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چکيده
انقالب اسالالالما اارام مأ الالو نظر ن رای یدادي هر ینام م ارالالر کرهاد نی ظان الال
چأدان مبأاي پذارفتی شالد نم را هی چاش ن الاندا اان انقالبب هر فالگ کمتمام م ال
هر ینامب او ًال م تقد هی حضالظر هان هر عررالی نندکا ایتماعا هظه و ااني ًا هان و همظنراسالا
و مرهمساالري را قاهل یمع ه کی النم اشجمع ما هان و هر همين اساسب ن رای یدادي
ح عأظام مرهمساالري هاأا ارائی نره نی ن ام یمنظري اسالما اک مدل محقق ان نم
ما هاشد.
ما هر اان نظشالالتار هر پا نم ه الالتي ا ماهي ن ام یمنظري اسالالالما را ان نها م مارام
ارال ا انقالب اسالالماب همانأد امام فميأاب شالنيد مینريب شالنيد هن التاب شالنيد رالدر و
نا اهلل فامأیايب بيين نأي  .هی ن ر ما رسالالالد ان مأ ر اان هزرکام مبأاي م الالالروعي
ن ام یمنظري اسالالماب هوکانی ا أا فدا و مرهم اسال و ان همين روسال نی مرهمسالاالري
هاأا ان نها ننام ممنظما ه الالي و هروم هاأا اسالال نی مرنب و هروم هاأاا هی عبار
هاهر هان و مرهمسالالاالري هو مقظشی رير قاهل مکيک ان اکداهر ه الالتأد و مرهمسالالاالري
یزئا مبأااا ان هان مح الالظب ما شالالظه نی هر رالالظر فقدام نمب اسالالالمي ن ام نيز
مخدوش فظاهد شالد .اان حقيق را ما ظام هر قانظم اسالاسالا یمنظري اسالالما اارام نی
مرحظم شنيد هن تا نق ا يين نأأد هر دوان نم هاش نيز هی وضظح م اهد نره.
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مقدمه

انقالب اسـالمی ایران منشـ ظهور نظریه جدیدی در جهان معاصـر رردید که توانسـ نندین مبنای
پذیرفته شــده ن را به نا ک کشــاند این انقالب ،بر خالف رفتمان مســلب بر جهان ،اًالم مبتنی بر
حضـور دین در عرصـه زندری اجتماعی بود ً ثانيام دین ً مردمسـاالری را قابل جمع بلکه الزم ا جمع
می¬دانســ ً بر همين اســا  ،نظریه جدیدی تح عنوان مردمســاالری دینی ارائه کرد که نظام
جمهوری اســالمی یک مدل محقق از ن تلقی می¬شــود .این که معنا ً مفهوم ً حقيق جمهوری
اسـالمی نيسـ

مطلبی اسـ که بنيانگذاران ،رهبران ً معماران انقالب اسـالمی شـایسـته-ترین¬ها

در تبيين ن هســتند .از این رً ما در این نوشــتار در پی تبيين مفهوم ً ماهي جمهوری اســالمی در
اندیشه معماران انقالب اسالمی هستيم.
مفهومشناسی

«جمهوری» در غـ از کلمـه «جمهور» ررفتـه شـــده بـه معنی« :توده ،ررًه ،بخک اعظم یـک ني ً
عموم» (فرهنگ فارسـی معين .انتشـارات اشـجع ،1388 ،ناپ .419 ،4فرهنگ فلسـفی ً فلسـفه
سـياسـی ،قيصـر کلکی .نشـر پایان ،ناپ اًل )132 ،1388 ،اما «جمهوری» در اصـطال به کشـور یا
نظام ســياســیای رفته میشــود که رئيس قوه مجریه در ن به ًســيلهی رای مردم ً برای مدتی
محدًد انتخاب شـود) .فرهنگ فارسـی معين .انتشـارات اشـجع ،1388 ،ناپ .419 ،4فرهنگ فلسـفی
ً فلسـفه سـياسـی ،قيصـر کلکی .نشـر پایان ،ناپ اًل(132 ،1388 ،در تعریفی دیگر جمهوری به
نوعی حکومـ کـه در ن نمـاینـده یـا نمـاینـدرـانی از جـانـ ملـ برای مـدتی معينبرر یـده شـــده بـه اداره
امور کشـور برردازند تعبير شده اس (در مدی بر دایره ا معارف علوم اجتماعی ،باقرسارًخانی .انتشارات
کيهان ،ناپ سـوم  )1380به صـورت خا

ني مو فه اصـلی جمهوری ،مشـارک مردم ً تاثيررذاری

نها در سطو عا يه مناسبات نظام سياسی میباشد.
به طور کلی جمهوری در دً سطح معنایی مطر میشود:
ا ف) سـطح (معنایی) نوعی در این سـطح« ،جمهوری» معادل ً در معنای دموکراسـی ً مردمسـاالری
اس

با این تعبير ،میتوان «جمهوری» را «حکوم مردم بر مردم ً برای مردم» دانس .

ب) سـطح (معنایی) شـکلی «جمهوری» در این معنا شـکلی از نظام سـياسـی اسـ که (در معنای عام
ن) به حکوم غير مورًثی اطالق میرردد (فرهنگ جدید سـياسـی ،محمود مهرداد ،انتشـارات هفته،
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1)39 ،1363
در باب این قيد «اســالمی» از زًایا ً مناظر رونارون ،مطا
در خصـو

فراًانی میتوان رف اما به طور کلی

جایگاه این قيد در بحث «جمهوری اسـالمی» میتوان سـه دیدراه کلی را مورد توجه قرار

داد:
 -1اسـالمي به معنای حداقلی ن که مراد از ن ،حکوم مسـلمين بر مسـلمين ً رسـمي داشـتن
دین اسـالم به عنوان دین اصـلی ً رسـمی کشـور میباشـد ،مانند حکوم «جمهوری اسـالمی» در
پاکستان.
 -2اســالمي  ،عالًه بر مورد قبل به معنای رعای شــریع اســالمی ً احکام ً دســتورهای دینی
مانند «جمهوری اسـالمی» در افغانسـتان که بر اسـا
نباید مخا ف اعتقادات ً احکام شـر مقد

ماده سـوم قانون اسـاسـی ن ،هيچ قانونی

اسـالم باشـد ً ني بر اسـا

ن ،اصل اسالمي در قانون اساسی غيرقابل بازنگری اس .

ماده  149قانون اسـاسـی

2

 -3سـالمي  ،عالًه بر دً مورد قبل ،به معنی مشـرًعي دینی حکوم در تاسـيس ً ابقا ً شـرعی
بودن انتصـابات ً اقدامات در این سـطح از بحث ،قيد اسـالمی ،مقومِ حکوم ً پایه حقاني

ن

میباشــد .تفاًت اصــلی این دیدراه با دیدراههای قبلی در ن اسـ که در این دیدراه ،حاکمان،
منشـ ا هی داشـته ً مشـرًعي اقدامات نها از شـر مقد

اسـالم که هم شـامل حق ا نا

ً

هم حق (مردم سـاالری دینی) اسـ اتخاذ میرردد .در ًاقع این دیدراه ،دیدراهی ایدئو وژیک از
نظام ســياســی دارد که نظریه مردمســاالری دینی را مبنای خود میداند مثال تام این دیدراه
«جمهوری اسالمی ایران» میباشد.
پيشينه نظریه جمهوري اسالمی

به حاظ برقراری عملی حکوم

عبارت «جمهوری اسـالمی» به صورت رسمی اً ين بار در سال

 1956به عنوان نو حکوم در قانون اسـاسـی پاکسـتان 3درج رردید .در سـال  1960ني با اسـتقالل
موریتانی حکوم «جمهوری اسالمی» در این کشور شکل ررف .
 .1کتابی بهتر ً جدید ت از محمود مهرداد در این زمينه نداریم؟؟! (یعنی کتاب فرهنگ جدید ســياســی ت ایشــان
اســ ؟! ثانيام جدید بودن در فرهنگ نامه امتياز نيســ خصــوصــا این که مفهوم جمهوری از ن زمان تا کنون
تغييری نکرده اس )
 .2پایگاه اینترنتی ًزارت عد يه افغانستان1684http://moj.gov.af/fa/page/ ،
 .3اسالمی جمهوریه پاکستان Islāmī Jomhuri-ye Pākistān -
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ا بته «جمهوری اســالمی»های موصــوف تنها در فظ با جمهوری اســالمی اشــترا داشــته ً با
جمهوری اسـالمی ایران که بر پایه نظریه مردمسـاالری دینی بنا رردیده اسـ  ،تفاًتهای ماهوی ً
ذاتی دارند.
پيشينه جمهوري خواهی در ایران
جمهوري رضاخانی

با رذشـ حدًد بيسـ سـال از برقراری حکوم مشـرًطه ،راـاخان ميرپنس سـوادکوهی در دًران
صـدارت خود ،نخسـتين فردی بود که به صـورت عملی در فضـای سـياسـی ایران تشـکيل حکوم
جمهوری را دنبال نمود .جریان جمهوری راــاخانی از این قرار بود که در اًاخر بهمن 1302ش ت
ن باال ررف ً به صــورت الیحه به مجلس ارســال شــد ً نمایندران فراکســيون تجدد (حاميان
رااخان به رهبری تدین) به رااخان اعالم کرده بودند ارر این الیحه رای نياًرد ،الیحه غو سلطن
قاجار را ســریع تر ارســال کند .این الیحه قبل از نورًز  1303ش مورد تصــوی نهایی مجلس قرار
ررفته ً سردار سره به عنوان نام د ریاس جمهوری در مراسم سنتی سالم نورًز شرک میکند.
با توجه به اعمال نفوذ ًسيع رااخان در انتخابات ،شهيد ی اهلل مدر

که رهبری اصلی جریان

اـد راـاخان در مجلس را در دسـ داشـ از نجا که میدانسـ طر الیحه غو سـلطن در ن
شـرایب به من ه رای ًردن ً تصـوی

ن الیحه اسـ با راهی نسـب به اهداف راـاخان با ًسـوا

بســيار به کنترل اعتبار نامهها ً بحث در مورد هریک از نمایندران ً عمال دفع ا وق جه تاخير در
طر الیحه غو سـلطن قاجار پرداخ تا نجا که با مخا ف با تمام اعتبار نامهها سـال 1302ش را
به پایان رسـاند ،موتمن ا ملک به سـتایک از اقدام ی اهلل مدر

میروید« :ارر اعتبارنامه امام جعفر

صـادق هم مطر میشـد اً مخا ف میکرد تا جلسـه به نتيجه نرسـد» .در این اثنا ،دفع ا وق مدر
زمينهسـاز ًاکنک جدی حاميان راـاخان شـد تا جایی که حسـين بهرامی با سـيلیای که در صـحن
مجلس بر صـورت ی اهلل مدر

ًارد کرد خرین تير را بر پيکر طر جمهوری راـاخانی ًارد نمود

ً به قول مخبرا سلطنه:
ازین سيلی ًالی پر صدا شد
پخک خبر ســـيلی خوردن یـ ااـه مـدر

دکاکين بسته ً غوغا به پا شد
در مجلس موجـ تجمع ً تحصـــن مردم در اطراف

مجلس شد ً در رًز دًم فرًردین 1303ش در حا ی که خيابانهای اطراف ميدان بهارستان مملو از
معتراــين به الیحه انحالل قاجار ً تشــکيل جمهوری راــاخانی بود پس از اطال رســانی تدین،
نماینده حامی راـاخان ،مردم مورد یورش سـربازان نظميه قرار ررفته ً صـدها نفر مجرً ً دهها نفر
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کشـته شـدند ً سـرس راـاخان شـخصـا ًارد مجلس شـد تا کنترل اًاـا را در دسـ بگيرد شـدت
ا تهاب حوادث مجلس در ن رًز به قدری بود که راـاخان توسـب رئيس مجلس تهدید به اسـتيضـا ً
ع ل رردید ً نهایتا مجلس را تر کرد .نند رًز بعد از این غائله در شـشـم فرًردین ماه راـاخان که
برای رام کردن افکار عمومی ً د جویی از علما به مشـایع علمای مهاجر که از قم به نجف معاًدت
میکردنـد رفتـه در نجـا پس از درخواســـ علمـا ً مراجع خـاتمـه طر جمهوری را پـذیرفـ ً بـه دنبـال
ن ،مراجع ً علما با صدًر بيانيهای این مطل را اعالم داشتند.

