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 رويكردهاي متفاوت

و اسالميت در جمهوري اسالمي ايران  نسبت به جمهوريت

∗محسن پاليزبان

و علوم سياسي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري علوم سياسي  دانشكده حقوق
)1/5/87: تاريخ تصويب–1/12/86:فتتاريخ دريا(

:چكيده

و ايدئولوژيك گفتمان ها بعد از و فضاي اسطوره اي عام و تسلط به سمت رقابت  پيروزي

در خصوص گفتمان جمهوري اسالمي بروز خرده گفتمان هـاي. كند عينيت گرايش پيدا مي

و تحميل جنگ هشت ساله با تـأخير روي)ره(رقيب به دليل شخصيت فرهمند امام خميني 

ا. داد و تفـسير خـود ز در سال هاي بعد خرده گفتمان هايي ظاهر شد كه هر يك بر تعبيـر

و اسالميت تأكيد دارند  شـود ضـمن بررسـي خـرده در اين مقاله تـالش مـي. جمهوريت

و گفتمان و توان گفتمـان جمهـوري اسـالمي در مفـصل بنـدي هاي مورد نظر، به قابليت

و تثبيت خود، پرداخته شود .بازسازي تئوريك در برابر بي قراري هاي درون گفتماني

: واژگان كليدي

 شروعيتم– جمهوري اسالمي- اسالميت جمهوري- جمهوريت اسالمي-ه گفتمان خرد- گفتمان

.    66409595Email: palizban86@gmail.com: فاكس*
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 مقدمه
كه هدف آن هدايت جامعه مطابق با اصول اسالمي اسـت . جمهوري اسالمي گفتماني است

و و سـامان دهنـده حيـات سياسـي اين گفتمان در ايران بر مذهب شـيعه بـه عنـوان دال برتـر

م  و. كندياجتماعي جامعه ايراني تأكيد اين گفتمان رويكردي توحيدي، وحياني، الهـي، متعـالي

مي  و معنوي جامعه را دنبال و توسعه مادي در اين گفتمان، اعتقاد بر اين است. كند متعادل دارد

و  و اينكـه ديـن و گستردگي بيشتر برخوردار است كه اسالم نسبت به اديان ديگر از مشموليت

و دو گونه  و اند ولي سياست مكمل و بيگانه نيـستند ضـمن اينكـه اسـالم از رهبانيـت  دو گانه

و شدت است و جمع بين رحمت به دور است در اين رهيافت، اعتقاد بر ايـن اسـت. خشونت

و مديريت جامعه  و هدايت و نيازهاي مادي نمي تواند انسان ها را دور هم جمع كند كه ترس

و انسان. نخواهد بود تواند مكانيكي باشد زيرا در اين صورت زايا نمي ها درد جاودانگي دارنـد

به هم وصل شوند  و فكـري از طريـق واليـت امكـان پـذير. بايد از درون  اين نزديكي درونـي

و تدبير هـا هـستند كـه. باشدمي بر اساس اين گفتمان، اراده ها، ايمان ها، بينش ها، سرشت ها

و دليـل  و محبــت، ضـرورت و فـضيلت و همبـستگي شــناخته تـاريخ را مـي سـازند اجتمـاع

و بـه انـسان بـه عنـوان) قرائـت باطنيـه(در اين گفتمان، قرائت حقيقـي. شود مي حـاكم اسـت

مي  و متعالي نگريسته و بر آنها غالـب شـود موجودي با اراده مي تواند از موانع بگذرد كه . شود

نيـستند نقـش رهبـري در در اين گفتمان بر خالف متغيرهاي ديگر كه عامل هستند ولي علـت

مي  و معتقد است دولت هاي عزيز ملت ها را عزيز مـي كننـد سياست نقش عليت تعريف شود

.)1386:صدرا، عليرضا(

و بـا تكيـه بـر و تكامـل يافـت به برخي از آنها اشاره شد بسط كه اين گفتمان با دال هايي

ا)ره(رهبري حضرت امام   در ايـران1357ز سـالو جذب طيفي وسيع از نيروهـاي اجتمـاعي

و مسلط شد و گـسترش تقاضـاي متنـوع 1370اما در دهه. حاكم  خلل در سـاماندهي جامعـه

ايـن فراينـد منجـر بـه ظهـور خـرده. هايي را فـراهم آورد قرارياجتماعي براي اين گفتمان بي

گرديـد كـه رويكردهـايي متفـاوت» اسالميت جمهـوري«و» جمهوريت اسالمي«گفتمان هاي 

.به مبناي مشروعيت در جمهوري اسالمي دارندنسبت 

و بررسي دال هاي اين گفتمان در اين مقاله تالش مي به عنوان شود ضمن نقد هاي جديد،

به عبارت ديگر، هدف. خرده گفتمان هاي درون گفتمان مسلط جمهوري اسالمي معرفي شوند 

ب و بازسازي هاي تئوريـك اين مقاله بيان قابليت توان گفتمان جمهوري اسالمي در مفصل ندي

مي باشد  و تثبيت خود با فـرض اينكـه گفتمـان هـايي. در برابر بي قراري هاي درون گفتماني

همين طـور ايـن فـرض كـه. موفق ترند كه از توانايي بازسازي مداوم تئوريك برخوردار باشند 
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به گفتمان مـسلط حـالتي كي و نسب به يكديگر و خرده گفتمان هاي مورد بحث نسبت نـه ورز

مي باشند .متخاصم ندارند بلكه رقيب

 چارچوب نظري
به عنـوان يـك گفتمـان در مي آيد در اين مقاله جمهوري اسالمي كه از مقدمه بر همانطور

