نقش مردم در حکومت اسالمی
از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

_______________________________________________________ سیدحامد شاهرخی
کارشناس ارشد مدرسی معارف اسالمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده
در این مقاله با عنایت به نظرات دو اندیشمند تأثیرگذار در جهان اسالم (آیتاهلل خامنهای و آیتاهلل
محمدباقر صدر) به بررسی نقش مردم در حکومت از نظر آنان میپردازیم.
پس از پذیرش اینکه حاکم مطلق بر جهان پروردگار و کسی که مأذون از جانب اوست میباشد ،در زمان
غیبت امام معصوم

که شخصی به صورت معین برای والیت و قانونگذاری بر جامعه تعیین نشده است

بر مؤمنین است که نسبت به این امر اقدام کنند.
آیت اهلل خامنهای مبنای مشروعیت را تحقق اراده الهی میداند ،اما آیت اهلل صدر مشروعیت را ترکیبی از
ارادۀ الهی ـ مردمی میداند و لذا نظر این دو شخصیت از اینجا از هم جدا میشود ،الزمه مشروعیت الهی
حاکم ،ورود او در مسائل حکومت در شکل والیت مطلقه و دخالت مستقیم است لذا حاکم فقیه ،مرجع تمام
امور است و مشروعیت تمام ارکان حکومت با تأیید او صورت میگیرد چون او مشروعیتش را از پروردگار
گرفته و فقط اوست که میتواند در مشروعیتش خلل ایجاد کند ،و در این امر مردم نقشی جز عینیت بخشی
به دستورات و اوامر فقیه را ندارند .و یا نظارت او بر اجرای دستورات دینی توسط متصدیان امور مختلف
حکومت .ولی طبق نظر دوم فقیه تنها ناظر بر اعمال و جریان حکومت است و این مردم هستند که با تأیید
خود به اجزای آن حکومت مشروعیت میدهند و با عدم تأیید مردم حکومت فقیه دچار عدم مشروعیت
شده و ساقط میشود.
کلمات کلیدی :مشروعیت ،فقیه ،مردم ،مقبولیت ،عینیت.

مقدمه

در انديشه سياسی شيعه مشروعيت به مفهوم حقّانيت و حق حكومت و در مقابل غصب است يعنی چه
کسی حق حكومت بر مردم را دارد؟ و حاکم براساس چه مالكها و معيارها و با چه مجوزي حق تصرف در
شئون مردم و هدايت مقدرات عمومی را دارد؟ و اين حق از کجا به او میرسد و منشأ و مصدر آن چه کسی
است؟ لذا حكومت مشروع حكومتی است که داراي حق حاکميت بر مردم است.
امام خمينی

در رابطه با مفهوم مشروعيت و اينكه مردم به چه دليلی تن به اطاعت میسپارند و از
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دستورات حاکم پيروي میکنند ،میفرمايد:
«مجموعه قوانين اسالم که در قرآن و سنّت گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته
شده است ،اين توافق و پذيرفتن ،کار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده
است»؛(روح اهلل ،خمينی ،واليت فقيه (حكومت اسالمی) ،ص.).43

«مشروعيت» مهمترين و کليديترين واژة اين پژوهش است .همة تعاريف گوناگونی که براي واژة
«مشروعيّت» ارائه شده است به نوعی به توجيه عقلیِ اطاعت مردم از زمامداران بر مردم باز میگردد.
انواع مشروعیت سیاسی:

ماکس وبر جامعه شناس آلمانی ،مشروعيت يا حقانيت را به سه دسته اصلی تقسيم میکند.
1ـ نظام سياسی سنّتی :هرگاه حكم بر مبناي برخی سنّتها صورت گيرد و مردم نيز به موجب همان
سنّتها از حكومت فرمانبرداري کنند (.ر.ك .ماکس وبر ،اقتصاد و جامعه ،ص).424
2ـ نظام سياسی مبتنی بر فرّ يا کرامت شخصی :حال اگر رابطه حكم و اطاعت ،رابطهاي عاطفی و مبتنی
بر ارادت شخصی باشد ،در اين حالت مشروعيت نظام سياسی مبتنی بر فرّ يا کرامت شخصی است .چنين
حكمرانانی سنّت را ناديده میگيرند(.همان)
4ـ مشروعيت خردوند ـ قانونی است :در اين نوع مشروعيت ،تمام تصميمات ،به ويژه چگونگی رابطه
افراد و قدرت سياسی ،بر اساس قانون صورت میگيرد ( .ر.ك .ماکس وبر ،اقتصاد و جامعه ،ص).272
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«مشروعيت»
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در مجموع ،مشروعيت از دو وصف اساسی محوري برخوردار است :يكی «باور و اعتقاد به قدرت» و
ديگري «تعهد و الزام» ناشی از آن.
انواع مشروعیّت حکومت در اندیشه سیاسی فقهای اسـالم
الف :مشروعیت مردمی حکومت (نظریه انتخاب)

حكومت مشروع ،حكومتی است که قدرت و حق حكومت کردن را از طريق آراي مردم کسب کرده باشد
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و منشاء حكومت مردم میباشند .يعنی امت اسالمی به دليل اختياري که از جانب خداوند به وي اعطاء شده
است واليت سياسی به خودش تفويض شده و بر سرنوشت اجتماعی و سياسی خود حاکم میباشد.
سيد محمد باقر صدر در اين خصوص مینويسد:
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واليت بر ديگري ندارد»( .سيد محمد باقر صدر ،لمحه فقهيه تمهيديه ،ص).22

حال با توجه به اينكه واليت و حاکميت مطلقاً از آن خداست و هيچ کس در اين واليت شريك و سهيم
نيست و کسی نيز طبق قاعده فقهی «عدم واليت» حق سرپرستی و تصرف در شئون ديگران را ندارد لذا
انتخاب يك منبع مستقلی براي مشروعيت تلقی نمیگردد و اعتبار آن نياز به تنفيذ و تصحيح از سوي خداوند
حكيم دارد.
ب :مشروعیت الهی حکومت (نظریه انتصاب)

حاکميت و واليت مطلقاً از آن خداست و تعيين حاکم نيز با ضوابط و مالكهاي شرعی از سوي او انجام
می گيرد .واليت الهی در تدبير امور اجتماعی و مديريت سياسی جامعه از طرف خداوند مستقيماً طی نصی
صريح در عصر غيبت به فقيهان عادل تفويض شده است.
در اين ديدگاه مردم واسطه اين تفويض نيستند و رأي و خواست و رضايت آنها هيچ نقش و دخالتی در
مشروعيت حكومت ندارد .و اطاعت از ولی فقيه عادل که منصوب ائمه معصومين
واجب و تكليف شرعی است

است نيز بر همگان
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«خداوند سبحان ،منشاء همه قدرتها است ،فرمانروايی منحصراً از آن او است و اصالتاً هيچکس

ج :مشروعیت الهی ـ مردمی حکومت

انتخاب الهیـ مردمی ،از مقولههاي دو حقی به شمار میآيد و در آن هر دو حق يعنی «حق اهلل» (به
حقی گفته می شود که خداوند بر انسانها دارد همانند روزه ـ نماز و اطاعت از خداوند و نمايندگان او به عبارتی
متعلق هر الزام شرعی (امرها و نهیها) حق اهلل است) و «حق الناس»(حق الناس مقررات راجع به منافع و
مصالح خصوصی آحاد مردم است ،حقالناس حقی است که انسانها براي خود قائلند و يا بر يكديگر دارند
همانند حق مردم نسبت به حكومت ،يا حق پدر نسبت به فرزند ).وجود دارد در اينجا حق اهلل هيچگاه موجب
سقوط حقالناس نخواهد بود .لذا مردم و خداوند هردو با هم منبع و منشاء مشروعيت حكومت میباشند .به
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همين سبب يعنی دخالت عنصر خدا ـ مردم (نصب عام الهی و انتخاب مردمی) مشروعيت الهی ـ مردمی
ناميده میشود.
يعنی کسی که میخواهد بر مردم حكومت کند عالوه بر آنكه بايد در مرتبهاي از واليت منصوب شارع
خواهد بود.
«حكومت»
حكومت به معناي کل نظام تثبيت شده سياسی است يعنی همان ساختار نقشهاي مقتدري که مبناي
قانونی دارد و باألخره ايجاد نظم و سازماندهی و کنترل امور زندگی ما در دست اوست(.رابرتسون ديويد،
فرهنگ سياسی معاصر ،ص).432
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مقدس باشد ،بايد مورد قبول و پذيرش مردم نيز باشد ،وگرنه واليت و حكومت وي خالف شرع و غاصبانه
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الگوی مشروعیت از دیدگاه آیت اهلل خامنهای

در اين بخش دو سؤال عمده را بررسی و پاسخ خواهيم داد:
1ـ منشأ حقانيت حاکمان.
2ـ نقش و جايگاه مردم نسبت به مشروعيت.
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مبانی و اصول زیرساختی حکومت

مبانی و اصولی که جهتگيري و مواضع سياسی آيت اهلل خامنهاي بر آنها بنا گرديده در واقع همان
اصول و جهانبينی است که اسالم آنها را زير بنا و مبناي نظام سياسی و ساير نظامهاي خود قرار داده است؛

1ـ جامعیت دین

اولين گام در ارائه يك فلسفه و نظام سياسی مبتنی بر تعاليم و معارف دينی آن است که اثبات کنيم و
بپذيريم که سياست و حكومت در حوزه و قلمرو دين جاي دارد .در اين باره آيت اهلل خامنهاي چنين بيان
میکند:
مگر اسالم و احكام نورانی آن ،براي اداره و هدايت زندگی مادّي و معنوي انسانها نيست؟ و مگر
ديانت در اسالم با سياست آميخته نيست؟ اين از جمله دردهاي بزرگ عالم اسالم است ( . ...پيام آيت
اهلل خامنهاي به حجاج بيت اهلل الحرام1472/4/22 ،شمسی)
2ـ جهانبینی توحیدی

دومين اصل از مبانی سياست اسالمی و اساسیترين اصل و محور همه معارف اسالمی يعنی توحيد و
يكتايی خدا است.
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مبانی ایدئولوژیك
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آيت اهلل خامنهاي توحيد را جهت دهنده و ترسيمکننده همه صحنههاي زندگی اسالمی بهويژه نظام
سياسی اسالمی معرفی کنند برخی از تعابير ايشان از اين قبيل است:
توحيد قرآن تنها نگرش بیتفاوت و غير مسئول نيست .شناختی متعهد و بينش فعال و سازنده است
که در بناي جامعه و اداره آن و ترسيم خط سير آن و(استراتژي) و تعيين هدف آن و تأمين عناصر
حفظ و ادامه آن داراي تأثير اساسی و تعيين کننده است و اصطالحاً توحيد از ارکان (ايدئولوژي) اسالم
بلكه رکن اصلی آن نيز هست(.سيد علی خامنهاي ،طرح کلی انديشه اسالمی در قرآن ،ص).43
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الف :آثار و لوازم توحید در نظام سیاسی

اعتقاد و پايبندي به يگانگی خدا در شكلگيري فلسفه و نظام سياسی اسالم داراي پيام و آثار فراوانی
است که به برخی از آنها از نظر آيت اهلل خامنهاي اشاره میکنيم.

