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  چكيده
 در بودند كه اسالم جهان در آشنا نام و مسلمان متفكر دو ،رشيدرضا محمد و خميني امام

. برآمدند مناسب حل راه ي ارائهو  فكرت به، اسالم جهان در موجود هاي بحران ي مشاهده پي
 پس از و هكرد ريزي پايه را فقيه واليت ي نظريه شيعي، ي انديشه بر تكيه با خميني امام

 نيز رشيدرضا ؛گرفتند عهده بر را ايران اسالمي جمهوري رهبري ،اسالمي انقالب پيروزي
 »شورا« كردن مطرح طريق از خالفت جايگاه ي اعاده دنبال ، بهسنت اهل ي انديشه از تأسي به

و با رويكرد اي  اين پژوهش با روش كتابخانه. نشدآن  كردن عملي به موفق اما ،برآمد
دين و با رد جدايي تطبيقي در پي اثبات اين فرضيه است كه اين دو متفكر - توصيفي
اسالم سياسي توانايي و عميقا به  بودند آمده از اسالم، معتقد به كارآمدي حكومت برسياست

 ، موارداشتراك نقاطي پژوهش حاضر، تبيين دقيق  مساله. باور داشتندبراي مديريت جامعه 
 ،بنابراين. مند اسالمي است دو انديش فكري اين ي برجسته هاي ويژگيتوجه به  و فاختال

اسالم «هاي  ريشه اثبات بر عالوه ،اسالمي حكومت ي درباره ديدگاهدو  اين ي مقايسه
 مواضع و اختالف و اشتراك نقاط شدن روشنموجب  سني، و شيعه در تفكرات» سياسي
  .دش خواهد نظريات اين در كيدأت مورد

  
   :كليدي هايواژه
  .مي، پيامدهاي سياسي، واليت فقيه، شورارضا، حكومت اسالخميني، رشيد امام

                                                      
  و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه دانشگاه مفيديئت علمي عضو ه ∗

)khanmohammadi1@gmail.com.( 

 ي حوزه علميه و كارشناس ارشد مطالعات جهان دانشگاه تهران آموخته دانش ∗∗
)naderjafari11@yahoo.com.( 
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  مقدمه
براي حل  مختلف انمند انديشتالش  عبارت است از سياسي ي انديشهچالش اصلي 

 دنبرآمده از عوامل متعددي باشها ممكن است  ؛ اين انديشهمشكالت و بحران هاي جامعه
دادن به  سوو و يا در تقويت و سمت  گيري اين تفكرات نقش مؤثر داشته كه يا در شكل

، محمد رشيدرضااي سياسي ه ضمن بررسي انديشه ي حاضر مقاله. اند ها حائز اهميت بوده آن
گذار جمهوري  ، فقيه و بنيانخميني امام و االصل سوريگراي مصري  سنت مند انديش

ها  بررسي كرده و تفاوتباب حكومت اسالمي را  ها در اسالمي ايران، اصول مورد توجه آن
  . را مورد بررسي قرار دهدها  آنو پيامدهاي سياسي 

 ي است كه به مسالهاولين شخصي  ي مذهب اهل سنت و برجسته ي نماينده رشيدرضا
عنوان يك اصل  را بهآن كرده است اي داشته و سعي  در امر حكومت توجه ويژه» شورا«

مكتب  يآشنا ي نام عنوان نماينده خميني نيز به اسالمي مطرح كند؛ امامداري  مهم در حكومت
حقي  ،الشرايط را براي فقيه جامعكه واليت در امور سياسي است  ي، اولين فقيه شيعشيعه
ي  انديشه تطبيقي بررسيحاضر،  پژوهش اهميت .داند متعال ميشده از جانب خداوند  اثبات
بر اين باورند كه  دو كه هرچرا است؛ اسالم جهان در وربا دين و شناس دين متفكر دواين 
 زيادي هاي حرف ،بشر امروزين نيازهاي به پاسخ براي و ندنيست هم از جداي سياست و دين
حكومت بر تاسيس  منظور اجراي احكام اسالمي در جامعه، به ها آن. دندار گفتن براي

. دارد را جامعه و دولت حكومت، ي اداره توانايي دين معتقدند اسالمي تأكيد داشته و
 عقل و اجماع سنت، قرآن، اساس بر را خود هاي نظريه چارچوب رشيدرضا و خميني امام
 و »مصلحت« بر ،شيعي هاي انديشه از استفاده با خميني امام كه تفاوت اين با ؛كنند مي بنا
 »شورا« بر سنت، اهل هاي انديشه بر تكيه با رشيدرضا و تري دارد بيش تاكيد »فقيه واليت«
 درك در را ما تواند مي مند انديش دو اين نظريات فهم. ورزد مي اصرار »وعقد حل اهل« يا

  . رساند يارييادشده  مكتب دو بنيادين هاي انديشه صحيح
 اسالمي حكومت باب در رشيدرضا و خميني امام هاي اصلي اين است كه ديدگاه پرسش

چه تر شدن هر است؟ براي روشن داشته دنبال به عملي پيامدهاي و افتراق تشابه، وجوه چه
 در حاكم مشروعيت :فرعي زير نيز جاي تامل دارند هاي موضوع، پرسشتر  بيش

 و گيري تصميم ساختار گيرد؟ مي نشأت كجا از رشيدرضا و خميني امام هاي انديشه
ل تبيين چگونه قاب رشيدرضا و خميني امام هاي انديشه در اسالمي حكومت سازي تصميم
كدام مباني خاصي در ، كه هرعنوان عالمان شيعه و سني رشيدرضا بهو  خميني امامآيا  ؟است

 و خميني امام هاي انديشه خير؟ پيامدهاي يا هستنداساساً قابل مقايسه  ،حكومت اسالمي دارند
اي و با رويكرد  خانه ؟ اين پژوهش با روش كتاباست ارزيابيقابل  چگونه رشيدرضا
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ها و  از بحران متأثر ،تطبيقي در پي اثبات اين فرضيه است كه هر دو متفكر ـ توصيفي
و هاي خود را متناسب با شرايط موجود مطرح كرده  اند و انديشه ي خود بوده شرايط زمانه

لذا  ؛خود نموداند ي ها اقدام به تغيير، ترميم و تكميل نظريه در گذر زمان بر اثر بروز كاستي
هايي هستند كه اين دو  از مولفه» جريان قدرت«و » مصلحت« ،»حكومت اسالمي«

  .اند داشتهبه آن  اي توجه ويژه مند انديش
  خميني و رشيدرضا در باب حكومت اسالمي بنيادهاي نظري انديشه امام

  رشيدرضا: گفتار اول
خالفت و جايگاه خليفه  ي رشيدرضا بحث دربارهسياسي  ي يكي از مباحث جدي انديشه

پيوستگي دين و  خالفت را مظهر رشيدرضا .)127، ص 1968جرجي، ( استت اسالمي در حكوم
ويژه در سنت  عي بودن اساس حكومت در اسالم، بهاو بر شر. دانست دولت در اسالم مي

مت شرعي براي و خالفت را تنها شكل حكوداشت و اجماع مسلمين تأكيد  )ص(پيامبر
جهاني اسالم را به آن وابسته  هاي اين رمانآ ي گرفت و تحقق همه مسلمانان در نظر مي

