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Abstract 

The purpose of the present study is to review the place of leadership from the view of 

Āyatollāh Khāmene'i. This study explores that from the view of Āyatollāh Khāmene'i, 

which person or institution identifies and recognizes the main political issues in Islamic 

society as the most important decision  making center within the framework of Islamic 

system functions. Besides, the domain and authority of leadership in the circle of power 

was discussed. In this regard, the research question is whether the leader's power in 

Islam's political system is limited to the public domain or it involves people's private life 

aspects. The research relies on the hypothesis that from the view of Āyatollāh Khāmene'i, 

people are in the most important center of decision making and the leader's power domain 

within the regulations and power current is in the base of the pyramid. Using the 

theoretical framework of functionalism in this research, the most important center of 

decision making as well as the power domain and current of leadership in Islamic political 

system were reviewed by a descriptive-analytic method from the view of the Supreme 

Leader. The results indicate that Āyatollāh Khāmene'i recognizes the leadership 

institution as the general authority and representative of people whose will and choice 

give exercise of power to the leader's decisions and authorization and that he establishes 

order and stability in the system by associating the segments to each other. 
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 چکیده
گیری، در  ترین  رکز تصررمیم همای اسررت. در اهلل خا نههدف پژوهش حاضررر بررسرری جایگاه رهاری اظ  نظر آیت 

ای، چه فرد یا نهادی، اهلل خا نههای نظام اسرم ی به این  أرهله پرداخته شرده اسرت که اظ  نظر آیت چارچوب کارویژه

کند. در دا نه قدرت نیز قلمرو اختیارات رهاری  ورد  أرال  الرلی سریاسرت جا عه اسرم ی را تشرشیا و شرناسرایی  ی

اینکه گأتره قدرت رهار در نظام سیاسی اسمم  حدود به حوظه عمو ی است، یا قلمروهایی اظ   بحث قرار گرفته است.

گیرد، پرسرشری که در پژوهش حاضرر  ورد بررسری قرار گرفته این اسرت. پژوهش ظندگی خصرولری افراد را نیز در بر  ی

گیری  ردم هأتند و دا نه قدرت رهاری مترین  رکز تصمیای،  هماهلل خا نهبر این فرضریه استوار است که اظ  نظر آیت 

در چرارچوب قوانین و جریران قردرت اظ قرالرده هرم جرا عره اسرررت. در این تحفید برا اسرررت راده اظ چرارچوب نظری  

گیری و دا نه و جریان قدرت رهاری در نظام سریاسری اسرم ی اظ  نظر  فام  عظم  ترین  رکز تصرمیمکارکردگرایی،  هم

ای نهاد رهاری اهلل خا نهتحلیلی  ورد بررسری قرار گرفت. نتای  حاکی اظ آن اسرت که آیت   -رهاری، با روش تولری ی

پرییری پیردا  دانرد کره برا انتشراب و اراده  ردم، تصرررمیمرات و اختیرارات او، قردرت اعمرا را ولی و نمراینرده عرام  ردم  ی

 نماید.م برقرار  یکند، و رهاری با پیوند دادن اجزاء به یکدیگر، نظم و ثاات را در سیأت ی
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 مقدمه
گردد و  ی  جایگاه در نظام سریاسری اسرمم  حأروبترین  و بنیادیترین  الرلی  ،در نظام سریاسری اسرمم رهاریجایگاه  

در چارچوب نظریه  و در این راسرتا   اسرت. بر توجه اسرمم به ا ر رهاری یدلی  بارظ ،یافتن ظ ا داری اسرم ی نیزفعلیت  

دا نه قدرت، جریان قدرت( اظ  ااحث  هم در جایگاه رهاری گیری تصرمیمین  رکز تر همسره کارویژه    ،کارکردگرایی

 است.

ففیه در   والیت عنوان    جتهد بهشرشا   ،ایخا نهاهلل  آیت که اظ  نظر   ،اسرت   طرحاین بحث  جایگاه رهاری  بررسری در

 شرروعیت نظام   ،و چگونه جایگاه رهاری ؟بششری به نظام سریاسری دارد شرروعیت چه جایگاهی در   ،نظام سریاسری اسرمم

اهلل آیت  نظر  اظ اسرم ی،های نظام وب کارویژهچدر چار گیریتصرمیمین  رکز  تر همدر ؟ کند یسریاسری را تیرمین  

در دا نه قدرت در اندیشره   ؟اسرت یا  ردم ، نهاد رهاری گیریتصرمیمین  رکز  تر هم  ،در نظام سریاسری اسرممو    ایخا نه

آیا گأرتره قدرت رهار در نظام سریاسری    ؟قلمرو اختیارات رهاری تا چه  فدار اسرت   ای اینکهخا نهاهلل  آیت سریاسری  

گیرد؟ قلمرو قدرت  یا قلمروهایی اظ ظندگی خصررولرری افراد را نیز در بر  ی  ، حدود به حوظه عمو ی اسررت  ،اسررمم

ای آن اسرت که خا نهاهلل آیت  نظور اظ جریان قدرت در اندیشره سریاسری  ؟  اسراسری اسرت یا خیر راتر اظ قانونرهاری ف

 ردم نفش  ؟  جریران قردرت در نظرام اسرررم ی اظ براال بره پرالین اسرررت یرا اظ قرالرده هرم بره براال یرا دو سرررویره اسرررت 

،  ایاهلل خا نهآیت که اظ  نظر   ،این اسررت   حاضرررپژوهش  الررلی پرسررش  ؟دارندیا نفش کارآ دی   ،بششرری شررروعیت 

با اسرت اده اظ روش تولری ی و ای که پژوهش حاضرر  فرضریهو رهاری در نظام سریاسری اسرمم دارای چه جایگاهی اسرت؟  

 ردم هأرتند و دا نه گیری تصرمیمین  رکز  تر هم»،  ایاهلل خا نهآیت اظ  نظر  که  ،پرداظد این اسرت  ی   أرللهبه  تحلی  

پس اظ بیران در پژوهش حراضرررر    قردرت رهاری در چرارچوب قوانین و جریران قردرت اظ قرالرده هرم جرا عره اسرررت .

و   ایاهلل خا نهآیت اظ  نظر   ،در نظام سریاسیگیری  تصرمیمین  رکز  تر هماسرت،  چارچوب نظری که نظریه کارکردگرایی  

 گیرد. ورد بررسی قرار  ی  ،اظ دیدگاه ایشان در نظام سیاسی قدرت رهاریدا نه و جریان   سپس

 نظری: کارکردگراییچارچوب 
تا اوای  دهه   1930که اظ اواخر دهه   ،شررود ی حأرروب   انأررانی هم در علوم های  نظریه کارکردگرایی یکی اظ تلوری

که به   اسررت   کارکردواژه در تلوری کارکردگرایی، واژه  ترین  . اسرراسرریشررد ی   ثابه یک نظریه برتر  حأرروببه ،19۶0

 ،یا عنالرر آن را با  وقعیت ضرروری پیرا ون  ،که تطاید یا هماهنگی یک سراختار  شرشا  ، عنای پیا د و آثاریأرت 

   (.۶79 ، ص13۸4د و کولب،   گول  کند ی ایجاد

که اعیررای تشررکی  دهنده یک جا عه، نهادهایی اظ جمله نظام اقتصررادی، نظام    ، عتفدند  ان کارکردگراییپرداظنظریه 

حالز اهمیت و های  که بدون وظی ه و نفش  ،های آ وظشری و پرورشری هأرتندسریاسری، نظام خانواده،  یهب و سراظ ان

، باعث به خطر لررورت بگیرد  ءاگر نفا یا اختملی در این اجزا  ،ای تشررکی  نشواهد شررد. بنابراین نظم آنها، جا عه

ارتااط  تفاب  دارند و  ،. تمام اجزای تشرکی  دهنده سریأرتم با یکدیگرشرود یافتادن حیات و بفای ک  سریأرتم اجتماعی  