مي  و تبيين آن بر اساس نظريه گفتمـاني صـورت مـي گيـرد نظر گرفته و لذا تحليل ايـن. شود

مي دهند  به واقعيت معنا كه و جهان اجتماعي در نتيجـه همـين فراينـد معنـا گفتمان ها هستند

مي بخشي ساخته مي و تغيير به نابساماني. كند شود و ساماندهي ها از طريق نظريه تغيير واقعيت

مي  و تغييـر. شود پردازي ممكن و گفتمان ها هستند و روابط اجتماعي محصول زبان هويت ها

خ  به همراه و در گفتمان تغيير در جهان اجتماعي را و منازعات گفتماني بـه تغييـر واهد داشت

و تبيـين گفتمـان هـاي سياسـي. باز توليد نظام اجتماعي منجر مـي شـوند   در حـوزه سياسـت

و اعتبار بيشتر برخوردار هستند (Mouffo)و موف (Laclau)هاي الكال نظريه و. از شهرت الكـال

 هـاي هـا يـا نـشانه اي از دال موف با اسـتفاده از زبـان شناسـي سوسـور گفتمـان را مجموعـه 

مي مفصل و پيوند يافته تلقي و نشانه هاي گفتماني در اطـراف. كنندبندي شده كه در آن دال ها

مي شوند  دال مركزي نشانه اي است كه ساير نشانه ها در پيوند بـا. يك دال مركزي ساماندهي

مي يابند  و نـشانه هـاي تـشيع، فقـه،ي دال در جمهوري اسالم.)13: 1385حسيني زاده،(آن معنا هـا

مي شوند مردم و منطـق. ساالري ديني در كنار مفهوم مركزي واليت فقيه معنا منطـق هـم ارزي

مي شوند  كه در اين نظريه مطرح و مرزهاي. تفاوت، مفاهيمي هستند منطق تفاوت بر تمايزات

مي  من موجود ميان نيروهاي اجتماعي تأكيد و منطق هم ارزي كه طـق سـاده سـازي فـضاي كند

و  و مرزهـاي موجـود را كـاهش داده سياسي است، مي كوشد از طريق مفصل بندي، تمايزات

و. آنها را در مقابل يك غير، منسجم نمايند  به روند فزاينده رشد، تكثر در دنياي امروز با توجه

و حـل آنهـا در مفـاهي  و برطرف كردن تمـايزات و گسترش منطق هم ارزي م عـام تنوع، ايجاد

و دوام آن گفتمان است بايد توجـه داشـت گفتمـان مـسلط در سـايه. گفتمان مسلط شرط بقاء

بي قـراري مـي شـوند ولـي در صـورت  و بروز خرده گفتمان هاي رقيب هر چند دچار ظهور

و تثبيـت گفتمـان  مي توانند عامل انسجام، زايايي قابليت نظريه پردازي همين خرده گفتمان ها

و در صـورت برخـورددر. مسلط شوند  و رقابت و بازسازي  صورت ناتواني در نظريه پردازي

و فروپاشـي گفتمـان مـسلط فـراهم و حذف خرده گفتمان ها شـرايط بـراي تـضعيف قهرآميز

مي. شود مي رقابـت نـسبت. كند بر اين اساس موف مفهوم رقابت را به جاي خصومت پيشنهاد

د  و. اردبه خصومت مناسبت بيشتر با مردم سـاالري رقيـب اشـاره بـه كـساني دارد كـه تفـسير
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بندي موجود ارزش ها را نمي پذيرند اما پيوند آنها با ارزش هاي گفتمان مسلط انـسجام درجه

. كند جامعه را حفظ مي

و كينه توزي هر قدر شديد باشد نمي تواند فرايند حذف رقيـب را بـه سـرانجام خصومت

كه گفتمان هاي رقيب هيچ  و همواره امكان برساند، چرا و سركوب نمي شوند گاه كامالً حذف

و امكــان راديكــال شــدن آن را افــزايش  و بازگــشت ســركوب شــدگان وجــود دارد بازســازي

و بـه دنبـال آن بـا.)15: 1384حسيني زاده،(دهندمي و نظريـه از طرفي جامعه بـا بحـران بازسـازي

شدنابساماني هاي اجتماعي روبرو  .خواهد

يعني اصول پيشنهادي گفتمـان نبايـد بـا. مفهوم قابليت اعتبار نيز در اين نظريه اهميت دارد

كه گروه را منـسجم سـازد. اصول بنيادين جامعه ناسازگار باشد  بنابراين، اگر اصولي مانده باشد

و فهـم مـردم در جامعه اير)66: 1990الكال،( توانند با آنها در ستيز درآيند ها نمي گفتمان ان مذهب

و گفتمـان هـايي كـه ضـديت بـا آنهـا را  همواره به صورت يك منبع اعتبار عمل كـرده اسـت

مي دهند .برگزيده باشند، اعتبار خود را از دست

و مستقر مي و عـامبه هر حال، وقتي يك گفتمان مسلط به اجبار از شكل اسـتعاري و شود

به واقعيت  و مي گيرد مي آورد فقـط بخـشي از گرايانه خود فاصله و محتواي عيني خود روي

بي قراري هـا از حـوزه و و تعداد زيادي از تقاضاها مي دهد و بي قراري ها را سامان تقاضاها

و ديگـر  و بدين ترتيـب قـدرت اسـتعاري گفتمـان كـاهش مـي يابـد نفوذ گفتمان خارج شده

بي   اسـالمي بـراي تـداوم خـود بـه بنابراين، جمهوري. نقص تلقي نخواهد شد نمايانگر آرماني