با انتقاد از امپراتوري عثماني، اعتقاد داشت تركان  رشيدرضا .)92، ص 1378احمدي، (ديد  مي
شكل دستگاه  ي صدر اسالم به عثماني خالفت را از صورت نظام دموكراتيك و دادگرانه

انان در اين است كه خالفت اينك صالح مسلم. اند آوردهكار در گر، خودكامه و فريب ستم
زبان  قد يا بهعو كرده و انتخاب خليفه از طريق حل را از دست تركان عثماني خارج

  .)151، ص 1384ميراحمدي، ( نمايندگان مردم صورت گيرد ،امروزي
خالفت داراي مراتبي است كه با شرايط مختلف قابل تطبيق بوده و به  رشيدرضادر نظر 

الضروره و  ، خالفت امامه)خلفاء راشدين(خالفت آرماني: سه صورت قابل تصور است
يعني خالفت آرماني، همان شكلي  ،بندي نوع نخست از اين تقسيم). استبداد(بالقوه  التغلب

پارسا  ي تسنن فقط در عهد خلفاي راشدين و چند خليفه مسلمانان اهل اتفاق اكثر است كه به
 الضروره امامهدر دو نوع ديگر، . جاري بوده است اموي وليد يزيدبنو  عبدالعزيز عمربننظير 

امامت اطاعت از . مرج استو ، قبول هرجاز آن روي بايد پذيرفته شود كه شق ديگر آن
هنگام ضرورت را دارد  روي ناچاري است و حكم اكل ميته بهطريق اولي از  نيز به استبدادي
  .)130- 132 ، صص1372عنايت، (اند الضرورات تبيح المحضورات  كه گفته

دهد، امامت عظمي و امامت مؤمنين را به  رشيدرضا با تعريفي كه از خالفت ارايه مي
 يهمان رياست حكومت اسالمي براي مصالح دين و دنيا ،كه در واقع گيرد مييك معنا 

امبر در امور دين و دنيا و پي يرياست عامه و جانشين همان امامت. منين استوم
ي امت، شرعاً نصب امام يعني واليت او برا رشيدرضابنابراين از نظر . ي آن است دهنده ادامه
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در باب خالفت با توجه  رشيدرضابحث  .)53تا، ص  رشيدرضا، بي( باشد واجب مي ـو نه عقالً  ـ
اول؛ با بررسي  :به سه رويكرد قابل تقسيم است »الخالفه أو االمامه العظمي« ي به رساله

. نمايد ي سمعي يا شرعي خالفت را توجيه مي بر اساس ادله كه خالفت ي بنيادهاي نظريه
كند كه از  را مطرح ميمشكالت عملي براي تشكيل حكومت اسالمي كه دوم؛ مباحثي 

يافتن فرد مناسب براي مقام خالفت يا مكان و شهري قابل قبول با موقعيت  ها، آن ي جمله
. كند كشور اسالمي ترسيم مي ي شكوفايي سوم؛ ديدگاه خود را درباره. استراتژيك است

است كه خليفه را انتخاب مي نمايند  انيا نمايندگان مسلمان وعقد حلاين طرح متكي بر اهل 
  .)226- 227، صص1388قادري، (

  ي حكومت اسالمي اصول و مباني رشيدرضا درباره

  رعايت مصلحت - 1
يك اصل براي فرآيند » مصلحت« ،رشيدرضاواقعيت اين است كه در تفكر 

كه مصالح  جايي از آن. شود است كه جانشين قياس ميگيري  بودن در تصميم عقاليي
تقد مع رشيدرضا. شود ند تشخيص آن هم با مشكل مواجه ميك ها فرق مي برحسب موقعيت

گيري و  ي اسالمي توان تصميم ل اخالق اجتماعي و ديگر اموري كه جامعهاست در مساي
تواند مورد پذيرش قرار  حتي اجتماع صحابه نيز نمي جتماعيهيچ ا ،گذاري را دارد قانون
توانند در  ، بلكه ميحاكمان اجتماع تنها قدرت اجرايي و قضايي را ندارد ،در واقع. گيرد

  .ندكنگذاري  ونمصالح عمومي نيز قان
  هاي خليفه ويژگي - 2

از  اعم -  مسلمانان يعنوان رهبر همهبهرئيس دولت يا خليفه  رشيدرضا، ي در انديشه
صدد از ميان گاه در  هيچولي است،  –اهل سنت عشري، زيدي و چهار مذهب  اثني ي شيعه

وي . آيد با تكيه بر عنصر زور و اجبار برنميها و يكسان كردن معتقدات  برداشتن تفاوت
هايش با اصول اسالم موافق  گيري كرد كه تصميماز خليفه اطاعت بايد جا  تا آنمعتقد است 

 يوظايف ضروري خليفه ديدگاه روشن ي درباره رشيدرضا. ال مسلمانان باشدو مفيد حبوده 
روايي نيست، بلكه  هيچ وجه فرمان كند كه امر خالفت به دارد و آشكارا بيان مي

؛ مردي دانا و صاحب خليفه بايد مجتهد باشد. گذاري و نظارت بر اجراي آن است قانون
اصول اسالم را بر احتياجات  ،كمك علمابا سازد وي را قادركه باشد هاي خاص  مهارت

  . كندپياده هاي مسلمان  و نتايج آن را در حكومتجهان متغير تطبيق داده 
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  اصل بيعت - 3
دو جانبه است و مشروط به شروطي است كه اهل  قرارداد» بيعت«رشيدرضا از ديدگاه 

 نخست :مي دهدمهم را در بيعت مورد توجه قرار  ي دو نكتهوي  .كنند وعقد تعيين مي حل
اي مي توانند  وعقد هر منطقه حلاسالمي، اهل  ي كه در شرايط فقدان وحدت در جامعه اين

نين شرايطي رعايت شرايط خليفه در چ ؛حاكم بالد خود را انتخاب و با او بيعت نمايند
به اصالح  وعقد حلكوشد با تقويت جماعت  كه وي مي اين دوم. المقدور ضروري استحد
معتقد به وجوب  رشيدرضا .)134، ص 1375فيرحي، (نيز كنترل حاكم بپردازد ضع امت و و

چنين معتقد است  هم. است وعقد حلخالفت از منظر شرع و انتخاب خليفه توسط اهل 
گردد و اصل در بيعت اين است كه بر اساس كتاب  وعقد منعقد مي حلامامت با بيعت اهل 
بيعت نوعي پيمان براي حفظ حقوق و  يدرضارشاز نظر . باشد )ص(اهللا خدا و سنت رسول

در كه بر امت واجب است  ،حقوق متقابل امام و امتبنابر . اعالن تكاليف دو طرفه است
 ،كنندگان اد بيعتدر مورد تعد. از امام خود اطاعت كنند ،جز معصيت خدا ،امور ي همه

) يعت ابوبكر با عمرب(نفر و يك ) شوراي عمر(نفر  6يا  5اختالف نظراتي مانند  رشيدرضا
. )65- 67ق، صص 1361رشيدرضا، (نظر وي بيعت جماعت درست است  پذيرفت و به را نمي

اين افراد نزد . صورت گيرد) وعقد حل(ها  خالفت زماني صحيح است كه با بيعت آن
كه در امور قضايي و سياسي با توجه به  شوند ناميده مي) ب امتنوا(هاي ديگر  ملت
دي و عبادي به سلف ولي در امور اعتقا كنند؛ مكان قواعدي صادر ميضيات زمان و مقت