1

مبانی نظري جمهوري اسالمی
الف) مردم ساالري و دموکراسی

بررسـیها نشـان میدهد که قرائ ً برداشـ ًاحدی از مفهوم دمکراسـی در ميان صـاحبنظران
علم سـياسـ ًجود ندارد ً این مفهوم با برداشـ های مختلفی از سـوی نان مطر ً ارائه میرردد به
عبارت دیگر دمکراســـی همچون اکثر مفاهيم در علوم اجتماعی از جمله ًاژرانی اسـ ـ که اجما ً
اتفاق نظری در خصـو

معنای ن در ميان صـاحبنظران دیده نمیشـود .نتونی ربالسـتر در این باره

میروید:
«در این که دموکراســـی نيسـ ـ

این اصـــطال نه معنایی دارد ً نه معنایی (قبالّ) داشـــته،

تردیدهای فراًانی ًجود دارد  ...زیرا دموکراسی پيک از نکه یک ًاقعي باشد یک مفهوم اس  ،هيچ
نو معنای دقيق ً مورد توافقی ندارد .دموکراسـی معانی بسـيار متفاًت ً مفاهيم اـمنی متعددی در
تاریخ طوالنی خود داشـــته ً امرًز در بســـتر نظامهای اجتماعی ً اقتصـــادی رونارون به رونههای
متفاًت در میرردد .نچه امرًز در غرب ،دموکراســی ناميده میشــود کســانی را که برداشـ های
متفاًتی از ن دارند را نه در رذشـته ً نه در حال قانع نمیکند ( ».نتونی ربالسـتر « .مردمسـاالری»
 . 1به این منابع رجو شـود :اسـتفانی کرًنين ،راـاخان ً شـکلريری ایران نوین ،ترجمه مرتضـی ثاق فر ،تهران
جامی /.1383 ،حســـين مکی ،تاریخ بيســ ســـا ه ،ج  ،1تهران ،بنگاه ترجمه ً نشـــر کتاب  / .1359داریوش
رحمـانيـان ،نـا ک جمهوری ً ســـلطنـ  ،تهران ،نشـــر مرک  ،نـاپ اًل،۱۳۷۹ ،
سـلطن ً جمهوری ،تهران ،مرک  / .1377 ،سـيرً

 / ۸داریوش رحمـانيـان ،نـا ک

غنی ،بر مدن راـاخان ،ترجمه حسـن کامشـاد ،تهران ،نيلوفر،

 / .1377فریدًن دمي  ،ایدئو وژی نهضــ مشــرًطه ،ج ،۱تهران ،انتشــارات رًشــنفکران ،ناپ اًل،۱۳۵۵ ،
 / .۱۰۳ملکا شعراء بهار ،مختصر تاریخ اح اب سياسی در ایران ،ج ،۲تهران ،اميرکبير ،ناپ دًم،۱۳۷۱ ،

.۴۲

 /ملکا شــعرای بهار ،تاریخ اح اب س ـياســی ،ج  ،1تهران ،اميرکبير / .1379 ،مهدی قلیخان هدای  ،خاطرات ً
خطرات ،تهران ،زًار / .1375 ،مهـدی ملک اده ،تـاریخ انقالب مشـــرًطـه ،ج ،3تهران ،علمی / .1371 ،یحيی
دً بادی ،حيات یحيی ،ج ،۴تهران ،انتشارات عطار ً فردًسی ،ناپ پنجم،۱۳۷۱ ،

.۳۴۷
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ترجمه :حسن مرتضوی ،تهران :شيان)14 ،1379 ،
ا بتـه این نکتـه بـدین معنـا نيســـ کـه نتوان بـه یـک فهم مشـــتر

ً یـک قـدر متيقن از مفهوم

دموکراسی دس یاف که ارر این رونه بود بحث از مفهوم مردمساالری بيهوده میبود.
براسا

یک تقسيم بندی عام  ،نظامهای سياسی را میتوان به دً قسم کلی تقسيم کرد:

 .1نظامهایی که خواسـ ً اراده مردم را در تصـميمريریهای سـياسـی ً هدای جامعه به شـکلی
از اشکال ،محترم می شمرند
 .2نظامهایی که توجهی به این امر ندارند ً تمامی امور خود را به صــورت متمرک ً از باال تدبير
میکننـد .در این نظـام هـا قـدرت یـا در دســـ یـک نفر ً یـا یـک ررًه ً طبقـه خـا

قرار دارد کـه بـه

نظامهای دسته اًل ،استبدادی ً به نظامهای دسته دًم ،توتا يتر ً یا دیکتاتوری میرویند
بنابراین ،دمکراســی ،نظامی در مقابل نظامهای توتا يتر (جمع ســاالر) ً اســتبدادی (فرد ســاالر)
تلقی میشود ً از همين رًس که از ن به «مردمساالری» تعبير کردهاند.
بارا در این خصو

مینویسد:

حکمرانی اکثری  ،غا با به عنوان خصــل مردم ســاالری توصــيف شــده اسـ  .اما بدًن دً تی
مسـوول یا قانون اسـاسـیای که از زادیهای فردی حمای کند احتمال سـرکوب افراد مخا ف توسـب
"جباری اکثری " ًجود دارد.

1

ررنه دموکراسـی عالًه بر بعد سـياسـی در ابعاد دیگری همچون اقتصـادی ً اجتماعی ني مطر
میشـود اما نچه معموالم از ن مراد میشـود ً در این نوشـتار ني بيشـتر مورد نظر اسـ جنبه سـياسـی
ن یعنی نقک یا حاکمي مردم در تعيين سرنوش سياسی خود میباشد.
دو مرتبه از مردم ساالري

در یک نگاه کلی دً برداش از مفهوم مردم ساالری ً دموکراسی در ميان نظریه پردازان
:مطر اس
 .1مردم ساالري به عنوان فلسفه و مبناي حکومت

در این برداشـ  ،مردم سـاالری ،خود به تنهایی هدف میباشـد که مطلوبي ذاتی داشـته ً موج
مشـرًعي بخشـيدن ً حقاني یافتن حکوم میرردد .در ًاقع مردم سـاالری در این مرتبه ً معنا،
مبنای حکوم  ،تلقی میشـود به رونهای که ارر حکومتی ًاجد ن نباشـد مطلوب ً مشـرً نخواهد
A. Barak,The Judge in a Democracy, Princeton University Press, 2006, p.
27

1
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بود .برخی از صــاح نظران از این مرتبه از دموکراســی به «دموکراســی به مثابه یک جهان بينی»
(محســن اس ـماعيلی «مردم ســاالری دینی ً اصــل حاکمي ملی» (مجموعه مقاالت همایک مردم
ساالری دینی)  )120-93 ،1 ،1385یاد کردهاند.
 .2مردم ساالري به عنوان شکل حکومت و روش حکومت داري

در این برداشـ  ،مردم سـاالری ،خود ،هدف نيسـ ً مطلوبي ذاتی ندارد بلکه اب ار ً ًسـيلهای برای
یکی از امور ذیل اس :
ا ف) تحقق یا فعلي حکوم
همواره بویژه امرًزه برای تحقق هر حکومتی ازجمله حکوم اسـالمی ،نياز مبرمی به موافق ً جل
نظر مردم احســا

میشــود ذا مردم ســاالری میتواند اب اری کم ه ینه برای تحقق ً فعلي یافتن

حکوم ها تلقی شود.
ب) بقا ً تداًم حکوم
همانگونه که فعلي یافتن ً تحقق حکوم ها معلول خواسـ ً اراده مردم میباشـد بقا ً تداًم نها
ني منوط به خواسـ ً اراده نهاسـ  .بنابراین ،مردم سـاالری میتواند به عنوان یک عامل مهم در
بقای حکوم ها ني عمل کند.
ج) ثبات حکوم ً دًری از بحران
یکی از مشــکالتی که حکوم ها کم ً بيک با ن مواجه هســتند ناراــایتی مردمی اسـ که قاعدتام
موج بیثباتی ً بحران در نها میشــود .مردم ســاالری میتواند برای این مشــکل یک راه حل
مناس ً کم ه ینه تلقی شود.
د) کار مدی ًکارایی حکوم
هر راه مردم در یک حکوم از راـــای مندی برخوردار نباشـــند قاعدتام به ن د گرم نخواهند بود ً
همين امر در کـارایی ً کـار مـدی نـان ً بـه تبع کـارایی ً کـار مـدی حکومـ  ،تـاثير منفی برجـای خواهـد
رذاش .
ه) مشرًعي ً حقاني یافتن حکوم از منظر ناظر بيرًنی
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ررنه درمردم سـاالری به عنوان یک رًش ،مردم سـاالری ،مبنا ً د يل مشرًعي ذاتی حکوم تلقی
نمیشــود اما میتواند عامل مشــرًعي  ً 1حقاني

ن از منظر ناظر یا ناظران بيرًنی تلقی شــود که

خود این امر ني از ن جهـ کـه موجـ اقتـدار 2داخلی ً خـارجی نظـام سـ ـيـاســـی میرردد ،میتوانـد
مطلوبي داشته باشد.
بنابر این در مردم سـاالری به عنوان یک رًش ،مطلوبي مردم سـاالری ،به د يل تبعات ً پيامدهای
ن اسـ نه مطلوبي ذاتیاش .ذا ارر بتوان پيامدها ً فواید فوق را از طرقی غير از مردم سـاالری -
مثالم دیکتاتوری مصــلح  -ني محقق نمود ،در این صــورت ،دیگر مردم ســاالری اــرًرتام مطلوبي
نخواهد داش ً میتواند کنار رذاشته شود.
ب) دین
دین عبارت اس از« :مجموعه ر ارهها ً موزههای دستوری ً ارزشی (بایدها ً نبایدها ،شایدها
ً نشـایدها) سـازًارهای که درباره تبيين هسـتی ً تنظيم مناسـبات دمی از سـوی هسـتی پرداز ،از رهگذر
ًحی نبوی ً هـدایـ فطری ً عقالنی برای تمهيـد کمـال ً تـ مين سـ ـعـادت بشـــر اســـ ( ».دین ً
دموکراسی ،صادقی رشاد ،کتاب نقد20 ،ـ ).21
این تعاریف ني با تعریف دین اسالم بيشترتطابق دارد:
«ما جاء به ا نبی»« ،رًش زندری بر اســـا

یک اعتقاد » (محمد حســـين طباطبایی « .شـــيعه در

اسـالم» بی تا« )3 ،رًش خاصـی در زندری دنيا که هم صـال زندری دنيا را ت مين میکند ً هم در
عين حال با کمال ً ســـعادت اخرًی ً زندری دائمی ً حقيقی در جوار خدای متعال موافق اسـ ـ »
(محمد حسـين طباطبایی« .ا مي ان فی تفسـيرا قران» بی تا« )194 ،2 ،مجموعهای از عقاید ،قوانين
ًمقررات برای اداره امور جامعه انســانی ً پرًرش انســانها که در صــدد ت مين ســعادت دنيا ً خرت
نهاسـ » (عبداهلل جوادی ملی« .شـریع در یينه معرف » قم :نشـر اسـرا« )1377،93 ،مجموعه
ر ارهها ً موزههای دسـتوری ًارزشـی (بایدها ً نبایدها ًشـایدها ً نشـایدها) سـازًارهای که درباره
تبيين هســتی ًتنظيم مناســب

دمی از ســوی هســتی پرداز از رهگذر ًحی ًنبوت ًهدای فطری

1

.Legitimacy
 .2توجه به این نکته اـرًری اسـ که «اقتدار» از منظر علم سـياسـ  ،معادل «قدرت مشـرً » اسـ به عبارت
دیگر:
قدرت  +مشروعيت = اقتدار Authority = Power + Legitimacy
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ًعقالنی برای تمهيد کمال ًت مين ســعادت بشــر در دســتر

اً قرار ررفته اســ ( ».عبدا حميد

فرزانه«،مردمســاالری دینی در نهس ا بالغه» (مجموعه مقاالت همایک مردمســاالری دینی) تهران:
دفتر نشـر معارف« )198 ،2 ،1385 ،برنامه خداًندی برای سـعادت دنيایی ً خرتی بشـر» (مرتضـی
مطهریً« .الءها ً ًالی ها» تهران :صــدرا « )1376،طرحی برای زندری بشــری در همه ابعاد ً
شـوًن ن» (مرتضـی مطهری« .پيرامون انقالب اسـالمی» تهران :صـدرا « ً1361 ،نچه انسـان بدان
پایبند ً ملت م میشـود» (سـيد محمد حسـينی« ،فرهنگ غات ًاصـطالحات فقهی» تهران :انتشـارات
سرًش ،ناپ دًم)221 ،1385 ،
مشروعيت دینی حکومت

رای علما ً فقهای شـيعه در خصـو

منشـ مشـرًعي دینی ً فقهی حکوم ً کيفي تعيين حاکم

اسالمی را میتوان در موارد ذیل خالصه کرد:
نظریهای که مشــرًعي فقهی حکوم را صــرفام به ًســيله نصــ از جان خداًند ،پيامبر یا ائمه
معصومين میداند
نظریه ای که در مورد کيفي تعيين حاکم اسـالمی ً انعقاد امام  ،سـکوت کرده اسـ ً در عين ،حال
ًالی ً حکوم را برای فقيه عادل ثاب میداند اما نه از باب نصـ یا نياب از طرف امام معصـوم،
بلکه از باب حکم شـرعی نسـب به مواـو خود (نظریه مير فتا حسـينی مراغی) .شـاید بتوان از این
نظریه با عنوان نظریه مسوو ي فقيه نام برد
نظریـهای کـه حکومـ را ملـکِ مُشـــاء مردم میدانـد کـه بـا انتخـاب ً ًکـاـ نـان بـه یـک نفر بـه عنوان
حاکم ،مشـرًعي فقهی حکوم  ،محقق ً محرز میشـود (حائری ،مهدی .حکم ً حکوم  ،ندن:
شادی).65ً 64 ،1995 ،
نظریهای که معتقد اسـ حکوم ً حاکم اسـالمی جه تحقق ً تکميل مشـرًعي خویک باید دً
سـطح ً مرتبه از مشـرًعي را کسـ کند .1 :مشـرًعي در مرتبه احراز صـالحي (به عنوان شـرط
الزم)  .2مشـــرًعي در مرتبه اعمال حاکمي (به عنوان شـــرط کافی) این نظریه را میتوان نظریه
«جمع» ناميد( .مرندی ،ســيد محمد راــا .مبانی مشــرًعي نظام ســياســی در اســالم ،تهران :عطا،
).164 ،1376
از نجا که دیدراه دًم در مورد کيفي تعيين حاکم اسـالمی سـکوت اختيار کرده در نتيجه ،سـه نظریه
«نصـ »« ،انتخاب» ً «جمع» در مشـرًعي فقهی حکوم ً نگونگی تعيين حاکم اسـالمی قابل
ت مل ً بررسی اس  .ا بته هرکدام از این نظریهها ممکن اس دارای شقوق مختلفی باشند که نيازمند
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نقد ً بررسـی باشـند .از نجایی که ما دراین نوشـتار به دنبال تبيين نظریه جمهوری اسـالمی از دیدراه
معماران انقالب اسالمی هستيم ،به تبيين دیدراه نان میپردازیم.
مردم ساالري دینی و نظریه جمع

این نظریه بر ن اس که نص ً انتخاب قابل جمع بلکه الزم ا جمع هستند ً برای احراز مشرًعي
ن تعيين شـود که ًاجد صـفات ً شـرایطی که در نصـو

دینی حکوم ً ،مام باید کسـی به ریاسـ

شـرعی بدانها تاکيد شـده اسـ (از جمله فقاه ً عدا ) باشـد اما این شـرط ررنه برای مشـرًعي
حکوم اسـالمی الزم ً اـرًری اسـ

