
 

 

 

 جمهوری اسلامی در اندیشه معماران انقلاب اسلامی

 *يمرند محمدرضا ديس

 دهيچک

 يمبندا نیکه توانست چندد دیدر جهان معاصر گرد يدیجد هیمنشأ ظهور نظر رانیا یانقلاب اسلام
انقلاب، بر خلاف گفتمان مسلط بر جهدان، اللدام معتقدد بده  نیشده آن را به چالش کشاند؛ ا رفتهیپذ

 عرا قابد  جمد يسدالارل مردم یل دموکراسد نید اميبود ل ثان یاجتماع یدر عرصه زندگ نیحضور د
ارائده  ینید يسالارتحت عنوان مردم يدیجد هیاساس، نظر نيدانست ل بر هم یبلکه لازم الجمع م

آن  ینوشدتار در پد نیددر ا مدا باشدد  یمدد  محقدا از آن مد کی یاسلام يکرد که نظام جمهور
همانندد امدام  ،یانقلداب اسدلام یرا از نگداه معمداران اصدل یاسلام ينظام جمهور تيتا ماه ميهست
 ی  به نظدر مدميکن نييتب ،ياالله خامنه تیصدر ل  آ ديشه ،یبهشت ديشه ،يمطهر ديشه ،ینيخم

خدا ل مدردم اسدت  یعنی نهدلگا ،یاسلام ينظام جمهور تيمشرلع يبزرگان مبنا نیرسد از منظر ا
است نده مرکد   ینیل درلن د طيبس یاز نگاه آنان مفهوم ینید يسالاررلست که مردم نيل از هم
هسدتند ل  گریکددیاز  کيدقاب  تفک ريدل مقوله غ يسالارل مردم نید گریبه عبارت د ؛ینیل برلن د
 زيدنظدام ن تياسدلام ن،شود که در صورت فقدان آ یمحسوب م نیاز د ییمبنا یجزئ يسالارمردم

کده مرحدوم  رانیدا یاسلام يجمهور یتوان در قانون اساس یرا م قتيحق نیمخدلش خواهد شد  ا
 به لضوح مشاهده کرد   زيآن داشت ن نیکننده در تدل نييتع ینقش یبهشت ديشه

 يديکل واژگان
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   مقدمه

 یمبنـا نیکـه توانتـچ دنـد دیدر جهان معاصر گرد یدیجد هیمنشأ ظهور نظر رانیا یانقلاب اسلام

بـر  یانقلاب، بر خلاف گفتمان متـل  بـر جهـان، اًلـات مبتنـ نیشده آن را به دالش کشاند؛ ا رفتهیپذ

را قابل جمع بلکـه لـازم العمـع  یسالارً مردم نید اتیبود ً ثان یاجتماع یدر عرصه زندگ نیحضور د

ارائـه کـرد کـه نظـام  ینـید یسالارتحچ عنوان مردم یدیجد هیاساس، نظر نیً بر هم دانتچ¬یم

 یجمهـور قـچیکه معنا ً مفهـوم ً حق نی. اشود¬یم یمدل محقق از آن تلق کی یاسلام یجمهور

در  هـا¬نیتـر-تتهیشا یرهبران ً معماران انقلاب اسلام انگذاران،یاسچ که بن یمطلب تچ؛ید یاسلام

در  یاسـلام یجمهـور چیـمفهـوم ً ماه نیـیتب ینوشتار در پـ نیرً ما در ا نیآن هتتند. از ا نییتب

 .  میهتت یلاب اسلاممعماران انق شهیاند

 

 شناسیمفهوم

ً  زید کیتوده، گرًه، بخش اعظم :»یگرفته شده به معن« جمهور»در لغچ از کلمه  «یجمهور»

ً فلتـفه  ی. ً فرهنگ فلتف143، ص 1، داپ4911. انتشارات اشعع، نیمع ی)فرهنگ فارس« عموم

در اصـطلا  بـه نظـام  «یجمهـور»( اما 490، ص4911داپ اًل،  ان،ی. نشر پایکلک صریق ،یاسیس

محـدًد  یمـدت یمردم ً بـرا یآرا یلهیدر آن به ًس هیقوه معر سیشود که رئ یگفته م یایاسیس

از  ینـدگانینما ای ندهیحکومچ که در آن نما یبه نوع یجمهور گرید یفیانتخاب شود.) همان( در تعر

بـر  یشـده اسـچ)درآمد ریـشده به اداره امور کشور بپردازند تعب دهیبرگز نیمع یمدت یجانب ملچ برا

 زیـ( به صورت خاص ن4912داپ سوم  هان،ی. انتشارات کیباقرسارًخان ،یعلوم اجتماع معارفال رهیدا

 یمـ یاسـیمناسبات نظام س هیآنها در سطو  عال یرگذاریمشارکچ مردم ً تاث ،یجمهور یمولفه اصل

 باشد.

 شود: یمطر  م ییر دً سطح معناد چیجمهور یطور کل به

ً  یدموکراســ یمعــادل ً در معنــا «یجمهــور»ســطح،  نیــدر ا ؛ی( نــوعیی( ســطح )معنــاالــ 

« مـردم یحکومچ مـردم بـر مـردم ً بـرا»را  «یجمهور»توان  یم ر،یتعب نیاسچ؛ با ا یسالارمردم

 دانتچ. 

 یاسـچ کـه )در معنـا یاسیاز نظام س یمعنا شکل نیدر ا «یجمهور» ؛ی( شکلیی( سطح )معناب

محمـود مهـرداد، انتشـارات  ،یاسیس دی.) فرهنگ جدگرددیاطلاق م یمورًث ریعام آن( به حکومچ غ

 .( 93، ص 4939هفته، 
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توان گفچ اما بـه طـور  یم یً مناظر گوناگون، مطالب فراًان ایاز زًا «یاسلام» دیق نیدر باب ا 

را مورد توجه  یکل دگاهیسه د توانیم «یاسلام یجمهور»در بحث  دیق نیا گاهیدر خصوص جا یکل

 قرار داد:

داشتن  چیً رسم نیبر متلم نیآن؛ که مراد از آن، حکومچ متلم یحداقل یبه معنا چیاسلام .4

در  «یاسـلام یجمهـور»ماننـد؛ حکومـچ  باشـد،یکشور مـ یً رسم یاصل نیاسلام به عنوان د نید

 پاکتتان.

؛  ینـید یً احکام ً دسـتورها یاسلام عچیشر چیرعا یبه معنا علاًه بر مورد قبل چ،یاسلام .0

 دیـنبا یقـانون چیآن، ه یدر  افغانتتان که بر اساس ماده سوم قانون اساس «یاسلام یجمهور»مانند 

 صـلآن، ا یقانون اساسـ 413بر اساس ماده  زیمخال  اعتقادات ً احکام شرع مقدس اسلام باشد ً ن

افغانتــتان،  هیــًزارت عدل ینترنتــیا گــاهیاســچ.) پا یبــازنگر رقابــلیغ یدر قــانون اساســ چیاســلام

http://moj.gov.af/fa/page/4311) 

 یً ابقا ً شرع سیحکومچ در تاس ینید چیمشرًع یعلاًه بر دً مورد قبل، به معن چ،یاسلام .9

آن  چیـحقان هیـمقـوم  حکومـچ ً پا ،یاسـلام دیـسطح از بحـث، ق نیبودن انتصابات ً اقدامات؛ در ا

 شـأحاکمـان، من دگاه،ید نیدر آن اسچ که در ا یقبل یدگاههایبا د دگاهید نیا ی. تفاًت اصلباشدیم

اقدامات آنها از شرع مقدس اسلام که هـم شـامل حـق النـاس ً هـم حـق  چیداشته ً مشرًع یاله

از نظـام  کیدئولوژیـا یدگاهیـد دگاه،یـد نیـ. در ًاقع اگرددی(  اسچ اتخاذ مینید یالله)مردم سالار

 یورجمهـ» دگاهیـد نیـداند؛ مثال تـام ا یخود م یرا مبنا ینید یسالارمردم هیدارد که نظر یاسیس

 .  باشدیم «رانیا یاسلام

 

 یاسلام یجمهور یعمل نهیشیپ 

بار در سال  نیاًل یبه صورت رسم «یاسلام یجمهور»حکومچ؛ عبارت  یعمل یلحاظ برقرار به

بـا اسـتقلال  زیـن 4332. در سال دیپاکتتان  درج گرد یبه عنوان نوع حکومچ در قانون اساس 4313

 کشور شکل گرفچ. نیدر ا «یاسلام یجمهور»حکومچ  یتانیمور

اشـترا  داشـته ً بـا  یاسـلام یموصوف تنها در لفظ بـا جمهـور یها «یاسلام یجمهور» البته

 یً ذات یماهو یاسچ، تفاًتها دهیبنا گرد ینید یسالارمردم هینظر هیکه بر پا رانیا یاسلام یجمهور

 دارند.

 

 



223        جمهوری اسلامی در اندیشه معماران انقلاب اسلامی 

 

   اسلامی جمهوري نظري مبانی

 الف( مردم سالاري و دموکراسی 

دهد که  قرائچ ً برداشچ ًاحدی از مفهوم دمکراسـی در میـان صـاحبنظران ها نشان میبررسی

د بـه گردمیهای مختلفی از سوی آنان مطر  ً ارائه این مفهوم با برداشچ ً ًجود نداردعلم سیاسچ 

اسـچ کـه اجمـاع ً  ًاژگـانیاز جمله همچون اکثر مفاهیم در علوم اجتماعی عبارت دیگر دمکراسی 

آنتونی آربلاستر در ایـن بـاره  شود.اتفاق نظری در خصوص معنای آن در میان صاحبنظران دیده نمی

 گوید:می

که دموکراسی دیتچ؛ این اصطلا  ده معنایی دارد ً ده معنایی )قبلاّ( داشته، تردیدهای  در این»

فراًانی ًجود دارد ... زیرا دموکراسی پیش از آنکه یک ًاقعیچ باشـد یـک مفهـوم اسـچ، هـیچ نـوع 

معنای دقیق ً مورد توافقی ندارد. دموکراسی معانی بتیار متفاًت ً مفاهیم ضمنی متعددی در تاریخ 

هـای متفـاًت های اجتماعی ً اقتصادی گونـاگون بـه گونـهطولانی خود داشته ً امرًز در بتتر نظام

های متفـاًتی از شود کتانی را که برداشچگردد. آنچه امرًز در غرب، دموکراسی نامیده میدر  می

ترجمـه:  «یرسـالامردم» آربلاسـتر.  یآنتـون« )کند.آن دارند را ده در گذشته ً ده در حال قانع نمی

  (41، 4933 ان،یتهران: آش ،یحتن مرتضو

البته این نکته بدین معنا نیتچ که نتوان به یـک فهـم مشـتر  ً یـک قـدر متـیقن از مفهـوم 

 بود.سالاری بیهوده میدموکراسی دسچ یافچ که اگر این گونه بود بحث از مفهوم مردم

 :تقتیم کردکلی توان به دً قتم های سیاسی را می، نظام عام یک تقتیم بندی براساس 

های سیاسی ً هدایچ جامعه به شـکلی گیریهایی که خواسچ ً اراده مردم را در تصمیمنظام. 4

 شمرند  از اشکال، محترم می

ً تمامی امور خود را به صورت متمرکز ً از بالـا تـدبیر  رندبه این امر ندا توجهیهایی که منظا. 0

کـه بـه  قدرت یا در دسچ یک نفر ً یا یک گرًه ً طبقـه خـاص قـرار دارد هاکنند. در این نظاممی

 گویند های دسته دًم، توتالیتر ً یا دیکتاتوری میهای دسته اًل، استبدادی ً به نظامنظام

)جمع سالار( ً استبدادی )فرد سالار( تلقی  های توتالیترنظامی در مقابل نظام ،دمکراسی بنابراین، 

 ند. اردهتعبیر ک «یمردمتالار» به از آنین رًسچ که از هم ً شودمی

 نویتد:بارا  در این خصوص می

حکمرانی اکثریچ، غالبا به عنوان خصلچ مردم سالاری توصـی  شـده اسـچ. امـا بـدًن دًلتـی  

های فردی حمایچ کند؛ احتمال سرکوب افراد مخال  توسـ  ای که از آزادیمتئول یا قانون اساسی
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 4 ًجود دارد. "یچجباریچ اکثر"

کراسی علاًه بر بعد سیاسی در ابعاد دیگری همچون اقتصادی ً اجتمـاعی نیـز مطـر  وگرده دم

مورد نظر اسچ جنبه سیاسی آن بیشتر نیز  نوشتارشود ً در این شود اما آنچه معمولات از آن مراد میمی

 باشد.حاکمیچ مردم در تعیین سرنوشچ سیاسی خود مینقش یا یعنی 

 

  مرتبه از مردم سالاريدو 

در میان نظریه پردازان مطر   ً دموکراسی مردم سالاری مفهوم دً برداشچ ازدر یک نگاه کلی 
 :اسچ

 تحكوم مبنایبه عنوان فلسفه و  مردم سالاری. 1

باشد که مطلوبیچ ذاتی داشـته ً موجـب ر این برداشچ، مردم سالاری، خود به تنهایی هدف مید

در ًاقع مردم سالاری در ایـن مرتبـه ً معنـا،  .گرددحقانیچ یافتن حکومچ میمشرًعیچ بخشیدن ً 

ای که اگر حکومتی ًاجد آن نباشد مطلوب ً مشـرًع نخواهـد شود به گونهمبنای حکومچ، تلقی می

« دموکراسی بـه مثابـه یـک جهـان بینـی»بود. برخی از صاحب نظران از این مرتبه از دموکراسی به 

)معموعـه مقالـات همـایش مـردم  «مردم سالاری دینی ً اصل حاکمیـچ ملـی» محتن اسماعیلی)

 اند.( یاد کرده402-39، 4، 4911سالاری دینی( 

 داری. مردم سالاری به عنوان شكل حكومت و روش حكومت 2

برای  ایدر این برداشچ، مردم سالاری، خود، هدف نیتچ ً مطلوبیچ ذاتی ندارد بلکه ابزار ً ًسیله

 چ:امور ذیل اس یکی از

 تحقق یا فعلیچ حکومچال ( 

همواره بویژه امرًزه برای تحقق هر حکومتی ازجمله حکومچ اسلامی، نیاز مبرمی به موافقچ ً جلـب 

هزینه برای تحقـق ً فعلیـچ یـافتن تواند ابزاری کم شود لذا مردم سالاری مینظر مردم احتاس می

 ها تلقی شود.حکومچ

 مچ بقا ً تداًم حکوب( 

هـا باشد بقا ً تداًم آنها معلول خواسچ ً اراده مردم میهمانگونه که فعلیچ یافتن ً تحقق حکومچ

تواند به عنوان یـک عامـل مهـم در هاسچ. بنابراین، مردم سالاری مینیز منوط به خواسچ ً اراده آن
                                                                        

4 A. Barak,The Judge in a Democracy, Princeton University Press, 2006, p. 

27 
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 ها نیز عمل کند.بقای حکومچ

 رانبحثبات حکومچ ً دًری از ج( 

ها کم ً بیش با آن مواجه هتتند نارضایتی مردمـی اسـچ کـه قاعـدتات مشکلاتی که حکومچیکی از 

حـل توانـد بـرای ایـن مشـکل یـک راه شود. مردم سالاری میها میثباتی ً بحران در آنموجب بی

 هزینه تلقی شود. مناسب ً کم

 حکومچًکارایی  کارآمدید( 

ی برخوردار نباشند قاعدتات بـه آن دلگـرم نخواهنـد بـود ً مندهر گاه مردم در یک حکومچ از رضایچ

همین امر در کارایی ً کارآمدی آنان ً به تبع کارایی ً کارآمدی حکومچ، تاثیر منفی برجای خواهـد 

 گذاشچ.