سلطه حقيقی و فرمانروايی مختص خداوند میباشد لذا قرآن اطاعت از غير خدا را شرك معرفی میکند:
 ...وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِکُونَ (سوره أنعام( )2آيه )121آيتاهلل خامنهاي با استناد به اين آيه چنين
میگويد:
در فرهنگ قرآن در مواردي بر اطاعت و دنبالهروي ،نام عبادت نهاده شده و اطاعتکنندگان غير خدا
مشرك معرفی شدهاند .با اين بيان عبادت خدا را ـ که روح و معناي توحيد است ـ میتوان با تعبير
عبوديت و اطاعت انحصاري خدا معرفی کرد و عبوديت و اطاعت غير خدا را شرك دانست چه در
فرمانهاي شخصی ،و چه در قوانين عمومی و چه در شكل و قواره نظام اجتماعی(.همان ،ص)32

/2الف :مشروعيت الهی:
در جهانبينی توحيدي هيچ حكومت و حاکميت و سلطهاي مشروعيت و حقانيت نمیيابد مگر آنكه
منصوب و مأذون از طرف خدا و در راستاي واليت و حاکميت الهی باشد.
آيت اهلل خامنهاي پس از انحصار واليت و حاکميت به خدا میگويد:
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/1الف :انحصار حاکمیت خدا :
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خداي متعال ،اين واليت و حاکميت را از مجاري خاصی اعمال میکند .يعنی آن وقتی هم که حاکم
اسالمی و ولیّ امور مسلمين ،چه براساس تعيين شخص  ...و چه بر اساس معيارها و ضوابط انتخاب
شد ،وقتی اين اختيار به او داده میشود که امور مردم را اداره بكند ،باز اين واليت ،واليت خداست؛
اين حق ،حق خداست و اين قدرت و سلطان الهی است که بر مردم اعمال میشود(.سخنرانی آيت اهلل
خامنهاي در ديدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ايران ،به مناسبت عيد سعيد
غدير).1421/3/22،

نظرية انتصاب؛ مشروعيت الهی فقيهان
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نظرية انتصاب ،بدون آنكه ميان ماهيت حكومت اسالمی در عصر حضور معصوم
تفاوتی قائل باشد ،معتقد است همانگونه که معصوم

با عصر غيبت

از سوي خداوند داراي حقّ حاکميت میباشد فقيهان و

عالمان دينی نيز در صورت برخورداري از شرايطی(که در اصل  121قانون اساسی جمهوري اسالمی آمده
برعهده دارندة مديريت جامعه هستند.
در تلقی عمومی و قرائت مشهور از نظرية انتصاب ،فقيهان عالوه برشأن استخراج احكام و صدور فتوا،
در همة زمينههاي فردي و اجتماعی ،از سوي صاحب شريعت عهدهدار اجراي اين احكام نيز میباشند ،و اين
يعنی برخورداري از واليت مطلقه در کليه امور عمومی!.
بديهی است به اقتضاي ضرورت و الزاماتی که وجود دارد ،فقيه ،پارهاي از حقوق خود را به ديگران
واگذار نموده و با توزيع و تقسيم وظايف ،به طور غير مستقيم اعمال واليت مینمايد .در چنين نظام
سياسیاي مسؤوليت کليه امور ،نخست متوجه فقيه بوده و آنگاه به ديگران انتقال میيابد و مشروعيت همگان
بدو باز میگردد.
آيت اهلل خامنهاي دربارة نحوة انتخاب ولی فقيه چنين میگويد:
يك وقت هست که علیبن ابیطالب
حسين

تا آخر ائمه

 ،حسن بن علی

 ،حسين بن علی

 ،علی بن

به نام و خصوصيات مشخص میشوند؛ بلكه توسط يك ولی با صفاتی

مشخص میشوند؛ همانطور که فرمودهاند ...« :فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ
مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ »...اين طوري ولی را مشخص میکنند .اين هم از طرف خداست،
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است)  ،واجد همان حقّ الهی بوده و در عصر غيبت ،همانان به نيابت از معصوم

برپا دارندة حكومت و
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منتهی آن اولی را با اسم معين کردهاند و اين را با خصوصياتش گفتهاند( .سيد علی خامنهاي ،کتاب
واليت ،ص22ـ  71؛ محرم ابدالی ،سروش بيداري :بررسی شبهات واليت فقيه ،واليت پذيري،
ص).43
والیت مطلقه فقیه:

براساس نظريه واليت مطلقه فقيه الزمه پذيرش حكومت اسالمی ،روا داشتن اختيارات مطلق براي فقيه
است .فقيه ،حاکم علی االطالق است و همه اختيارات امام معصوم را دارا است؛ زيرا واليت مطلق ،به معناي
رعايت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزه حكومت ،مصالح عمومی را نيز در بر میگيرد ،بدون
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واليت مطلق برپايی حكومت اسالمی و اجراي احكام دين ممكن نيست« (.لإلمام عليه السالم و نائبه عزل
جامع الشرائط لمصلحه ،» ...مقدس اردبيلی ،احمد ،مجمع الفائده والبرهان ،ج ، 12ص ،22کتاب قضاء ،باب
شرائط قاضی).
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مردم و حتی ساير فقها برتري و رجحان دارد:
مراد از واليت مطلقه فقيه جامعالشرايط اين است که دين حنيف اسالم که آخرين دين آسمانی است
و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است ،لذا همه طبقات جامعه اسالمی
ناگزير از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند ...تصميمات و اختيارات ولی فقيه در مواردي که
مربوط به مصالح عمومی اسالم و مسلمين است ،در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم ،بر
اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است(.سيد علی خامنهاي ،اجوبة اإلستفتائات ،واليت
فقيه و حكم حاکم .سؤال ).24
نظریة انتخاب

در مقابل نظرية انتصاب ،نظرية انتخاب قرار دارد .در نگاه قائالن به انتخاب(اين نظريه ،به گونههاي
مختلف در مكتوبات برخی از فقيهان گذشته مورد اشاره قرار گرفته ولی در زمان ما ،پس از انقالب اسالمی در
ايران ،توسط برخی از محققان نظير آقاي محمد هادي معرفت ،در«دراسه مستوعبه عن مسأله واليه الفقيه،
ابعادها و حدودها» (1322هـ) و مدتی بعد در سال 23ـ 22توسط آقاي حسينعلی منتظري در ضمن کتاب
زکات ،مورد بحث قرار گرفت که محصول آن کتاب «دراسات فی واليه الفقيه و فقه الدوله اإلسالميه» در سه
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به گفته آيت اهلل خامنهاي ،ولی فقيه تمام اختيارات پيامبر اسالم

را داراست و رأي او بر نظر همه

مجلد میباشد و نظريه «انتخاب» در مجلد نخست آن به تفصيل تقرير شده است ،).اين نظريه در طول نظرية
نصب الهی قرار داشته و بدون آنكه محذور و منع ثبوتی براي انتصاب قائل باشند ،به خودي خود آن را نسبت
به نظرية انتخاب ،مقدّم و راجح میدانند«(. ...واليت جز با نصب از باال(توسط خداوند) ويا انتخاب از سوي
امت ،تحقق نمیپذيرد و انتخاب در طول نصب ،و در صورت فقدان آن است »...آيت اهلل حسينعلی ،منتظري،
دراسات فی واليه الفقيه وفقه الدوله اإلسالميه ،ج ،1ص).322
از اين ديدگاه سلطه مشروع ،به حكم خالقيت از آن خداوند است .و او به داللت عموماتی چون «النَّاسُ
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مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِم» ،مردم را حاکم بر امور خويش قرار داده ولی اين عموم ،در واليت
پيامبر

و امامان معصوم

همچون امامان معصوم

 ،تخصيص خورده ،حال در عصر غيبت اگر اين تخصيص ادامه يافت ،فقيهان
 ،حاکم بر سرنوشت اجتماعی مردم خواهند بود وگرنه به اقتضاي عموم عامّ ،مردم

خود حقدار سرنوشت خويشاند ،قائالن به نظرية انتخاب معتقدند چنين دليلی که عامّ را تخصيص بزند وجود
مديريت اجتماعی را به اثبات میرساند ولی فعليت واليت آنان ،با آن ادلّه قابل اثبات نيست.
براساس عمومات مورد اشاره و با توجه به فقدان نصّ و دليل خاصّ ،فعليّت واليت و حاکميت ،از آنِ
مردم بوده و آنها هستند که حاکم و مدير سياسی جامعه خود را در يك قرارداد اجتماعی()socialcontract
برمیگزينند.
آيت اهلل خامنهاي درجواب اينكه آيا مردم تنها در ايجاد حكومت و رأي دادن دخالت دارند چنين میگويد:
در انتخاب دستگاه اجرايی و رئيس قوّه مجريه ،مردم خودشان دخالت میکنند .حتّی در انتخاب رهبر ـ
با اين که رهبري يك منصب الهی است و تابع مالكهاي الهی و معنوي و واقعی است ـ باز مردم
نقش دارند؛ کما اين که مشاهده کرديد مجلس خبرگان که نمايندگان مردمند ،مینشينند کسی را
معين و انتخاب میکنند .اگر همان کسی که مجلس خبرگان انتخاب کرد ،مورد قبول مردم نباشد ،باز
رهبري او جا نخواهد افتاد(سيد علی خامنهاي،خطبههاي نماز جمعه تهران.).1423 /11 /22 ،
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نداشته و آنچه که قائالن به نصب ،بدان استدالل میکنند تنها صالحيت و شأنيت فقيهان براي حاکميت و
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نقش و جایگاه مردم نسبت به مشروعیت

مراد از «مردم» در اينجا همان «ملّت» است .ملت :يك هيأت از افراد انسانی است که در يك سرزمين
معين سكونت گزيدهاند و در اثر زندگی کردن در آن سرزمين مشترك ،با هم متحد شدهاند .اين ملت ممكن
است از نژادهاي مختلف و ريشههاي خونی مختلف باشند؛ اما سرنوشت و اوضاع و أحوال زندگی ،آنها را به
گرد هم فراهم آورده باشد.
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الف :نقش مردم در حکومت اسالمی

نقش مردم ،در حكومت اسالمی چيست؟ اگر مشروعيت حكومت پيامبر

 ،ائمه

و فقهاء ناشی از

نصب الهی است ،آيا اين بدان معنا است که مردم در تكوين و تداوم حكومت اسالمی ،نقش ندارند؟ اگر نقشی
دارند ،آن نقش چيست؟ در پاسخ بايد گفت :مردم در عينيت بخشی و کارآمدي حكومت نقشی اساسی دارند.