و نمايندگي تقاضاها مـي و جذب و عنوان گفتمان مسلط نيازمند ساماندهي بي قراري ها باشـد

و عامگرايانـه آن ضـرورت  و بازتوليد فضاي استعاري براي اين كار بازسازيهاي مداوم تئوريك

.دارد

و به چگونگي آرايش دال ها جستجوي دال اصـلي در تحليل خرده گفتمان هاي مورد نظر

مي  به متون توليد شده در آن گفتمان توجه و بررسي دال هاي گفتماني. شود با توجه در تحليل

مي توانـد بـه فهـم بهتـر. استفاده از متون توليد شده در هر گفتمان ضروري است  تكيه بر متن

و چگـونگي بـه حا  و نقاط منازعه گفتمـاني را توضـيح داده رانـي شـيه گفتمان ها ياري رسانده

ــد  ــان كن ــازي برخــي ديگــر را نماي و برجــسته س ــاهيم و مف ــاني ــا، مع ــان ه برخــي از گفتم

مي.)1384:115سلطاني،( به خـصوص رهبـران اصـلي همچنين در تحليل گفتماني به نقش فرد توان

و حـامالن اصـلي آن  هر گفتمان توجه كرد ضمن اينكه در جوامع، گفتمان ها از منظر رهبـران

مي شوند .درك
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و بروز خرده گفتمان هاي جديد  چالش هاي گفتمان جمهوري اسالمي
و و ايدئولوژيك گفتمان ها بعد از پيـروزي همان طور كه اشاره شد فضاي اسطوره اي عام

مي  و عينيت گرايش پيدا به سمت رقابت در خصوص گفتمان جمهوري اسالمي بنـا. كند تسلط

در اين ارتبـاط، رهبـري منحـصر بـه.ر صورت گرفتبر داليلي بروز منازعات گفتماني با تأخي 

تحميل جنگ هشت سـاله.و شخصيت فرهمند ايشان نقشي بسزا داشت)ره( فرد حضرت امام 

و رقابت مؤثر بود  بعد از رحلت حضرت امـام.و دشمني هاي آمريكا نيز در تأخير بروز منازعه

به تدريج خرده)ره( گفتمان هاي جديد در رقابتو با خروج كشور از وضعيت جنگ تحميلي

و ظهور يافتند  و. با يكديگر بروز گفتمـان جمهـوري اسـالمي در سـال هـاي جنـگ تحميلـي

و مجال اين را نيافت كه دال هاي  درگيري هاي سال هاي اوليه پيروزي انقالب اسالمي فرصت

و تبيين نمايد   احكـام در اين گفتمـان، دال هـايي چـون فقـه،. مفصل بندي شده خود را تفسير

و دموكراسـي و واليت فقيه در كنار مفاهيم مدرني چـون قـانون، آزادي شريعت، امت اسالمي

و تفـسير آن وجـود داشـته باشـد  چگـونگي ايـن. قرار گرفتند بدون اينكـه فرصـت پـرداختن

به تعبير امام خميني  و تعامل، الينحل نيست بلكه منطقي پيچيده دارد كه نيـاز بـه)ره(همنشيني

و  .تجربه بيشتر داردزمان

و تفسير خود از بنابراين در سال هاي بعد خرده گفتمان هايي ظاهر شد كه هر كدام بر تعبير

و چگونگي مفصل بندي آنها پافشاري كردند  و مفاهيم مي. اين دال ها شـود در اين مقاله تالش

و اسالميت در جمهوري اسالمي مورد بررسـ  ي قـرار راهبردهاي گوناگون نسبت به جمهوريت

و نيـز خـرده گفتمـان مـدعي و در اين راستا خرده گفتمـان مـدعي اسـالميت جمهـوري گيرد

و پرچمـدار. باشندجمهوريت اسالمي مورد نظر مي  نظرات آيت اله مصباح بـه عنـوان نماينـده

و پرچمدار خـرده گفتمـان دوم مـد  به عنوان نماينده و نظرات دكتر سروش خرده گفتمان اول

مي  و مبـدع گفتمـان)ره(بديهي است نظرات حضرت امام خميني. باشدنظر بـه عنـوان معمـار

گفتمـان جمهـوري اسـالمي برآمـده از انديـشه. مسلط جمهوري اسالمي مد نظر خواهـد بـود 

و در چارچوب آموزه  به عنوان دال برتر ارزيابي مـي سياسي امام خميني و بـه هاي شيعي شـود

مياي مطلق اين ترتيب با مفاهيم اسطوره .باشد در غرب متفاوت

 مفاهيم اصلي گفتمان اسالميت جمهوري
و مردم نقشي در مشروعيت بخشي بـه در اين گفتمان بر حاكميت الهي فقيه تأكيد مي شود

و فعليت يافتن آن مؤثرند  و حداكثر در تحقق اين گفتمان بـا قطعـي تلقـي. حكومت او ندارند

ص  بندد ورت گرفته عمالً راه را بر مشروعيت مردمي مي كردن نصب الهي فقيه كه با واسطه ائمه

و اطاعت را تكليف مردم تلقي مي .)252: 1384حسيني زاده،(كندو حكومت را حق فقيه
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: آيت اله مصباح در اين ارتباط در كتاب نگاهي گـذرا بـه نظريـه واليـت فقيـه مـي گويـد

و امام« و مـشروعيت)عج( زمان ولي فقيه با نصب عام از ناحيه خداوند حق مالكيت پيدا كرده
و امامـان معـصوم مـردم هـيچ ... دارد در زمان غيبت امام معصوم نيز مانند زمان حضور پيـامبر