 از منظر ناظر بیرًنی شرًعیچ ً حقانیچ یافتن حکومچه( م

ً دلیل مشرًعیچ ذاتی حکومچ تلقـی گرده درمردم سالاری به عنوان یک رًش، مردم سالاری، مبنا 

ً حقانیچ آن از منظر ناظر یا ناظران بیرًنی تلقـی شـود کـه  4تواند عامل مشرًعیچشود اما مینمی

توانـد گـردد، مـیداخلی ً خارجی نظـام سیاسـی مـی 0خود این امر نیز از آن جهچ که موجب اقتدار

 مطلوبیچ داشته باشد. 

مـدهای امطلوبیچ مردم سالاری، به دلیـل تبعـات ً پی به عنوان یک رًش،بنابر این در مردم سالاری 

 - از طرقی غیر از مـردم سـالاریرا فوق  ً فواید پیامدهابتوان اگر  لذا .اشمطلوبیچ ذاتینه اسچ آن 

 یـچضـرًرتات مطلوبمـردم سـالاری دیگـر نمود، در ایـن صـورت، محقق نیز  - مثلات دیکتاتوری مصلح

 تواند کنار گذاشته شود.داشچ ً مینخواهد 

 ب( دین                                                                                                                    

 یـدها،ً نبا یـدها)با یً ارزشـ یدسـتور هـایآمـوزه ً هـامعموعه گزاره»سچ از: ا عبارت دین       

پرداز، از  یهتت یاز سو یمناسبات آدم یمً تنظ یهتت یینکه درباره تب ایسازًاره( یدهاً نشا یدهاشا

ً  نیـد« )سعادت بشر اسچ. ینکمال ً تأم یدتمه یبرا یً عقلان یفطر یچً هدا ینبو یرهگذر ًح

 (.04ـ 02رشاد، کتاب نقد،  یصادق ،یدموکراس

                                                                        

1.Legitimacy 
اسچ به عبارت « قدرت مشرًع»از منظر علم سیاسچ، معادل « اقتدار». توجه به این نکته ضرًری اسچ که 0

 دیگر: 

 Authority =  Power + Legitimacy قدرت + مشروعيت = اقتدار                        
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 این تعاری  نیز با تعری  دین اسلام بیشترتطابق دارد:

شیعه در » محمد حتین طباطبایی. « )رًش زندگی بر اساس یک اعتقاد »، «ما جاء به النبی» 

کنـد ً هـم در رًش خاصی در زندگی دنیا که هم صلا  زندگی دنیا را تأمین مـی( »9بی تا، « اسلام

« عین حال با کمال ً سعادت اخرًی ً زندگی دائمی ً حقیقی در جوار خـدای متعـال موافـق اسـچ

ای از عقایـد، قـوانین معموعه( »431، 0بی تا، « المیزان فی تفتیرالقران»حتین طباطبایی.  محمد)

ها که در صدد تـأمین سـعادت دنیـا ً آخـرت ًمقررات برای اداره امور جامعه انتانی ً پرًرش انتان

معموعـه ( »4933،39قـم: نشـر اسـرا، « شریعچ در آیینه معرفچ» عبدالله جوادی آملی.« )هاسچآن

ای کـه دربـاره های دستوری ًارزشی )بایدها ً نبایدها ًشـایدها ً نشـایدها( سـازًارهها ً آموزهگزاره

تبیین هتتی ًتنظیم مناسبچ آدمی از سوی هتتی پـرداز از رهگـذر ًحـی ًنبـوت ًهـدایچ فطـری 

عبدالحمیـد « )ًعقلانی برای تمهید کمال ًتـأمین سـعادت بشـر در دسـترس اً قـرار گرفتـه اسـچ.

)معموعه مقالات همایش مردمتالاری دینی( تهران: دفتـر « مردمتالاری دینی در نهج البلاغه»انه،فرز

 مرتضی مطهـری.« )برنامه خداًندی برای سعادت دنیایی ًآخرتی بشر( »431، 0، 4911نشر معارف، 

« طرحی برای زندگی بشری در همـه ابعـاد ً شـ ًن آن( »4933تهران: صدرا ،« هاها ً ًلایچًلاء»

آنچه انتان بدان پایبند ً ملتـزم »ً 4934تهران: صدرا، « پیرامون انقلاب اسلامی»مرتضی مطهری. )

تهران: انتشـارات سـرًش، دـاپ « فرهنگ لغات ًاصطلاحات فقهی»سید محمد حتینی، « )شودمی

 (004، 4911دًم، 

 

 مشروعيت دینی حکومت

فقهی حکومـچ ً کیفیـچ تعیـین  آرای علما ً فقهای شیعه در خصوص منشأ مشرًعیچ دینی ً

 توان در موارد ذیل خلاصه کرد:حاکم اسلامی را می

ای که مشرًعیچ فقهی حکومچ را صرفات به ًسیله نصب از جانب خداًنـد، پیـامبر یـا نظریه  .4

 داند ائمه معصومین می

 ای که در مورد کیفیچ تعیین حاکم اسلامی ً انعقاد امامـچ، سـکوت کـرده اسـچ ً درنظریه .0

داند اما نه از باب نصب یـا نیابـچ از طـرف عین، حال ًلایچ ً حکومچ را برای فقیه عادل ثابچ می

امام معصوم، بلکه از باب حکم شرعی نتبچ به موضوع خود )نظریه میر فتا  حتینی مراغی(. شـاید 

 بتوان از این نظریه با عنوان نظریه متئولیچ فقیه نام برد 

داند که با انتخاب ً ًکالچ آنان به یک نفر بـه ک  مُشاء مردم میای که حکومچ را ملنظریه  .9
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شود )حائری، مهدی. حکمچ ً حکومچ، عنوان حاکم، مشرًعیچ فقهی حکومچ، محقق ً محرز می

 .(31ً 31، 4331لندن: شادی، 

ای که معتقد اسچ حکومچ ً حاکم اسلامی جهچ تحقق ً تکمیل مشرًعیچ خویش بایـد نظریه  .1

. مشرًعیچ در مرتبه احراز صلاحیچ )به عنـوان شـرط 4رتبه از مشرًعیچ را کتب کند: دً سطح ً م

تـوان نظریـه . مشرًعیچ در مرتبه اعمال حاکمیچ )به عنوان شرط کافی( ایـن نظریـه را مـی0لازم( 

، 4933نامید. )مرندی، سید محمد رضا. مبانی مشرًعیچ نظام سیاسی در اسلام، تهران: عطـا، « جمع»

431). 

زآنعا که دیدگاه دًم در مورد کیفیچ تعیین حاکم اسلامی سـکوت اختیـار کـرده؛ در نتیعـه، سـه ا

در مشرًعیچ فقهی حکومچ ً دگونگی تعیین حـاکم اسـلامی « جمع»ً « انتخاب»، «نصب»نظریه 

ها ممکن اسچ دارای شقوق مختلفی باشـند کـه قابل تأمل ً بررسی اسچ. البته هرکدام از این نظریه

د نقد ً بررسی باشند. از آنعایی که ما دراین نوشتار به دنبال تبیین نظریه جمهـوری اسـلامی از نیازمن

 پردازیم. دیدگاه معماران انقلاب اسلامی هتتیم، به تبیین دیدگاه آنان می

 

 مردم سالاري دینی و نظریه جمع

بـرای احـراز  این نظریه بر آن اسچ که نصب ً انتخاب قابـل جمـع بلکـه لـازم العمـع هتـتند ً

مشرًعیچ دینی حکومچ، لزًمات باید کتی به ریاسچ آن تعیین شود که ًاجد صفات ً شرایطی که در 

ها تاکید شده اسچ )از جمله فقاهچ ً عدالچ( باشد اما ایـن شـرط گردـه بـرای نصوص شرعی بدان

از سـوی مشرًعیچ حکومچ اسلامی لازم ً ضرًری اسچ لکن برای اعمال قدرت ً حاکمیچ مشرًع 

ًی )فقیه عادل جامع الشرای ( بر مردم کافی نیتچ بلکه رضـایچ ً پـذیرش امـچ اسـلامی نیـز بـه 

عنوان شرط کافی برای تکمیل مشرًعیچ حکومچ ًی، ضرًرت دارد. به عبارت دیگر، این نظریه بـر 

« حق النـاس»ً هم « حق الله»های دً حقی اسچ که هم آن اسچ که مقوله حکومچ از جمله مقوله

در آن، با احراز صفات ً شرایطی که در نصوص شرعی برای حاکم « حق الله»در آن متوفر اسچ که 

با رضـایچ امـچ اسـلامی بـه « حق الناس»ها اشاره شده در فقهای عادل متوفر اسچ ً اسلامی به آن

ق امامچ ً رهبری یک نفر از میان افرادی که ًاجد این صفات ً شرای  هتتند )فقهای عادل( محقـ

.( 431، 4933شود )مرندی، سید محمد رضا. مبانی مشرًعیچ نظام سیاسی در اسلام، تهران: عطا، می

  (10 :4911 سالاری دینی،پورفرد، مردمً )

این نظریه همچنین در پاسخ به اینکه آیا مردم در امـر حکومـچ اسـلامی صـاحب حـق شـرعی 
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از جهـچ لغـوی دارای دً معنـای متفـاًت « قحـ»نماید که کلمه هتتند، جواب مثبچ داده؛ ابراز می

 اسچ:

ً در نقطـه مقابـل آن « حقـایق»کـه جمـع آن « درسچ بـودن»ً « حقیقچ داشتن»به معنای 

گیرد فرهنگ فارسی معـین )یـک جلـدی(، محمـد معـین، انتشـارات قرار می« نادرسچ»یا « باطل»

  .(131، ماده حق، 4911اشعع، داپ دهارم، 

ً در نقطه مقابـل آن « حقوق»که جمع آن « بهره مند بودن، ً تملک داشتنبه معنای سزاًار ً 

شود )فرهنگ فارسی معین )یک جلدی(، محمد معـین، انتشـارات اشـعع، دـاپ مطر  می« تکلی »

که هر دًی این معانی در فقه ً متون اسلامی بـه رسـمیچ شـناخته  .(131، ماده حق، 4911دهارم، 

ً در « حـق اللـه»بدین صورت که حق در معنای اًل تلازم بتیاری بـا شوند شده ً مشرًع تلقی می

 دارد. « حق الناس»معنای دًم با 

« حقیقـچ شـرع»لذا این نظریه بر آن اسچ که حکومچ شرعی، حکومتی اسچ که هم مطابق با 

افراد در تعیـین « سزاًار بودن»باشد ً هم ًاجد حق شرعی تملک انتان بر سرنوشچ خود یعنی حق 

 م برای خود.حاک

سالاری دینی اسـچ در پی ارائه پاسخ مثبچ، معقول ً کاملی به س ال ماهیچ مردم "جمع"نظریه  

ای میـان پـذیرش همزمـان دً مقولـه دیـن ً زیرا بر آن اسچ کـه اثبـات کنـد هـیچ تعـاري ذاتـی

توان از امام خمینی، ها ًجود ندارد. از جمله قائلین به این نظریه میسالاری در بالاترین مرتبه آنمردم

 ای یاد کرد.شهید مطهری ً آیچ الله خامنه

 

 جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی

آنکـه دشوار اسـچ دـه های امام خمینی، کاری بسحقیقتات در  ً استنباط قطعی از آراء ً اندیشه

ً « حکومـچ اسـلامی» یا «ًلایچ فقیه»، «تحریرالوسیله»نظریات ً آرای امام در دند کتاب از جمله 

شـود بلکـه در صـدها که در باب احکام ً اقتام معاملـات تـدًین شـده، خلاصـه نمـی« البیع»کتاب 

باشـد ً از سخنرانی ً پیام ً مصاحبه که قبل ً از بعد انقلاب اسلامی انعام شده، پراکنده ً پخش مـی

داشتند ً رًی سخن ً کلامشـان در رعهده طرفی دیگر به علچ منصب رهبری ً زعامتی که ایشان ب

اسـچ، کلـام ً ها، اشخاص مختلفی از مردم، با سطح در  ً فهم متفـاًتی از اسـلام بـوده سخنرانی

سخن ایشان مطابق با در  ً سطح فکری مخاطب، متفاًت بوده در نتیعه تعابیر ً تفاسیر متفـاًتی 

گفچ که بتیاری از سخنان ایشان به همـین دلیـل،  توان دنینطورکلی می اسچ. بهرا نیز دربرداشته 
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تواند خیلی مورد استناد فقهی ً حقوقی قرارگیرد زیرا از ایـن لحـاظ، دارای ایهـام ً ابهـام اسـچ، نمی

ها نمود. ً این بر محقق اسچ کـه تمـامی آراء ً توان دً برداشچ کاملات متفاًت از آنطوری که میبه

یابد با آن گرًه از مقیدها، تقییـد باره مطلق مینچه از کلام امام را در اینسخنان ایشان را گردآًرد ً آ

 زند تا حقیقچ را دریابد.