حاکم میشمارد ،شيعه معتقد به مشروعيت حكومت از طريق نصب الهی است و مردم در عينيت بخشی و
عملی شدن حكومت نقش دارند .بدين رو ،حضرت علی

به اين نكته اشاره میکند که «الَ رَأْيَ لِمَنْ الَ

يُطَاع»( همان ،خطبه ).27که ناظر به نقش مردم در پيدايی و تثبيت حكومت الهی است.
در عصر غيبت نيز فقهاي شيعه ،به جز برخی فقهاي معاصر ،بر اين باورند که مشروعيت حكومت ،تنها
ناشی از نصب الهی است .اين ديدگاه به «نظريه انتصاب» مشهور است .از اين رو ،مادامی که حكومت
حاکمان اسالمی مورد پذيرش واقع نشود ،استقرار نخواهد يافت و اداره امور جامعه ممكن نخواهد بود.
آيت اهلل خامنهاي نيز دربارة نقش مردم در مشروعيت حكومت چنين میگويد:
اينطور نيست که هر فاسق ،فاجر ،هواپرست ،شياد ،زورمند ،گردن کلفتی به اتكاء توجه اذهان و آراء
بطرف خودش حق داشته باشد با همراه کردن آراء مردم با خودش در رأس حكومت قرار بگيرد.
مشروعيت ندارد ،منبع مردم تعيين کنندهاند اما نسبت به آن انسانی که داراي معيارهاي الزم هست
اگر معيارهاي الزم در آن انسان نباشد .انتخاب نمیتواند به او مشروعيت بدهد ... .آن وقت نوبت
میرسد به قبول مردم .اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند باز مشروعيت ندارد

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

بعد از رحلت پيامبر

بر خالف اهل سنت که بيعت ،اتفاق اهل حل و عقد و شورا را معيار مشروعيت
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چيزي بنام زور بر مردم حكومت کردن در اسالم نداريم .اين منشأ حاکميت است ،منشأ الهی
است(.سخنرانی در مراسم سومين کنفرانس انديشه اسالمی).1422/3/1 ،
ب :مشروعیت فقیه و نقش مردم در آن:

آيت اهلل خامنهاي دربارة نقش و حضور مردم در نظام واليت فقيه و مسأله رهبري سه مرحله را متصور
دانستهاند.
مسأله مردم ،يعنی اين قضيه حكومت در اسالم و تعيين حاکم در سه مرحله فرض میشود و تصور
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میشود که ببينيم آيا مردم در کدام يك از اين سه مرحله نقش دارند و میتوانند باشند .چی توقع
هست؟
يكی در مرحله جعل معيارهاست .معيارهاي حاکم .ببينيم آيا مردم در اين زمينه طبق نظر اسالم و
مبانی اسالمی و فقهی ما نقشی دارند يا نه؟ اينجا جواب اين قضيه داده شده است اصل تز واليت
اين است که اين موضوع در شرع تثبيت شده ،بيان شده ،يك حكم شرعی است .شارع مقدس
معيارها را بيان کرده .بنابر اين اينجا مردم که عبارتند از مكلفين اسالمی و فرض قضيه اين است که
اين حكومت مال آنهاست ،برخوردشان با اين مرحله ،برخوردشان با همه احكام ديگر شرعی است.
شارع مقدس اين قضيه را تبيين کرده ،معيارها را معين کرده ،اينجا مردم نقش مؤمن و معتقد و عامل
به اين حكم شرعی و معرفت شرعی را دارند .اين مرحله تعيين معيارها براي حاکم است .بايد عالم
باشد ،بايد فقيه باشد ،بايد عادل باشد ،چه باشد ،اينها را از شرع ما میگيريم.
يك مرحله ،مرحله تعيين اين عناوين با يك معنون خارجی است ،تعيين مصداق است براي اين
مفاهيم .خب بديهی است که در اين مرحله نمیشود گفت مردم نقش ندارند ...منتهی از آنجايی که
شناخت اين عناوين و معنون به اين عناوين احتياج به مقدمات دارد ،هر کسی بدون اين مقدمات وارد
اين مرحله بشود ،جز ضاللت خود و خطاي خود و ديگران تأثيري ورود او نخواهد داشت .بنابراين،
اينجا مسأله خبرگان مطرح میشود ... ،مردم خبرگانی را براي اين کار معنی میکنند که وظيفه
خبرگان تعيين مصداق اين مفاهيم است ... .طبعاً خبره بايد وارد اين قضيه بشود .بنابراين مردم در اين
مرحله ،يعنی مرحله دوم که تطبيق مفهوم با مصداق و تعيين معنون به اين عناوين هست نقش دارند،
منتهی نقش بالواسطه ...،اينهم مرحله دوم است.
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فقيه که اين را ما از روايات ،از قرآن استنباط میکنيم .استناد به کلمات فقهاء میکنيم ،اين معنايش
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مرحله سوم مرحله قبول مردم ،پذيرش مردم ،تسليم مردم ،تبعيت مردم ،اين مرحله است .اينجا
آنجايی است که نقش مردم ،نقش تعيين کننده دارد .حاال فرض کنيم اگر چنانچه کسی متعين شده
است ،مردم نمیخواهند به تكليف خودشان عمل کنند ،خب اينکس قادر به انجام وظيفه نخواهد بود.
اينجاست که نقش مردم عمالً ،نه از باب يك حكم شرعی ،از باب يك واقعيت خارجی که
مصلحتهايی را براي ما ايجاب میکند و مطرح میکند ـ نقش تعيين کننده است (. ...بيانات رهبر
معظم انقالب اسالمی در ديدار اعضاي مجلس خبرگان).1472/11/12 ،

الگوی مشارکت سیاسی در نظریههای والیت فقیه:
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اگر مشارکت سياسی را به معناي عام ،سهيم شدن افراد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسی در
نظر بگيريم ،با توجه به نظريههاي واليت فقيه ،نوع مناسبات فرد و دولت در بحث از مشارکت سياسی از
حيث نظري ،کارگزارانه (ولی ـ عامل) است .شاخصهاي مورد نظر مشارکت سياسی که در اين اينجا مورد

1ـ حق انتخاب کردن

گمان میرود با توجه به مبناي نصب و مشروعيت االهی ،مردم تنها میتوانند واليت فقيه را مورد
پذيرش قرار داده و به آن گردن نهند؛ به عبارت مشخصتر ،مقبوليت از جانب مردم است و حقانيت ،قانونيت
و شرعيت از جانب خداوند است .با رجوع به سخنان آيت اهلل خامنهاي بايد گفت واليت امور مسلمانان و
تشكيل حكومت دينی گرچه با مشروعيت و حقانيت االهی آميخته است ،اما با اقبال و مقبوليت اکثريت جامعه
بروز و ظهور میيابد .در اين صورت ،مردم محق شمرده شدهاند که انتخاب کنند.
بيعت در نظام اسالمی يك شرط براي حقانيت زمامداري ،زمامدار است .اگر يك زمامداري بود مردم
با او بيعت نكردند يعنی آن را قبول نكردند آن زمامدار خانهنشين خواهد شد و مشروعيت واليت و
حكومت به بيعت مردم وابسته است(.خطبههاي نماز جمعه تهران).1422/4/22 ،

در انديشه آيت اهلل خامنهاي ،فقيه جامع شرايط از منظر شرع ـ که به نصب برگزيده شده است ـ در تمام
امور سياسی ،دينی و قضايی واليت دارد؛ اما اعمال چنين واليت و تأسيس حكومت بر مبناي اقبال اکثريت
مسلمانهاست؛ تن دادن به واليت فقيه در واقع تن دادن به حاکميت شريعت و قوانين اسالمی است و نه تن
دادن به خواستههاي شخص فقيه .از اين رو شخص فقيه نيز از جنبه حقيقی تحت حاکميت قوانين االهی
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تحليل قرار گرفته است عبارتند از :حق انتخاب کردن ،حق انتخاب شدن ،حق مخالفت و حق نظارت و انتقاد.
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است(،در اصل يكصد و هفتم قانون اساسی آمده است« :رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي
است» ).اما از جنبه حقوقی مجري احكام دينی و داراي حاکميت و قدرت سياسی است.
بدين ترتيب تعيين و تشكيل نوع حكومت معطوف به گزينش و انتخاب مردم است؛ گزينش و انتخابی
که با آزادي تمام همراه است و آراي مردم در واقع نشان میدهد که چه نوع نظام سياسیاي مطلوب آنان
است« :تعيين نظام سياسی با آراي خود مردم خواهد بود» (.امام خمينی  ،صحيفه نور ،ج ،4ص 12( ،22آبان
).)1427
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از ديدگاه اسالم کسی که ولی و حاکم مردم است يك سلطان نيست ،بلكه اين حق يا سمتی است
که به جهت واليت و سرپرستی امور مسلمين مورد توجه قرار میگيرد .مفهوم استبداد ،خودسري يا به
ميل خود و به ضرر مردم تصميم گرفتن ،به هيچ وجه در معناي واليت اسالمی که خود ناشی از
ارزشهاست وجود ندارد (.ديدار کارگزاران نظام).1472/3/1 ،

نمیشود .بنابر اين تفاوت حكومت دينی اسالمی با حكومتهاي جابر در اين است که حكومت اسالمی،
مردمی است و بر اساس عشق و عالقه مردم به دين شكل میگيرد(.عبداللّه جوادي آملی ،واليت فقيه:
واليت فقاهت و عدالت ،ص ).34در واقع مردم با خواست و اراده و انتخاب خود و با توجه به علقهاي که به
شريعت دارند ،در استقرار حكومت دينی تالش میکنند و حاکم مورد عالقه خود را به حكومت برمیگزينند.
بنابراين تحميلی و اجباري بودن حكومت دينی در اين ديدگاه اساساً متصور نيست .از اين روست که پارهاي
انديشمندان معتقدند« :اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدي نداشته باشند ،حتی اگر رهبر آنان در حد
وجود مبارك حضرت اميرالمؤمنين

باشد ،نظام اسالمی سقوط میکند»(.خطبههاي نماز جمعه تهران،

).1422/4/22
در اين نظريه با توجه به اين که ميان مقام ثبوت يا مشروعيت و حقانيت و مقام اثبات يا قدرت عينی و
اقتدار ملی و مذهبی تفاوت وجود دارد ،مردم میتوانند و تكويناً آزادند حكومت دينی را بپذيرند يا نپذيرند .اگر
مردم حكومت دينی را پذيرفتند ،مشروعيت و حقانيت با اقتدار ملی و مذهبی هماهنگ میشود و در نتيجه
کارآمد خواهد بود .و اگر حكومت دينی را نپذيرفتند يا پس از پذيرفتن آن را نقض کردند ،حكومت دينی
متزلزل گشته و از بين خواهد رفت(.عبداللّه جوادي آملی ،همان ،ص).312
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از منظر مفسران واليت انتصابی فقيه ،نظام سياسی اسالمی ،هيچگاه بدون خواست و ارادة مردم ايجاد
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2ـ حق مخالفت کردن

در مشارکت سياسی دو مؤلفه برجسته حمايت و موافقت و رقابت و مخالفت وجود دارد؛ از اين رو
مشارکت سياسی هم به سطوح موافق و حامی نظام سياسی اطالق میشود و هم به سطوح رقيب و مخالف
نظام سياسی .رقابت و مخالفت به معناي اصالح و تغيير بخشی از سياستگذاريها و قوانين يا تغيير کل
ساختار نظام سياسی است.
نظريه انتصاب بهطور کلی مخالف و مخالفت را برمیتابد و حق حيات و آزادي مخالفانی که در چارچوب
قانون عمل کنند را محترم میشمارد.
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حال پرسش اين است که گستره مخالفت کردن گروههاي رقيب و مخالف تا کجاست؟ آيا افراد و
گروههايی که واليت فقيه را قبول ندارند از حقوق اجتماعی و سياسی شهروندي برخوردارند يا محرومند؟ در
پاسخ پارهاي از مفسّران نظريه واليت انتصابی فقيه بر اين باورند که افراد و گروهها از چنين حقوقی

آيت اهلل خامنهاي در اين مورد چنين بيان میدارد که:
مطالبه کردن با دشمنی کردن فرق دارد ... .اين به معناي انتقاد نكردن نيست؛ به معناي مطالبه
نكردن نيست؛ دربارة رهبري هم همينجور است ... .ضديت ،يعنی پنجه در افكندن ،دشمنی کردن؛ نه
معتقد نبودن  ...بنابراين ما به هيچ وجه انتقاد کردن را مخالفت و ضديت نمیدانيم(.بيانات رهبر معظم
انقالب اسالمی سال  1432در ديدار دانشجويان نخبه ،برتران کنكور و فعاالن تشكلهاي سياسی
فرهنگی دانشگاهها).

