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مقدمه و بیان مسئله

انقالب اسالمی ،نخستین انقالب مذهبی عصر حاضر يا به تعبیر ديگر اولین قیام بزرگ علیـه ناـام-
های زمینی و مدرنترين شکل قیام بود .در فرايند انقالب اسالمی ،گفتمانی هژمونیـ

شـکل گرفـت

که با تمامی بداعتش ريشه در سنت ديرينه اسالم داشت .که در بستر گفتمان انقالبی ،اسـالم دينـی
تعريف شده بود که سیاستش در عبادتش و عبادتش در سیاستش مدغم است ،احکام اخالقـیش هـم
سیاسی است ،قدرت را نیز در ي
تازه تولد يافته انقالبی ،از ي

رابطه سازواره با معرفت دينی عرفانی تعريف کـرده بـود .گفتمـان

سو به بازتعريف مفاهیم اساسی در عرصـه سیاسـت داخلـی و خـار ی

(همچون اهداف ملی ،منافع ملی ،مصالح ملی ،قدرت ملی ،ارزشهای ملی ،و  )...پرداخـت و مـال -
های متفاوتی برای خودیها و دگرها در عرصه ملی و فراملی به دست داد ،و از انب ديگر ،گفتمـان
مسلط هانی را به چالش طبید ،نام حاکم بر مناسبات و روابط بینالمللـی را مـورد تهديـد قـرار داد،
کانونهای متعدد مقاومت را در برابر قدرت هژمونی

هانی بسیج نمود و متغیرهای بیبـديلی را بـه

کالبد سیاست بینالملل تزريق کرد .ناام سیاسی ديد ،نه تنها تالش کرد که پرتو گفتمـان انقـالب
اسالمی را بر تمامی زوايا و عرصههای زندگی خصوصی و عمومی ايرانیان بیفکند ،بلکه بر آن بنیان-
های گفتمانی خود را در حوزههای متجانس (و در صورت امکان حوزههای نامتجـانس) اسـتوار سـازد
(تا ی .)1283 ،
استین روکان محقق معروف نروژی و صاحب آثار ارزشمند در سیاست تطبیقی ،انقالب را يکی از
عوامل مهم و تاريخی در تغییر بنیادين روابط ا تماعی دانسته و بر ايـن بـاور اسـت کـه انقـالب ،بـا
دگرگون نمودن شکافهای ا تماعی و ايجاد شکاف های اساسی ديد و ساختاری در امعه ،صـف-
آرايیها و تعارضات ديدی در امعه میشود و آرايـش نیروهـای ا تمـاعی و سیاسـی را بـر محـور
خواسته های ديد سامان میدهد .روکان شکافهای اساسی را متغیر اصلی توضیح دهندهی ماهیـت
ستیزهای ا تماعی و تشکلهای مدنی در امعه میداند و احزاب و تشکل-ها را سخنگوی شـکاف-
های اساسی مو ود در امعه میداند .گفتنی است که شکاف يـا گسسـت ،بـه هـر تدـاد و سـتیزی
اطالق نمی شود .آن دسته از تعارضات که ريشه در بطن امعه دارند و به تعبیر روکـان «سـاختاری»
بوده و در امعه نهادينه میشوند ،شکاف نامیده میشوند .چنین شکافهايی ريشـه در تـاريخ وامـع
دارند و بیشتر برخاسته از انقالبهای بزرگ ا تماعی میباشند .هـر انقالبـی نـه تنهـا سـازمانهـا و
ساختارهای ديدی را خلق میکند و بسیاری از عادات و سنن گذشته را خرق مینمايد ،بلکه گفتمان
ديدی را با خود متولد میکند که ابعاد آن میتواند مرزهای غرافیايی را به سرعت در نوردد .انقالب
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اسالمی ايران که به اعتراف مله محققان و پژوهشگران بیطرف ،بزرگترين حادثه نیمـه دوم قـرن
7

بیستم میباشد  ،گفتمان ديدی را ايجاد کرد که در ادبیات سیاسی انقالبیون هان مؤثر واقع شد و
به ويژه مسلمانان هان را سخت تحت تأثیر قرار داد (ايوبی.)1287 ،
حکومت مردمگرايی دينی ،استقالل ،مبارزه با طـاغوت و اسـتکبار هـانی ،دفـا از محـرومین و
مستدعفین ،امت اسالمی ،دفا از پابرهنهها ،مقابله با کوخنشینی ،برابری و مساوات ،مجموعـهی بـه
هم پیوستهای از مفاهیم را تشکیل میدهند که در ريان انقالب اسالمی وارد ادبیات سیاسـی شـد و
در مجمو گفتمان واحدی را تشکیل داد که اين گفتمان ديد در پارادايم خاصی قابل فهم است که
6

میتوان آن را پاراديم «اسالم سیاسی» نامید.
پارادايم اسالم سیاسی ،پاراديمهای مسلط قرن بیستم را به چالش طلبیـده اسـت و بعنـوان خـط
بطالنی بر يکی از مهمترين پارادايمهای قرن بیستم ،يعنی پارادايم «توسعهگرا» تلقی میشود.
يکی از ويژگیهای ماندگار و نمادين انقالب اسالمی ايران ،تو ه به دين اسـالم بعنـوان مـذهب
اصلی و رسمی کشور و آئین های مذهبی و از سويی مردم در امعه اسالمی بـوده اسـت .در حقیقـت
دين و آموزههای دينی يکی از عوامل و منابع اصلی قدرت نرم انقالب اسالمی ايـران مـیباشـد کـه
باعث تحري

و شکل دادن به کنش ا تماعی افـراد پیـرو يـ

مرزهای غرافیايی ي

مـذهب حتـی در منـاطقی فراتـر از

کشور نیز میشود .از اينرو انقالب اسالمی ايران بیش از آنکه سیاسـی باشـد،

رخدادی فرهنگی  -اسالمی است که محدود به مرزهای غرافیايی ي

کشور نماند و پژواکی عایم

در سراسر کشورهای اسالمی به همراه داشت کـه نمونـه و مصـاديق عینـی آن بیـداری اسـالمی در
کشورهای عربی است (افتخاری و انیپور .)27-37 :1273 ،در اين نوشـتار بـر دو شـاخد مـدنار
حدرت امام خمینی و خلف صالح ايشـان حدـرت آيـت ا سـید علـی خامنـهای تحـت عنـوان
مهوريت و اسالمیت بعنوان دو گانه شروط انقالبی بودن و انقالبی ماندن تاکید و تحلیل میشود.