  .)10- 12، صص 3ق، ج1367رشيدرضا، (دهند  صالح ارجاع مي
  جايگاه شورا در حكومت اسالمي از ديدگاه رشيدرضا

انگيزترين موضوعاتي است كه  ، بهتحال عينترين و در  قشورا يكي از دقي ي مساله
امامت، حكومت، رهبري و  :ل از قبيليترين مسا ز مهمپيوند تنگاتنگي با بعضي ا

دليل عدم اعتقاد  سنت به اهل. )31- 35م، صص 1994الشاوي، ( گذاري اكثريت مسلمانان دارد قانون
هاي بعد از  جلوه دادن حكومت به انتصابي بودن امام معصوم بعد از پيامبر و براي شرعي

مشروعيت حاكم ترين مصادر  يكي از مهم اب شورايي را تنها يارسول خدا، شورا و انتخ
بر  عالوه ،سنت در نظريات جديد اهل. )239- 243تا،  صص عبدالرازق، بي( دانند پس از پيامبر مي

كشور  ي رجوع حاكم به شورا براي اداره ،دانند كه شورا را مصدر مشروعيت حاكم مي اين
ي اكثريت از سوي حاكم رارشيدرضا پيروي از بر همين اساس . اند نيز واجب دانستهرا 
مسلمانان در آن وجود دارد و نيز جمهور مردم  ي مي را به اين دليل كه منفعت آيندهاسال
او خطر واگذاري امور به يك . الزم دانسته است ،شوند تر دچار خطا مي تر اوقات كم بيش

اعت دست شورا و جم تر از خطر واگذاري امور به شخص در حكومت اسالمي را بسيار بيش
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سنت، در نهايت خليفه نگهبان  ؛ اين درحالي است كه نزد اهل)147تا، ص  أبوفارس، بي( داند مي
  .)11، ص 1380انصاري قمي، (كه از لوازم و مقتضيات دين باشد  شريعت است و نه اين

نيز در داليل قرآني  رشيدرضاكه اند  يان كردهماهيت شورا را ب ي قرآن كريم دو آيه
ي مكي  سورهكه  )38شوري، ( »و امرهم شوري بينهم« ي اول آيه: كند مياستناد  ها خود به آن

در مورد . است مدنيي  است كه سوره )159آل عمران، ( »وشاورهم في االمر«؛ و دوم باشد مي
و شاورهم « و» أمرهم شوري بينهم«ي  دو آيهبر اين باور است كه  رشيدرضا ،اهميت شورا

از خدا  يتواند در هر موردي كه نص ؛ لذا امام ميدارد و واجب ميمشورت را الزم » في االمر
از . اقدام به مشورت نمايد ،ندارد و اجماع صحيحي بر آن موجود نيستوجود  خداو رسول 

چنين  سي، امور جنگي، مصالح عمومي و همامور سيا :مصاديق بارز مشورت در اين آيات
 ي در آيه» االمر« در شرح رشيدرضا. )50، ص ق1428رشيدرضا، (هاي تنفيذ نصوص هستند  راه

  :نويسد مي» و شاورهم في االمر« ي شريفه
ي االمر امور دنيوي امت است كه پيامبر مامور به مشاوره در  مراد از واژه«

ورزيدند؛ نه امر ديني صرف كه  مورد آن شده و حاكمان نيز بدان مبادرت مي
ز قبيل عقايد، عبادات و حالل و زيرا اگر مسائل ديني ا. مستند به وحي است

ي دست بشر خواهد بود؛  حرام از طريق مشاهده جريان يابد، هر آينه دين زائيده
» كس را حق اظهار نظر در قوانين الهي در هيچ زماني نيست كه هيچ حال آن

  .)200، ص 4ق، ج1367رشيدرضا، (
، خوف و ديگر افزايد كه منظور از االمر، سياست امت در جنگ، صلح، امن او مي

در نظريات خود در باب شورا  رشيدرضاكامالً مشخص است كه . ستها مصالح دنيوي آن
  : گويد شود و مي امور دنيوي و ديني تمايز قايل ميميان 

باشد كه حكام  امري كه در اين آيه معرفي شده است، امور دنيوي مي«
ي قرار دارد و ي وح دار آن هستند و نه امر دين كه مدار آن بر پايه عهده

» را ندارد را وضع كرده است و كسي حق اظهار رأي در مورد آن خداوند آن
  .)97، ص 1379عبدالجبار، (

عنوان يكي از  رشيدرضا بهسنت، محمد  از حيث تحوالت شوراگرايي معاصر اهل
چون . يانه از شورا داشته استگرا عد از خالفت عثماني، تفسيري نخبهگرايان ب نخستين شورا

، لذا قائل به انتخاب و اند كسي را براي جانشيني مشخص نكرده سنت اعتقاد دارند پيامبر اهل
 ؛ يعني»...الحكم في السالم الالمه و شكله شوري«  :گويد رشيدرضا مي. اند شورا شده

ي  ي دربارهو. گيرد امت است كه از طريق شورا شكل مي حكومت در ديدگاه اسالم از آنِ
كه برپايي شورا با حضور تمامي افراد  ييجا آناز كردن شورا معتقد است  چگونگي عملياتي
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مبادرت كنند و شورا امت ممكن نيست، بايد گروهي به نمايندگي از آنان به برقراري 
 ي منزله بهرو، نظر آنان  آگاهي به مصالح امت است، از اين ي اين گروه برخاسته ازاچون ر

، نوع مشاركت مردم در انتخاب حاكم ،گاه امروزيدر نيعني . افراد است ي اي همهر
يا   اكم در اسالم، آراي امت باواسطهبنابر انتخابي بودن ح. مستقيم استدموكراسي غير

گرفتن حكومت و قدرت سياسي دولت  دست هواسطه يكي از شرايط اصلي شايستگي ب بي
  ،1388فيرحي، (ست اسالمي است و اساساً تعيين و نصب و عزل حاكم به امت سپرده شده ا

  .)198ص 
قابل تغيير شرياط ثابتي نداشته و در هر زمان به مقتضاي  ي شورا شيوه رشيدرضا،نظر  هب
شان  پيامبر اين ركن را در زمان خود به مقتضاي حال و تعداد كم مسلمانان و اجتماع. است

. آن قرار ندادپيامبر قاعده يا نظامي براي نيز همين دليل  كرد؛ به در يك مسجد اجرا مي
  : كند گونه بيان مي دليل عدم نصب قاعده و قانون خاص براي شورا را اين رشيدرضا

هاي مختلف  ها و مكان اوال، قواعد شورا با اختالف احوال امت در زمان«
دانست اين  بعد از فتح مكه بسياري مسلمان شدند، پيامبر مي. متفاوت است

. اي براي آن وضع نكرد يابد؛ لذا قاعده جريان گسترش يافته و اسالم توسعه مي
كرد،  ثانيا، اگر پيامبر برحسب نياز آن زمان قواعد موقتي براي شورا وضع مي

عنوان دين گرفته و در عمل به آن در هر زمان و مكان تالش  را به مسلمين آن
پيامبر او را براي دين ما «: مثالً در انتخاب ابوبكر، صحابه گفتند. كردند مي

ثالثا، اگر پيامبر » !آيا در امر دنيا او را انتخاب نكنيم؟) امامت نماز(يده برگز
كه پيامبر معصوم  كرد به شورا عمل نكرده بود، درحالي اين قواعد را وضع مي