در نظام سياسی مبتنی بر واليت انتصابی فقيه ،مخالفت کردن تا زمانی پذيرفته است که منجر به اقدام
عملی عليه نظام سياسی نگردد؛ در غير اين صورت اشخاص و گروهها میتوانند داليل مخالفت خود با نظام
سياسی يا پارهاي از سياستگذاريها را آشكارا بيان کنند.

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

برخوردارند:
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3ـ حق نظارت و انتقاد کردن

در نظام سياسی مبتنی بر واليت فقيه ،همه در برابر کارهايی که انجام میدهند مسؤول و پاسخگو
هستند و شهروندان بر همه امور ،حتی ولی فقيه نظارت میکنند و در صورت تخطی حاکم مسلمانان و ساير
کارگزاران نظام از معيارهاي اسالمی ،مردم میتوانند اعتراض کنند و تذکر دهند:
هيچکس فوق نظارت نيست .خودِ رهبري هم فوق نظارت نيست؛ چه برسد به دستگاههاي مرتبط با
رهبري ،بنابراين همه بايد نظارت شوند .نظارت بر کسانی که حكومت میکنند(. ...،بيانات و پرسش و
پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی امير کبير ،سال ).1471
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بنابراين اوالً ،همه مردم محق و بلكه مكلفند که بر امور گوناگون جامعه نظارت کنند ،ثانياً ،اين نظارت
شامل ولی فقيه نيز میشود .در سخن امام اين پيشفرض نهفته است که ولی فقيه معصوم نبوده و ممكن
است در پارهاي از موارد دچار خطا شود و میبايست تحت نظارت عمومی مردم قرار داشته باشد؛

انسانهاي مؤمن که در آن روايت دارد« :وَ الْمُخْلِصُونَ فى خَطَرٍ عَظِيم» وقتیکه مخلصين در خطرند،
تكليف ما معلوم است ديگر! دائم بايد مراقب خودمان باشيم(.بيانات در ديدار با نمايندگان و کارکنان
مجلس شوراي اسالمی در سال ).1473

از اين رو اگر ولیفقيه فاقد صالحيت و شرايط رهبري شده باشد ،خبرگان شخص ديگري را به جاي او
بر میگزينند.
کار مهم خبرگان در در درجه اول ،همين انتخاب است و در درجه دوم ،نظارت بر وضع رهبر موجود و
حاضر ،که متوجه باشند و ببينند آيا صالحيتها در او باقی است؟ آيا علم او ،تقواي او ،مديريت او ،تدبير
او ،خلوص او و صدق او باقی است؛ يا از حد نصاب پايين افتاده است؟ بايد نظارت داشته
باشند(.خطبههاي نماز عيد سعيد فطر ،سال ).1432

آيت اللّه مصباح يزدي نيز ،به عنوان يكی از قائالن و مفسران واليت انتصابی فقيه ،معتقد است از آنجا
که تنها پيامبران و حضرت زهرا و ائمه اطهار

معصومند« ،هيچ کس ادعا نمیکند احتمال اشتباه در رفتار

و نظرات ولی فقيه نيست .احتمال خطا و اشتباه در مورد ولیفقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي
او پی ببرند؛ از اين رو میتوان از ولی فقيه انتقاد کرد .ما نه تنها انتقاد از ولی فقيه را جايز میشماريم ،بلكه بر
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عزيزان من! بدانيد که هيچکدام از ما مصون و معصوم از بروز فساد نيستيم؛ حتی انسانهاي صالح و
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اس اس تعاليم دينی معتقديم يكی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزي و خيرخواهی براي اوست(.محمد تقی
مصباح يزدي ،پرسشها و پاسخها :واليت فقيه و خبرگان ،ج ،1ص ).21
نتیجهگیری

بيان شد که خدا حق حاکميت را به افراد خاصی واگذار کرده است .البته با توجه به اينکه حاکميت
محصول دو عنصر «الزام و التزام سياسی» است ،الزام حاکمان و التزام مردمان! و اين دو عنصر منشأ دو
نظريه انتخاب و انتصاب شدهاند.
الزمة پذيرش حكومت اسالمی در عصر غيبت معصوم
اختيارات پيامبر اسالم
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نظرية واليت مطلقة فقيه است ،او تمام

را داراست و رأي او بر نظر همه مردم و حتی ساير فقها برتري و رجحان دارد ،در

مقابل و در طول اين نظريه ،نظرية انتخاب قرار دارد..

کارآمدي حكومت نقشی اساسی قائل است ،همانگونه که مشروعيت همه احكام اسالمی و نيز رسالت نبوي
مستند به خداوند است ،حكومت اسالمی نيز از اين قلمرو بيرون نيست .بنابراين ،با فرض حكومت اسالمی،
منشأ مشروعيت آن ،کسی جز خداوند بزرگ نيست.
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در بخش پايانی اين فصل براي مردم نقش مشروعيت را به تنهايی قائل نيست بلكه در عينيت بخشی و
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الگوی مشروعیت از دیدگاه آیت اهلل صدر
مبانی و اصول زیرساختی حکومت اسالمی

حكومت مورد نظر صدر ،حكومت شورايی ـ نظارتی يا حكومت ترکيبی(جمهوري اسالمی) ،براساس
مبانی عقلی و فطري ،تشريعی ،عقيدتی ،اخالقی و اجتماعی تأسيس میگردد.
در اينجا به اختصار به مبانی حكومت اسالمی از نظر شهيد صدر پرداخته میشود:
17
1ـ مبانی ایدئولوژیك (تکوینی و عقلی)
الف :حاکمیت مطلقه الهی

آيت اهلل صدر حاکميت را ذاتاً از آن خدا میداند و اين حاکميتی مطلق و نامحدود ،ازلی و ابدي است

مقصود از حاکميت مطلقه الهی اينست که« :انسان آزاد است» و هيچ کس و هيچ طبقه و هيچ
گروهی بر وي سروري ندارد و همانا حاکميت ويژه خداوند است(.سيد محمد باقر صدر ،لمحة فقهية
تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية االسالمية ،ص12؛ همان ،االسالم يقود الحياة ،ص).1
نتیجه حاکمیت مطلقة الهی :تعهد و مسئولیت

پذيرش اصل حاکميت مطلقة الهی در افراد ايجاد مسئوليت و تعهد میکند از اين ديدگاه انسان امانتدار
خداست و در برابر اين امانت (خالفت و واليت در زمين) خود را مسئول میبيند .از ديدگاه صدر يكی از
تفاوتهاي عمدة نظام سياسی اسالم با نظام دموکراسی غربی در اين موضوع است که:
در نظام دموکراسی امت [مردم] سرچشمه و اساس حاکميت هستند در حالیکه در نظام سياسی اسالم
مردم مرکز جانشينی و خالفت خداوند متعال و پايگاه مسئوليت در برابر او میباشند(.سيد محمد باقر
صدر ،االسالم يقود الحياة ،همان صص 17-13؛ همان ،لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور
المجهورية االسالمية فی ايران ،صص  42ـ ).42
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يعنی باالترين اقتدار ممكن براي تعيين سرنوشت عالم وجود در يد قدرت او است:
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ب :اصل خالفت عامة انسان و نقش امانتداری و مسئولیتپذیری او؛

خالفت انسان از اصول حاکميت الهی ناشی میگردد و خالفت عمومی انسان يعنی جانشينی وي در
زمين بر محور توحيد میچرخد.
معنی خالفت انسان .امين بودن اوست و از اين رو قرآن کريم از آن تعبير به امانت کرده است و
امانت مسئوليتآور است(...سيد محمد باقر صدر ،خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،صص11ـ12؛
همان ،االسالم يقود الحياة ،صص  132ـ ).132

حاکميت انسانی چيزي جز واليت مساوي انسانها نسبت به يكديگر نيست .اين حاکميت به مفهوم سلطة
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انسانی بر ديگر انسانها نيست زيرا اصل اولی در حيات اجتماعی که ناشی از آزادي انسان و صاحب اراده و
اختيار بودن اوست «ال والية الحد علی احد» میباشد و اين موضوع مورد پذيرش صدر واقع شده است .پس
حاکميت انسان در نظر صدر همان حقی است که افراد انسانی بر مبناي آن میتوانند سرنوشت جمعی خود را
«استئمام» به انسان واگذار شده است و ثانياً اعتباري نسبی و محدود است.
ج :اصل اراده ،انتخاب ،آزادی و اختیار؛

از ديدگاه شهيد صدر انسان طبيعتاً و اصالتاً به دليل اينكه موجودي داراي عقل و اراده است آزاد میباشد
و اين آزادي و اختيار براي تحقق ارادهاش امري طبيعی و فطري است:
ان االسالم يعتبر الكائن االنسانی کائناً حرا :يتمتع بالقدره علی االختيار و هو مسؤول النه حرا اذ ال
مسؤولية اال مع الحرية .االنسان حر شرع اهلل تعالی له طريق الهدي و نهاه عن الضالل و متعه بالعقل
الذي يدرك و يميز و وهبه القدرة علی ان يختار .و اعطاه االرادة التی ينفذ بها االختيار فيحيل الفكر
الی واقع حی(.همان ،لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور المجهورية االسالمية فی ايران ،ص22؛
همان ،االسالم يقود الحياة ،ص).1

بنابر اين انسان به دليل دارا بودن عقل و اراده و مسئوليت آزاد است .بنابر اين طرح حاکميت الهی برابر
است با حفظ آزادي انسان و تحقق اين اصل «ال والية الحد علی احد» .زيرا انسان با پذيرش حاکميت مطلقة
خدا از حاکميتها و قيود ديگر رها میشود .وَ َضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتی کانَتْ عَلَيْهِمْ ؛(سوره

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

متساوياً اداره نمايند و اين حق اوالً ناشی از حق حاکميت الهی است که تحت عنوان «استخالف» و
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اعراف( )7آيه 127؛«و بار سنگين و طاقتفرساي حاکميتهاي بشري و قيود و بندهايی را که بر گردن
آنهاست بر میدارد»).
برداشت صدر اينست که حاکميت خدا يعنی آزادي انسان ،و آزادي انسان تنها و تنها در گرو تحقق
حاکميت الهی است .از اين ديدگاه نه تنها پذيرش حاکميت الهی استثنايی بر آزادي انسان و اصل اولی نيست
بلك ه پذيرش حاکميت الهی برابر است با تحقق آزادي انسان .يعنی رابطة بين آزادي انسان و حاکميت خدا نه
رابطة تباين که رابطة تساوي است و اين دو ،نه تنها با هم تعارضی ندارند بلكه مفهومی واحد هستند ،زيرا با
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توجه به ويژگیهاي انسان ،نمیتوان انسان را جداي از حاکميت الهی آزاد دانست.
نتیجه جانشینی انسان :ایجاد دولت و تشکیل حکومت