 .1حکیم صديقی در اينباره میگويد«:انقالب اسالمی نهدتی دينی و الهی بود که به گونهای شگفتآور توانسـت
در اند زمانی کوتاه ،امواج توفنده و خروشان آن از مرزهای غرافیايی فراتر رفته ،هان معاصر علیالخصوص
دنیای اسالم را متأثر از درخشش انفجار نورانی خود کند ».به نقل از :راه انقالب «مجموعـه مقـا ت پژوهشـی
درباره انقالب اسالمی» لد اول ،نشر هماهنگ.1278 ،
 .3بسیاری از پژوهشگران غربی اسالمی مطرح شده توسط انقالب اسالمی و امام خمینی را« ،اسالم سیاسی»
نامیدهاند و برخی نایر اولیويه روآ کوشیدهاند اين پارادايم را ناتوان و شکست خورده نشان دهند.
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تمهیدات نظری

در اين قسمت زم است برخی از مفاهیم مورد نار در تحقیق را هت روشـن شـدن ابعـاد موضـو
بررسی نمائیم.
جمهوریت

کلمه مهور ی به معنای توده مردم است و بالتبع حکومت مهوری نیز تر مان حکومت توده مـردم
میباشد .لغتنامه دهخدا و فرهنگ معین حکومت مهوری را اين چنین تعريف کردهاند :حکومتی کـه
زمام آن در دست نمايندگان دولت باشد .واژه مهوری ماخوذ از لغت  Republicو برگرفته از ريشـه
تینی  Republicبه معنی مربـوط بـه همگـان  Publicsمـیباشـد .پـس از مصـطلح شـدن واژه
مهوری در ادبیات فارسی ،مراد از آن نوعی ناام سیاسی بود که به ای پادشاه و سلطان ،که اقتدار
موروثی داشت ي

نفر از طرف مردم برای مدت معینی برای اداره امور کشور انتخاب میشد.

بزرگترين اهرم پیشبرد انقالب اسالمی ،حدور عایم تودههای میلیـونی مـردم در عرصـههـای
انقالب بود که با ايمان نافذ و عمیق از ي
رهبرشان لبی

سو و معرفـت و آگـاهی بـا از سـوی ديگـر ،بـه نـدای

گفتند و در پرتو هدايتهای روشنگرانه و پیامبرگونه او ،صبر و مقاومت و اسـتقامت را

پیشه خويش ساخته و عاقبت شهد گوارای پیروزی بر ناام سلطه را نوشیدند.

يکی از بارزترين ويژگیهای انقالب اسالمی که در کمتر انقالبی نایـر آن و ـود داشـته اسـت،
مردمی بودن آن است به گونهای که همه ملت ايران در شهر و روستا ،از کوچ

و بزرگ ،زن و مـرد

در آن مشارکت داشتند .بر خالف انقالبهای بزرگ دنیا که طبقات خاصـی از امعـه در آن نقـش-
آفرينی کردند .مقام معام رهبری در بیان دلیل اين که مردم صاحبان اصلی ناام و انقالبند اينگونـه
میفرمايد :مردم صاحبان اين ناام هستند به چند دلیل؛ او ً چـون اسـالم بیشـترين حـق را در اداره
ناامهای ا تماعی به مردم میدهد و هر دستگاه حاکم را ي

دستگاه خدمتگزار برای مـردم مـی-

داند .ثانیاً چون مردم تشکیل دهندگان و به و ود آورندگان اين ناام بودند زيرا اين ناـام مبتنـی بـر
ي

انقالب بود و آن انقالب را مردم به و ود آوردند .ثالثاً چـون دخالـت و ناـارت مـردم بیشـترين

تدمین را برای حفظ اين ناام از انحراف میکند.

در نار دکتر احمد هانبزرگی دموکراسی و اسالمیت از مله ارکان و مؤلفههايی انقالب اسالمی
ايران تحت زعامت حدرت امام است .امام مهوريت را با مردم سـا ری و دموکراسـی متـرادف
میدانست .ايشان به حاکمیت مردم ناری ويژه داشت و برخالف نار عدهای که مهوريت را شـکل
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ناام میدانستند ،مهوريت را محتوای ناام میدانست .مهوريت و دموکراسی از نار امام سه رکن
اساسی داشت:
 .1مشارکت مردم در مسائل سیاسـی و سـهیم بـودن آنهـا در حاکمیـت و سرنوشـت خـود و تعیـین
مسئو ن ناام است.
 .3آزادیهای نسبی تعريف شده در دين اسالم.

7

 .2مسئلة تساوی افراد در برابر قانون و رفع تبعیض بین افراد در اين زمینه بود که امام بر اين مسـئله
6

و آمدن آن در قانون اساسی بسیار تأکید نمود ( .هانبزرگی)1288 ،
سه رکن مشارکت ،آزادی و تساوی را امام از ويژگیهای دموکراسی میدانست و معتقد بـود کـه
دموکراسی در اسالم مندرج است؛ يعنی اسالم دموکراسی را ز احکام امدـايی خـود قـرار داده و در
دستورات و احکام اسالمی گنجانده است ( هانبزرگی .)1288 ،مقام معام رهبری هم بر ايـن مسـئله
تأکید نموده و مردمسا ری را با دموکراسی مترادف دانسته است .امام معتقد بود که دموکراسی در
متن اسالم است .رهبری نیز که مردمسا ری را با دموکراسی و مهوريت متـرادف مـیدانـد معتقـد
است مردمسا ری در متن تعالیم اسالمی و ود دارد ( هانبزرگی.)1288 ،
جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امام

