
 :بخش چهارم

 و مردمياسي نظام ستيمشروع

هدف كلي
آشنايي فراگيران با مشروعيت سياسي، انواع آن و نقش مردم در مشروعيت سياسي

اهداف رفتاري
:پس از مطالعه اين بخش، فراگيران قادر خواهند بود

.مشروعيت سياسي را تعريف نمايند)1

.انواع مشروعيت سياسي را نام برده و توضيح دهند)2

.دتحليل كننساالري و نقش آن در مشروعيت نظام سياسي را مردم)3

.حكومت اسالمي را با دموكراسي مقايسه نمايند)4

.را توضيح دهند) ره(حكومت اسالمي از ديدگاه امام خميني)5

.ندتشريح كنمشروعيت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را جايگاه )6



51515151 مشروعيت نظام سياسي و مردم مشروعيت نظام سياسي و مردم مشروعيت نظام سياسي و مردم مشروعيت نظام سياسي و مردم

 تعريف مشروعيت سياسي - 4-1
باشد كه درك و فهم آن نيازمند دقت وافر يكي از مفاهيم اساسي علم سياست ميمشروعيت 

 در واقع، مشروعيت ماهيت ادعاي .پذيرند زيرا تمامي اجزاء نظام سياسي از آن الهام مي.است

 سلطه و قدرت سياسي بر مباني نظري خاصي استوار است .شودحاكم نسبت به قدرت تلقي مي

.شودر گرفته نشود، قدرت سياسي با عدم مشروعيت سياسي روبرو ميكه اگر آن مباني در نظ

 زيرا عدم .هر واحد سياسي از اينكه دچار عدم مشروعيت شود بسيار نگران خواهد شد

گرايي، دخالت  خويشاوندگرايي، گروه: از قبيلهاي سياسي زياديمشروعيت سياسي آسيب

… و  نفوذ،فساد و ارتشاءون از سوي حكام، ، عدم رعايت قان)كودتا(نظاميان در امور سياسي 
هاي مشروع كالً ومتحك.  نظامي سالم است،رو نظام مشروعاز اين.را در پي خواهد داشت

شود چون ها ابراز مي رضايت عمومي كه به اين نوع حكومت.تر هستندتر و آزادمنشماليم

.سازدعمال زور معاف مي حكومت را از رجوع به ا،منطبق با ايمان مشترك و عمومي است

كنند، ناچار از شدت هاي نامشروع كه عليه معتقدات و ايمان عمومي قيام ميبالعكس حكومت

 بنابراين، هرگونه اقدامي عليه حكومت به جاي اينكه مذموم شمرده شود، مورد .عمل هستند

ت جدا و دانند و خود را از حكوم مردم حكومت را از آن خود نمي.گيردتحسين قرار مي

بينند و در نتيجه حكومت  مردم ديگر خود را موظف به اطاعت از آن نمي.كنندبيگانه تلقي مي

 بر اين اساس، حكومت بيشتر به زور و اجبار .براي اجراي احكام خويش بايد به زور تكيه كند

 جايي يابد، تاكند و به اين ترتيب بيگانگي ميان مردم و حاكمان افزايش ميفيزيكي تكيه مي

.شوداي كوچك از هم پاشيده ميكه حكومت با ضربه

انواع مشروعيت سياسي - 4-2
ترين نوع  اما معمول.شودبندي ميمشروعيت سياسي به نوبه خود در انواع گوناگوني رده

قسيم ت او مشروعيت يا حقانيت را به سه دسته اصلي .گرددماكس وبر برمينظر بندي به تقسيم

.شماردهاي سياسي را بر ميمباني حقانيتكند و سپس مي

ها از ها صورت گيرد و مردم نيز به موجب همان سنتهر گاه حكم بر مبناي برخي سنت

 اگر پادشاهي . استمشروعيت نظام سياسي سنتي در آن صورت .حكومت فرمانبرداري كنند

اند ند يا مدعي شدهاكند به اين دليل است كه نياكان او نيز هميشه حكومت كردهحكومت مي

اند و يا اينكه شوراي قبيله از طريق مراسم سنتي او را كه خدايان او را براي حكومت برگزيده
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.به حاكميت انتخاب كرده است، در اين گونه جوامع، رهبران سنتي انديشناكي زيادي ندارند

فراد جامعه حق  هيچ يك از ا.اندزيرا فرمانروايان براساس سنن و رسوم به پادشاهي رسيده

 اما اين بدان معني نيست كه چنين .تواند داشته باشداعتراض نسبت به حكمراني آنان نمي

 كشورهاي بيگانه تنها دشمنان جوامع سنتي .حكمراناني از هرگونه اعتراضي مصون هستند

 اگر چه ممكن است به شكل .نيستند، بلكه مبارزه و مخالفت در بطن چنين جوامعي وجود دارد

 منبع و .شود گاهي مشروعيت سياسي جوامع سنتي با بحران روبرو مي.يرزميني و نهاني باشدز

 فرهنگ و .اي هستندجامعه دسته اول عوامل برون.گيردمنشأ بحران از دو دسته عوامل نشأت مي

