نظداموار بدوده و از همچدون کدوِ مدرتبط
بههم ،شبکهای است ،نصوص و مکتب اسلام را نیز باید بهمثابه یک سیستم فهمیدد و بدا
لنایت به ویهگی کو منسام و مرتبط بههم بودنش آن را تحلیو کدرد .امدام خمیندی بدا
اذلان به مطلب فوق میفرماید« :مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهای حاکم
در اامعده بدود و خددود دارای سیسدتم و نظدام خدداص ااتمدالی و اقتصدادی و فرهنگددی
است»(همان ،8 ،ص . )253 .در حقیقت چون شارع مقدس ،نصوص را ناظر به تامین تمامی
نیازها و هدایت انسان در کو تاریخ وضع کرده است ،در لین فراتداریخی (خیدر مطلد و
حقیقی) بودن ،ناظر به امور تاریخی (خیرلمدومی اداری و واقعدی) هدم هسدت .غایدت و
رسالت چنین دینی ،ارتقای اف موضولات تاریخی و وقایع زندگی سیاسی -ااتمدالی بده
اف ِ نصوصِ فراتاریخی ،از مارای ولایت است تا در یک فرآیند تکاملی ،انسدانِ مطلدوب
ااتمالی و نیز دولت مطلوب اسلامی تحق لینی پیدا کند .لذا معتقدند :شما وقتی اسلام را
ملاحظه میکنید بهحسب ابعاد انسانیت ،طرح دارد ،قانون دارد .یکی از ابعاد انسان ،بعددی
است که در این دنیای مادی میخواهد معاشرت بکندد؛ در ایدن دنیدای مدادی میخواهدد
تاسیس دولت بکند؛ اسلام این را هم دارد (همان ،8 ،ص.)17 .
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آنها نولی تولی و برلهدهگرفتن امور واود دارد؛ لذا راغب در پایان نقو خود گفته اسدت
حقیقت معنای ولایت (با فتح و کسر واو) تولی و برلهدهگرفتن امدور اسدت (ارسدطا،7253 ،
صص .)35-31 .للامه طباطبایی (7171ق) نیز اگرچه معنای اصلی را قُرب ذکر کرده است،
ولی فرد اکمو آن را قُرب در امارت و سلطنت میداند که نولی تدولی و تصدرف در امدور
است (ص .)73 .محمداواد مغنیه ،حقیقت ولایت را بهدلیو نقو اهو لغت و تبادر آن ،همان
امارت و سلطنت میداند (مغنیه7171 ،ق ،ص738 .؛ بحرالعلدوم ،2 ،7283 ،ص .)371 .بندابراین،
اظهر معنای لغوی ولایت ،تصرف در امور لمومی و حکومتی است.
در اصطلاح فقه سیاسی ،ولایت سیاسی (بدا تواده بده قرائدت ولایدت مطلقدهی فقیده)
بهمعنای قدرتِ مشروعِ فقیه اامعالشرایط در چارچوب اسلام و مصدالح لمدومی اسدت؛ در
لصر غیبت نیز" ،ولی امر" ،نائب و اانشین امام در تمامی امور (بهادز اندا ابتددایی و
امور شخصی) است (امام خمینی ،7257 ،ص.)88 .
با تواه به تعری فوق ،نهاد ولایت سیاسی  -همانند لموم حکومتهای متعدارف  -از
دیدگاه مشهور فقها دارای چهار خصیصهی زیر است:
"فراگیددر"(شددامو همددهی امددور) (امددام خمینددی ،7257 ،ص 81 .و همددو ،7211 ،ص)28 .؛
"لام"(شامو همهی افراد)؛ "منتخب مردم"؛ "دائمی".
نکتهای که باید بدان تواه داشت این است که بنابر نظر فقهای شیعه ،استمرار ولایدتِ
ولی فقیه ،منوط به تداوم شرایط ولایت (فقاهت ،لدالت و تدبیر) است (امدام خمیندی،7287 ،
 ،77صص 211 .و 732؛ آیتالله خامنهای.)7231 ،
باید تواه داشت که اگرچه فقهای مختل  ،ولایت را از انبههای گوناگونی تقسیمبندی
کردهاند (ارسطا ،7253 ،صص21-33 .؛ مطهری ،بیتا ،صص71-3 .؛ اوادی آملی ،7233 ،صص-12 .
11؛ مکددارم شددیرازی7138 ،ق ،7 ،صددص 111-118 .و صددالحی نا آبددادی ،7282 ،ص )81 .امددا
مهمترین تقسیمبندی ولایت ،تقسیم آن در سه حوزهی :للم فقه ،للم کلام و للم لرفدان
است.
 .1.1مولّیعلیه
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"مولى للیه" در مباحثِ فقهیِ ولایت ،به سه شکو" :اشیا"" ،افعال" و "اشخاص" ظهور
مىیابد .کاربرد ولایت در برخى از آنها مثو وق  ،ولایت بر اشیا و اموال است؛ در بعضدى
دیگر مثو فرایض لبادى میت ،ولایت بر افعال است؛ در برخى دیگر نیز ولایت بر اشخاص
است .ولایت بر اشخاص نیز به دو گونه است :یا ولایت بر "اشخاص محاور" است ،یا بدر

"اشخاص غیرمحاور" .مراد از محاوران در نزد فقیهان ،شش گروه :صغیر ،مانون ،لبد،
سفیه ،مُفلس و مریض مشرف به مرگ است .موارد ولایت بر غیرمحاور نیز متعددد اسدت
(اعفرپیشه ،7211 ،صدص .)88-81 .در یک تقسیمبندی کلی میتوان آن را به دو نوع تقسدیم
کرد :یک نوع آن ولایت بر فرد و شخص حقیقیِ است؛ نوع دوم ولایت بر شخص حقوقی و
نهادهاست که خود به دو قسم "نهادهای حکومتی" و "نهادهای مددنی و غیرحکدومتی"
تقسیم میشوند.