یک اظ آنها برای انجام نفش تعیین شرده خود باید اظ انداظه، قابلیت و سراختمان  ناسرب برخوردار باشرند و به شرکلی  هر

و  نطاد باشرد. چراکه ناسراظگاری در اجزای سریأرتم نظام اجتماعی، باعث   مً سراظگارکه با اجزای دیگر کا  ،عم  کند

تیرعی  آن و تیراد بین اجزا و در نهایت  نجر به فروپاشری آن خواهد شرد. شررط  هم در سراظگاری بین اجزای سریأرتم، 

جا عه را همچون   ،ییدر واقع تلوری کارکردگرا  (.۲3۶ ، ص13۸۶ شرتر  اسرت  توسرلی،  های ارتااط و یکأرانی ارظش
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نفش اسراسری    ،هر یک در تعاد  و بفای کلی جا عهکه   ،گیرد ی ای اظ نهادهای به هم پیوسرته با یکدیگر در نظر جموعه

 (.۸7 ، ص13۸۸دارند  ادگار و س  ویک،  

  اهیت جا عه  ورد بررسری قرار اجزای اجتماعی را اظ لحاظ ارتااط آن با همه یک اظکارکردگرایی هر   ،این اسرا  بر 

برای   تا یک نظام در تعاد ، اسرتمرار و نظم قرار گیرد. در نظام سریاسری سره کارویژه  ،(53ص ،1393  حأرنی،   دهد ی

  ، دا نه قدرتبششریتعاد   یریگ تصرمیمین  رکز تر هم  اهمیت اسراسری دارد که عاارتند اظ:  ،بششری و اسرتمرار نظامتعاد 

 و ، دا نه قدرتگیریتصرمیمین  رکز  تر همسره کارویژه    ،در پژوهش حاضرر  .نظام بششریتعاد برای  جریان قدرت و

 گیرد. ی   ورد بحث قرار  ایاهلل خا نهآیت در نظام سیاسی اظ  نظر  جریان قدرت

  مردم و به عنوان والیت فقیه ینهاد رهبر جایگاه ؛در نظام سیاسیگیری تصمیمین مرکز ترمهم

 در نظام سیاسی اسالم جایگاه والیت فقیه

با نظارت بر همه که    ،پایه نظام جمهوری اسرررم ی اسرررت ترین  الرررلیین و  تر همه ولی ففی  ،ایاهلل خا نهآیت اظ نظر  

 دارای والیت  ای راجا عه  ،. لیا أریر خود خار  شروداین ا ور اظ   دهدمیو اجاظه ن بر همه ا ور والیت داردها،  دسرتگاه

 نشره  توان ی بشش جا عه باشرد. در این لرورت رهار راو الهامها  که دارای رهار باشرد و سررچشرمه همه فعالیت   داند ی

و در اجرای قوانین پیشرتاظ اسرت. در    شرودانجام  ی  که همه دسرتورات به فر ان اودانأرت و نفطه  رکزی  ها همه نیرو

که همه با یک نگاه، به دناا     ،سرت هاظنند و نفطه  رکزی همه رشرتهبه او چنگ  یها واقع ریأرمانی اسرت که همه رشرته

به (.  5۶7-5۶۶ص ،139۲،  فام  عظم رهاریگ ت که جا عه دارای والیت اسرت   توان ی  او هأرتند. در این لرورت

همین در حفیفرت،    ،» ن کنرت  واله فهریا علیم  واله   :فر ودنرد   ص(  غردیر و حردیثی کره پیرا ار   أرررللرهدر  طور  ثرا ،  

یک پادشراه نیأرتح حاکمیت او اظ لحاظ قدرت و   ،اسرت. کأری که سررپرسرت و رهار  ردم اسرت  طرح  أرلله والیت  

د انجام بدهد،  ورد توجه نیأررتح بلکه اظ توان یشررودح اظ این لحاظ که او هر کاری که  نمیسررلطه او بر  ردم لحاظ 

بر این   (.1370/ 4/ 10،  فام  عظم رهاری   رهار جا عه  أررلمین اسررت  ؤ نان و  لحاظ اینکه ولی و رهار اسررت، رهار 

بلکه رابطه بر اسرا   حات و دوسرتی و یک پیوند  حظر ایشران والیت ففیه رابطه بندگی و سرروری نیأرت اظ ن  ،اسرا 

 داندح ی والیت ففیه را اظ درجه الهی ایشان عموه بر اینکه. کند ییاد     ا ام»ولی ففیه به عنوان   اظ است وقلای دوسویه  

تشرکی  حکو ت اسرم ی عهده دار   ،تا در ظ ان غیات  حداند ی ولی ففیه یعنی  ،الشررای  شصروص ففیه جا ع حاکمیت را

اظ  ،اظ نظر ایشران  باشرد. در واقع را دارااسرم ی عدالت بر  اانی    باید آگاهی کا   ،باشرد و به عنوان  جری قوانین الهی

 اشررفی و  باید عالم بر قوانین اسرمم و عاد  باشرد ،آنجا که ولی ففیه در جا عه اسرم ی باید اجراکننده قوانین الهی باشرد

 (.31،33ص ،1395علیزاده سیمب، 

 ففاهت،»  همویژگی   باید اظ سره( و 137۸/ 3/ 14 أرلمات ففه شریعه اسرت   جزء  »والیت ففیه   ایاهلل خا نهآیت اظ  نظر  

 شروعیت قوای اجرایی و تفنینی برگرفته اظ   ،ایاهلل خا نهآیت اظ  نظر   (.1377/ 3/ 14 برخوردار باشد    عدالت و درایت 

اشرررفی و علیزاده سرریمب،   ندارند  ا ور  شررروعیت   هیچ یک اظ  ،ولی ففیهتهیید  در لررورت عدم  . والیت ففیه اسررت 

قانون وضرررع کند و به آن    تواندهیچ ارگانی نمی ،براسرررا   اانی ففه اسرررم ی و الررر  والیت ففیه. (3۶ ، ص1395

  ها ارگاناگر هر یک اظ ، کند یو قاو  ولی ففیه اعتاار پیدا    تهییدیعنی قانونگیاری با   .به جز ولی ففیه  ، شرروعیت بدهد

 تمام آنهابه ولی ففیه اسرت که   پیوسرتگیو  نیاظ دلی به  . اثر و نا شررو  اسرت کارهایشران بیاشرند، نا ولی ففیه تهیید ورد 

 (. ۲7۶ص ،1391،  فام  عظم رهاری  نظام است والیت ففیه  ث  روحی در کالاد   ،در واقع. کنند ی  شروعیت پیدا

 ایاهلل خامنهآیتمشروعیت والیت فقیه از نظر 
ی یرا  هرایکره چره کأرررانی و چره نهراد  ،بیرانگر این  طلرب اسرررت گیری تصرررمیمجمهوری اسرررم ی،  رکز  هرای  در نظریره

در  ورد کنند و  ی  یابیریشره آنها را  دهند،های سریاسری جا عه را  ورد واکاوی قرار  ی أرال  و  دیریت   ،هاییسراظ ان

 ،1391گیرند  فیرحی،   ی های  همتصررمیم، کند ی که به کارگیری اقدا ات فوری در آن  شررروعیت پیداهایی   أررلله
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نظریه انتشاب ،  که عاارتند اظ: نظریه نصررب   شررروعیت الهی(  ، طرح اسررت (. در این رابطه سرره نظریه  هم ۲74ص

  رد ی(.   -نظریه  شروعیت دوگانه  الهی  و   شروعیت  رد ی(

 رجع یا  عیار  عتاری، به کار بردن قدرت و و براسرررا  چه  ها  اسرررت که بر پایه کدام ویژگی  آن شرررروعیت بیانگر  