و  و نـه در تعيـين فـرد به حكومت فقيـه نـه در اصـل مـشروعيت نقشي در مشروعيت بخشي
به فقيه نسب«.)73:،ب1378مـصباح،(»مصداق ندارند  مي دهيم آن چيزي اسـت كـه اين واليتي كه ت

و امام زمان كه مردم به او واليـت)عج(خداوند براي فقيه تعيين كرده نه اين بيان فرموده است
ولي فقيه يعني جانشين امام معصوم يعني كسي كه مـي خواهـد«.)76:،ب1378مصباح،(»داده باشند 

مي بيند بگويد شما رأي بدهي. حق را تعيين كند  او دستور مـي دهـد كـه ...داو گاهي مصلحت
چه كسي رئيس جمهور باشد انتخابـات رياسـت جمهـوري اعتبـارش بـه رضـايت  رأي بدهيد

مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم رأي بدهند اما حقيقت اين است كـه آنهـا دارنـد. اوست
مي خواهيم اما االمر الـيكم شـما بايـد نـصب  و مي گويند ما اين فرد را مي كنند كنيـد پيشنهاد

مي فرمايد رئيس جمهور منتخب بدون نـصب ولـي. نخواستي نصب نكن  كه حضرت امام اين
.)7/10/84روزنامه پرتو(»فقيه طاغوت است يعني همين

و در واقع ايـن مي گيرد در چارچوب اين گفتمان ولي فقيه در جايگاهي برتر از قانون قرار

كه اعتبار خود را از امضاي ولي  و نـه بـالعكس قانون اساسي است . فقيـه بـه دسـت مـي آورد

به قـانون اساسـي نيـست اگـر مـا قـانون اساسـي فعلـي«: بنابراين اختيارات ولي فقيه محدود
نه به لحاظ اين است كه قـانون اساسـي يـك كـشور  مي دانيم جمهوري اسالمي ايران را معتبر

به آن رأي داده  و درصد زيادي از مردم هم  اسـت كـه ايـن قـانون اند بلكه به ايـن دليـل است
و ولي فقيه كسي است كه بـه اعتقـاد مـا منـصوب از و تأييد ولي فقيه رسيده به امضاء اساسي

از... است)عج(جانب امام زمان  و مـشروعيت ولي فقيه به قانون اساسـي مـشروعيت بخـشيده
و اع  به واليت فقيه وجهه به قانون اساسي سرايت كرده نه انكه قانون اساسي تبـار داده ولي فقيه

و حكم خدا نيست اما فوق قانون اساسي، با توضـيحي كـه داديـم ... باشد ولي فقيه، فوق قانون
كه حاكم بر قانون اساسي است نه آنكه قانون اساسي حاكم بـر واليـت  و اين فقيه است هست

.)117:،ب1378مصباح،(»فقيه باشد

ت وبه نظر آيت اله مصباح سرپيچي از اوامر ولـي فقيـه مـي وانـد بـه شـرك نيـز بيانجامـد

پي داشته باشد  و امضاي ولي فقيـه معتبـر«: مجازات الهي را در در نظام اسالمي مقررات با اذن
و مي و مخالفـت بـا آنهـا گنـاه و عالوه بر وجوب عرفي داراي وجوب شرعي نيز هست گردد

آ 1378مصباح،(موجب مجازات الهي است  من.)1:319ج،، واليـت فقيـه را قبـول اگر كسي بگويد
و اگر كسي امام را قبـول نداشـته  ندارم مثل اين است كه بگويد من امام معصوم را قبول ندارم
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به نوعي به خدا شرك ورزيده چون منكر نشاني از ربوبيت خداونـد شـده اسـت مـصباح،(»باشد

ج1378 .) 1:238، آ،

و خواست مردم صرفاً در چارچوب ارزش و بعـد ار تأييـدبه اعتقاد ايشان رأي هاي اسالمي

مي اورد  به دست كه بين نظر واليت فقيه يا حكومـت اسـالمي«: ولي فقيه اعتبار مي كنم تأكيد
و ما هيچ گاه نمي تـوانيم نظريـه  به معناي صحيح با نظريه دموكراسي تفاوت بسيار وجود دارد

و كساني خو  و واليت فقيه را بر دموكراسي تطبيق كنيم اند يا مي خواهند استهحكومت اسالمي
و يـا طبـق اغـراض خـاص  و ندارنـد چنين كاري كنند يا شناخت صحيحي از اسالم نداشـتند

مي كنند و و سياسي چنين كرده .)21: ،ب 1378مصباح،(»شخصي

و و آزادي از عبوديــت غيــر خــدا تفــسير شــده در ايــن گفتمــان آزادي بــه آزادي درونــي

و باري آزادي بي بند و بـا آن مخالفـت مـي هاي مدرن با : شـودو ابتذال يكـسان قلمـداد شـده

و اباحيگري با اسالميت منافات دارد كسي حق ندارد به مقدسات الهـي« به معناي جديد آزادي
ميبي احترامي  كه دم از آزادي مي خوانند مـي خواهنـد كند آيا آنها و روضه نبودن آزادي زنند

به هيچ وجه ممكن نيست. را شود آزادي هاي غربي در حكومت اسالمي نيز اج  حكومـت. اين
و پيامبر دستور مي گيرد ا1378مصباح،(»اسالمي از خدا آ ،ج ،:94(.