اشیاء
مولی للیه

محاورین

حقیقی

فرد /شهروند /مردم

اشخاص
نهاد های مدنی و غیر حکومتی
حقوقی

نهادهای دولتی و حکومتی

 .1.1نهاد دولت ( نهاد های حكومتی و رسمی)

دولت در اصطلاح للوم سیاسی ،معدانی متعددد و بعضدا متمدایزی دارد .گداهی بدهمعندای
"کشور" ،برخی موارد بهمعنای "هیات حاکمه" و گاهی نیز بدهمعندای "قدوهی ماریده"
استعمال شده است .مراد ما از دولت «مامولهای از نهادهای رسمی است که بهواسطهی
مشرولیتی که از اانب نهاد ولایت کسب نموده است ،قوانین الزامآور را وضع ،برنامهریزی
و اارا میکند» .بهتعبیردیگر ،دولت ،مامولهای از نهادهدای حکدومتی اسدت کده تحدت
نظارتِ راهبردیِ رهبری لمو میکنند .از اینرو در قانون اساسی امهوری اسلامی ،نهداد
رهبری ،قوهی چهارم محسوب نشده است؛ بلکه قوای سدهگاندهی کشدور تحدت نظدارت
رهبری شکو گرفته و با یکدیگر تعامو دارند.
ولایت در این نظام ،معادل حاکمیت لالیهی هدایتی است کده نقدش متعدادلکنندده و
راهبری را بهلهده دارد تا «از حرکت کلی نظام مراقبت کند» (خامنهای .)7231 ،امام خمینی
( )7211برای ولی فقیه نقش "هدایتی"(  ،7صص ،)123-127 .راهبری و نظارت بر امدور و
دستگاهها را قائو است تا «نگذارد این امور از مااری خودش بیرون برود»(همو،7 ،7287 ،
ص .)72 .از اینرو تاکید میکند« :من برای خدودم نقشدی ادز هددایت ملدت و حکومدت
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افعال

غیر محاورین
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برنمیگیرم» (همان ،2 ،ص .)711 .از این منظر ،ولی فقیه ،نهادی فراانداحی و غیراارایدی
است که کارکردِ راهبریِ آن ،موادب ایاداد تعدادل و تضدارب افکدار در درون سدلای و
اناحهای کشور میشود و به راهگشایی در امورات نظام میاناامد .بهلبارتدیگر ،در نظام
مبتنیبر ولایت فقیه ،شکاف ااتمالی و سیاسدی کده امدر گریزناپدذیر همدهی نظامهدای
سیاسی است ،با تکیهبر مکانیزم لقلانیت معطوف به گزارههای دینی و فقهی رفع میشود؛
این امر بدانمعناست که ولایت سیاسی فقیه ،یک سازکار منطقی و کارآمدد بدرای ادارهی
نظام است.
مختصات لام دولت در نظام سیاسی شیعه لبارت است از:
اقتدار لام(شامو همهی افراد)؛ واضع مقررات الزامآورِ حکومتی در چدارچوب مصدوبات
شورای نگهبان و مامع تشخیص مصلحت نظام؛ قدرت مشروع اذنی در حوزهی لمومی و
اارایی؛ استمرار قدرت تا زمانی که ویهگی قانونی و تنفیذی را داراست.
بدینلحاظ "نظریهی دولت" را نباید با "نظریهی ولایت فقیه" اشتباه گرفت؛ اشتباهی
که خیلی از محققان مرتکب شده و این دو را با یکدیگر خلط نمودهاند .نظریههای دولت
در شیعه ،هم بهلحاظ مختصات و هم بهلحاظ شکو و محتوا ،ماهیدت تنفیدذی و اارایدی
دارند و مشرولیتش را پس از انتخاب مردم از نهاد ولایت کسب میکنند.
 .1.1مردم (نهادهای غیرحكومتی و غیررسمی)