شناخت صحیح و نقش دقیق مردم در سرنوشت سیاسی از امور مهمی است که متاسـفانه تـا قبـل از
انقالب اسالمی ايران و قبل از امام خمینی کمتر مورد تو ه فقها و علمـای اسـالمی قـرار گرفتـه
است و در تاريخ انديشههای سیاسی اسالمی کمتر میتوان ديد که علما به اين مسـئله تو ـه نشـان
داده باشند .اما امام راحل برعکس شیوه معمول ،به نقش مردم در سرنوشت سیاسی امعه تو ه ويژه
نشان داده و به در قالب گزارههای کاربردی مختلف اين نقش را تبیین فرمودهاند .امام با بیـان اينکـه
"شکل حکومت ما مهوری اسالمی است" ،بر نقش محوری مردم در ناـام سیاسـی مـورد ناـرش
تاکید میکند .مقام معام رهبری در بیانات خود در سالگرد رحلت حدرت امام خمینی ضـمن بـر
شمردن ويژگیهای انقالب از منار امام راحل بر نقش و تاثیر مردم در انقالب اسـالمی تاکیـد مـی-
نمايد .معام له میفرمايد "مردمسا ری در مکتب سیاسی امام بزرگوار ما ،از متن اسالم گرفته شـده
 .1آزادی مدّنار ايشان ،آزادی در نار گرفته شده برای افراد در دين اسالم بود.
 .3اين مسئله در اصل  177قانون اساسی گنجانده شده است که براساس آن رهبر امعه اسالمی در برابـر قـانون
مساوی با افراد ديگر است.
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است .مردمسا ری حقیقی است؛ مثل مردمسا ری آمريکايی و امثال آن ،شعار و فريـب و اغـواگری
ذهنهای مردم نیست .مردم با رأی خود ،با ارادهی خود ،با خواست خود و با ايمان خود راه را انتخاب
میکنند؛ مسئو نِ خود را هم انتخاب میکنند .در مکتب سیاسی امـام ،مـردمسـا ری از مـتن ديـن
برخاسته است؛ از «امرهم شوری بینهم» برخاسته است؛ از «هـو الذـذی ايّـد بنصـره و بـالمؤمنین»
برخاسته است .ما اين را از کسی وام نگرفتهايـم( .بیانـات مقـام معاـم رهبـری در سـالگرد ارتحـال
حدرت امام خمینی در تاريخ )12/72/1282
امام برای دادن اين نقش به مردم مراحل چندگانهای را در نار دارد .مقام معام رهبـری نیـز در
اين زمینه معتقدند "در ناام اسـالمی ،رأی ،خواسـته و عواطـف مـردم ،تـأثیر اصـلی را دارد و ناـام
اسالمی بدون رای و خواسـت مـردم تحقـق نمـیيابـد" (آيـت ا خامنـه¬ای ،روزنامـه اطالعـات،
مورخه 17شهريور ).77
رضایت مردم از حکومت

بهترين و اصولیترين نو حکومت که همواره انديشمندان و متفکران بر آن تاکید کردهاند ،حکـومتی
است که مورد قبول و پذيريش مردم باشد .در انديشه سیاسی اسالم نیز همواره بر اين امر تاکید شده
است .امیرالمومنین اصل حکومت را بیارزشتر از لنگه کفش کهنه میداند ،مگر آنکه توسط آن ،حق
برپا گردد و باطل از بین برود( .نهج البالغه ،خطبه  )22امام خمینی نیز در اين مورد میفرمايد:
تعیین ناام سیاسی با آراء مردم صورت میگیرد ،ما طرح مهـوری اسـالمی را بـه آراء عمـومی
میگذاريم .امام در تعريفی از مهوری اسالمی میفرمايد :رژيم بايد راه و رسمی را انتخاب کنـد کـه
مورد موافقت و عالقه مجمو

امعه باشد و ايـن مهـوری اسـالمی اسـت .ايشـان در مخالفـت بـا

حکومت شاهی نیز به اين دلیل آن را مردود میداند کـه ناـامی برخواسـته از آرای عمـومی نیسـت؛
چنانچه میفرمايد :من مخالف اصل سلطنت و رژيم شاهنشاهی هستم ،به دلیل اينکه اساسا سـلطنت
نو حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست.
مشورت با مردم

يکی از اصول مسلم در انديشه سیاسی اسالم ،شورا است .بر اساس تصـريح قـران کـريم و روايـات،
حاکم اسالمی بايد در امور مهمه با مردم مشورت نمايد؛ چنانچه خداوند در سوره آل عمران پیامبر

را به مشوره با مسلمانان فرا میخواند؛  ...و شاورهم فی ا مر( .آل عمران )158 ،امام خمینی نیز با در
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نار داشت همین اصل ،حکومت ديکتـاتوری و سـلطنتی را مـردود دانسـته و در بـاب ويژگـی هـای
حکومت اسالمی می گويد :حکومت اسالمی ،حکومت ملی است .حکومـت مسـتند بـه قـانون و آراء
ملت است ،با آراء ملت می آيد ،ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که خالف آراء ملت عمل کنـد،
قهرا ساقط است( .امام خمینی ،صحیفه نور)172 ،3 ،
پاسخگویی به مردم

در انديشه سیاسی اسالم ،حاکم حق پنهان کاری نداشته و همـواره موفـف اسـت در مـورد کارهـای
انجام شده و انجام نشده به مردم توضیح دهد؛ چنانچه امیرالمومنین به مال

اشتر می فرمايد :هرگـاه

مردم به تو گمان بد برند ،افشاگری کن و عذر خويش را در آنچه مو ب بدبینی نسبت به تو شده ،بـا
ايشان آشکارا در میان بگذار (نهج البالغه ،نامه )22
امام خمینی نیز پاسخگويی به ملت را يکی از اصـول اصـلی ناـام اسـالمی بیـان داشـته و مـی
فرمايند :هرفردی حق دارد که مستقیما در برابر سايرين زمامداران مسـلمین را استیدـاح کنـد( .امـام
خمینی ،صحیفه نور)86 ،2 ،
وظیفه مردم در تعیین حاکم

در نگاه دين ،دخالت در انتخاب و تعیین عالیترين مقام سیاسی نه تنها حق مردم که وفیفه و تکلیف
آنها میباشد و مردم مکلف هستند زعیم سیاسی خود را انتخاب کنند .بر اسـاس مبـانی فقهـی شـیعه
حتی امام معصوم که صالحیت زعامتش را از انب خداوند بدست میآورد ،نمیتواند از طريـق زور و
ا بار و ناديده گرفتن رضايت مردم و رای عمومی قدرت سیاسی را در اختیار گیرد .شیعه معتقد اسـت
که  35سال خانهنشینی امام علی نیز ناشی از همین ديدگاه میباشد؛ چه اينکه آن حدرت علـی-
رغم و ود ند صريح بر خالفتش بعد از پیامبر به دلیل عدم همراهی مردم ،از در اختیار گـرفتن
حکومت چشم پوشید .امام خمینی نیز مقبولیت حاکم را شرط نفوذ حکـم او بیـان داشـته و مـی-
فرمايند :اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشـان تعیـین کننـد و
خبرگان نیز فردی را برای اين سمت انتخاب کنند ،در اين صورت فرد ولی منتخب مردم مـیشـود و
حکمش نافذ است( .امام خمینی ،صحیفه نور)137 ،31 ،