ايـن. تفسير حداكثري از دين را مي توان خـصوصيت ديگـر ايـن گفتمـان بـه شـمار آورد

و احكام اسـت كـه دنيـا  كه دين مجموعه اي فراگير از دستورات و گفتمان بر اين اعتقاد است

و محدوده آزادي انسان اندك مي اگر دين چيزي اسـت«: باشدآخرت انسان را در بر مي گيرد
و سياسي مي  و راجـع بـه قـوانين مـدني، قـوانين كه در قرآن آمده شامل مسائل اجتماعي شود

و بـراي زنـدگي  و اخالق فردي سخن گفته است به عبادات و راجع جزايي، قوانين بين المللي
و تجارت دستور العمل دارد خانوادگي،  و براي معامالت چه چيزي. ازدواج، تربيت فرزند پس

ا 1378مـصباح،(»از قلمرو دين اسـالم خـارج مـي مانـد  آ ،ج ديـدگاه اسـالمي از اسـاس بـا«.)39:،
و اجتمـاعي  و اخروي فـردي و دين را حاكم بر همه مسائل دنيوي سكوالريسم در تضاد است

و اقتصا  و سياسي مي دانـد مترقي و بين المللي مسلمانان ا(»دي ج از«.)164: همـان، جـدايي ديـن
كه از طريق عناصر دست نـشانه خـود  سياست توطئه فرهنگي غرب عليه جوامع اسالمي است

ا(»كند آن را تبليغ مي ج .)30:همان،

ت مي وان بنابراين، مفاهيم اصلي گفتمان اسالميت جمهوري را بر اساس آثار آيت اله مصباح

و: چنين بيان كرد  و ارزش هـاي حكومـت از وحـي الهـي و پايـه ريـزي سـاختار شكل گيري

همچنين جامعيت دين، ناتواني عقل در درك ارزش رفتارها، محـدوديت آزادي، اعتبـار حفـظ 

و  و مفـاهيم قطعـي قـرآن به دليل حفظ حقوق خداوند، احكام ضـروري ثابـت حقوق بندگان

و پلوراليسم، ابتناي همه حقـوق بـه خداونـد، عبوديـت اصول معرفتي ثابت، رد نسبي  ت گرايي
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و قانون گذاري براي خداوند، وضع قوانين بر اسـاس اصـول و تكويني، حق حاكميت تشريعي

و سياست، عـدم تنـاقض  و مشروعيت الهي آن، مالزمت دين تغييرناپذير، ضرورت واليت فقيه

 اسالمي، تقليد از ولي فقيـه، وجـود دانـش كرامت انسان با تحديد آزادي، پايداري ارزش هاي 

و نفي قرائت پذيري احكام اساسي .يقيني در حوزه هاي معرفتي

 مفاهيم اساسي گفتمان جمهوريت اسالمي
و دموكراسي گـرايش دارد به الگويي جديد از دينداري سازگار با جامعه مدرن اين گفتمان

د  و مدرنيته را و معنويت و دموكراسي ميو تلفيق دين در اين گفتمان بنـابر خواسـت. كند نبال

و درصدد اجراي احكـام شـريعت  مردم متدين، حكومت به ارزش هاي ديني احترام مي گذارد

مي آيد  .به عبارت ديگر در حكومت مورد نظر اين گفتمان، جمهوري مسلمانان حاكم است. بر

ك و تفسيرهايي است ه نوگرايان ديني تحت اين برداشت از حكومت اسالمي محصول نظريه ها

مي دهند و روحانيـت كـم. تأثير مفاهيم مدرن از اسالم ارائه در اين انديشه، مفاهيمي چون فقه

مي  مي رنگ و معاد برجسته و توحيد و بـسط. شود شود اما اخالق در اين گفتمان، نظريه قبض

مت. شريعت از برجستگي خاص برخوردار است  مـايز اسـت بر اين اساس، دين از معرفت ديني

و تحت تأثير ساير معارف بشري است  كه دين قدسي است اما معرفت ديني دنيوي و در حالي

و هـر. شودو تحول آنها به تحول معرفت ديني منجر مي در نتيجـه، دينـداري در هـر عـصري

مي. كسي به نحوي است  و ديني هموار و بسط راه را براي پلوراليسم معرفتي كنـد نظريه قبض

و راه بـرايو امكان  و دنياي جديد را فـراهم مـي آورد و تناقضات دين فرا رفتن از تعارضات

و متفاوت گشوده مي .شود قرائت هاي جديد

به سكوالريسم سياسي اشاره مي و آن را به معناي جدا كردن دين از حكومـت سروش كند

ح  و معتقد است در حالي كه دين در همه نه جدايي دين از سياست مي گيرد ال در سياسـتو

و منافاتي با اسالم ندارد  و دولت امكان پذير است . تأثير گذار است اما جدايي دين از حكومت

بيـنش.)1385:310حـسيني زاده،(سروش دين حداقلي را در برابر ديـن حـداكثري قـرار مـي دهـد

حك  و كافي بـراي اقتـصاد، و قواعد الزم و اطالعات ومـت، حداكثري معتقد است تمامي تدابير

و پيچيده در شرع  و ذهن ساده و غيره براي هر نوع زندگي تجارت، قانون، اخالق، خداشناسي

و آخرت غير از ديـن نيـاز  و لذا مؤمنان به هيچ منبع ديگري براي سعادت دنيا وارد شده است

و. ندارند و تأمالت نظري رويكرد حداكثري همچنين موجب محروميت جمهور از تضارب آرا

مي مزيت هاي  و ارزشها اين گفتمان جامعه ديني را از جامعه ايـدئولوژيك. شود ديگر شيوه ها

امـا در جامعـه. كنـد در جامعه ايدئولوژيك حكومت جامعه را ايـدئولوژيك مـي. كند متمايز مي 
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در جامعه ديني تفسير غالـب دينـي داريـم امـا تفـسير. كند ديني، جمهور حكومت را ديني مي