دربارهی نقدش کلیددی مدردم و شدهروندان(غیر محادورین) در حکومدت
امام للی
میفرمایندد« :انما عمادالدین و جماع المسلمین و العمد للاعمدا ا العاممه ممن الاممه؛
ستونهای استوار دین ،ااتمالات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیرهی دفالی ،لموم مردم
میباشند»(نهجالبلاغه ،نامهی  .)8بنابر آموزههای اسلامی ،لازمهی ولایت شدرلى ،محاوریدت
مولىللیه نیست؛ چون ح مشارکت مردم بهمثابه رکن پیشینی و مقددم بدر حد اِلمدال
ولایت است .در واقع ،فقط پنج گروه :صغیر ،مانون ،لبد ،سفیه و مفلس هستند که ولایت
بر آنان بهخاطر محاوریت آنها اعو شده است .از اینرو ،فلسفهی اعو ولایت نسبت به
مولیللیه محاور ،براى ابران نقدص مدولىللیده اسدت ،ولدى در خصدوص مدولیللیده
غیرمحاور (الم از فرد یا نهاد) ،نه بهخاطر قصور و نقص ،بلکه بهخاطر لزوم سداماندهى
نظام معاش و امور لمومی اامعه بر اساس اصول و قوالد اسلامی است .بنابر دیدگاه امدام
خمینی" ،ولایت مطلقه فقیه" مستلزم ناتوانى و محاوریت مولىللیهم نیست تا گفته شود
که «امهورى اسلامى تحت حاکمیت ولایت فقیه ،یک املهی متنداقض اسدت» (حدائری
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یزدی7338 ،م ،صص 378 .و  373و کدیور ،7211 ،ص.)72 .
با تواه به مباحث فقه سیاسیِ شیعه ،از نظر شیوهها و مکانیزمهدا ،مشدارکت سیاسدی
مردم را میتوان به دو قسم :نهادی(حقوقی و مددنی) و غیرنهادی(اشدخاص حقیقدی) ،یدا
غیرمستقیم و مستقیم ،یا سداختاری و غیرسداختاری تقسدیم کدرد .در مشدارکت سیاسدی
نهادی ،مردم بهطور مستقیم در نظارت و کنترل قددرت سیاسدی مشدارکت ندارندد ،بلکده
بهوسیلهی احزاب و گروههای مدنی در قدرت سیاسی مشارکت نموده و زمیندهی مهدار و
کنترل قدرت را فراهم مینمایند .در مشارکت مستقیم ،افراد از روند تصمیمات خود ،آگداه
هستند و مشارکت آنان مبتنیبدر ادراکداتِ نخبگدانِ سدازمانیافته و حزبدی نیسدت .لکدن
مهمترین آسیب مشارکت مستقیم ،احساسی و اوزدگی آن است؛ کمدا اینکده مهمتدرین
لیب مشارکت نهادمند و حزبی نیز کلیشهایبودن ،گروهگرایی و ترایح مندافع حزبدی بدر
مصالح لمومی است .اکنون سوال این است که از منظر نظریهی ولایت فقیه و بدا لنایدت
به الزامات فرهنگی اامعهی ایران ،کدام رویکرد ترایح داردگ
بنابر دیدگاه امام راحدو و مقدام معظدم رهبدری ،اسدتمرار و کارآمددی و حتدی بقدای
امهوری اسلامی نیز تنها در سایهی مشارکت فعال و نقادانهی نخبگان و گروههای فعدال
و دلسوز انقلاب تامین میشود (امام خمیندی ،8 ،7287 ،ص)113 .؛ لدذا بدههمانمیزانی کده
اامعهی مدنی در چارچوب مصالح اسلامی و منافع ملدی حضدور اددیتدر داشدته باشدد،
مشارکت نهادی و گروهی نظام امهوری اسلامی نیز افزایش خواهدد یافدت و در کنتدرل
اشتباهات و الواااات قدرت سیاسی به موفقیت بالاتری خواهد رسید.
احزاب سیاسی ،شکو خاصدی از اامعدهی مددنی هسدتند کده مبتنیبدر ایددئولوژی و
برنامههای مشخص و مددونی در لرصدههدای مختلد سیاسدی ،ااتمدالی ،اقتصدادی و
فرهنگی سازمان یافتهاند .اامعهی مدنیِ توسعهیافته ،پیششرط تاسیس احزاب است .باید
تواه داشت که پیدایش احزاب سیاسی در دنیا ،ناشی از شکافهدای طبقداتی ،مدذهبی و
سیاسی بود .احزاب بر آن شدند تا در چارچوب مندافع ملدی و قدانون اساسدی بده کنتدرل،
نظارت و رقابت با قدرت سیاسی بپردازند .با این توضیح ،این سوال را باید مطرح کرد کده
دیدگاه امام خمینی(ره) بهلنوان بنیانگذار نظام سیاسی ولدایی در لصدر غیبدت ،در مدورد
حزب و فعالیت حزبی چیستگ
سخنان حضرت امام در مورد "حزب" متفاوت است؛ لذا بدرای در صدحیح دیددگاه
ایشان باید ادله و زمینههای نظری احزاب را از کارکرد آن در ایران ادا نمود .بایدد تواده
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داشت که اگر ایشان در اایی احزاب را نفی میکنند ،ناظر به لملکرد منفی آنهاست؛ اگر
در اایی نیز آن را تایید کرده و دفاع میکنند ،با لحاظ مبدانی نظدری و ااتهدادی خدود و
کارویههی مثبت احزاب است .در ماموع ،با تواه به اهتمام ایشان نسبت بده مولفدههدای
مقوم حزب (مشارکت ،تکثر و تنوع ،رقابت و انتخابدات) میتدوان گفدت کده ندهتنها امدام
خمینی(ره) آن ها را تایید کرده ،بلکه نسبت به تحق و لینیت لناصر مذکور نیدز تاکیدد و
اصرار نموده است (ساادی ،7253 ،ص .)371 .ایشان میفرمایند:
البته دو تفکر هست و باید هم باشد؛ دو رای هست ،باید هم باشد .سلیقههای مختلد بایدد
باشد  ...اگر در یک ملت اختلاف سلیقه نباشد ،این ناقص است .اگر در یک مالدس اختلداف
نباشد ،این مالس ناقص است .اختلاف باید باشد؛ اختلاف سلیقه ،اختلاف رای ،مباحثه ،اار و
اناال ،اینها باید باشد .لکن نتیاه این نباشد که ما دو دسته بشویم؛ دشمن هدم ،بایدد دو
دسته باشیم؛ در حالی که اختلداف داریدم ،دوسدت هدم باشدیم (امدام خمیندی،73 ،7287 ،
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ص)8 .

بنابراین ،امام بهلحاظ نظری ،حزب را میپذیرد؛ اگرچه نسبت به لملکرد آن در ایدران
منتقد است .خلاصه اینکه ح مشارکت مدردم و نخبگدان ،از ارکدان پیشامنصدبیِ نظدام
سیاسی ولایی و امامت (نهجالبلاغه ،نامهی  )82است .از منظر امام خمینی نیز ارادهی لمومی،
مشارکت سیاسی و مقبولیت مردمی ،شرط اِلمال ولایت است؛ یعنی بدون مشارکت مردم،
ولایت سیاسی ،نه محق میشود و نه تداوم مییابد .بهتعبیر مقام معظدم رهبدری ،واژهی
امهوری در حکومت امهوری اسلامی ،ادای از اسلام نیست تا الساق بدا واژهی اسدلامی،
صوری باشد؛ بلکه از ارکان اندیشهی سیاسی اسلام است (آیتالله خامندهای .)7238 ،بندابراین
در درون نظریهی ولایت فقیه ،اریان قدرت ،مشارکتی پیشینی است.
 .1مفهوم مطلقه