که حاکم اسررم ی   ،. در واقع  نظور اظ عاارت » شررروعیت حاکم اسررم ی  این اسررت کند ی حاکمیت لررمحیت پیدا

به این  عنا که حاکمیت ولی ففیه براسررا  چه خواسررتگاه و  رجعی ؟ آورددسررت  یه » شررروعیت  خود را اظ کجا ب

در  أرال  اجتماعی وارد شرود و اقتیرای پیروی اظ حاکم لراحب  فام را   دهد یکه به او اجاظه    دشرو  ی  تایین و تشرری 

آورد که به رهاران اجاظه دسرتور اعتفادی را به وجود  ی بر چه اسراسری .(1390نا،  شرایأرته و پییرفتنی جلوه دهد  بی

اظ نظر   .(۲45ص ،1353و  ردم جا عه  لزم به پیروی اظ آنها طاد فرییره خود هأرتند  ابوالحمد،    ءو اجزا  دهد یدادن 

اظ این رو  (. 105 ، ص139۲الظم دارد  عالم،    شرروعیت بر پایه باور اسرتوار اسرت و اظ  ردم جا عه پیروی 3 اکس وبر،

 .Lipset,1993, p خرورد   ی  برآوردن نیاظهای  ردم گره ردی بلند  ردت دولرت و  اعممً بره کار  ، شروعیت دولت 

 : نام برد شروعیت    اظ سه نو  توان ی  در همین چارچوب (.۸

 شررروعیت قانونیح یعنی اینکه قانون، حد حاکمیت را به شررشا حاکم داده اسررت. بر این اسررا ،  شررروعیت   .1

 ردم اسرت. یعنی هر حکو تی که  ردم آن را قاو  داشرته باشرند و به آن رأی بدهند، حکو تی  رأی  حکو ت  اتنی بر  

 (.1393 عمادی،    است   .  شروعیت قانونی براسا  ال  حد تعیین سرنوشت شود ی شرو   حأوب  

آورنرررد  ی  شوندگان بررره دسرررت   قدرت عادالنه خود را اظ رضرررایت حکو ت  ،هادولت   ک رضایتح     شروعیت . ۲

(Walzer,1982,p. ix.)  دارای حد ذاتی برای اِعما  حاکمیت هأرتند.  ردم با رضرایت خودشران   ،در واقع فف   ردم

ترا برای ایجراد ا نیرت    ،کننرد ین  نرافع الظم، حفو  اجتمراعی خود را بره بنیراد دولرت واگریار  یهو برای کأرررب ا نیرت و تر 

ت برره ایررن دلیرر  باور  ردم به  شررروعیت روابرر  قرردرچراکه  (.  1399نا، جا عه، قوانینی را وضع و اجرا کند  بی

  (.Beetham, 1991, p.11)د برحأب باورهای آنان توجیه شود  توان یکره    ،اسرت 

باید  شرروعیت خود را اظ خداوند  ها  .  شرروعیت الهیح یعنی حاکمیت تنها اظ آن خداوند  تعا  اسرت و همه حکو ت 3

 شال ت با دسررتورات الهی اسررت. این نو   ،پیروی اظ چنین حکو تی واجب اسررت و  شال ت با آن  ،لیا. کأررب کند

و اینان به نمایندگی و کارگزاران اظ خدا بر روی  کند ی شرروعیت برای سریاسرتمداران و حاکمان، حفو  الهی تعری  

-3۲ ، ص137۲لهی است  رجایی،  نا و نصب ا  اسا ( بر  عصو ین    جایگاهدر اسمم نیز  . دونش یظ ین  نصوب 

 (.  نظور و کاربرد  ا اظ  شروعیت، بر اسا  همین نو  اظ  شروعیت است.33

به حاکمیت  طلد خداوند  عتفدند و سرچشمه اللی  شروعیت    که هر سه ،در این است گانه  سه  نظریات  وجه اشترا  

 ث  ففاهت و عدالت برای رهار جا عه اسرم ی هایی  بر شررط داشرتن ویژگی ،دانندح در ضرمن ی را ذات خداوند  تعا 

ولی   همچنین  وضرو  حاکمیت   .دانند ی کنند و نفش  ردم برای ایجاد حکو ت اسرم ی و اجرای آن را الظم ی تهکید

بیران   را   فرام  عظم رهاری  در این پژوهش، دیردگراه(.  11ص ،1395کننرد نره وکرالرت  ترخران،  ففیره را اظ درِ والیرت بیران  ی

را در نظام  گیری تصرمیمایشران  رکز   و دریابیم که  کند ی  تهکیداین سره نظریه  که ایشران بر کدام یک اظکرد، خواهیم  

، که دیدگاه ، سره نظریه  طرح اسرت شرود یرابطه ففیه و  ردم با توجه به ت أریری که اظ  .کند یچگونه ارظیابی    سریاسری

 کنیم: ی را در آن بررسی  ایاهلل خا نهآیت 
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نصب به دو لورت، نصب عام  توس  ا ا ان  عصوم( و نصب خاص  نصب المه  )مشروعیت الهی(:نظریه نصب  

گویند، اظ این لحاظ که به والیت انتصرابی ففیه حاکم   ی  شرروعیت الهی نیزنظریه نصرب که به آن نظریه   اطهار( اسرت.

آورد  فیرحی،   ی در نظام جمهوری اسررم ی به شررمارگیری تصررمیمارگان ترین  ، والیت ففیه را اسرراسرریکند ی تهکید

، نه  شرود ی اسرم ی  شرشاسرت، که اظ طرید آن رهار جا عه  ا  ایانتشابات وسریله  ،(. بر این اسرا ۲75ص ،1391

حتیا   ی  ردم نیأت و ولی ففیه اأ شروعیت ولی ففیه براسا  ر  ،اینکه انتشابات به ولی ففیه  شروعیت بدهد. بنابراین

قوه  فننه،    گانهکه در حوظه قوای سرههایی و تمام اقدام  اسرت ولی ففیه   اب  نظام  شرروعیت  ردم نداردح چرا که  رأی به 

 ،1،  13۶9باشرد   صرااح یزدی،  ففیهولی   تهیید ورد  اسرت، ظ انی پشرتوانه الظم االجرایی دارد که  (قیرالیه و  جریه

 ،نیز آنهاکه خود  اسرتح  المه اطهار   (     شرروعیت حاکمیت ولی ففیه برگرفته اظ نصرب عام آنان اظ طرف  (.۶۲-۶1ص

 خر شاد و ا ینی، اسرت     ردم ناودهی رأهیچ وقت در گرو    ، شرروعیت حکو ت  ،برخوردارند، لیااظ نصرب خاص الهی 

و حکو ت ففیه در    ت اوتی بین  اهیت حکو ت اسرم ی ا ام  عصروم  ،نظریه انتصراب ، طاددر واقع(. 1۲5 ، ص1397

، ففیهان ا ا ان  عصروم اظ خداوند اظ حد حاکمیت برخوردارندبه همان لرورت که  . در نتیجه،نیأرت عصرر غیات قال   

و  تشرکی  ل أر به جای او و در ظ ان ناود ا ام  عصروم را دارند  آن حد رهاری،های  داشرتن ویژگیدینی نیز با وجود  

خدای  تعا  این »: کند ی  انبی  ایاهلل خا نهآیت   (.7، ص1391  ، شراهرخی  حکو ت اسرم ی و  دیریت جا عه هأرتند

که بر ،  یعنی آن وقتی هم که حاکم اسررم ی ولی ا ور  أررلمین.  کند یوالیت و حاکمیت را اظ  جاری خالرری اعما  

که ا ور  ردم را   شرود یوقتی این اختیار به او داده ،  اسرا  تعیین شرشا و چه بر اسرا   عیارها و ضرواب  انتشاب شرد

  ردم اعما  که برو این قدرت و سلطان الهی است    ست حد خدا  ستح این حد،خداوالیت   ،باظ این والیت ، ندبکاداره 