کن برای اعمال قدرت ً حاکمي مشـرً از سـوی ًی (فقيه

عادل جامع ا شـرایب) بر مردم کافی نيسـ بلکه راـای ً پذیرش ام اسـالمی ني به عنوان شـرط
کافی برای تکميل مشـرًعي حکوم ًی ،اـرًرت دارد .به عبارت دیگر ،این نظریه بر ن اسـ که
مقو ه حکوم از جمله مقو ههای دً حقی اس ـ که هم «حق اهلل» ً هم «حق ا نا » در ن متوفر
اسـ که «حق اهلل» در ن ،با احراز صـفات ً شـرایطی که در نصـو

شـرعی برای حاکم اسـالمی به

ن ها اشـاره شـده در فقهای عادل متوفر اسـ ً «حق ا نا » با راـای ام اسـالمی به امام ً
رهبری یک نفر از ميان افرادی که ًاجد این صـفات ً شـرایب هسـتند (فقهای عادل) محقق میشـود
(مرندی ،سـيد محمد راـا .مبانی مشـرًعي نظام سـياسـی در اسـالم ،تهران :عطاً ).164 ،1376 ،
(پورفرد ،مردمساالری دینی)82 :1388 ،
این نظریه همچنين در پاسـخ به اینکه یا مردم در امر حکوم اسـالمی صـاح حق شـرعی هسـتند،
جواب مثب داده ابراز مینماید که کلمه «حق» از جه

غوی دارای دً معنای متفاًت اس :

به معنای «حقيق داشـتن» ً «درسـ بودن» که جمع ن «حقایق» ً در نقطه مقابل ن «باطل» یا
«نادرس ـ » قرار میريرد فرهنگ فارســی معين (یک جلدی) ،محمد معين ،انتشــارات اشــجع ،ناپ
نهارم ،1388 ،ماده حق).465 ،
بـه معنـای سـ ـ اًار ً بهره منـد بودن ً ،تملـک داشـــتن» کـه جمع ن «حقوق» ً در نقطـه مقـابـل ن
«تکليف» مطر میشــود (فرهنگ فارســی معين (یک جلدی) ،محمد معين ،انتشــارات اشــجع ،ناپ
نهارم ،1388 ،ماده حق ).465 ،که هر دًی این معانی در فقه ً متون اسـالمی به رسـمي شـناخته
شـده ً مشـرً تلقی میشـوند بدین صـورت که حق در معنای اًل تالزم بسـياری با «حق اهلل» ً در
معنای دًم با «حق ا نا » دارد.
ذا این نظریه بر ن اسـ که حکوم شـرعی ،حکومتی اسـ که هم مطابق با «حقيق شـر » باشـد
ً هم ًاجد حق شـرعی تملک انسـان بر سـرنوشـ خود یعنی حق «سـ اًار بودن» افراد در تعيين حاکم
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برای خود.
نظریه "جمع" در پی ارائه پاسـخ مثب  ،معقول ً کاملی به سـوال ماهي مردمسـاالری دینی اسـ
زیرا بر ن اســـ کـه اثبـات کنـد هيچ تعـار

ذاتیای ميـان پـذیرش هم مـان دً مقوـه دین ً

مردمساالری در باالترین مرتبه نها ًجود ندارد .از جمله قائلين به این نظریه میتوان از امام خمينی،
شهيد مطهری ً ی اهلل خامنهای یاد کرد.
جمهوری اسالمی و مردم ساالری دینی از منظر امام خمینی
حقيقتام در ً اســتنباط قطعی از راء ً اندیشــههای امام خمينی ،کاری بسدشــوار اســ نه نکه
نظریات ً رای امام در نند کتاب از جمله «تحریرا وسـيله»ً« ،الی فقيه» یا «حکوم اسـالمی» ً
کتاب «ا بيع» که در باب احکام ً اقســام معامالت تدًین شــده ،خالصــه نمیشــود بلکه در صــدها
سـخنرانی ً پيام ً مصـاحبه که قبل ً از بعد انقالب اسـالمی انجام شـده ،پراکنده ً پخک میباشـد ً از
طرفی دیگر به عل منصـ رهبری ً زعامتی که ایشـان برعهده داشـتند ً رًی سـخن ً کالمشـان در
سـخنرانیها ،اشـخا

مختلفی از مردم ،با سـطح در ً فهم متفاًتی از اسـالم بوده اسـ  ،کالم ً

سـخن ایشـان مطابق با در ً سـطح فکری مخاط  ،متفاًت بوده در نتيجه تعابير ً تفاسـير متفاًتی
را ني دربرداشـته اسـ  .به طورکلی میتوان ننين رف که بسـياری از سـخنان ایشـان به همين د يل،
نمی تواند خيلی مورد اســـتنـاد فقهی ً حقوقی قرارريرد زیرا از این حـاظ ،دارای ایهام ً ابهام اسـ ـ ،
بهطوری که میتوان دً برداشـ کامالم متفاًت از نها نمود ً .این بر محقق اسـ که تمامی راء ً
سـخنان ایشـان را ررد ًرد ً نچه از کالم امام را در اینباره مطلق مییابد با ن ررًه از مقيدها ،تقييد
زند تا حقيق را دریابد.
بهطورکلی دً برداشـ ً تفسـير از راء ً کالم امام خمينی درباره منشـ مشـرًعي نظام سـياسـی ً
منصـوب یا منتخ بودن حاکم اسـالمی ًجود دارد ً هرکدام از این دً برای برداشـ ً تعبير خود ،به
سـخنان ً ثار فقهی ایشـان اسـتناد میکنند که جمع بين این دً برداشـ را میتوان همان نظریه جمع
دانس  .ما در اینجا هر دً ررًه از این نظریات ً سخنان را جدارانه مورد بررسی قرار میدهيم.
الف) ن دسته از رای امام که در برداش منصوب بودن حاکم اسالمی بدانها استناد میشود:
امام دربيان دال

رًای مقبو ه 1عمربن حنظله (درجلد دًم کتاب ا بيع) به نص فقيه مطا بی را ابراز

میکنند که خالصهای از ن در پی می ید:

« . 1مقبول» به حدیثی می رویند که علما  ،مضمون ن را قبول کرده ً طبق ن عمل نموده باشند.
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«پس از مجموعه نچه رفته شـد ،رًشـن رردید که از رفتار امام ]صـادق( )[ که میفرماید« :فانّی قد
جعلته عليکم حاکمام  -پس من براسـتی اً را حاکم برشـما قرار دادم .اسـتفاده میشـود که ن حضـرت،
فقيه را نه در شـوون قضـاًت ً نه در شـوًن ًالی  ،حاکم قرار داده اسـ  ،پس فقيه در هر دً زمينه
«ً ی امر» اسـ ـ ً حق حاکميـ دارد .به ًیژه ،با ًجود نکـه حضـــرت نفرمودهاند «قااـ ـيـام» بلکـه
فرمودهاند «حاکمـام» ً نون میدانيم اًامر ً نواهی همـان احکـامنـد ،بعيـد نيسـ ـ که ارر امام تعبير به
«قااـی» ني میکردند ،باز هم این تعميم صـحيح بود ،یعنی قضـاًت بهطورکلی ،اعم از داًری قااـی
ً دســتور حاکم اســ » («شــوون ً اختيارات ً ی فقيه» .ترجمه مبحث ًالی فقيه از کتاب ا بيع.
(تهران :انتشارات ًزارت ارشاد اسالمی ،ناپ اًل 1365ه.ش) )48
در مورد دال

حدیث مرســلی 1که شــيخ صــدًق در کتاب «من الیحضــره ا فقيه» خویک ًرده ً

عبارت «ا هم ارحَمْ خلفائی  -خدایا جانشينان مرا مورد طف ً رحم خود قرار ده  -ننين میرویند:
« ...پس ظاهر رًایات ،دال

بر ن دارد که علمای عادلً ،اجد جميع اختيارات پيامبر صــلیاهلل عليه

ً ه هسـتند ،مگر نکه د يلی بر نفی بعضـی از این اختيارات برای فقيه عادل داشـته باشـيم ،که در ن
صــورت ،ما ني ن د يل را پذیرفته ،تبعي میکنيم  ...کســی که میتواند ســن پيامبر را بشــناســد ً
تعار

ً ناسـازراری رًایات را با اسـتناد به موازین معتبر  -که درجای خود معين شـده اعم از نچهاز

پيشـوایان معصـوم رسـيده ً غير ن  -برطرف سـازد ً سـخنان مخا ف با کتاب ً سـن پيامبر را از
سـخنان موافق با نها تشـخي

دهد ،همانا مجتهد متبحر ً محدثی اسـ که فقيه ني هسـ ( ».رً

اهلل ،خمينی «شـوون ً اختيارات ً ی فقيه» .ترجمه مبحث ًالی فقيه از کتاب ا بيع(.تهران :انتشـارات
ًزارت ارشاد اسالمی ،ناپ اًل 1365ه.ش)

).40

در تواــيح حدیث منســوب به امام زمان که «ً اماا حوادث ا واقعه فارجعوا فيها ا ی رًاي حدیثنا »...
میرویند:
« ....عالًه بر نچه ذکرشـد ،از منظر مذه تشـيع ،این از امور بدیهی اسـ که مفهوم حجّ خدا بودن
امام ن اسـ که امام دارای منصـبی ا هی ً صـاح ًالی مطلقه بربندران اسـ ً ننان نيسـ که
اًتنها مرجع بيان احکام ا هی اســ  .ذا میتوان از رفته ن حضــرت که فرمود« :انا حجة اهلل ً هم
حجتی عليکم» دریاف که میفرماید« :هر نچه از طرف خداًند به من ًارذار شده اس ً من ،درمورد
ن ها حق ًالی دارم ،فقها ني از طرف من ،صـاح همان اختيارات هسـتند ً رًشـن اسـ که مرجع
« .1مرسـل» حدیثی اسـ که از سـلسـله راًیان ن یک تن یا بيشـتر حذف شـده اسـ ً در مقابل ن حدیث
«مسند» اس که تمام راًیان ن مرتبام ً بطور کامل تا شخ

معصوم ذکر شده اس .
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این حقوق ،جعل ًالی از جان خداًند برای امام ً جعل ًالی از جان امام برای فقيهان اســ ».
(رً اهلل ،خمينی «شـ ـوون ً اختيـارات ً ی فقيـه» .ترجمـه مبحـث ًالیـ فقيـه از کتـاب ا بيع(.تهران:
انتشارات ًزارت ارشاد اسالمی ،ناپ اًل 1365ه.ش)

).47

ایشـان در تفسـير حدیث صـحيح (کاظم مدیر شـانه نی« ،علم ا حدیث ً درایة ا حدیث»( ،قم :دفتر
انتشـارات اسـالمی حوزه علميه قم،ناپ سـوم زمسـتان 1362ه.ش)  )39 ،2قدّا از امام صـادق عليه
ا سالم که فرمودند ...« :اِنّ ا علماء ًرثة االنبياء  »...میرویند:
« ...ری همچنان که ن حضـرت امامان عليهم ا سـالم را به عنوان جانشـينان خود قرار دادند ً نان را
برای حکوم برتمام مردم منصـوب کردند ،فقها را ني بهعنوان جانشـينان خود قرار دادند ً ایشـان را
برا ی حکوم ج ئی ً محدًد منصـــوب کردند ً فرق بين ائمه ً فقها ،از این جه درسـ ـ همانند
فرق ميـان حـاکم یـک کشـــور ً فرمـانـدارانی اســـ کـه از طرف اً در منـاطق مختلف ن کشـــور
بهکاررمارده میشوند »...
« ...از این ســخن دانســته میشــود که جعل خالف برای فقها ،در رتبه جعل ن برای ائمه نيسـ ً
برخالف نچـه بعضـــی رمـان بردهانـد ،این دً نو خالفـ در عر

یکـدیگر قرار نـدارنـد ،مثالم الزمـه

خليفه قراردادن اميرمومنان علی عليه ا سـالم برتمام مردم این اسـ که ایشـان بر تمام مردم جهان،
بدًن هيچ اسـتثناء حق ًالی ً سـرپرسـتی داشـته باشـد .از این رً از ن حضـرت بر امام حسـن ً امام
حســين ســالم اهلل عليهما ً برفقها ً دیگر مردم حق ًالی ً زمامداری دارد ً .هنگامی که خالف
ج ئی ً محدًد را به عهده فقها رذاشـــتهاند ،به ســـادری از ن فهميده میشـــود که نان هم تح
فرمانرًایی ً ًالی حضــرت امير قراردارند ،نرا که ن حضــرت فرمانده مطلق ً امير برکلّ اســ .
بهعالًه تقييد ًالی فقها دراینجا ،عقالم ً نقالم ،جای اسـ ً هيچ اشـکا ی ندارد ...1ارر ًالیتی از نظر
دیگر  -غير از زمامداری حکوم  -برای ائمه سالم اهلل عليهم معين دانسته شود ،دراین صورت ،فقها
از ننين ًالیتی برخوردار نخواهند بود( ».رً اهلل ،خمينی« ،شـ ـوون ً اختيارات ً ی فقيه» ،صـ ـ
)61-66
ً« .5الی یک ني ی نيسـ که مجلس خبرران ایجاد کردهباشـدً ،الی فقيه یک ني ی اسـ که
خدای تبار ً تعا ی درسـ کرده اسـ  ...مجلس خبرران میخواهند تصـوی کنند ن ني ی را که
خدای تبار ً تعا ی فرمودهاس ـ «( » ...صــحيفه نور :مجموعه رهنمودهای حضــرت امام خمينی»،
 .1تواـيح اینکه ارر فراـام از برخی رًایاتً ،الی فقها بدًن هيچ قيدی اثبات شـود ،مانعی ندارد که در رًایات
دیگر مقيد شده باشد ،زیرا تقييد اطالقات  ،امری اس که عقل ً نقل ن را جای می دانند.
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(تهران :سازمان مدار فرهنگی انقالب اسالمی) ،ج)27 ،2
 .6درمورد حکم انتخاب رئيس دً
«من که ایشـان را ]رئيس دً
از طرف شــار مقد

موق :

موق را[ حاکم کردم ،یک نفر دمی هسـتم که به ًاسـطه ًالیتی که

دارم ،ایشــان را قرار دادم ،ایشــان را که من قرار دادم ًاج االتبا اســ ».