.رسمي از دين نداريم

در بر حق محور بودن دنياي امروز تأكيد مي«: در اين گفتمان شود در حـالي كـه پادشـاهان
و  و كم ترين تكليف را داشتند در دنياي جديد افـراد صـاحب حقنـد دنياي قديم بيشترين حق

به تناسب همان دنياي سـنتي تكليـف محـور. اند ها زير بار تكليف كمر خم كرده دولت فقه نيز
.)434: 1376 سروش،(» است

و مقدم بر همه چيز تلقي مي و فرا ديني :شود در اين گفتمان آزادي از جمله حقوق اوليه

و مذمت اظهار داشـته« انـد كـه اخيراً ديدم پاره اي از گويندگان در جامعه ما از سر مالمت
و. بلي آزادي چرا اصل نباشد. براي بعضي ها آزادي اصل است  و بنـدگي مـا حتـي اگـر ديـن

كه آزادانه آنها را قبـول كـرده ايـمط به دليل اين است .) 1375:253سـروش،(»اعت را قبول داريم

و يـا« و افتـادن در تنگنـا و واهمه از مجازات و سخن خود را بدون ترس آدمي حق دارد رأي
و سياسـي بيـان كنـد  و محروم شدن از حقوق اجتمـاعي بـر ايـن اسـاس، آزادي. دون عقوبت

و انديشه خود را اعم از انديشيدن قبل  كه بينديشد  از آزادي بيان قرار دارد يعني آدمي حق دارد
از.)1382:24سروش،(»اينكه حق باشد يا باطل، بر زبان جاري كند در اين گفتمـان دو نـوع آزادي

مي  و هـر دو نـوع آزادي مطلـوب: شود هم متمايز به منزله حـق و آزادي به منزله روش آزادي

مي  به دو گونه آزادي تكيـه زده«: شود ارزيابي و. انـد دموكراسي هاي امروز آزادي چـون حـق
و بـا. آزادي چون روش  و حـق مـردم را مـي گذارنـد و داد مي دهند مي پرورند با يكي عدل

مي  به دل عامه راه و و خاليق را مي شناسند مي زدايند و ديگري جهل خود را و كار ملك برند
و فساد ايمن مي دارند مردم را تدبيري موفق  و حكومت را از زوال اينك مـي تـوان ... مي كنند

و  و شهروندان را از چشم ديگـر... آزادي بيان، آزادي احزاب، آزادي مطبوعات، آزادي مخالفان
و مدرنيت در صدر حقوق انسان جديـد بـه ثبـت رسـيده. نگريست و اينها در دفتر مدنيت انـد

آنها. كند اما حق بودن، همه ماهيت آنها را برمال نمي. نيستبدون رعايت آنها حكومت مشروع 
نه تنها مشروع. روش هم هستند  و بر مردم معاصر روشي كه بدون آن حكومت در عصر جديد

... بلكه ممكن هم نيست  و بـه روشـني همـان. به كفايت كه اين آزادي ها كم تر از اين نيست
و خبرچين  كه صدها محتسب مي كنند مي خواهند ولي در اجراي آن خدمت را و خفيه نويس

و .... ناكامند و از نفـاق و مردم تر هستند و مردم جامعه تر و مردم در سايه آزادي جامعه جامعه
و يگانه  و همانند كه مي نمايند استتار فارغند با خود برهنه و دو چهره ندارند ، 1380سـروش،(»اند

.)87:آ

و بحـث از حكومـت،«: در اين گفتمان و حكومت ديني زير سـؤال اسـت فقهي ديدن دين
و. بحثي فرافقهي است  تكيه جمهوري اسالمي بر احكام فقهي نيست بلكه تكيـه آن بـر اعتقـاد
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و و فقه آن با نظام حقـوقي و اگر ايمان مردم نباشد، حكومت ايمان آزادانه مردم مسلمان است
و آگـاه نمـي توانـد.قانوني دنيوي فاصله اي نخواهد داشت   حكومت ديني در جامعه اي مؤمن

جامعه اي كه آزادانـه ديـن را پذيرفتـه باشـد حكومـت برخاسـته از آن نيـز. دموكراتيك نباشد
و رضـاي  و چون اين حكومت دغدغه پاسداشت ايمـان آزادانـه مـردم دموكراتيك خواهد بود

ب. خالق را خواهد داشت ديني است  ي پاسداشت احكـام شـرعي به نظر سروش حكومت ديني
و مـصلحت و يا مخالف حقـوق بـشر ممكن نيست ولي هيچ حكم ديني نمي تواند غيرعادالنه

و يا بـا مـصلحت سـنجي  كه چنين باشد با رجوع به مبادي عاليه عدل و هر حكمي عامه باشد
و تعويض خواهد شد  به معناي عمل كردن حاكمان بـه ارزشـهاي. طرد اسالمي بودن حكومت

.)205:1376سروش،(» استديني

در اين گفتمان مسلمانان براي رسيدن به دموكراسي الزم نيست دست از دين خود بردارند

كه  و دسـت«: چرا و لـوازم دموكراسـي نيـست و بي مرامي به هيچ روي از اركـان بي اعتقادي
آ  و ستادن پـشتوانه الهـي و يا دنيايي كردن تام دين ن بـه هـيچ رو كشيدن مومنان از ايمان خود

و همبسته با آن نيست بلكه آنچه بـا دموكراسـي منافـات دارد اكـراه بـر برخاسته از دموكراسي
و اين دو اگر در حكومت فقهي مجاز باشد در حكومـت  دينداري يا مجازات بر بي ديني است