به وسریله یک رهار با شروند و برخی   شرشا  یها  به اسرم و ویژگی برخییک ظ انی هأرت    (.13۶9/ 4/ ۲0    شرود ی

الِناً لِنا أِره حاافِظاً لِدِینِهِ  قشاالِ اً عالای هاوااهق شروندح همانگونه که فر وده اند: ... »فاا اا  ن کانا  ِنا ال قفاهاء لر اتی تعیین  ی لرا

هایش  اند و این را با ویژگیکنند. آن اولی را با نام  ششا کرده ی   قطِیعاً لِاً ْرِ  اْولااهق ...  به این لورت رهار را  ششا

داند که به  شررروعیت را والیت الهی  یای  نشرره  خا نهاهلل  آیت  (.71-۶5 ، ص1391،  فام  عظم رهاریاند  بیان کرده

رهار و  . پس،و بفای این  شررروعیت در گرو وفاداری و  فید بودن به احکام الهی اسررت   ه اسررت دشرر ولی ففیه  نتف   

داری کند تا  شرروعیتش ح   شرود  خر شراد و ا ینی، اسرم ی جانب های حاکم جا عه اسرم ی باید اظ قوانین و آر ان

برای خرداونرد   ا را  حوالیرت و حراکمیرت تنهرا اظ آن خرداونرد اسرررت   ،ایاهلل خرا نرهاظ دیردگراه آیرت   ،بنرابراین(. 1۲3  ، ص1397

 تصر  باشرند و همه ا ور جا عه در   نفطه  رکزها به یک  که همه ا ور انأران  اسرت اراده کرده  پیشررفت جا عه بشرری 

ایشرران اگر خداوند  تعا     اظ دیدگاه ،لیا (.1۶-15ص  ،تا، بی فام  عظم رهاریباشررد    کاربلددسررت حاکمیت  اهر و 

 فام  عظم  شرشصری را  نصروب کرد و قابلیت و توانایی رهاری را داشرته باشرد، در این لرورت انتشاب  عنایی ندارد  

 (.104ص ، 13۸7، رهاری

 نع و ور یاین نظریه در طو  نظریه نصرب الهی قرار داشرته و بدون آنکه  ح نظریه انتخاب )مشرروعیت مردمی(:

. به عاارت دیگر، دانند ی آن را نأرات به نظریه انتشاب  فدم و رای   ،به خودی خود و  برای انتصراب قال  باشرند  ثاوتی

در  ، و  نصرب پییرد و انتشاب در طو   نمیتحفد  سروی ا ت انتشاب اظ   یا نصرب اظ باال توسر  خداوند  با ءجزوالیت  

به نظر  اسرا   شرروعیت ولی ففیه را  برخی  نشره وهمچنین  (.4۲5ص ،1،   140۸نتظری،     لرورت ففدان آن اسرت 

که ا ا ان  عصرروم،   ،کند ی  نظریه انتشاب بیان  (.۶۸-74 ، ص13۶3،  آبادیدانند  لررالحی نج و خواسررت  ردم  ی

مات والیت   الشرررای جا عففهای    برایاند، بلکه ففهای واجد شرررای  را به عنوان داوطلب و انتصرراب نکرده را به سررِ

خود، یکی اظ ففهرای   انتشراب و ارادهانرد ترا  ردم برا  کرده   عرفی ردم    برهرسررریردن بره والیرت و حراکم جرا عره اسرررم ی  

اری او اقتدار و خودشررران، به والیت و ره  انتشابالشررررای  را به عنوان رهار جا عه اسرررم ی انتشاب کنند و با جا ع

واقع خداوند حد انتشاب را به انأررران داده تا در چارچوب   در (.۸5ص ،1393ظاده آ لی،  شرررروعیت بدهند  ابراهیم

با اشاره به انتشاب  ردم    ایاهلل خا نهآیت  .ندابر  أند والیت بنش را های الهی است فردی که دارای ویژگی  ،قوانین الهی
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نظر    ،نظام اسرم ی ا کان نداردیعنی ح کند ی  یاد  سراالری دینیحکو ت  ردمبا عنوان » آناظ خود،   یدر برگزیدن رهار

»در نظام اسرم ی اقتدار   ،لیا ، دارای بنیه و اسرا  اسرت .سراالری دینیلکن  ردم»یده بگیردح  و انتشاب  ردم خود را ناد

در اسرمم و در شرریعت اسرم ی و ، اقتداری که ناشری اظ ظور و غلاه باشرد  حاسرت    ردماختیار  ردم و انتشاب   اظ  برخاسرته

در  ورد ایشررران   (.1377/ 1۲/ 4 حترم اسرررت     آ د،آن قدرتی که اظ انتشاب  ردم به وجود  ح   عنا ندارد  کتب ا امدر 

بودن و آراسرته   آ یشته ،ح رکن او حاکم دارای دو پایه و دو رکن اسرت   ،در دوران غیات »  :فر ایند ی  قاو  حاکم چنین

گر سرت. اقاو  و پییرش  ردم ا ،رکن دوم   عین کرده اسرت.حاکم اسرم ی   ایو لر اتی که اسرمم برها  م  به  بودن 

  ، او حاکم و را به حکو ت نپییرفتنشرناختند و ا، نحکو ت اسرت  های م  شرشصری را که دارای  را،  آن حاکمی ردم 

شرناخته و پییرفته شرد، او حاکم  یکی اظ نظر  ردم   هأرتند،اگر دو ن ر که هر دو دارای این  م    ،]دیگر آنکه[  .نیأرت 

  عرفی  به  ردم حتی ظ انی که خارگان رهار راشررررط حفیفی در حاکمیت اسرررت.    ،اسرررت. پس قاو  و پییرش  ردم

 ، بعرد پرییرنردرا  یاو  خود  ردم بعرد اظ  عرفی خارگران    . ثرانیراًنردا نمراینردگران  ردم  ،رگرانح خااینجرا هم اوالًبراظ در   ،کننرد ی

 (.170 ، ص1391،  فام  عظم رهاریا ام     شود ی

انتشاب رهار : »کند یچنین بیان  و پییرش رهاری با اشرراره به جایگاه  ردم، نفش آنها را در انتشاب   ایاهلل خا نهآیت  

الهی و  عنوی و واقعی است رررر باظ  ردم نفش دارندح کما این های  م  یک  نصب الهی است و تابع   رهاریبا اینکه 

کنند. اگر همان کأری  عین و انتشاب  ی کأری را نشرینند یند،  ا  جلس خارگان که نمایندگان  ردم ،که  شراهده کردید

ظ دیردگراه  ا  (.13۶۸/ 11/ ۲0افتراد   جرا نشواهرد    ،او  رهاریکره  جلس خارگران انتشراب کرد،  ورد قاو   ردم ناراشرررد، براظ  

ح یعنی برا رأی غیر أرررتفیم  ردم انتشراب  جرا عره  ردنی دارای جرایگراه قرانونی اسرررت ای »والیرت ففیره در  اهلل خرا نرهآیرت 

ففیه در سریاسرتگیاری نفش  . ولیشرود ی اند و با ظوا   عیارها اظ  وقعیت خود سراق   ، تا بودن  عیارها باقی  یشرود ی

برای نظرات  ردم   ،در دین  این اسررمماظ سرروی دیگر، (.  1377/ 1۲/ 4   کندمیالررلی را داردح در اجرا  طلفاً دخالتی ن

 داری رهار م و ارظش قال  شرده اسرت. پیمان در نظام اسرم ی، یک  رحله اظ  شرشا شردن حفانیت سریاسرت احترا

با این .  پیوسرتگی و اتصرا  ایجاد نشرد، یعنی اینکه او  ورد قاو   ردم نیأرت   ،اسرت. اگر حاکمی بود که بین او و  ردم