طورکلی دً برداشچ ً تفتیر از آراء ً کلام امام خمینی درباره منشأ مشرًعیچ نظـام سیاسـی ً به

چ ً تعبیر خـود، بـه منصوب یا منتخب بودن حاکم اسلامی ًجود دارد ً هرکدام از این دً برای برداش

توان همان نظریه جمع کنند که جمع بین این دً برداشچ را میسخنان ً آثار فقهی ایشان استناد می

 دهیم.دانتچ. ما در اینعا هر دً گرًه از این نظریات ً سخنان را جداگانه مورد بررسی قرار می

 شود:ها استناد میلامی بدانآن دسته از آرای امام که در برداشچ منصوب بودن حاکم  اس الف(

عمربن حنظله )درجلد دًم کتاب البیع( به نصب فقیـه مطـالبی را  4امام دربیان دلالچ رًایچ مقبوله

 آید:ای از آن در پی میکنند که خلاصهابراز می

فـانّی »فرماید: که می ]صادق)ع([شد، رًشن گردید که از گفتار امام پس از معموعه آنچه گفته »

شـود کـه آن پس من براستی اً را حاکم برشما قرار دادم. اسـتفاده مـی -قد جعلته علیکم حاکمات 

حضرت، فقیه را ده در شئون قضاًت ً ده در ش ًن ًلایچ، حاکم قرار داده اسچ، پـس فقیـه در 

انـد ًیژه، با ًجـود آنکـه حضـرت نفرمـودهاسچ ً حق حاکمیچ دارد. به « ًلی امر»هر دً زمینه 

دانیم اًامر ً نواهی همان احکامند، بعید نیتچ کـه ؛ ً دون می«حاکمات»اند بلکه فرموده« اضیاتق»

طورکلی، کردند، باز هم این تعمیم صحیح بود، یعنی قضاًت بـهنیز می« قاضی»اگر امام تعبیر به 

 چیـًلا ترجمه مبحث«. فقیه یون ً اختیارات ًلئش»« ) اعم از داًری قاضی ً دستور حاکم اسچ

 (11ه.ش( 4931داپ اًل  ،ی)تهران: انتشارات ًزارت ارشاد اسلام .عیاز کتاب الب هیفق

خـویش آًرده ً « مـن لایحضـره الفقیـه»که شیخ صدًق در کتاب  0در مورد دلالچ حدیث مرسلی

 گویند:دنین می -خدایا جانشینان مرا مورد لط  ً رحمچ خود قرار ده  -الهم ارحَمْ خلفائی »عبارت 

الله پس ظاهر رًایات، دلالچ بر آن دارد که علمای عادل، ًاجد جمیع اختیارات پیـامبر صـلی»... 

علیه ًآله هتتند، مگر آنکه دلیلی بر نفی بعضی از این اختیارات برای فقیه عادل داشـته باشـیم، 

تواند سنچ پیامبر را کنیم ... کتی که میصورت، ما نیز آن دلیل را پذیرفته، تبعیچ میکه در آن 

                                                                        

 .طبق آن عمل نموده باشندبه حدیثی می گویند که علما ، مضمون آن را قبول کرده ً « مقبول. » 4

حدیثی اسچ که از سلتله راًیان آن یک تن یا بیشتر حذف شـده اسـچ ً در مقابـل آن حـدیث « مرسل» .0

 اسچ که تمام راًیان آن مرتبات ً بطور کامل تا شخص معصوم ذکر شده اسچ.« متند»
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که درجای خود معین شده؛  -بشناسد ً تعاري ً ناسازگاری رًایات را با استناد به موازین معتبر 

برطرف سـازد ً سـخنان مخـال  بـا کتـاب ً  -از پیشوایان معصوم رسیده ً غیر آن اعم ازآنچه

ً محدثی اسچ کـه  ها تشخیص دهد، همانا معتهد متبحرسنچ پیامبر را از سخنان موافق با آن

از  هیـفق چیـترجمه مبحث ًلا«. فقیه یون ً اختیارات ًلئش» ینیرً  الله، خم) «فقیه نیز هتچ.

 .(12ه.ش( ص4931داپ اًل  ،ی.)تهران: انتشارات ًزارت ارشاد اسلامعیکتاب الب

...« حـدیثنا ً اماالحوادث الواقعه فـارجعوا فیهـا الـی رًا  »در توضیح حدیث منتوب به امام زمان که 

 گویند:می

علاًه برآنچه ذکرشد، از منظر مذهب تشیع، این از امور بدیهی اسچ که مفهوم حعّـچ خـدا ».... 

بودن امام آن اسچ که امام دارای منصبی الهی ً صاحب ًلایچ مطلقه بربندگان اسـچ ً دنـان 

انـا »ت کـه فرمـود: توان از گفته آن حضـرنیتچ که اًتنها مرجع بیان احکام الهی اسچ. لذا می

هرآنچه از طرف خداًنـد بـه مـن ًاگـذار »فرماید: که میدریافچ« حعة الله ً هم حعتی علیکم

ها حق ًلایچ دارم، فقها نیز از طرف من، صـاحب همـان اختیـارات شده اسچ ً من، درمورد آن

ًلایـچ  هتتند ً رًشن اسچ که مرجع این حقوق، جعل ًلایچ از جانب خداًند برای امام ً جعل

ترجمـه «. فقیـه یون ً اختیـارات ًلـئشـ» ینـیرً  الله، خم« )از جانب امام برای فقیهان اسچ.

ه.ش( 4931دـاپ اًل  ،ی.)تهران: انتشارات ًزارت ارشـاد اسـلامعیاز کتاب الب هیفق چیمبحث ًلا

 .(13ص

: دفتر ، )قم«علم الحدیث ً درایة الحدیث» ،یشانه د ریکاظم مدایشان در تفتیر حدیث صحیح )

 هعلیـ( قـدّا  از امـام صـادق 93 ،0 ه.ش(4930قم،داپ سوم زمتـتان  هیحوزه علم یانتشارات اسلام

 گویند:می...« ا نّ العلماء ًرثة الانبیاء »... که فرمودند:  التلام

آری همچنان که آن حضرت امامان علیهم التلام را به عنوان جانشینان خود قـرار دادنـد ً »... 

عنوان جانشینان خود قرار دادند حکومچ برتمام مردم منصوب کردند، فقها را نیز به آنان را برای

ً ایشان را برای حکومچ جزئی ً محدًد منصوب کردند ً فرق بین ائمه ً فقها، از این جهـچ 

درسچ همانند فرق میان حاکم یک کشور ً فرماندارانی اسچ که از طرف اً در مناطق مختل  

 ...«شوند ده میکارگمارآن کشور به

شود که جعل خلافچ برای فقها، در رتبه جعل آن برای ائمه نیتـچ از این سخن دانتته می»... 

اند، این دً نوع خلافچ در عـري یکـدیگر قـرار ندارنـد، مثلـات ً برخلاف آنچه بعضی گمان برده

لازمه خلیفه قراردادن امیرم منان علی علیه التلام برتمام مردم این اسچ کـه ایشـان بـر تمـام 
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مردم جهان، بدًن هیچ استثناء حق ًلایچ ً سرپرستی داشته باشد. از این رً از آن حضرت بـر 

لیهما ً برفقها ً دیگر مردم حق ًلایچ ً زمامـداری دارد. ً امام حتن ً امام حتین سلام الله ع

-اند، به سادگی از آن فهمیـده مـیهنگامی که خلافچ جزئی ً محدًد را به عهده فقها گذاشته

شود که آنان هم تحچ فرمانرًایی ً ًلایچ حضرت امیر قراردارند، درا که آن حضـرت فرمانـده 

ید ًلایچ فقها دراینعـا، عقلـات ً نقلـات، جـایز اسـچ ً هـیچ علاًه تقیمطلق ً امیر برکلّ اسچ. به

بـرای ائمـه سـلام اللـه  -غیر از زمامداری حکومـچ  -... اگر ًلایتی از نظر دیگر 4اشکالی ندارد

رً  الله، « )علیهم معین دانتته شود، دراین صورت، فقها از دنین ًلایتی برخوردار نخواهند بود.

 (33-34صص  ،«هیفق یًل اراتیون ً اختئش»، ینیخم

باشد، ًلایچ فقیه یک دیزی اسچ ًلایچ یک دیزی نیتچ که معلس خبرگان ایعاد کرده. »1

کنند آن خواهنـد تصـویبکه خدای تبار  ً تعالی درسچ کرده اسچ ... معلـس خبرگـان مـی

 ینـور: معموعـه رهنمودهـا فهیصـح»« )اسـچ... دیزی را که خدای تبـار  ً تعـالی فرموده

 (03، 0(، جیانقلاب اسلام ی)تهران: سازمان مدار  فرهنگ ،«ینیم خمحضرت اما

 . درمورد حکم انتخاب رئیس دًلچ موقچ:3

حاکم کردم، یک نفر آدمـی هتـتم کـه بـه ًاسـطه  ]رئیس دًلچ موقچ را [من که ایشان را»

ب ًلایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم، ایشان را کـه مـن قـرار دادم ًاجـ

)تهـران: سـازمان  ،«ینـیحضـرت امـام خم ینور: معموعه رهنمودها فهیصح)»« الاتباع اسچ.

 (94، 0(، جیانقلاب اسلام یمدار  فرهنگ

 . ًدر جایی دیگر:3

کننـد هایی که برخلاف متیر اسلام هتتند ً خودشان را رًشنفکر حتاب میهای آنبه حرف» 

گوش ندهید، اگر دنانچه فقیـه در کـار نباشـد، ًلایـچ خواهند ًلایچ فقیه را قبول نکنند، ً می

فقیه در کار نباشد، طاغوت اسچ. یا خدا یا طاغوت. اگر به امر خداباشد، رئیس جمهور با نصـب 

فقیه نباشد غیر مشرًع اسچ. ًقتی غیر مشرًع شد؛ طاغوت اسچ، ًاردشـدن در حـوزه اً، ًارد 

رًد که به امـر خـدای تبـار  تعـالی یـک شدن درحوزه طاغوت اسچ طاغوت ًقتی از بین می

)تهـران:  ،«ینـیحضـرت امـام خم ینـور: معموعـه رهنمودهـا فهیصح»« )کتی نصب بشود.

 (091، 3(، جیانقلاب اسلام یسازمان مدار  فرهنگ

                                                                        

ت شود، مانعی ندارد که در رًایات توضیح اینکه اگر فرضات از برخی رًایات، ًلایچ فقها بدًن هیچ قیدی اثبا .4

 دیگر مقید شده باشد، زیرا تقیید اطلاقات ، امری اسچ که عقل ً نقل آن را جایز می دانند.



23، ش 99بهدار ، 9فصلنامه علمی د پژلهشی انقلاب اسلامی، س      232  

 . ً همچنین: 1 

را که من قراردادم، ًاجب الاتباع اسچ، ملچ باید از اً اتباع کنـد،  ]رئیس دًلچ موقچ[ایشان »

نـور:  فهیصـح») «کومچ عادی نیتچ، یک حکومچ شرعی اسچ، باید از اً اتبـاع کننـد.یک ح

(، یانقلاب اسـلام ی)تهران: سازمان مدار  فرهنگ ،«ینیحضرت امام خم یمعموعه رهنمودها

 (94، 1ج

اساسات رفراندم یا تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد ... اگر ًلایـچ فقیـه نبایـد بشـود، . »3

نـور:  فهیصح)»« ها ًلایچ فقیه را اطلاع از آن ندارند.که باید به حکومچ ملچ باشد، ایناینبرای

(، یانقلاب اسـلام ی)تهران: سازمان مدار  فرهنگ ،«ینیحضرت امام خم یمعموعه رهنمودها

 (19، 42ج

« ای اسـچ کـه خـدای تبـار  ً تعـالی داده اسـچ.ًلایچ فقیه برای متلمین یـک هدیـه.»42

 ی)تهران: سازمان مـدار  فرهنگـ ،«ینیحضرت امام خم ینور: معموعه رهنمودها فهیصح)»

 (14، 42(، جیانقلاب اسلام

 4اندامام خمینی در مهمترین اثر فقهی خود کتاب البیع به نصب ًلی فقیه تصریح کرده

 تا اینعا برخی از نظریات ً آرای امام خمینی در مورد منصوب بودن حاکم اسلامی، ذکر گردید.

