
  
  
  
  
 
  
 

   و محمدباقر صدر؛ینیخم گاه امامی در ننی ديساالر مردم
   قم و نجفیاسیمکتب سي ا بررسی مقایسه
  سارا خداکرمي/  باغبان سيدمرتضي نوعي/ طهريسيدحسين ا

)١٦٢-١٣٩(  
  

 دهیچک  
را  جامعـه  و قالب مشروطه، نخبگـان بـسياري نقـش مـردم در حکومـت            پس از ان  

ـ    راستا  دراينتشريح کردند و      و سـيدمحمدباقر    ام خمينـي  ، انديشمنداني مانند ام
را پرداختـه و آن     اين نقش در عرصه حکومـت اسـالمي         به توجيه نظري    صدر نيز،   
 اما زوايا و ابعاد انديشه اين دو عالم معاصر شيعي دربـاره           ) تاريخچه(. اند  بسط داده 

 )مسئله( است   روشني تبيين نشده   ، به ثغور دخالت مردم در سرنوشت سياسي     حدودو
جدي به آن توجه     ،که پژوهشگران و انديشمندان ديني    است  مي  موضوع مه و اين،   
که مـردم چـه سـهمي در انديـشه حکومـت            نطرح اي  بنابراين،   )پيشينه(اند،    نکرده

 رسـد   به نظر مـي    )سؤال(. پرسشي اساسي است  ؟   و شهيدصدر دارند   اسالمي امام 
مـر  دار قم و نجف نقـش مـردم در ا          شهسياسي ري  -آنان از دريچه دو مکتب فکري     

 بـه  را مـا  توانـد  چنـين احتمـال علمـي مـي       ) فرضـيه  (.اند  را تشريح کرده  حکومت  
                                                       

.ـ )سنده مسئولينو(  دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد sathari@yahoo.com  
.اصفهان ـ  دانشگاه ياسي علوم سي دکتري دانشجوNoie1364@yahoo.com 

  . کارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه اصفهان ـkhodakarami.s@gmail.com  
  ٢٣/٩/١٣٩٣: تاريخ پذيرش  ٩/٧/١٣٩٣: تاريخ دريافت
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رهنمـون   ساالري ديني در انديشه سياسي شيعه      مردم نظري اهداف و ها چهارچوب
 درصدد مقايسه تفکرات سياسـي ايـن دو         ،اين مقاله با تحليل تطبيقي    ) هدف(. شود

 تأکيد مکتب قم بر همراهـي      )روش(. استگوناگون  فقيه برجسته شيعي از دو منظر       
 اما با اشراف مرجع     ،اللهي مردم  بر خليفه． مکتب نجف    و اصرار    ،زمان فقيه و مردم    هم
  )يافته(. صالح ناظر، از پيامدهاي اين نوشتار است ذي

  يدیکل گانواژ
 و محمدباقر  ينيامام خم  ، مکتب قم و نجف،    ي، حکومت اسالم  يني د يساالر مردم
  صدر

  مقدمه
 شـناخت . اسـت از مباحث مهم در مقوله حكومت دينـي          در حكومت اسالمي     نقش مردم 

 کننـده  نيـي تع نقش جامعه ياسيس سرنوشت در ،تيحاکم در مردم گاهيجا و نقش حيصح
ـ آرا براسـاس  ورا بررسي کرده،     مسئله نيا يبسيار نظران صاحب. دارد  اصـالت  بـه  ،انشي

 يکي مثابه به عهيش ي علما زمينه  دراين. دان داده يرأ آننداشتن    اصالت اي گاهيجا نياداشتن  
 جامعه، در نقش نيا بسط و ينظر هيتوج در جامعه، نخبگان نيپرنفوذتر و نيثرگذارترا از

 ليتشک اصلي بخش دو  مقاله از  به اين پرسش   گويي   پاسخ ي برا بنابراين، اند  وشيدهک اريبس
از منظـر دو    را   يمگاه مردم در حکومت اسال    ي جا ي نظر يمبان نخست بخش در. است شده

 ديشـه  و ينيخم امام يها دگاهيد يقيتطب مطالعه به دوم بخش درکنيم و     بررسي مي مکتب  
ـ  عناصـر  و ميپـرداز  يم ياسالم درحکومت يساالر مردم درباره صدر محمدباقر  و يذهن

  .کنيم مي انيب شمندياند دو نيا نظر در را يساالر مردم ينيع
  :چنين است مکتب مانند مي مفاهي برخياتيف عملي تعربراي

ـ ي بر مرام اسـتقالل  يق استنباط، مبتن  ي موجود در طر   يها يژگيمجموعه و  وه ي در ش
ـ     ياستنباط و استدالل که موجب تحول در مباحث اصول         ـ  ي و قواعـد فقه . گـردد  ي م

گر از  ي د ير بر فقها  ي اجتهاد و تأث   يجيد، تکامل تدر  يز از تقل  يان آرا، پره  ياستقالل در ب  
  )١١٧ و ١١٦: ١٣٨٠ ،يبرزنون( يمکتب فقهک ي يها يژگيو
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اسـت،  ي در عرصه س   ي و حضور و   ي آخوند خراسان  يها  نجف با تالش   ياسيمکتب س 
نهـاد و توانـست گفتمـان       پـا   ات  ي ح  در انقالب مشروطه به عرصه    اش    ينيآفر ژه نقش يو به

جاد آن توسـط    ي نجف از زمان ا    ياسيمکتب س . ندکجاد  يع ا ي تش ياسيشه س ي در اند  يديجد
 و  ي و اجتمـاع   ياسي بر تحوالت س   ياريرات بس ي تا حال، توانسته است تأث     يخوند خراسان آ
ـ       ي جهان تش  يا شهيز تحوالت اند  ين در نمونـه آن را     تـوان    يع در دوران معاصر بگذارد که م

ش مکتب نجف يداي پي برخ)٢٠٥: ١٣٩١ ،بشارت(. ران و عراق مشاهده کرديتحوالت معاصر ا
؛ دانند يه آن م  يرو ي ب   پردازش علم اصول و توسعه      وهي ش باامرا   مکتب س  ترا بازتاب مخالف  

ش و يرايــپ دوره« دوره ظهــور و بــروز مکتــب نجــف را رو، ازايــن )٢٨: ١٣٨٦ محقــق دامــاد،(
ـ با که دارد يا ين مکتب اصول و مبان    يا. نندک ي م يعلم اصول معرف  » شيرايو تـوان   ي آنها م

 سامرا و مکتب    ياسي مکتب س  يعني ،ران معاصر ع در دو  يگر تش ي د ياسيآن را از دو مکتب س     
عت در  يگـاه شـر   ي جا ي، بازشناس ييگرا اصول: ندا  چنين مباني  ن  يا.  قم بازشناخت  ياسيس
 و  ي به حکومت مردم   ي با تمدن غرب، گذار از حکومت فرد       يرانفعالياست، مواجهه غ  يس

شروطه و مقابله بـا      سلطنت م  يه، اعتقاد به الگو   يه در امور حسب   يت فق ي، اعتقاد به وال   يعرف
  .)٢٦٩- ٢٠٥: ١٣٩١بشارت،(گانگان ينفوذ ب

ـ  يم حائر يخ عبدالکر يله حاج ش  يز به وس  ي قم ن  ياسيس -يمکتب فقه  ـ  يزدي س ي تأس
نگارش و چاپ کتاب مـشهور درر الفوائـد توسـط            نخست،: ه داشت ين امر دو پا   يا. دش

ـ  کفا ن نگـارش نـه از     يي طرح مسائل و آ     وهي که از نظر سبک و ش      يزدي يحائر  االصـول   ه．ي
ع و ي به داشتن سبک بـد ابتدا بلکه از ،و نه از مکتب سامرابود   الگو گرفته    يآخوند خراسان 

ه قم  ي حوزه علم  ١٣٠٠ در سال    يزدي ينکه مرحوم حائر  يدوم ا . افتيد اشتهار   يطرح جد 
در حوزه  را   ي حائر ينش فقه ي نگارش و ب    وهيش شانگر علما و شاگردان   يد. دکرس  يرا تأس 

 در  دين مکتب را با   يت ا ياوج فعال .  شد منجرش مکتب قم    يدايبه پ ادامه دادند که    ه قم   يعلم
پـس از   د که   ي د يني امام خم  يعني اش،   شاگرد برجسته  ياسي س يها ن کنش يآثار و همچن  

ـ   همـراه  ي حکومت اسالم  باره در يورز شهيتوانست با اند  آن   ، انقـالب  ي بـا عمـل انقالب
 ياسيس -ي مکتب فقه  ياز اصول اساس   را   موارد زير توان    مي. ندک يران را رهبر  ي ا ياسالم



 ١٣٩٣پاييز و زمستان / شمارة ششم / سال دوم / هاي سياست اسالمي            پژوهش١٤٢

 بـا   ياسـت، مواجهـه انتقـاد     يعت در س  يگاه شر ي جا ي، بازشناس ييگرا اصول: دانستقم  
ـ ت مطلقـه فق   ي اعتقاد به وال   ،ي به حکومت مردم   يتمدن غرب، گذار از حکومت فرد      ه، ي