گسترهی ولایت در مطالعات فقهیِ ولایت ،در دو سطح :دامنهی اختیارات (مطلقه یا مقیده)
و مرز اغرافیایی(ملی یا فراملی) ظهور و تالی مییابد.
 .1.1دامنهی قدرت (حدود اختیارات)
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مفهوم "اطلاق" در نظریهی ولایت مطلقه فقیه ،بهطور مستقیم بده حددود اختیدارات ولدی
فقیه مرتبط است .از دیدگاه امام خمینی ،ولی فقیه کلیدهی اختیدارات و شدئون حکدومتی
معصوم را داراست .بهتعبیر ایشان« :آنچه گفته شد تاکنون و یا گفته میشود ،ناشی از
لدم شناخت ولایت مطلقهی الهی است  ...این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم
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مسائلی است (»...امام خمینی ،31 ،7287 ،صدص .)717 -711 .ایشان همچندین مدیفرمایندد:
مقرر شده است ،در
«کلیهی امور مربوط به حکومت و سیاست ،که برای پیامبر و ائمه
مورد فقیه لادل نیز مقرر است و لقلاً نمیتوان فرقی میان این دو قایو شدد»(همدو،7288 ،
ص.)28 .
البته آنچه از کلمات امام خمینی (ره) فهمیده میشود ،این است که "ولایت مطلقده"
ولایت بیقید و شرط نیست؛ بلکه اولاً ،محدود به مصدالح لمدومی مدردم اسدت؛ اانیدا ،در
چارچوب قدوانین الهدی اسدت؛ االثداً ،اعدو ولایدت بدرای فقهدا بهانددازهی اعدو ولایدت
نیست تا حوزهی امور شخصدی افدراد را هدم شدامو شدود؛ رابعداً ،صدفت
معصومان
"لدالت" ،فقیه را محدود مینماید؛ خامساً ،نظارت مردم مسلمان ،حاکم اسلامی را ملزم به
رلایت قانون میکند.
ولایت فقیهی که برخلاف مصلحت اامعه لمو میکند ،ساقط است (همدو،71 ،7287 ،
ص .)33 .حاکم اسلامی میتواند در موضولات ،بنابر مصالح کلدی مسدلمانان یدا بدر طبد
مصالح افرادِ حوزهی حکومت خود لمو کند .این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست؛ بلکه
در این امر ،مصلحت اسلام و مسلمین است (همو ،3 ،7288 ،ص .)187 .مامولدهی شدرط،
همان احکام و قوانین اسلام است که باید رلایت و اارا شود .از ایناهت حکومت اسلامی
حکومت قانون الهی بر مردم است (همو ،7257 ،ص .)83 .اگر ولایتی از اهت دیگدر ،غیدر از
معین دانسدته شدود ،در اینصدورت ،فقهدا از چندین
زمامداری و حکومتی برای ائمه
ولایتی برخوردار نخواهند بود .پس اگر بگوییم امام معصدوم راادع بده طلداقدادن همسدرِ
مردی یا فروختن و گرفتن مال او  -اگرچه مصلحت لمومی هم اقتضدا نکندد  -ولایدت
دارد ،این دیگدر در مدورد فقیده صدادق نیسدت (همدو ،71 ،7287 ،ص .)88 .همدهی ملدت
موظ اند به اینکه نظارت داشته باشند در همهی کارهایی که الان مربوط به اسلام اسدت
(همان ،صص.)21-23 .

نکتهی مهم دیگر این است که در مورد دامنهی اختیارات ولدی فقیده در بدین فقهدای
شیعه ،چهار نظریهی لمده واود دارد که تنهدا بندابر یکدی از آنهدا ،اختیدارات حکدومتی
یکسان میباشد و بنابر سه نظریدهی دیگدر ،فقهدا
فقهای اامعالشرایط و معصومین
فقط در برخی موارد ح ِ تصرف و المال ولایت دارند (همان ،صص.)33-37 .
نظریهی اول" ،ولایت مطلقهی فقیه" است .امام خمینی در اینباره مینویسد« :فقیده
و امامان در ارتباط با حکومت و سیاست داشتند،
لادل تمامی آنچه را که رسول اکرم
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دارا میباشد»(همو ،3 ،7288 ،ص .)171 .امام خمینی از چنین ولدایتی بده "مطلقده" تعبیدر
نمودهاند که مرادشان الم از سه نظریهی بعدی است.
نظریهی دوم" ،ولایت لامهی فقیه" است .قائلان این دیدگاه اگرچده حددود اختیدارات
سیاسی فقیه را گسترده و لام میدانند ،ولی برخلاف نظریهی اول ،مقیدد و در چهدارچوب
احکام فرلی میدانند .از املهی قائلان این نظریده آیتاللده گلپایگدانی اسدت (گلپایگدانی،
 ،7252صص .)38-31 .آیتالله مکارم شیرازی (7138ق) نیز معتقدند «خرو ولایت فقیده از
احکام اولیه و اانویه  ...معنا ندارد و ولایت فقیه در چارچوب احکام فرلیهی الهیده اسدت»
(  ،7ص .)881 .این در حالی است که نظریهی اول (مطلقه) ،ولایت را الم از احکدام اولیده،
اانویه و حکومتی میداند.
نظریهی سوم" ،ولایت فقیه در امور حسبیه"(نظریهی موسع) اسدت .طدرفداران ایدن
نظر ،قید "لام و مطل " را برای فقیه نمیپذیرندد (کاشد الغطا7138 ،ق ،صدص 82 .و  .)81از
املهی قائلان این نظریه ،آیتالله نائینى است .ایشان حکومت و زلامت سیاسى فقیه را نه
از طری ادلهی ولایت لامه ،بلکه از طری امور حسدبه اابدت میکندد؛ چدون حکومدت را
ازئی از امور حسبه میشمارد .البته تقریرات دروس مرحوم نائینی بده دو شدکو گدزارش
شده است .بنابر تقریر یکی از شاگردانش(،خوانسداری ،7 ،7237 ،ص )238 .ایشان قائدو بده
ولایت لامهی فقیه بوده است.
نظریهی چهارم" ،اواز تصرف فقیه در امور حسبیه"( نظریهی مضدی ) اسدت .قائلدان
این نظریه (غروی تبریزی131 ،؛ خویی 7255 ،و همو ،8 ،7173 ،صدص )71-3 .معتقدند تصرفات
فقیه فقط در امور حسبیه ،آن هم نه از باب ولایت ،بلکه از باب قدر متیقن است؛ یعنی فقیه
بهلنوان قدر متیقن از میان کسانی که اایزالتصرف در امدور حسدبه هسدتند و شدارع بدر
تصرف آنان رضایت دارد ،ح تصرف دارد.
 .1.1مرز قدرت (قلمرو جغرافیایی)
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دومین بحث مهم در مورد حدود ولایت ،به محدودهی سرزمینیِ (ملی یا فراملی) معطدوف
است .باید تواه داشت همانطوری که شعاع و حدود اختیارات ولدی فقیده در گدرو اعدو
االو است ،قلمرو و مرز اغرافیایی ولایت نیز منوط به اعو و ادله است.
در مورد مرز ولایدت در نظدام سیاسدی ولدایی ،حدداقو سده نظریدهی اامعهشدناختی:
"ملیگرایی"" ،امالقری" و "صدور ارزشهای انقلاب" واود دارد کده پدذیرش هرکددام،
لوازم سیاسی و حکومتی خاص خودش را ایااب میکند .امدام خمیندی ( )7211دربدارهی