  .)200، ص 4، ج1367رشيدرضا، (» كند است و با امر خدا مخالفت نمي
  وعقد در حكومت اسالمي از نظر رشيدرضا جايگاه اهل حل

كه به خود خالفت  پيش از آن ،در مورد خالفت رشيدرضا ي اصلي انديشه ي تههس
اهل (نمايندگان مردم . يا همان نمايندگان مردم است وعقد حلبازگردد، شامل اهل 

با جايگاهي كه  رشيدرضا. دنرو شمار مي رشيدرضا بهاصلي دولت اسالمي  ي پايه )وعقد حل
با  رشيدرضا. ران خالفت در زمان خود را رفع كندقصد دارد بح ،دهد وعقد مي حلبه اهل 

گيرد كه حكومت در  است، نتيجه مي ها به مشاوره توصيه شده اشاره به آياتي كه در آن
 ي در آيه »االمر اولي«وي در تفسير . شود لت است و كارها با شورا اداره مياسالم با م

معتقد است، آيه  »سول و اولي االمر منكميا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعو الر« ي شريفه
هايي  اينان همان: كند چنين اضافه مي امعه است؛ همو دانايان به امور ج وعقد حلشامل اهل 

 .)225، ص 1388قادري، ( كرد ها مشورت مي ي با آنبودند كه حضرت در امور مهم و سرّ
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ي فوق  سير رازي از آيهبه تف وعقد حلواليت اهل  ي رشيدرضا در تقويت نظر خود درباره
  :گويد اشاره كرده و مي

وعقد هستند كه  حلاالمر همان اهل  رسد كه اولي ير رازي تحقيقاً به اين نتيجه ميتفس
اهل شورا  داده و آن را وعقد حلاهميت خاصي به اهل  رشيدرضا. باشند نماد قدرت امت مي

او . شود وعقد محقق مي حلت اهل امامت با بيع نظر او به. االمر دانشته است و مصداق اولي
دهد كه مراد از امت همان اهل  و توضيح مي امت گذارده ي عهده عزل و نصب خليفه را به

بر ديگران و يا بر جميع امت، بسان امت تلقي  شان دليل برتري وعقد هستند و به حل
  .)143- 144، صص 1375فيرحي، ( شوند مي

  خميني امام: گفتار دوم
در آثار خود ضمن خميني  امامكه تشكيل حكومت اسالمي بايد گفت  چرايي ي درباره

. ها و اهداف اين حكومت پرداخته است رورت تشكيل حكومت ديني، به ويژگيض
ته از وحي الهي كه در تمام حكومت اسالمي نظامي است برگرف معتقد است خميني امام
پرستان امور جامعه زمامداران و سريك از  ؛ بنابراين هيچگيرد ها از قانون الهي مدد مي زمينه

 هر حكومت خميني اماماز نظر  .)26، ص 1379خالقيان، (رأي نداشته و ندارند  حق استبداد به
حكومت مقبول است  بوده و تنها حكومت قوانين اسالميالهي در زمان غيبت نامشروع غير

دانست و معتقد  ف ميايجاد حكومت ديني را يك تكلي ايشان .)17- 18، صص 1375خميني،  امام(
  :ندفرمود حكومت ديني، حكومت فقه است و مي بود كه

حكومت در نظر مجتهد واقعي، عمل به تمامي فقه در تمامي زواياي «
ي عملي فقه در برخورد با  ي جنبه دهنده زندگي بشريت است؛ حكومت نشان

  ،1381الياسي، (» تمامي معضالت اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است
  .)30ص 

 ي حكومت اسالمي خميني درباره اصول و مباني امام

در امر حكومت، بر اساس مباني كالمي شكل گرفته  خميني امامهاي استداللي  پايه 
ي كه از طريق استدالل پذيرفته مباني اعتقادي ديندسته از  آنيعني  - مباني كالمي . است
عدل، بحث انتظار از دين و يا چون توحيد، معاد، نبوت،  شامل مباحثي هم -  شود مي

كه  براي شناخت اين. دارد ييسزا هسياسي متفكران تأثير ب ي كه در انديشهاست باورهايي 
فقهي، بايد  ي مسالهداند يا  اي كالمي و اعتقادي مي مسالهواليت فقيه را  ي مساله خميني امام

ه آثار مهمي بر آن هايي دارد و چ اعتقادي چه شاخصه -  كالمي ي مسالهبررسي كرد كه 
ترين تفاوت  مهم. ها را ندارد صورت فقهي بودن، آن آثار و شاخصهمترتب است كه در 
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در دو رويكرد كالمي يا فقهي دانستن آن، اين است كه اگر واليت  ،واليت فقيه ي مساله
از ضرورت صحبت و  شده اعتقادي باشد، از افعال الهي محسوب ـفقيه از مسائل كالمي 

زيرا واليت فقيه  گيرد؛ صورت مي )ع(توسط پيامبر و امام ،از سوي خداوندنصب آن 
براي اجراي احكام و  )ع(ي معصومين استمرار و تداوم واليت رهبري الهي پيامبر و ائمه

حفظ نظام اجتماعي بشر و وجوب هدايت جوامع انساني در عصر غيبت جهت فرامين الهي 
اد و فقيه حاكم، داشتن اعتم بر عمل به فرامين ولي هوظيفه مردم نيز در قبال آن عالو. است

  .)78، ص 1389فوزي، ( باشد اعتقاد قلبي به واليت او مي
ب مستقيم يا فقيه در رويكرد كالمي در زمان غيبت بايد به انتخا براي تعيين مصداق ولي

ه اين بخشي ب معناي مشروعيت رد و اين مراجعه به آراء مردم بهمستقيم مردم مراجعه كغير
دادن  باشد كه با رأي لزوم تحقق خارجي آن توسط مردم ميمعناي  ؛ بلكه بهمنصب نيست

. كنند يت و حكومتش را تعيين و تثبيت ميخود به يك فقيه واجد شرايط، وال
بخشي به  حاظ اقبال عمومي به او و مشروعيتل قيه منتخب مردم بهصورت، بر ف دراين

ه و ديگر كه نماز و روز گونه را بپذيرد، آن شرعي است كه حكومتواجب  حاكميتش
حضرت امام  ،با توجه به اين توضيحات. آورد جاي مي نهد و به واجبات ديني را گردن مي

اعتقادي دانسته و  –طور خاص، برخوردار از جايگاه بلند كالمي  ي واليت فقيه را به مساله
 بحث بودن كالمي بنابر. )17- 18صص  ،1380زاده،  ابراهيم(شمارد  ي اصل امامت مي زير مجموعه

 از به نيابت و معصوم امام واليت طول در فقيه واليت ،اوالً« كه گردد مي معلوم فقيه واليت
 حجتي فانّهم« :است مردم بر او حجت و معصوم تلو تالي ايط،الشر جامع فقيه ولي و ستاو

 از او نيابت صالحيت و يهفق براي منصب واليت مشروعيت رو ازاين .»اهللا حجة انا و عليكم
 تعيين ولي امر براي اسالم شرع در كه باشد اي مي ويژه اوصاف فرايند معصوم، امام سوي

 ،ثانياً .است شده نهاده مردم ي عهده به او قبول واليت و تولي و آن تشخيص و گرديده
 تشخيص مردم ي وظيفه. باشد نمي آنان نمايندگان يا و مردم به دست نيز فقيه نصب و عزل
 خالف، كشف صورت در و و تبعيت بري فرمان اظهار و بيعت سپس و صالحيت كشف و