جامعة انسان بعنوان جانشين خدا در زمين براي اداره و تدبير امور خود به ايجاد دولت و در نتيجه تشكيل

شماره 12

حكومت میپردازد .بنابراين پايه و اساس حكومت «خالفت عامة انسان» است .خليفه بودن يعنی توانايی
به نيرويی بالفعل تبديل کرده حكومتی را بوجود آورد .به بيان صدر:
و بر اين اساس (خالفت انسان در زمين) نظريه حكومت مردم بر مردم «نظرية حكم الناس
النفسهم» شكل میگيرد و ايجاد حكومت مردم بر مردم به عنوان جانشينی خدا در زمين مشروع و
قانونی خواهد بود(.سيد محمد باقر صدر ،خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،ص 12؛ همان ،خالفت
انسان و گواهی پيامبران ،ص).11

2ـ مبانی تشریعی و فقهی
الف :حاکمیت و والیت انسان

اصالت حاکميت خداوند بدان معنا نيست که انسانها هيچگونه حقی در جهت تعيين سرنوشت خود نداشته
باشند .انسان به مفهوم عام کلمه داراي حق واليت و حاکميت عامه و عمومی میباشد و تك تك افراد
انسانی در دارا بون اين حق مشترك هستند.
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بالقوة ايجاد و تشكيل سازمانهاي حكومتی را داشتن و لذا بر انسان است که اين توانايی و استعداد بالقوه را

شهيد صدر اين حق واليت را گسترش داده و آنرا به مفهوم حق حاکميت سياسی و اجتماعی مطرح
میکند .او با استناد به آيه 71سورة توبه ،قاعدة قرآنی «حاکميت امت» را استنباط مینمايد و میگويد اين آيه:
از واليت سخن به ميان میآورد و اينكه هر انسان با ايمانی نسبت به انسان با ايمان ديگر داراي حق
واليت است .و منظورش از واليت سرپرستی و حاکميت امور اوست(.سيد محمد باقر صدر ،خالفة
االنسان و شهادة االنبياء ،ص 23؛ همان ،االسالم يقود الحياة ،ص). 171

صدر در اينجا از واليتی سخن میگويد که جنبة سرپرستی ،تولی امور و فرمانروايی دارد و اين را يك
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حق میداند و همگان را در دارا بودن چنين حقی برابر میداند .اين واليت همان حاکميت به مفهوم سياسی و
اجتماعی است.
ب :نیابت عامة مرجع تقلید:

(مجتهد مطلق عادل با کفايت و لياقت) از امام عصر

شماره 12

به عنوان گواه (االشراف و الرقابة الدستوريه

نيابت عامه مجتهد مطلق و عادل و با کفايت از امام

طبق فرموده حضرت ولی عصر

میباشد:

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه ِعَلَيْهِم»(.شيخ
حر عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،27ص ،132ح -11 ، 44323باب وجوب الرجوع فی القضاء«،اما در
پديده هاي زمان و رويدادهاي تازه به راويان احاديث ما مراجعه کنيد هرآينه حجت من بر شما هستند
و من حجت خدا بر ايشانم»).

اين نص میرساند که آنها در همه رويدادهاي زمان به اندازهاي که مطابقت اصول زندگی را با شريعت
اسالم تضمين نمايند مرجع مردم میباشند زيرا دستور مراجعه به آنها حق واليت و سرپرستی بر تطبيق احكام
اسالم و نظارت کامل بر اجراي آن میدهد.

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

من نائب االمام) بر اجراي شريعت در زندگی انسان است.

حاکمیت و والیت
مبنای حاکمیت و اصول مشروعیت

در مورد اساس و مبناي حاکميت دو نظر عمده وجود دارد ،اول :نظري که اساس حاکميت را «خدا»
میداند .جهان هستی ملك مطلق اوست و به هرگونه که بخواهد میتواند در آن تصرف و مداخله نمايد .و
هيچ نيروي ديگر بر جهان و انسان حاکميت ندارد مگر اينكه او خود به ديگري چنين اختيار و حقی را اعطا
نمايد و واليت و حاکميت بر بندگان را به او واگذار نمايد.
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بر اساس چنين معياري حاکميت به سه صورت متحقق میگردد:
الف) حاکميت شرعی (الهی) نظير حاکميت پيامبران

ائمه اطهار

که دليل اين مشروعيت «نصب

الهی»« ،عصمت» و «اعجاز» است.

انتخاب میکنند و به آن مشروعيت میدهند.
ج) حاکميت شرعی ـ مردمی (الهی ـ انسانی) در اين نوع حاکميت ،حاکمان مشروعيت و اختيارات خود
را هم از جانب شرع و هم از سوي مردم کسب میکنند به بيان صدر:
تعيين مرجع گواه بر امت بوسيله صفات و مشخصات عمومی است که از طرف خداوند پيشبينی شده
است ولی تطبيق آنها با کدام مراجع به عهدة خود امت است که بايد مسئوليت انتخاب را آگاهانه
انجام دهد(.سيد محمد باقر صدر ،خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،صص 242ـ). 243

بنابراين حاکميت در تحقق خود میتواند مشروعيتش را از يكی از اين سه راه کسب نمايد:
 ...در حكومت اسالمی هميشه دولت در فردي (يا هيأتی) تحقق میيابد که خصوصياتش را نص
شرعی تعيين کرده است يا مردم مستقيماً به او مشروعيت دادهاند و يا حاکميت خود را هم از ناحيه
شرع و هم از ناحيه انتخابی مردم بدست آورده باشد(.سيد محمد باقر صدر ،االسالم يقود الحياة،
ص). 13

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

ب) حاکميت مردمی ـ که مردم هيأت حاکمه مورد نظر خود را صرف نظر از عقايد و آرمانهايشان

شماره 12

شکل حکومت در اسالم

حكومت مورد نظر صدر از نوع و محتوا ،حكومت اسالمی است يعنی حكومتی که بر مبناي اسالم و بر
اساس جهانبينی توحيدي تأسيس شده است و مجري احكام اسالم در جهت حفظ مصالح و شؤون امت
اسالمی میباشد .حكومت اسالمی از نظر شكلی به سه صورت مطرح میگردد:
1ـ شكل الهی (حكومت معصوميه = حكم الفرد المعصوم = حكومت منصوص)
2ـ شكل شورايی يا امتی (الحكم الشوري او حكم االمّة)
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4ـ شكل قانونی يا ترکيبی (و من ناحية شكل الحكومة تعتبر الحكومة القانونية).
در مورد شكل الهی حكومت مینويسد:
شماره 12

شكل الهی حكومت همانا حكومت شخص معصوم

است که صالحيتهايش را مستقيماً از جانب

می گيرد و بدون شك و ترديد اين شكل از حكومت در اسالم ثابت است و مسلمانان بر آن اجماع
دارند(.سيد محمد باقر صدر ،االسس االسالمية ،همان ؛ محمد الحسينی ،االمام الشهيد السيد محمد
باقر صدر ،ص).431

به زعم شهيد صدر شكل شورايی حكومت يا شكل امتی (جمهوري) امروزه براي امت اسالمی شكل
جايزي است .اين نوع حكومت که مبتنی بر رأي و نظر مردم است .عالوه بر اينكه بنيانی عقلی و تكوينی دارد
از نظر تشريعی نيز مستنتج از قول خدا در قرآن وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُم ؛(سوره شوري( )32آيه  ).43میباشد
که در صفات مؤمنين وارد شده است و در جايی که حكومت مبتنی بر نص (منصوص) نباشد اين نوع حكومت
مناسب خواهد بود.
فاالمر انما يجوز ان يكون شوري بينهم فيما اذا لم يقض النص الشرعی بقضاء المعين(.محمد
الحسينی ،همان ،ص).422

شهيد صدر در مورد جواز حكومت شورايی در زمان غيبت مینويسد:

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

خدا دريافت میکند و با تعيين خاص الهی و بدون مداخلة اختيار و آراء مردم حكومت را به دست

 ...شوري در عصر غيبت شكل جايز حكومت میباشد .بنابراين صحيح است که امت بر اساس
صالحيت خود در اجراي شرعی و وضع و تنفيذ تعاليم (احكام ثانوي) حكومت را بر پا سازد (اقامة
حكومة)(...محمد الحسينی ،االمام الشهيد السيد محمد باقر صدر ،ص).421

سومين شكل حكومت مورد نظر صدر ،ترکيبی از حكومت شورايی مبتنی بر رأي و نظر مردم است با
نظارت و گواهی مرجع عام (مرجعيت صالحه و رشيده) شهيد صدر در تبيين طرح حكومت جمهوري اسالمی
ايران ـ قبل از تصويب قانون اساسی درسال 1423هـ .ش اين شكل را مورد توجه قرار میدهد و میگويد:
خالفت عمومی امت (مردم) بر اساس شوري که به آنها حق میدهد عهدهدار امور خود باشند در
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ضمن اينكه اشراف و نظارت قانونی نايب امام (مرجع عام) نيز وجود دارد(.سيد محمد باقر صدر ،لمحة
فقهية تهميدية عن مشروع دستور المجهورية االسالمية فی ايران ،ص  44؛ همان ،االسالم يقود
الحياة ،ص).12

شهيد صدر در مورد نوع حكومت ،حكومت قانونی را پذيرفته است يعنی حكومتی که در محتوا ،ماهيت،
مبانی و وظايف متكی بر قوانين شريعت و عقل است .در خصوص شكل حكومت ،اصل را بر شكل الهی
(منصوص) میگذارد که اصلی کلی و ثابت و اليتغير است .حال بايد ديد نظر ايشان در مورد شكل حكومت در
زمان غيبت امام

چيست؟ البته توجه داريم که فقهاي ما اکثراً میگويند در حكومت اساس نوع و ماهيت

است و شكل آن را شرع تعيين نكرده است بلكه شكل حكومت را مقتضيات زمان معين میکند .در مباحث
صدر در مورد حكومت در زمان غيبت سه نظريه ديده میشود:
1ـ نظريه حكومت شورايی ،که آنرا در االسس االسالميه و از نظر زمانی در سال 1123م(مصادف با سال
1473هـ ق و 1447شمسی ،يعنی در اوايل تشكيل حزب الدعوة االسالمية ).مطرح کرده است.
2ـ نظريه واليت مرجع (صالح و رشيد) که در مباحث فقهی الفتاوي الواضحة عنوان شده است.
4ـ نظريه حكومت ترکيبی (حكومت شورايی امت  +نظارت و گواهی مرجع) که در مجموعه االسالم
يقود الحياة ـ در أواخر عمر شريف خود ـ مطرح کرده است.