گیرد. در واقع بفا و اسررتمرار رلیس و حاکم  د حاکم و رهاری جا عه اسررم ی را بر عهده بتوانمیوجود آن شررشا ن

 فام  عظم رهاری   ،بنابراین(. 105ص ،13۸7،  فام  عظم رهاریبندند  دولت، بأرتگی به پیمانی اسرت که  ردم با او  ی

در واقع رهار باید  نتشب  ردم باشرد و اگر بدون . کنند ی تهکیدو خواسرت  ردم  انتشاببر   ، شرروعیت  رد ی بر  بنا

و ولی  کند یپیدا  نشره  رد ی  ،گیریتصرمیم رکز   ،رواظ این  .اسرت باشرد، آن حاکمیت فاقد  شرروعیت    پییرش  ردم

 بر همهرسرد و  یشاب  ردم به جایگاه رهاری رهاری اظ طرید انت  ،. بر این اسرا شرود ینماینده و کارگزار  ردم  ،ففیه

 ،کند یسریاسری جا عه را تحلی  های  ح  أرال  و راه،  کند یآنها را تشرری  و اعما    حکند یتأرل  پیدا    احکام اسرم ی

  .کند ی الظم االجرا را اتشاذهای و تصمیم دهد یتششیا 

آخرین نظریه در  شرررشا کردن  رکز ، نظریه  شرررروعیت دوگانه مردمی(:  -الهینظریه مشرروعیت دوگانه )

 شرروعیت    کأرب    ردمهم اظ اظ خدا و هم  حاکم اسرم ی  ،. بر این اسرا اسرت  اسرم یدر نظام جمهوری  گیری تصرمیم

ای برای کأررب  شررروعیت دارد،  نیز، اظ آن جهت که  ناع و  نشرره دوگانهگیری تصررمیم. به همین دلی ،  رکز کند ی

حاکمیت  ردم در ا تداد والیت و حاکمیت  ،(. براسررا  این نظریه  ۲۸۸ص ،1391ای نیز دارد  فیرحی،  اسررا  دوگانه

و  صرلحت خداوند، به   در پهنا و شررح آن باشرد. در واقع  ردم جدا اظ اجاظهآنکه  الهی و بعد اظ جایگاه الهی اسرت، نه 
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 ،137۶نیأرتند و جدا اظ حد خدادادی، لراحب  شرروعیت دینی نیأرتند  کدیور،   ایوجه  نشره و  انای جداگانههیچ

 (. 49ص

 سیاسیو جریان قدرت رهبری در نظام  دامنههای ویژگی

 یرا بره بیران دیگر، والیرت  طلفره، در  ورد حردود و اختیرارات حراکم جرا عره اسرررم ی  ایاهلل خرا نرهآیرت پی بردن بره دیردگراه  

 گیرد.  ی   ورد کندوکاو قرار  عنوانففیه و نیز فهم و در  جریان قدرت اظ  نظر ایشان، در چارچوب این 

قلمرو  که ، نظور اظ دا نه قدرت، بیانگر این  أررلله اسررت  در نظام سریاسری:رهبری دامنه قدرت های  ویژگی

 :  در دو  رحله قاب  بررسی است این  وضو   استح اختیارات رهاری تا چه  فدار 

حاکم با قانون ففیه رابطه و پرسش  هم درباره نظران بر سر این نکته بأیاری اظ لاحب  والیت فقیه و قانون اساسی:

یا در    ،آیا ففیه حاکم فراتر اظ قانون اسراسری اسرت   که. به عاارت دیگر سرؤا  آن اسرت،  اختمف نظر دارند  ،اسرت اسراسری  

 :  شود ی بندی به دو نظریه عمده نصب و انتشاب بیانبا تفأیم ا  راؤ پاسخ به این س؟ کند یعم    قانونچارچوب  

اختیارات حکو تی   همه اظولی ففیه جانشرین ا ام  عصروم اسرت و ،  بر اسرا  این نظریه در عصرر غیات نظریه نصب:: 

نااید اختیارات و وظای  ولی ففیه در عصرررر غیات را  حدود به قانون  به همین دلی .  برخوردار اسرررت ا ام  عصررروم  

دیگر نااید ، والیت  طلفه اسرت   اختیارات ودر واقع اگر ولی ففیه براسرا  قانون اسراسری دارای   در نظر گرفت.اسراسری 

 فام  عظم  اظ دیدگاه   (.۲4۶ ، ص137۸کند  کواکایان،    شررروط و پایاندقانون اسرراسرری آن را   خود  چیزی حتیهیچ 

برخوردار اسرررت و نظر او بر نظر بفیره افراد و حتی ففهرای عظرام     ص(ولی ففیره اظ همره اختیرارات پیرا ار اکرم    ،رهاری

که دین حنی  اسرمم که   ،ضررورت والیت ففیه به این دلی  اسرت »  :فر ایند ی  خود  فدم و اولویت داردح چرا که ایشران

 ألمانان باید اظ اوا ر والیی و  همه  ]پس[ ،اسرم ی ناگزیر اظ داشتن ولی ا ر و حاکم و رهار هأتند طافات جا عه همه

ت أریر   ،بنابراین  (.1393،  فام  عظم رهاری    وده و تأرلیم ا ر و نهی او باشرنددسرتورات حکو تی ولی ففیه اطاعت نم

 است.قانون فیه فراتر اظ ولی ف ،ح لیاففیه همه اختیارات ا ام  عصوم را داردبر این اسا  است که   این نظریه

اظ آنجا   کند،وجود دارد. این نظریه بیان  ی یا  شرروعیت  رد یانتشاب  نظریهنظریه نصرب، در  فاب    نظریه انتخاب:

 که  کند یبیان  این نظریه. کند یچارچوب قانون عم   ولی ففیره نیز در  ففیره اظ طرید  ردم انتشراب شرررده اسرررت،  که  

 کلیبه رهاری انتشاب کنند، به این  عناسرت که ولی ففیه را به لرورت  اگر  ردم شرشصری را   ،ون اسراسریبراسرا  قان

رو اگر رهاری جرا عره نتیجره تعهرد دو طرفره انرد. اظ این لزم بره رعرایرت قرانون اسررراسررری و عمر  در چرارچوب آن کرده

شررهروندان جا عه و ففیه فرآراسررته اسررت و همچنین قانون اسرراسرری خود نیز وظای  و اختیاراتی را برای ولی ففیه 

فیه باید در حیطه قلمرو خود باشرد و نااید رهار اظ لحاظ حفوقی وظای  و اختیارات ولی ف  ، شرشا کرده اسرت، لیا

فر ایند که در نظام سریاسری  ایشران  ی (.۲۸9 ، ص1391جا عه اختیاراتی فراتر اظ قانون اسراسری داشرته باشرد  فیرحی،  

در اسررت اده اظ  کاسررب ظندگی یکأرران باشررندح حتی ظ ا داران   عه در برابر قانون واسررم ی، باید تمام شررهروندان جا 

بر خمف قانون، خواسرت و نظر خود را بر  ناایدهیچ شرشصری . در حفیفت،  ت که دارای قدرت و اقتدار هأرتندحکو 

ها فکر بعیررریکنند: »ایشررران در جای دیگر بیان  ی(. ۲9 ، ص137۶،  فام  عظم رهاریبفیه افراد جا عه تحمی  کند  

ولی ففیه فراتر اظ قانون  ،اسرت و والیت  طلفه یعنیکنند که قانون اسراسری نظام جمهوری اسرم ی ظیر نظر ولی ففیه  ی

و او  لزم به رعایت قوانین کشرور نیأرت. ا ا این برداشرت اظ والیت  طلفه ففیه حاکم    شرودمیاسراسری اسرت و شرا   او ن

قوانین و ولی ففیه خود نیز به عنوان رهار حکو ت باید  و به  و   بر قانون اسراسری اظ لحاظ حفوقی کا مً اشرتااه اسرت.