 امام تشريعي واليت ونئش و اختيارات تمامي اثبات براي ،ثالثاً .است بيعت نقض و مخالفت
 رهبري و مديريت ي زمينه در عقالً زيرا نيست؛ مستقل دليل به نيازي فقيه، ولي براي معصوم
 از ،رابعاً. باشد نمي الشرايط جامع فقيه و معصوم امام بين فرقي آن، سرپرستي و جامعه ظاهري

 اصول بنابراين، از است، گرفته قرار امامت بحث طول در فقيه واليت موضوع كه ييجا آن
 و فروع تولي در تنها فقها، نظر و بود خواهد غيرتقليدي و اماميه كالمي باورهاي و دين

  .)67، ص 1388لطيفي، ( باشد تهداش نقش تواند مي تبعيت
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  جايگاه مصلحت نظام در حكومت اسالمي
مصلحت در . شودكار برده ميمصلحت در لغت به معناي سود و در برابر مفسده به 

عناي سود دنيوي و اخروي را معنا، با گستراندن مهمينبه ،هاي فقهيكتاب، سنت و متن
صلحت از ديد اسالم، يعني هر كاري كه به بنابراين م. كار برده شده است دربرگرفته، به

 ي اصوالً در فقه شيعه مصلحت به حوزه. سود و صالح مادي و يا معنوي جامعه باشد
عقلي و منطقي سياست  ي حكومتي و سياسي اختصاص دارد؛ زيرا عمل به مصلحت الزمه

ام واليت نظ ي انديشي و بازشناسي مصلحت، ويژه مصلحت. )61، ص 1384عميد زنجاني، (است 
شناسي حاكم را  انديشي و مصلحت ها، مصلحت ي حكومت همه هامروز ؛ چراكهفقيه نيست

هاي زيادي از  نمونه پيامبر اسالم و امامان ي صدر اسالم نيز در دوره. اند پذيرفته
شده از سوي پيامبر و  فقيه چون گمارده نيز ولي غيبت ي ؛ در دورهاند داشتهانديشي  مصلحت

ي حكم حاكم و  كه حوزه با توجه به اين. اين كار بپردازدم است بايد به امامان معصو
 اقتصادي، سياسي، فرهنگي،: از قبيل مسائل ي شناسي او گسترده است و همه مصلحت

تواند  فقيه، خود به تنهايي نمي كه وليگيرد، روشن است  را دربرمي... قضايي، نظامي و
اري اين صالحيت به اشخاص يا روي، با واگذ ؛ از ايناين مسائل را تشخيص دهد ي همه

ي اين افراد و انديشي از سو هاي الزم را دارند، مصلحت نهادهايي كه تخصص و توانايي
نظر  ي برپايه .)169- 170، صص 1388ي حوزه،  هاي مجله ي مصاحبه مجموعه(يابد  نهادها مشروعيت مي

ي  م حكومتي است به منطقههايي كه مبناي صدور احكا ي مصلحت خميني، گستره امام
تواند در قلمرو قانون به منظور پاسداري از  مباحات محدود نيست؛ بلكه حاكم اسالمي مي

ها به  اسالم، نظام اسالم و رشد و عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گيرد و بر اساس آن
 ه و اوباره دست رهبري حكومت اسالمي باز بود دراين. حكام حكومتي اقدام نمايدصدور ا

تواند  اسالمي باشد و اگر نياز دانست مي ي هاي جامعه قاطعانه بايد در پي تحقيق مصلحت
 طور موقت تعطيل نمايد ها به دليل مراعات مصلحت ترين احكام شرعي همانند حج را به مهم

  .)91- 92، صص 1380علي حسيني، (
  واليت مطلقه فقيه

 مفهومي كنيم، مي توصيف بودن مطلق به را رهبر اختيارات يا و حكومت كه هنگامي
 معناي نه خميني امام گفتار در اطالق معناكه بدان ؛دهيم مي قرار مد نظر آن از اصطالحي

 كار به فقيه محدود و مقيد واليت مقابل در كه است اصطالحي مفهومي بلكه آن، لغوي
 نيست، داوري و قضاوت و احكام بيان به منحصر واليت ي محدودهديگر،  بيان به .رود مي
فقيه را مطرح  كه واليت امام هنگامي .گيرد دربرمي نيز را حكومت آن، بر عالوه بلكه
شئون عامه و مصالح عمومي  تر دانسته و آن را در ارتباط با ي آن را گسترده كنند، دامنه مي
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ليت كه فقيه شايسته كه بار تحمل مسئومعنا انند كه بسيار پردامنه است؛ بديند امت مي
 مداري مسئوليت دارد و در راه تأمين گيرد، در تمام ابعاد سياست عامت را بر دوش ميز

  .كوشد مصالح امت در تمامي ابعاد آن مي
خميني، مشترك لفظي  امام ي در انديشه» مطلقه« ي توان گفت كه واژه در مجموع مي

راحت تمام در ص البته اين تعبير بهكه  تواند مطلق معادل استبداد باشد؛ يعني مي. است
وحصر حد مطلقه، حكومت بي بنابراين اگر يك معناي واليت. رد شده استايشان  ي انديشه

دوم . نيست ،كند اي كه امام از آن دفاع مي مطلقه گروهي بر مردم باشد، واليتفرد يا 
خاصي از  ي كه مطلقه در مقابل مقيده باشد كه از موضع فقهي، در مورد محدوده اين

اين واژه را در مقابل  خميني امام ،ديگر سخن به. شود محسوب مي ومت اسالمياختيارات حك
، احكام فرعي داراي اختيار است ي كساني كه معتقد بودند حكومت اسالمي در محدوده

ايشان اين تفسير را رد كرده و اعالم كردند اختيارات فقيه محدود به احكام . اند مطرح كرده
بودن اختيارات حكومت بر اساس مصالح و در  پس مطلقه. ، بلكه مطلقه استمذكور نيست

  رايط مضطر با لحاظتواند در ش يابد و حكومت اسالمي مي ي عمومي مصداق مي حوزه
  ، 1389فوزي، (صورت مقطعي فراتر از قوانين موجود در كشور عمل كند  كردن مصالح به

  .)159- 160 صص

  ها مقايسه ديدگاه
  ي حكومت اسالمي ميني و رشيدرضا دربارهخ هاي امام ي ديدگاه مقايسه
 عالمان عنوان به رشيدرضا محمد و خميني امام كه آيا بايد اين سوال را مطرح كنيم ابتدا
 مقايسه قابل اساساً ،دارند اسالمي  حكومت در خاصي مباني كدام هر كه سني و شيعه

 وضوح به كه ستا مشتركي واژگان از اسالمي حكومت گفت بايد جواب در ؟هستند يا نه
 حول پردازي نظريه به خاصي وسواس با آنان لذا شده است؛ بيان مند انديش دو اين كالم در
 سني و شيعه بين اختالف و اشتراك ي نقطه گيري شكل باعث امر اين. اند پرداخته آن

  . باشيم داشته توجه آن به مقاله اين در دارد آن بر نيز را ما تا گرديده،
 او كه اصطالحي. آورد مي روي اسالمي حكومت طرح به خالفت ي لهمسا از رشيدرضا