نظریهی اول میفرمایند« :در آینده سیاست خارای ما بر مبندای حفدظ آزادی و اسدتقلال،
بدون نقش ژاندارمی [است]»(  ،1ص« .)813 .ما به هیچ کشوری طمع ندداریم و بده هدیچ
کشوری حقی نداریم و خدای تبار و تعالی به ما ااازه نداده است که در هدیچ کشدوری
دخالت بکنیم» (همو ،78 ،ص.)232 .
امام خمینی در مورد نظریهی دوم میفرمایند:
امروز بدون شک ،سرنوشت همهی امتها وکشورهای اسلامی به سرنوشت ما در انا گره
خورده است و امهوری اسلامی ایران در مرحلهای است که پیدروزی آن بهحسداب پیدروزی
همهی مسلمانان؛ و خدای نخواسته شکسدت آن ،بده ناکدامی و شکسدت و تحقیدر همدهی
مومنان میاناامد(همان ،31 ،ص.)227 .

ایشان در خصوص نظریهی سوم معتقد بودند:
من بهصراحت اللام میکنم که امهوری اسلامی ایران با تمام وادود بدرای احیدای هویدت
 .)33-37انا ما ،انا لقیده است و اغرافیا و مرز نمیشناسد(همان ،صص.)51-58 .

بهنظر میرسد که دیدگاه حضرت امام ،شامو هر سه نظریه میشود .بدهلحاظ فقهدی،
امام خمینی(ره) در خصوص قلمدرو ولایدت سیاسدی در خدار از مرزهدای ملدی ،لبدارت
دال بدر لددم
صریحی ندارد ،ولی لازمهی مبنای نصب لام فقها از اانب معصدومین
تقیید در چارچوب مرز اغرافیایی (در صورت واود مصلحت و لدم مفسده) اسدت .شداهد
آن ،نصب امام امعه در کشور کویت (همو ،71 ،7287 ،ص )31 .و برای شهر دمش (همان،
 ،31ص )152 .و نیز حکم قتو سلمان رشدی (همان ،37 ،ص )382 .است .در ذیدو تلداش
خواهیم کرد تا موضوع فوق را با تواه به برخی از فرولات آن بیشتر توضیح دهیم.
موضوع فوق با مسالهی امکانِ تعدد حکومت ولایی نیز مرتبط است .در واقع سدوال از
ملی و فراملیبودنِ مرز قدرت سیاسی ولی فقیه ،از "وحدت یا تعدد نظام سیاسی ولدایی"
سر در میآورد.
مبنای کلامی این بحث ،معطوف به نظریهی "امامت -امت" است .این اصدو کلدامی
همانند لصر حضور معصومین  ،بر لزوم وحدت امت تحت رهبری "امام واحد" تاکید
دارد .روشن است که اگر این دلیو کلامی را بپذیریم ،بر ادلهی روایی و فقهی مقدم بوده و
حکومت خواهد داشت .للیایحدال ،بدر اسداس ایدن اصدو کلدامی کلیدهی اختلافدات و
تفرقه های اغرافیایی ،نهادی ،زبانی و  ...لَّرَّضی هستند .لذا ممکن است در اهدان اسدلام،
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اسلامی مسلمانان در سراسر اهان سرمایهگذاری میکند (امام خمینی ،37 ،7211 ،صدص.
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چندین کشور و دولت واود داشته باشد ،ولی امام و رهبر آنها یک نفر باشد .چون مقصد
انبیا واحد است و لازمهی مقصد واحد ،وحدت امام است (لمید زناانی7137 ،ق و اوادی آملی،
 ،7213ص.)232 .
ادله ی ولایت فقیه ،صراحت و ظهوری در مورد لزوم وحدت یدا تعددد حکومدت ولدایی
ندارند؛ از اینرو باید به دلیو لقلی و کلامی مرااعه کنیم .از آنااکه لقو بر لزوم اقتددار،
قدرت و استحکام حکومت اسلامی تاکید کرده و هرگونه تعددد و تکثدر دولدت اسدلامی را
مواب ضع و تسلط دشمنان بر مسلمانان میداند ،وحدت امت اسلامی و وحدت والدی را
لازم میشمارد.
بهلحاظ فقهی ،سِمَّتهای سهگانهی افتا ،قضا و زلامت سیاسی  -بهلنوان وظایفی که
فقها از اانب معصومین لهدهدار آن هستند  -مقید به مرزهدای اغرافیدایی نیسدتند،
بلکه مقید به مرز لقیدتی هستند .برایناساس ،همانطور که اقلیمِ اغرافیایی فتوای مرااع
تقلید را شرلا محدود به کشورهای خاصی نمیکند ،ولایتِ ولدی فقیده اامعالشدرایط نیدز
محدود به سرزمین و اقلیم خاصی نیست و برای همهی مسلمانان لازمالاارا و نافدذ اسدت
(مصباح یزدی ،7218 ،ص32 .؛ اوادی آملی ،7213 ،ص 111 .و آصفی ،7215 ،صص.)31-73 .
بهطور خلاصه باید گفت مقتضای ادلهی لقلی و کلامی ،و نیز مقتضای نصب لام فقها
لدم تعدد ولی فقیه و لازمالاارا و نافدذبودن احکدام ولدی فقیده
بهلنوان نائب معصوم
برای همهی مسلمانان لالم است؛ اما لازمهی اِلمالِ فراملیِ ولایدت سیاسدی ،فراهمآمددن
سه شرط مهم" :مقبولیدت و رضدایت مولیللیده الدم از ملدو و دول اسدلامی"" ،وادود
مصلحت اسلامی و لمومی" و "لدم مفسده" میباشد.
 .1مدل نظام سیاسی ولایی (نظریه ولایت سیاسی بهمثابه کل منسجم نظاممند)