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

حکومت مطلوب شهید صدر

شماره 12

به همين جهت برخی از شاگردان مطرح کردهاند که در اوايل ،حكومت مورد نظر ايشان ،حكومت
شورايی بوده ،ولی بعدها از اين نظريه عدول کرده و نظريه واليت مرجع را مطرح ساخته(سيد محمد باقر
حكيم ،النظريه السياسية عند الشهيد صدر ،صص 1ـ 2و نيز 3ـ ).12و به زعم برخی ديگر و در نهايت به
ترکيبی از آن دو رسيده است گروه اول حكومت مورد نظر شهيد صدر را «واليت فقيه» دانستهاند(و برخی نيز
واليت مطلقه فقيه ).و گروه دوم حكومت ترکيبی و برخی نيز حكومت شورايی ،عالوه برخی از نويسندگان
نظير دکمجيان «واليت مرجع» مورد نظر صدر را با «واليت فقيه» مورد نظر امام خمينی

مترادف

دانستهاند(.هرايرد کمجيان ،جنبشهاي اسالمی در جهان عرب ،ص). 221
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ب ـ ارکان و ساختار حکومت اسالمی

نهادهاي عمده حكومت اسالمی که ساختار آنرا تشكيل میدهند عبارتند از :امت ،مرجع ناظر و قواي سه
شماره 12

گانه.

است ،امت خالفتش را با شاهدي که ضامن جلوگيري از انحرافاتش باشد اعمال کند(.سيد محمد باقر
صدر ،خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،صص 23ـ  22؛ همان ،االسالم يقود الحياة ،صص 171ـ
).172

1ـ امت

از ديدگاه صدر امت اسالمی يا مردم مسلمان مهمترين بخش حكومت را تشكيل میدهند .مشروعيت
حكومت به رأي و نظر آنان بستگی دارد و لذا اگر حكومتی مردمی نباشد از مشروعيت برخوردار نيست .هرچند
امت خود با تشكيل حكومت و تنظيم وظايف حكومتی بين نهادهاي آن ظاهراً کارش را از طريق اين نهادها
انجام میدهد ولی با انتخاب مرجع ناظر و رئيس جمهور ،حق خالفت ،واليت ،نظارت و حاکميتش را از دست
نمیدهد و از مسئوليت خليفة اللهیاش کاسته نمیشود .بنابراين بايد در صحنه بوده و دائماً مراقب و ناظر
باشد:
امت صاحب حق در مراقبت و سياست ،عهدهدار حمل امانت الهی هست .و تمام افراد امت در دارا
بودن اين حق در پيشگاه قانون برابرند (و افرادها جمعياً متساوون فی هذا الحق امام القانون) و فرد

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

اسالم در زمان غيبت مسئوليتها را ميان مرجع و امت و ميان اجتهاد شرعی و شوراها تقسيم کرده

فرد آنها میتوانند اين حق را از طريق ارائه و بكارگيري آراء افكار و انديشهها و فعاليت سياسی خود
به اشكال مختلف تحقق بخشند(. ...سيد محمد باقر صدر ،لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور
المجهورية االسالمية فی ايران ،صص 21ـ ).41
مسئولیتهای عمده امت عبارتست از:

1ـ مشارکت در انتخابات مرجع عام ،رئيس قوه مجريه (رئيس جمهور) ،نمايندگان قوه مقننه (اهل حل و
عقد) و شوراي مرجعيت.
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2ـ مراقبت و نظارت همگانی بر حكومت و در صحنه بودن (امر به معروف و نهی از منكر).
4ـ بيان آراء ،نظرات و انديشههاي خود بصورت آزاد.
شماره 12

2ـ مرجع ناظر

نظارت و مراقبت بر مسير حرکت امت در جهت تحقق خالفت عمومی خود در زمين است زيرا حكومت
اسالمی در عصر غيبت از ترکيب دو خط :گواهی و نظارت مرجع عام و خالفت و حاکميت امت (مردم) بوجود
میآيد:
 ...اسالم در زمان غيبت ،مسئوليتها را بين دو خط مرجع و امت ،بين اجتهاد شرعی و شورا تقسيم
کرده است .پس نمیخواهد که امت خالفتش را بدون شاهد و ناظري که او را از انحراف باز دارد و بر
صحت و سالمت راهش نظارت نمايد و نشانهها و عالمتهاي مسير را از جنبة اسالمی بدو نشان
دهد .اعمال کند(.سيد محمد باقر صدر ،خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،ص 22؛ همان ،االسالم يقود
الحياة ،صص 171ـ ).172

ويژگی هاي مرجع ناظر بر حكومت را که در واقع نقش رهبري و راهنمايی فكري ـ عقيدتی را بر عهده
دارد ـ خداوند مشخص کرده است ولی «انتخاب شخصی» او بر عهدة امت است.

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

«مرجع صالح و رشيد» يكی از ارکان بنيادي حكومت اسالمی است و گواه بر امت میباشد و وظيفة او

حدود گواهی مراجع صالح و رشید

صدر باالترين مرحلة فقاهت و مرجعيت را مرجعيت صالح و رشيد میداند که میتواند به ادامة خط
گواهی پيامبر

بپردازد که میتوان آن را «مرجعيت عامه» دانست .مرجعيت داراي دو

و امام معصوم

نقش الهی و سياسی ـ اجتماعی است:
نقش مرجع در امت يك نقش الهی است که صرف نظر از آن ممكن نيست و نقش (ديگر) او در
خال فت عمومی انسان در زمين يك نقش انسانی اجتماعی است و ارزش و نفوذ او را از ميزان وجود او
بين امت و اعتمادي که به رهبري اجتماعی و سياسی او دارد ،میتوان دانست(.همان ،خالفة االنسان
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و شهادة االنبياء ،ص 22؛ همان ،خالفت انسان و گواهی پيامبران ،ص).21

شهيد صدر ميزان نظارت و گواهی مرجع عام را محدود به ميزان علم و آگاهی و حضور سياسیاش در
ميان امت و اعتمادي که امت به او دارد ،مینمايد.

مردم است.
اسالم حدود و شرايط عمومی مرجع را بصورت عمومی بيان میکند و تطبيق آن شرايط با شخص
واحد آنها را بر عهدة امت میگذارد .بدينسان مرجعيت به عنوان يك خط کلی الهی تلقی میشود و
تطبيق آن با فرد معين نتيجه يك انتخاب ملی است( .سيد محمد باقر صدر ،خالفة االنسان و شهادة
االنبياء ،صص24ـ  23؛ همان ،خالفت انسان و گواهی پيامبران ،صص22ـ).21

رابطه امت و مرجعیت در حکومت اسالمی

در دوران غيبت امام عصر

 ،خط خالفت انسان به خودش باز میگردد که از طريق شورا انتخابات و

همهپرسی آنرا متحقق میسازد:
خط خالفت به امت واگذار میشود که از طريق آن و با اجراي احكام الهی و بر پاية ستونهاي مقرر
شده خالفت انسان از سوي خدا  ...حاکميت و رهبري سياسی و اجتماعی را محقق میسازد(.سيد
محمد باقر صدر ،خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،ص 24؛ همان ،االسالم يقود الحياة ،ص).171

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

واليت در مورد مرجع صرفاً شأن نظارتی به خود میگيرد و نيز تشخيص شرايط و انتخاب مرجع عام با
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نقش مرجع و ارتباط او با امت نقش نظارتی است نظارت بر تشكيل حكومت و استمرار آن ،حفظ حدود
الهی و نشر و گسترش رسالت الهی اسالم در زمين و  ...از اهم مسئوليتهاي مرجع است.
به همين جهت مرجع صالح داراي برخی اختيارات و مسئوليتهاي حكومتی میگردد و از طريق اين
اختيارات ايفاي نظارت و گواهی مینمايد.
نكته ديگري که بيان آن در اينجا حائز اهميت است اين است که هر چند در عصر غيبت دو رکن اساسی
دولت اسالمی امت و مرجعيت میباشد ،تا زمانی که امت از طريق همه پرسی يا تأييد و پذيرش ضمنی و
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عملی بر نظارت مرجع صحه نگذارد .مرجع بصورت بالفعل داراي نظارت نخواهد گرديد به بيان شهيد صدر:
 ...بنابراين مسئوليت انتخاب آگاهانه شخص عهدهدار مرجعيت عام ،بر عهده امت میباشد( .سيد
محمدباقر صدر ،خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،ص 22؛ همان ،خالفت انسان و گواهی پيامبران،
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ص).33

در اينجا به نقش مردم در ايجاد حكومت ـ مشروعيت ـ و در درون حكومت ـ مشارکت میپردازيم.
الف ـ مشروعیت

چنانچه ستون و محور اساسی حكومت را «قدرت» بدانيم متوجه میشويم که حكومت داراي سه عنصر
يا سه بنياد است:
1ـ گروهی که حاکم مستبد «صاحبان قدرت»
2ـ گروهی که موضوع اعمال حكم هستند «مردم»
4ـ روشی که مطابق آن حكام اعمال قدرت میکنند «نظام حكمرانی»(سيد علی قادري ،مجموعه
مقاالت اولين سمينار بررسی تحول مفاهيم ،ص ).413
هرچند از اين ديدگاه حقيقت حكومت همان «اعمال قدرت» است ولی به بيان صدر حقيقت حكومت
«الرعاية و السياسة» است در اينجاست که موضوع مشروعيت حكومت مطرح میگردد.

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

3ـ نقش مردم در حکومت

بطورکلی از ديدگاه اين انديشمند مشروعيت حكومت به سه صورت جلوهگر میشود.
1ـ مشروعيت شرعی ( ...يستمد شرعية تمثيلة من الدستور ـ النص الشرعی) در اين نوع مشروعيت
حكومت از جانب شرع و اسالم بدون دخالت رأي و نظر مردم مشروعيت خود را کسب کرده است .چنين
مشروعيتی فقط در مورد حكومت معصوم

مصداق دارد و بس.

2ـ مشروعيت مستقيم مردمی (او من االمة المباشرة) در چنين حكومتی مبناي مشروعيت را رأي و نظر
مردم ـ که از طريق همهپرسی و رفراندم و انتخابات اعمال میگردد تشكيل میدهد (االنتخاب المباشر).
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4ـ مشروعيت دوگانه «شرعی ـ مردمی» (او منهما معا) در اينجا حكومت هم داراي مبناي مشروعيت
شرعی (مكتب) و هم داراي اساس مشروعيت مردمی (انتخاب رفراندم و اعمال نظر مردم در حكومت)
میباشد .به همين جهت حكومت از سويی در برابر اسالم مسئول است و از سوي ديگر در برابر مردم مسئول
کنند و سرنگونش سازند.
از اين جنبه مشروعيت حكومت بر پاية اصالت نظام سياسی است ولی در مورد اول مشروعيت بر اساس
اصالت وظيفه است .شايد نظام حكومتی مورد نظر صدر داراي مبناي مشروعيت دوگانه (الهی ـ مردمی) باشد.
چه وجود قانون شرع بيانگر مشروعيت الهی ـ هرچند اين مسأله نيز با توجه به بحث تطبيق قانون شرع بر
عقل و فطرت بشري میتواند مشروعيت مردمی را در برداشته باشد ـ و تحقق نقش خالفت اللهی انسان در
زمين بيانگر مشروعيت مردمی است که مردم از طريق انتخابات و همهپرسی آنرا ايفا میکنند .بنابراين در
واقع حكومت در زمان غيبت امام عصر

بر مبناي مشروعيت مردمی است.

مشروعیت مردمی
الف) نقش مردم در مقبولیت نظام و کارآمدی آن؛

پذيرش مردمی ،نقش عظيمی در کارآمدي نظام دارد .مردم با پذيرش حكومت ،به حكم الهی ،قدرت و
بسط يد و نفوذ کلمه میدهند تا قوانين و احكام الهی را به اجرا بگذارد.