(«صـحيفه نور :مجموعه رهنمودهای حضـرت امام خمينی»( ،تهران :سـازمان مدار فرهنگی انقالب
اسالمی) ،ج)31 ،2
ً .7در جایی دیگر:
«به حرفهای نهایی که برخالف مسـير اسـالم هسـتند ً خودشـان را رًشـنفکر حسـاب میکنند ً
می خواهنـد ًالیـ فقيـه را قبول نکننـد ،روش نـدهيـد ،ارر ننـانچـه فقيـه در کـار نبـاشـــدً ،الیـ فقيـه در
کار نباشـد ،طاغوت اسـ  .یا خدا یا طاغوت .ارر به امر خداباشـد ،رئيس جمهور با نصـ فقيه نباشـد غير
مشـرً اسـ ً .قتی غير مشـرً شـد طاغوت اسـ ً ،اردشـدن در حوزه اًً ،ارد شـدن درحوزه طاغوت
اسـ طاغوت ًقتی از بين میرًد که به امر خدای تبار تعا ی یک کسـی نصـ بشـود«( ».صـحيفه
نور :مجموعه رهنمودهای حضـرت امام خمينی»( ،تهران :سـازمان مدار فرهنگی انقالب اسـالمی)،
ج)235 ،9
 ً .8همچنين:
«ایشــان ]رئيس دً

موق [ را که من قراردادمً ،اج االتبا اس ـ  ،مل باید از اً اتبا کند ،یک

حکوم عادی نيســ  ،یک حکوم شــرعی اســ  ،باید از اً اتبا کنند«( ».صــحيفه نور :مجموعه
رهنمودهای حضرت امام خمينی»( ،تهران :سازمان مدار فرهنگی انقالب اسالمی) ،ج)31 ،5
« . 9اســاســام رفراندم یا تصــوی ملی در قبال اســالم ارزشــی ندارد  ...ارر ًالی فقيه نباید بشــود،
برایاینکـه بـایـد بـه حکومـ ملـ بـاشـــد ،اینهـا ًالیـ فقيـه را اطال از ن نـدارنـد«( ».صـــحيفـه نور:
مجموعه رهنمودهای حضــرت امام خمينی»( ،تهران :ســازمان مدار فرهنگی انقالب اســالمی)،
ج)53 ،10
ً«.10الی فقيه برای مسـلمين یک هدیهای اسـ که خدای تبار ً تعا ی داده اسـ «( ».صـحيفه
نور :مجموعه رهنمودهای حضـرت امام خمينی»( ،تهران :سـازمان مدار فرهنگی انقالب اسـالمی)،
ج)81 ،10
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امام خمينی در مهمترین اثر فقهی خود کتاب ا بيع به نص ً ی فقيه تصریح

کردهاند1

تا اینجا برخی از نظریات ً رای امام خمينی در مورد منصوب بودن حاکم اسالمی ،ذکر رردید.
ب) ن قسم از سخنان امام که حکای از انتخابی بودن حاکم اسالمی ً توجه به رای مردم دارد:
 .1امام در جواب خبرنگار خارجی که میپرسد :حکوم اسالمی نگونه حکومتی اس میرویند:
«حکوم اسـالمی ،حکومتی اسـ که صـد درصـد متکی به رای مل باشـد ،به شـيوهای که هر فرد
ایرانی احسـا

کند با ريی خود ،سـرنوشـ خود ً کشـور خود را میسـازد( ».رً اهلل ،خمينی« ،صـحيفه

نور :مجموعه رهنمودهای حضــرت امام خمينی» ً 36 ،3 ،رًزنامه کيهان ،شــماره  ،10977ســال
).59
 .2در سخنی خطاب به هيو مبعوث کنفرانس طائف:
«در اینجا (ایران) رای مل حکوم میکند ،اینجا مل اسـ ـ که حکوم را در دسـ ـ دارد ً این
اررانها را مل تعيين کرده اسـ ً تخلف از حکم مل برای هيچيک از ما جای نيسـ ( ».رً اهلل،
خمينی« ،صـــحيفـه نور :مجموعـه رهنمودهـای حضـــرت امـام خمينی» ،ج،14

 ً 165رًزنـامـه

جمهوری اسالمی 11 ،اسفند ).59
« .3اصـل مل اسـ  ،مي ان ريی مل اسـ ( ».رً اهلل ،خمينی« ،صـحيفه نور :مجموعه رهنمودهای
حضرت امام خمينی» ،ج ،194 ،9رًزنامه کيهان 16 ،فرًردین سال)63
 .4در جواب خبرنگار رًزنامه راردین:
«حکومـ

مـا متکی بـه رای عمومی خواهـدبود( ».رً اهلل ،خمينی« ،صـــحيفـه نور :مجموعـه

رهنمودهای حضرت امام خمينی» ،ج)164 ،2
درحکم انتصاب نخس ًزیر دً

موق :

«برحس ـ حق شــرعی ً حق قانونی ناشــی از رای اکثری قاطع قری به اتفاق مل ایران که طی
اجتماعات عظيم ً تظاهرات ًسـيع ً متعدد در سـراسـر ایران ،نسـب به رهبری جنبک ابراز شـده ...
جنـابعـا ی را مـ مور تشـــکيـل دًـ موقـ مینمـایم( ».رً اهلل ،خمينی« ،صـــحيفـه نور :مجموعـه
رهنمودهای حضرت امام خمينی» ،ج ،27 ،5رًزنامه اطالعات 17 ،بهمن )1357
در نطق تاریخی خود در بهش زهرا پس از ًرًد به ایران:
 .1رً اهلل ،خمينی [امام]« ،صحيفه نور :مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمينی» ،ج،10
به :ج ،2صـ
1

 ً 78ر. .

 502 ً 485 ،480 ً 479تحریر ا وسـيله ،مسـوله  2 ً 1ختام االمر با معرًف ً ا هنی ا منکر ،ج

 482کتاب ًالی فقيه از جمله :ص

.84 ً 80
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«من به پشـتيبانی این مل  ،دً

تعيين میکنم»«من به ًاسطه اینکه این ملّ مرا قبول دارد ،دً

تشـکيل میدهم( ».رً اهلل ،خمينی« ،صـحيفه نور :مجموعه رهنمودهای حضـرت امام خمينی» ،ج،5
 ،7رًزنامه اطالعات 14 ،بهمن )1357
در سخنرانی برای اهل منبر:
«خدای تبار ً تعا ی ت یيد کرده اسـ این مل را که سـرنوشـ خودش را به دسـ خودش بگيرد».
(رً اهلل ،خمينی« ،صــحيفه نور :مجموعه رهنمودهای حضــرت امام خمينی» ،ج ،207 ،15رًزنامه
اطالعات 5 ،بان ،1360

)14

میبينيم که در تمامی این ســخنان امام خمينی ،اصــا

را به ريی مردم داده ً ريی اکثری را معتبر

دانستهاند.
در پيام به مردم ،در ستانه انتخابات مجلس خبرران رهبری:
« ...الزم دانسـتم که نکته مهمی را به عر

مل شـریف برسـانم ً ن اهمي ًیژهای اسـ که این

مجلس ]خبرران[ دارا میباشـد ًااـح اسـ که حکوم  ،به جميع شـوون ن ً اررانهایی که دارد ،تا
از قبل ]طرف[ شــر مقد

ً خداًند تبار ً تعا ی شــرعي پيدا نکند ،اکثر کارهای مربوط به قوه

مقننه ً قضــائيه ً اجرائيه بدًن مجوز شــرعی خواهدبود  ً ...ارر بدًن شــرعي ا هی کارها را انجام
دهند ،دً

به جميع شــوون طاغوتی ً محرّم خواهد بود ً هذا تعيين خبرران ً فقيه شــناســان از

تکـا ي ف ب رگ ا هی اســـ  ً ...همـانطور کـه قبالم تـذکر دادم ،مردم در دادن ريی بـه اشـ ـخـا

ًاجـد

شـرایب زاد هسـتند( »...رً اهلل ،خمينی« ،صـحيفه نور :مجموعه رهنمودهای حضـرت امام خمينی»،
ج ،103 ،17رًزنامه کيهان 17 ،ذرماه ).61
درحقيق معنای این سـخن امام این اسـ که تا خبرران با انتخاب مردم ،تعيين نشـوند ،مشـرًعي
نخواهند داشــ ً فقيه ًاجد شــرایب با انتخاب خبرران منتخ مردمً ،الی مشــرً  .بنابراین ً ی
فقيه ً حاکم اسالمی را ني مردم باید انتخاب کنند.
تو ی امور مسـلمين ً تشـکيل حکوم بسـتگی دارد به رای اکثری مسـلمين که در قانون اسـاسـی هم
از ن یاد شــده اســ ً درصــدر اســالم تعبير میشــده به بيع با ً ی مســلمين (رً اهلل ،خمينی،
«صحيفه نور :مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمينی» ،ج)479 ،20
در جای دیگر ،ایشـان میفرمایند« :خود مل مي ان اسـ  .مجلس موسـسـان ارر "اعتبار" دارد برای
این اسـ که مجلس مبعوث از مل اسـ  .خود مل حق ندارد رای بدهد ،کن ًکيل مل حق دارد؟!
این نه غلطی اسـ ! خود من حق ندارم تصـرف بکنم در ما مً ،کيل من حق دارد؟! ً ...کال برای این
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حق دارند که ًکيل شما هستند ً ،ا ّا نه حقی دارند؟ یک نفر نه حقی دارد برای  35ميليون جمعي
رای بدهد؟ پنجاه نفر ــــ شـشـصـد نفر نه حقی دارد برای یک مل  35ميليونی رای بدهند؟ این حق
برای این اسـ که شـما میخواهيد رای بدهيد .رای شـماسـ  .مي ان رای مل اسـ  .مل یکًق ،
خودش رای میدهـد .یـک ًقـ  ،یـک عـدهای را تعيين میکنـد کـه نهـا رای بـدهنـد :ن در مرتبـه دًم
صـحيح اسـ  ً .ا ّا مرتبه اًل ،حق مال خود مل اسـ  .شـما خون دادید ،حقوقدانان برای شـما تکليف
معين کننـد؟! خودتـان بـایـد تکليف معين کنيـد .شـ ـمـایيـد ،همين ملـ  ،همين مردم محرًم ...اینهـا بـایـد
رای بدهند .بهانهها را کنار بگذارید از خدا بترســيد با مل شــوخی نکنيد رای مردم را هيچ حســاب
نکنيد مردم را به حساب بياًرید» (خمينی ،صحيفه امام ،1385 ،ج.)173 :8
براسـا

رًایات متعدد منقول از حضـرات معصـومين عليهم ا سـالم د يل عقلی ً د يل ملفق از عقل ً

نقل ،در زمان امام زمان ًالی جامعه بشـری از سـوی شـار مقد

مسـتقيمام ً بالًاسـطه مردم به

فقيهان عادل تفيض شــده اســ  .شــار جاعل ًالی  ،فقيهان عادل اً ياء منصــوب ً مو ّی عليهم
محسوب میشوند( .خمينی ،صحيفه امام ،1385 ،ج)253 :9
مردم موظفند ًالی اً يای شـرعی خود را برذیرند ً از نها اطاع کنند .مردم با این اطاعتشـان ً ی
امر را در اجرای ًظيفه شـرعی تمشـي امور سـياسـی جامعه بر مبنای شـر انور یاری میکنند (.رً
اهلل ،خمينی تحریر ا وسيله ،1 ،مسوله )483 ،4
ما تابع رای مل هســـتيم .مل ما هر طوری ريی داد ،ما هم از نها تبعي میکنيم ما حق نداریم،
خدای تبار ً تعا ی به ما حق نداده اسـ  ،پيغمبر اسـالم به ما حق نداده اسـ که ما به مسـلمانان
یـک ني ی را تحميـل بکنيم( .رً اهلل ،خمينی« ،صـــحيفـه نور :مجموعـه رهنمودهـای حضـــرت امـام
خمينی»)181 ،1 ،
ایشـان در خصـو

حق اِعمال نظر مردم ً و بر خالف مصـلحتشـان ،به نمایندران مجلس شـورای

اسـالمی میفرمایند« :اکثری هر نه رفتند ،رای ایشـان "معتبر" اسـ  ً ،و ...به اـرر خودشـان باشـد.
شما ً ی نها نيستيد که بگویيد که این به ارر شماس  .ما نمیخواهيم [اجبار] بکينم  ...ن مسيری
که مل ما دارد ،رًی ن مســير راه برًید ً ،و عقيدهتان این اسـ که مســيری که مل رفته خالف
صـــالحک اســ  .خ  ،باشـــد .مل میخواهد این طور بکند ،به "ما ً شـــما" نهکار دارد؟ خالف
صــالحک را میخواهد .مل ريی داده ريیی که داده متّبع اســ »( .خمينی ،صــحيفه امام،1385 ،
ج)334 :9
شـاید ابتدا تصـور شـود خطاب امام فقب ًکالی مل اسـ  ،که امام به نان روشـ د بکند شـما ً ی مل
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نيستيد (در حا ی که امام ،خود در جایگاه ً ی اس ) ،اما ادامه سخن که خطاب «ما ً شما» دارد نشان
از عدم جواز تحميل از سوی کل سران حکوم اس .
این در حا ی اس که ایشان حتی با فر

عدم تشکيل حکوم  ،منص فقها در این زمينه را به قوت

خود باقی دانسـته ً نان را صـاح ًالی بر امور مسـلمين از بي ا مال ررفته تا اجرای حدًد حتی بر
نفو

مسلمين میداند( .خمينی ،کتاب ا بيع ،1368 ،ج 515 :2تا ) 517

از حقوق اً يه هر ملتی اسـ که باید سـرنوشـ ً تعيين شـکل ً نو حکوم خود را در دسـ داشـته
باشد( .خمينی ،کتاب ا بيع ،1368 ،ج) 42 :3
اسـالم به ما اجازه نداده اسـ که دیکتاتور باشـيم ما تابع رای مل هسـتيم .مل ما هر طوری ريی
داد ،ما هم از نها تبعي میکنيم ما حق نداریم ،خدای تبار ً تعا ی به ما حق نداده اس ـ  ،پيغمبر
اســالم به ما حق نداده اســ که ما به مســلمانان یک ني ی را تحميل بکنيم( .خمينی ،کتاب ا بيع،
 ،1368ج)7 :11
ایشـان در خصـو