براسرا  قانون اسراسری،    (.13۸۲/ 9/ ۲۶    فررات را رعایت کند و باید نأرات به این قوانین شرهن و  نزلت قال  باشرد

کننده سرریأررتم برای حرکت در جهت  کلی نظام و تنظیمهای  گیریرهار و حاکم جا عه اسررم ی جایگاه تعیین جهت 

رو رهار جا عه اسم ی در سیاستگیاری  با ت کیک قوا ندارد. اظ این  که هیچ  نافاتی  ،دار است های انفمب را عهدهآر ان

 (.1377/ 1۲/ 4،   فام  عظم رهاریکند  نمیای را داردح ولی در اجرا به هیچ وجه دخالتی  نفش اللی و تعیین کننده  ،نظام

قاعده اهم  عموه بر اجرای   را تشرشیا و اجرا کند و، آنها اسرمماحکام  در لرورت تزاحم د توان یهمچنین ولی ففیه 



 
 

9 
 

قانون اسراسری برای او تعری  کرده   را، گأرتره قدرت رهاری  هم،  صرلحت نظام را تشرشیا دهد و این اختیارات وبر 

 این به  عنای فراتر اظ قانون نیأت. و عم  کندوظای  خود  به  تا بتواند   ،است 

که آیا گأرتره قدرت رهاری در نظام سریاسری اسرم ی،   دیگری  طرح اسرت   پرسرش والیت فقیه و قلمرو خصرویری:

گویی به این جهت پاسرخ ؟شرود یاظ ظندگی خصرولری افراد را شرا    هایی  یا قلمرو  ، حدود به حوظه عمو ی اسرت 

 آن قأرمتی اظ ا ور ظندگی  ردم اسرت که به طور کا   دارای جناه ، نظور اظ حوظه خصرولریسرؤا  باید بیان کرد، که  

 نظور اظ » طلفه  در والیت  طلفه ففیه، گأرتره دا نه  ،و به  دیریت جا عه ارتااطی ندارد.  اظ سروی دیگر داردشرشصری 

 ربوط به های  حوظه احکام سررا اندهی اسررم ی و همه اختیارات رهار جا عه اسررم ی و  أررلولیت اجرایی او در همه

اهلل آیت اظ نظر  (.۲5ص ،1395فی و علیزاده سریمب، تک بعدی نیأرت  اشررها  نافع ک  جا عه اسرت و  ث  بفیه والیت 

ای برخوردار اسرتح که رهار جا عه اسرم ی در  وقع لزوم، یعنی دولت، اظ اختیارات گأرترده ،در دین اسرمم  ایخا نه

انداظه د اظ اختیارات گأرترده و بیتوان ی ،طلاد یظ انی که شررای  کشرور حأرا  اسرت و اقدا ات الظم و ضرروری  

ندارد. ا ا یک ظ انی ولی ففیه در یک   ، وجودیک اظ ا وردر هیچ، بر سرررر راه او ،گونه  انعیهیچو   کندخود اسرررت اده  

ای، الظم است تا یک بششی را به یا یک  ألله که به علت یک نیاظ دهد یشررای  خالری بر اسرا   صرلحت تششیا  

 فام     کندمینیک روش و یک سریأرتم عم    ،یک کار  ه،ولی براسرا  یک قاعد  چراکه  .دبگیرلرورت ویژه در دسرت 

، یعنی احکام الهی گأرترده  اسرم یهر جای ظندگی بشرر که ففه  اظ نظر ایشران تا. (13۲ ص ،۲،  13۶4،  عظم رهاری

ا ور ظندگی بشرر را اظ ، هیچ ا ری اظ اسرم ی جا گأرترده اسرت. چون که ففهو حاکمیت ففیه هم تا همان والیت اسرت،  

پس حاکمیت  ح  داند و همه  أرال  سریاسری، اقتصرادی، فردی، اجتماعی،  شرمو  حکم الهی اسرت حکم الهی، بیرون نمی

،  فام  عظم رهاری سرت  ا  و شررعی اسرم یسرت که در قلمرو حکم ا  یشرا   همه ا ور و همه چیزهای ،ولی ففیه هم

تفوا برای اداره جرا عره    و ففیره برای اجرای قوانین اسرررم ی و برقراری عردالرت والیرت  طلفره    ،بنرابراین (.۲۸7ص  ،1391

ولی ففیه  ،بر همه احکام اسرم ی و همه  أراللی که  رتا  با حکو ت و سریاسرت هأرتند  ،لیا. رود ی  اسرم ی به کار

یا بدهد و الظم بداند،  ای که تششدر واقع ولی ففیه دارای اختیارات بی حد و حصرر اسرت و در هر  أرلله. احاطه دارد

 ،کلی جا عه اسرت اده کند. به عاارتیهای  د اظ ظرفیت توان ی  کند و ضرروری باشرد،تا جایی که  صرال  عمو ی اقتیرا  

به گأرتردگی حدود ففه در عرلره ظندگی فردی و اجتماعی اسرت و تا  ،گأرتره و دا نه اختیارات حاکم جا عه اسرم ی

شرشصری که جناه  یعنی هر  أرلله.  شرا   همه ا ور اسرت  دهد، جلو رفته و یاجاظه  هرجایی که ففه و احکام اسرم ی 

و این   کند ی  داخله ،عمو ی پیدا کند، حتی اجرای حدود، حاکم جا عه اسرم ی به ضررورت والیتی که بر عهده دارد

 گیرد. یبلکه ک  ظندگی اجتماعی افراد را در بر  حشا   یک بشش نیأت 

نظام سرریاسرری های  نظور اظ جریان قدرت یا پیوندهای قدرت در نظریه در نظام سریاسری:  جریان قدرت رهبری

های  که اظ سروی گروه  سرت ا  هاییو فر انها  ها، دسرتورها، اقتدار و سرلطه، تصرمیمداده جمهوری اسرم ی، کی یت گیار

بر دو  انای  ت اوت  شرررروعیت  جریان قدرت بنا    (.۲94ص ،1391 فیرحی،     طرح باشرررد  ناهمگون نظام سررریاسررری

 انتصاب و انتشاب( دو  أیر  ت اوت دارد:  

کردندح در   ی تهکیدبر آن نیز   ایاهلل خا نهآیت  اسرت کهبر  انای  شرروعیت  رد ی   اسرا  این نظریه انتخاب:نظریه 

الاته  .در  شررروعیت دولت هأررتنداسررت و  ردم به عنوان عنصررری  هم  جریان قدرت اظ پایین به باال  ،لررورتاین 

نفش  ردم را در    ایاهلل خا نهآیت   اظ شرررای  دینی حاکم و حکو ت نیأررت.نظر  به  عنای لرررف  رد ی شررروعیت  

ارتااط  ردم   ءبا آرا ،غیر  أرتفیمچه  أرتفیم و  چه به لرورتهمه  راکز قدرت » :کند یدولت چنین بیان   شرروعیت  
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حکو ت در واقع پایه  شرروعیت   آن  نشواهند،  حکو تیتعیین کننده و تصرمیم گیرنده هأرتند و اگر  ردم     ردمو    دارند

کس در نظام سریاسری »هیچ :کند ی تهکید ردم رأی  ایشران همچنین بر نظر و  (.  1377/ 1۲/ 4   خود را اظ دسرت داده اسرت 

م،   رد یبدون آرا.  پایه اعما   شرروعیت اسرت   ، ردمرأی ، چراکه  کندو خواسرت  ردم را انکار   ردمرأی  نااید  ردم، 

و   أرلمانندالاته  ردم   اند.نمیشرود و رپا نمی، بخیمه نظام سریاسری  ردم،دون حیرور  ردم و بدون تحفد خواسرت  ب

پایه بودن  ردم به   ،رواظ این(.  137۸/ 3/ 14در چارچوب قوانین و احکام اسررم ی اسررت      ردم،این اراده و خواسررت  