 اين. است » الحكومه يا االسالميه الدوله« برد مي كار به اسالمي حكومت براي
 رضا. رفت مي شمار هب اسالمي حكومت در اي تازه واژگان جديدش، معناي در اصطالحات

 اين مقصودش تلويحاً و دهد نمي دست به حكومت از خاصي تعريف خود جديد رويكرد در
 چون تركيباتي اوقات برخي. معناست هم و مترادف خالفت با اسالمي حكومت است

. )141 ، ص1376 عنايت،(برد  مي كار به نيز را »الخالفه الحكومه« يا » الخالفه« االسالميه

االسالميه
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 براي و پرداخته پردازي حول حكومت اسالمي نظريه به تمام صراحت به نيز خميني امام
 تشكيل چرايي و اهداف و است كرده اشاره آن به االسرار كشف كتاب در بار اولين

  .كرديم اشاره آن به قبالً كه داشته بيان را حكومت
رماني دولت اسالمي از آ ي تمايز اين دو نظريه در اين است كه خالفت، نمونه ي نقطه

را براي حفظ رسالت و تبليغ ) هصحاب(سنت معتقدند كه خداوند  اهل. سنت است ديدگاه اهل
صحابه . ميراث سياسي آن حضرت برگزيده استو نيز حفظ  )ص(آن بعد از رحلت پيامبر

ها  سنت در باالترين درجه از اصالح و تقوا هستند و نقد و ترديد در كردار آن در نظر اهل
ز فكري اندا از چشم. وجه روا نيست هيچ ، بهدارند )ص(هايي كه از پيامبر و نقل قول

بسياري از . دولت اسالمي، خالفت خلفاء راشدين است ي ترين نمونه رشيدرضا، عالي
شان به ترتيب رهبري و  فضل بيدانند كه ترت لفاء راشدين را افضل مسلمانان ميخسنت  اهل

 رحلت از پس چه آن مشروعيت توضيح براي رشيدرضا .)32، ص 1380فيرحي، ( حكومت است
او با اشاره به آياتي كه در . كند مي استناد »شورا« اساسي اصل به است، داده رخ پيامبر
لت است و گيرد كه حكومت در اسالم با م است، نتيجه ميها به مشاوره توصيه شده  آن

يا ايها الذين « ي شريفه ي در آيه »االمر اولي«وي در تفسير . شود كارها با شورا اداره مي
 وعقد حلمعتقد است اين آيه شامل اهل  »و اولي االمر منكم آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعو الرسول

هايي بودند كه حضرت در امور  كند اينان همان ان به امور جامعه است و اضافه ميو داناي
كه شورا را  بر اين رشيدرضا عالوه .)225همان، ص (كرد  ها مشورت مي مهم و سري با آن

جامعه را  ي حاكم به شورا در اداره ي داند، وجوب مراجعه مصدر مشروعيت حاكم مي
  .)198، ص 1388فيرحي، ( دهد گرايانه از شورا ارايه مي تفسيري نخبهضروري دانسته و 

سياسي  ي در چهارچوب انديشهاست كه  خميني امامسياسي  ي انديشه مقابل، ي در نقطه
اعتقاد به . استبنا شده  »عدالت«و  »امامت«دو اصل  ي بر پايه ،متأثر از كالم شيعي ،شيعه
بنياد . كند ايفا مي ترين نقش را در تفكر سياسي اجتماعي شيعيان ي امامت، محوري انديشه

چون  فكري شيعه بر مبناي خاصي استوار است كه بر اساس آن شيعه منصب امامت را هم
مام را هاي ا شناسانه، شيعيان ويژگي ي اين بنياد معرفت برپايه. داند ي آن مي يافته نبوت، تداوم

تأكيد بر نص در انتخاب امام، دارا بودن : عبارت است ازها  ترين آن شمرند كه مهم برمي
تا بتوانند  - شود كه عصمت ناميده مي - از خطا و گناه چنين دور بودن  علم لدني و هم

ف در به اعتقاد شيعيان، هر نوع تصر. رسالت خود را در تداوم لطف خداوند انجام دهند
كه مقبول امام نباشد، مشروع نيست و گونه تحول اجتماعي مسلمانان و هر اموال و انفس
هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي  ز سوي او نيز براي ايجاد دگرگونيمأذون احاكمان غير
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خاطر، هر نوع اصالح و تحولي بايد توسط حاكمان مشروع كه  همين ند؛ بهمشروعيت ندار
  .مورد تاييد امام است انجام گيرد

  خميني ي جايگاه مصلحت در حكومت اسالمي از نظر رشيدرضا و امام يسهمقا
 مسائل و دارند اي ويژه توجه مصلحت عنصر به دو هر سنت، اهل و شيعه عالمان هرچند
 سخنان به كلي نگرش يك با ولي ان، زده پيوند آن با فقه گوناگون هاي باب در را بسياري
 شيعه فقهاي سخنان و سو؛ يك از اند داده آن اساس بر كه فتواهايي و سنت اهل عالمان

 فرق چند سو، ديگر از است، آمده ميان به مصلحت از سخن آن در كه خميني امام ويژه به
  : كند گري مي جلوه ديدگاه دو اين بين اساسي
 نص نبود صورت در شريعت احكام منابع از يكي عنوان به مصلحت از رشيدرضا - 1
 بايد به وعقد حلاهل  ،امري در نص نبود صورت در :يدگو و مي كند مي ياد معين

 خميني امام اما ؛كنند تشريع را آن حكم و متناسب با ديدگاه خودشان بپردازند يابي مصلحت
 در ولي فشرند، مي پاي ثبوت مقام در مفاسد و مصالح از شريعت احكام پيروي بر هرچند
 نباشد، علم مفيد كه هنگام آن تا است، مصلحت انسان ديد از كه را چه آن اثبات مقام

 اجتهاد منبع عنوان به مصلحت به ،ديگرسخن بهيا  ؛دهند نمي قرار الهي كلي حكم ي پشتوانه
  . دننگر نمي

 حفظ مصلحت ،است حكومتي حكم ي سرچشمه كه مصلحتي خميني امام ديدگاه از - 2
 داراي كه است حاجيه مصالح بر حكم داير رشيدرضا نظر اما ؛است اسالمي ي جامعه و نظام
  .است امت احتياج و نياز مورد كه شود مي شامل را امري هر و بوده تر وسيع ي دامنه
 و گذرا و واليي حكم اسالمي، حاكم سوي از را مصلحت اساس بر حكم خميني امام - 3

 نه ؛نهاد گردن آن به بايد اسالمي، حكم از پيروي بودن واجب باب از كه داند مي غيردايمي
 نظر بنابر ،خاطر همين به. باشد عمل قابل ها زمان ي همه بر كه اولي شرع حكم باب از

 بين اختالف حل به مربوط مجمع تشخيص مصلحت نظام ي مصوبه چه چنان نگهبان شوراي
 موجه را مصلحت تغيير بوده و لغو قابل زمان گذشت با ،باشد نگهبان شوراي و مجلس

 ولي. نمايد تصويب را تشخيص مجمع ي مصوبه با مغاير قانون تواند مي و مجلس سازد مي
 براي را تشريع جايگاه او حقيقت در و داند مي شرعي حكم همانند را مصلحت رشيدرضا

  .است آورده ارمغان به دين در وعقد حل اهل
  خميني ي جريان قدرت در حكومت اسالمي از نظر رشيدرضا و امام مقايسه