در یک نگاه فرانگر میتوان تاریخ اندیشهی بشری را به دو اریان فکریِ "ازءنگرانده" و
"کونگرانه" تقسیم کرد .اندیشهی ازءنگرانه ابتدائا در صدر اسلام توسط شداگردان امدام
صادق و نیز افرادی همانند ابوریحان بیرونی پایهگذاری شد؛ این نگاه در تاریخ معاصر،
توسددط افددرادی هماننددد گالیلدده و فرانسددیس بددیکن گسددترش یافددت .از دهددهی 7331
زیستشناس آلمانی بهنام "لودویک فون برندالنفی" گدرایش بده کدوگرایدی را در قالدب
نظریهی ارگانیسم زیستی مطرح کرد؛ وی در سال 7385در کتدابی بدا لندوان "نظریدهی
لمومی سیستمها" این نظریه را تدوین و تبیین نمود (دوران ،7211 ،صص11-77 .؛ مرلشی و
همکاران ،7237 ،صص .)88-28 .البته نگاه کوگرایانه و نظاموار در منابع اسلامی خصوصدا در
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کلام و فلسفهی اسلامی از اایگاه ویههای برخوردار بود؛ از نظر فلسدفهی اسدلامی ،اهدان
یک واودِ کوِ مرتبط بههم است که در سلسلهمراتب فیض واودی بده "وادود مطلد "
متصو میشود (لمید زناانی ،7285 ،صص733-735 .؛ قادری ،7237 ،صدص 728-728 .و فدارابی،
 ،7258ص.)788 .
از آنااکه تفکر منظومهای و سیستمی بهنولی دانش فرارشتهای محسوب میشود ،در
للوم مختل تعاری متعدد پیدا کرده است .بهطور خلاصه ،نظام و سیستم لبارت اسدت از
مامولهی لناصری که با هم تعامو و کنش متقابو داشته و هددف مشخصدی را دنبدال
میکنند؛ لناصر مهم یک سیستم لبارتاند از" :داده"" ،فرایند"" ،ستاده" و "بدازخورد".
همچنین مهمترین ویهگی نظامها و سیستمها لبارتند از :کوگرایی ،هدفادویی ،تعدادل،
تعامو با محیط ،پویایی ،همبستگی و خودتنظیمی (مرلشی و همکاران ،7237 ،صص718-81 .؛
دوران ،7211 ،صص37-77 .؛ واسطی ،7233 ،ص 11 .و فیرحی ،7237 ،صص .)75-71 .منظور ما از
تعادل در این تحقی  ،تعدادل از ندوع مکدانیکی(ابدات) نیسدت ،بلکده تعدادل ارگانیسدمی
(خودتنظیمیِ پویا) است .در درون این نوع تعادل ،نولی در هوشمندانه با خود و محدیط
نهفته است که به مامولهی سیستم کارآمدی ،ااربخشی و حرکدت ادوهری ویدههای را
میبخشد.
با تواه به این تعری  ،نظام سیاسی اسلامی لبارت است از "مامولهی نهادهای حکدومتی
و غیر حکومتی که شبکهی ارتباطی میان آنهدا از طرید قوالدد و گزارههدای اسدلامی ،و نیدز
ولایت و مشارکت مردم سامان مییابد" .متاسفانه تاکنون تحقیقی دربارهی نظام ولایت فقیده از
منظر تحلیو سیستمی اناام نگرفته است؛ اما در غیداب هرگونده تاربده و پیشدینهی محکدم،
کاربرد این الگو در مورد کلیدیترین گزارهی دینی و مولفهی اندیشهی سیاسی شدیعه میتواندد
راهگشا باشد .نمودار زیر بیانگر نظام ولایت فقیه از منظر سیستمی است.
نظریه ولایت سیاسی به مثابه کل منسجم و نظام مند
(الگو و مدل نظام سیاسی ولایی)
ستادهها/خروجیها

فرآیند  /عملیات
کارکردها

تصمیمات و رفتارها

احکددام الددزام آور/
نظددام سیاسددی دو
ساحتیِ امهدوری
اسدددلامی /فقددده
حکومتی اامع

دادهها  /ورودیها
ساختارها

 .7مرکددز قدددرت وتصددمیم
 .7لناصرقدرت سیاسی :مولی للیه (نهاد
گیری و مشرولیت ساز :ولی
دولت) و ولی (نهاد رهبری)
فقیه
 .3دامندددده قدرت(حدددددود  .3لناصددرقدرت ااتمددالی :مددولی للیدده
اختیارات ولی فقیه)
(مردم و نهادهای غیردولتی)
 .2اریان قدرت(مشارکتی و
 . 2شبکه قددرت (رابطده تعداملی نهداد
غیرمتمرکز)
ولایت با نهادهای دیگر)
 .1قلمدددرو قددددرت (مدددرز و محدددیط
اغرافیایی)

منبع تغذیه کننده
نظریه ولایت فقیه،
ادله نقلی و لقلی
(اسلام  /االو ولایت)
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بازخوردهای مثبت و منفی