ـ ق در ال  يگانگان، نفوذ عم  ياعتقاد به مقابله با نفوذ ب      ـ  يهـا  هي ـ ، تما ياع اجتم ـ  ي  و  يل اساس
ـ ي و س  ي اجتماع يها مند به پاسخ   نظام ـ  نظر طـرح  در   يجـاب يکـرد ا  ين رو شـت ، دا ياس ه و ي
ـ  پ ي بـا فقهـا    يخيوند تار يپ و    وضع موجود  ينيگزي جا ي برا ياسي س يالگو  نامـدار، (ن  يشي

  )٣٤: ١٣٨٦ ؛ محقق داماد،٢٠١: ١٣٩٠
ـ   مـي موضـوع   بررسـي   بـه    يا سهيل مقا ي روش تحل  براساس ن مقاله يا روش  .ردازدپ
ـ تحلدر  .  است ي پژوهش در علوم اجتماع    يها از روش اي    هسيل مقا يتحل ـ ل مقا ي  يا  سهي

، بلکـه بـا     شـود   ميل  يتحل ه و ي تجز يفيصورت توص  شده به   يآور   اطالعات جمع  فقط نه
ـ  يمقا يفيا چند شاخص آمار توص    ي دو   گردد؛ يعني   ميسه  يگر مقا يکدي در . شـوند   يسه م
ـ يفي توصيها                                 اخص ش  از سهي مقا يبران روش   يا در  )٣٥: ١٣٨٦ ،يکـوثر (. شـود  ي استفاده م
ـ ي د يساالر  مردم يني ع ي و مبان  ي نظر ي در قالب مبان   ييها ز شاخص ين مقاله ن  يا  بـراي  ين

  . در نظر گرفته شده استي فقهياسيندگان برجسته دو مکتب سي نمايسه آرايمقا

  یاسالم درحکومت مردم گاهیجا درباره صدر دیوشه ینیخم امام ينظر یمبان
 نظام يمبان درباره ينيصدر و حضرت امام خم     محمدباقر ديشه ديدگاه قسمت، نيا در

منظـور از    نوشتاردر اين   . دشو يم يبررس ياساس پرسش سه قالب در ينيد يساالر مردم
باشـد كـه باعـث تحقـق         هـاي تئـوريكي مـي      مجموعه پايـه   ،ساالري مباني نظري مردم  

ها نيـز در مباحـث آتـي تعريـف           لفهؤاين م . ساالري است   عيني و ذهني مردم    هاي لفهؤم
  .اند شده
 دربـاره  پرسـش نخـست   : )نخـست  یاساسپرسش  ( متعهد اجتماع و یاسیس اجتماع .1

 مفهـوم  دو نيا.  است ٢متعهد اجتماع و ١يمدن اجتماع از يتلق شيوه با يساالر مردم رابطه
                                                       
1. civil association. 
2. enterprise association. 
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ـ ا کرده اقتباس يسيانگل کار محافظه متفکر ١اوکشات کليما از را ـ تعر بـراي  يو. مي  في
 ياجرا فقط حکومت کار است معتقد و شود يم وارد حکومت ژهيو کار به يمدن اجتماع

 -يمـدن  اجتماع مفهوم به دولت اوکشات نظر در. اند  هرفتيپذ گرانيباز که است يقواعد
هـا و اقـشار       گـروه  دربـاره ست، بلكـه    يني را متضمن    نيمع هدف و طرح فقط نه،  ياسيس

آزادانـه بـاهم    در جامعـه    توانند   يکند که مردم م    يم نيفقط تضم  طرف است و   جامعه بي 
 ممکـن  يفـرد  يخودمختـار  چنـين   ايـن   و فقط  مان ببندند يگر پ يکدي و با    نمايندمراوده  

 ياهـداف  بـه  يابيدسـت  يبـرا  يسـازمان  ،اجتماع در دولت است معتقد اوکشات. شود  مي
 اجتمـاع  منزلـه  به دولت  و رديگ يمثابه هدف قرار م    ولت به شود و خود د     يم تصور خاص
ـ فرد با يمدن اجتماع مثابه به دولت مقابل در متعهد . اسـت  تعـارض  در  تـام  يآزاد و تي

گاه مردم  يجا مدنظر ما را درباره    شورانياند دگاهيد مفهوم، دو نيا )٢٨١-٢٧٩: ١٣٨٤ ه،يريبش(
 روشـن  يحـدود  تا را ينيد -ياسيس ظامن در فرد و استقالل  يآزاد زانيم  و در حکومت 

  .کرد خواهد
 حکم، ت،يوِال اَلسلطَه، اده،ياَلس مانند ييها واژه از حکومت فيتعر براي د صدر يشه

 يفـرد  اتيح يها حوزه همه عام، يمفهوم و در  است کرده استفاده استخالف و خالفَت
ـ يحق و مطلق صورت آن را به   و است داده قرار مدنظر را انسان ياجتماع و  خـدا  آن از يق
 يها سازمان از يا مجموعه را حکومت صدر ديشه يکل طور به )١٠ و   ٩: تا يب صدر،(. داند يم

 نيتـأم  و جامعـه  در نظـم  ،ياجتماع حيصح روابط نيتأم فقط براي  که داند يم ياجتماع
 گريد از را ها حکومت آنچه ،يو نظر از )٣٤٨: ١٩٨٩ صدر،(. ديآ يم وجود به يعموم مصالح

 برتـر  اقتدار او. است تيحاکم د،کن يم متفاوت و مشخص يانسان يها مجتمع و ها گروه
 کـار  بـه  انـسان  دربـاره  هـم  و ،خدا درباره هم را مفهوم نيا و داند مي تيحاکم معادل را

ـ هرچ از پيش صدر، ديشه نظر از )٥٤ : الف ١٣٩٩ صدر،( .برد مي ـ حاکم زي ـ  تي ـ يطب يحق  يع
 است خداوند يقيحق تيحاکم که شود يم يناش مملوک به مالک يتذا عالقه از که است

ـ  آن يمبنا بر يانسان افراد که است يحق همان انسان، تيحاکم و  سرنوشـت  تواننـد،  يم
                                                       
1 .Michael Okeshott (1901-1990). 
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ـ حاکم حق از حق نخست،  نيا. کنند اداره يطور مساو  به را شان  يجمع ـ  تي ـ  ياله  يناش
 ينـسب  ،ياعتبار دوم، و ،است دهش واگذار انسان به و استئمام  استخالفبا نام    که شود  مي

 امـت، : از نـد ا عبـارت  صـدر  ديشـه  يسـاالر  مردم نظام يعموم عناصر. است محدود و
 يسـاالر  مـردم  نظام رکن و ياساس عناصر اما ،انسان خالفت و ياسالم وطن ت،يمرجع
 نظـام  ارکـان ايـن    براسـاس  يو )٥٢ :الـف  ١٣٩٩ صدر،(. ندا تيمرجع و امت عنصر دو صدر
  :کند يم فيتعر يژگيو دو با را ينيد يرساال مردم

 بـر  اسالم ياسيس احکام قيو تطب  امت و شئون  و مصالح  استيس مفهوم يعمل ياجرا
 در آن شـکل  و حکومـت  نظـام،  بـا  خود ذات در حکومت و استيس دوم، يژگيو و ،آن

 )٥٨: الف ١٣٩٩ صدر،(. باشد داشته يهمخوان و يهماهنگ اسالم
ـ نظر سه بيترت به ودخ يمبان براساس صدر ديشه مطـرح   بـت يغ دوره دررا   مهـم  هي

  :استکرده 
 انقـالب  از پـيش  يها سال هياالسالم األسسکتاب   در که ييشورا حکومت هينظر .١

  است؛ دهش مطرح رانيا ياسالم
بـه ميـان     الواضحه ياَلفَتاو يفقه مباحث در که) ديرش و صالح( هيفق تيوال هينظر .٢

  ه است؛آمد
 در کـه ) مرجـع  يگـواه  و نظارت همراه به امت ييشورا( يبيترک ومتحک هينظر .٣

 ياسـالم  يجمهـور  را آن نام و کرد طرح خود عمر اواخر و اهيالح قودي اَلاسالم مجموعه
ـ ماه و نوع و ينيد ياسيس نظام اساس صدر، ديشه نظر از )١٠٠: ١٣٨٤ پورفرد،(. گذاشت  تي

ـ فق نظارت با و مردم نظر و يرأ با بلکه کند، نمي نييتع شرع را آن شکل و است ياله آن  هي
  .شود يم نييتع مکان و زمان اتيمقتض براساس درواقع و

ـ  خالفـت  نقش تحقق صدر ديشه يساالر مردم نظام ژهيکارو ـ  در انـسان  ياله  نيزم
 جـاد يا و انسان يعموم خالفت هينظر دارد فهيوظ يساالر مردم ياسيس نظام يعني ؛است