اي از انديشمندان كشاند و عدهتمدن بيگانه اساس و بنيان مشروعيت سياسي را به چالش مي

 هرگاه.اي هستندجامعه دسته دوم عوامل درون.سازدسنتي را با خود همراه ميجوامع 

حكمرانان قدرتشان را خيلي فراتر از سنت گسترش دهند ممكن است مشروعيت سنتي خويش 

 در اين وضعيت، ممكن است براي حفظ جامعه سنتي حكمران متخلف .را از دست بدهند

.يدآدگرگوني اساسي شود و نظام سياسي نويني پديد  يا آنكه نظام سنتي دچار .سرنگون شود

اي عاطفي و مبتني بر ارادت شخصي باشد، در اين حال اگر رابطه حكم و اطاعت، رابطه

چنين حكمراناني سنت را .  است يا كرامت شخصيدمبتني بر فرحالت مشروعيت نظام سياسي 

سازند و  دچار دگرگوني ميرهبران فرهمند نخست زندگي روحي فرد را. گيرندناديده مي

كه در عقالني فرهمندي نيرويي است غير. كنندسپس در نهادهاي اجتماعي تحول ايجاد مي

در . بيني ناپذير استيد و همانند نيروهاي حاكم در آن حوزه پيشآندگي اجتماعي پديد ميز

يش را از چنين نظامي، اگر رهبر فرهمند مطابق با اعتبار خويش عمل نكند، مشروعيت خو

در اين حالت ممكن است رقيب فرهمند ديگر با تكيه بر سنت جانشين وي . دهددست مي

هاي خاص رهبر هاي سنتي يا فرهمند بر پايه سنن يا ويژگياجمالي، نظامدر يك نگاه . شود

مردم در حكم رعايا يا بندگان . در اين گونه جوامع، اراده مردم جايگاهي ندارد. اندشكل گرفته

. باشدچون و چرا اولين و مهمترين وظيفه يك فرد در برابر حاكم ميتبعيت بي. ستنده

 وقتي حكم و اطاعت . است قانونيـخردوند سومين و آخرين نوع مشروعيت، مشروعيت 

اي بوروكراتيك، بر حسب قوانين و هنجارهاي عيني صورت بگيرد، چنين سياست و سلطه

ساي جمهور يا وانتخاب مشروع رشيوه ، قانون.ستقانوني و مبتني بر كنش عقالني ا

 زيرا هر كنش و عملي بر .زدايد چنين نظامي خودكامگي را مي.كندها را معين ميصدراعظم

ها اعظم نه تنها پادشاهان، بلكه رهبران احزاب، صدر.پذيرداساس دليل روشن و كافي انجام مي
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 از اين رو هر رژيمي كه .داندقانوني ميـو هر شخصي خود را نيازمند به معيارهاي خردوند

 زيرا مشروعيت چنين نظامي .گيرداصولش را اعالم كند مورد داوري مردم خود قرار مي

 حاكمان .باشد قدرت از آن مردم است و حاكم نماينده مردم مي.باشدگرفته از اراده مردم ميبر

رو،  از اين. براساس قانون عمل كنند آنها بايد.شوندبر اساس صالحيت و شايستگي انتخاب مي

.دهندهر گاه فرمانروايان موازين قانوني را در نظر نگيرند مشروعيت خود را از دست مي

ساالري و نقش آن در مشروعيت نظام سياسيمردم-4-3
هاي اسالمي در برانگيز ميان فرقهبحث مشروعيت سياسي دولت اسالمي از مباحث مناقشه

 مسلمانان در اين مورد كه خداوند منبع نهايي و ذاتي مشروعيت سياسي .تگذشته و حال اس

گيرد كه آيا خداوند حق ديني است اختالفي ندارند ولي اصل اختالف از اينجا شكل مي

حاكميت بر مردم را به فرد يا صنف خاصي داده و يا اين حق را در چارچوب اهداف دين و 

 از البالي اين سوال دو مبناي مشروعيت .كرده استاحكام شرع به همه امت اسالمي تفويض 

 در ديدگاه .مردميـ مشروعيت الهي بالواسطه و مشروعيت الهي سياسي به وجود مي آيد؛ 

 ولي در ؛باشدعلماي شيعه مبناي مشروعيت از طريق نص بيان شده و مخالفت با آن حرام مي

ل تحوالت عميق در انديشه و تجربه و هم به دلي) ع(عصر كنوني هم به دليل غايب بودن امام 

،اي براي مردم در بر پايي و استمرار حكومت شدهكنندهسياسي كه موجب ايجاد نقش تعيين

علماي شيعه به دنبال راهي براي نسبت دادن بخشي از مشروعيت حكومت به مردم برآمده و 

ر اين رابطه مشروعيت  شهيد مطهري د. مردمي ارائه دادند- هاي مبتني بر مشروعيت الهينظريه