زمینههای تکامو ،پویایی و زایش نظام /نظارت و ارزیابی لملکرد نظام
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نقطهی لزیمت نظریهی ولایت فقیه بهمثابه سیستم و نظام سیاسدی ،نصدوص دیندی
است که فراسیستم محسوب میشود .نصوص و ادلهی نقلی بهمثابه منبع تغذیدهکننددهی
نظام سیاسیِ ولایی ،منشا مشرولیت تمامی ساختارها و کارکردهای درونی نظریهی ولایت
فقیه است .در خصوص ساختار نظریهی ولایت فقیه میتوان به چهار لنصدر مهدم اشداره
کرد:
مخازن و منابع قدرت (شدریعت :ادلدهی نقلدی و لقلدی بدهلنوان گزارههدای ارزشدیِ
توایهکننده)؛ لناصر قدرت سیاسی؛ لناصر قدرت ااتمدالی؛ شدبکهی قددرت (چیدنش و
آرایشِ تعاملی و مشارکتی لناصر قدرت).
در خصوص کارکرد نظریهی ولایت فقیه نیز میتوان به چهار لنصر مهم اشاره نمود:
مرکز تصمیمگیری و مشروعساز که معطوف به ولی فقیه است؛ دامنه و حدود اختیارات
ولی فقیه؛ اریان قدرت (سازوکار و ارتباطات درونی قدرت که مشارکتی است)؛ بازخوردها
که زمینهی تکامو ،زایش و پویایی نظریه را فراهم میآورد.
حاصو و خروای تمامی تعاملات و شبکهی ارتباطات ،نظام سیاسی دوساحتی با ویهگی
فقه حکومتی اامع است که اندیشه و رفتارِ رهبری ،نهادهای سیاسدی ،مدردم و نیروهدای
ااتمالی را تعیین میکند .در نهایت ،این بازخوردها هستند که امکدان صدیقودادن نظدام
سیاسی ولایی را برای زایش و بازتولید فراهم میکنند تا اندیشه و کنش فقهی-سیاسی در
مصاف با الزامات زمان و واقعیتهای زندگی سیاسی پویا شود.
 .1شبكهی قدرت در نظام سیاسی ولایی
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مراد از شبکهی قدرت در نظام سیاسی ولایی ،نحوهی چینش و ارتباط لناصر قدرت ،الدم
از افراد و نهادهای ااتمالی و سیاسی است .اگرچه شدبکهی قددرت در نظریدات مختلد
ولایت فقیه دارای تفاوتهایی است ،اما در ماموع ،شهروندان نظام ولایی بده سده گدروه

رفتاری :حامیان فعال ،افراد منفعو و بیطرف تقسیم میشوند (فیرحدی ،7252 ،صدص-311 .

.)388
 .1.1افراد بیطرف

براساس التقادات اسلامی ،بهویهه فرایض مهمی همچون :امر به معروف و نهدی از منکدر،
نصحالمؤمنین ،شورا و مشورت ،هیچ شهروند مسلمانی نمیتواند بدون موضع باشد .مضافا
اینکه اسلام حتی برای اقلیتهای دینی نیز ح مشارکت قایدو اسدت« :اسدلام آنهدا را
محترم شمرده اسدت  ...آندان حد دارندد در مالدس وکیدو داشدته باشدند و آزادندد بده
فعالیتهای سیاسی ااتمالی بپردازند»(امام خمینی ،8 ،7215 ،ص .)333 .اما در هر صدورت،
لدهای از شهروندان به لللی همچون :اختلاف دینی و مذهبی ،یدا التدراض ،یدا بدهخاطر
روحیات شخصی ،للاقهای به شرکت در زندگی سیاسی ندارند.
 .1.1حمایتکنندگان منفعل
ولایت فقیه بهمثابه نظام سیاسی ...

مشارکت حمایتی ناظر به رفتار افرادی است که صرفا به داوری ،حمایت یا انتقاد و الراض
از سیاستها و برنامههای حکومت میپردازند (فیرحدی ،7252 ،ص .)385 .البته نظدام ولدایی،
هیچ شهروندی را به قلمرو بیطرفی و مشارکت حمایتی و انفعالی نمیراند؛ چون مشارکت
را وظیفهی شرلی (امام خمینی ،78 ،7215 ،ص )381 .شمرده و مسدامحه در انتخابدات را در
ردی گناهان کبیره (همان ،37 ،ص )137 .میداندد؛ تاااییکده رای مخدال آندان را نیدز
بهرسمیت میشناسد .امام خمینی در اینباره میفرمایدد« :اکثریدت هدر چده گفتندد ،آرای
ایشان معتبر است ،ولو برخلاف ،بهخیر خودشان باشد ...ملت میخواهد اینطور بکند؛ به ما
و شما چه کار داردگ  ...رای که داد ،متبع است» (همان ،3 ،ص.)211 .
 .1.1فعالان سیاسی

نظریهی ولایت مطلقهی فقیه ،تفسیر ویههای از مردمسالاری دینی ارایه میدهد که همهی
اقشار مردم را ملتزم به مشارکت فعال میکند .این مشارکت که در سده سدطح" :تاسدیس
نظام"" ،فرایند تصمیمگیریها" و "نظارت" معندا پیددا میکندد ،تلداش دارد تدا زنددگی
سیاسی را با ملا رای اکثریت ،در سطح خاصی تقلیدو ندهدد و هدیچ محددودیتی بدرای
حضور فعالِ افراد ،احزاب و ادیان (بهاز لدم مغایرت با شریعت) قایو نشود (قانون اساسدی،
اصو  38و .)711
با یک نگاه کوگرایانه میتوان گفت که نظام سیاسدی ولدایی ،مرکدب از مامولدهی
نهادهای سیاسی و ااتمالی است که شبکهی ارتباطی آنها از طری قوالد و گزارههدای
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اسلامی و فقهی سامان یافته است .اگرچه این شبکهی ارتباطی بیشتر حالدت ارگانیسدمی
دارد ،ولی روابط قدرت در آن بهشدت مشارکتی است .للت آن نیز به ماهیدت گزارههدای
ح و تکلیفی اسلام برمیگردد که خصلت مردمسالاری آن گسترده و لمید اسدت .امدام
خمینی ( )7287بارها با صراحت تمام بیدان میفرمودندد« :در اسدلام ،دموکراسدی منددر
است»(  ،1ص .)321 .از منظر ایشان ،چون اسلام بیشتر از مکاتب بشدری بدرای کرامدت،
اان ،مال و حقوق انسان ،ارزش و احترام قایو است ،پس «دموکراسی اسدلام کامدوتر از
غرب» (همان ،3 ،ص )378 .بوده و «از همهی دموکراسیها بالاتر است» (همدان ،77 ،ص.
.)721
 .1جریان قدرت در نظام سیاسی ولایی
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منظور از اریان قدرت یا روابط قدرت ،چگونگی گذرِ اطلالات ،تصمیمات ،امدر و نهیهدا،
فرمانها و دستورات از شبکههای مختل نظدام سیاسدی اسدت (فیرحدی ،7237 ،ص.)321 .
اریان قدرت در نظام سیاسی ولایی ،از بالا به پایین و بسته نیست؛ بلکه خصلت مشارکتی
و بهتعبیر دقی تر ،خصلت دوساحتی دارد .بهتعبیردیگر ،در نظام ولایی امر سیاسی را از هدر
منظری (کلامی ،فلسفی یا فقهی) که مطالعه کنیم ،دو ساحتی است؛ این خصلت دو واهی
که ریشه در موازینِ تعاملی اسلام دارد ،بهگونهای اسدت کده بدین حاکمدان و شدهروندان،
رابطهی تعاملیِ منطقی و فعال ایااد میکند .امام خمینی در اینباره میگوید:
خداوند تعالی تکلی ما را معین کرده است (امدام خمیندی ،1 ،7211 ،ص .)715 .همدهی
اهالی این کشور در این معنا ح دارند؛ خانمهدا حد دارندد در سیاسدت دخالدت بکنندد؛
تکلی شان است (همدان ،7 ،ص .)351 .اسلام هم حقوق بشر را محتدرم میشدمارد (همدان،
 ،71ص .)83 .اسلام دینی است که همهکسی به حقوق خودش میرسد و مرالات همدهی
حقوق را میکند (همان ،8 ،ص.)838 .
خلاصه آنکه مهمترین ویهگی اریان و روابط قدرت در نظام سیاسی ولدایی ،خصدلت
مشارکتی است .بهتعبیر امام خمینی« :ما خواهان استقرار یک امهوری اسلامی هسدتیم و
آن حکومتی است که متکی به آرای لمومی»(همدو ،3 :7287 ،ص )381 .اسدت .ایشدان در
اای دیگر تاکید میکند« :ایناا آرای ملت حکومت میکند  ...این ارگانها را ملت تعیین
کرده است و تخل از حکم ملت برای هیچ یک از ما نیز اایز نیست و امکان ندارد» (همو،
 ،3 ،7283ص.)212 .