و ناخواستني است .)4:21، كيان1373سروش،(»دموكراتيك ديني ناشدني

و تكيه بر عقل جمعي حقوق بشر، عدالت، آز و ايمان ديني مردم، قدرت محدود دولت ادي

در ايـن نظريـه، حقـوق سياسـي. پايه هاي اصلي گفتمان جمهوريت اسالم را تشكيل مي دهند 

و فـارغ از  و نظارت بر آنها ريشه در انسان بودن آنهـا دارد مردم از جمله حق انتخاب حاكمان

به هم  و مردم با اتكا و بـر آنهـا شرع، حق آنهاست ين حقوق حاكمـان خـود را انتخـاب كـرده

مي كنند  چون در قانون اساسي حق نظارت مـردم بـر ولـي«دكتر سروش معتقد است. نظارت
به رسميت شناخته شده اسـت  به طور غيرمستقيم حق عزل او از طريق انتخاب خبرگان و فقيه

مي  حق. شود حق حاكميت مردم نيز به طريق اولي اثبات كه و عـزل برتـر از حـق چرا نظـارت
و لذا وقتي حق نظارت داشته باشند حق حاكميت هم خواهند داشت .)همان(»انتخابات است

در اين گفتمان براي تحقق دموكراسي بايد فهم ديني از طريق برجسته كردن نقش عقـل در

از. آن سيال شود  و بهره جستن منظور از عقل، عقل جمعي است كه محصول مشاركت همگان

و صرفاً با شيوه هاي دموكراتيك بـه دسـت مـي آيـد  در حكومـت هـاي. تجارب بشري است

و گشاينده مشكالت است  در حكومت دموكراتيك ديني. دموكراتيك، عقل جمعي داور نزاع ها

مي گيرد  كه عقل جمعي آن را پذيرفته است صورت بـر. نيز اين داوري به دست فهمي از دين

ب  و در نتيجـه مـشروعيت ودن شرط حقانيت دين شناخته مـي اين اساس است كه انساني شـود
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به انساني بودن آن بستگي دارد و. حكومت ديني هم لذا مراعات حقوق انـسان از قبيـل آزادي

كه ديني بودن آن را هم تضمين مي نه فقط دموكراتيك بودن حكومت .كند عدل

ي و مالزمـت بـا به سـازگاري و دموكراسي در. كـديگر خواهنـد رسـيدبه اين ترتيب، دين

و اداره زندگي را امري عقالني تلقي مي در. كند مجموع اين گفتمان حكومت به عبـارت ديگـر

به تبع جامعه ديني مـي  كه يعنـي چـون مـردم. شـود اين گفتمان حكومت امري غيرديني است

مي  نه اينكه چون حكومت ديني است مردم را ديندار مـي ديندارند حكومت ديني در.دكنـ شود

حكومت ديني هم حكومت با برآورده كردن حاجات اوليه مردم آنان را براي رسـيدن بـه امـور

و معنوي خود كمك مي .)316: 1385حسيني زاده،(كند ديني

در اين گفتمان تقدم آزادي بر مسئوليت، حق بر تكليف، نقد بر تأييد، مـدارا بـر خـشونت،

ر  و اصالت و باالخره تقدم و فهـم انـسان را بـر تكثر بر وحدت أي مردم مورد نظر مـي باشـد

و تـشخيص  و متكي بر مبناهـاي متـافيزيكي توضـيح مـي دهـد نسخه هاي از پيش آماده شده

مي گيرد و حكومت قرار .جمهور در مركز سياست

و پلوراليسم سياسي بهترين ظرف دين در دوران معاصر معرفـي در اين نظريه جامعه مدني

مي گويد.دشو مي و دينداري ظاهراً بهترين راه براي اسـتيفاي«: دكتر سروش در آئين شهرياري
و. حقوق در جوامع جديد، پلوراليسم سياسي است  و شـوراهاي متعـدد يعني داشـتن احـزاب

به  و البتـه اجازه دادن و متعدد، قبول نكردن حق پيـشين الهـي بـراي احكـام انديشه هاي متنوع
اي  و فرصـت هـاي مـساوي اجتمـاعي شـرط باالتر از همه نها يك سالمت اقتصادي در جامعـه

به مردم اجـازه مـي دهـد در پـي اسـتيفاي حقوقـشان. است كه اين فرصت هاي مساوي است
.)69: 1379سروش،(»برايند

و نظر مردم مفهوم اصلي اين گفتمـان محـسوب مـي دربه طور كلي اصالت رأي شـود كـه

و توانـايي عقـل در كـشف راه. ار مي گيرد تناسب با مباني فكري آن قر  به انـسان نگاه متفاوت

و برجسته شدن نقش  به طور كلي گسسته شدن بيشتر اين مفاهيم از متافيزيك و حل مشكالت

و ابتنـاء ايمـان بـر  به عنـوان گـوهر اصـلي ديـن فرد در بيشتر اين مفاهيم مانند تأكيد بر ايمان

و همچنين سيال شدن فهم دين،  و رأي مـردم در فرديت زمينه را بـراي افـزايش اصـالت نظـر

و حكومـت فـراهم مـي آورد  در ايـن نظريـه. عرصه هاي مختلف به ويژه عرصه هاي سياست

و حتي پذيرش واليـت فقيـه  مشروعيت حكومت مبتني بر عقالنيت سياسي ناشي از آراء مردم

مي  و بـه شود اين عنوان از حالت مبتني بر مشروعيت مردمي است كه سبب قداست بيرون آيد

دموكراسي ديني مورد نظر دكتر سـروش بـه منزلـه.)108: 1384كفاشي،(امري عقالني تبديل شود 

و فهم سيال از ديـن  و دينداري مبتني بر ايمان آزاد جمهوري مسلمانان است كه بر جامعه ديني