ـ اخت حـدود  البتـه . سـازد  محقق را يعمل لتيفض يمبنا بر هستيشا و صالح نهيمد  اراتي
ـ ن منحـصر  اسـالم  عتيشر ثابت احکام ياجرا به فقط ساالر مردم حکومت ست، بلکـه   ي
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 درواقـع ) عيالتَشر من الفَراغ منطقَه(. رديگ يز دربرم يد جامعه را ن   ين جد يحوزه وضع قوان  
 و ياجتمـاع  ضـرورت  به بنا که ستا يمقررات کننده وضع ديگر  ازسوي و ،احکام يمجر
  )٧٢١: ١٣٦٠ صدر،(. دشو اجرا و نيتدو ديبا روز اتيمقتض طبق

 از را حکومت گويد و    پاسخ مي  د صدر ي برخالف شه  پرسش نخست را   ينيخم امام
 يهمـاهنگ  و قـانون  چهـارچوب  در را دار زمام و ياله احکام ياجرا و ياله قانون هيزاو

 قانون کند، يم تيحما آن از ينيخم امام که يقانون البته. ندک  بررسي مي  او شهياند و عمل
ـ ا عبـارات  يبرخ در و است ياله ـ وال واژه شاني  کـشور  اداره و حکومـت  معـادل را   تي

 امـام (. اسـت  داشـته  نظـر  يعل امام و امبريپ يحکمران وهيش از يرويپ شتر به يب و دانسته،
ـ يخم  يجمهور خود عصر دررا   يساالر ممرد ياسيس نظام تحقق ينيخم امام )٥١: ١٣٨١ ،ين

 احکـام  اجراکننـده  ،يعموم يآرا پشتوانه با و نيد وضعيت مد نظر   با که داند يم ياسالم
 يهمگـان  يآرا بـه  مراجعـه  با زين حکومت شکل )١٤٤: ٥ ج ،١٣٧٨ امام خمينـي،  (. است اسالم

 خواسـت  ميان ،يا نقطه در دکوش  مي ينيخم امام )٣٥-٣٣: ١٣٨١ ،ينيخم امام(. شود يم نييتع
ـ وال هينظر پس. ندک قرار بر ارتباط ياله خواست و مردم ـ اند در تي ـ يخم امـام  شهي  و ين
ـ  تيحاکم تبلور سو  ازيک ،ياسالم يجمهور يالگو ـ ب ديگـر   ازسـوي  و ياله  کننـده  اني

ـ  خالصـه  کلمه قانون  در فيتعار نيا همه مجموع، در. است يمردم تيحاکم  :شـود  يم
ـ يخم امـام (» ياله قانون حکومت يعني ،ينيد حکومت« ـ  تأک )٣٤: ١٣٨١ ،ين ـ  دي  حـد  از شيب

ـ  عناصر که دهد يم نشان آن ياجرا و قانون بر شانيا ـ يد حکومـت  يارزش  بـر  افـزون  ين
  .است کارشناسان و دانان قانون و قانون مردم، و دار زمام

سـبب   کوتاهي و بـه    مقطع   يبرافقط   ،هيت فق ي نظارت وال  يبر مبنا  ياسالم حکومت
 با وجـود   اما امام خميني     ،به مرحله اجرا درآمد    ياسالم انقالب از پس قم ام به مت ام يعز

 ياجتماعي پـس از انقـالب، بـرا        -ش به واسطه تحوالت سياسي    ا  كيد بر نقش نظارتي   أت
 اسالم احکام ياجرا يتصد خود ناچار  به ،ياسالم انقالب در لغزش و خطا از يريجلوگ

ـ وال از يا شعبه حکومت، که مطلب نيا بيان از پس شانيا. گرفت عهده به را مطلقـه   تي
ـ ا بـه  است، مقدم يفرع احکام همه بر و اهللا رسول ـ  اشـاره  نکتـه  ني درواقـع  « :کنـد  يم



 ١٣٩٣پاييز و زمستان / شمارة ششم / سال دوم / هاي سياست اسالمي            پژوهش١٤٦

ـ ن ياسـتبداد  ست،ين موجود يها حکومت انواع از کي چيه ياسالم حکومت  کـه  ستي
 که است قانون حکومت مردم، بر اشخاص حکومت نه و کند حکومت آن بر يفرد اراده

  )٣٨٣: ١٣٨١ ،ينيخم امام( ».هستند قانون تابع همه آن در
 رسـد  يم نظر به صدر، محمدباقر نظر از تيحاکم و حکومت دامنه ت،ي ماه به  باتوجه

؛ اسـت  تـر  کينزد گفته شي پ ي به معنا  يمدن اجتماع مثابه به حکومت مفهوم از يو درک
 مـردم  يهـا  تيمـسئول  و فيوظا ازنخست    را ينيد يساالر مردم نظام يبرقرار را وي يز
 بـه   باتوجـه . کننـد  يم انتخاب را ناظر مرجع معتقد است كه مردم،    دوم و ،داند يم) امت(

ـ  چ بـاره  در ي تفکر و  يگرفتن عناصر اساس  د صدر و درنظر   ي شه ي فکر يمبان  نظـام   يستي
ت و نظم اجتماع    ي، امن ياسيم امت و وحدت س    يتوان گفت که مفاه    ي م يني د يساالر مردم

ل اجتماع  ي تشک ياصلهاي    ب مرجع ناظر توسط مردم و منطقه الفراغ، مولفه        محور، انتخا 
ـ ا با. د صدر بوده است   ي شه ياسيس -يمدن  مفهـوم  ريتفـس بـراي    او مـشکل  وصـف،  ني

کمتـر   مکتـب نجـف    هـان يفق گـر يد از ينيد يساالر مردم يالگو در حکومت يطرف يب
ـ  مهلکه از رفت برون يبرا ،خواسته صدر ديشه رايز ؛است ـ  يب ـ گر حکومـت،  يطرف  زي

 در تا است دهيکش انيم به را ناظر مرجع يپا استدالل، نيهم هيبرپا و ابديب يمنطق و يعقل
ـ    هرگونه  از يحکومت اسالم  ،ياسيس -يمدن اجتماع ـ  يخـصلت ب  و مبـرا باشـد    يطرف

ـ يس يزندگ ميمفاه و ريخ يها دهيا بر ياسالم حکومت قلمرو  و مـردم  رشيپـذ  بـا  ياس
  .نشود گذاشته مسکوت مرجع، يشيرانديخ

ـ يخم امام نظر از نجايا تا  آنچه ديگر  ازسوي ـ  ين ـ نما ،شـد  يبررس  و خـصلت  انگري
 بـا  همـه  و است شده خالصهدر قانون    که بود ينيد -ياسيس نظام از يخاص يشناس گونه

 و تعهد مثابه به يگاه حکومت، از شانيا برداشت بنابراين،. شوند يم زده محک ار،يمع آن
 بـه انـد و      موظـف  آن ياجـرا  به شهروندان هم و هيفق هم که است قانون و واعدق به التزام

 قـانون  و قواعـد  بـه  التـزام  و تعهـد  يمعنـا  به يگاه و است کينزد يمدن اجتماع مفهوم
 -يمدن اجتماع فيتعر طبق حال. است کينزد متعهد اجتماع مفهوم به که است عتيشر

ـ  تااي يافت     تازه فيتعر ديبا ماما نظر نييتب يبرا متعهد، اجتماع و ياسيس ـ ا نيب  را دو ني
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ـ  در را يخاص مشکالت مفهوم، دو نيا نيب جمع اما کرد جمع  امـام . داشـت  خواهـد  يپ
 را دو هـر  و بسته جمع يحقوق تيشخص درمقام ،هيفق حق و يشهروند حق نيب ينيخم

 ؛نـدارد ي  رتيمغـا  يشهروند حق با زين قانون و عتيشر بر امام ديتأک و داند يم قانون تابع
ـ  محتـرم  اشـخاص  يبرا را يعيطب را حق يز  ضـامن  را ياسـالم  حکومـت  و شـمارد  يم

 را يعيطب و يفطر حق يو درواقع. شناسد يم شان يعيطب حقوق از شهروندان يمند بهره
دولـت در حكومـت اسـالمي در        «: اسـت  معتقـد  و دانـد   جدا نمي  ياله و يشرع حق از

  ؛)٤٦٣: ٦ ج ،١٣٧٨، ينيامام خم (. »اشدبايد خدمتگزار ملت ب خدمت ملت است،
 نظـام  تيمشروع درباره دومپرسش  : )دوم یاساسپرسش  ( یاسیس نظام تیمشروع .2

 تـوان  يم ،است يلفظ مشترک که ،تيمشروع يبرا اند گفته محققان يبرخ. است ياسيس
. کـرد  انتخـاب  را شهروندان اي ملت انيم در معتبربودن و شرع نظر از بودن موجه ميمفاه

 ينيد تيمشروع را يکي مفهوم، خلط از يريجلوگ يبرا مقاله نيا در )٢٨٦: ١٣٧٩ ان،يحجار(
 يبـرا  بـودن  موجه( تيمقبول يمعنا به ياسيس تيمشروع را يگريد و تيحقان يمعنا به

 مردم و حکومت رابطه نييت، تب يمشروع بحث بارهدر نکته مهم . ميريگ يم نظر در )مردم
 )٥٦: ١٣٧٤ ،يجـان يالر(؛  است حاکم سلطه قبول يعقل هيتوج و محاک قدرت اعمال هيتوج و
 شوندگان، حکومت و مردم نزد شده رفتهيپذ مفروضات چهارچوب در يحکومت هر رايز