 آن قتم از سخنان امام که حکایچ از انتخابی بودن حاکم اسلامی ً توجه به رای مردم دارد: ب(

-پرسد: حکومچ اسلامی دگونه حکـومتی اسـچ مـی. امام در جواب خبرنگار خارجی که می4

 گویند:

ای که هـر حکومچ اسلامی، حکومتی اسچ که صد درصد متکی به آرای ملچ باشد، به شیوه»

رً  اللـه، ) «سـازد.ایرانی احتاس کند با رأی خود، سرنوشچ خـود ً کشـور خـود را مـیفرد 

 هـان،یً رًزنامـه ک 93، 9 ،«ینیحضرت امام خم ینور: معموعه رهنمودها فهیصح»، ینیخم

 (.13، سال 42333شماره 

 . در سخنی خطاب به هیئچ مبعوث کنفرانس طائ :0

کند، اینعا ملچ اسچ که حکومچ را در دسـچ دارد ً در اینعا )ایران( آرای ملچ حکومچ می»

« ها را ملچ تعیین کرده اسچ ً تخل  از حکم ملچ برای هیچیک از ما جایز نیتچ.این ارگان

                                                                        

ً  ر.  .  31، ص42، ج«صحیفه نور: معموعه رهنمودهای حضرت امام خمینـی»رً  الله،  خمینی ]امام[،  .4

 4ختام الامر بـالمعرًف ً الهنـی المنکـر، ج  0ً  4، متئله ؛ تحریر الوسیله120ً  111، 112ً  133صص ،0به: ج 

 .11ً  12؛ کتاب ًلایچ فقیه از جمله: صص  110ص 
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 431، ص41ج ،«ینـیحضرت امام خم ینور: معموعه رهنمودها فهیصح»، ینیرً  الله، خم)

 (.13اسفند  44 ،یاسلام یً رًزنامه جمهور

نـور: معموعـه  فهیصـح» ،ینـیرً  اللـه، خم« )چ، میزان رأی ملچ اسـچ.اصل ملچ اس. »9

 (39سال نیفرًرد 43 هان،یرًزنامه ک، 431، 3ج ،«ینیحضرت امام خم یرهنمودها

 . در جواب خبرنگار رًزنامه گاردین:1

نـور: معموعـه  فهیصـح» ،ینیرً  الله، خم« )حکومچ ما متکی به آرای عمومی خواهدبود.»

 (431، 0ج ،«ینیامام خم حضرت یرهنمودها

 درحکم انتصاب نختچ ًزیر دًلچ موقچ:

برحتب حق شرعی ً حق قانونی ناشی از آرای اکثریچ قاطع قریب به اتفاق ملچ ایران کـه »

طی اجتماعات عظیم ً تظاهرات ًسیع ً متعدد در سراسر ایران، نتبچ به رهبری جنبش ابراز 

نـور:  فهیصـح» ،ینـیرً  الله، خم« )نمایم.موقچ میشده ... جنابعالی را مأمور تشکیل دًلچ 

 (4913بهمن  43رًزنامه اطلاعات، ، 03، 1ج ،«ینیحضرت امام خم یمعموعه رهنمودها

 در نطق تاریخی خود در بهشچ زهرا پس از ًرًد به ایران: 

من به ًاسطه اینکه ایـن ملّـچ مـرا قبـول «»کنممن به پشتیبانی این ملچ، دًلچ تعیین می»

حضـرت  ینور: معموعه رهنمودها فهیصح» ،ینیرً  الله، خم« )دهم.ارد، دًلچ تشکیل مید

 ( 4913بهمن  41، رًزنامه اطلاعات، 3، 1ج ،«ینیامام خم

 در سخنرانی برای اهل منبر:

خدای تبار  ً تعالی تأیید کرده اسچ این ملچ را که سرنوشچ خودش را به دسچ خـودش »

، 41ج ،«ینـیحضرت امـام خم ینور: معموعه رهنمودها فهیصح» ،ینیرً  الله، خم« )بگیرد.

 (41، ص4932آبان  1رًزنامه اطلاعات،  ،023

بینیم که در تمامی این سخنان امام خمینی، اصالچ را به رأی مردم داده ً رأی اکثریـچ را می

 اند.معتبر دانتته

 در پیام به مردم، در آستانه انتخابات معلس خبرگان رهبری:

ای اسـچ لازم دانتتم که نکته مهمی را به عري ملچ شری  برسانم ً آن اهمیـچ ًیـژه»... 

-باشد؛ ًاضح اسچ که حکومچ، به جمیع شئون آن ً ارگاندارا می ]خبرگان[که این معلس 

شرع مقدس ً خداًند تبار  ً تعالی شرعیچ پیدا نکند، اکثر  ]طرف[هایی که دارد، تا از قبل 

به قوه مقننه ً قضائیه ً اجرائیه بدًن معوز شرعی خواهدبود ... ً اگـر بـدًن کارهای مربوط 
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شرعیچ الهی کارها را انعام دهند، دًلچ به جمیع شئون طاغوتی ً محرّم خواهد بـود ً لهـذا 

تعیین خبرگان ً فقیه شناسان از تکالی  بزرگ الهی اسچ ... ً همانطور کـه قبلـات تـذکر دادم، 

نـور:  فهیصـح» ،ینیرً  الله، خم« )ه اشخاص ًاجد شرای  آزاد هتتند...مردم در دادن رأی ب

 (.34آذرماه  43 هان،یرًزنامه ک ،429، 43ج ،«ینیحضرت امام خم یمعموعه رهنمودها

درحقیقچ معنای این سخن امام این اسچ که تا خبرگان با انتخاب مردم، تعیین نشوند، مشـرًعیچ    

  با انتخاب خبرگان منتخب مردم، ًلایچ مشرًع. بنابراین ًلی فقیه نخواهند داشچ ً فقیه ًاجد شرای

 ً حاکم اسلامی را نیز مردم باید انتخاب کنند.

تولی امور متلمین ً تشکیل حکومچ بتتگی دارد بـه آرای اکثریـچ متـلمین کـه در قـانون 

رً  ن )شده به بیعچ بـا ًلـی متـلمیاساسی هم از آن یاد شده اسچ ً درصدر اسلام تعبیر می

 (133، 02ج ،«ینیحضرت امام خم ینور: معموعه رهنمودها فهیصح» ،ینیالله، خم

دارد  "اعتبـار"خود ملچ میزان اسـچ. معلـس موستـان اگـر »فرمایند: ایشان می ،در جای دیگر

برای این اسچ که معلس مبعوث از ملچ اسچ. خود ملچ حق ندارد رای بدهد، لکن ًکیل ملچ حـق 

لطی اسچ! خود من حق ندارم تصرف بکنم در مالم، ًکیـل مـن حـق دارد؟! ... ًکلـا دارد؟! این ده غ

 91برای این حق دارند که ًکیل شما هتتند، ً الّا ده حقی دارنـد؟ یـک نفـر دـه حقـی دارد بـرای 

میلیـونی رای  91میلیون جمعیچ رای بدهد؟ پنعاه نفر ـ ششصد نفر ده حقی دارد برای یـک ملـچ 

خواهید رای بدهید. رای شماسچ. میزان؛ رای ملچ اسـچ. برای این اسچ که شما مید؟ این حق نبده

کند که آنهـا رای بدهنـد: آن ای را تعیین مییک عده ،ًقچ دهد. یکخودش رای می ،ًقچملچ یک

در مرتبه دًم صحیح اسچ. ً الّا مرتبه اًل، حق مال خود ملچ اسچ. شـما خـون دادیـد، حقوقـدانان 

لی  معین کنند؟! خودتان باید تکلی  معین کنید. شـمایید، همـین ملـچ، همـین مـردم برای شما تک

ها را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملـچ شـوخی نکنیـد؛ رای ها باید رای بدهند. بهانهمحرًم... این

 . (439: 1، ج4911امام،  فهیصح ،ینیخم) «مردم را هیچ حتاب نکنید؛ مردم را به حتاب بیاًرید

براساس رًایات متعدد منقول از حضرات معصومین علیهم التلام دلیل عقلـی ً دلیـل ملفـق از 

عقل ً نقل، در زمان امام زمان ًلایچ جامعه بشری از سوی شارع مقدس متتقیمات ً بلاًاسـطه 

مردم به فقیهان عادل تفیض شده اسچ. شارع جاعل ًلایچ، فقیهـان عـادل اًلیـاء منصـوب ً 

 (019: 3، ج4911امام،  فهیصح ،ینیخمشوند. )توب میمولّی علیهم مح

هـا اطاعـچ کننـد. مـردم بـا ایـن مردم موظفند ًلایچ اًلیای شـرعی خـود را بپذیرنـد ً از آن

اطاعتشان ًلی امر را در اجرای ًظیفه شرعی تمشیچ امور سیاسی جامعه بر مبنـای شـرع انـور 
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 (119، 1، متئله 4 له،یالوس ریتحر ینیرً  الله، خم کنند.)یاری می

کنـیم مـا حـق ها تبعیچ میما تابع آرای ملچ هتتیم. ملچ ما هر طوری رأی داد، ما هم از آن

پیغمبر اسلام به ما حق نداده اسچ که ما بـه  نداریم، خدای تبار  ً تعالی به ما حق نداده اسچ،

 ینور: معموعه رهنمودهـا فهیصح»، ینیرً  الله، خممتلمانان یک دیزی را تحمیل بکنیم. )

 (414، 4 ،«ینیحضرت امام خم

، به نمایندگان معلـس شـورای مصلحتشانخلاف بر حق ا عمال نظر مردم ًلو  در خصوصایشان 

اسچ، ًلو... به ضرر خودشـان باشـد.  "معتبر"اکثریچ هر ده گفتند، آرای ایشان »فرمایند: اسلامی می

خـواهیم ]اجبـار[ بکیـنم ... آن این به ضـرر شماسـچ. مـا نمـیها نیتتید که بگویید که شما ًلی آن

تان این اسچ که متیری که ملـچ رفتـه متیری که ملچ ما دارد، رًی آن متیر راه برًید، ًلو عقیده

کار دارد؟ خلـاف دـه "ما ً شـما"خواهد این طور بکند، به خلاف صلاحش اسچ. خب، باشد. ملچ می

: 3، ج4911امـام،  فهیصـح ،ینیخم) «.داده؛ رأیی که داده متّبع اسچ خواهد. ملچ رأیصلاحش را می

991) 

کند شما ًلی ملـچ بامام به آنان گوشزد که ًکلای ملچ اسچ، فق  تصور شود خطاب امام  ابتدا شاید

دارد « مـا ً شـما»، اما ادامه سـخن کـه خطـاب (در جایگاه ًلی اسچ ، خودکه امام در حالی)نیتتید 

 تحمیل از سوی کل سران حکومچ اسچ.واز جنشان از عدم 

عدم تشکیل حکومچ، منصب فقهـا در ایـن زمینـه را بـه فري حتی با  این در حالی اسچ که ایشان

المال گرفتـه تـا اجـرای حـدًد قوت خود باقی دانتته ً آنان را صاحب ًلایچ بر امور متلمین از بیچ

 ( 143تا  141: 0، ج4931 ع،یکتاب الب)خمینی،  داند.حتی بر نفوس متلمین می

از حقوق اًلیه هر ملتی اسچ که باید سرنوشچ ً تعیین شکل ً نوع حکومـچ خـود را در دسـچ 

 ( 10: 9، ج4931 ع،یکتاب الب ،ینی)خمداشته باشد. 

اسلام به ما اجازه نداده اسچ که دیکتاتور باشیم ما تابع آرای ملچ هتتیم. ملـچ مـا هـر طـوری 

کنیم ما حق نداریم، خدای تبار  ً تعالی بـه مـا حـق نـداده ا تبعیچ میهرأی داد، ما هم از آن

پیغمبر اسلام به ما حق نداده اسچ که مـا بـه متـلمانان یـک دیـزی را تحمیـل بکنـیم.  اسچ،

 (3: 44، ج4931 ع،یکتاب الب ،ینی)خم

 ، به نماینـدگان معلـس شـورایمصلحتشانخلاف بر حق ا عمال نظر مردم ًلو  در خصوصایشان 

اسچ، ًلو... به ضرر خودشـان باشـد.  "معتبر"اکثریچ هر ده گفتند، آرای ایشان »فرمایند: اسلامی می

خواهیم ]اجبار[ بکینم ... آن متیری ها نیتتید که بگویید که این به ضرر شماسچ. ما نمیشما ًلی آن
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ری کـه ملـچ رفتـه خلـاف تان این اسچ که متیکه ملچ ما دارد، رًی آن متیر راه برًید، ًلو عقیده

کار دارد؟ خلاف صـلاحش ده "ما ً شما"خواهد این طور بکند، به صلاحش اسچ. خب، باشد. ملچ می

 (991: 3، ج4911امام،  فهیصح ،ینیخم) «.خواهد. ملچ رأی داده؛ رأیی که داده متّبع اسچرا می

کند شما ًلی ملـچ بنان گوشزد امام به آکه ًکلای ملچ اسچ، فق  تصور شود خطاب امام  ابتدا شاید

دارد « مـا ً شـما»، اما ادامه سـخن کـه خطـاب (در جایگاه ًلی اسچ ، خودکه امام در حالی)نیتتید 

 تحمیل از سوی کل سران حکومچ اسچ.جواز نشان از عدم 

عدم تشکیل حکومچ، منصب فقهـا در ایـن زمینـه را بـه فري حتی با  این در حالی اسچ که ایشان

المال گرفتـه تـا اجـرای حـدًد قی دانتته ً آنان را صاحب ًلایچ بر امور متلمین از بیچقوت خود با

 ( 143تا  141: 0، ج4931 ع،یکتاب الب)خمینی،  داند.حتی بر نفوس متلمین می

 

 جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی از منظر شهید آیت الله مرتضی مطهری

پیرامون جمهوری اسلامی، در بیان انواع حق حاکمیـچ، آیچ الله شهید مرتضی مطهری در کتاب 

 نویتد: از جانب قائلین به حق انحصاری الهی می

قهرات ماهیچ حکومچ، ًلایچ بر جامعه اسچ نه نیابچ از جامعه ً ًکالچ از جامعه، فقه هم این »... 