العات، در خالفت جديد، چگونگي و مسير عبور اط منظور از جريان يا روابط قدرت
هاي مختلف نظام سياسي  ها و دستورات از شبكه فرمان ها، قدرت، تصميمات، امر و نهي
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 جريان اقتدارگرا: هاي سياسي وجود دارد ، دو جريان عمده در تاريخ نظامكليطور به. است
از پايين به باال رانه كه قدرت ساال ؛ و جريان مردمشود از باال به پايين جاري ميكه قدرت 
اي از  وبيش آميزه تلط دارند و كمهاي سياسي عموماً وضعيت مخ ديگر نظام. كند حركت مي

رشيدرضا از باال به پايين  تخالف ي جريان قدرت در نظريه. اين دو نوع اصلي هستند
ترسيم  اي در گرايانه ديدگاه نخبه رشيدرضاچه اگر. بسته و اقتدارگرايانه نيست صورت به

رسد قدرت از اهل شورا به دو سوي حاكمان و  نظر مي حكومت اسالمي داشت ولي به
را تقريباً  وعقد حلاصطالح اهل  رشيدرضا ،به نظر فيرحي. مردم جريان داشته است ي توده

تعيين ) الف: اي است برد كه داراي كاركرد دوگانه كار مي ي مدني امروز به در مفهوم جامعه
. توجيه و تشويق مردم به اطاعت و حمايت از دولت) و نظارت بر دولت؛ بحاكمان 
فيرحي، (همراه داشته باشد  وانست ابعاد اقتدار را با خود بهت كه در صورت تكامل مي اي انديشه

  .)131، ص 1388
؛ رسد نظر مي ي بهدشوار خميني براي درك جريان قدرت امر اماماما تشخيص نظر 

ي يها ، به بخشاند براي اثبات نظر خود ي سياسي ايشان سعي كرده ريهداران نظ كه طرفچرا
در مجموع سه ديدگاه در اين باره . ها باشد ييدگر استدالل آنااز سخن امام استناد كنند كه ت

 - بينابيني يا مشروعيت الهي ي نظريه«و » انتصاب ي نظريه«، »انتخاب ي نظريه« :وجود دارد
اصل را بر انتخاب و پذيرش حكومت از جانب  خميني امام ندگروه نخست معتقد. »بشري

عنوان مالك  و نقش مردم به» ي انتخاب نظريه«كيد امام بر ابنابراين ت ؛مردم قرار داده است
ي مردم را مالك تري دارد و را ثر در مشروعيت دولت كه با دموكراسي قرابت بيشوم

ظام بخشي مردم به ن مشروعيتالبته . دهد وعيت نظام جمهوري اسالمي قرار ميمشر
در حاكم و  نظر كردن از شرايط مذهبي معناي صرف جمهوري اسالمي ايران هرگز به
ام به هاي ديگر از حيث التز ساالري ديني با دموكراسي حكومت نيست؛ بنابراين مردم

را » مبناي نصب«در متون فقهي اوليه خود  خميني امامچند هر. شرايط حاكم تفاوت دارد
متأخر خود مشروعيت نظام و  اما در نظرات ،اند فقيه قرار داده گزينش واليت براي

  .)12- 13، صص 1381منصورنژاد، (اند  ي از خواست و انتخاب مردم دانستهفقيه را ناش واليت
 -  هستنيز  خميني امامكه مستدل به سخنان  - نظران بنابر نظر برخي ديگر از صاحب

 خميني امام .)1380مصباح يزدي، (شود  انتصابي اثبات مي وم، يعني واليتحكومت از نوع د
منصوب «ي  اي از كلمه يي و خامنهصدر، رجا ر تنفيذ رياست جمهوري آقايان بنيچنين د هم

اشارات فوق و فرمان به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت  .استفاده كرده است» ام نموده
به مثابه تنها مركز » فقيه واليت«اكيد بر نصب در ت ي ، داللت بر موضع نظريهنظام

و به نصب  )ع(واليت معصومان ي فقيهان را در ادامه اين نظريه واليت. گيري است تصميم
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ي مردم در حكومت معصوم مالك مشروعيت دولت اچنان كه ر رو، هم از اين. داند ميالهي 
 نيست و مردم موظف به اطاعت از ولي و حاكم الهي هستند، در زمان غيبت نيز مردم

بيعت در زمان امام معصوم  ي نظريه بر اين مبنا،. جايگاهي دارندنسبت به فقيه حاكم چنين 
و اتمام حجت بر مدعيان » الزام خصم«نه براي تحقق حاكميت و مشروعيت آنان، بلكه 

در اين تفسير  ؛ لذادصداق كاشفيت از قول معصوم را داربوده است و نظر مردم فقط م
  .گيرد پايين شكل مي جريان قدرت از باال به

 ،به اعتقاد اين گروه. دارندمشروعيت دوگانه  ي سعي در ارائه ي نيزسوم گروه
 مشروعيت - 1: از عبارتند است كه ويژگى داراي دو امام ديدگاه از فقيه واليت مشروعيت

حكومت اسالمي  براساس اين ديدگاه، .)45، ص 1378انصاري، (مردمى  مقبوليت - 2 و الهى
. گونه تضادي باهم ندارند يا دوگانه است كه در عمل نيز هيچواسطه روعيتي باداراي مش

امر مسلمين كسي است كه از  ي فقها واليت شرعي دارند، اما ولي چند همهكه هر معني اين به
انتخاب بود، اصوالً هر نوع  ي در ديدگاه اول كه نظريه. حمايت مردمي نيز برخوردار باشد

اي از  توان آن را آميخته في است، اما در اين ديدگاه كه ميتنصبي از جانب شارع من
 ي نتيجه. مردمي است - حاكم داراي مشروعيت الهي  ،انتخاب و انتصاب دانست ي نظريه

يافتن نصب و عزل فقيه مؤثر  ديدگاه آن است كه مردم در فعليت عملي اعتقاد به اين
دارد و  باشد، واليت) مستقيمم يا غيرمستقي(هي كه منتخب مردم هستند و در واقع تنها فقي

توانند بر كار او نظات و حتي در صورت نبود شرايط الزم، او  حكمش نافذ است و مردم مي
 گفت بايد خميني امام سياسي ي انديشه خصوص در .)139- 140، صص 1389فوزي، (را عزل كنند 

 نظر از. سالم استا فقهاي رهبري به اسالمي حكومتايشان،  سياسي ي انديشه تكلي كه
 ضمن در و ؛دهنده مشروعيت نه ،دندار دهنده نقش مقبوليت حكومت اين در مردم ايشان

زاده و  قاضي( شد خواهد حاصل مردم به كردن تكيه ي سايه در اسالمي حكومت كارآمدي
  .)75، ص 1377فر،  ضيائي

  ميخميني در باب حكومت اسال هاي رشيدرضا و امام پيامدهاي سياسي انديشه

 هاي رشيدرضا در باب حكومت پيامدهاي سياسي انديشه - 1

  : حاكميت نص) الف
. طلبي بود ترين مباني معرفتي جريان اصالح گرايي از مهم حاكميت نص يا نص