  .کند يماعمال  را شقدرت و سلطه
ـ يس حقـوق  و اسـت  ياله -يمردم ،ياسيس نظام تيمشروع صدر، ديشه نظر از  ياس
 يرو بـر  خدا فهيخل مردم،و   است شده شناخته تيمرس به هانيفق تيوال از مستقل مردم

 از فارغ بشر، مردم، جنس  از مراد. است آنان عهده رب ياسيس و ياجتماع ريتدب و اند  نيزم
  :ديگو يو م داند يم يمعنو را امور همه منشأ صدر ديشه البته. است تيمل و نژاد و رنگ

 از انسان لذا است، خداوند آن از تنها ل،ياص تيوال ،هاست قدرت همه منشأ خداوند،
ـ ا. است آزاد رخدايغ سلطه و ادتيس ـ  ني ـ  ادتيس  همـه  دعـوت  مـضمون  کـه  ياله

 .دارد يجـد  تفـاوت  سـتمگر،  شـاهان  و ها طاغوت مستمسک ياله حق با استيانب
  )١٨ و ١٧: ب ١٣٩٩ صدر،(
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ـ حاکم بودن همراه ،پرسش نخست  پاسخ ندهمان صدر، ديشه ـ  تي  نظـارت  و يمردم
ـ  قواعـد  براسـاس  را شخالفت انسان که کند يم اظهار و ،مطرح را هيفق  کـرده  بنـا  يخاص

ـ  اعمـال  آن براسـاس  را شخالفت امت که يقرآن قاعده به شانيا سپس. است ـ نما يم  د،ي
 يمساو طور به گريکدي بر مؤمنات و نامؤمن تيوال) شورا؛ ب  قاعده) الف: کند يم اشاره

  )٢٠-١٩:  الف١٣٩٩ صدر،(. شود يم متبلور تياکثر يرأ و يهمگان مشورت براساس که
ـ  تشيمشروع که را خود ينيد يساالر مردم ياسيس نظام صدر، ديشه ـ  -ياله  يمردم
ـ مرجع ينظـارت  نقـش  و نامـد  يم ياسالم يجمهور است، ـ  آن، در را تي ـ  نيچن  حيتوض

 عهـده  بـه  انـسان  يسو از ياله خالفت يريکارگ به نحوه بر اشراف و نظارت«: دهد يم
  )٩:  ب١٣٩٩صدر، ( ».است تيمرجع

از انـسان    ،انـسان  سرنوشت نييتع حق است معتقد ينيخم امام دوم،پرسش   درباره
ـ با کـه  اسـت  يملت هر هياول حقوق از« :امام ديتأک براساس .استنشدني  انکار و سلب  دي

 ،١٣٧٨ ،ينيخم امام(» .باشد داشته دست در را خود حکومت نوع و شکل نييتع و سرنوشت
ـ اند ييدانـا  نظام يها يژگيو از ملت حق به شانيا ف اعترا )٣٦٧: ٤ ج ـ يس شهي ـ  ياس  عهيش

ـ يس تيمـشروع  از را ينيد تيمشروع امام. ورزد  مي اصرار مردم حقوق بر که است  ياس
 مردم ياساس نقش به گريد ييجا در کند يم مطرح را فقها نصب بحث اگر و نديب  نمي جدا

 شاني ا بنابراين، )٥٩: ١٣٨٨ ،يفوز(. شود چارد تناقضبه   نکهآ  بي دارد، اشاره ياسيس نظام در
ـ  گريديک مکمل را يمردم تيمشروع و ياله تيمشروع ـ يخم امـام . دانـد  يم  نظـام  ين

 مـردود  کند، حکومت ينيد نظام در شخص نکهيا و داند يم يقانون نظام را اسالم ياسيس
 تيمـشروع  دررا   مـردم  يجـد  نقـش  گريد ييجا شانيا )٣٦٤: ٥ ج ،١٣٧٨ ،ينيخم امام(. است

 از همانـا  کـه  (يجمهـور  يمبنـا  بر حکومت به امام يطور کل  به. کند  بيان مي  حکومت
ـ  نييتب را نظام تيهو که (ياسالم صفت و) کند يم تيحکا نظام در مردم نقش ) کنـد  يم

ـ  ياسالم حکومت تيمشروع يعبارت به داشت؛ ژهيو توجه  اسـالم  و جمهـور  بـر  يمبتن
ـ يخم امـام  ،يطرف از. انجامد مي حکومت نيا بودن ک، به نامشروع  ي هر نبود و است  ين
ـ يو و طيشـرا  (شارع نصب از يناش را تشيوال تيمشروع شسخنان در بارها  يهـا  يژگ
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 در رو،  ازايـن  ؛است دانسته مردم انتخاب و) داشتن عدالت و فقاهت يعني ،ياسالم حاکم
ـ يس نظـام  و حکومت است، حاکم يانسان و ياسالم تيعقالن ينيخم امام شهياند  ياس

 انتخاب راان  سرنوشتش دارند حق شهروندان همه و استمتکي  ملت   يآرا به صددرصد
ـ تئورفقـط     انه و نـه   يگرا واقع افتيره با ينيخم امام درواقع. کنند  را يسـاالر  مـردم  ک،ي

  .کرد يم اجرا را آن و مطرح
 ظـارت ن با مردم خالفت هينظر بر يمبتن ينظام ياسالم يجمهور ،صدر ديشه نظر از
 حـسبه  امـور  اصـل  از را ياله -يمردم تيمشروع دکوش  مي صدر ديشه. است تيمرجع
ـ ا شـناختن  تيرسـم  به و مردم يبرا مستقل ياسيس حقوق اثبات و ،کند ثابت  قلمـرو  ني

 صدر ديشه دگاهيد در. است صدرشهيد   تالش حاصل جامعه، در ياجتماع قدرت يبرا
ـ ا يبـرا  صـدر  ديشـه  هرچنـد  اسـت،  بـسته  و محدود ياسيس قدرت و اقتدار حوزه  ني

 ،ريتفـس  ،رييتغ نشانه ياسيس نظام گوبودن پاسخ اصل زين و ،دارد يشرع ليدل تيمحدود
 نظـام  تيمـشروع  در صـدر  ديشـه  يمبان با نيا و است ينيد حاکم بودن پذير ضيتفو و
 کـردار  و رفتار توان يم گونه  نيا و دارد يهماهنگ و يهمخوان ينيد يساالر مردم ياسيس

ـ يس نظام ييگو پاسخ براساس )٦٧: ١٣٧٧ ،يديجمش(. داد جلوه موجه را ينيد حاکم  بـه  ياس
 معتقـد  مردم از قدرت، يساالر مردم ياسيس نظام در صدر شهيد نظر از گفت ديبا مردم،

ـ يخم امـام   در انديـشه   گفـت  تـوان  يگر م يد يياز سو . ديآ يم وجوده  ب خدا به  ميـان  ين
ـ  تيمـشروع و ايشان    ندارد وجود يرضتعا ياسيو س  ينيد تيمشروع ـ  و ياله را  يمردم

 ينفــ موجــب  راکيــهر فقــدان و ،گريکــدي ملــزوم و الزمرا  دو هــر و اســت رفتــهيپذ
 هيفق حکومت تيمشروع موجب آنها يدو هر وجود وداند،    مي ياسيس نظام تيمشروع
ـ يد يسـاالر  مردم نظام در ،درواقع. بود خواهد ـ خـود    ،مـردم  ين  نيـي تع راشان  سرنوشت

 بـا  کـه  است ينيد يساالر مردم نظام در حاکم بودنپذير ضيتعو يمعنا به نيا و کنند يم
ـ يس نظـام  تيمشروع و ينيخم امام يمبان ـ يد يسـاالر  مـردم  ياس و  دارد تيسـنخ  ين
 در و داد جلـوه  موجه را ينيد يساالر مردم نظام در حاکم اعمال و رفتار توان يم گونه  اين

ـ ا با البته رد؛يگ يم نشئت خودشان قدرت از مردم سرپيچي   يا اطاعت گاهيجاحقيقت،    ني
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 زمينـه   درايـن . خداست تيوحدان و ديتوح اصل به معتقد مردم از منبعث قدرت، که ديق
ـ د صـدر بـه دل     ي اما شـه   ،ندمعتقد يمردم -يت دوگانه اله  يشمند به مشروع  يهر دو اند   ل ي

حکومـت  مـردم را     ياصـل  عنـصر    فقـط بـت،   ياعتقاد به خالفت الهي انسان در دوران غ       
 ،قائل است  ينقش نظارت فقط  ه  يفق يولبراي  و  د  دان ي به آن م   يبخش  تي و مشروع  ياسالم

ن خطوط  يي تع مانند ي اساس يها ژهيه با کارو  ي فق ي، ول يني امام خم  ياسيشه س ياما در اند  
ـ يجـاد تعـادل در عرصـه س       ي کل قـوا، ا    ي، فرمانده ياسي نظام س  ي کل يها استيو س   ياس

ـ در ينظارتفقط  از حالت   . ..کشور و  ـ آ يم ـ ي ، عنـصر مـردم    همـراه د و   ي ـ  از پا  يک  يهـا  هي
  است؛ يبخش تيمشروع