 یمرتضـ) «ب دارد.متئله را به عنوان ًلایچ حاکم مطر  کرده اسچ، از نوع ًلایتی که بر قصّر ً غیـ

 (33 ،یانقلاب اسلام رامونی. پیمطهر

 کند:ًی سپس دیدگاه خود را این گونه مطر  می

از نظر فلتفه اجتماعی اسلامی نه تنها نتیعه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومچ مطلقه افراد نیتـچ »

خداسچ که حاکم را در بلکه از نظر این فلتفه، تنها اعتقاد به  ً حاکم در مقابل مردم، متئولیچ دارد،

کند ً اسـتیفای حقـوق را یـک ًظیفـه لـازم سازد ً افرادی را ذی حق میمقابل اجتماع، متوًل می

 ( 111ً  111، ص 4معموعه آثار، ج یگریبه ماد شیعلل گرا ،یمطهر« )کند.شرعی معرفی می

آن را  کند ً کلمه اسلامی محتـوایکلمه جمهوری، شکل حکومچ پیشنهاد شده را مشخص می»

... جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومچ از سـوی عامـه اسـچ بـرای 

 (12ص  ،یانقلاب اسلام رامونیپ ،یمطهر« )مدت موقچ، ً محتوای آن اسلامی اسچ.

ًلایچ فقیه به این معنی نیتچ که فقه خود در رأس دًلچ قرار بگیـرد ً عملـات حکومـچ کنـد. »

کشور اسلامی یعنی کشوری که در آن مردم اسـلام را بـه عنـوان یـک ایـدئولوژی نقش فقیه در یک 

پذیرفته ً به آن ملتزم ً متعهد هتتند. نقش یک ایدئولوگ اسچ، نه نقش یک حاکم. اساسات فقیـه را 
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کنند. ًظیفه ایدئولوگ این اسچ کـه بـر اجـرای درسـچ ً صـحیح اسـتراتژی خود مردم انتخاب می

 (33ً33ص  ،یانقلاب اسلام رامونیپ ،یمطهر) «نظارت داشته باشد.

اند هـیچ کـس اسـلامی مهر اسلامیچ را اکثریچ قاطع ملچ ایران بر نوع نظام آینده مملکچ زده»

کند. این تقاضای خود مردم اسچ ... اساسات فقیه را خـود مـردم بودن جمهوری را به مردم تحمیل نمی

اطع مردم بـه اسـلام بـه عنـوان یـک مکتـب ً یـک کنند. حق شرعی امام از ًابتتگی قانتخاب می

توانـد قابلیـچ کنند که اً مقام صلاحیتداری اسچ کـه مـیشود ً مردم تأیید میایدئولوژی  ناشی می

اشخاص را از جهچ انعام ًظیفه اسلامی تشخیص دهد. حق شـرعی ً ًظـای  شـرعی یعنـی مهـر 

چ. ًاژه دمکراتیـک در پیشـنهاد ایدئولوژی مردم ً حق عرفی همان حـق حاکمیـچ ملـی مـردم اسـ

جمهوری دمکراتیک اسلامی حذف شد تا هیچ تردیدی در مورد دمکراتیـک بـودن حکومـچ اسـلامی 

 (33ً31ص  ،یانقلاب اسلام رامونیپ ،یمطهر« )باقی نماند.

کند ً آن را قابل انطباق با فقه شـیعه ً توصی  می« تئودموکراسی»مطهری این نظریه را  شهید

 :4914اللـه مطهـری،سیاسـی آیـچ ةلک زایی، اندیش) داند.انتخاب مرجع تقلید توس  عامه میمانند 

432) 

البته با توجه به شهادت زًد هنگام شهید مطهری، فرصچ زیادی برای نظریه پـردازی ایشـان در 

هـای خصوص تبیین ماهیچ جمهوری اسلامی حاصل نشد ً ما معبوریم به همـین انـد  از دیـدگاه

 اکتفا کنیم.ایشان 

 

 الله شهید سید محمدباقر صدرجمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی از منظر آیت

الله سید محمدباقر صدر در طول حیات سیاسی ً علمی خود، سه نظریه متفاًت امـا نزدیـک آیچ

به هم در باب حکومچ اسلامی ارائه کرده اسچ؛ که نشان دهنده سیر تطور ً تکامل اندیشـه سیاسـی 

« خلافچ مردم بـا نظـارت مرجعیـچ»متفکر اسلامی اسچ. آخرین نظریه سیاسی ًی تحچ عنوان  این

باشد شهید صدر این نظریه را یک سال قبل از شهادت خـود در آسـتانه پیـرًزی انقلـاب اسـلامی می

ه.ق در پاسخ به شش نفر از علمای لبنان در توضیح مبانی جمهوری اسـلامی در  4933ایران در سال 

» هـای به ًیژه در حلقه دًم ً دهارم این معموعه بـه نـام« الاسلام یقود الحیات»ه مختصر معموع

خلافه الانتان ً شـهادت »ً « لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشرًع دستور العمهوریه الاسلامیه فی ایران

امی این نظریه که رأی نهایی شهید صدر در باب دًلـچ اسـل 4به رشته تحریر درآًرده اسچ.« الانبیاء

                                                                        

 ق. منتشر شده اسچ. 4933در شش جزء در سال « الاسلام یقود الحیات».معموعه 4
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ترکیبی از دً نظریه پیشین ًی اسچ. صدر با به کارگیری دً عنصر حق خداداد خلافچ شود، تلقی می

انتان ً نظارت دینی مرجع صـالح، جمهـوری اسـلامی را طراحـی کـرده اسـچ کـه در آن بـه حـق 

 کند: از برای حکومچ اشاره می« استخلاف مردم»

گردد پس امچ همان صاحب حـق اسـچ در بر میهمانا تصدی قوه مقننه ً قوه معریه به امچ »

ً « اسـتخلاف»کند ً این حـق همـان حـق تصدی این دً قوه از طریقی که قانون اساسی معین می

سـید « )ها یعنی خداًند تعالی حاصل شـده اسـچ.رعایتی اسچ که از ناحیه مصدر حقیقی همه قدرت

التعـارف عمهوریه الاسلامیه فـی ایـران، دارباقر صدر، لمحه فقیهه تمهیدیه عن مشرًع دستور المحمد

 (م،4333للمطبوعات، بیرًت، 

 گوید:می« توقیع شری »ًی در جای دیگر در مقام استدلال به 

رجوع مردم به آنان )فقهای ًاجد شرای ( از آن جهچ که آنان راًیان احادیث امامـان ً حاملـان »

بر تطبیق شریعچ ً حـق اشـراف کامـل از شریعچ هتتند موجب اعطای ًلایچ )به معنای سرپرستی 

باقر صـدر، لمحـه فقیهـه تمهیدیـه عـن مشـرًع دسـتور سـید محمـد« )گردد.این زاًیه( به آنان می

 (م4333التعارف للمطبوعات، بیرًت، العمهوریه الاسلامیه فی ایران، دار

 

 «خلافت مردم با نظارت مرجعیت»اصول نظریه 

 

 خلافت مردم  .1

هاسچ. ًلایچ اصیل تنها از آن خداًند اسچ. لذا انتان از سیادت ً سلطه قدرتخداًند منشأ همه 

غیر خدا آزاد اسچ. این سیادت الهی که مضمون دعوت همـه انبیـا اسـچ بـا حـق الهـی متتمتـک 

( سـیادت الهـی در 41ً 43ص صـدر، لمحـه فقهیـه،ها ً شاهان ستمگر تفاًت جدی دارد. )طاغوت

 (3خلافچ الانتان ص صدر،شود. )م خلافچ ً شهادت اعمال میجامعه بشری از دً طریق توأ

خداًند، انتان )جنس بشر( را خلیفه خود در زمین قرار داده اسچ اداره جامعه انتـانی، سیاسـچ ً 

تدبیر امور آن از شئون خلافچ الهی انتان اسچ. به عبارت دیگر انتـان بـه عنـوان جانشـین خداًنـد 

احـزاب، قرآن کریم این خلافچ را امانچ الهی معرفی کرده اسـچ. ) حاکم بر سرنوشچ خود شده اسچ.

خواهد به کار گیرد. لـذا حـق نـدارد آن را انتان موظ  اسچ این امانچ را آنچنان که خداًند می (30

کنـد کـه انتـان در براساس هوسها ً منافع شخصی استعمال کند. طبیعچ استخلاف الهی اقتضا مـی

ند ً مصالح نوع انتانی را با تطبیق احکام الهی بر بندگان ً سرزمین اً زمین به حق ً عدالچ حکم ک

ادا نماید. انتان در برابر خداًند متئول اسچ ً بـرای ادای ایـن متـئولیچ آزاد آفریـده شـده اسـچ. 
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 (00-49ص خلافچ الانتان،صدر،جریان رشد انتان به سوی خداًند اسچ. )« خلافچ»

 

 نظارت مرجعیت  .2

شود. امـچ خود را از سلطه طاغوت رها کرد، خلافچ الهی در زمین به اً منتقل میامچ زمانی که 

حـوزه شـوری  (91)شـوری، کند: اًل قاعده شوری خلافچ خود را براساس دً قاعده قرآنی اعمال می

( امـچ 34توبـه، موارد غیرمنصوص اسچ؛ دًم ًلایچ مومنین ً م منات بر یکدیگر به طور متـاًی )

 سازد. راساس مشورت همگانی ً رأی اکثریچ )در زمان اختلاف آراء( متبلور میخلافچ خود را ب

جهچ نهادینه کردن دً قاعده قرآنی یاده شده، دً قوه مقننه ً معریه در دهاردوب قانون اساسی 

 شود. امچ در اعمال خلافچ خود در این دً قوه مقابل خداًند متئول اسچ. توس  امچ اداری می

 کند: های زیر اعمال میخلافچ خود را براساس راهامچ حق خداداد 

انتخاب رئیس قوه معریه بعد از تأیید صلاحیچ ًی از سـوی مرجـع. رئـیس قـوه معریـه  -(اًل

 اعضای هیئچ دًلچ را نصب خواهد کرد. 

 انتخاب اعضای معلس اهل حل ً عقد )قوه مقننه( ًظای  این معلس عبارت اسچ از:  -دًم(

 اعضای هیئچ دًلچ معرفی شده از سوی رئیس قوه معریه . رأی اعتماد به4

. انتخاب فتوای مناسب در موارد اختلاف فتاًای معتهدین بر اسـاس مصـلحچ عمـومی )قتـم 0

 دًم احکام شرعی( 

 . ًضع قوانین مورد نیاز در منطقه الفراغ.9

صـدر، لمحـه ). اشراف بر نحوه اجرای قوانین اساسی ً عادی ً نظارت بر عملکرد قوه معریـه 1

 (02 -43تمهیدیه ص 

امچ صاحب حق در تدبیر امور ً حمل امانچ الهی اسچ. افراد امچ همگی در این حق در پیشگاه 

هـای سیاسـی خـود آزادنـد. قانون متاًیند. آحاد مردم در بیان نقطه نظرهای خود ً نیـز در فعالیـچ

در داردوب قانون اساسی از سـوی های مذهبی برای غیرمتلمانان های عمومی از جمله آزادیآزادی

 (00صدر، لمحه تمهیدیه ص شود. )دًلچ اسلامی تضمین می

شریعچ اسلامی منبع قوانین اساسی ً عادی اسچ، به این معنی که بـه شـکل زیـر کلیـه قـوانین 

 شود: براساس آن ًضع می

ندازه ارتباطشان احکام شرعی ثابچ که مورد اختلاف فقیهان نیتچ. این دسته از احکام به ا -ال (

هـا تصـریح شـده رًند ده در متن قانون به آنشمار میبا زندگی اجتماعی جزً ثابچ قانون اساسی به
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 باشد ده نشده باشد.  

هـا احکام شرعی ثابچ که نظر معتهدان مختل  در آن متعدد اسچ، لذا موق  شرعی در آن -ب(

بدیل معـین از بـین ایـن آراء متعـدد بـه های شرعی در آن متصور اسچ. گزینش ًاحد نیتچ ً بدیل

 گیرد. عهده قوه مقننه اسچ که براساس مصلحچ عمومی صورت می

ای که از جانب شارع مقدس حکم ایعابی یا تحریمی در آن ًارد نشده اسچ ً شامل سوم. منطقه

ایـن گـردد. همه حالاتی که انتخاب موضع در آنها از سوی شارع به مکلفان ًانهاده شـده اسـچ، مـی

 شود. منطقه، الفراغ نامیده می

تعیین احکام الزامی در منطقه الفراغ براساس رعایچ مصلحچ عمومی ً به شرط عدم تعاري یـا 

 (41 -43صدر، لمحه تمهیدیه ص قانون اساسی به عهده قوه مقننه اسچ )

انی را خداًند برای حفظ خلافچ الهی انتان از انحراف ً هدایچ آن به سوی اهداف عالیـه شـاهد

 .  برانگیخته اسچ. شاهدان الهی عبارتند از: انبیاء )پیامبران(، ربانیون )امامان( ً احبار )علماء دین(

 ًظیفه شاهدان الهی عبارت اسچ از:

 ابلاغ ً حفظ رسالچ الهی.  -ال (

نظارت ً اشراف بر نحوه به کارگیری خلافچ الهی از سـوی انتـان ً متـئولیچ توجیـه بـه  -ب(

 تب  به رسالچ، احکام ً مفاهیم آن؛ میزان مر

 اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای سلامچ متیر خلافچ انتان در صورت انحراف از متیر الهی.  -ج(

شاهدان الهی مرجع فکری ً تشریعی جامعه انتـانی هتـتند ً ضـامن صـحچ ً سـلامچ دینـی 

 رًند. شمار میانتان به

اف سه گانه شاهدان تفـاًت اسـچ. پیـامبران ً علی رغم ًظای  مشتر  شاهدان الهی بین اصن

اند ً صاحب ملکه عصمچ ً علم غیـب هتـتند. امامان از جانب خداًند به نصب خاص منصوب شده

یعنـی  انـد،اما درزمان غبیچ معصوم شاهدان مراجع صالح تقلید هتتند. مراجع تقلید تعیین نوعی شده

انطباق آن شرای  بر افراد به عهـده مـردم گذاشـته ها از سوی شارع اعلام شده اسچ ً شرای  عام آن

باید عادل باشند. ً در عوي علم لدنی معصومان را بـا اجتهـاد شده اسچ. مراجع به جای عصمچ می

 (.03 -01صدر، خلافه الانتان، ص اند. )بشری به احکام شرعی دسچ یافته

تـتند. امـا در زمـان غیبـچ یعنی پیامبران ً امامان هر دً ًظیفه خلافچ ً شـهادت را متکفـل ه