يد و انتخاب يداند اول از طرف خدا و بعد تكميل آن با تاحكومت اسالمي را دو سويه مي

ساالري توانست به عنوان الگوي مناسبي جلب نظر كند و  به طور كلي در اين رابطه مردم.مردم

امع تواند هم در جوامع ديني و هم در جوساالري تنها شكل حكومتي است كه ميمردم

 به جرات مي توان گفت بهترين و ارزشمندترين ارمغان .غير ديني بحران مشروعيت را حل كند

.هاي سياسي اعطاي مشروعيت بوده استساالري به نظاممردم

حكومت براي همه از اسالم دين پويايي است و براساس اين پويايي هيچ شكل خاصي 

ايت اصول اسالمي بايد خود را با حوادث و  بلكه با رع،كند تجويز نميهانا و مكهانازم

:فرمايندمي) ع(مقتضيات زمان تطبيق دهيم تا از قافله عقب نمانيم چنانچه اميرالمومنين علي 

همانا خداوند واجباتي بر شما الزام كرده كه نبايد آنها را از دست دهيد و حدودي را بر شما (
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چيزهايي شما را بازداشته كه نبايد انجام دهيد و تعيين كرده كه نبايد از آن سرپيچي كنيد و از 

در مواردي هم سكوت كرده و حكم الزامي را بر شما معين نكرده است كه از روي فراموشي 

خواسته زندگي را بر شما آسان سازد بنابراين شما خود را به زحمت نيندازيد و نيست بلكه مي

.)به دنبال مسئوليتي كه خداوند نگفته نرويد

سازي تواند در درون حكومت اسالمي بوميساالري به عنوان يك شكل حكومتي ميممرد

شود و هيچ ناسازگاري با آن نداشته باشد و فقه سياسي شيعه با ظرفيت باالي خود استعداد 

ساالري در چارچوب نظام جوامع غربي شكل زيادي براي جذب اين نظريه دارد هر چند مردم

قضاوت در مورد آن بايستي مستقل از قضاوت ما در ابعاد ديگر نهادها گرفته و باليده است اما 

 اينكه اين نظام در سرزمين ما شكل نگرفته پس از ما نيست و با .و رفتارهاي غربيان شكل گيرد

، محمود، كريمي(.ما بيگانه است و براي هميشه بايد كنار بگذاريم فكري اشتباه خواهد بود

1388(

ر حكومت اسالمي  منبع مشروعيت د- 4-4
 از نظر ايشان .كنندنظريه سياسي خويش را در چارچوب حكومت اسالمي بيان مي) ره(امام

اي الهي است كه با بكار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به حكومت پديده

.كنـد ميتأمينباالترين وجه 

حكومت اسالم حكومت  «.داندميامام تمامي اجزاي نظام سياسي را تابع اراده خداوندي 

 در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون و فرمان و حكم خدا .قانون است

 همه افراد از . قانون اسالم يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسالمي حكومت تام دارد.است

.»قانون هستندگرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع ) ص(رسول اكرم

اي كه از مبدئي مدبر، عالم، حكيم و قادر مطلق بيني اسالمي، جهان هستي پديدهدر جهان

اش بر تمامي روابط و عوامل مادي و طبيعي حكمفرما است و هرگز گيرد كه ارادهسرچشمه مي

 كه اين واليت خداوند.موجودي را توان خارج بودن از تحت سرپرستي و واليت الهي نيست

 از سوي ديگر انسان هم جزئي از اين .گوينددر اصل تكوين و آفرينش را واليت تكويني مي

جهان هستي است و طبعاً از اين قانون كلي و واليت الهي مستثني نيست ولي از آنجا كه انسان 

نمايد لذا با ل كه با اختيار خويش حركت تكاملي خود را سير ميئوموجودي است آزاد و مس

پذيرد و خود را ملزم به واليت و قانون خدا انتخاب اين سرپرستي و واليت را ميآزادي و 
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گذاري در اجتماع انساني به خداوند  مفهوم اين نوع واليت اين است كه تشريع و قانون.داندمي

.تعلق دارد

كند، بلكه اساساً اين حق  ميتأكيدقرآن مجيد نه تنها بر واليت تكويني و تشريعي خداوند 

كند كه احدي غير از خدا داراي چنين حقي داند و صريحاً اعالم ميرا منحصر به خدا مي

».ي كه پديد آورنده آسمان و زمين استيخدا؟ يا غير خدا ولي خود قرار دهمآبگو  «:نيست

يا غير از خدا آ«:فرماينديه دهم ميآهمچنين خداوند در سوره شوري ) 14يه آسوره انعام (

رستاني قرار دادند و حال آنكه تنها او ولي و سرپرست است و هم اوست كه براي خود سرپ

».كند و بر هر چيزي قادر و تواناستمردگان را زنده مي

 بنابراين همه افراد جامعه از پيامبر .از نظر امام، اراده خداوندي بر هر چيزي حاكم است

آنجا هم كه  «:فرمايد امام ميگرفته تا عامه مردم همگي فرمانبردار قانون اسالم هستند و