 دربـاره  سـوم  سؤال ):سوم یاساسپرسش  ( یاسالم حکومت در مردم یاجتماع حقوق .3
 ؛اسـت  ياسـالم  حکومـت  در مردم ياجتماع حقوق از مدنظر پردازان هينظر يتلق شيوه
 مردمسوي   از يعموم قدرت ينوع ،ياجتماع حقوق به ينيد ساالري مردم نگاه ايآ يعني
ـ تعب اسـت؟ و بـه     کننـده  نيـي تع نظام آن شده  پذيرفته قانون چهارچوب در که است  يري
 كـه  است يابزار مفهوم به ياجتماع قدرت نکهيا اي است، يمشارکت نوع از يساالر مردم
 گوناگون ينزما مقاطع دررا   قدرت صاحبان ياسيس قدرت يبرا يبخش تيمشروع فقط

ـ آ ،ديگـر   عبـارت   بهيا   آورد؛ يم وجود به يساالر مردم ياسيس نظام يبرارا   يکارآمد و  اي
بـراي   را صـدر  ديشه و ينيخم امام دگاهيداکنون   است؟ ييگرا نخبه نوع از يساالر مردم

  .کنيم ها بيان مي پاسخ به اين پرسش
ـ  حقـوق  هحـوز  يبـرا  يمستقل نقش يو صدر، ديشه يفکر يمبان به  باتوجه  ياساس

 کننـده  نيـي تع يعمـوم  قـدرت  ينـوع  را ياجتمـاع  حقوق صدر ديشه. است قائل مردم
 نـه  اسـت،  يمشارکت نوع از ينيد يساالر مردم نظام ،يعموم قدرت از او منظور داند؛ يم
ـ ز ؛باشند مطرح يابزار مفهوم به مردم نکهيا ـ نظر در صـدر  ديشـه  راي  بـه  اش  يپـرداز  هي

ـ يد حاکم ياسيس قدرت به دنيبخش تيمشروع  خـود  مـردم  چـون نيازمنـد نيـست؛      ين
 و اسـالم  ياساس قانون چهارچوب در که است امت نيا قتيدرحق« :ندا  قدرت صاحب

از  )٤٧: ب ١٣٩٩ صدر،( ».باشند يم نيقوان ذيتنف و نيتدو مهم، امر دو نيا دار عهده عت،يشر
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: اسـت  يابزار مفهوم به مردم از يتلق عدم دهنده نشان مرجع انتخاب در مشارکتسويي  
ـ مرجع دار عهده شخص آگاهانه انتخاب تيمسئول بنابراين،«  مـردم  عهـده  بـر  عـام  تي

  )٣٧: تا يب صدر،(» .است
ـ  حقـوق  و نقش به شاعتقاد اثبات يبرا صدر ديشه  نظـام  در مـردم  مـستقل  ياساس

. نـد دا يم يپرداز هينظر نيا در خود يمبان را يکنترل و ينظارت عناصر ،ينيد يساالر مردم
 سـهم  کـه  اسـت  انسان يعيطب و يشرع حق نيا است معتقد شورا و مشورت درباره يو

 در امبريپ زمان بارا   آن ،راستا  دراين و بخواهد ياسيس نظام و يحکومت امور در را خود
ـ  شنظـر  اثبـات  يبـرا  يديمؤ را امبريپ ياسيس تجربه و کند  مقايسه مي  اسالم صدر  يتلق

 خود يحکومت امور سهام نييتع و شورا ليتشک حق ،ياسالم حکومت در مردم« :کند يم
 را شـورا فقـط     نـه  بـت يغ زمـان  در صـدر  ديشه )٣٧: ب١٣٩٩ صدر،(» .دارند آن قيطر از را

ـ ن را معـصوم  زمـان  يشـورا  بلکـه  ،داند  مي امت مشارکت الزمه و يضرور  بـر  دال زي
ـ  بـاره  درايـن  شاظهـارات  در يو. داند يم بودنشان درصحنه و امت مشارکت ـ گو يم  :دي

 امـتش  و جامعه با ـ  است معصوم رهبر نکهيا با ـ  است کرده واجب امبرشيپ بر خداوند«
 ١٣٩٩ صدر،(» .بفهماند آنها به ياله خالفت انجام در را آنها تيمسئول تا بپردازد مشورت به
 ديشـه  کـه  اسـت اسالم   صدر ينظارت عناصر از ازمنکر  نهي و معروف  امربه  عنصر )٣٨: ب

 حاکمـان  انحـراف  از يريجلـوگ  يبرا يعنصر و يهمگان نظارت در جايگاه  را نآ صدر
 نظـارت  عنـصر   بـه  يو )٣٢: ١٣٦٢ ،يقپانچ(. است خوانده ينيد يساالر مردم نظام در ينيد

 يحکـومت  مـسئوالن  و رهبـران  عـزل  در مردم نقش و حقوق به و ،نکرده بسنده يهمگان
  )١٧٠: تا يصدر، ب(. است معتقد
 ن،ييتع حق نيا و است کننده نييتع يعموم قدرت مردم قدرت ،ينيخم امام نظر از

ـ  مسئله کي نيا باشد، مردم دست ار،ياخت ديبا« :است يعقل اي مسئله  هـر  اسـت،  يعقل
ـ با يهرکس مقدرات که دارد قبول را مطلب نيا يعاقل  امـام (» .باشـد  خـودش  دسـت  دي

 قـدرت  دهنـده  نـشان  شـوراها،  ليتـشک  بـر  شانيا دي همچنين تأک  )٤٩٤: ٤ج ،١٣٧٨ ،ينيخم
ـ  شهياند در مردم نظارت. است آن تياهم و شوراها ليتشک قيطر از مردم يعموم  يفقه
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از ديگر مفاهيمي است     ياسيس نظام در ازمنکر  نهي و معروف امربه نقش يريتعب به و يو
ـ يخم امـام .  بر آن اصرار داشـت     که امام  ـ اهمدربـاره    ين  ينظـارت  عنـصر  نقـش  و تي

 ،ازمنکر  نهي و معروف  امربه« :ديفرما يم جامعه، اصالح يبرا ازمنکر  نهي و وفمعر  امربه
ـ ي ؛کنـد  اصـالح  خواهد يم را زيچ چه که در اسالم  است ياصل دو ـ ا بـا  يعن  اصـل  دو ني

ـ مأمور همـه  بـه  بکنـد،  اصالح را نيمسلم يقشرها تمام خواهد يم   » همـه  بـه  داده، تي
  )١١٢: ١٠، ج١٣٧٨ ،ينيامام خم(

 يسـاالر  مـردم  نظام يستيچ بحث سوم، پرسش پاسخ در صدر ديشه ليتحل قدرت
است  ياسالم امت و مردم نقش به دادن تياولو و ينيد يمبان و نصوص به استناد با ينيد

 در کننـده  نيـي تع يعمـوم  قـدرت  يو نـوع   است خداوند قدرت از منبعث قدرتشان که
 بـاره   درايـن  صدر   دي شه ياسيشه س ياند. شود ي محسوب م  ياسالم عتيشر چهارچوب

ـ ي ديسـاالر  ت انـسان و نظـام مـردم   ي از ماه  ي و ي تلق شيوه به  باتوجه ـ    بـه ين وه يمثابـه ش
ـ  ابت معصوم يحکومت دردوران غ   ـ يسـاالر   نظـام مـردم  ين اسـت کـه و  ي  بـر  ي مبتن

. يـي گرا نخبـه  نـه  ، را مدنظر قرار داده اسـت      ي مردم در امور حکومت    جانبه  همهمشارکت  
 ينـد يفرآ بـه  ينيد يساالر مردم هينظر است معتقداست که   شهيد صدر نخستين فقيهي     

 رهبـران  بـر  را کنترل و نظارت از يزانيم آن، قيطر از يعاد شهروندانکه   است معطوف
ـ گ تحدود، مشخصات و جه    امت،   شان،يا ريتعب به کنند؛ يم اعمال ـ هـاي     يري ـ  ا يکل ن ي

ـ    يخـود را در ا    بايـد    و آحاد امـت      کنند  مين  ييتعرا  نظام   الت يتـشک گيـري     کلجـاد و ش
ـ اند کـه  رفتيپـذ  توان يم شواهد نيا با. م و مسئول بدانند   ي سه ياسيس -ياجتماع شه و  ي

) يهمگان نظارت (ينظارت عناصر بر شانيا و است يستودن مردم، به ينيخم امام اعتقاد
ـ يد يساالر مردم ياسيس نظام در نظارت و نقد بحث در. داشت فراوان اصرار و ديتأک  ،ين

 لاَئمـه  حهياَلنَـص « ينيد يمبان براساس ازمنکر  نهيو معروف  امربه بحث به ينيخم امام
 از کـه توجـه کـرده اسـت       » مسئول وکُلکُم راعٌِ کُلکُم« و» بِالحق تَواصوا «،»نيالمسلم
ـ  فق يدر کنار نقش مردم، نقش ول      شوند، اما امام   يم محسوب ياسالم ينظارت عناصر ه ي