حق اِعمال نظر مردم ً و بر خالف مصـلحتشـان ،به نمایندران مجلس شـورای

اسـالمی میفرمایند« :اکثری هر نه رفتند ،رای ایشـان "معتبر" اسـ  ً ،و ...به اـرر خودشـان باشـد.
شما ً ی نها نيستيد که بگویيد که این به ارر شماس  .ما نمیخواهيم [اجبار] بکينم  ...ن مسيری
که مل ما دارد ،رًی ن مســير راه برًید ً ،و عقيدهتان این اسـ که مســيری که مل رفته خالف
صـــالحک اســ  .خ  ،باشـــد .مل میخواهد این طور بکند ،به "ما ً شـــما" نهکار دارد؟ خالف
صــالحک را میخواهد .مل ريی داده ريیی که داده متّبع اســ »( .خمينی ،صــحيفه امام،1385 ،
ج)334 :9
شـاید ابتدا تصـور شـود خطاب امام فقب ًکالی مل اسـ  ،که امام به نان روشـ د بکند شـما ً ی مل
نيستيد (در حا ی که امام ،خود در جایگاه ً ی اس ) ،اما ادامه سخن که خطاب «ما ً شما» دارد نشان
از عدم جواز تحميل از سوی کل سران حکوم اس .
این در حا ی اس که ایشان حتی با فر

عدم تشکيل حکوم  ،منص فقها در این زمينه را به قوت

خود باقی دانسـته ً نان را صـاح ًالی بر امور مسـلمين از بي ا مال ررفته تا اجرای حدًد حتی بر
نفو

مسلمين میداند( .خمينی ،کتاب ا بيع ،1368 ،ج 515 :2تا ) 517

جمهوری اسالمی و مردم ساالری دینی از منظر شهید آیت اهلل مرتضی مطهری
ی اهلل شـهيد مرتضـی مطهری در کتاب پيرامون جمهوری اسـالمی ،در بيان انوا حق حاکمي  ،از
جان قائلين به حق انحصاری ا هی مینویسد:
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« ...قهرام مـاهيـ حکومـ ً ،الیـ بر جـامعـه اســـ نـه نيـابـ از جـامعـه ً ًکـاـ از جـامعـه ،فقـه هم این
مسـوله را به عنوان ًالی حاکم مطر کرده اسـ  ،از نو ًالیتی که بر قصـّر ً غي دارد( ».مرتضـی
مطهری .پيرامون انقالب اسالمی)77 ،
ًی سرس دیدراه خود را این رونه مطر میکند:
«از نظر فلسـفه اجتماعی اسـالمی نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا ،پذیرش حکوم مطلقه افراد نيسـ ً
حاکم در مقابل مردم ،مسـوو ي دارد ،بلکه از نظر این فلسـفه ،تنها اعتقاد به خداسـ که حاکم را در
مقابل اجتما  ،مســوًل میســازد ً افرادی را ذی حق میکند ً اســتيفای حقوق را یک ًظيفه الزم
شرعی معرفی میکند( ».مطهری ،علل ررایک به مادیگری مجموعه ثار ،ج،1
«کلمه جمهوری ،شـکل حکوم پيشـنهاد شـده را مشـخ

)555 ً 554

میکند ً کلمه اسـالمی محتوای ن را ...

جمهوری اسـالمی یعنی حکومتی که شـکل ن ،انتخاب رئيس حکوم از سـوی عامه اسـ برای مدت
موق  ً ،محتوای ن اسالمی اس ( ».مطهری ،پيرامون انقالب اسالمی،
«ًالی فقيه به این معنی نيســ که فقه خود در ري

دً

)80

قرار بگيرد ً عمالم حکوم کند .نقک

فقيه در یک کشـور اسـالمی یعنی کشـوری که در ن مردم اسـالم را به عنوان یک ایدئو وژی پذیرفته
ً به ن ملت م ً متعهد هســتند .نقک یک ایدئو وگ اس ـ  ،نه نقک یک حاکم .اســاس ـام فقيه را خود
مردم انتخاب میکنندً .ظيفه ایدئو وگ این اسـ که بر اجرای درسـ ً صــحيح اســتراتژی نظارت
داشته باشد( ».مطهری ،پيرامون انقالب اسالمی،

)67ً66

«مهر اسـالمي را اکثری قاطع مل ایران بر نو نظام ینده مملک زدهاند هيچ کس اسـالمی بودن
جمهوری را به مردم تحميل نمیکند .این تقااای خود مردم اس  ...اساسام فقيه را خود مردم انتخاب
میکنند .حق شــرعی امام از ًابســتگی قاطع مردم به اســالم به عنوان یک مکت ً یک ایدئو وژی
ناشـی میشـود ً مردم ت یيد میکنند که اً مقام صـالحيتداری اسـ که میتواند قابلي اشـخا
جه انجام ًظيفه اسـالمی تشـخي

را از

دهد .حق شـرعی ً ًظایف شـرعی یعنی مهر ایدئو وژی مردم ً

حق عرفی همـان حق حاکميـ ملی مردم اسـ ـ ً .اژه دمکراتيـک در پيشـــنهـاد جمهوری دمکراتيک
اسـالمی حذف شـد تا هيچ تردیدی در مورد دمکراتيک بودن حکوم اسـالمی باقی نماند( ».مطهری،
پيرامون انقالب اسالمی،

)78ً77

شهيد مطهری این نظریه را «توودموکراسی» توصيف میکند ً ن را قابل انطباق با فقه شيعه ً مانند
انتخاب مرجع تقليد توسب عامه میداند ( .ک زایی ،اندیشة سياسی ی اهلل مطهری)170 :1381،
ا بته با توجه به شــهادت زًد هنگام شــهيد مطهری ،فرصــ زیادی برای نظریه پردازی ایشــان در
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خصـو

تبيين ماهي جمهوری اسـالمی حاصـل نشـد ً ما مجبوریم به همين اند از دیدراههای

ایشان اکتفا کنيم.
جمهوری اسالمی و مردم ساالری دینی از منظر آیتاهلل شهید سید محمدباقر صدر
ی اهلل سيد محمدباقر صدر در طول حيات سياسی ً علمی خود ،سه نظریه متفاًت اما ن دیک به هم
در باب حکوم اسـالمی ارائه کرده اسـ

که نشـان دهنده سـير تطور ً تکامل اندیشـه سـياسـی این

متفکر اســالمی اس ـ  .خرین نظریه ســياســی ًی تح عنوان «خالف مردم با نظارت مرجعي »
میباشـد شـهيد صـدر این نظریه را یک سـال قبل از شـهادت خود در سـتانه پيرًزی انقالب اسـالمی
ایران در سـال  1399ه.ق در پاسـخ به شـک نفر از علمای بنان در تواـيح مبانی جمهوری اسـالمی
در مجموعه مختصـر «االسـالم یقود ا حيات» به ًیژه در حلقه دًم ً نهارم این مجموعه به نامهای
« محه فقهيه تمهيدیه عن مشــرً دســتور ا جمهوریه االســالميه فی ایران» ً «خالفه االنســان ً
شـهادت االنبياء» به رشـته تحریر در ًرده اسـ  1.این نظریه که ريی نهایی شـهيد صـدر در باب دً
اســالمی تلقی میشــود ،ترکيبی از دً نظریه پيشــين ًی اسـ  .صــدر با به کارريری دً عنصــر حق
خداداد خالف انسـان ً نظارت دینی مرجع صـا ح ،جمهوری اسـالمی را طراحی کرده اسـ که در ن
به حق «استخالف مردم» از برای حکوم اشاره میکند:
«همانا تصـــدی قوه مقننه ً قوه مجریه به ام بر میرردد پس ام همان صـــاح حق اســ در
تصـدی این دً قوه از طریقی که قانون اسـاسـی معين میکند ً این حق همان حق «اسـتخالف» ً
رعایتی اسـ که از ناحيه مصـدر حقيقی همه قدرتها یعنی خداًند تعا ی حاصـل شـده اسـ ( ».سـيد
محمدباقر صـدر ،محه فقيهه تمهيدیه عن مشـرً دسـتور ا جمهوریه االسـالميه فی ایران ،دارا تعارف
لمطبوعات ،بيرًت1979 ،م)،
ًی در جای دیگر در مقام استدالل به «توقيع شریف» میروید:
«رجو مردم بـه نـان (فقهـای ًاجـد شـــرایب) از ن جهـ کـه نـان راًیـان احـادیـث امـامـان ً حـامالن
شـریع هسـتند موج اعطای ًالی (به معنای سـرپرسـتی بر تطبيق شـریع ً حق اشـراف کامل از
این زاًیه) به نان میرردد( ».ســـيد محمدباقر صـــدر ،محه فقيهه تمهيدیه عن مشـــرً دســـتور
ا جمهوریه االسالميه فی ایران ،دارا تعارف لمطبوعات ،بيرًت1979 ،م)
اصول نظریه «خالفت مردم با نظارت مرجعیت»

.1مجموعه «االسالم یقود ا حيات» در شک ج ء در سال 1399ق .منتشر شده اس .
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 .1خالفت مردم
خداًند منشـ همه قدرتهاسـ ً .الی اصـيل تنها از ن خداًند اسـ  .ذا انسـان از سـيادت ً سـلطه
غير خدا زاد اس ـ  .این ســيادت ا هی که مضــمون دعوت همه انبيا اس ـ با حق ا هی مســتمســک
طاغوتها ً شــاهان ســتمگر تفاًت جدی دارد( .صــدر ،محه فقهيه،

 )18 ً17ســيادت ا هی در

جامعه بشری از دً طریق تويم خالف ً شهادت اعمال میشود( .صدر،خالف االنسان

)9

خداًند ،انسـ ان (جنس بشـر) را خليفه خود در زمين قرار داده اسـ اداره جامعه انسـانی ،سـياسـ ً تدبير
امور ن از شـوون خالف ا هی انسـان اسـ  .به عبارت دیگر انسـان به عنوان جانشـين خداًند حاکم بر
سـرنوشـ خود شـده اسـ  .قر ن کریم این خالف را امان ا هی معرفی کرده اسـ ( .اح اب)72 ،
انسان موظف اس این امان را نچنان که خداًند میخواهد به کار ريرد .ذا حق ندارد ن را براسا
هوسـها ً منافع شـخصـی اسـتعمال کند .طبيع اسـتخالف ا هی اقتضـا میکند که انسـان در زمين به
حق ً عدا

حکم کند ً مصا ح نو انسانی را با تطبيق احکام ا هی بر بندران ً سرزمين اً ادا نماید.

انسـان در برابر خداًند مسـوول اسـ ً برای ادای این مسـوو ي

زاد فریده شـده اسـ « .خالف »

جریان رشد انسان به سوی خداًند اس ( .صدر،خالف االنسان،

)22-13

 .2نظارت مرجعیت
ام زمانی که خود را از ســـلطه طاغوت رها کرد ،خالف ا هی در زمين به اً منتقل میشـــود .ام
خالف خود را براسـا
موارد غيرمنصـو
خالف خود را براسا

اسـ

دً قاعده قر نی اعمال میکند :اًل قاعده شـوری (شـوری )38 ،حوزه شـوری
دًم ًالی مومنين ً مومنات بر یکدیگر به طور مسـاًی (توبه )71 ،ام
مشورت همگانی ً ريی اکثری (در زمان اختالف راء) متبلور میسازد.

جه نهادینه کردن دً قاعده قر نی یاده شــده ،دً قوه مقننه ً مجریه در نهارنوب قانون اســاســی
توسب ام اداری میشود .ام در اعمال خالف خود در این دً قوه مقابل خداًند مسوول اس .
ام حق خداداد خالف خود را براسا

راههای زیر اعمال میکند:

اول) -انتخاب رئيس قوه مجریه بعد از ت یيد صـالحي ًی از سـوی مرجع .رئيس قوه مجریه اعضـای
هيو دً

را نص خواهد کرد.

دوم) -انتخاب اعضای مجلس اهل حل ً عقد (قوه مقننه) ًظایف این مجلس عبارت اس از:
 .1ريی اعتماد به اعضای هيو دً

معرفی شده از سوی رئيس قوه مجریه

 .2انتخاب فتوای مناسـ در موارد اختالف فتاًای مجتهدین بر اسـا
احکام شرعی)

مصـلح عمومی (قسـم دًم
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ً .3اع قوانين مورد نياز در منطقه ا فراغ.
 .4اشــراف بر نحوه اجرای قوانين اســاســی ً عادی ً نظارت بر عملکرد قوه مجریه (صــدر ،محه
تمهيدیه

)20 -19

ام صــاح حق در تدبير امور ً حمل امان ا هی اســ  .افراد ام همگی در این حق در پيشــگاه
قانون مســـاًیند .حاد مردم در بيان نقطه نظرهای خود ً ني در فعا ي های ســـياســـی خود زادند.
زادیهای عمومی از جمله زادیهای مذهبی برای غيرمسـلمانان در نارنوب قانون اسـاسـی از سـوی
دً

اسالمی تضمين میشود( .صدر ،محه تمهيدیه

)22

شریع اسالمی منبع قوانين اساسی ً عادی اس  ،به این معنی که به شکل زیر کليه قوانين براسا
ن ًاع میشود:
ا ف) -احکام شـرعی ثاب که مورد اختالف فقيهان نيسـ  .این دسـته از احکام به اندازه ارتباطشـان با
زندری اجتماعی ج ً ثاب قانون اسـاسـی بهشـمار میرًند نه در متن قانون به نها تصـریح شـده باشد
نه نشده باشد.
ب) -احکام شرعی ثاب که نظر مجتهدان مختلف در ن متعدد اس  ،ذا موقف شرعی در نها ًاحد
نيسـ ً بدیلهای شـرعی در ن متصـور اسـ  .ر ینک بدیل معين از بين این راء متعدد به عهده قوه
مقننه اس که براسا

مصلح عمومی صورت میريرد.