 حضرت .و واليت داده شده از طرف خداوند است) ص(اختيارات محدودي به رسول اكرم

اند به پيروي از قانون الهي هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابالغ كرده) ص(رسول اكرم

و در حكومت ) ص(راي اشخاص حتي راي رسول اكرم «:كنندتصريح ميامام»بوده است

 حاكم جامعه اسالمي بر طبق .» همه تابع اراده الهي هستند.گونه دخالتي نداردقانون الهي هيچ

 از اين جهت هيچ تفاوتي بين فرمانروا و فرمانبردار وجود .نهندموازين و قوانين الهي قدم مي

امام .شوند هر يك از آنها گامي خالف معيارهاي قانوني بردارند با مجازات روبرو مي.ندارد

داند كه در صورت تخطي از مقام خويش معزول  ميحكومت را به منزله امانت نزد ولي فقيه

رتكب شد خود  فسقي م ـنعوذ باهللاـ اگر فقيهي برخالف موازين اسالم كاري انجام دهد  «:است

».ري ساقط شده استابه خود از حكومت منعزل است، زيرا از امانتد

 زيرا اراده خداوند عادل و مشروع بالذات .ه خداوندي استبنابراين مالك مشروعيت اراد

 از اين رو، هر اراده ديگري .تواند منبع و معيار مشروعيت باشدصورت نمي در غير اين.است

 زيرا بالذات از عدل و .تواند مالك مشروعيت باشدچه اراده انسان و چه غير انسان نمي

ابل اتصاف به عدل و شايستگي و مشروعيت شايستگي برخوردار نيست و تنها در صورتي ق

است كه تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعيت از اراده خداوند نامشروع و ظالم 

 هر نظام سياسي . از نظر امام، نظام سياسي نامشروع حاكميت طاغوت است.خواهند بود

 چون - آميز است هر نظام سياسي غير اسالمي، نظامي شرك.نامشروع حاكميت طاغوت است

.حاكمش طاغوت است
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سوال ديگر اين است كه نقش و جايگاه مردم در نظريه امام چيست؟ اراده مردم منبع 

يا اراده مردم در حكومت اسالمي چنين آ.هاي دمكراتيك استمشروعيت سياسي در حكومت

لهي يا اراده كند؟ از نظر امام تنها منبع مشروعيت حكومت اسالمي قانون انقشي را ايفا مي

. بدين جهت اراده مردم به هيچ وجه منبع مشروعيت نظام سياسي اسالم نيست.خداوند است

 داشتند و هيچگاه بر آن نبودند كه اراده مردم تأكيدامام همواره بر نقش مردم در امور مختلف 

.باشديبان ميكننده و پشت نقشي كه امام براي مردم در نظر گرفتند نقشي ايجاد.را ناديده بگيرند

از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت  «:فرمايدامام مي

كه تعيين نوع و شكل حكومت در چارچوب  عالوه برآن.»خود را در دست داشته باشند

تواندموازين اسالمي بر عهده مردم است بلكه هر نظام سياسي مشروع تنها با پشتيباني مردم مي

.اگر مردم پشتيبان يك حكومتي باشند «:فرمايند امام در اين زمينه مي.به حيات خود ادامه دهد

 اين رژيم از بين نخواهد ،اين حكومت سقوط ندارد، اگر يك ملت پشتيبان يك رژيمي باشند

».رفت

 اسالمي با حكومت استبدادي حكومتتفاوت -4-4-1
 منبع مشروعيت آن برخاسته از .كندمعه را اداره ميحكومت استبدادي به واسطه اعمال زور جا

تواند به اعمال  كسي نمي.داند حاكم خود را در برابر هيچ چيز مسؤول نمي.نيستاراده مردم 

 اين .كند زيرا او خود را فراتر از هر نوع قانون در جامعه قلمداد مي.حاكم اعتراض كند

 همچنين حكومت .ت دمكراتيك استخصوصيت وجه مميزه حكومت ديكتاتوري با حكوم

 مشروعيت حكومت اسالمي قوانين  منبع.خودكامه با حكومت اسالمي تفاوتي بنيادين دارد

تواند به ميل و اراده خود كاري انجام  از اين جهت فرامانروا نمي.الهي با اراده خداوند است

ت مستبد و خود راي حكومت اسالمي استبدادي نيست كه رئيس دول «:فرمايند امام مي.دهد

 هر كس را . مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند.باشد

 انعام كند و بر هر كه خواست تيول بدهد و اموال و امالك ملت را به اين و آن خواست

» دو ساير خلفا هم چنين اختياري نداشتن) ع(و حضرت امير المومنين) ص( رسول اكرم.ببخشد

 اگر رهبر جامعه . كشور را اداره كند،بنابر اين، حاكم اسالمي بايد بر اساس قوانين اسالمي

 از طرف ديگر .دهداسالمي از قوانين الهي تخطي كند، مشروعيت خود را از دست مي

 در نتيجه، اراده مردم منبع .حكومت اسالمي اراده مردم را در بسياري از امور به همراه دارد