کبری جریان شهادت )نظارت ً اشراف( در ًجود مراجع صالح تقلید، ً جریان خلافـچ در امـچ تبلـور 

 (19صدر، خلافه الانتان، شود. )یابد. ً تنها در ًجود مبار  معصوم شاهد ً خلیفه جمع میمی

ی قاصر اسـچ، مرجـع در زمانی که جامعه تحچ سیطره طاغوت اسچ ً امچ از تصدی خلافچ اله
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صالح علاًه بر ًظیفه شهادت )نظارت ً اشراف( ًظیفه خلافچ را نیز به عهده دارند. درا کـه صـاحب 

کند ً با آماده حق )امچ( ناتوان از استفاده از آن هتتند. مرجع صالح به احقاق این حق الهی اقدام می

سازد. در ًاقع مرجع، امچ فراهم میکردن مقدمات زمینه به عهده گرفتن خلافچ را از سوی خود امچ 

کند. زمانی که امچ تحچ زعامچ مرجـع صـالح سـلطه را برای ایفای نقش الهی استخلاف تربیچ می

شـود. ًظیفـه مرجـع صـالح در زمـان طاغوت را رفع کرد، خلافچ عامه الهی به خود امچ منتقل مـی

 تر از زمان اقامه نظام اسلامی اسچ. نهضچ به مراتب سنگین

یب امام در امور شرعیه مرجع صالح اسچ. مرجع تقلید در درجه اًل جزئی از امچ اسلام اسـچ ً نا

صـدر، شـود )از این حیث به عنوان یک انتان مانند بقیه مردم خلیفه خداًند رًی زمین محتوب می

 (10خلافه الانتان، ص 

صدر، لمحـه ود. )شدر صورت تعدد صاحبان شرای  مرجعیچ؛ مرجع صالح از سوی امچ تعیین می

 (00 -04تمهیدیه، ص 

نامد، به شهید صدر دًلچ مبتنی بر نظریه خلافچ مردم با نظارت مرجعیچ را جمهوری اسلامی می

نظر ًی جمهوری اسلامی حکومتی مقید به قانون اسچ، زیرا شرع بر رئیس دًلـچ ً مـردم بـه نحـو 

تخاب مردم اسچ یه بر اسـاس هـر دً. متاًی سیطره دارد. هر عملی در آن یا به نص شرعی یا به ان

 (00 -04صدر، لمحه تمهیدیه، ص )

 

 ایجمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی از منظر آیت الله خامنه

هـای های امام خمینی، ذکر شد در  درسچ ً صریح دیـدگاههمانگونه که در مورد آراء ً اندیشه

دارند ً اقتضائاتی کـه ایـن ای نیز به علچ منصب رهبری ً زعامتی که ایشان برعهده آیچ الله خامنه

منصب دارد کار پیچیده ً مشکلی اسچ زیرا کلام ً سخن ایشان نیز مطابق با در  ً سـطح فکـری 

اسچ ً از سـوی دیگـر ایشـان بـه تعابیر ً تفاسیر متفاًتی را نیز دربرداشته  ,مخاطبان، متفاًت بوده 

ملاحظات رهبری، ملزم به رعایچ مصالحی در بیانات ً اظهارات خویش هتتند که دریافچ نظر دلیل 

 پردازیم: های ایشان میسازد. در اینعا به ذکر ً بررسی برخی از دیدگاهحقیقی ایشان را مشکل می

ى شـده ى مغلوط ً بارهـا نقـضسالارى ً حقوق بشر، محتاج نتخه دنیاى اسلام براى مردم»

ترین سخنان اسـلام سالارى در متن تعالیم اسلامى ً حقوق انتان از برجتته نیتچ، مردمغرب 

اللـه الحـرام پیام به حعاج بیچ چ،یًلا ثیحد یانقلاب اسلام یفرهنگ یم سته پژًهش« )اسچ.

43/42/4911) 

هاى خودش در تفکر دینى، اساس حاکمیچ دین ً نفوذ دین ً قدرت دین، در اعمال آن رًش»
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ى اصلى به دیتچ؟ به مردم اسچ. تا مردم نخواهند، ى رسیدن به اهدافش به دیتچ؟ تکیهبرا

-شود؟ پیامبر را اگـر مـردم مدینـه نمـىتا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، مگر مى

ى عهآمد ً جامرفتند، مگر به مدینه مىنشتتند ً بارها سراغش نمىخواستند ً در انتظار اً نمى

که فتوحات اسلامى تـا این شد؟ پیامبر که با شمشیر نرفچ مدینه را بگیرد. کمامدنى تشکیل مى

ى فتوحـات در فصـول صـحیحى انعـام دـون همـه -جایى که درسچ انعام گرفته اسـچ آن

رزمنـدگان  -هـاى سـلاطین را پیـدا کـرد نگرفته؛ در دًرانى، فتوحات همان شکل جهانگشایی

آن مانع را که قدرت حکومچ فاسد ً ظالم آن محل بود، از سر راه برداشتند؛ مـردم  اسلام رفتند

ً این در  -ى غربى ى شرقى، هم در ناحیههم در ناحیه -خودشان از رزمندگان استقبال کردند 

بنابراین، خواسچ ً اراده ً ایمان مردم، حتى بالاتر از ایـن، ... . تواریخ ما مشخص ً موجود اسچ

 ى اصلى حکومچ اسچ. این نظر اسلام اسچ ً ما هم به همین معتقدیم.ها، پایهآن عواط 

در قانون اساسى جمهورى اسلامى، همین نکتـه بـه یـک شـکل معقـول ً منطقـى ً قـانونى  

که ما گفتیم، یک ایده ً یک فکر اسچ ً اگر بخواهیم یک فکـر را بـه گنعانده شده اسچ. این

شکل قانون قابل اجرا درآًریم، طبعا مشکلاتى دارد؛ لیکن مشکلات به بهترین ًجهى که ممکن 

اسى ما حل شده اسچ. در قانون اساسـى، توزیـع قـدرت بـه نحـو منطقـى ً بوده، در قانون اس

ى مراکز قدرت هم، متتقیم یا غیرمتتقیم با آراء مردم ارتباط دارنـد ً صحیح ًجود دارد ً همه

و اگر مردم حكومتى را نخواهند، این حكومت گیرنده هتتند مردم تعیین کننده ً تصمیم

ى مـردم ایـن نظر ما دربـارهاز دست داده است. ى مشروعیت خودش را در واقع پایه

ى پرسـش ً پاسـخ بـا جلتـه چ،یًلا ثیحد یانقلاب اسلام یفرهنگ ی)م سته پژًهش« اسچ.

 (4933/ 40/ 21ل ً سردبیران نشریات دانشعویى ئومدیران مت

هیچ کس در نظام اسـلامى  -طور که عري کردم همان -دًمین مطلب، تکیه به مردم اسچ »

ى را پایـه رأى مرردممـردم را انکـار کنـد. حالـا بعضـى،  ً خواسـچ رأى مـردمنباید مردم، 

اسچ. بـدًن آراء مـردم، بـدًن حضـور  ى اعمال مشروعیتلااقل پایهدانند؛ مشرًعیچ مى

ماند. البته مردم، شود ً نمىى نظام اسلامى، سر پا نمىمردم ً بدًن تحقق خواسچ مردم، خیمه

م ستـه « )متلمانند ً این اراده ً خواسچ مردم، در داردوپ قـوانین ً احکـام اسـلامى اسـچ.

 (4931/ 29/ 41ى تهران هاى نماز جمعهخطبه چ،یًلا ثیحد یانقلاب اسلام یفرهنگ یپژًهش

مهمى اسچ ً اگـر منتخبـان ى بتیار لهئمت ،ى امور جامعه در اسلامى حکومچ ً ادارهلهتئم» 

له ً حواشى ً لـوازم آن بحـث ئى این متشوند ً دربارهمردم ً خبرگان امچ دًر هم جمع مى

ساز ً موجب جلب ثواب الهى باشد؛ تواند مهم ً سرنوشچها مىى این بحثکنند، هر دقیقهمى
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امتیاز ً حق ًیژه براى له بتیار مهم اسچ. در اسلام حاکمیچ بر مردم، به معناى یک ئدون مت

کـه بـر حتـب مثـل این -مناط نیتـچ ملا  ً بىحاکم نیتچ؛ همچنین حکومچ یک امر بى

بلکـه  -ها بر عهـده گیـرد اى از ردهشانس ً اقبال، یک نفر بیاید زمام امور مردم را در هر رده

امکـان خطـا ً  تابع معیارهاسچ ً مهمترین کار این اسچ که این معیارهـا رعایـچ شـود. البتـه

ها داده شده، که تشخیص درستى نتبچ به آناشتباه، هم در تشخیص ً هم در عملکرد کتانى

همیشه متصور اسچ؛ بنابراین ما از کتى انتظار عصمچ نداریم؛ لـیکن اسـلام در بـاب گـزینش 

ً هـاى کلـان، کارهـاى بـزرگ که سیاسـچ -هاى بالا ها، ده ردهاى از ردهحاکمان در هر رده

هاى متوس  ً پایین، معیارهـا ً شـرایطى ده رده -هاسچ ى امور کلى کشور در دسچ آناداره

طور کامل رعایچ شـود. لـذا ى ماسچ، این اسچ که این معیارها بهگذارده اسچ ً آنچه بر عهده

آن ایم ً امرًز هم بناى کلى این جامعه بـر در اسلام آنچه ما به عنوان حاکمیچ اسلامى شناخته

 هاى رایج دنیا در بنیاد اختلاف دارد.کراسیوقرار دارد، مردم سالارى دینى اسچ که با دم

هاى رایج دنیا اساسا بـا مشـرًعیچ رأى مـردم در کراسیوى مشرًعیچ رأى مردم در دمریشه 

نظام مردم سالارى اسلامى که ما به دنبال آن هتتیم ً آن را حکومچ اسلامى ً حاکمیچ اسلام 

بیانـات در دیـدار « )هاسـچ.ها، تفاًت بین ایـنآًریم، متفاًت اسچ. لذا در رًشاب مىبه حت

 (49/40/4914اعضاى معلس خبرگان  

. نظام سیاسـى در ى مشروعیتى پایهدر اسلام مردم یك ركن مشروعیتند، نه همه»

-لچ نامیده مـىى اساسى دیگرى هم که تقوا ً عدااسلام علاًه بر رأى ً خواسچ مردم، بر پایه

شرود، از تقروا و عردالت اگر كسى كه براى حكومت انتخاب مرى. شود، استوار اسچ

ى مردم هم كه بر او اتفاق كنند، از نظر اسلام ایرن حكومرت، برخوردار نبود، همه

اى کـه التـلام را در نامـهاسچ؛ اکثریچ که هیچ. ًقتى امام حتین علیهحكومت نامشروعى 

ً لامرى ما »نویتند: طور مىر تاریخ اسلام اسچ به کوفه دعوت کردند، اینجزً سندهاى ماندگا

ى اسلامى نیتچ، مگـر ى اسلامى ً حکومچ در جامعه؛ حاکم در جامعه«الامام الاالحاکم بالقت 

که عامل به قت  باشد؛ حکم به قت  ً عدالچ کند. اگر حکم به عدالچ نکرد، هر کس کـه آن

-ى ردهکس که اً را انتخاب کرده، نامشرًع اسچ. این موضوع در همـه اً را نصب کرده ً هر

کند ً فق  مخصوص رهبرى در نظام جمهورى اسـلامى نیتـچ. البتـه هاى حکومچ صدق مى

طور مثـال، در تکلی  رهبرى سنگینتر اسچ ً عدالچ ً تقوایى کـه در رهبـرى لـازم اسـچ، بـه

ى معلس بدًن داشتن تقـوا ن معنا نیتچ که نمایندهى معلس لازم نیتچ؛ اما این، بدینماینده
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تواند به معلس برًد؛ نخیر، اً هم تقوا ً عدالچ لازم دارد؛ درا؟ دون اً هم حـاکم ً عدالچ مى

ى قضاییه هم حاکم هتـتند؛ دـون طور که دًلچ ً قوهاسچ ً جزً دستگاه قدرت اسچ، همان

 کنند.ن حکومچ مىى تحچ قدرت خودشااینها بر جان ً مال جامعه

التلام امام دادگران عالم ً مظهر تقوا ً عدالچ اسچ. ًقتى بعد از قتل عثمان امیرالم منین علیه

 -کـرد آمد ً قبول نمىى خلافچ بیاًرند، حضرت نمىاش ریختند تا ایشان را به صحنهدر خانه

لولـا »از قبـول هـم فرمـود: بعـد  -هایى دارد که بحث بتیار مهم ً پرمعنایى اسـچ البته دلیل

حضورالحاضر ً قیام الحعة بوجود الناصر ً ما اخذ الله على العلماء ان لا یقارًا على کظة ظـالم 

ى من با توجـه، قبـول، بیعـچ ً خواسـچ ؛ اگر ًظیفه«ً سغب مظلوم لالقیچ حبلها على غاربها

عـیض مبـارزه ً از مظلـوم شد که در مقابل ظلم بایتتم ً با تبمردم بر من متعل ً منعز نمى

خاطر قـدرت گویـد مـن قـدرت را بـهکردم. یعنى امیرالم منین مىدفاع کنم، باز هم قبول نمى

کنند: ما باید برًیم، تا قدرت را به دسچ بگیـریم! قـدرت را ها افتخار مىخواهم. حالا بعضینمى

اسـچ؛ اگـر قـدرت بـراى خواهیم؟ اگر قدرت براى خود قدرت اسـچ، ًزر ً ًبـال براى ده مى

داخلى، اجتماعى ً اقتصادى که حـادترینش اسـچ  -ى ابعاد ظلم ً ستم مبارزه با ظالم در همه