نتیجه

ولایت فقیه بهمثابه نظام سیاسی ...

یکی از خلاهای مهمِ مباحث ولایت فقیه ،لدم تولیدات دانش سیاسی نظداموار و سدازهای
اسددت تددا در چددارچوب آن ،ظرفیتهددای شددبکهای ،تعدداملی و تضددارب مفدداهیم کلیدددی
بازشناسایی شود .این نوشتار برای ابران این نقیصه ،نظریهی ولایت سیاسی را با الگدوی
منظومهای و سیستمی مورد تامو قرار داده و به یافتههای ذیو دست یافته است:
 .7با نگاه فرانگرانه و منظومهای میتوان دریافت که نظریهی ولایت سیاسی ،مرکب از
پنج مفهوم کلیدی :االو ولایت ،ولی ،مولیللیه ،دامنهی قدرت و شبکهی قدرت است که
شبکهی درونی آن بهوسیلهی گزارههای اسلامی(دادههای سیستم) تغذیه میشود.
 .3ساختار درونی ولایت سیاسی متشکو از مامولهای از لناصر سیاسدی و ااتمدالی
است که نقش هرکدام در چارچوب ویهگدی دوسداحتی تعداملی و نظداموار اسدلام (حد و
تکلی  ،مشرولیت و مشارکت ،انتصاب و انتخاب ،امهوریت و اسلامیت) چینش و آرایدش
یافته است.
 .2ولی فقیه در درون نظام سیاسدی ولدایی ،نقدش مشدرولیتی ،ارتبداطی ،هددایتی و
راهبردی دارد .در حقیقت ولی فقیه بهمثابه پلی است که بدین خیدر مطلد (اسدلام) ،خیدر
لمومی (فرد ،اامعه و دولت) و الزامات زمان و مکان (محیط) ،ارتباط منطقدی و روشدمند
برقرار نموده و کارآمدی مستمرِ نظام را در چارچوب سیستم پویا تامین میکند.
 .1مولیللیه (فرد ،اامعهی مدنی و دولت) بهلنوان لناصدر مقدوم و مشدارکتی نظدام
ولایی در تمامی فرآیندهای ساختاری ،کارکردی و بازخوردهدا حضدور فعدال دارندد .مدردم
بهلنوان شرط اِلمال و شرط استمرار ولایت سیاسی ،هم للت محدادهی نظدام سیاسدی و
هم للت مبقیهی آن هسدتند؛ بددینلحاظ شدبکه و اریدان قددرت از خصدلت مشدارکتی
برخوردار است.
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 کدیور ،م .)8733( .هفتهنامهی راه نو( ،ش.)82
 کدیور ،م .)8711( .مبانی اندیشهی سیاسی اسلام .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 کلینی ،م .)8711( .اصول کافی( .ج .)7تهران :دارالکتب الاسلامیه.
 گلپایگانی ،م.ر .)8717( .الهدایۀ الی من له الولایه .قم :اسماعیلیان.
مدیریت جامعه و سازمان .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 مصباح یزدی ،م.ت .)8731( .اختیارات ولخی فقیخه در خخارج از مخرز .فصخلنامهی حکومخت
اسلامی( ،ش.)8
 مطهری ،م( .بیتا) .ولاءها و ولایتها .قم :صدرا.
 معرفت ،م.ه .)8733( .ولایت فقیه .قم :التمهید.
 مغنیه ،م.ج8181( .ق) .الجوامع و الفوارق .بیروت :م سسۀ الاعلمی.

ولایت فقیه بهمثابه نظام سیاسی ...

 مرعشی ،ج؛ بلیغ ،و .و غیاثآبادی ،ع .)8718( .تفکخر سیسختمی و ارزیخابی کارآمخدی آن در

 مکارم شیرازی ،ن8187( .ق) .انوارالفقاهه(کتاب البیع) .قم :مدرسۀ الامامامیرالمؤمنین.

 نجفی خوانساری ،م .)8718( .منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب( .ج .)8قم :جامعه مدرسین.

 واسطی ،ع.م .)8710( .نگرش سیستمی به دین .مشهد :موسسخه مطالعخات راهبخردی علخوم و
معارف اسلامی.
 واعظی ،ا .)8718( .حکومت اسلامی؛ درسنامهی اندیشهی سیاسی اسخلام .قخم :مرکزمخدیریت
حوزه علمیه قم.
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