 در حالي كه حكومت .استراده خداوند منبع مشروعيت در حكومت اسالميقدرت و ا
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استبدادي نه در زمينه قدرت به نيروي اراده متكي است و نه در مشروعيت به اراده خداوندي 

.متكي است

تفاوت حكومت اسالمي با دمكراسي-4-4-2
ين نوع حكومت  در ا.دمكراسي نوعي حكومت است كه منبع مشروعيت آن اراده مردم است

 حاكميت از آن مردم .گيردحكم و اطاعت برحسب قوانين و هنجارهاي عيني صورت مي

ها بر اين است كه براساس خواست  مبناي اين حكومت.هست و فرمانروايان تابع قانون هستند

اند و زمامداران آنها موظفند متناسب با آراي موجود و نظر اكثريت مردم، به خوبي شكل گرفته

 امام در نظراتشان تصريح .معه را اداره نمايند و رضايت كامل عموم مردم را فراهم نمايندجا

حكومت اسالمي نه استبدادي  «:كنند كه حكومت اسالمي با دمكراسي تفاوت بنيادين داردمي

 البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب .است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است

كنندگان در  مشروطه از اين جهت كه حكومت.ع آراي اشخاص و اكثريت باشد تاب،قوانين

) ص(اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم

 مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسالم است كه بايد رعايت شود از اين جهت .معين گشته

.»ر مردم استحكومت اسالمي، حكومت قانون الهي ب

 نمايندگان به نمايندگان .شوداراده مردم از طريق سيستم نمايندگي در دمكراسي جاري مي

درصورتي  «:فرمايند امام در نقد دمكراسي مي.آورنداكثريت مردم قوانين جديدي را پديد مي

هاي جمهوري و مشروطه سلطنتي، اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريتكه در حكومت

 كردند، پس بر همه مردم تحميل ب قانون تصوينمايند هر چه خواستند به ناممردم معرفي مي

 در حالي كه مالك مشروعيت حكومت در زمينه تقنين، اجرا يا قضا تنها اراده .»كنندمي

تواند مالك مشروعيت ها باشد نميخداوند است و هيچ چيز ديگر اگر چه اراده همه انسان

.حكومت باشد

شود آن است كه اگر اراده مردم با اراده خداوندي سوال مهمي كه در اين بحث مطرح مي

يا به پيروي از مرام و آ.در تعارض قرار گيرد تكليف كارگزاران حكومت اسالمي چيست

اصوالً «:دهندمذهب جهاني اراده مردم را به اجرا در آوريم؟ امام پاسخ كامالً روشني ارائه مي

 نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك آنچه بايد در

زنند كه برخالف اصول ديديد كه همه آنان حرفي مي] شوراي نگهبان[طرف بودند و شما

قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينكه تمام بر شما بشورند، انبياء همين طور عمل 
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 اين سخن به .»مقابل فرعون مگر غير از اين كرد؟ مگر موافقي داشت؟كردند، مثالً موسي در 

اين معني است كه مردم در يك نظام مكتبي قوانين و هنجارهاي معيني را از مبدأ هستي در 

 اين تفكر هيچ سنخيتي با استبداد .كنندو در چار چوب آن اراده خود را جاري مياختيار دارند

خواهد همه مردم بي چون و كند و مياس راي و اراده خود عمل مي زيرا فرد مستبد براس.ندارد

 ليكن حاكم اسالمي به مانند همه مردم در برابر قانون .چرا از خواست و اراده او تبعيت كنند

.اسالم برابر است و هيچ گونه امتياز يا برتري نسبت به ديگران ندارد

 و از منبعي كه بتواند مشروعيت توان گفت كه دمكراسي دچار بحران مشروعيت استمي

 زيرا اراده مردم كه زير بناي حكومت دمكراسي است اگر . كند برخوردار نيستتأمينآن را 

تأميندهد و قدرت اين حكومت را در صحنه اجرا چه به حكومت دمكراسي موجوديت مي

 كه توضيح يد زيرا همان گونهآ مشروعيت براي دمكراسي بر نميتأمينكند ولي از عهده مي

 زيرا عدل و .داده شد، اراده مردم خود نيازمند مالكي است كه مشروعيت آن را گواهي كند

 امام معتقدند كه خداوند قانون الهي را به انسان .ناپذير اراده مردم استشايستگي الزمه تفكيك

 تا .داي را پديد آورداده است تا بتواند به ياري موازين اسالمي نظام اجتماعي عادالنه

 اراده مردم در حكومت نقش . فردي فرهيخته و مهذب شود،وسيله انسان در تمامي ابعادبدين

يد آ اما اينكه نظام عادالنه چيست و چگونه به اجرا در مي.كننده عدل و شايستگي استايجاد

م به لكن اسال «:فرمايند امام در اين زمينه مي.تنها با اراده خداوندي تحققش ميسر خواهد بود

 وسيله اصالح .داندقانون نظر آلي دارد، يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي

 قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادالنه .دانداعتقادي، اخالقي و تهذيب انسان مي