شناختي  ترين منبع روش عنوان مهم ، با قرآن بهعنوان يك مبناي معرفت حاكميت نص به
طلبي بر  رشيدرضا و جريان اصالحمهمي كه اما تأثير . وثيقي دارد ي اين جريان رابطه
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اين جريان با طرح . شناختي برجاي گذاشت، پذيرش عقل در كنار نص بود جريان معرفت
گرفتن از  ي آن فاصله انفتاح اجتهاد قدم مؤثري در اين راه برداشت كه نتيجه ي آموزه
 ،كنار نصعقد در و او با بيان مصلحت اهل حل. شناسي است هاي سنتي معرفت جريان
  .تر كرد همفاهيم ديني را گسترد ي مصالح اجتماعي را تقويت و دامنه ي حوزه

  : بودن سياست ديني) ب
اسالم . طلبي ديني است شناختي جريان اصالح بودن سياست يكي از مباني معرفت ديني

خاصي  ي ديني است كه هم براي زندگي فردي و هم براي زندگي اجتماعي انسان برنامه
آن  ساختن دينيشته از ارجاع سياست به نص و طلبي ديني گذ جهان اصالح. كرده استارائه 

جريان با تأكيد اين . پردازد كردن سياست مي ي ديگري نيز به ديني از زاويه ،از اين طريق
ص خود را سراغ سنت رفته و تفسير خا شناختي، به روشعنوان دومين منبع  بر سنت پيامبر به

پيامبر در دوران حياتش و پس از  ،بر اساس اين تفسير. كند ئه مياز سنت پيامبر ارا
مهاجرت به مدينه حكومت تشكيل داد و حكومتش نيز ديني بوده و مشروعيتش الهي 

الخالفه أو «كه در كتاب  رشيدرضاسياسي  ي يكي از اركان اصلي انديشه. است
رشيدرضا بر شورا تأكيد . تاين بود كه سياست جزئي از دين اس ،مطرح شد »العظمي االمامه
  .مفروض گرفتن ديني بودن سياست است ي دهنده نشان

  خميني در باب حكومت اسالمي پيامدهاي سياسي انديشه امام 
 مظاهر با مواجهه در اسالمي هاي جنبش اغلب ايران، اسالمي انقالب پيروزي از قبل اگر
 كارآمدي مورد در و داشته انفعالي موضع غرب ي كننده تمدن خيره و جديد عصر زندگي
بردند،  مي سر به ترديد شك و در اسالمي جوامع ي شايسته و مديريت معقول در ديني تعاليم
 اذهان در را وثيق باور اين خميني امام حضرت رهبري به اسالمي انقالب ي جانبه همه تحول

 ترين مهم تواند مي يك مكتب آسماني عنوان به اسالم كه داد جاي نيروهاي مسلمان
 ي نسخه جوامع، مديريت و عصر جديد هاي پرسش براي و زده رقم را جهاني تحوالت

 سو يك از كه اين بود خميني امام ديني -  سياسي افكار تاثير ترين مهم. نمايد ارايه بخشيشفا
 ديگر، سوي از و ساخت مي استوار ديني مبناي بر نظري بعد در را موجود هاي جنبش

تبار ( نمود مي مطرح انساني جوامع سرنوشت در دهندهرشد عامل عنوان را به ديني باورهاي
 تجربيات وي، موفقيت و امام ي پيروزمندانه رهبري نيز عمل در .)111- 129، صص 1392مقري، 

هاي  نهضت زيرا ؛ارمغان آورده است اسالمي به هاي جنبش مبارزاتي را براي مسير ارزشيبا
 به نتوانستند كدام هيچ بود، رايج گرديده مسلمانان ميان در تازگي به اسالمي كه در آن زمان

 و موفق ي تجربه نخستين ايران اسالمي انقالب و برسند خويش مطلوب اهداف
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 هاي آرمان و اهداف بار، نخستين براي توانست كه بود ديني نهضت ي پيروزمندانه
 از امر اين. پوشاندب لعم ي اسالمي جامه ايران در را ديني هاي جنبش و اسالمي هاي خيزش
 هاي نهضت پيشگامان روي فرا را ديني و سياسي با ارزش تجربيات ي مجموعه سو يك

 اين واالي آرمان به نيل توفيق و پيروزي به اميد ديگر، سوي از و داده اسالمي قرار
 نظر ي مرحله و اهداف مقدس در آرمان عنوان به صرفاً متمادي ساليان كه را ها نهضت
  .)154تا، ص  طاهري، بي( آورد وجود به بود، اندهم باقي

  نتيجه
 رشيدرضاو محمد  خميني امام كه دهد مند نشان مي انديشهاي اين دو  مقايسه ديدگاه

اساسي اين دو متفكر باور به از جمله مشتركات . داراي اختالفات و مشتركاتي هستند
ي  پردازي درباره يت و نظريه، به فعالهمين باور ي در نتيجه كه بودن سياست است ديني

دوم؛ هر دو متفكر بر اين باور هستند كه رئيس و رهبر . اند حكومت اسالمي پرداخته
شناس يا خبره در مسائل ديني  خصي عالم به مباني ديني و يك ديناسالمي بايد ش ي جامعه

  . باشد كه بري از تقليد بوده تا بتواند حافظ دين در جامعه گردد
 رشيدرضا. گردد ها به حكومت برمي ات بين اين دو متفكر به نوع نگاه آناساس اختالف

اي بشري بوده و پس از  سنن اعتقاد دارد امر حكومت پديدهنگاه مذهب اهل ت ي از دريچه
ديدگاه مذهب  ي برپايه خميني امامولي است؛ پيامبر به مردم و عقول بشري واگذار شده 

منتخبين از سوي خدا براي امر حكومت و  ،بعد از پيامبر شيعه بر اين اعتقاد است كه امامان
  .باشند فه صاحب عصمت ميو در اداي اين وظي ي جامعه هستند اداره

درت در حكومت اسالمي از پايين جريان ق رشيدرضا،اين باور از ديدگاه  ي بر پايه
مشروعيت  خميني امامفقيه كه  ي سمت باال در حال جوشيدن است، ولي در واليت مطلقه به

كه بر جايگاه رسول خدا است بديل  ، رهبر جامعه داراي قدرت بيداند آن را امري الهي مي
   .و تبعيت از فرامين او يك تكليف شرعي است دارد تكيه

 تابع اهل شورا باشد و اهلبايد داري  رشيدرضا خليفه در امر حكومتاز نظر محمد 
 ي اما در نظريه ؛رت صالح ديد بركنار كنندتوانند او را از منصب خود در صو وعقد مي حل

ر حكومت اسالمي است ترين شخص دمند فقيه باالترين و قدرت خميني واليت امامسياسي 
شود كه  ندارد و زماني قدرت از او سلب ميكس توانايي بركناري او را از قدرت  كه هيچ

در احراز يا  فيتشرايط رهبري را از دست داده باشد و خبرگان رهبري فقط نقش كاش
  . دعهده دارنسلب شرايط را بر
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وابسته به ميزان تعهد او به اهل شورا و  رشيدرضاهاي  ميزان مشرعيت خليفه در انديشه
ي مقابل، مشروعيت قواي  ولي در نقطه ،داري است اده از نظريات آنان در امر حكومتاستف
  . باشد گانه در تأييد واليت فقيه مي سه

ن با انتخاب رياست جمهوري توسط راي مستقيم مردم اين يرادر جمهوري اسالمي ا
زماني تحقق  ولي مشرعيت شرعي آن ،شود صورت قانوني به ايشان واگذار مي منصب به

  .فقيه آن را تنفيذ نمايند يابد كه واليت مي
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