کنـد،   ي را مشخص م   ي حکومت ي و روندها  ي مردم يها ت حرکت  که جه  يمثابه کس  را به 
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 ،در مکتب قـم   . ن مبناست يهمدر  ز  ي مکتب قم و نجف ن     اساسيتفاوت  . دينما يپررنگ م 
 ي در کنـار نظـارت همگـان       يه در حکومـت اسـالم     ي فق ي با وجود نقش ول    ي نظارت يمبنا

کننده  نييار تعي معمثابه تنها به ينظارت همگانفقط  در مکتب نجف،     ي ول ،شود يل م يتکم
  .نظر استمد يامور حکومت اسالم

 امام دگاهید  ازیاسالم حکومت در يساالر مردم هینظر يبند صورت
  صدر دیو شه ینیخم

 حکومـت  در يسـاالر  مـردم  مد نظر را دربـاره     نظران صاحب يها دگاهيد بخش نيا در
 در را يـي گرا مردم ينيع و يذهن عناصر ومطالعه  ) تطبيقي(اي    صورت مقايسه   به ياسالم

ـ جد مفهـوم  در يسـاالر  مـردم  چون. ميکن مي يبررس متفکران نيا يهنظر  نظـام  از دشي
 اسـت،  شـده  مـسلمانان  مـا  ييدانا نظام قلمرو و حوزه وارد) غرب يعني (يگريد ييدانا

 يبـرا . اسـت  کـرده  برقـرار  ما ينيد زبان با مفهوم نيا که است ينسبت ما يبرا مهم مسئله
 قـرار  ينظـر  يبنـد  ميتقس در ند را مشيدو اند ديدگاه   کوشيديم ديجد هوممف نيا يبررس

  :گوناگون را بررسي کنيم مسائل آنها ديد هيزاو از و يمده
ـ  عناصـر درباره   صدرشهید  و   ینی امام خم  یاسیشه س یاند) الف : يسـاالر   مـردم  یذهن

ئوريـك  جنبـه ت  فقـط   اي از عناصرند كـه        مجموعه ،ساالري منظور از عناصر ذهني مردم    
يابنـد،   نمود خارجي و مصداقي مـي ساالري  در بحث مردم دارند و براي عناصر ديگر كه       

شـوند و ايـن مـصاديق در پـژوهش حاضـر پـس از فحـص و احـصاي           تلقـي مـي   پايه  
  به دسـت آمـده      انديشوران ديني در عمل سياسي و جوامع سياسي        هاي گوناگون   ديدگاه

  :ند ازا است که عبارت
ـ  همواره :يمند قانون و قانون. 1 ـ  در صـدر  بـاقر  محمـد  ديس  سـاختن  منـد  قـانون  يپ
 آنچه درمجموع،. است بوده اسالم نيمب نيد براساس ياسالم جامعه گوناگون يها جنبه

 ييجـا  در مـردم  دسـت  بـه  يگذار قانون است، کرده مطرح قانون، بحث در صدر ديشه
ـ يتحر اي يجابيا حکم مقدس شارع جانب از که است ـ تعب بـه  و ،نـشده  وارد آن در يم  ري
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 احکـام » الفراغ منطقه «اصطالحابداع   با صدر باقر محمد ديس. است الفراغ منطقه د،يشه
 را در  احکـام  نيـي تعاش    عقيـده  نيآخر در و ،منحصر يشرع مباحثات حوزه در را ريمتغ

 قـوه  در مـردم  ندگانينما عهده به يعموم مصلحت تيرعا براساس الفراغ منطقه حوزه
ـ ي کـه امـام خم     يقانون به مفهوم  گر  ي د ييسواز )١١: تا يب صدر،(. است ستهدان مقننه  در  ين

 : است شن قسمت آثار  يتر  او و مهم   ياسيشه س ي اند ي موضوع اصل  درواقع آورده،   شآثار
  )٨١ و ٨٠: ١٣٨١، ينيامام خم( ».، حکومت قانون استيحکومت اسالم«

ـ يامام خم . دارد يا ن موضوعه ي، قوان يعين طب يبر قوان افزون   شبشر در امور    ماننـد   ين
افـراد بـشر در همـه         همـه  يبراتواند   ي معتقد بود که کتاب قانون م      ،لسوفاني از ف  ياريبس

ـ ات مکـان و زمـان ن      يمناسب باشد، اگرچه به مقتض    ها   ها و مکان   زمان ـ    ي  يز توجـه خاص
ـ گرا نبود؛ ز    از افراد مطلق   ياريداشت و مانند بس    ع و  يموجـود در طبـا    هـاي     را اخـتالف  ي

ـ  مهـم و بن    ي که موجد انواع گوناگون آداب و رسو م شده، درس          ي انسان ياستعدادها  يادي
ن عدالت باشـد و     يعت و بر طبق مواز    يد منطبق با شر   ي قانون با  ينياز نظر امام خم   . است
ـ  ي اختالف پ  ،ن صورت است که اگر همه به قانون عمل کنند         يا درفقط   ـ آ يش نم امـام  (. دي

  ؛)٢٣ و ٢٢: ١١ج ،١٣٧٨ ،ينيخم
 اعتقـاد  احـزاب  قالـب  در ياسيس تکثر و تنوع به صدر ديشه: یاسیس تکثر و  تنوع .2
. داند يم يضرور انقالب تحقق و مردم کردن آماده يبرا را تحزب و التيتشک يو. دارد

 احکام و ميمفاه غيتبل و نشر مانند يعوامل به التيتشک و حزب بودن مشروع بارهدر يو
ـ  اهـداف  جـزء  که ينيد و ياسالم يمبان براساس جتماعا در رييتغ جاديو ا  ،اسالم  ياساس

ـ يدرمقابـل    )٩: ١٣٦١ صدر،(. کند يم اشاره هستند، يو مدنظر احزاب  يکردهـا يرو از يک
 :هاسـت  قهيسـل  اخـتالف  وجـود  مسئله ،ياسيس تکثر و تنوع بحث به ينيخم امام مهم

 باشد، ديبا نهايا وجنجالجار مباحثه، ،يرأ اختالف قه،يسل اختالف باشد، ديبا اختالف«
 هم دوست م،يدار اختالف که يحال نيدرع. ..ميبشو دسته دو ما که نباشد نيا جهينت لکن

 و احـزاب  از شـمار فراوانـي    بـه  تنوع، بحث در شاني ا )٣٧٢: ٢ج ،١٣٧١ ،ينيخم امام( ».ميباش
ـ ند همـه  در نيمستـضعف  حـزب  نام به يحزب ميگفت ما« :دارد اعتقاد ياسيس يها گروه  اي
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 نباشـد،  هـست،  رانيا در که يحيصح يها حزب که نبود نيا شيمعنا] اما شود، ليتشک[
 گـر يد حـزب  کي جاها تمام و مناطق تمام حزب و است حده يعل يا منطقه يها حزب

 دايپ مفهوم قانون چهارچوب در زين احزاب يآزاد البته )٣٣٩: ٩ ج ،١٣٧٨ ،ينيامام خم (» .است
  )٢٦٦: ٤، ج١٣٧٨ ،ينيامام خم(. دارد يرزم و حد خود يبرا و کند يم

 وجـود  دارنـد،  اعتقـاد  ياسيس تنوع به ينيخم امام دهد يم نشان که يليدال از يکي
 کـه  انـد  شـده  متذکر  بارها  وي بنابراين، ،است رانيا ياسيس نظام در گوناگون يها جناح

 و ها جناح ههم از بارها شانياو   شود ينم ساخته گروه کي دست هب ياسيس نظام ساختار
نکـردن    يهمکـار  لهيوس را شاناختالف و کمک کنند  کشور ساختن در خواستند اهتفکر

  ؛)٥١١: ٧ج ،١٣٧٨ ،ينيامام خم(. ندهند قرار
 از يکي و اساس و صدر شهيد مدنظر حکومت رکن نيتر مهم: عامه قبول و تیرضا. 3

 نيزم در ياله يعموم خالفت حق مردم «او نظر از. ندا  امت اي مردم آن، تيمشروع يمبان
 يعمـوم  خالفـت  نيا تحقق يبرا است يراه حکومت ليتشک و دولت جاديا و دارند را

 بتيغ درعصر را ياله يعموم خالفت گر،يد ييجا در يو )٥٥ و   ٥٤ : الف ١٣٩٩ صدر،( »ياله
 يعمـوم  خالفـت  تحقـق  يبرا است يراه دولت ليتشک« :داند يم معتبر فقها نظارت با

ـ  در او مانتا ياجرا و ياله  مرجـع،  نظـارت  بـا  بـت يغ عـصر  در مـردم  بنـابراين، . نيزم
ـ  وجود به را آن ينهادها و ،داده ليتشک را حکومت ـ  صـدر، ( ».آورنـد  يم  )١٧٢ و   ١٧١: تـا   يب

ممکـن نيـست     احکـام  ياجـرا  يبرا يشرع و ياسيس تيمشروع شان،يا نظر از درواقع
ـ ا و ديآ وجود بهبدون رضايت مردم     ـ  مـردم  يعمـوم  رشيپـذ  و تيرضـا  ني  توانـد  يم