و   تهیید. اظ این جهت،  ردم در جایگاه  اسررت به  عنای کارایی و  فاولیت اظ سرروی  ردم   ،عنوان اسررا   شررروعیت 

نفش دارند  سریمنی،   ،یا به بیان دیگر، در اعما   شرروعیت آن  حکارکرد دارند  ،اسرم ی سراالری ردمگیری نظام  شرک 

در پییرش حاکم بأرریار   نفش  ردمح همچنین آورد ردم را یک رکن  شررروعیت به شررمار  یاسررمم،  (.3۸ ، ص1395

به طور غیر   شرار  ردم در تطاید افراد با نظر  ، اسرت    که بر عهده شرار  غیر اظ  رحله جع   عیارها. اسرت تعیین کننده  

 (.1۲۸،13۲ ، ص1397دارند  خر شراد و ا ینی،  کننده و  أرتفیم نفش تعیین  ،اکم أرتفیم و با واسرطه و در ا ر پییرش ح

در نحله  ا  ردم اظ  ،قاب  تصرور نیأرتح لیا دینی که  ردم در آن نفش ندارند، الرمً»فر ایند:   یبا عااراتی دیگر  ایشران  

اظ نظر  را حکو رت کردن بر  ردم، بره جز اینکره برگرفتره اظ والیرت الهی کره ایجرادکننرده  شلوقرات عرالم    .نیأرررتنردآن جردا 

  نیأرتندباشرد، بفیه حکو ت فاقد  شرروعیت هأرتند و درسرت و عاقمنه بشرریت اسرت و با اراده و خواسرت  ردم نیز  ی

، کند ی  یاانی  ردم در خد ت  ردم عم نظام سرریاسرری اسررم ی، با حمایت و پشررت(.  137۲/ ۶/ 14،  فام  عظم رهاری 

 را   شرورتبیانگر این  طلب اسرت که   ،والیت  طلفه ففیه  بعد حتی یکچراکه این حکو ت  تعلد به خود  ردم اسرت.  

تصرررمیم بگیرند و انتشاب کنند و در تمام    ،ند اظهارنظر کنندتوان ی ردم جا عه در واقع  . داردنیز وجوبی   که ،پییرد ی

نتیجه، اظ بیانات   (. در37 ، ص137۶،  فام  عظم رهاریسیاسی اقتصادی و اجتماعی  شارکت داشته باشند  های  عرله

ایشرران    ،نفش کارآ دی  ردم در نظام سرریاسرری اسررم ی را اسررتنااط کردح لیا توان ی   فام  عظم رهاری به وضرروح

جمهوری و  ،ین پایه این نظامتر همسررت و ااسررتوار و  حکم پابرجهای  نظام جمهوری اسررم ی بر پایه د، کهفر این ی

رایت و حیور شما  د ،همت  ی،پایدار  ،ترین عنصر استفرار این دستگاه و سیأتم، شما  ردم هأتید. هر حکو تیاسراسی

 (. ۲4۸ همان، صشود  نمیرا داشته باشد، هرگز به آن آسیب و خللی وارد 

و  ردم    دارندندارند، بلکه نفش کارآ دی به نظام  بششری   ردم نفش  شرروعیت  ،براسرا  این نظریه نظریه انتصراب:

 .کند یح در این لورت جریان قدرت اظ باال به پایین حرکت  باید اظ ولی و حاکم الهی اطاعت کنند

 گیرینتیجه
ولی ففیه به عنوان باالترین جایگاه حفوقی و  عنوی  جموعه   است،در نظام جمهوری اسم ی که  اتنی بر والیت ففیه   

براسرا  نظریه کارکردگرایی که بر نفش  . شرود ینظام اسرت و وجود او باعث سرا اندهی به نظام و سریأرتم  و گرداننده  

که   ،الرلی نظام اسرت ولی ففیه شراکله    ،، در نظام سریاسری اسرممکند ی تهکید در سریأرتم نهاد در ایجاد نظم و ثااتفرد و  

و برقراری  دهنده سریأرتم  به عنوان سرا انو  دهد یو به نظام سریاسری اعتاار   کند یکلی نظام را ترسریم های  گیریجهت 

 ،تشرکی  حکو ت اسرم ی توسر  ولی ففیه ،لیا.  نداردحکو ت اسرم ی  عنا و تداوی  او، بدوننظم در نظام اسرت و 

ترین  هم ،به همین دلی  کندح دیریت   را به نحو احأرننظام سریاسری    ،قادر اسرت  که  باشرد ی بهترین شرک  حکمرانی

با   رهاری به عنوان نفطه  رکزی نظام وسرریله برای تحفد عدالت و شررکوفایی جا عه به لحاظ  ادی و  عنوی اسررت.

ینده  ردم، برای تجلی کنند و به عنوان  نتشب و نما ی پییری پیداقدرت اجرایی و اعما   ،کأررب  شررروعیت اظ  ردم

حکو ت اسررم ی اظ طرید قدرت اجرایی که اظ قاعده هرم جا عه یعنی اظ سرروی  ردم دریافت کرده اسررت،  أررال  و 

 ،که یک توانایی حفوقی خاصقانون بر اسرا    . همچنین،دهد ی، تشرشیا  کند یسریاسری جا عه را تحلی   های  ح راه

بنا به  صرلحت جا عه و  نافع عمو ی  انی بر   بینی نشرده به ولی ففیه داده اسرت،های پیشبرای ح   شرکمت و چالش

، در  فرام اثارات و تحفد نظرام   ردماظ طرفی    .کنرد یحر  تزاحم و اجرای حردود، تصرررمیمرات الظم االجرا را اتشراذ  

با حیرور و  شرارکت خود در    هأرتند و، سرهیم  دولت   شرروعیت عما   در اِ  ،به عاارتی.  اسرم ی نفش دارند سراالری ردم
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کنندح که  ردم در انتشاب، پییرش و تاعیت اظ رهاری نفش ای ا  ی .گیارندلرحنه، در کارایی و پویایی  جموعه اثر  ی

با نفش و کارکرد   اظ این رو  ردم.  شرود یدینی یاد  سراالری ردماین شرک  بیانگر الر  اسرمم اسرت و اظ آن به عنوان  

اظ پایین به باال توسر     ،قدرتجریان   ،لیا. شروند ی  خودشران، علت تشرکی ، تداوم و بفای حکو ت اسرم ی  حأروب

رهاری در نظام سریاسری    ،بنابراین  گیرد. ی   ردم، با انتشاب حاکم اسرم ی و  شرروعیت بششریدن توسر  آنها، شرک 

اظ طرید انتشاب، پییرش و پشرتیاانی    ،رودشرمار  یعنصرر  جموعه بهترین ین فرد و الرلیتر هماسرم ی که به عنوان  

اند و اختیارات  و اجرایی که  ردم به او اعطا کردهگیری  تصمیمو به وسیله قدرت    دهد ی   ردم،  جموعه را به هم پیوند

نظم و ثاات را در   ،که قانون اساسی برای ولی ففیه تعیین کرده است و نیز کأب  شروعیت عرفی اظ  ردم  ایالعادهفو 

در نظرام  گیری  تصرررمیمین  رکز  تر هم،  ایاهلل خرا نرهآیرت اظ  نظر  گ رت کره    توان یدر نتیجره    .کنرد ی  سررریأرررتم ایجراد

 اظ قالده هرم جا عه است.   ،انین و جریان قدرت ردم هأتند و دا نه قدرت رهاری در چارچوب قو   ،جمهوری اسم ی

 

 منابع 
ها در این (.  نشرره  شررروعیت والیت ففیه اظ دیدگاه ا ام و رهاری  با برسرری دیدگاه1393ظاده آ لی، عاداهلل  ابراهیم

 .۸3-110، ص 73، شماره  حکو ت اسم یظ ینه(.  