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

است و اگر از حدود مرزهاي مشروعيت خارج شود قابل عزل میباشد و مردم حق دارند که در برابر آن انقالب
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حاکمی که مقبوليت مردمی نداشته باشد برحكمرانی و اعمال حكومت ،قدرت ندارد ،هرچند حكومتش از
جهت شرعی ،باالترين درجه مشروعيت را هم داشته باشد .مانند امامان معصوم

 .مشروعيت حكومت به

حاکم ،حق حاکميت میدهد و مقبوليت آن به وي قدرت حاکميت میبخشد .کسی که حكومتش مشروع
نيست حق ندارد بر مردم فرمان براند ،اگر چه مقبول آنان باشد و کسی که حكومتش مقبول مردم نيست،
قدرت ندارد بر آنان حكم براند ،هر چند حكومتش شرعاً مجاز باشد.
جان کالم اين است که حكومت اسالمی هر چند حكومتی الهی است ،اما الهی بودن آن ،منافاتی با
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مردمی بودن آن ندارد .اين حكومت الهی ،بر رضايت و مقبوليت مردمی سخت تكيه دارد و معتقد است نقش
مردم به اندازهاي باالست که بدون حضور و دخالت آنها حكومت نمیتواند کاري انجام دهد.
نقش مردم در تعیین حاکمان
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هر چند در عصر غيبت ،همانند عصر حضور ،حاکم اسالمی و ولی امر ،مشروعيت خود را از جانب خدا
بيان شده است .طبيعی است که تشخيص و تعيين حاکم اسالمی در هر عصر و زمانی ،به عهده خود مردم
است.

مردم موظفند از راه عقاليی که همان رجوع به کارشناسان و خبرگان است به تشخيص مصداق حاکم
واجد شرايط اسالمی ،اقدام کنند:
تعيين رهبر ،به عهده خبرگان منتخب مردم است ...و رهبر منتخب خبرگان ،واليت امر و همه
مسؤوليتهاي ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

به هرحال مهم ايناست که بايد شايستگی و صالحيت فرد ،براي سپردن مسؤوليت رهبري جامعه
اسالمی ،براي خود مردم احراز گردد.
نقش مردم در نظارت بر حاکمان

مردم نه تنها حق نظارت بر تمام کارهاي حاکمان اسالمی را دارند بلكه اين يك وظيفه شرعی و الهی
آنان است.
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دارد ،در عصر غيبت ،افراد معينی ،مشخص نگرديدند ،بلكه صرفاً ويژگیها و صالحيتهاي حاکم اسالمی

مردم بر اساس حق نظارت خويش ،بايد در صورت مشاهده هرگونه خالف و انحراف ،به حاکمان تذکر
دهند و در صورت عدم قبول يا تأثير ،از هر راه ممكن و معقول ،جلوي آن را بگيرند و حتی در شرايطی او را از
قدرت برکنار سازند.
محورهایی از مشارکت سیاسی امت در حکومت اسالمی

1ـ شورا ـ مردم در حكومت اسالمی حق تشكيل شورا و تعيين مهام امور حكومتی خود از طريق آن
دارند .صدر نه تنها شورا در زمان غيبت را ضروري و الزمة مشارکت امت دانسته است .بلكه شوراي زمان
معصوم
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را نيز دال بر مشارکت امت و در صحنه بودنش میداند.
خداوند بر پيامبرش

واجب کرده است ـ با اينكه رهبر معصوم است ـ با جامعه و امتش به

مشورت بپردازند .تا مسئوليت آنها را در انجام «خالفت الهی» به آنها بفهماند(.سيد محمد باقر صدر،
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خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،ص 34؛ همان ،خالفت انسان و گواهی پيامبران ،ص).43

با رهبر معصوم ـ که منصوص الهی است ـ انجام میگيرد ولذا:
 ...تأکيدي است از جانب پيامبر

و وصیاش بر شخصيت امت و دليل ديگري بر خالفت عمومی ملت است تا از

طريق آن ،حدود و مشخصات راه امت تعيين گردد و افراد  ،خود را در تشكيالت اجتماعی سهيم بدانند و مسئول پاسداري از آن
باشند(.سيد محمد باقر صدر ،خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،ص 34؛ همان ،خالفت انسان و گواهی پيامبران ،صص 43ـ ).41

4ـ مشارکت در انتخاب مرجع ـ امت حق دارد که مرجع رهبر را بر اساس ويژگیهايی که مكتب براي او
مشخص کرده است از نظر شخص انتخاب نمايد:
بنابر اين مسئوليت انتخابات آگاهانه شخص عهدهدار مرجعيت عام بر عهدة امت است(.همان ،خالفة
االنسان و شهادة االنبياء ،صص22ـ 24؛ سيد صدر الدين قپانچی ،انديشههاي سياسی شهيد سيد
محمد باقر صدر ،ص).34

 3ـ عزل رهبران و مسئوالن حكومتی ـ در صورتيكه رهبر ـ اعم از مرجع يا هر مقام ديگري ـ و
مسئوالن ،صفات و شروط رهبري و نظارت و  ...را از دست بدهند يا نتوانند به خوبی از عهدة مسئوليت خود
برآيند مردم حق عزل و برکناري آنها را دارند.

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

2ـ بيعت ـ صدر بيعت را نيز ابزار مشارکت امت در سياست و حكومتِ خود میداند هرچند که اين بيعت

نتیجه گیری

حكومت مورد نظر صدر ،حكومت شورايی ـ نظارتی يا حكومت ترکيبی(جمهوري اسالمی) ،براساس
مبانی عقلی و فطري ،تشريعی ،عقيدتی ،اخالقی و اجتماعی تأسيس میگردد و فقيه به عنوان ناظر بر سير
حرکت نظام در اين حكومت نقش ايفا میکند.

31

شماره 12

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

وجوه تشابه و تمایز دو دیدگاه و نتیجهگیری

مبانی و اصولی که جهتگيري و مواضع سياسی ايشان بر آنها بنا گرديده در واقع همان اصول و
جهانبينی است که اسالم آنها را زير بنا و مبناي نظام سياسی و ساير نظامهاي خود قرار داده است؛
آثار و لوازم توحید در نظام سیاسی

1ـ انحصار حاکميت مطلقه و قانونگذاري الهی:
32

2ـ مشروعيت الهی:
4ـ جانشينی انسان :ايجاد دولت و تشكيل حكومت
3ـ فقيه؛ ولی مطلق در عصر غيبت:
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دو راه براي تعيين حاکم هست :يكی نصب الهی است .البته نصب در اسالم و تشيع ،نصب اشخاص
نيست .هيچ حاکمی ،حتی آن که خود او منصوب از قِبَل خداست ،حق ندارد کسی را نصب کند.
راه ديگر ،راه انتخاب است .انتخاب در آن جايی است که نصب وجود ندارد؛ مثل دوران غيبت .براي اين
دوره معيارهايی معين شده است .که در چارچوب آن ،مردم امام را انتخاب و گزينش میکنند.
هر انتخابی حجت نیست

انتخاب به طور مطلق حجّت نيست؛ يعنی اگر مردم جمع شوند و کسی را که در چارچوب معيارها و
مالكهاي خدايی قرار نمیگيرد انتخاب کنند ،اين انتخاب حجّت نيست.
مشروعيت وانتصاب الهی فقها
اين نظريه بدون تفاوت ماهوي بين حكومت اسالمی در عصر حضور و عصر غيبت معتقد است فقيه
همانند معصوم

از جانب خداوند داراي حقّ حاکميت میباشد .آنان در صورت برخورداري از شرايطی ،واجد

همان حقّ الهی بوده و به نيابت از معصوم

مديريت جامعه را برعهده میگيرند.

نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

انتخاب حاکم

طبق نظر آيت اهلل خامنهاي در اين نظريه ،الزام و التزام سياسی مستند به جعل شارع بوده و در چارچوب
نصب الهی توجيه میشود و مردم در هيچ يك از عناصر مشروعيّت دخالتی ندارند ،البته عينيت و تحقق
خارجی آن وابسته به آراي مردمی و اقبال عمومی است.
لذا ضرورت اقتضا میکند که فقيه ،پارهاي از حقوق خود را به ديگران واگذار نموده و با توزيع و تقسيم
وظايف ،به طور غير مستقيم اعمال واليت نمايد .در چنين نظام سياسیاي مسؤوليت کليه امور ،نخست متوجه
فقيه بوده و آنگاه به ديگران انتقال میيابد و مشروعيت همگان بدو باز میگردد«(.واليت فقيه ـ طبق قانون
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اساسی ما ـ نافی مسؤوليتهاي ارکان مسؤول کشور نيست .مسؤوليت دستگاههاي مختلف و ارکان کشور غير
قابل سلب است .واليت فقيه ،جايگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيري از انحراف به چپ
و راست است؛ اين اساسیترين و محوريترين مفهوم و معناي واليتفقيه است ».بيانات رهبر معظم انقالب
اسالمیدر مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينی ). 34 /24 /13،

هستند .بنابراين ،اعمال حاکميت قواي مجريه و مقننه بر اراده مردم استوار است وآنان صاحبان حق براي
اعمال حاکميت به شمار میروند.
نظریة انتخاب

اين نظريه در طول نظرية نصب الهی قرار داشته و بدون آنكه محذور و منع ثبوتی براي انتصاب قائل
باشند ،به خودي خود آن را نسبت به نظرية انتخاب ،مقدّم و راجح میدانند«(.واليت جز با نصب از باال(توسط
خداوند) ويا انتخاب از سوي امت ،تحقق نمیپذيرد و انتخاب در طول نصب ،و در صورت فقدان آن است»...
منتظري ،آيت اهلل حسينعلی ،دراسات فی واليه الفقيه وفقه الدوله اإلسالميه ،ج ،1ص ، 322مكتب األعالم
اإلسالمی 1321 ،هـ ).
آيت اهلل خامنهاي نقش مردم را در مقبوليت و بسط يد فقيه مؤثر میداند يعنی مردم با انتخاب فقيه به او
امكان و قدرت حكومت میدهند پس ،آحاد و عامه مردم ،عالوه بر اين که به صورت غير مستقيم ـ از طريق
مجلس خبرگان ـ رهبر را معين میکنند ،مستقيماً هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصميم دارند و نظر و
تصميم و خواست و اراده آنهاست که در حقيقت يك رهبر را رهبر میکند و به او امكان تصرف و قدرت امر و
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اما بنابر نظر شهيد صدر انسانها به عنوان «خليفه خدا بر روي زمين» حق تصرف و اعمال قدرت را دارا
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نهی و قبض و بسط میدهد«(.در انتخاب دستگاه اجرايی و رئيس قوّه مجريه ،مردم خودشان دخالت میکنند.
حتّی در انتخاب رهبر ـ با اين که رهبري يك منصب الهی است و تابع مالكهاي الهی و معنوي و واقعی
است ـ باز مردم نقش دارند؛  . ..اگر همان کسی که مجلس خبرگان انتخاب کرد ،مورد قبول مردم نباشد ،باز
رهبري او جا نخواهد افتاد».خطبههاي نماز جمعه تهران ).1423 /11 /22
حکومت مطلوب شهید صدر