ى ى مشرًعیچ حکومـچ فقـ  رأى مـردم نیتـچ؛ پایـهباشد، خوب اسچ. بنابراین، پایهمى –

ى ندارد. لـذا اصلى تقوا ً عدالچ اسچ؛ منتها تقوا ً عدالچ هم بدًن رأى ً مقبولیچ مردم کارای

کراسى غربى ً ورأى مردم هم لازم اسچ. اسلام براى رأى مردم اهمیچ قائل اسچ. فرق بین دم

بیانـات در دیـدار اسـتادان ً « )کنـیم، همـین جاسـچ.سالارى دینـى کـه مـا مطـر  مـىمردم

 (03/23/4910دانشعویان قزًین  

یفـه ً کـارآیى در انعـام ًظیفـه ى ما بتته به انعـام ًظکه، مشرًعیچ همهى آخر ایننکته»

لان طبـق همـان ئوها ً کارآمدى متاسچ. بنده رًى این اصرار ً تکیه دارم که بر رًى کارآیى

ضوابطى که قوانین ما متخذ از شرع ً قانون اساسى اسچ، بایتچ تکیه شـود. هرجـا کارآمـدى 

بـر، رئـیس جمهـور، که ما در قانون اساسى بـراى رهنباشد، مشرًعیچ از بین خواهد رفچ. این

ایـم ایـن ًظیفـه را ایم ً با این شـرای  گفتـهى معلس ً براى ًزیر شرایطى قائل شدهنماینده

تواند انعام بدهد، این شرای ، ملا  مشرًعیچ برعهده گـرفتن ایـن ًظـای  ً اختیـارات ً مى

ى شـعب ً کند؛ یعنى ایـن حکـم ًلایـچ، بـا همـهقدرتى اسچ که قانون ً ملچ به ما عطا مى

هایى که از آن متشعب اسچ، رفته رًى این عناًین، نه رًى اشخاص. تا ًقتـى کـه ایـن شاخه

عناًین، محفوظ ً موجودند، این مشرًعیچ ًجود دارد. ًقتى این عنـاًین زایـل شـدند، دـه از 

هاى مختل ، آن مشرًعیچ هم زایل خواهـد لان در بخشئوى متشخص رهبرى ً ده از بقیه
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هـا، از ولیچئاید به دنبال کارآمدى باشیم. باید هر یک از کتانى که متصدى ایـن متـشد. ما ب

قدر معقول انعام دهند. انتظـار هاسچ، بهى آنصدر تا ساقه، هتتند، بتوانند آنچه را که برعهده

ن العاده نداریم ً نباید داشته باشیم؛ اما بایتچ انتظار تلاش موفق را، که در آمععزه ً کار خارق

بیانات در دیدار با اعضاى معلس خبرگـان « )هاى توفیق هم مشاهده شود، داشته باشیم.نشانه

 (94/23/4919رهبرى 

التلام در رًز علیه کنیم، این اسچ که با نصب امیرالم منین آنچه ما در این ماجرا احتاس مى»

این حقیقـچ را از اسـلام آشـکار ًسلم به دستور پرًردگار،  ًآله علیه اللهغدیر، پیغمبر اکرم صلى

ى جامعه در نظام اسلامى، دیزى نیتچ که نتـبچ بـه معیارهـاى ولیچ بزرگ ادارهئکرد که مت

ى آن از موردى صرف نظر کرد. در این کار بزرگ، صددرصد باید معیارهـا اسلامى، بشود درباره

ً کـارگزاران نظـام، بـه بیانـات در دیـدار متـ ًلان « )هاى اسلامى در نظر گرفته شود.ً ارزش

 (. 92/29/4934مناسبچ عید غدیر خم،

ًسلم، در آن رًز در مقابل دشم کتانى که ایـن خصوصـیات را ًآلهعلیهاللهپیغمبر اکرم صلى»

شناختند، اً را به منصب ًلایچ نصب کرد. معنـاى ایـن نصـب، التلام مى در امیرالم منین علیه

یعنـى نظـام اسـلامى  -ًقتى در رأس نظام اسـلامى نبـوى  .... اهمیچ دادن به آن معیارهاسچ

التـلام گذاشـته  انتانى مثل امیرالمـ منین علیـه -ى دسچ مقدس پیغمبر در صدر اًل ساخته

هـاى اساسـى در نظـام لیچئوى متـى تـاریخ، در همـهشود، معنایش این اسچ که در همهمى

ى اسـلامى هـم، مخصـوص ریاسـچ جامعـه اسلامى، باید معیارها رعایچ شود. رعایچ معیارهـا

هاى اسلامى، یک امر سارى ً جـارى در ها، معیارها ً ملا نیتچ؛ بلکه اهمیچ دادن به ارزش

بیانات در دیـدار .« )کندى اسلامى اسچ، ً این اسچ که برکات را متوجه متلمین مىجامعه کل

 (21/29/4939« عید غدیر»کارگزاران نظام، در رًز 

کـه  -التلام ً موضوع منصـوب بـودن آن حضـرت  نظر از شخص امیرالم منین علیه با قطع»

دیگران به این بخش قضیه، توجه دنـدانى نکردنـد ً  -شیعه متمتک ً پایبند به این معناسچ 

ى نصـب هئلالتلام را مورد ملاحظه قرار ندادند. در این قضیه، اصل مت نصب امیرالم منین علیه

 -مى اسچ که پیام غدیر اسچ. درا باید این پیام رًشن را که پیغمبـر اکـرم ى مههئلحاکم، مت

گویـد: جـا کـه مـىى متلمین داده اسچ، العیاذ بالله نادیده گرفچ؟ آنبه همه -م سس اسلام 

ى زندگى فردى ً اجتماعى اسچ، متلمانان! دین را از اساس زندگى ً از امر حکومچ که پایه»

ها ً ذهن ً متائل رًحى منحصر نکنید. دیـن را بـه ى خلوت خانهبه گوشهجدا نکنید. دین را 

ى حکومـچ اسـچ، امـرى اسـچ متوجـه دیـن؛ اساس زندگى بشر، که بـر پایـه« انزًا نیندازید.
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ولیتى اسچ بر دًش دین ً دین باید این کار را انعام دهد. هیچ کس هم آن رًز این معنـا ئمت

اى که بعضـى ى عوامانهسفتطه« خواهند؟!غیرند که ًلى مىمگر مردم ص»به ذهنش نیامد که 

سرپرسـتى آدم »کنند. سرپرستى، همه جا به معنـاى افراد با ظواهر علمى ً استدلالى مطر  مى

نیتچ. آموزگارى ً معلمى، همه جا به معنى معلمى کلاس اًل دبتتان نیتـچ کـه مـا « قاصر

اهانچ شد؛ دون بـه معلـم کلـاس اًل هـم »بگوییم ، «معلم»اگر به یک استاد دانشگاه گفتیم 

جاسچ. معلم دانشـگاه، معنـا ً اقتضـایى معلمى در هر جا، به اقتضاى خود آن«! گویندمعلم مى

دارد. معلم کلاس اًل، یک اقتضا دارد. سرپرسـتى محعـور ً صـغیر، معنـایى ً اقتضـایى دارد. 

سرپرستى سیاسچ هم، معناى دیگر سرپرستى امچ اسلامى، سرپرستى جنگ، سرپرستى صلح ً 

بیانات در دیـدار « )ها با هم قابل خل  نیتتند. این، پیام غدیر اسچ.ً اقتضاى دیگرى دارد. این

 (41/20/4931« عید غدیر»کارگزاران نظام، به مناسبچ 

شـود. ى مضمون ًلایچ در سیاسچ خلاصـه نمـىاگرده ًلایچ یک امر سیاسى اسچ، اما همه»

پرتوى از ًلایچ ذات مقدس پرًردگار اسچ. این ًلایچ، ناشى از حضور ًلایچ الهـى  این ًلایچ،

که در ًجود پیامبر مکرم اسلام بود. این ًلایـچ، فرعـى از در ًجود امیرالم منین اسچ، همچنان

تعبیر شده اسچ. ًلایـچ در حقیقـچ « ًلایچ»اى از آن ریشه اسچ. لذا از آن به آن اصل ً میوه

وند، ارتباط ً اتصال اسچ. آن کتى که منصوب به این مقام اسچ، برخلاف حکـام ً به معناى پی

فرمانرًایان عالم، فق  یک فرمانرًا یا یک سلطان ً یک حاکم نیتچ بلکه یک ًلى اسچ، بـه 

ها پیوسته اسچ ً مورد اتکاى دل ً جان مـردم اسـچ. ایـن معنـا در مردم نزدیک اسچ، به آن

هـا، اگـر امرًز بعد از گذشچ قرن.. . التلام ًجود داردى معصومین علیهمامیرالم منین ً در ائمه

بخواهیم عدالچ را تعری  کنیم ً آن را در ضمن مثال ً نمونه بیان کنیم، هیچ مثـالى رسـاتر ً 

اکرم اً را بـه امـر توانیم پیدا کنیم. این اسچ که نبىالتلام نمىگویاتر از رفتار امیرالم منین علیه

کنـد. ایـن یـک حقیقـچ ر ً با نصب الهى به مردم معرفى ً به مقام ًلایچ منصوب مىپرًردگا

اى که کتى معتقد باشد که هر ظالمى با هر شیوه ً رفتار بازیگرانهاسلامى اسچ. این کعا ً این

توانتچ زمام قدرت را در دسچ بگیرد، مردم باید از اً اطاعچ کنند، کعا؟! این اسـلام اسـچ یـا 

 (.24/40/4914یانات در دیدار مت ًلان ً کارگزاران نظام به مناسبچ عید غدیر خم،ب« )آن؟!

نظر مردم تعیین كننده است اما نسبت به آن انسانی كه دارای معیارهرای لرازم »

تواند برر او مشرروعیت است اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمی

از تقوا ً صیانچ نفس ً دین داری کامل ً آگـاهی  . ... آن کتی که معیارها را دارد ًببخشند

رسد به قبول ما. اگر همین آدم را با همین معیارهـا قبـول لازم برخودار اسچ آن ًقچ نوبچ می
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 یعلـ دیسـ).« چیزی به نام حكومت زور در اسرلام نرداریمنکردند باز مشرًعیچ ندارد. 

 .(99. ص  4]آیةالله[. حکومچ در اسلام، ج ایخامنه

ً  ی توص جهچای آیچ الله خامنه توس بار  یننختت لا  مردم سالاری دینی در سالیان اخیراصط

پـس از آن بـود کـه ًارد ً گرفتـه شـد به کـار  یاسلام یجمهورحکومتی نظام ذات ً ماهیچ  یینتب

 ادبیات سیاسی ً علمی اندیشمندان ً محققین گردید.

کـه  حـالی در انـد؛دانتـته ینـیسالاری ً ده مردماز دً ًاژ یبیرا ترک ینیسالاری دمردم ی،برخ»

بـه  ینید سالاریمردم که اند. آنان قائلدانندیمرکب نم ایهآن را ًاژ یپردازان اسلامیهاز نظر یاریبت

 یعنـیاسچ؛  یًاحد در جوهره نظام اسلام حقیقچ یکبلکه  یتچ،سالاری نً مردم یند یبترک یمعنا

 ق. ضمن آنکـه تحقـیتچممکن ن ،مردم یرشبدًن پذ یرد،شکل گ یند یبر مبنا یاگر بنا باشد نظام

]آیةالله[، رًزنامه اطلاعـات، ایخامنه یعل دیس) .«یتچن یرپذامکان ینهم بدًن د یسالاری ًاقعمردم

41/42/10). 

دینـی را سالاری دانتته ً مردم ینیسالاری دمردمرا مقوم ً ذاتی بودن  یمردمای آیچ الله خامنه

 دانند.یک کل بتی  می

 یهـا ً دردهـادر  کـردن حـرف یعنـیمردم،  هایاعتنا کردن به خواسته یعنی ی،سالار مردم»

 هـاکـه مـردم در صـحنه یاجتماع یعنی ی،اجتماع مردم سالار»ً « دادن به مردم. یدانم یعنیمردم، 

 )همان( .«کنندیانتخاب م گیرند،یم یمدارند، تصم حضور

 یحکومـچ مکتبـ یـدکه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومچ آن جامعـه با ایعهجام در»

مردم حکومـچ  یبر زندگ یدبا ی. احکام ً مقررات اسلامیاسلام یعچً شر یحکومچ اسلام یعنیباشد؛ 

اسـچ کـه  تـرشایتـته ً تـراحکام در جامعه، آن کس از همه مناسب ینکند ً به عنوان اجرا کننده ا

 )همان( «اسچ: فقاهچ ً عدالچ. یدً صفچ بارز ً اصل یدارا

 تمام کننده بحث باشد: ینید یای درباره مردم سالارآیچ الله خامنه یینتب رسدینظر م به

 یـچآحـاد مـردم ً جمع یعنـی ی،جمهور یکیاستوار اسچ:  یهدً پا ینهم بر ا یاسلام جمهوری»

 یگریً د کنندیم یینکشور را تع یریچً مد یدًلت تیلاها هتتند که امر اداره کشور ً تشککشور، آن

 گـرا یکشـور یناسـچ... . در دنـ یاسلام یعچتفکر اسلام ً شر یهحرکچ مردم بر پا ینا یعنیاسلام، 

 )همان( «هم اسچ. یاسچ، پس اسلام یمردم یحکومت

ً  گیرنـدیمـ یمتصـم کننـد،یمردم انتخاب م ینی،د یمردم سالار یعنی ی،نظام اسلام یندر دن»

مـردم در ه خواسـچ ً اراد یندارند؛ اما ا یارمنتخبان خودشان در اخت یلهسرنوشچ اداره کشور را به ًس

-یخـارج نمـ یممتـتق راطً از صـ بردیجاده صلا  ً فلا  راه نم یرًنهرگز به ب ً یاله یچهدا یهسا
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 ()همان«شود

 

 سالاری دینیو مردم شهید بهشتی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ای از علما ً فقهـای برجتـته از آن جهچ که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ًسیله عده

دادنـد ً بـیش از همـه مرهـون زحمـات ً شیعه در ایران که اکثریچ معلس خبرگان را تشکیل مـی

مورد بـازنگری  4931تدًین ًدر سال  4911در سال  -های آیچ الله شهید بهشتی بوده اسچ اندیشه

تواند بیانگر آرای ایشان در تمامی متائل حقوق اساسی از جمله کیفیچ تعیین رهبـر ً قرار گرفچ، می

عنوان یک نظر ً رأی مشهور فقهی اسلامی مـورد توجـه قرارگیـرد. حاکم اسلامی باشد ً یا حداقل به

« سلامی )ایران( یعنـی قـانون اسـلامقانون اساسی جمهوری ا» گویند: امام خمینی نیز در این باره می

( دراینعا به دند اصل ً فراز از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران کـه مبـین 43، 4 ،نور فهیصح)

کنـیم ً بـه کیفیچ تعیین حاکم ً رهبر اسلامی ً نقش مردم در تعیین ًی در نظام اسـچ اشـاره مـی

قاتی هتـتند، قتـم اختصاصـی مـتن قـانون منظور تفکیک میان دً متن، که دارای اشتراکات ً افترا

 4931را داخل کرًشه ً قتم اختصاصی متن قانون اساسی مصوب سـال  4911اساسی مصوب سال 

 دهیم: را داخل پرانتز قرار می

حاکمیچ مطلق جهان ً انتان از آن خداسچ ً هم اً، انتان را برسرنوشچ اجتماعی خـویش »

قانون  13اصل « )حق الهی را از انتان سلب کند.. تواند اینحاکم ساخته اسچ. هیچکس نمی

 (.رانیا یاسلام یجمهور یاساس

خـدای یکتـا )لاالـه الااللـه( ً اختصـاص  -4جمهوری اسلامی نظامی اسچ برپایه ایمان بـه: »

 یجمهـور  یاصل دًم قـانون اساسـ« )حاکمیچ ً تشریع به اً ً لزًم تتلیم در برابر امر اً...