» به منظور پرورش انسان مهذب است

توان به تقسيم بندي وِ بِر ل سياسي كه نمي مد.دهدامام الگوي نظام سياسي نويني را ارائه مي

تواند راهنماي ما در تطبيق نظريه  هر چند مدل وِ بِر در باب انواع مشروعيت مي.منطبق دانست

.ها باشدامام با ساير نظام

.كند كه در جهان معاصر منحصر به فرد استامام نظامي را طراحي مي

نگذار جمهوري اسالمي از قوانين اسالم و فلسفه نظريه واليت فقيه بيانگر درك عميق بنيا

 نظام سياسي كه اراده خداوندي و اراده مردم را به همراه دارد و اجراي .باشد معاصر ميسياسي

. آورداي سعادت دنيوي و اخروي انسان را به ارمغان ميدرست و هوشمندانه چنين انديشه

)1379، عباس، سليمان نژاد(
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)ره(خميني  اسالمي از ديدگاه اماممشروعيت حكومت- 4-5
 كه ندبرخي بر آن: هاي مختلفي وجود دارددرباره مشروعيت هم ديدگاهدر مورد ديدگاه امام

ديدگاه . مشروعيت حكومت اسالمي مشروعيت الهي مستقل از اراده عمومي استاز نظر امام،

سالمي بر دو پايه دارد كه براساس آن از نظر امام مشروعيت حكومت اديگري هم وجود

است كه تحت عنوان مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي از آن بحث شرعي و مردمي متكي

بر آنيم كه نشان دهيم كه صرف نظر از ديدگاه امام درباره مشروعيت اما در اين مقال. شودمي

هاي مشروعيت يكتوانند پايهاز نظر ايشان مردم به طور مستقل ميالهي حكومت اسالمي،

. يدات مختلفي را از بيانات امام استخراج كردمؤتوان  در اين زمينه مي.شوندنظام سياسي تلقي

حكومت اسالمي از » مشروعيت الهي«هايي كه بر پس از بررسي يكي از ديدگاهدر اينجا

. خواهيم پرداختمورد نظركند، به ارائه ديدگاه  ميتأكيدديدگاه امام

:ظر امام درباره مشروعيت معتقد استيكي از محققان در زمينه ن

ايشان آن چنان كه از با توجه به شواهدي كه از نظر امام ذكر كرديم، چون نظريه حكومتي

رئيس مجلس بازنگري نظر از نامه آخر ايشان بهآيد، صرفآثار مختلف ايشان به دست مي

.كندرا فراهم نميقانون اساسي، نصب الهي ولي امر است، لذا رأي مردم زمينه مشروعيت

مقبوليت را ناشي از راي و داند، بلكهاز ديدگاه فوق، امام مشروعيت را ناشي از مردم نمي

كه تفكيك مشروعيت و مقبوليت از داند اين ديدگاه نيز بر اين فرض استوار استنظر مردم مي

فكيك اين دو كه تجداگانه است؛ در حاليهم ممكن نيست و اصوالً اين دو مقوله از دو جنس

تأكيددهي پذير نيست و امام هم در عين اينكه بر نسب الهي در مشروعيتامكانمقوله در عمل

 دارند كه اتفاقاً تأكيددهي به حكومت نيز بر نقش مستقل مردم در امر مشروعيتكنند،مي

 اساسي،طور كه بعداً خواهيم ديد، نامه اواخر عمر ايشان به رئيس مجلس بازنگري قانونهمان

دهيتوان بر اساس آن از ديدگاه نقش مستقل مشروعيت شواهدي كه مي.مويد اين مسئله است

شود تواند در محورهاي زير مورد بحث واقعمردم به حكومت را مورد ارزيابي قرار داد، مي

مردم،  امام بر عدم مشروعيت رژيم شاه به لحاظ عدم اتكاي آن بهتأكيد:كه عبارت است از

امام به دهي مردم پس از پيروزي انقالب اسالمي، نامه حضرت امام بر نقش مشروعيتيدتأك

نظارت مردم ات امام بر ضرورت حفظ نظام، حقتأكيدمجلس خبرگان بازنگري قانون اساسي، 

مورد نقش مردم بر حكومت اسالمي از ديدگاه امام كه همگي اين محورها، ديدگاه امام را در

.دهد قرار ميتأكيداسالمي به صراحت مورد در مشروعيت نظام 
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دموكراسي، براي درك ديدگاه امام درباره مشروعيت حكومت اسالمي و نسبت آن با

اهميت اساسي درك نوع نگاه ايشان به انسان و نيز مالك اصلي در امر حكومت از نظر ايشان،

برداشت و انديشه سياسي ررسد كه امام دريافتي عرفاني از انسان دارد كه د به نظر مي.دارد

فلسفي هم قائل به اختيار انسان و  در عين حال امام به لحاظ. قاطعي گذاشته استتأثيرايشان 