شهيد صدر در مورد نوع حكومت ،حكومت قانونی را پذيرفته است يعنی حكومتی که در محتوا ،ماهيت،
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مبانی و وظايف متكی بر قوانين شريعت و عقل است .در خصوص شكل حكومت ،اصل را بر شكل الهی
(منصوص) میگذارد که اصلی کلی و ثابت و اليتغير است .البته در مباحث صدر در مورد حكومت در زمان
غيبت سه نظريه ديده میشود:
شماره 12

1ـ نظريه حكومت شورايی ،که آنرا در االسس االسالميه و از نظر زمانی در سال 1123م(مصادف با سال

2ـ نظريه واليت مرجع (صالح و رشيد) که در مباحث فقهی الفتاوي الواضحة عنوان شده است.
4ـ نظريه حكومت ترکيبی (حكومت شورايی امت  +نظارت و گواهی مرجع) که در مجموعه االسالم
يقود الحياة ـ در أواخر عمر شريف خود ـ مطرح کرده است.
به همين جهت برخی از شاگردان و پيروانش مطرح کردهاند که در اوايل حكومت مورد نظر ايشان،
حكومت شورايی بوده ،ولی بعدها از اين نظريه عدول کرده و نظريه واليت مرجع را مطرح ساخته(سيد محمد
باقر حكيم ،النظريه السياسية عند الشهيد صدر ،تهران ،دفتر آيت اهلل حكيم 1233 ،هـ صص  1-2و نيز 12ـ
 ).3و به زعم برخی ديگر و در نهايت به ترکيبی از آن دو رسيده است گروه اول حكومت مورد نظر شهيد صدر
را «واليت فقيه» دانستهاند(و برخی نيز واليت مطلقه فقيه ).و گروه دوم حكومت ترکيبی و برخی نيز حكومت
شورايی ،عالوه برخی از نويسندگان نظير دکمجيان «واليت مرجع» مورد نظر صدر را با «واليت فقيه» مورد
نظر امام خمينی مترادف دانستهاند(.هرايرد کمجيان ،جنبشهاي اسالمی در جهان عرب ،ترجمه :حميد
احمدي ،تهران ،چاپ اول ،زمستان  1422ص). 221
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1473هـ ق و 1447شمسی ،يعنی در اوايل تشكيل حزب الدعوة االسالمية ).مطرح کرده است.

صدر بر اساس سه معيار به بررسی انواع حاکميت پرداخته است و بر اساس چنين معياري حاکميت به
سه صورت متحقق میگردد:
الف) حاکميت شرعی (الهی) نظير حاکميت پيامبران

ائمه اطهار

.

ب) حاکميت مردمی ـ که مردم هيأت حاکمه مورد نظر خود را صرف نظر از عقايد و آرمانهايشان
انتخاب میکنند و به آن مشروعيت میدهند.
ج) حاکميت شرعی ـ مردمی (الهی ـ انسانی) در اين نوع حاکميت ،حاکمان مشروعيت و اختيارات خود
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را هم از جانب شرع و هم از سوي مردم کسب میکنند(.سيد محمد باقر صدر ،خالفة االنسان و شهادة
االنبياء ،طهران ،جهاد البناء1411 ،ه  ،صص22ـ 243؛ االسالم يقود الحياة ،همان ،ص ،172خالفت انسان و
گواهی پيامبران ،ترجمه:جمال موسوي ،تهران ،انتشارات روزبه1421/1/12 ،ش ،ص).33

ارکان حکومت اسالمی

حكومت اسالمی داراي سه رکن اساسی است که ساختار آن را تشكيل میدهند عبارتند از:
الف) مرجعيت.
ب) نهادهاي سياسی ـ حكومتی (قواي سه گانه مجريه ،مقننه و قضائيه).
ج) امت يا مردم ـ يكی از ارکان مهم در تشكيل حكومت اسالمی از نظر آيت اهلل خامنهاي مردم هستند
ولی از نظر شهيد صدر مهمترين رکن حكومت را مردم يا امت تشكيل میدهند و اساس حكومت و يكی از
مبانی مشرو عيت آن در واقع مردم هستند زيرا مردم حق خالفت عمومی الهی در زمين را دارند و ايجاد دولت
و تشكيل حكومت راهی است براي تحقق اين خالفت عمومی الهی و اجراي امانت او در زمين(.سيد محمد
باقر صدر لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور المجهورية االسالمية فی ايران ،همان ،صص ).21 -41
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بنابراين حاکميت در تحقق خود میتواند مشروعيتش را از يكی از اين سه راه کسب نمايد
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بنابراين مردم در عصر غيبت با نظارت مرجع حكومت را تشكيل داده و نهادهاي آن را بوجود میآورند:
و بدينسان اسالم در زمان غيبت مسئوليتها را ميان مرجع و امت و ميان اجتهاد شرعی و شوراها تقسيم
کرده است ،امت خالفتش را با شاهدي که ضامن جلوگيري از انحرافاتش باشد اعمال کند(.سيد محمد باقر
صدر ،خالفة االنسان و شهادة االنبياء ،همان صص ). 23 -22
نقش مردم در مشروعیت فقیه :

آيت اهلل خامنهاي دربارة نقش مردم و حضور مردم در نظام واليت فقيه و مسأله رهبري سه مرحله را
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متصور دانستهاند.
يكی در مرحله جعل معيارهاست در اينجا مردم نقش مؤمن و معتقد و عامل به اين حكم شرعی و
معرفت شرعی را دارند .اين مرحله تعيين معيارها براي حاکم است... .

نمیشود گفت مردم نقش ندارند  ...بنابراين ،اينجا مسأله خبرگان مطرح میشود ...،اينهم مرحله دوم است.
مرحله سوم مرحله قبول مردم ،پذيرش مردم .اينجا آنجايی است که نقش مردم ،نقش تعيين کننده دارد.
 ...لذا بايستی افراد بيايند بخواهند  ...اينجاست که نقش مردم نقش مهمی است(. ...بيانات رهبر معظم
انقالب اسالمی در ديدار اعضاي مجلس خبرگان).1472/11/12 ،
مشارکت سیاسی در نظریه والیت انتصابی فقیه
1ـ حق انتخاب

 .با رجوع به سخنان آيت اهلل خامنهاي بايد گفت واليت امور مسلمانان و تشكيل حكومت دينی گرچه با
مشروعيت و حقانيت االهی آميخته است ،اما با اقبال و مقبوليت اکثريت جامعه بروز و ظهور میيابد .در اين
صورت ،مردم محق شمرده شدهاند که انتخاب کنند.
 ...بيعت در نظام اسالمی يك شرط براي حقانيت زمامداري ،زمامدار است ... .و مشروعيت واليت و
حكومت به بيعت مردم وابسته است (.خطبههاي نماز جمعه تهران).1422/4/22 ،
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يك مرحله مرحله تعيين اين عناوين با يك معنون خارجی است ... ،بديهی است که در اين مرحله

شماره 12

در انديشه آيت اهلل خامنهاي ،فقيه جامع شرايط از منظر شرع ـ که به نصب برگزيده شده است ـ در تمام
امور سياسی ،دينی و قضايی واليت دارد؛ اما اعمال چنين واليت و تأسيس حكومت بر مبناي اقبال اکثريت
مسلمانهاست؛ (، ...در اصل يكصد و هفتم قانون اساسی آمده است« :رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور
مساوي است». ).
بدين ترتيب تعيين و تشكيل نوع حكومت معطوف به گزينش و انتخاب مردم است؛
نقش مردم در حکومت اسالمی
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در اينجا به نقش مردم در ايجاد حكومت ـ مشروعيت ـ و در درون حكومت ـ مشارکت میپردازيم.
الف ـ مشروعیت

بطورکلی از ديدگاه شهيد صدر مشروعيت حكومت به سه صورت جلوهگر میشود.

حكومت از جانب شرع و اسالم بدون دخالت رأي و نظر مردم مشروعيت خود را کسب کرده است.
2ـ مشروعيت مستقيم مردمی (او من االمة المباشرة) در چنين حكومتی مبناي مشروعيت را رأي و نظر
مردم ـ که از طريق همهپرسی و رفراندم و انتخابات اعمال میگردد تشكيل میدهد (االنتخاب المباشر).
4ـ مشروعيت دوگانه «شرعی ـ مردمی» (او منهما معا) در اينجا حكومت هم داراي مبناي مشروعيت
شرعی (مكتب) و هم داراي اساس مشروعيت مردمی (انتخاب رفراندم و اعمال نظر مردم در حكومت)
میباشد .به همين جهت حكومت از سويی در برابر اسالم مسئول است و بايد ضامن مصالح و قوانين اسالم
باشد و از سوي ديگر در برابر مردم مسئول است و اگر از حدود مرزهاي مشروعيت خارج شود قابل عزل
میباشد و مردم حق دارند که در برابر آن انقالب کنند و سرنگونش سازند.
شايد نظام حكومتی مورد نظر صدر داراي مبناي مشروعيت دوگانه (الهی ـ مردمی) باشد .چه وجود
قانون شرع بيانگر مشروعيت الهی ـ هرچند اين مسأله نيز با توجه به بحث تطبيق قانون شرع بر عقل و
فطرت بشري میتواند مشروعيت مردمی را در برداشته باشد ـ و تحقق نقش خالفت اللهی انسان در زمين
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1ـ مشروعيت شرعی( ...يستمد شرعية تمثيلة من الدستور ـ النص الشرعی) در اين نوع مشروعيت

شماره 12

بيانگر مشروعيت مردمی است که مردم از طريق انتخابات و همهپرسی آنرا ايفا میکنند .بنابراين در واقع
حكومت در زمان غيبت امام عصر

بر مبناي مشروعيت مردمی است.

عزل مسئوالن حکومتی

بر مبناي انديشة سياسی آيت اهلل خامنهاي ولی فقيه در صورت از دست دادن يكی از شرايطش خود به
خود از مقامش عزل می شود حال خواه مردم نيز نسبت به عزل او اقدام بكنند يا نكنند اما طبق نظر آيت اهلل
صدر ،در صورتيكه رهبر ـ اعم از مرجع يا هر مقام ديگري ـ و مسئوالن ،صفات و شروط رهبري و نظارت و
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 ...را از دست بدهند يا نتوانند به خوبی از عهدة مسئوليت خود برآيند مردم حق عزل آنها را دارند و اين وظيفه
برعهدة مردم میباشد.
نتیجهگیری نهایی

1ـ حاکميت و واليت مطلقه و اصيل خدا بر جهان هستی که مبناي ايدئولوژيك اين دو شخصيت بر اين
مبنا استوار است.
2ـ خالفت عمومی انسان بر زمين با نصب ولی از سوي خداوند (طبق نظر آيت اهلل خامنهاي) و انتخاب
و تعيين مصداق ولی بر اساس شورا و انتخابات مردم (طبق نظر آيت اهلل صدر).
4ـ اعمال حاکميت نظارت بر اجراي احكام الهی و عدم انحراف آن توسط ولیفقيه (طبق نظر آيت اهلل
خامنه اي) و نظارت نيابت شرعی مرجع با کفايت در مورد تطبيق و اجراي شريعت و حفظ آن(طبق نظر آيت
اهلل صدر).
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مبانی حکومت اسالمی عبارتند از:
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