 تکثـر  و تنـوع  بحـث  بـه   باتوجه که باشد ياسيس قدرت به مردم تعهد رشيپذ ساز نهيزم
ـ  و الفـراغ  منطقـه  در ياجتمـاع  و يفرد يها يآزاد از يسطح صدر، ديشه ياسيس  رديگ

  .کند يم نيتضم و نيتأم را ياسالم نظام ياجتماع و ياسيس امور
ـ يس شهياند يز نقاط اساس  مردم ا  تيرضا ،شک ي، ب ديگر  ازسوي ـ يخم امـام  ياس  ين

 و تيرضـا  نيوتأم مردم يها خواسته ياجرا ،يمردم گاهيپا وجود بر شانيا ديتأک. است
حکايت  ياسيس نظام در يمردم تيرضا اصل به امام يعمل التزام از همه مردم، موافقت
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 هـدف  بـه  دسـتيابي  دنبـال  بـه  ياسالم يمدار استيسدر جايگاه    ينيخم امام. کند  مي
 حکومـت  موضـوع  به ديجد يکرديرو با و بودند است، انسان يرستگار که ايانب ياساس

 تمـدن  يدسـتاوردها  و امروز يايدن يها تيواقع درک با( يانيوح شعار و مذهب هيپا بر
 رکن دو که کردند مطرح را ياسالم يجمهور بر يمبتن يحکمران ياسيس يالگو) ديجد

 و اهدسـتور  يمحتـوا  کـه  است تياسالم و) مردم تمشارک و حضور يعني(ت  يجمهور
 مردم، گاهيجا درباره. کند  مي فراهم را عدل ينه برقرار يزم و را برقرار  تيجمهور احکام

 مردم و موافقت  تيرضا با ديبا حکومت ،ياسالم حکومت در است معتقد ينيخم امام
ـ آ که شود  مي رحمط پرسش نيا مردم موافقت و تيرضا يمعنا درباره اما باشد،همراه    اي

ـ  رنـد، يبپذ را حکومت عملکرد جانبه کي طور به مردم براينکه است متوقف مسئله نيا  اي
ـ  نظـر  به. کند اجرا خواهند، يمشان  ندگانينما اي مردم آنچهبايد   حکومت  امـام  رسـد  يم

  :داشتند مدنظر را دوم بخش ينيخم
 بنابراين،. ندارد مطلق اقانطب ياله نيقوان و مقررات با شهيهم مردم يتقاضاها البته

 ليتعـد  يهـا  خواسته همواره که کنند يکار جامعه رهبران که است نيا ما مقصود
ـ يخم امـام (. گـردد  مراعـات  يسنج مصلحت براساس آنها ندگانينما و مردم شده  ،ين

  )٣٣٢: ٢ ج ،١٣٧١
 و نظـر  براسـاس  را آن مـسائل همه   و ياسالم يجمهور نظام ،ينيخم امام ت،يدرنها

 مردم همراه   ين تفاوت که رأ   ي با ا  يول )٣٣٢-٣٣١ : ١٠ج ،١٣٧٨ ،ينيامام خم ( ،داند يم مردم يرأ
 و مـصلحت حکومـت      ،ي اسـالم  ياهاحکـام و دسـتور    منطبق بر    و   ،هي فق يبا نظارت ول  

  ؛ باشدياسالم
: يسـاالر  مردم ینیع عناصردرباره  صدر  شهید   و   ینیه امام خم  ی نظر یاسیشه س یاند) ب

 باور و اعتقادات     اي از عناصرند كه از حوزه      ساالري مجموعه  عيني مردم منظور از عناصر    
اين مصاديق پس از فحـص و احـصاي         . يابند  ميو جنبه عملي و مصداقي      روند    ميفراتر  

انديشوران ديني در عمل سياسي و جوامع سياسي به دسـت آمـده             هاي گوناگون     ديدگاه
  :اند از عبارتاين عناصر  .بديا گسترش تواند مياست و البته با تالش بيشتر 
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 جانب از امامان و امبريپ که استمعتقد   صدر ديشه :مستمر يرهبر و تیهدا اصل. 1
 اصل و ندا  بيغ علم و عصمت ملکه صاحب و اند شده منصوب خاص نصب به خداوند

  :ديگو يم بتيغ عصرباره در اما است، آنان عهده به بشر تيهدا
ـ تقل مراجع. هستند معصوم بتيغ زمان در) ديتقل صالح مراجع (ياله شاهدان  دي

 آن انطبـاق  و اسـت  شـده  اعـالم  شـارع  يسو از آنها عام طيشرا يعني اند، شده ينوع
ـ  عـصمت،  يجا به مراجع. است شده گذاشته مردم عهده به افراد بر طيشرا ـ با يم  دي

 دسـت  يشرع احکام به يبشر اجتهاد با ،معصومان يلدن علم درعوض و باشند عادل
  )٢٥-٢٣ :الف ١٣٩٩ صدر،( .اند افتهي

 متفکـران  که است نيا تيهدا اصل رشيپذ موضوع در صدر بحثدرباره   مهم نکته
 معلـم  نکـه يا از پـس  و دارنـد  عهـده  رب را نظارت و يساز فرهنگ نقش علما و يحوزو

ـ  عامه خالفت دوباره کرد، تيترب را) مردم( متعلم) ياله شاهد(  اگـذار  و مـردم  بـه  ياله
ـ  تحـت  جامعه که يزمان در ،يو نظر  از )٥٠ :الف ١٣٩٩ صدر،(. شد دخواه  طـاغوت  طرهيس
ـ ا احقاق به صالح مرجع است، قاصر ياله خالفت يتصد از امت و است ـ  حـق  ني  ياله
 فـراهم  امت خود يسو از را خالفت گرفتن عهده به نهيزم مقدمات، کردن آماده با و ،اقدام

  .کند يم تيترب استخالف ياله نقش يفايا يبرا را امت مرجع، درواقع. کند مي
  مکتـب نجـف،    ي برخالف فقها  ، مکتب قم  ينده اصل ي نما ينيخم ، امام زمينه  دراين

 بـا  يعلن مخالفت جمله از آن مقدمات کردن آماده و ياسالم حکومت اقامه که بود معتقد
ـ يخم امـام (. اسـت  واجب مردم بر شانيا ياري و تيتبعو   ،عادل هانيفق بر ظالمان  ،١٣٧٩ ،ين

 کـه  است يعادل هانيفق يول دست به ياسالم حکومت مستمر يرهبر و تيهدا )٤٧٢: ١ج
ـ وال حکومـت درباره   امام و امبريپ آنچه همه رب مقدس شارع جانب از  ت داشـتند،  ي

 تيهدا فهيوظ ،ينيخم امام نظر از بنابراين، )٤٨٢: ١ج ،١٣٧٩ ،ينيخم امام(. اند شده منصوب
ـ ا. اسـت  عـادل  يفقهـا  عهـده  بـه  عادالنـه  نظام ادجيا يبرا يرهبر و  بـاره   درايـن  شاني
 ياجتمـاع  عادالنـه  نظام کي ييبرپا کهرا   امبرانيپ فهيوظ نيتر مهم ديبا فقها« :ديفرما يم

 مـأمور  و موظـف  عـادل  يفقهـا  است، امبرانيپ عهده بر که امور هيکل کنند؛ برقرار است
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ـ يخم امام(» .هستند آن انجام  ياهارياختتواند همه     ميه  ي فق يشه امام ول  يدر اند  )٩٣: ١٣٨١ ،ين
ـ   اين امر   کل  اما در  ، باشد شتهبت دا يمعصوم را در زمان غ     ـ ي س يدر مکتب فقه  نجـف   ياس

ـ تواند، اخت  ي نم  جز خود معصوم   يچ فرد يشود و ه   ي م ينف  شـته  را دا  ارات معـصوم  ي
ـ         ،باشد ـ  را از طر   شان بلکه بر عهده مردم است کـه امورات ظـارت مرجـع    ق شـورا و بـا ن      ي

  اداره کنند؛ت يباصالح
ـ فراگ یاسیس رقابت و مشارکت. 2 ـ يس مـشارکت  نکـه يا بـه   باتوجـه  :ری  شـرکت  ،ياس

و  حکام انتخاب و يمملکت يها استيس نييتع انيجر در مردم شدهن  کيتحر و داوطلبانه
 يمفهوم حکومت، در مردم مشارکت صدر، ديشه هينظر براساس است، ياسيس رهبران

ـ  مـردم  يبـرا  مـشارکت و   باشـد  يم يقيحق و ينيع ـ يطب فـه يوظ و يالزام  ينيتکـو  و يع
ـ يس مـشارکت  مهـم  يعـت محورهـا   يشـورا و ب    ،يو نظـر  از. دشو  يم محسوب  در ياس
ـ تأک بـا  ينيخم لفه، امام ؤن م ي ا چهارچوبدر  . ندا  ياسالم حکومت ـ د رابطـه  بـر  دي  و ني

ـ يس حوزه در مسلمانان ريتأث لزوم و استيس ـ ا در آنـان  حـضور  از ،ياس  دفـاع  حـوزه  ني
ـ يس سرنوشـت  نييتع در آنها حضور و مردم گاهيجا امام شهياند در. کند يم  خـود  ياس