 (رانیا یاسلام

در جمهـوری اسـلامی ایـران، « ععل الله تعالی فرجـه»ر زمان غیبچ حضرت ًلی عصرد» - 

 اسـچ باتقوی، آگاه به زمان، شعاع، مدیر، مـدبر امامچ امچ برعهده فقیه عادل ً لایچ امر ًً

دار [ )طبق اصل یکصد ًهفتم عهدهپذیرفته باشند شناخته ً را به رهبری اکثریچ مردم اً]که 

 (رانیا یاسلام یجمهور یپنعم قانون اساساصل « )گردد(آن می

مذکور در اصل پنعم این قانون از طرف اکثریچ قاطع  فقهای ًاجد شرای ]هرگاه یکی از » -

هـای مردم به رهبری شناخته ً پذیرفته شده باشد، ... این رهبر، ًلایچ امر ً همـه متـئولیچ

ب مردم درباره همـه کتـانی کـه ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر اینصورت، خبرگان منتخ

کننـد، هرگـاه یـک فقیـه را دارای صلاحیچ مرجعیچ ً رهبری دارند، بررسی ً مشـورت مـی
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نمایند، ًگرنه سه برجتتگی خاص برای رهبری بیابند، اً را به عنوان رهبر به مردم معرفی می

به مردم معرفی یا پنج مرجع ًاجد شرای  رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین ً 

کنند[ )آنان را اعلم به احکام ً موضوعات فقهی ًیا متـایل سیاسـی ًاجتمـاعی یـا دارای می

مقبولیچ عامه یا ًاجـد برجتـتگی خـاص در یکـی از صـفات مـذکور در اصـل یکصـدًنهم 

کنند در غیر این صورت یکی از آنان را بـه عنـوان تشخیص دهند اً را به رهبری انتخاب می

های ناشـی نمایند رهبر منتخب خبرگان، ًلایچ امر ً همه متئولیچاب ً معرفی میرهبر انتخ

 (.رانیا یاسلام یجمهور یقانون اساس 423اصل « )از آن را بر عهده خواهد داشچ....(

هرگاه رهبر]یا یکی از اعضای شورای رهبری[ از انعام ًظای  قانونی رهبری ناتوان شـود » -

ور در اصل یکصدًنهم گردد،)یا معلوم شود از آغـاز فاقـد بعضـی از یا فاقد یکی از شرای  مذک

شرای  بوده اسچ( از مقام خود برکنارخواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در 

 (.رانیا یاسلام یجمهور یقانون اساس 444اصل « )باشد... اصل یکصدًهشتم می

 

 هشتیحق تعیین سرنوشت مردم از منظر آیت الله شهید ب

شهید بهشتی در باب مشرًعیچ حکومچ، طرفدار نظریه جمع اسچ، بدین صورت کـه در تعریـ  

پـذیرد مشرًعیچ را الهی ً مردمی، به صورت توأمان می یمشرًعیچ یا به نوعی حق حاکمیچ، مبنا

پذیرد ً قائل به حق انتخاب اَشکال حکومچ، حکومتی را که در آن، مردم نقشی ندارند نمی انیً از م

 گوید:در تبیین علچ این متأله می شانیاسچ ا ممرد

طبق مبانی اسلامی در عصر ما )غیبچ معصوم( حکومچ زمامدار حاکم، صرفات باید س مَچ ً  بر

زمامدار مردم باشد کـه برگزیـده مـردم یـا مردم بگیرد. کتی حق دارد  یقدرت خویش را از آرا

کس حق ندارد بر طبق مبـانی اسـلام، ًلایـچ، لااقل پذیرفته آنها ً مورد حمایچ مردم باشد. هیچ

ها ً بر خلـاف پـذیرش ً قدرت ً زمامداری خودش را بر مردم تحمیل کند، بر خلاف رضایچ آن

اگـر کتـی آمـد بـر خلـاف رأی مـردم، ها؛ درا؟ برای اینکه ها ً بر خلاف انتخاب آنحمایچ آن

ها گفچ من آقا بالاسر شـما هتـتم، مـن حـاکم برخلاف انتخاب ً پذیرش ً خواسچ مردم به آن

خواهید نخواهید، این آدم یک آدمـی اسـچ کـه بـا زًر ً بـا خواهید بخواهید میشما هتتم، می

طلبی ً کـرده ً تفـوّقطلبی آمده اسچ سمتی را برای خودش ادعـا تحمیل ً با یک انگیزه تفوّق

طلبی بر طبق منطق قرآن ً بر طبق اندیشـه اسـلامی ً ایـدئولوژی اسـلامی امتیازطلبی ً برتری

بختی در دنیـا ً آخـرت اسـچ ... در تـاریخ شـیعه بخصـوص، مردًد، مطرًد ً مایه فتاد ً تیره
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یـا بـا انتخـاب پذیرفتند؛ یا با انتخـاب متـتقیم مان را مردم خودشان میهمواره رهبران مذهبی

عنوان عالم دینی، رهبر دینی رًستا، رهبر غیرمتتقیم. یا خودشان شناسایی داشتند که این فرد به

در شهر یا رهبر دینی در کشور، یا رهبر دینی در جامعه بـزرگ  یدینی در متعد محله، رهبر دین

را به این عنـوان اسلامی شایتته آن اسچ که مورد قبول قرار بگیرد ً ًقتی اکثریچ مردم، کتی 

گاه هـیچ مرجعـی بـه شد رهبر بزرگ، رهبر درجه اًل، مرجع اعلا. ً هیچکردند. این میقبول می

من مرجع بوده، به عنوان تحمیل که من مرجـع شـما هتـتم،  پدرعنوان ًراثچ، به عنوان اینکه 

حتینی  مددمحیبخواهید یا نخواهید، مرجعیتش را رهبری اش را بر مردم تحمیل نکرده اسچ.)س

 (43-41ه ش، داپ دهارم، ص4932بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، انتشارات بقعه،

امرًز در این عصر غیبچ امام معصوم  منصوب  منصوص، در این عصر، امامچ دیگر تعیینـی » ...  

 .(12همان، ص«) نیتچ؛ تحمیلی هم نیتچ؛ بلکه شناختنی ً پذیرفتنی یا انتخابی اسچ

 گوید:ر خصوص رابطه امچ ً امامچ در نظام اسلامی مید شانیا

اش این اسچ که امچ نتبچ به امام خود باید شناختی آگاهانه داشته باشد ً امامچ رابطه امچ

ً از صمیم قلب اً را بپذیرد. تعیین ً تحمیل نیتچ ... اًلین ًیژگی نظـام سیاسـی اسـلام ایـن 

مکتب. اجباری هم نیتچ. هر کس این مکتـب را اسچ که نظامی اسچ مکتبی، متعهد در برابر 

داشچ، دل به آن بتچ، خوب بیاید؛ هر کس هم دل به آن نبتچ نیایـد؛ ًلـی  ًسچپتندید، د

( نظـام شـاهی اسـلام ایـمکتبی اسچ که ....  تعیین ً تحمیل در آن نباشد بنـابر ایـن )آ ینظام

محمـد  دیمیـل ًجـود دارد.) سـتوانیم داشته باشیم؟ هرگز! دون در آن نظـام، تعیـین ً تحمی

ه 4932تهران، سازمان انتشارات رًزنامـه جمهـوری اسـلامی ،   یخ،حتینی بهشتی، جاًدانه تار

 .(32-13-11، ص9جلد. ج3ش، داپ دًم، 

دانـد کـه مخالفـچ گری ً آزادی انتخاب را به قدری دارای اهمیـچ میحق انتخاب شهیدبهشتی

 داند:اسلام می عملی با آن را انحراف از صراط متتقیم

اسلامی همه باید آزاد بیاندیشند ً آزاد جتتعو کنند ً نتبچ به هر دیزی آزادانه جمهوری در

یابند بپذیرند ً دنبالش برًند. هر کس ً هر گرًه ً هر مقام ً هر عالم ً عامی آنچه را حق می

متـتقیم اسـلام  ای منحرف شـود، از صـراطکه از این راه کامل آزادی اندیشه ً عقیده ذره یا

کنم کـه در همـه عمـرم ً شده اسچ؛ ً من به عنوان یک رًحانی بـا شـما عهـد مـی حرفمن

ام از کتانی که در صدد تحمیل عقیـده، فکـر ً اندیشـه بـه دیگـران هتـتند اکنون تا زندههم

 .(401، ص1بیزارم.)همان. ج

کنـد کـه بعـز تأکیـد میدر جای دیگر در باب شکل ً غالب مدیریچ جامعه از نظر اسلام  شانیا
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 توانند ًجود داشته باشند:های تحمیلی بقیه اشکال با محتوای اسلامی ً متناسب با شرای ، میشکل

این مدیریچ جامعه دیتچ؟ شکل خاصی در اسلام برای آن پیشنهاد نشـده اسـچ، در هـر  شکل

اشـد. فقـ  بایـد آن شود اشکال مختل  داشته بزمانی ً در هر مکان ً متناسب با شرای  مختل  می

 .(091اصولی را که قبلات گفته بودم فراموش نکنیم تعیین، تحمیل در آن نباشد.)همان، ص

 گوید:خواهانه از امام، استبداد نیتچ میبا بیان اینکه اطاعچ دل شهیدبهشتی

نـد آیآیا اطاعچ دلخواه متعهدانه از امام استبداد اسچ؟ خیر استبداد نیتچ. اینقدر بعضی هـا می» 

کنند، این اسـتبداد نیتـچ صرف التزام مردم را به اطاعچ م منانه از امام ً امامچ به استبداد تعبیر می

 .(33، ص3همان، ج«)این همان مدیریچ مطلوب اسچ

تــوان از مفهــوم مخــال  کلــام شهیدبهشــتی ایــن دنــین برداشــچ کــرد کــه ًی اطاعــچ می 

علاًه بـر مـوارد بیـان شـده، حتـی در  شان،یداند. اغیردلخواهانه ً غیر متعهدانه از امام را استبداد می

داند ً جلوگیری از حاکم شدن این فضـا جهچ تبیین نظام مکتبی نیز، قلم ً بیان دماقی را مردًد می

حلـی بـرای حـاکم های مکتبـی را راهگرانه اندیشهکند. ایشان، تبیین رًشنًظیفه همگان بیان می را

 کند:نشدن فضای دماقی در قلم ً زبان، ً در ادامه حاکم نشدن دماق دوبی بیان می

برنـد، بپـردازیم ً جلـوگیری از به کتانی که قلم ً زبان را به صورت دماق به کـار می باید

هـای قلمـی ً هم با قاطعیچ، ًظیفه همگـانی خودمـان بشناسـیم ً نگـذاریم آن دماقها را آن

های دوبی ً غیره بکشـاند. دًم زبانی، ایعاد تحریک در محی  بکند ً کار را به استفاده از دماق

 بکوشیم مطلب را رًشن کنیم که برخورد آرا ً افکار، نیازی به استفاده از دماق ندارد. بایداینکه 

 

 گیریو نتیجه بندیجمع  

از نگاه معماران انقلاب اسلامی، همانند امام خمینی)ره(، شهید مطهری ، شـهید صـدر ً خصوصـات 

ای، مبنای مشرًعیچ نظام جمهوری اسـلامی، دًگانـه یعنـی خـدا ً مـردم اسـچ ً از آیچ الله خامنه

نی اسچ نه مرکب ً بـرًن سالاری دینی از نگاه آنان مفهومی بتی  ً درًن دیهمین رًسچ که مردم

سـالاری دً مقولـه غیـر قابـل تفکیـک از یکـدیگر هتـتند ً دینـی؛ بـه عبـارت دیگـر دیـن ً مردم

سالاری جزئی مبنایی از دین محتوب می شود کـه در صـورت فقـدان آن، اسـلامیچ نظـام نیـز مردم

کـه مرحـوم مخدًش خواهد شد. این حقیقچ را می توان در قانون اساسی جمهـوری اسـلامی ایـران 

 شهید بهشتی نقشی تعیین کننده در تدًین آن داشچ نیز  به ًضو  مشاهده کرد.
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