76



یصلنامه علمی ک پژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،7پاییز  ،77ش 62

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر از ايگاه بلند و رفیعی در فرهنگ اسالمی برخوردار میباشد؛ به گونـه-
ای که در قرآن کريم نشانه برتری امت اسالمی بر ديگر ملل بیان شده است (آل عمـران )117 ،و در
روايات نیز بقای مکتب و تامین سعادت امعه منوط به اقامـهی آن دانسـته شـده اسـت( .حرعـاملی،
1282ق)117 ،16 ،
رهبر کبیر انقالب اسالمی نیز با در نار داشت ايگاه ارزشمند ايـن دو اصـل در تـامین سـعادت
امعه ،امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و زعمای ملت را بزرگتـرين امـر بـه معـروف و نهـی از
منکر بیان میدارد .امام در اين مورد میفرمايد:ما اذهان خود را متو ه منکرات کوچ

نمودهايـم ،در

حالی که آمر به معروف و ناهی از منکر ،دعوت به اسالم ،رد ماالم و مخالفت با فالم میکند .عمـده
و وب امر به معروف و نهی از منکر برای اين امور است .مـا بـه منکـرات بـزرگ تو ـه نـداريم ،آن
کسانی را که دارند حیثیت اسالم را از بین میبرند و حقوق ضعفا را پايمال میکنند ،بايد نهی از منکر
کرد( .امام خمینی)162 ،1272 ،
نصیحة ائمه مسلمین

بر اساس آموزههای دينی ،چنانچه زمامداران وفیفه دارند مردم را نصیحت کنند ،مردم نیز اين وفیفه
را نسبت به حاکمان دارند .البته که تحقق اين امر نیازمند و ود رابطه قلبی بین حکومت و مردم می-
باشد؛ زيرا نصیحت در ايی تحقق پیدا میکند که دو طرف با خیرخـواهی و دلسـوزی ،کارکردهـای
همديگر را ارزيابی و نقد کنند.
امیرمومنان همواره مردم را تشويق و ترغیب میکردندکه از انتقـاد نسـبت بـه حکـومتش دسـت
نکشند و میفرمود :آنانکه پذيرای نصیحت و انتقاد خیرخواهانه نیستند ،چگونه میخواهند حق را برپـا
دارند (نهج البالغه ،خطبه  )376معمار انقالب اسالمی نیز بارها بر ضرورت انتقاد از حکومـت و نقـش
آن تاکید داشته میفرمايند :انتقاد برای ساختن و برای اصالح امور زم است( .امام خمینی ،صـحیفه
نور )376 ،12 ،و در ای ديگر میگويد :همهی ما مسئولیم ،نه مسئول برای کارهای خودمـان ،بلکـه
مسئول کارهای ديگران هم هستیم .مسئولیت من هم گردن شماست ،مسئولیت شما نیـز بـه گـردن
من است .اگر من پايم را کج گذاشتم ،شما مسئولید اگر نگويید چرا پايت را کج گذاشتی ،بايد هجـوم
کنید ،نهی کنید که چرا؟ (امام خمینی ،صحیفه نور ،ج ،8ص)27
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اسالمیت

بعد دوم انديشة سیاسی امام خمینی اسالمیت اسـت .ايشـان مشـروعیت حکومـت در عصـر ائمـة
معصومین را به ا ازة رهبر اسالمی منصوب شده از سوی خداوند تبار و تعالی ،يعنی ائمه ،منوط
میدانست و بر اين اساس در عصر غیبت مسـئلة و يـت فقیـه را مطـرح مـینمـود کـه نايـب امـام
معصوم است و در صورت برکناری آنها از حکومت ،آن حکومت طاغوت تلقی میشد؛ درواقع اگر
کارها به اذن فقیه انجام نشود ،طاغوت است و طاغوت زمانی از بین میرود که به اذن خداوند تبار
و تعالی افرادی منصوب شوند.
در اين مرحله به يکی ديگر از ابعاد مهم انقالب اسالمی يعنی مسئله و يت فقیه مـیپـردازيم .از
نار مولف پایبندی به و يت مطلقه فقیه از شروط اصلی انقالبی ماندن است.
کلمه اسالمی در نام حکومت انتخابی برای کشور ايران ،محتوای حکومت را بیان میکند و معنی
آن ،اين است که حکومت مهوری ايران با اصول و مقررات اسالمی اداره میشود و بر محور اسـالم
حرکت میکند و هت میگیرد.
معنای اسالمی بودن مهوری ،استقرار حاکمیت ا و تحکیم «ما انزل ا » و اطاعـت از خـدا و
رسول و اولوا مر از طريق خواست و اراده مردم است و انطباق اراده عمومی ملتی بر انقیاد و اطاعـت
از خدا و تحکیم شريعت الهی ،امری امکانپذير است ،چنانکـه در زمـان پیـامبر اسـالم و عصـر
علوی تحقق يافت و مردم با اراده معی ،چنین حکومتی را پذيرا شـدند و دعـوت قـرآن را کـه طـی
آيات متعددی در مدامین مختلف مردم را به حاکمیت الهـی فـرا خوانـده ساسـت  ،پذيرفتنـد و از آن
حمايت کردند (عمید زنجانی 171 :1285 ،و173بنقل از امیرحسین فتحی).
حدرت امام خمینی در تعريف مهوری اسالمی چنین میفرمايد:
«حل م

جمه ری ،متلی به رای عم می و اسالمی ،متلکی بکه قکان ن اسکالم

[اس ]؛ این را جمه ری اسالمی مکیگک ییا و ایکن مک رد نظکر ماسک » (امکام
خمینی)711 ،7 :7777 ،