سـوم .منطقهای که از جان شـار مقد

حکم ایجابی یا تحریمی در ن ًارد نشـده اسـ ً شـامل

همه حاالتی که انتخاب مواـع در نها از سـوی شـار به مکلفان ًانهاده شـده اسـ  ،میرردد .این
منطقه ،ا فراغ ناميده میشود.
تعيين احکام ا امی در منطقه ا فراغ براســا

رعای مصــلح عمومی ً به شــرط عدم تعار

قانون اساسی به عهده قوه مقننه اس (صدر ،محه تمهيدیه
خداًند برای حفظ خالف ا هی انســان از انحراف ً هدای

یا

)18 -19
ن به ســوی اهداف عا يه شــاهدانی را

برانگيخته اس  .شاهدان ا هی عبارتند از :انبياء (پيامبران) ،ربانيون (امامان) ً احبار (علماء دین).
ًظيفه شاهدان ا هی عبارت اس از:
ا ف) -ابالغ ً حفظ رسا

ا هی.

ب) -نظارت ً اشـراف بر نحوه به کارريری خالف ا هی از سـوی انسـان ً مسـوو ي توجيه به مي ان
مرتبب به رسا  ،احکام ً مفاهيم ن
ج) -اتخاذ کليه تدابير الزم برای سالم مسير خالف انسان در صورت انحراف از مسير ا هی.

 242فص أامی ع ما ال پژوه ا انقالب اسالماب س 9ب هنالار 99ب ش 32

شـاهدان ا هی مرجع فکری ً تشـریعی جامعه انسـانی هسـتند ً اـامن صـح ً سـالم دینی انسـان
بهشمار میرًند.
علی رغم ًظایف مشـتر شـاهدان ا هی بين اصـناف سـه رانه شـاهدان تفاًت اسـ  .پيامبران ً امامان
از جان خداًند به نصـ خا

منصــوب شــدهاند ً صــاح ملکه عصــم ً علم غي هســتند .اما

درزمان غبي معصـوم شـاهدان مراجع صـا ح تقليد هسـتند .مراجع تقليد تعيين نوعی شـدهاند ،یعنی
شـرایب عام نها از سـوی شـار اعالم شـده اسـ ً انطباق ن شـرایب بر افراد به عهده مردم رذاشـته
شـده اسـ  .مراجع به جای عصـم میباید عادل باشـند ً .در عو
بشری به احکام شرعی دس یافتهاند( .صدر ،خالفه االنسان،

علم دنی معصـومان را با اجتهاد
).29 -25

یعنی پيامبران ً امامان هر دً ًظيفه خالف ً شــهادت را متکفل هســتند .اما در زمان غيب کبری
جریان شـهادت (نظارت ً اشـراف) در ًجود مراجع صـا ح تقليد ً ،جریان خالف در ام تبلور مییابد.
ً تنها در ًجود مبار معصوم شاهد ً خليفه جمع میشود( .صدر ،خالفه االنسان)53 ،
در زمانی که جامعه تح سيطره طاغوت اس ً ام از تصدی خالف ا هی قاصر اس  ،مرجع صا ح
عالًه بر ًظيفه شـهادت (نظارت ً اشـراف) ًظيفه خالف را ني به عهده دارند .نرا که صـاح حق
(ام ) ناتوان از اســتفاده از ن هســتند .مرجع صــا ح به احقاق این حق ا هی اقدام میکند ً با ماده
کردن مقدمات زمينه به عهده ررفتن خالف را از ســـوی خود ام فراهم میســـازد .در ًاقع مرجع،
ام را برای ایفای نقک ا هی اســـتخالف تربي میکند .زمانی که ام تح زعام مرجع صـــا ح
سلطه طاغوت را رفع کرد ،خالف عامه ا هی به خود ام منتقل میشودً .ظيفه مرجع صا ح در زمان
نهض به مرات سنگينتر از زمان اقامه نظام اسالمی اس .
نای امام در امور شـرعيه مرجع صـا ح اسـ  .مرجع تقليد در درجه اًل ج ئی از ام اسـالم اسـ ً از
این حيث به عنوان یک انســان مانند بقيه مردم خليفه خداًند رًی زمين محســوب میشــود (صــدر،
خالفه االنسان،

)52

در صـورت تعدد صـاحبان شـرایب مرجعي
تمهيدیه،

مرجع صـا ح از سـوی ام تعيين میشـود( .صـدر ،محه

)22 -21

شـهيد صـدر دً

مبتنی بر نظریه خالف مردم با نظارت مرجعي را جمهوری اسـالمی مینامد ،به

نظر ًی جمهوری اســالمی حکومتی مقيد به قانون اس ـ  ،زیرا شــر بر رئيس دً
مسـاًی سـيطره دارد .هر عملی در ن یا به ن
(صدر ،محه تمهيدیه،

)22 -21

ً مردم به نحو

شـرعی یا به انتخاب مردم اسـ یه بر اسـا

هر دً.
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جمهوری اسالمی و مردم ساالری دینی از منظر آیت اهلل خامنهای
همانگونه که در مورد راء ً اندیشـههای امام خمينی ،ذکر شـد در درسـ ً صـریح دیدراههای ی
اهلل خامنهای ني به عل منص رهبری ً زعامتی که ایشان برعهده دارند ً اقتضائاتی که این منص
دارد کار پيچيده ً مشکلی اس زیرا کالم ً سخن ایشان ني مطابق با در ً سطح فکری مخاطبان،
متفاًت بوده  ,تعابير ً تفاســير متفاًتی را ني دربرداشــته اســ ً از ســوی دیگر ایشــان به د يل
مالحظـات رهبری ،مل م بـه رعـایـ مصـــا حی در بيـانـات ً اظهـارات خویک هســـتنـد کـه دریـافـ نظر
حقيقی ایشان را مشکل میسازد .در اینجا به ذکر ً بررسی برخی از دیدراههای ایشان میپردازیم:
«دنياى اسـالم براى مردم سـاالرى ً حقوق بشـر ،محتاج نسـخهى مغلوط ً بارها نقض شـدهى غرب
نيسـ  ،مردم سـاالرى در متن تعا يم اسـالمو ً حقوق انسـان از برجسـتهترین سـخنان اسـالم اسـ ».
(موســـســـه پژًهشـ ـی فرهنگی انقالب اســـالمی حـدیـث ًالیـ  ،پيـام بـه حجـاج بيـ اهلل ا حرام
)1384/10/19
«در تفکر دینو ،اسـا

حاکمي دین ً نفوذ دین ً قدرت دین ،در اعمال ن رًشهاى خودش براى

رسـيدن به اهدافک به نيسـ ؟ تکيهى اصـلو به نيسـ ؟ به مردم اسـ  .تا مردم نخواهند ،تا ایمان
نداشـته باشـند ،تا اعتقاد نداشـته باشـند ،مگر موشـود؟ پيامبر را ارر مردم مدینه نموخواسـتند ً در انتظار
اً نمونشـسـتند ً بارها سـراغک نمورفتند ،مگر به مدینه مو مد ً جامعهى مدنو تشـکيل موشـد؟
پيامبر که با شـمشـير نرف مدینه را بگيرد .کما اینکه فتوحات اسـالمو تا نجایو که درسـ انجام
ررفته اســ  -نون همهى فتوحات در فصــول صــحيحو انجام نگرفته در دًرانو ،فتوحات همان
شـکل جهانگشـاییهاى سـالطين را پيدا کرد  -رزمندران اسـالم رفتند ن مانع را که قدرت حکوم
فاسـد ً ظا م ن محل بود ،از سـر راه برداشـتند مردم خودشـان از رزمندران اسـتقبال کردند  -هم در
ناحيهى شــرقو ،هم در ناحيهى غربو  ً -این در تواریخ ما مشــخ

ً موجود اســ  ....بنابراین،

خواسـ ً اراده ً ایمان مردم ،حتو باالتر از این ،عواطف نها ،پایهى اصـلو حکوم اسـ  .این نظر
اسالم اس ً ما هم به همين معتقدیم.
در قانون اسـاسـو جمهورى اسـالمو ،همين نکته به یک شـکل معقول ً منطقو ً قانونو رنجانده
شده اس  .اینکه ما رفتيم ،یک ایده ً یک فکر اس ً ارر بخواهيم یک فکر را به شکل قانون قابل
اجرا در ًریم ،طبعا مشکالتو دارد يکن مشکالت به بهترین ًجهو که ممکن بوده ،در قانون اساسو
ما حل شـده اسـ  .در قانون اسـاسـو ،توزیع قدرت به نحو منطقو ً صـحيح ًجود دارد ً همهى مراک
قدرت هم ،مســـتقيم یا غيرمســـتقيم با راء مردم ارتباط دارند ً مردم تعيين کننده ً تصـــميمريرنده
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هســتند ً ارر مردم حکومتو را نخواهند ،این حکوم در ًاقع پایهى مشــرًعي خودش را از دس ـ
داده اسـ  .نظر ما دربارهى مردم این اسـ ( ».موسـسـه پژًهشـی فرهنگی انقالب اسـالمی حدیث
ًالی  ،جلسهى پرسک ً پاسخ با مدیران مسوول ً سردبيران نشریات دانشجویو )1377 /12 /04
«دًمين مطل  ،تکيه به مردم اسـ  -همانطور که عر

کردم  -هيچ کس در نظام اسـالمو نباید

مردم ،ريى مردم ً خواسـ مردم را انکار کند .حاال بعضـو ،ريى مردم را پایهى مشـرًعي مودانند
الاقل پایهى اعمال مشرًعي اس  .بدًن راء مردم ،بدًن حضور مردم ً بدًن تحقق خواس مردم،
خيمهى نظام اسالمو ،سر پا نموشود ً نموماند .ا بته مردم ،مسلمانند ً این اراده ً خواس مردم ،در
نارنوپ قوانين ً احکام اسـالمو اسـ ( ».موسـسـه پژًهشـی فرهنگی انقالب اسـالمی حدیث ًالی ،
خطبههاى نماز جمعهى تهران )1378 /03 /14
«مسـولهى حکوم ً ادارهى امور جامعه در اسـالم ،مسـولهى بسـيار مهمو اسـ ً ارر منتخبان مردم
ً خبرران ام دًر هم جمع موشـوند ً دربارهى این مسـوله ً حواشـو ً وازم ن بحث موکنند ،هر
دقيقهى این بحثها موتواند مهم ً سـرنوشـ سـاز ً موج جل ثواب ا هو باشـد نون مسـوله بسـيار
مهم اسـ  .در اسـالم حاکمي بر مردم ،به معناى یک امتياز ً حق ًیژه براى حاکم نيسـ

همچنين

حکوم یک امر بومال ً بومناط نيســ  -مثل اینکه بر حســ شــانس ً اقبال ،یک نفر بياید
زمـام امور مردم را در هر ردهاى از ردههـا بر عهـده ريرد  -بلکـه تـابع معيـارهـاســـ ً مهمترین کـار این
اســ که این معيارها رعای شــود .ا بته امکان خطا ً اشــتباه ،هم در تشــخي
کسـانوکه تشـخي

درسـتو نسـب به نها داده شـده ،هميشـه متصـور اسـ

ً هم در عملکرد

بنابراین ما از کسـو انتظار

عصــم نداریم يکن اســالم در باب ر ینک حاکمان در هر ردهاى از ردهها ،نه ردههاى باال  -که
ســياســ هاى کالن ،کارهاى ب رگ ً ادارهى امور کلو کشــور در دســ

نهاســ  -نه ردههاى

متوسـب ً پایين ،معيارها ً شـرایطو رذارده اسـ ً نچه بر عهدهى ماسـ  ،این اسـ که این معيارها
بهطور کامل رعای شــود .ذا در اســالم نچه ما به عنوان حاکمي اســالمو شــناختهایم ً امرًز هم
بناى کلو این جامعه بر ن قرار دارد ،مردم ســاالرى دینو اســ که با دموکراســیهاى رایس دنيا در
بنياد اختالف دارد.
ریشـهى مشـرًعي ريى مردم در دموکراسـیهاى رایس دنيا اسـاسـا با مشـرًعي ريى مردم در نظام
مردم ســاالرى اســالمو که ما به دنبال ن هســتيم ً ن را حکوم اســالمو ً حاکمي اســالم به
حســاب مو ًریم ،متفاًت اســ  .ذا در رًشها ،تفاًت بين اینهاســ ( ».بيانات در دیدار اعضــاى
مجلس خبرران )1381/12/13
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«در اسـالم مردم یک رکن مشـرًعيتند ،نه همهى پایهى مشـرًعي  .نظام سـياسـو در اسـالم عالًه بر
ريى ً خواسـ مردم ،بر پایهى اسـاسـو دیگرى هم که تقوا ً عدا
کســو که براى حکوم انتخاب موشــود ،از تقوا ً عدا

ناميده موشـود ،اسـتوار اسـ  .ارر

برخوردار نبود ،همهى مردم هم که بر اً

اتفاق کنند ،از نظر اسـالم این حکوم  ،حکوم نامشـرًعو اسـ

اکثری که هيچً .قتو امام حسـين

عليها سـالم را در نامهاى که ج ً سـندهاى ماندرار تاریخ اسـالم اسـ به کوفه دعوت کردند ،اینطور
مونویسـند ً« :المرى ما االمام االا حاکم با قسـب» حاکم در جامعهى اسالمو ً حکوم در جامعهى
اســالمو نيسـ  ،مگر نکه عامل به قســب باشــد حکم به قســب ً عدا

کند .ارر حکم به عدا

نکرد ،هر کس که اً را نصـ کرده ً هر کس که اً را انتخاب کرده ،نامشـرً اسـ  .این مواـو در
همهى ردههاى حکوم صـدق موکند ً فقب مخصـو
ا بته تکليف رهبرى ســـنگينتر اسـ ـ ً عدا
نمایندهى مجلس الزم نيســ
عدا

رهبرى در نظام جمهورى اسـالمو نيسـ .