ـ ا واسـت    شده اشاره آنها بهفراوان   و بسياري دارد  تياهم ـ تأک کنـار  در شاني  بعـد  بـر  دي
 يجمهـور  حکومـت « :انـد  کـرده  دفاع مردم يرأ و مردم مشارکت از همواره ،تياسالم
 ملت يآرا به يمتک و گرفت خواهد الهام يعل امام و اکرم امبريپ هيرو از ما نظر مورد

  )٣٤: ١١ج ،١٣٧٨ ،ينيامام خم(» .باشد يم
 طور به رانيا مردم حقوق که است ياسالم يجمهور در فقط ،ينيخم امام دگاهيد از
 و نـه ينهاد صـورت  بـه  مـردم  زيـرا  ؛شود يم محقق تر آسان ياله شعائر و احکام و ،کامل

ـ عق يآزاد مند، قانون ـ ب و دهي ـ فعال اني ـ  و يمطبوعـات  يهـا  تي ـ   يگروه  ،نـد  دار يو حزب
و  ندشـو  يم ياسيس رقابت وارد) ...و يجمهور استير مجلس، (گوناگون درانتخابات

 هرگونـه  از درنتيجـه  که کنند يم مشارکتفعاالنه   خود ياجتماع -ياسيس سرنوشت در
  . شوديم يريجلوگ جامعه يومعم حوزه و ياسيس حوزه ،ياسيس يزندگ در انحراف
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 اسـتعداد  نخبگان، يبرا فقط که( يياقتدارگرا و ييگرا نخبه يها افتيره برخالف امام
 فـرد  هـر  که باشد  مي معتقد) است قائل را ياجتماع مفاسد و مصالح صيقوه تشخ  و قضاوت
 دانتقـا  و نظارت قدرت ملت همه«ديگر  عبارت  به دارد؛ صيتشخ تيقابل و تيظرف مسلمان

ـ يس مشارکت تحقق يبرا شانيا يها تالش  اما )٨٥: ١١ج ،١٣٧٨ ،ينيخم امام( »،دارند مـردم،   ياس
 يآگـاه  و مشارکت به دادن تياهم  حقيقت، در. استم  أتو ينظارت عناصر بر ديتأک همواره با 

 امکـان  حکومت، شدن ياستبداد از يريجلوگ يبرا يستميس جاديا نيهمچن و مردم ياسيس
 امـام  هينظر انه،يتجددگرا قرائت و ريتفس نيا با. کند يم فراهم را مردم عالف ياسيس مشارکت

ـ ا تيمـدل مـشروع    دوم جزء مردم انتخاب بلکه مطلق، يانتصاب نه و ،مطلق يانتخاب نه  شاني
ـ  ياسيس کنش و رفتار شانيا. دشو يم محسوب ـ حاکم عرصـه در   نـه  ،را يجمع  و يآزاد تي

ـ يس تيحاکم بلکه ه،يفق مطلق خواست و تيحاکم رويپ نه و ،داند يم مردم مطلق ارياخت  ياس
 آن يقـانون  تيمشروع مردم يرأ با و ابدي يم يشرع تيمشروع ه،يفق يول عام نصب با اسالم

 ،ترتيـب   اين  به ؛ميبر يم نام آن از هيپا دو تيمشروع عنوان تحت اثر، نيا در که شود يم محقق
ـ  تـر فرا يکارآمد تيمقبول حد از مردم نقش و گاهيجا ـ پا بـه  و رود يم ـ ي ت،يمـشروع  هي  يعن

 و يــيگرا نخبــه جمــع بــه تــوان يمــ دگاه،يــد نيــا از. ابــدي يمــ ارتقــا يقــانون تيمــشروع
 دارند، تيوال عام نصب به نامعصوم مانند فقها آن براساسکه   کرد ريتعب زين يساالر ستهيشا
 عـام،  نـصب  بـا  فقهـا  ،ديگـر   عبارت  به است؛ شده واگذار مردم به هيفق يول خاص نصب اما

ـ يع مصداق نييتع انتخاب حق و حکومت يول دارند، يشرع تيوال همواره  بـه  متعلـق  ،ين
 دهنده همين موضـوع     نشان اسالم متن در ي دموکراس درباره ينيخم اصرار امام . است مردم

ـ مقبول ن صورت، يو در ا  است   ـ تعب بـه  و باشـد   مـي  تيمـشروع  از يـي جز تي  همـان  مـا،  ري
  .تاس يا دوگانه تيمشروع

  يریگ جهینت
 را در دوران يگاه مردم در حکومت اسـالم ي جايني و ع  ي نظر ي تا مبان  کوشد  مين مقاله   يا

ـ ي ،عي مهم جهان تـش    ي فقه ياسيبت از رهگذر دو مکتب س     يغ مکتـب   مکتـب قـم و       يعن
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ـ  دو فق  يها شهي، اند در اين مجال  . دکن ينجف، بررس  ـ ه برجـسته ا   ي ـ ي هـا   ن مکتـب  ي  يعن
. بررسي شد دمحمدباقر صدر از مکتب نجف      ي و شه  ،ب قم  از مکت  ينيحضرت امام خم  

بـت  ي دوران غ  ي مردم در حکومت اسـالم     ي را برا  يگاه و نقش مهم   يشمند جا يهر دو اند  
ک آنها  ي تئور ي و مبان  ي کل يکردهاي رو د در يشمند را با  ين دو اند  يز ا ي اما نقطه تما   ،ندا  قائل

بـت  يحاکمـان دوران غ   گـران و      مکتب نجف به حکومـت     ي سلب يشترکرد ب يرو. دانست
 مـردم   يالله فهيبت را دوران خل   يد صدر، دوران غ   ي چون شه  يهانيباعث شده است که فق    

ن تبصره کـه مرجـع   يالبته با ا. شان واگذارندي را به اي و حکومتيبدانند و همه امور عموم 
 حـوزه اقتـدار     ي ول ،باشدناظر   يق با احکام اسالم   ي بر امور آنها به منظور تطب      يصالح يذ
ـ گ يه را در برميامور حسب  فقطن مرجع در مکتب نجف،    يا کـرد مکتـب قـم    ي امـا رو ،ردي

در . يابد مي يگري صورت ديني حضرت امام خميورز  شهيژه در انديو  و بهزمينه دراين
ـ بارا دارد،    ارات معصوم ي که اخت  ،هيفق يشخص ول  بت،يدوران غ  ـ    دي  مـردم   ي بـا همراه

ـ که توانست نظـام اند است  يهي تنها فق ينيامام خم . ايجاد کند  يحکومت اسالم   يا شهي
ـ همواره دو پا  و  ت بخشد   ينيران ع ي ا ي اسالم ي جمهور ياسيخود را در قالب نظام س      ه را  ي

ـ جمهور(مـردم   :  در نظر داشت   بت معصوم ي در دوران غ   ي حکومت اسالم  يبرا و ) تي
ـ ماننـد    يکـه در قالـب نهـاد      ) تياسـالم  (ي اسـالم  ياهاحکام و دستور   ـ  فق يول از آن  ه  ي

، نقش مردم در کنار نقش      ينيشه امام خم  ي در اند  بنابراين، ،شود ي و حفاظت م   يپاسدار
  .ه مدنظر بوده استي فقيول

ـ ابعاد اند همه  . د است ي اصل توح  يني حضرت امام خم   ياد فکر يبن ديگر  بيان  به   شهي
ـ  يتعـال   اصل بـه   ي در راستا  يتوان حرکت  يشان را م  يا ـ  توح يبـه سـو   و  دن  يرس رفـتن  د  ي

 در   و امامان معصوم   ي اله يايکه حرکت انب  را،  شان  ي ا ياست متعال يسولي فقيه   . انستد
در قالـب    ارات شـخص معـصوم    يبت و با همان اخت    يابد، در دوران غ   ي يقالب آن معنا م   

ـ  ي احکام اسالمگونه  نيو ا دهد    مي تداوم   يحکومت اسالم  در . دشـو  ي در جامعه اجـرا م
ـ    ي فق ي که ول  يطور به ؛بلند است ع و   يرفگاه مردم   يجا شهين اند يا  مـردم   يه بـدون همراه

ـ  اصل توح  با وجود  اما   ،دشو ي نم يس حکومت اسالم  يسأهرگز موفق به ت    ـ د در اند  ي شه ي



 ١٦١      قم و نجفياسيمکتب سي ا  بررسي مقايسه و محمدباقر صدر؛يني در نگاه امام خميني ديساالر مردم

بت را دوران ي دوران غي، وا و امامان معصوميد صدر و اعتقاد به حرکت انب    ي شه ياسيس
ـ  ،بتي معتقد است که در دوران غ      يو. داند ي انسان م  يخالفت اله  ـ ردم بـه دل    م نکـه  يل ا ي

ـ        يند م ا  نيفه خداوند در زم   يخل  و  ،ي احکـام اسـالم    يتوانند حکومت خود را در قالب کل
هــاي  د صــدر مــردم انــسانيشه شــهيــدر اند. نــدين نمايــيآن را تعهــاي  يريــگ جهــت

  .کند يبر اعمال آنها نظارت متنها  صالح يشوند که مرجع ي مي تلقيخودمختار
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