در ايی ديگر نیز فرموده است« :ماهیت مهوری اسالمی اين است که با شـرايطی کـه اسـالم
برای حکومت قرار داده است ،با اتکا به آرای عمومی ملت ،حکومت تشـکیل شـده و مجـری احکـام
اسالم باشد (امام خمینی.)222 ،2 :1277 ،
بنابراين ،براساس آنچه گفتیم مهوری مربوط به شکل حکومت اسـت و اسـالم شـکل خاصـی
برای حکومت تعیین نکرده است ،پس در زمانهای مختلف ،حکومت دينی میتواند شکلها و گونـه-
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های متفاوتی به خود بگیرد .از اينرو ،در زمان ما شکل حکومتی اسالم ،مهـوری شـده اسـت ،ولـی
محتوای حکومت کامالً بر اساس موازين و مقررات اسـالم اسـت و رأی مـردم در چـارچوب ضـوابط
شرعی دارای ارزش و اعتبار است.
استاد شهید مرتدی مطهری در پاسخ خبرنگاری که پرسیده بود :چگونه اسالم چهارده سده پیش
قادر به رويارويی با اوضا دگرگون و متحول اين عصر خصوصاً در عرصه سیاست و حکومت خواهـد
بود؟ میگويد:
"در انطباق احکام کلی با مصاديق ديد ،اين ا تهاد است که نقش اصلی را بازی میکند؛ وفیفه
فقیه اين است که بدون انحراف از اصول کلی ،مسائل زئی و متغیر و تابع گذشـت زمـان را بررسـی
کند و بر اساس همان احکام و چارچوبهای اصلی که توسط وحی عرضه شده است ،احکام مناسـب
را صادر کند" (قدران قراملکی 71 :1285 ،و73به نقل از امیرحسین فتحی).
در مهوری اسالمی و به میمنت انقالب اسالمی که بر پايـه سـه رکـن رهبـری فقیـه ،حدـور
گسترده ملت مسلمان و با تکیه بر مکتب اسالم به پیروزی رسید ،ناريـه و يـت فقیـه در چـارچوب
ناام مهوری اسالمی و با تصويب قانون اساسی شکل گرفت و واقعیت پیدا کرد .حکومـت و يـت
فقیه حکومت قوانین الهی بر همه مردم است.
در گفتمان اسالمیت انقالب اسالمی بر حاکمیت الهی فقیه تاکیـد مـیگـردد و مـردم نقشـی در
7

مشروعیت بخشی حکومت ندارند و حداکثر در تحقق و فعلیت يـافتن آن موثرنـد .ايـن گفتمـان بـا
قطعی تلقی کردن نصب الهی فقیه که با واسطه ائمه صورت گرفته ،عمالً راه را بر مشروعیت مردمی
میبندد و حکومت را حق فقیه و اطاعت را تکلیف مردم تلقی میکنـد (حسـینیزاده 353 :1282 ،بـه
نقل از محسن پالیزبان) چون و يت فقیه امانتی است الهی ،رای و انتخاب مردم در ثبوت آن نقشـی
ندارد و چنان نیست که اگر مردمی رای ندادند ،او امام و ولی امر نباشد و دخـالتش در امـور غاصـبانه
 .1البته اين مبحث در حوزه دسته بندی که از ناريههای مشروعیت و يت فقیه صورت گرفته قرار مـیگیـرد .بـر
اساس اين ناريه (ناريه انتصابی مطلقه فقه (ار حیت اسالمیت بر مهوريت)؛ منبع مشروعیت و يـت فقیـه،
خداوند است و هیچکس بدون او حق و يت ندارد .در اين چارچوب ،فقیه عادل و وا ـد شـرايط از سـوی ائمـه
معصومین به شکل عام منصوب میشود و نقش مردم همانند نقشی است که در زمینه و يت امامـان معصـوم
مطرح است يعنی پذيرش مردم و افهار اطاعت از فقیهی که نبض امر را به دست گرفته است .بنابراين بر طبق
اين ناريه فقیه عادل از انب شار مقدس منصوب شده و مشروعیت خود را از آن ناحیه کسب میکند و حکم
وی بر معیت احکام اول و ثانوی مقدم است .چنین فقیهی چون نايب امام زمان است ،همه اختیارات پیـامبر و
ائمه اطهار را در امر حکومت داراست و اينگونه نیست که اختیارات فقیه در دايره محدودی باشد بلکه او صاحب
و يت مطلقه است.
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باشد (طاهری خرم آبادی.)72 ،
تاثیر حدور مردم در صحنه عمل و افهار رای آنان در قلمرو فکر نه تنها ضـامن ا ـرای و يـت
فقیه است بلکه مايه موفقیت اصل دين و حاکمیت قرآن و زمامداری پیامبر اکرم و رهبری امامان
معصوم میباشد و هرگز نبايد بین تاثیر خار ی حدور مردم و بین تاثیر آن در ايجاد حق حاکمیت
و علیت نسبت به اصل و يت فقیه خلط نمـود و بـه بهانـه تکـريم آرای عمـومی ،حـق حاکمیـت را
مجعول خلق دانست و نبه ربوبی او را رها کرد ( وادی آملی.)31 ،1268 ،
آيت ا مصباح در اين ارتباط در کتاب نگاهی گذرا به ناريه و يت فقیه میگويد" :ولی فقیه بـا
نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان حق مالکیت پیدا کرده و مشروعیت دارد  ...در زمان غیبـت
امام معصوم نیز مانند زمان حدور پیامبر و امامان معصوم مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشـی بـه
حکومت فقیه نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین فرد و مصداق ندارند" (مصباح 72 :1278 ،به نقـل
از پالیزبان) .اين و يتی که به فقیه نسبت میدهیم آن چیزی است که خداوند برای فقیه تعیین کرده
و امام زمان بیان فرموده است ،نه اينکه مردم به او و يت داده باشند (مصـباح .)76 :1278 ،ولـی
فقیه يعنی انشین امام معصوم ،يعنی کسی که میخواهد حق را تعیین کند .اين که امام مـیفرمايـد
رئیس مهور منتخب بدون نصب ولی فقیه ،طاغوت است يعنی همین (روزنامه پرتو.)82/17/7 ،
در اينجا به چگونگی شکلگیری ناريه و يت فقیه در قالب قانون اساسـی مـیپـردازيم .بعـد از
پیروزی انقالب اسالمی و در مراحل اولیه شکلگیری ناام اسالمی و همزمان با تدوين قانون اساسی
در مجلس خبرگان ،تالش وسیعی هت ممانعت از تصويب اصل و يت فقیه از سـوی عناصـر بـی-
اعتقاد به مبانی حکومت اسالمی آغاز گرديد ،اين ريان در تبلیغات انسجام يافتهای سـعی در القـای
شبهاتی در ارتباط با شکل و کارآمدی ناام مبتنی بر و يت فقیه را داشتند که بارزترين آنهـا سـعی
در ديکتاتوری لوه دادن اين ناام بود.
امام امت که خود بزرگترين مبارز ضداستبدادی و استعماری در تاريخ معاصر محسوب مـیگـردد،
در ارتباط با مسئله نفی ديکتاتوری و يت فقیه میفرمايند:
"خیال میکنند که اگر چنانچه و يت فقیه پیش بیايد قدیه قلدری پیش میآيد ،در صورتی کـه
در اسالم اين حرفها نیست .اينها فقط حرف میزنند .اينکه میگويند ديکتاتوری پیش میآيد نه اين
است که ندانند اين طور نیست ،لیکن اينها از اسالم متنفرند .قدیه و يت فقیه ي