ً تقوایو که در رهبرى الزم اسـ ـ  ،بهطور مثال ،در

اما این ،بدین معنا نيســ که نمایندهى مجلس بدًن داشــتن تقوا ً

مو تواند به مجلس برًد نخير ،اً هم تقوا ً عدا

ج ً دسـتگاه قدرت اسـ  ،همانطور که دً

الزم دارد نرا؟ نون اً هم حاکم اســ ً

ً قوهى قضـایيه هم حاکم هسـتند نون اینها بر جان ً

مال جامعهى تح قدرت خودشان حکوم موکنند.
اميرا مومنين عليها ســالم امام دادرران عا م ً مظهر تقوا ً عدا

اســ ً .قتو بعد از قتل عثمان در

خانهاش ریختند تا ایشــان را به صــحنهى خالف بياًرند ،حضــرت نمو مد ً قبول نموکرد  -ا بته
د يلهایو دارد که بحث بسـيار مهم ً پرمعنایو اسـ  -بعد از قبول هم فرمود « :وال حضـورا حااـر ً
قيام ا حجة بوجود ا ناصـر ً ما اخذ اهلل علو ا علماء ان ال یقارًا علو کظة ظا م ً سـغ مظلوم ال قي
حبلها علو غاربها» ارر ًظيفهى من با توجه ،قبول ،بيع ً خواسـ ـ مردم بر من مســـجل ً منج
نموشــد که در مقابل ظلم بایســتم ً با تبعيض مبارزه ً از مظلوم دفا کنم ،باز هم قبول نموکردم.
یعنو اميرا مومنين موروید من قدرت را بهخاطر قدرت نموخواهم .حاال بعضــیها افتخار موکنند :ما
بـایـد برًیم ،تـا قـدرت را بـه دســـ بگيریم! قـدرت را براى نـه موخواهيم؟ ارر قـدرت براى خود قـدرت
اسـ ً ،زر ً ًبال اسـ

ارر قدرت براى مبارزه با ظا م در همهى ابعاد ظلم ً سـتم  -داخلو ،اجتماعو

ً اقتصادى که حادترینک اس – موباشد ،خوب اس  .بنابراین ،پایهى مشرًعي حکوم فقب ريى
مردم نيســ

پایهى اصــلو تقوا ً عدا

اســ

منتها تقوا ً عدا

هم بدًن ريى ً مقبو ي مردم

کارایو ندارد .ذا ريى مردم هم الزم اسـ ـ  .اســـالم براى ريى مردم اهمي قائل اسـ ـ  .فرق بين
دموکراسو غربو ً مردمساالرى دینو که ما مطر موکنيم ،همين جاس ( ».بيانات در دیدار استادان
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ً دانشجویان ق ًین )1382/09/26
«نکتهى خر اینکه ،مشـرًعي همهى ما بسـته به انجام ًظيفه ً کار یو در انجام ًظيفه اسـ  .بنده
رًى این اصــرار ً تکيه دارم که بر رًى کار یوها ً کار مدى مســووالن طبق همان اــوابطو که
قوانين ما متخذ از شـر ً قانون اسـاسـو اسـ  ،بایسـ تکيه شـود .هرجا کار مدى نباشـد ،مشـرًعي از
بين خواهد رف  .اینکه ما در قانون اسـاسـو براى رهبر ،رئيس جمهور ،نمایندهى مجلس ً براى ًزیر
شـرایطو قائل شـدهایم ً با این شـرایب رفتهایم این ًظيفه را موتواند انجام بدهد ،این شـرایب ،مال
مشـرًعي برعهده ررفتن این ًظایف ً اختيارات ً قدرتو اسـ که قانون ً مل به ما عطا موکند
یعنو این حکم ًالی  ،با همهى شـع ً شـاخههایو که از ن متشـع اسـ  ،رفته رًى این عناًین،
نه رًى اشــخا  .تا ًقتو که این عناًین ،محفوظ ً موجودند ،این مشــرًعي ًجود داردً .قتو این
عنـاًین زایـل شـــدنـد ،نـه از شـــخ

رهبرى ً نـه از بقيـهى مسـ ـووالن در بخکهـاى مختلف ،ن

مشـرًعي هم زایل خواهد شـد .ما باید به دنبال کار مدى باشـيم .باید هر یک از کسـانو که متصـدى
این مسـوو ي ها ،از صـدر تا سـاقه ،هسـتند ،بتوانند نچه را که برعهدهى نهاسـ  ،بهقدر معقول انجام
دهند .انتظار معج ه ً کار خارقا عاده نداریم ً نباید داشته باشيم اما بایس انتظار تالش موفق را ،که
در ن نشـانههاى توفيق هم مشـاهده شـود ،داشـته باشـيم( ».بيانات در دیدار با اعضـاى مجلس خبرران
رهبرى )1383/06/31
« نچه ما در این ماجرا احســا

موکنيم ،این اســ که با نصــ اميرا مومنين عليه ا ســالم در رًز

غدیر ،پيغمبر اکرم صـلواهلل عليه ً ه ًسـلم به دسـتور پرًردرار ،این حقيق را از اسـالم شـکار کرد که
مسـوو ي ب رگ ادارهى جامعه در نظام اسـالمو ،ني ى نيسـ که نسـب به معيارهاى اسـالمو ،بشـود
دربارهى ن از موردى صـرف نظر کرد .در این کار ب رگ ،صـددرصـد باید معيارها ً ارزشهاى اسـالمو
در نظر ررفتـه شـــود( ».بيـانـات در دیـدار مســـوًالن ً کـارر اران نظـام ،بـه منـاســـبـ عيـد غـدیر
خم). 1371/03/30،
«پيغمبر اکرم صـلواهللعليهً هًسـلم ،در ن رًز در مقابل نشـم کسـانو که این خصـوصـيات را در
اميرا مومنين عليه ا سـالم موشـناختند ،اً را به منصـ ًالی نصـ کرد .معناى این نصـ  ،اهمي
دادن به ن معيارهاسـ ً ....قتو در ري
مقد

نظام اسـالمو نبوى  -یعنو نظام اسـالمو سـاختهى دسـ

پيغمبر در صـدر اًل  -انسـانو مثل اميرا مومنين عليه ا سـالم رذاشـته موشـود ،معنایک این

اسـ که در همهى تاریخ ،در همهى مسـوو ي هاى اسـاسـو در نظام اسالمو ،باید معيارها رعای شود.
رعای معيارها هم ،مخصو

ریاس جامعهى اسالمو نيس

بلکه اهمي دادن به ارزشها ،معيارها
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ً مال هاى اسـالمو ،یک امر سـارى ً جارى در کل جامعهى اسـالمو اسـ  ً ،این اسـ که برکات
را متوجه مسلمين موکند( ».بيانات در دیدار کارر اران نظام ،در رًز «عيد غدیر» )1373/03/08
«با قطع نظر از شـخ

اميرا مومنين عليه ا سـالم ً مواـو منصـوب بودن ن حضـرت  -که شـيعه

متمســک ً پایبند به این معناســ  -دیگران به این بخک قضــيه ،توجه نندانو نکردند ً نصــ
اميرا مومنين عليه ا ســالم را مورد مالحظه قرار ندادند .در این قضــيه ،اصــل مسـولهى نصـ حاکم،
مسـولهى مهمو اسـ که پيام غدیر اسـ  .نرا باید این پيام رًشـن را که پيغمبر اکرم  -موسـس اسـالم
 به همهى مســلمين داده اسـ  ،ا عياذ باهلل نادیده ررف ؟ نجا که موروید« :مســلمانان! دین را ازاســـا

زنـدرو ً از امر حکومـ کـه پـایـه ى زنـدرو فردى ً اجتمـاعو اســـ  ،جـدا نکنيـد .دین را بـه

روشـهى خلوت خانهها ً ذهن ً مسـائل رًحو منحصـر نکنيد .دین را به ان ًا نيندازید ».اسـا

زندرو

بشـر ،که بر پایهى حکوم اسـ  ،امرى اسـ متوجه دین مسـوو يتو اسـ بر دًش دین ً دین باید
این کار را انجام دهد .هيچ کس هم ن رًز این معنا به ذهنک نيامد که «مگر مردم صـغيرند که ً و
موخواهند؟!» ســفســطهى عوامانهاى که بعضــو افراد با ظواهر علمو ً اســتدال و مطر موکنند.
سـرپرسـتو ،همه جا به معناى «سـرپرسـتو دم قاصـر» نيسـ  .موزرارى ً معلمو ،همه جا به معنو
معلمو کال

اًل دبسـتان نيسـ که ما ارر به یک اسـتاد دانشـگاه رفتيم «معلم» ،بگویيم «اهان

شـد نون به معلم کال

اًل هم معلم مورویند»! معلمو در هر جا ،به اقتضـاى خود نجاسـ  .معلم

دانشـگاه ،معنا ً اقتضـایو دارد .معلم کال

اًل ،یک اقتضـا دارد .سـرپرسـتو محجور ً صـغير ،معنایو ً

اقتضـایو دارد .سـرپرسـتو ام اسـالمو ،سـرپرسـتو جنگ ،سـرپرسـتو صـلح ً سـرپرسـتو سـياسـ هم،
معناى دیگر ً اقتضـاى دیگرى دارد .اینها با هم قابل خلب نيسـتند .این ،پيام غدیر اسـ ( ».بيانات در
دیدار کارر اران نظام ،به مناسب «عيد غدیر» )1375/02/18
«اررنه ًالی یک امر سـياسـو اسـ  ،اما همهى مضـمون ًالی در سـياسـ خالصـه نموشـود .این
ًالی  ،پرتوى از ًالی ذات مقد

پرًردرار اسـ  .این ًالی  ،ناشـو از حضـور ًالی ا هو در ًجود

اميرا مومنين اســ  ،همچنانکه در ًجود پيامبر مکرم اســالم بود .این ًالی  ،فرعو از ن اصــل ً
ميوه اى از ن ریشـه اسـ  .ذا از ن به «ًالی » تعبير شـده اسـ ً .الی در حقيق به معناى پيوند،
ارتباط ً اتصـال اسـ  .ن کسـو که منصـوب به این مقام اسـ  ،برخالف حکام ً فرمانرًایان عا م،
فقب یک فرمانرًا یا یک سـلطان ً یک حاکم نيسـ بلکه یک ً و اسـ  ،به مردم ن دیک اسـ  ،به
ن هـا پيوسـ ـتـه اســـ ً مورد اتکـاى دل ً جـان مردم اســـ  .این معنـا در اميرا مومنين ً در ائمـهى
معصـومين عليهما سـالم ًجود دارد  ...امرًز بعد از رذشـ قرنها ،ارر بخواهيم عدا

را تعریف کنيم
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ً ن را در اـمن مثال ً نمونه بيان کنيم ،هيچ مثا و رسـاتر ً رویاتر از رفتار اميرا مومنين عليها سـالم
نموتوانيم پيدا کنيم .این اسـ که نبواکرم اً را به امر پرًردرار ً با نصـ ا هو به مردم معرفو ً به
مقام ًالی منصـوب موکند .این یک حقيق اسـالمو اسـ  .این کجا ً اینکه کسـو معتقد باشـد که
هر ظا مو با هر شــيوه ً رفتار بازیگرانهاى توانســ زمام قدرت را در دســ بگيرد ،مردم باید از اً
اطاع کنند ،کجا؟! این اسالم اس یا ن؟!» (بيانات در دیدار مسوًالن ً کارر اران نظام به مناسب
عيد غدیر خم).1381/12/01،
«نظر مردم تعيين کننده اسـ اما نسـب به ن انسـانی که دارای معيارهای الزم اسـ ارر معيارهای
الزم در ن انسـان نباشـد انتخاب نمی تواند بر اً مشـرًعي ببخشـند ... .ن کسـی که معيارها را دارد ً
از تقوا ً صـيان نفس ً دین داری کامل ً راهی الزم برخودار اسـ

ن ًق نوب میرسـد به قبول

ما .ارر همين دم را با همين معيارها قبول نکردند باز مشــرًعي ندارد .ني ی به نام حکوم زًر در
اسالم نداریم( ».سيد علی خامنه¬ای .حکوم در اسالم ،ج .1

).33

اصـطال مردم سـاالری دینی در سـا يان اخير نخسـتين بار توسـب ی اهلل خامنهای جه توصـيف ً
تبيين ذات ً مـاهيـ نظـام حکومتی جمهوری اســـالمی بـه کـار ررفتـه شـــد ً پس از ن بود کـه ًارد
ادبيات سياسی ً علمی اندیشمندان ً محققين رردید.
«برخی ،مردمسـاالری دینی را ترکيبی از دً ًاژه مردمسـاالری ً دینی دانسـتهاند در حا ی که بسـياری
از نظریهپردازان اسـالمی ن را ًاژهای مرک نمیدانند .نان قائلاند که مردمسـاالری دینی به معنای
ترکي دین ً مردمسـاالری نيسـ  ،بلکه یک حقيق ًاحد در جوهره نظام اسالمی اس

یعنی ارر بنا

باشـــد نظامی بر مبنای دین شـــکل ريرد ،بدًن پذیرش مردم ،ممکن نيسـ ـ  .اـــمن نکه تحقق
مردمســـاالری ًاقعی هم بـدًن دین امکـانپـذیر نيســـ ( ».مقـام معظم رهبری ،رًزنـامـه اطالعـات،
).82/10/14
ی اهلل خامنهای مردمی بودن را مقوم ً ذاتی مردمساالری دینی دانسته ً مردمساالری دینی را یک
کل بسيب میدانند.
«مردم ســاالری ،یعنی اعتنا کردن به خواســتههای مردم ،یعنی در کردن حرفها ً دردهای مردم،
یعنی ميدان دادن به مردم« ً ».اجتما مردم ســاالری ،یعنی اجتماعی که مردم در صــحنهها حضــور
دارند ،تصميم میريرند ،انتخاب میکنند».
«در جامعهای که مردم ن جامعه اعتقاد به خدا دارند ،حکوم