 تهران: تو ، چاپ دهم. .مبانی سیاست(. 1353ابوالحمد، عادالحمید   

ترجمه  هران  هاجر و  حمد ناوی. تهران:  های فرهنگی.مفاهیم بنیادی نظریه  (.13۸۸ادگار، اندروح سرر  ویک، پیتر   

 آگه.

پژوهشنا ه انفمب  ای.  اهلل خا نه(. والیت  طلفه ففیه در اندیشه سیاسی آیت 1395اشرفی، اکارح علیزاده سیمب، قدسی  

 .50-۲3، ص ۲1  شماره اسم ی،

. قاب  دسرتر  در: نقش مردم در حکومت-مقبولیت ع مشبرععیت-تعریف مقبولیت-تعریف مشبرععیت(.  1390نا  بی

https://www.porseman.com/!145354 

مببب ب (.  1399نررا  بری  مشبببرععبیبت  مبردمنبظبریبه  مبواسبببت  ع  ریبببایبت  ببر  در:.  نبی  دسرررترر    قررابرر  
http://maab.iki.ac.ir/node/1665 

شرماره  علوم سریاسری،  ای(.  اهلل خا نههای  شرروعت حکو ت اسرم ی  با تهکید بر آرای آیت (. پایه1395ترخان، قاسرم  

 .7-30، ص 74

 تهران: نشر سمت، چاپ سیزدهم. شناسی.های جامعهنظریه(.  13۸۶عاا   توسلی، غمم 

بیانات در دیدار مسبوعن  ع ششبرهام مل لف مردم در رعو عندت پیامبر امرم   (.137۲/ ۶/ 14خا نه ای، سرید علی  

 https://www.leader.ir/fa/speech/۸94قاب  دستر  در:  .)ص( ع امام صادق )ع(

  ، بهایرا  اسبالمی جمهوری نظام  ع مارگزارا  در دیدار مسبوعن  سبلنرانی(.  1370/ 04/ 10ای، سررید علی  خا نه

 /533https://www.leader.ir/fa/speechقاب  دستر  در:   .عید سعید غدیر مناسبت

تهران: رواب  عمو ی و نهاد نمایندگی ولی ففیه در دانشرگاه لرنعتی   حکومت در اسبالم.(. 13۶4ای، سرید علی  خا نه

 .۲ا یرکایر،  

. تهران:  رکز چراپ و نشرررر حبدیبو عنیبت، معموعبه رهنمودهبای مقبام معظم رهبری(.  137۶ای، سررریرد علی  خرا نره

 ات اسم ی.ساظ ان تالیغ

https://www.porseman.com/!145354
http://maab.iki.ac.ir/node/1665
https://www.leader.ir/fa/speech/894
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تهران:  وسرأره فرهنگی قدر   های حکومت اسبالمی ع عنیت فقیه.هدیه الهی؛ مشبلصبه(.  13۸7ای، سرید علی  خا نه

 والیت، چاپ .وم،

 . تهران: لهاا.عنیت ع حکومت(.  1391ای، سید علی  خا نه

 تهران: لهاا.. طرح ملی اندیشه اسالمی در شرآ (.  139۲ای، سید علی  خا نه

-https://farsi.khamenei.ir/news. قرابر  دسرررتر  در:  عنیبت فقیبه ع رهبری(.  1393ای، سررریرد علی  خرا نره

content?id=27304  
. قرابر   نمباو جمعبه تهرا  ببه امبامبت مقبام معظم رهبرم  هبامم ن مبامبخ مهببه(.  137۸/ 03/ 14ای، سررریرد علی  خرا نره

 https://www.leader.ir/fa/speech/17۶9 دستر  در:

بیانات در اج ماع باشبکوه عزادارا  مراسبم نهمین سبالگرد ارتحال ح برت امام (.  1377/ 3/ 14ای، سرید علی  خا نه

 /1۶31https://www.leader.ir/fa/speechقاب  دستر  در:  .ممینى

. قاب  دسرتر  هام نماو جمعه تهرا  به امامت مقام معظم رهبرمم ن مامخ مهبه(.  137۸/ 3/ 14ای، سرید علی   نهخا

 /17۶9https://www.leader.ir/fa/speechدر: 

عررلرری  خررا ررنرره سرررریررد  جبمبعبهمبهبببه(.  13۶۸/ 11/ ۲0ای،  نبمباو  در: تبهبرا   هبای  دسررررتررر   قررابرر    .

1494۶https://www.leader.ir/fa/speech/ 

  ، بهایرا  اسبالمی جمهوری نظام  ع مارگزارا   در دیدار با مسبوعن   سبلنرانی(.  13۶9/ 4/ ۲0ای، سرید علی  خا نه

 /3۲5https://www.leader.ir/fa/speechقاب  دستر  در: .  عید سعید غدیر مناسبت

قرابر  دسرررتر  در:   .دیبدار اسببباتیبد ع دانشببعویبا  شزعینبیبانبات در  (.  13۸۲/ 9/ ۲۶ای، سررریرد علی  خرا نره

۲50۸https://www.leader.ir/fa/speech/  

. قاب  دسرتر  در:  پیام مقام معظم رهبری به مناسببت سبومین دعره معلخ مبرگا (.  1377/ 1۲/ 4ای، سرید علی  خا نه

17۲0https://www.leader.ir/fa/content/ 

 قم: جا عه  درسین حوظه علمیه.. توحید نفی عبودیت غیر مدارعح تا(.  ای، سید علی  بیخا نه

ای. اهلل خرا نرهسررراالری دینی آیرت (.  أرررللره  شرررروعیرت در نظریره  ردم1397خر شررراد،  حمرد براقرح ا ینی، پرویز  

 .109-13۶، ص 15شماره  پژوهی، دولت 

 تهران: قو س. .تحول اندیشه سیاسی در شرق باس ا (. 137۲رجایی، فرهنگ  

-۲9، ص ۲۲۶، شرماره   عرفت (. نظام سریاسری  طلوب در فلأر ه سریاسری  فام  عظم رهاری. 1395سریمنی، علی اکار  

4۶. 

 فرهنگ(. نفش  ردم در حکو ت اسررم ی اظ نگاه  فام  عظم رهاری و شررهید لرردر. 1391شرراهرخی، سررید حا د  

 .39-1، ص 1۲، شماره  پژوهش

 . قم:  وسأه فرهنگی رسا.عنیت فقیه؛ حکومت صالحا (.  13۶3  اهلللالحی نج  آبادی، نعمت 

 تهران: نشر نی، چاپ بیأت و پنجم.. های علم سیاستبنیاد(.  139۲عالم، عادالرحمن  

 . https://tinyurl.com/y3qwn8ek: قاب  دستر  در مشرععیت.(. 1393عمادی، عاا   

 تهران: نشر سمت، چاپ نهم. نظام سیاسی ع دعلت در اسالم.(. 1391فیرحی، داوود  

 تهران: نشر نی. های دعلت در فقه شیعه.نظریه(. 137۶کدیور،  حأن  

 . تهران: عرو .مبانی مشرععیت در نظام عنیت فقیه(. 137۸کواکایان،  صط ی  

 ترجمه باقر پرهام. تهران:  اظیار، چاپ دوم. فرهنگ علوم اج ماعی.(. 13۸4جولیو ح کولب، ویلیام  گولد، 

 . تهران: دوران، چاپ بیأت و نهم.شناسیمقدمات جامعه(.  1393 حأنی،  نوچهر  

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27304
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27304
https://tinyurl.com/y3qwn8ek
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 .1قم:  وسأه آ وظشی و پژوهشی ا ام خمینی،   .هاها ع پاسخپرسش(. 13۶9 صااح یزدی،  حمدتفی  

. قم: المرکز العالمی الدراسرررات دراسببات فی عنیا الفقیه ع فقه الدعلا انسببالمیا (. 140۸ری، حأرررینعلی   نتظ

 .1االسم یة،  
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