چیزی نیست که

مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد ،و يت فقیه چیزی است که خداوند تبار و تعـالی درسـت کـرده
است .همان و يت رسولا است و اينها از و يت رسولا هم مـیترسـند .شـما از و يـت فقیـه
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نترسید .فقیه نمیخواهد به مردم زورگويی کند .اگر ي

فقیهی بخواهد زورگويی کند ،اين فقیه ديگر

و يت ندارد .در اسالم قانون حکومت میکند .پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود ،تابع قـانون الهـی.
اگر پیغمبر ي

شخصی بود که میترسیدند کـه مبـادا يـ

شخد ديکتاتور بود و ي

وقـت همـه

قدرتها که دستش آمد ديکتاتوری بکند ،اگر آن شخد ديکتاتور بود ،فقیه هـم مـیتوانـد ديکتـاتور
باشد .لوی ديکتاتوری را میخـواهیم بگیـريم .نمـیخـواهیم ديکتـاتوری باشـد ،مـیخـواهیم ضـد
ديکتاتوری باشد .و يت فقیه ضد ديکتاتوری است ،نه ديکتاتوری( .صحیفه امام خمینی)211 ،17 ،
و يا در موضعی ديگر تاکید مینمايند:
"آن اوصافی که در ولی است ،در فقیه است که به آن اوصاف ،خدا او را ولی امر قرار داده اسـت،
با آن اوصاف نمیشود که پايش را ي

قدر غلط بگذارد .و يا در نوشتاری منشـا تـولی فقیـه در امـور

شرعی ،سیاسی و ا تماعی را اينگونه تبیین مینمايند:
"یقهای جامعالشرایط از طرف معص مین نیاب در تمام ام ر شکرعی و سیاسکی
اجتماعی دارند و ت لی ام ر در یب هبری م ه ل به نان اس "

بدين ترتیب با تاکید بلیغ امام راحل و تصريح بر اينکه حکومـت مبتنـی بـر و يـت فقیـه لزومـاً
مساوی با حکومت اسالمی در عصر غیبت است اين اصل اساسـی اسـالم قانونیـت يافـت و پـس از
گذشت قرنها از غیبت کبری حدرت ولی عصر اولـین حکومـت اسـالمی مبتنـی بـر نصـب آن
حدرت به مفهوم کامل و همه انبه آن استقرار يافت و تالش معاندان آگاه و ناآگاه ره به بیراهه برد
(کريمی)1287 ،
مقام معام رهبری در تبیین شاخدهای مکتب حدرت امام در باب انقـالب اسـالمی و و يـت
فقیه عنوان مینمايد":شاخد مهم مکتب سیاسی امام بزرگوار پاسداری از ارزشهاسـت ،کـه ماهـر
آن را امام بزرگوار در تبیین مسئلهی و يت فقیه روشـن کردنـد .از اول انقـالب اسـالمی و پیـروزی
انقالب و تشکیل ناام اسالمی ،بسیاری سعی کردهاند مسئلهی و يت فقیه را نادرست ،بد و برخالف
واقع معرفی کنند؛ برداشتهای خالف واقع و دروغ و خواستهها و توقعات غیرمنطبـق بـا مـتن ناـام
سیاسی اسالم و فکر سیاسی امام بزرگوار .اين که گاهی میشنويد تبلیغاتچیهای مجـذوب دشـمنان
اين حرفها را میپراکنند ،مربوط به امروز نیست؛ از اول ،همین ريانات و دسـت آموزهـا و تبلیغـات
ديگران اين حرفها را مطرح میکردند .عدهايی سعی میکنند و يـت فقیـه را بـه معنـای حکومـت
مطلقهی فردی معرفی کنند؛ اين دروغ است .و يت فقیه طبق قانون اساسـی نـافی مسـئولیتهـای
ارکان مسئول کشور نیست .مسئولیت دستگاه هـای مختلـف و ارکـان کشـور غیرقابـل سـلب اسـت.
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و يت فقیه ،ايگاه مهندسی ناام و حفظ خط و هت ناام و لوگیری از انحراف به چپ و راسـت
است .اين اساسیترين و محوریترين مفهوم و معنای و يت فقیه است .بنابراين و يت فقیه نه ي
امر نمادين و تشريفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است ،آنطوری که بعدی از اول انقالب ايـن را
میخواستند و ترويج میکردند ،نـه نقـش حاکمیـت ا رايـی در ارکـان حکومـت دارد؛ چـون کشـور
مسئو ن ا رايی ،قدايی و تقنینی دارد و همه بايد بر اساس مسئولیت خـود کارهـایشـان را انجـام
دهند و پاسخگوی مسئولیتهای خود باشند .نقش و يت فقیـه ايـن اسـت کـه در ايـن مجموعـهی
پیچیده و درهم تنیدهی تالشهای گوناگون نبايد حرکت ناام ،انحراف از هدفها و ارزشهـا باشـد؛
نبايد به چپ و راست انحراف پیدا شود .پاسداری و ديدهبانی حرکت کلی ناام به سـمت هـدفهـای
آرمانی و عالیاش ،مهمترين و اساسیترين نقش و يت فقیه است .امام بزرگوار اين نقـش را از مـتن
فقه سیاسی اسالم و از متن دين فهمید و استنباط کرد؛ همچنان که در طول تاريخ شیعه و تاريخ فقه
شیعی در تمام ادوار ،فقهای ما اين را از دين فهمیدند و شناختند و به آن اذعان کردند( .بیانـات مقـام
معام رهبری در سالگرد ارتحال حدرت امام خمینی).1282 ،
بنا بر آنچه در باب اسالمیت انقالب اسالمی که در گفتمان و يت مطلقه فقیه تعريـف و تشـريح
گرديده ،رويکرد مخالفان انقالب اسالمی در عرصه چالش با و يت فقیـه از چنـد زاويـه قابـل تامـل
است:
 .1انقالب اسالمی و يت فقیه را ي