.اش استجمله سرنوشت سياسيبالطبع حق و تكليف انسان در تعيين سرنوشت خود از

رورت وجود  ضدر نظريات امام درباره حق مردم در تعيين سرنوشت خويش از يك سو و

جديدي ميان تاريخي نبوت به عنوان هدايت انسان به سر منزل مقصود از سوي ديگر، رابطه

ديدگاه از يك  اين.است» بودن«غايت ) ره( دين به روايت امام .شوددين و سياست مطرح مي

را نتيجه » هبوط«كه اي استسو در تمايز روشن و تعارض بارز با آن ديدگاه ديني شناخته شده

ديگر، در تضاد با آن پندارد و دنيا را محل عذاب وي و از سويك انساني ميفطرت ناپا

ضرورت تقيد انسان به ديدگاه ديني است كه به رغم قائل بودن به نيك سرشتي انسان، به

يابد و حيات انسان تجلي مياي باور دارد كه در تمامي قلمروهايسرنوشت از پيش تعيين شده

.شناسدميرا مالك ايمان فرديدرجه تقيد به وضع موجود 

ابزاري است در خدمت انسان و گراي وي، دنياشناسي عرفاني امام و كالم ارادهاما در انسان

يابي هاي آن مسبوق به كمالاليه از نظر ما، دنيا در تمام سطوح و.آخرت دليل وجودي وي

 آن ،اسي دينيفكري، دموكر در اين چارچوب.انسان است؛ نه معطوف به غلبه بر وي

عرفاني انسان قرار دارد و يابيبندي از روابط انسان است كه در خدمت تحقق كمالصورت

به معني تحقق عيني حق تعيين راسي ديني، دموكراسيك در دمو.مصداقي از اراده انساني است

 رابطه .حيات فردي و جمعي است و دين به معني حضور حق درهاانسرنوشت اين دنياي انس

شناسي و احكام مبتني در انسانن و دموكراسي در ديدگاه امام خميني بر نظريات ايشاندي

كننده در ارزيابي نظام سياسي را  از سوي ديگر، امام خميني مالك اصلي و تعيين.است

داند، اسالمي را قوانين اسالمي ميداند و از آنجا كه محتواي حكومتمحتواي حكومت مي

هاي اوليه در حوزه سياسي از ضروريتداندكه جمهوريتا استبداد ميذات آن را در ضديت ب

.آن است

حقوقي رژيم نيست  به نظر امام اين شكل. محتواي حكومت است،از منظر امام مسئله مهم

جمهوري اسالمي را در نظر توان يكطبيعتاً مي «.كه اهميت دارد، بلكه محتواي آن مهم است

اي اسالم ما را به ترقي جامعهكنيم، شناخت اصيل كه فكر ميگرفت و آن به خاطر اين است
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 با اين حال تفسيري .»كندراهنمايي ميسرشار از استعدادها و تقواي انساني و عدالت اجتماعي

.از جمهوريت استدهد، همان مفهوم معمولكه از جمهوري ارائه مي

بر يك ين جمهوريجمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري است؛ لكن ا

 اما.اي متكي است كه قانون اسالم است يك حكومت جمهوري اسالميقانون اساسي

قانون جمهوري اسالمي براي اينكه به رأي اكثريت مردم متكي است و اما اسالم، براي اينكه

محتواي حكومت  برتأكيدطور نيست كه  بنابراين اين.»اش عبارت است از قانون اسالماساسي

تاسيس جمهوري و ان را از اهميت شكل آن غافل كرده باشد ؛ البته امام حتي ضرورتايش

 در واقع .دادندمي قرارتأكيدمشاركت مردم در امر سياسي را براساس اصول شرعي مورد 

حكومتي بود و ايشان نظريه  امام بر حضور و مشاركت مردم بر لزوم اين امر از باب حكمتأكيد

.دانستندر مطرح كردند و ميزان را راي مردمخود را از اين منظ

- ارائه مينقش حكم حكومتي آن است كه مطابق مصلحت، حكمي را كه در شرع نيامده
بخشد و آنان خواست به راي مردم اعتباركند، لذا ايشان با حكم حكومتي خويش، به نوعي مي

.را به سرنوشت خود حاكم سازد

چه پس از پيروزي در دوران مبارزه با رژيم سلطنتي ودر انديشه سياسي امام خميني، چه 

حق تعيين سرنوشت  از نظر ايشان.اهميتي كليدي دارد» حق تعيين سرنوشت«انقالب اسالمي، 

حق قانوني و حق حق شرعي، «:حقي شرعي و الهي است كه خداوند به انسان عطا فرموده است

»بشري ما اين است كه سرنوشتمان دست خودمان باشد

ايشان مشهود نظر امام، درباره حق انسان در تعيين سرنوشت خويش، در جاي جاي آثار

عقيده خود پايبندند و  امام در هر وضعيتي به لوازم اين.است و اصالً محل ترديد و انكار ندارد

.داندخدشه ميخواست مردم را در تعيين سرنوشت خويش به اصل هميشگي و غير قابل

 بر نقش مردم در حكومت اسالمي امامتأكيد-4-5-1
:اتكاي حكومت بر آراي مردم، جوهر انديشه سياسي امام خميني استي ملت وأر