ن جامعه باید حکوم مکتبی باشـــد

یعنی حکوم اسـالمی ً شـریع اسـالمی .احکام ً مقررات اسـالمی باید بر زندری مردم حکوم کند
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ً به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه ،ن کس از همه مناسـ تر ً شـایسـتهتر اسـ که دارای دً
صف بارز ً اصلی اس  :فقاه ً عدا ».
به نظر میرسد تبيين ی اهلل خامنهای درباره مردم ساالری دینی تمام کننده بحث باشد:
«جمهوری اسـالمی هم بر این دً پایه اسـتوار اسـ  :یکی جمهوری ،یعنی حاد مردم ً جمعي کشـور،
نها هســتند که امر اداره کشــور ً تشــکيالت دً تی ً مدیری کشــور را تعيين میکنند ً دیگری
اسـالم ،یعنی این حرک مردم بر پایه تفکر اسـالم ً شـریع اسـالمی اسـ  . ...در ننين کشـوری ارر
حکومتی مردمی اس  ،پس اسالمی هم اس ».
«در ننين نظـام اســـالمی ،یعنی مردم ســـاالری دینی ،مردم انتخـاب میکننـد ،تصـــميم میريرنـد ً
سـرنوشـ اداره کشـور را به ًسـيله منتخبان خودشـان در اختيار دارند اما این خواسـ ً اراده مردم در
ســـایه هدای ا هی ً هرر به بيرًن جاده صـــال ً فال راه نمیبرد ً از صــراط مســـتقيم خارج
نمیشود»
شهید بهشتی ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مردمساالری دینی
از ن جه که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به ًسيله عدهای از علما ً فقهای برجسته شيعه
در ایران که اکثری مجلس خبرران را تشـکيل میدادند ً بيک از همه مرهون زحمات ً اندیشـههای
ی اهلل شــهيد بهشــتی بوده اس ـ  -در ســال  1358تدًین ًدر ســال  1368مورد بازنگری قرار
ررف  ،می تواند بيانگر رای ایشــان در تمامی مســائل حقوق اســاســی از جمله کيفي تعيين رهبر ً
حاکم اسـالمی باشـد ً یا حداقل بهعنوان یک نظر ً ريی مشـهور فقهی اسـالمی مورد توجه قرارريرد.
امام خمينی ني در این باره میرویند « :قانون اسـاسـی جمهوری اسـالمی (ایران) یعنی قانون اسـالم»
(صـحيفه نور )17 ،1 ،دراینجا به نند اصـل ً فراز از قانون اسـاسـی جمهوری اسـالمی ایران که مبين
کيفي تعيين حاکم ً رهبر اســالمی ً نقک مردم در تعيين ًی در نظام اســ اشــاره میکنيم ً به
منظور تفکيک ميان دً متن ،که دارای اشـتراکات ً افتراقاتی هسـتند ،قسـم اختصـاصـی متن قانون
اسـاسـی مصـوب سـال  1358را داخل کرًشـه ً قسـم اختصـاصـی متن قانون اسـاسـی مصـوب سـال
 1368را داخل پرانت قرار میدهيم:
«حاکمي مطلق جهان ً انسـان از ن خداسـ ً هم اً ،انسـان را برسـرنوشـ اجتماعی خویک حاکم
سـاخته اسـ  .هيچکس نمیتواند این حق ا هی را از انسـان سـل کند( »..اصـل  56قانون اسـاسـی
جمهوری اسالمی ایران).
«جمهوری اسـالمی نظامی اسـ برپایه ایمان به -1 :خدای یکتا (الا ه االاهلل) ً اختصـا

حاکمي ً
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تشریع به اً ً ًم تسليم در برابر امر اً( »...اصل دًم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)
 «در زمان غيب حضـرت ً ی عصر«عجل اهلل تعا ی فرجه» در جمهوری اسالمی ایرانً ،الی امرً امام ام برعهده فقيه عادل ً باتقوی ،راه به زمان ،شـجا  ،مدیر ،مدبر اسـ که [اکثری مردم
اً را به رهبری شـناخته ً پذیرفته باشـند] (طبق اصـل یکصـد ًهفتم عهدهدار ن میرردد)» (اصـل
پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)
 «هرراه یکی از [فقهای ًاجد شـرایب مذکور در اصـل پنجم این قانون از طرف اکثری قاطع مردمبه رهبری شـناخته ً پذیرفته شـده باشـد ... ،این رهبرً ،الی امر ً همه مسـوو ي های ناشـی از ن را
برعهده دارد ،در غير اینصــورت ،خبرران منتخ مردم درباره همه کســانی که صــالحي مرجعي ً
رهبری دارند ،بررســی ً مشــورت میکنند ،هرراه یک فقيه را دارای برجســتگی خا

برای رهبری

بيابند ،اً را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایندً ،ررنه ســه یا پنس مرجع ًاجد شــرایب رهبری را
بـه عنوان اعضـــای شـــورای رهبری تعيين ً بـه مردم معرفی میکننـد] ( نـان را اعلم بـه احکـام ً
مواـوعات فقهی ًیا مسـایل سـياسـی ًاجتماعی یا دارای مقبو ي عامه یا ًاجد برجسـتگی خا
یکی از صـفات مذکور در اصـل یکصـدًنهم تشـخي

در

دهند اً را به رهبری انتخاب میکنند در غير این

صــورت یکی از نان را به عنوان رهبر انتخاب ً معرفی مینمایند رهبر منتخ خبررانً ،الی امر ً
همه مسـوو ي های ناشـی از ن را بر عهده خواهد داشـ ( »)....اصـل  107قانون اسـاسـی جمهوری
اسالمی ایران).
 «هرراه رهبر[یا یکی از اعضـای شـورای رهبری] از انجام ًظایف قانونی رهبری ناتوان شـود یا فاقدیکی از شـرایب مذکور در اصـل یکصـدًنهم رردد(،یا معلوم شـود از غاز فاقد بعضـی از شـرایب بوده
اسـ ) از مقام خود برکنارخواهد شـد .تشـخي

این امر به عهده خبرران مذکور در اصـل یکصـدًهشـتم

میباشد( » ...اصل  111قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران).
حق تعیین سرنوشت مردم از منظر آیت اهلل شهید بهشتی
شــهيد بهشــتی در باب مشــرًعي حکوم  ،طرفدار نظریه جمع اس ـ  ،بدین صــورت که در تعریف
مشـرًعي یا به نوعی حق حاکمي  ،مبنای مشـرًعي را ا هی ً مردمی ،به صـورت تويمان میپذیرد
ً از ميان اَشـکال حکوم  ،حکومتی را که در ن ،مردم نقشـی ندارند نمیپذیرد ً قائل به حق انتخاب
مردم اس ایشان در تبيين عل این مسوله میروید:
بر طبق مبانی اسـالمی در عصـر ما (غيب معصـوم) حکوم زمامدار حاکم ،صـرفام باید سـِ مَ ً قدرت
خویک را از رای مردم بگيرد .کسـی حق دارد زمامدار مردم باشـد که برر یده مردم یا الاقل پذیرفته
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نها ً مورد حمای مردم باشـد .هيچکس حق ندارد بر طبق مبانی اسـالمً ،الی  ،قدرت ً زمامداری
خودش را بر مردم تحميل کند ،بر خالف راای

نها ً بر خالف پذیرش ً حمای

نها ً بر خالف

انتخـاب نهـا نرا؟ برای اینکـه ارر کســـی مـد بر خالف ريی مردم ،برخالف انتخـاب ً پـذیرش ً
خواسـ مردم به نها رف من قا باالسـر شـما هسـتم ،من حاکم شـما هسـتم ،میخواهيد بخواهيد
میخواهيد نخواهيد ،این دم یک دمی اسـ ـ که با زًر ً با تحميل ً با یک انگي ه تفوّقطلبی مده
اسـ سـمتی را برای خودش ادعا کرده ً تفوّقطلبی ً امتيازطلبی ً برتریطلبی بر طبق منطق قر ن
ً بر طبق اندیشــه اســالمی ً ایدئو وژی اســالمی مردًد ،مطرًد ً مایه فســاد ً تيرهبختی در دنيا ً
خرت اسـ  ...در تاریخ شـيعه بخصـو  ،همواره رهبران مذهبیمان را مردم خودشـان میپذیرفتند یا
با انتخاب مسـتقيم یا با انتخاب غيرمسـتقيم .یا خودشـان شـناسـایی داشـتند که این فرد بهعنوان عا م
دینی ،رهبر دینی رًسـتا ،رهبر دینی در مسـجد محله ،رهبر دینی در شـهر یا رهبر دینی در کشـور ،یا
رهبر دینی در جامعه ب رگ اسـالمی شـایسـته ن اسـ که مورد قبول قرار بگيرد ً ًقتی اکثری مردم،
کسـی را به این عنوان قبول میکردند .این میشـد رهبر ب رگ ،رهبر درجه اًل ،مرجع اعال ً .هيچراه
هيچ مرجعی به عنوان ًراث  ،به عنوان اینکه پدر من مرجع بوده ،به عنوان تحميل که من مرجع شما
هســتم ،بخواهيد یا نخواهيد ،مرجعيتک را رهبریاش را بر مردم تحميل نکرده اســ (ســيدمحمد
حســينی بهشــتی ،مبانی نظری قانون اســاســی ،تهران ،انتشــارات بقعه1390 ،ه ش ،ناپ نهارم،
)19-15
ب منصـو  ،در این عصـر ،امام دیگر تعيينی
«  ...امرًز در این عصـر غيب امام معصـومِ منصـو ِ
نيسـ

تحميلی هم نيسـ

بلکه شـناختنی ً پذیرفتنی یا انتخابی اسـ » (سـيدمحمد حسـينی بهشـتی،

مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،انتشارات بقعه1390 ،ه ش ،ناپ نهارم،
ایشان در خصو

)40

رابطه ام ً امام در نظام اسالمی میروید:

ام ً امام رابطهاش این اسـ که ام نسـب به امام خود باید شـناختی راهانه داشـته باشـد ً از
صـميم قل اً را برذیرد .تعيين ً تحميل نيسـ  ...اً ين ًیژری نظام سـياسـی اسـالم این اسـ که
نظامی اسـ مکتبی ،متعهد در برابر مکت  .اجباری هم نيسـ  .هر کس این مکت را پسـندید ،دًسـ
داشـ  ،دل به ن بسـ  ،خوب بياید هر کس هم دل به ن نبسـ نياید ً ی نظامی مکتبی اسـ که
 ....تعيين ً تحميل در ن نباشـد بنابر این ( یا) نظام شـاهی اسـالم میتوانيم داشـته باشـيم؟ هرر ! نون
در ن نظام ،تعيين ً تحميل ًجود دارد (س ـيد محمد حســينی بهشــتی ،جاًدانه تاریخ-89-88 ،3 ،
 .90تهران ،سازمان انتشارات رًزنامه جمهوری اسالمی1390 ،ه ش ،ناپ دًم).9 ،
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شـهيدبهشـتی حق انتخابرری ً زادی انتخاب را به قدری دارای اهمي میداند که مخا ف عملی با
ن را انحراف از صراط مستقيم اسالم میداند:
در جمهوریاسـالمی همه باید زاد بياندیشـند ً زاد جسـتجو کنند ً نسـب به هر ني ی زادانه نچه را
حق مییـابنـد برـذیرنـد ً دنبـا ک برًنـد .هر کس ً هر ررًه ً هر مقـام ً هر عـا م ً عـامیای کـه از این
راه کامل زادی اندیشـه ً عقيده ذرهای منحرف شـود ،از صـراط مسـتقيم اسـالم منحرف شـده اسـ

ً

من به عنوان یک رًحانی با شما عهد میکنم که در همه عمرم ً هماکنون تا زندهام از کسانی که در
صـدد تحميل عقيده ،فکر ً اندیشـه به دیگران هسـتند بي ارم (سـيد محمد حسـينی بهشـتی ،جاًدانه
تاریخ .124 ،5 ،تهران ،سازمان انتشارات رًزنامه جمهوری اسالمی1390 ،ه ش ،ناپ دًم).9 ،
ایشـــان در جـای دیگر در بـاب شـ ـکـل ً غـاـ مـدیریـ جـامعـه از نظر اســـالم تـ کيـد میکنـد کـه بج
شکلهای تحميلی بقيه اشکال با محتوای اسالمی ً متناس با شرایب ،میتوانند ًجود داشته باشند:
شـکل این مدیری جامعه نيسـ ؟ شـکل خاصـی در اسـالم برای ن پيشـنهاد نشـده اسـ  ،در هر زمانی
ً در هر مکان ً متناسـ با شـرایب مختلف میشود اشکال مختلف داشته باشد .فقب باید ن اصو ی را
که قبالم رفته بودم فراموش نکنيم تعيين ،تحميل در ن نباشـد (سـيد محمد حسـينی بهشـتی ،جاًدانه
تاریخ ،ج،5

 .235تهران ،سـازمان انتشـارات رًزنامه جمهوری اسـالمی1390 ،ه ش ،ناپ دًم،

).9
شهيدبهشتی با بيان اینکه اطاع دلخواهانه از امام ،استبداد نيس میروید:
« یا اطاع د خواه متعهدانه از امام اسـتبداد اسـ ؟ خير اسـتبداد نيسـ  .اینقدر بعضـیها می یند صـرف
ا ت ام مردم را به اطاع مومنانه از امام ً امام به اســتبداد تعبير میکنند ،این اســتبداد نيســ این
همان مدیری مطلوب اســ » (ســيد محمد حســينی بهشــتی ،جاًدانه تاریخ ،ج،6

 .77تهران،

سازمان انتشارات رًزنامه جمهوری اسالمی1390 ،ه ش ،ناپ دًم).9 ،
میتوان از مفهوم مخا ف کالم شـهيدبهشـتی این ننين برداشـ کرد که ًی اطاع غيرد خواهانه ً
غير متعهدانه از امام را اسـتبداد میداند .ایشـان ،عالًه بر موارد بيان شـده ،حتی در جه تبيين نظام
مکتبی ني  ،قلم ً بيان نماقی را مردًد میداند ً جلوريری از حاکم شـدن این فضـا را ًظيفه همگان
بيان میکند .ایشـان ،تبيين رًشـنررانه اندیشـههای مکتبی را راهحلی برای حاکم نشـدن فضای نماقی
در قلم ً زبان ً ،در ادامه حاکم نشدن نماق نوبی بيان میکند:
باید به کسـانی که قلم ً زبان را به صـورت نماق به کار میبرند ،برردازیم ً جلوريری از نها را هم
با قاطعي ً ،ظيفه همگانی خودمان بشـناسـيم ً نگذاریم ن نماقهای قلمی ً زبانی ،ایجاد تحریک
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در محيب بکند ً کار را به اسـتفاده از نماقهای نوبی ً غيره بکشـاند .دًم اینکه باید بکوشـيم مطل
را رًشـن کنيم که برخورد را ً افکار ،نيازی به اسـتفاده از نماق ندارد( .محمدراـا سـرابندی ، ،ج،1
)615
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