صفت ذاتی و يکی از ارکان اساسـی خـود مـیدانـد .متزلـزل

نمودن اين رکن اساسی از انقالب اسالمی ،به تزلزل و هدم آن منجر خواهد شد.
 .3وقتی و ود ي

حکومت اسالمی بدون ولی فقیه ممکن نیست ،روشن است کـه و ـود فقهـا يـا

روحانیون نیز امری ضروری خواهد بود و ولی فقیه بر اساس ي

سنت تاريخی شـیعی از حـوزه-

های علمیه پرورش میيابد.
 .2حکومت اسالمی بدون و يت فقیه امری ممکن نیست ،بنابراين چالش با اصل و يـت فقیـه بـه
معنی تعارض و مبارزه با حکومت اسالمی تلقی میگردد.
نسبت جمهوریت و اسالمیت در اندیشه حضرت امام

حدرت امام خمینی ،مهوريت و اسالمیت را مددکار و يار همديگر میدانند و چنین فرضـی کـه
مهور و اسالم به نفی يکديگر يا تعارض مقابل همـديگر برردازنـد را مـدنار ندارنـد امعـهای کـه
مسلمان و مقید به امور مذهبی باشد ،به مقابله بـا اسـالمیت دولـت نمـیپـردازد و حـذف اسـالمیت
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حکومت از لحاظ عقلی و حافاه تاريخی مردم مسلمان معقول و صحیح به ناـر نمـیرسـد (قنـواتی،
 176 :1287به نقل از پالیزبان).
امام خمینی میفرمايند" :مردم اسالم را به ذات میخواهد .آنها مسلمانند (صـحیفه نـور:17 ،
 .)72به حمداله مردم ما دارای رشد دينی سیاسی مطلوب میباشند و خود را افـراد متـدين و دردمنـد
مستدعفان و آگاه به مسائل دينی ،سیاسی همگام با محرومین میدانند .فرق بین انقـالب اسـالمی و
انقالب غیراسالمی نیز در همین است .انقالب وقتی اسالمی شد تودههای مردم همراه با آن هسـتند
و وقتی تودههای مردم با شما همراه شوند ،زود پیش میرود و کم فسـاد اسـت .فسـادش کـم اسـت
(صحیفه نور .)137 :17 ،مردم اسالم را میخواهند .ديانت را میخواهند .رضای خدا را میخواهند .اين
همه مردمی که در ايران در طول اين مدت مبارزه کردند حا هم دارند مبارزه میکنند .در بهـههـا
مبارزه میکنند .در پشت بهه مبارزه میکنند .اينها برای اسالم اسـت و بـرای خداسـت" (صـحیفه
نور.)72 :17 ،
در گفتمان مهوری اسالمی حق تعیین سرنوشـت بـه مـردم واگـذار مـیشـود و معمـار واقعـی
اسالمیت ناام اراده و تصمیمات مهور است .مهور در چارچوب اهداف و احکـام ديـن بـه دخـل و
تصرف در حکومت میپردازد .برای ساختن چنین سرنوشتی بر مهور وا ب است که حاکمانی صالح
و عالم انتخاب نمايد .هنگامی که مهور وفیفه اطاعت از حاکم صالحیتدار از هت علمی و عملی
را عهده دار است که به تشخید نهايی صالحیت حاکم دينی برسد و فقیه تا وقتی کـه مهـور رای
به صالحیت و کفايت وی ندهد و از طرف مردم و خبرگان منتخب و مورد اعتماد احـرازدار شـرايط و
صفات مذکور در قانون اساسی و شريعت نباشد بر وی وا ب نیست که اعمال حاکمیت نمايد .در غیر
اينصورت اعمال حاکمیت او مشروعیت ندارد .اسالمیت به هیچ و ه فلسفه تحمیلی بـر مهـور را بـا
خود همراه ندارد و در پی آن نیست که خود را بر مهور تحمیل نمايد .اسالمیت ارمغان خداوند برای
هدايت بشر است اما در عین حال اختیار به مردم واگذار شده تا تصمیم بگیرند و انتخاب نمايند .امـام
خمینی در اين مورد میفرمايد" :ما بنا نداريم ي

تحمیلی به ملتمان نمائیم .اسالم بـه مـا ا ـازه

نداده است ديکتاتوری نمائیم .ما تابع آرای ملت میباشیم .ملت مـا هـر طـور رای داد مـا هـم از آن
تبعیت می نمائیم .ما حق نداريم خدای تعالی به ما حق نداده است .پیغمبر اسالم به ما حق نداده است
که به ملتمان چیزی را تحمیل نمائیم" (صحیفه نور.)181 :17 ،
در اين گفتمان برای لوگیری از استبداد و ديکتاتوری ساز و کاری مطمـئن انديشـیده شـده بـه
طوری که حتی ولی فقیه با ي

گناه مسلم از و يت میافتد "اگر فقیهی ي

مورد ديکتاتوری بکنـد
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از و يت میافتد .خیال میکنند اگر چنانچه و يت فقیه پیش بیايد قلدری پیش میآيـد .ديکتـاتوری
پیش میآيد .در حالی که در اسالم از اين حرفها نیست .اگر و يت فقیه نباشد ،ديکتاتوری میشـود.
و يت فقیه ضد ديکتاتوری است نه ديکتاتوری (صحیفه نور.)181 :17 ،
در انديشه انقالب اسالمی خواست و مطالبات مردم مسلمان با خواست و مطالبات و مبانی اسالم
در ي