.اندبه آن راي دادههاي مكررايم و ملت با راهپيماييما جمهوري اسالمي را اعالم كرده"

."اسالميد و موازينعمتكي به آراي ملت و مبتني بر قواحكومتي است 
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شروط محدود ت اسالمي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است واين حكوم

سالمي بعد از  ا امام در جايي ديگر، جمهوري.كننده آن هم قوانين الهي و آراي مردمي است

تفاوت كه در اين كند؛ با اينهاي موجود معرفي ميانقالب را از لحاظ شكلي مشابه جمهوري

:، اسالمي استجمهوري محتواي قوانين حاكم

بر يك قانون اما جمهوري به همان معنا كه همه جا جمهوري است؛ لكن اين جمهوري

.باشداساسي متكي است كه قانون اسالم مي

معتقدند؛ هر چند كه البته امام در قالب نگرش سنتي، به سازگاري اسالم و دموكراسي

اصول دموكراسي سخن سالم با امام هيچ وقت از ناسازگاري ا.زاويه ديد ايشان فقهي است

حاكميت «، »مردم«، »دموكراسي«،»جمهوريت«نگفته و در عين حال همواره در مفاهيمي چون 

اعتقاد ايشان به نقش ملت در  اين امر بيانگر.كردند ميتأكيد» حقوق ملت«و » ملت

.دهي به حكومت استمشروعيت

ون اساسيبه رئيس مجلس خبرگان بازنگري قاناماممه ان-4-5-2
 بر تأكيدحضرت امام به رئيس مجلس خبرگان بازنگري قانون اساسي، از حيث نامه

 مزبور در اواخر ه نخست به اين دليل كه نام:نظام اسالمي اهميت بسيار داردمشروعيت مردمي

نگاشته شده است؛ دوم به اين دليل كه اين نامه را به مجلس خبرگان قانون اساسي عمر ايشان

 امام در اين نامه به .فرمودند كه وظيفه اصلي آن اصالح قانون اساسي بوده استمرقوم

:شوديادآور ميصراحت

حكومتشان تعيين كنند، اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري

 در .تقهراً مورد قبول مردم اسوقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد،

.استشود و حكمش نافذاين صورت او ولي منتخب مردم مي

تر اينكه حكم ولي را مهمداند ودر اين نامه، امام نخست رهبر را با واسطه منتخب مردم مي

امام جمالت فراوان ديگري مبني  عالوه بر اين.داند كه منتخب مردم باشددر صورتي نافذ مي

.مردمي مشروعيت حكومت استدارد كه نشان مبناييابي حكومت از مردم بر مشروعيت
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حفظ نظام اسالمي و مبناي مردمي مشروعيت-4-5-3
هاي ديگري هم قابل داند، از راهامام مبناي مشروعيت قدرت سياسي را مردم مياين مسئله كه

م دانست، حفظ نظاهاي امام كه آن را اوجب واجبات ميتأكيدترين  يكي از مهم.استمطالعه

:حكومت اسالمي استو

دنيا مشاهده مسئله حفظ نظام جمهوري اسالمي در اين عصر و با اين وصفي كه در

.كندنميشود، از اهم واجبات عقل و شرع است كه هيچ چيز با آن مزاحمتمي

مؤثرترين عوامل را پشتيباني ترين و در واقعامام در راستاي حفظ نظام اسالمي، يكي از مهم

اگر ما تفكيك مشروعيت از در اين خصوص بايد گفت كه حتي. دانندنظام ميمردم از 

نيست، در عمل مقبوليت مردمي مقبوليت را هم قبول داشته باشيم كه به لحاظ عيني ممكن

واقع مملكت داري، براي حفظ در حقيقت، در عالم. براي حفظ نظام اسالمي ضرورت ندارد

در اين معنا . روري است ضظام بر اراده ملي، فرضينظام اسالمي فرض ابتناي مشروعيت ن

پايداري نظام سياسي اسالمي مشروعيت سياسي بيانگر پذيرش حكومت از سوي مردم است كه

)1384، مقصود، رنجبر(.كندرا تضمين مي

مشروعيت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-4-6
» جمهوري«كلمه . است» اسالمي «و» جمهوري«جمهوري اسالمي ايران مركب از دو كلمه 

 يعني حكومتي كه ،كندمحتواي حكومت را بيان مي» اسالمي«بيانگر شكل نظام است و كلمه 

ها  ايران انتخاب كرده اند و محتواي آن بر اساس مباني عقيدتي و برنامهشكل آن را عامه مردم

شود و با سالمي اداره مي با اصول و مقررات ا،هاي اساسي اسالم استهاي كلي و هدفو طرح

بر اين اساس، .گيردكند و بر اساس اهداف اسالمي جهت ميمحوريت اسالم حركت مي

حاكميت خدا بر جهان و «حاكميت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران از دو منشأ و بنياد 

،نژادسليمان(.گيردسرچشمه مي» حاكميت الهي انسان بر سرنوشت خويش«و نيز » انسان

)1379عباس، 
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