مسیر قرار دارد .هر دو نو مطالبات از پايه و اساسی واحد برخوردارند .آنچه امعه اسالمی به

دنبال و تعقیب آن است ،همان را اسالم میخواهد .اسالم چیزی ـدای از خواسـت و اراده مسـلمین
دنبال نمیکند و حکومتی که بر خالف رضای مردم باشد بر خالف رضای خدا نیز هم هست .انقالب
اسالمی عالوه بر پايگاه مردمی دارای پايگاه الهی و دينی نیز میباشد.
از آنچه بیان شد مشخد میشود که در انديشه انقالب اسالمی ،اسالمیت و مهوريت پشـتیبان
يکديگرند و امام خمینی تناقدی در نسبت اين دو مفهوم با يکديگر قائـل نیسـتند .در ايـن تفکـر
اسالمیت و مهوريت از تفاهم برخوردار بوده و زم و ملزوم يکديگر بوده به گونهای که تصور يکـی
بدون تصور ديگری امکانپذير نیست (پالیزبان.)1287 ،
نتیجهگیری

در اسالم مردم ي

رکن مشروعیتند ،نه همهى پايهى مشروعیت .ناام سیاسى در اسالم عـالوه بـر

رأى و خواست مردم ،بر پايهى اساسى ديگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مىشود ،استوار است .اگـر
کسى که براى حکومت انتخاب مىشود ،از تقوا و عدالت برخوردار نبود ،همهى مـردم هـم کـه بـر او
اتفاق کنند ،از نار اسالم اين حکومت ،حکومت نامشروعى است؛ اکثريت که هیچ ... .بنابراين ،پايهى
مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پايهى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عـدالت هـم
بدون رأى و مقبولیت مردم کارايى ندارد .لذا رأى مردم هم زم است .اسالم براى رأى مردم اهمیت
قائل است .فرق بین دمکراسى غربى و مردمسا رى دينى که مـا مطـرح مـىکنـیم ،همـین اسـت
(صحیفه نور .)223 ،2 ،در واقع نگاهی گذرا بر انديشه فکری و عملی حدـرت امـام نشـان مـیدهـد
معامله اعتقاد خاصی به مشارکت مردمی داشتند و در همه فرمايشات ايشـان از ملـه وصـیتنامـه،
شايد بعد از کلمه اسالم ،کلمه مردم پر کاربردترين کلمه نزد ايشان باشـد (اينکـه مـا همـه چیـز را از
مردم داريم ،اينکه مردم ولی نعمت ما هستند ،اينکه میزان رای ملت است ،اينکه بايد عصاره فدـائل
ملت در مجالس محقق شود).
بعد از صدر اسالم و در دوران غیبت امـام زمـان در نـزد مسـلمانان بـرای تشـکیل حکومـت
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اسالمی هیچ گونه دستورالعمل واضح و روشنی و ود نداشت .ايشان نه تنها تحت اين عنوان ناريـه-
ای را ارائه دادند ،بلکه آن را به طور عملی به ا را در آوردند .اين ناريه ،ناريهی ناام و يـت فقیـه
بود که در آن ي

فقیه عادل به عنوان ولی فقیه و نیز ي

مقام عالی حکومـت اسـالمی بـر امـوری

مانند چگونگی برگزاری انتخابات و تشکیل شورای نگهبان و غیر ناارت دارد.
پس از تبیین نهدت اسالمی و مبانی آن ،مطرح شدن شکل آن از سوی امام راحل خط بطالنـی
بود که بر افکار متاثر از فرهنگ بیگانه ،کشیده شـد؛ يعنـی کسـانی کـه تالششـان در حـذف کلمـه
«اسالمی» از مهوريت بود تا بدين وسیله انقالب اسالمی را به سمت دول شرقی و غربی بکشـانند،
امام راحل با قاطعیت تمام در مقابل اين تفکرات انحرافی بر مهوری اسالمی تاکید و اصـرار فرمـود
که شکل حکومت ،مهوری اسالمی است نه ي

کلمه کم نه ي

کلمه زياد .و باز فرمـود« :شـکل

حکومت ما مهوری اسالمی است .مهوری به معنای ايـن کـه متکـی بـر آرای اکثريـت اسـت .و
اسالمی برای اين که متکی به قانون اسالم است .و ديگر حکومتها اين طور نیسـتند کـه تکیـه بـر
قانون اسالم داشته باشند» (لیال صالحی ،رقیه بهزاد)
علی ايحال با عنايت به مطالب فوق در مسیر انقالب ماندن يعنی اعتقـاد بـه مولفـههـای اصـیل
انقالب اسالمی يعنی اطاعت محض از و يت فقیه و اعتقاد به مردم .در مسیر انقالب ماندن يعنـی از
هر طبقه و مقام و مسئولیتی که باشیم بايد در مقابل امـر و يـت سـر تعاـیم فـرو آورد ،در غیـراين
صورت معنا و مفهوم انقالب اسالمی و و يت فقیه را در نکردهايم.
اولین شاخصه انقالبی بودن دوست داشتن خدا ،رسول و هاد است و اين که اسالم و و يـت را
از همه بیشتر دوست داشته باشیم (ماندگاری.)1275 ،
آيت ا محمد يزدی به بیانات رهبر انقالب در مورد انقالبی بودن حـوزه اشـاره نمـوده و معتقـد
است" :انقالبی بودن به معنای اين است که انقالبـی رژيمـی را سـرنگون کـرده اسـت و بعـد از آن
حاکمیت حکومت اسالمی که امام راحل در نجف اشرف تدريس کردند در کشور حاکم شـد .انقالبـی
بودن ،يعنی حفظ و حراست حاکمیت و يت فقیه از توطئههـای دشـمن ،بـه فرمـوده رهبـر انقـالب،
دشمن به دنبال از بین بردن حاکمیت اسالم ،قرآن و و يت فقیه است و تنها به دنبال اين نیست که
چرا بمب هستهای ،سراه و نیروی زمینی داريـد و چـرا مـیخواهیـد اسـتقالل فرهنگـی ،ا تمـاعی و
7

اقتصادی داشته باشید (يزدی.)1275 ،

1 http://dana.ir/News/758181.html

ویاداری به دوگانه جمه ری و اسالمی شرط انقالبی ماندن ررر
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