و قوانين ثابت ديني نه گزاره ها و مي گردد .باز
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و اسال در گفتمان مسلط جمهوري اسالميمنسبت جمهوريت  يت
و تحليل خرده گفتمان هاي » اسـالميت جمهـوري«و» جمهوريـت اسـالم«بعد از توصيف

و اسالميت در گفتمان مسلط جمهوري اسالمي مد نظر اين مقاله مي ارزيابي نسبت جمهوريت

و مفصل بندي تئوريـ  و قابليت بازسازي ك در برابـر باشد تا مشخص شود آيا اين گفتمان توان

شـود جايگـاهبي قراري هاي خرده گفتمان هاي مذكور را دارد يـا خيـر؟ بنـابراين تـالش مـي

و اسالميت در نظريات حضرت امام  سپس در بخـش. مورد ارزيابي قرار گيرد)ره( جمهوريت

و  و راهكار جهـت تبيـين جايگـاه جمهوريـت به ارائه مدل نتيجه گيري با تكيه بر اين نظريات

.ت خواهيم پرداختاسالمي

و جمهوريــت در انديــشه سياســي امــام از اهميــت خاصــي)ره(اينكــه مفــاهيم اســالميت

مي رسـد  و بديهي به نظر آنچـه مهـم اسـت يـافتن نـسبت ايـن دو بـا. برخوردار است روشن

و جايگاه هر يك در افكارايشان مـي باشـد  را. يكديگر و اسـالميت امـام خمينـي، جمهوريـت

و يار هم  به نفي همديگر يا تعـارض مددكار و اسالم كه جمهور و چنين فرضي مي دانند ديگر

و مقيـد بـه امـور مـذهبي باشـد، بـه. مقابل هم بپردازند را مدنظر ندارند  جامعه اي كه مسلمان

و حافظـه  و حـذف اسـالميت حكومـت از لحـاظ عقلـي مقابله با اسالميت دولت نمي پردازد

و صحيح .)106: 1380قنواتي،(به نظر نمي رسدتاريخي مردم مسلمان معقول

(مـردم اسـالم را بـه ذات مـي خواهـد«: مـي فرماينـد)ره(امام خمينـي . مـسلمانند) آنهـا.
ج( را«.)19:93صحيفه نـور، و خـود مي باشـند به حمداله مردم ما داراي رشد ديني سياسي مطلوب

و آگا و دردمند مستضعفان به مسائل ديني افراد متدين . سياسي همگام با محرومين مي داننـد-ه
و انقالب غيراسالمي همين است انقالب وقتي اسالمي شد توده هاي. فرق بين انقالب اسالمي

و كـم  و وقتي توده هاي مردم با شما همراه شوند، زود پيش مـي رود مردم همراه با آن هستند
ج(»فسادش كم است. فساد است  را. مـردم اسـالم را مـي خواهنـد«.)19:129صحيفه نـور،  ديانـت
مي خواهند.مي خواهند اين همه مردمي كه در ايران در طول اين مدت مبـارزه. رضاي خدا را

مي كنند. كردند حاال هم دارند مبارزه مي كنند  در پشت جبهـه هـم مبـارزه. در جبهه ها مبارزه
و براي خداست. مي كنند ج(»اين ها براي اسالم است .)19:93صحيفه نور،

به مردم واگذار مي و معمـار واقعـي در گفتمان جمهوري اسالمي حق تعيين سرنوشت شود

و تصميمات جمهور است  و احكام ديـن بـه. اسالميت نظام اراده جمهور در چارچوب اهداف

و تصرف در حكومت مي پردازد  بـراي سـاختن چنـين سرنوشـتي بـر جمهـور واجـب. دخل

ح مي كه و عالم را انتخاب نمايند شود هنگامي جمهور وظيفـه اطاعـت از حـاكم. اكماني صالح

و عملي را عهده  به تشخيص نهايي صالحيت حـاكم صالحيت دار از جهت علمي كه دار است

و  و از طرف مـردم و كفايت وي ندهد به صالحيت كه جمهور رأي و فقيه تا وقتي ديني برسد



و اسالميت در جمهوري اسالمي ايران  125 رويكردهاي متفاوت نسبت به جمهوريت

و مورد اعتماد احر و شـريعت خبرگان منتخب و صفات مذكور در قـانون اساسـي ازدار شرايط

كه اعمال حاكميت نمايد  او. نباشد بر وي واجب نيست در غير اين صـورت اعمـال حاكميـت

و. مشروعيت ندارد  به هيچ وجه فلسفه تحميلي بر جمهور را با خود به همـراه نـدارد اسالميت

كه خود را بر جمهور تحميل نمايد  الميت ارمغـان خداونـد بـراي هـدايتاس. در پي آن نيست

و انتخـاب كننـد  به مردم داده شده تـا تـصميم بگيرنـد امـام. بشر است اما در عين حال اختيار

مي گويد)ره(خميني اسـالم بـه مـا. ما بنا نداريم يك تحميلي بـه ملتمـان بكنـيم«:در اين مورد
كه ديكتاتوري كنيم   ملت ما هـر طـور رأي داد مـا.ما تابع آراي ملت هستيم. اجازه نداده است

مي كنيم به ما حق نداده است. هم از آن تبعيت به مـا. ما حق نداريم خداي تعالي پيغمبر اسالم
ج(»حق نداده است كه به ملتمان چيزي را تحميل كنيم .)10:181صحيفه نور،

در. در اين گفتمان بناي اسالم حكومت بر قلوب مردم است و مطلـوب ايـن نظام ايـده آل

و آزادي طالب  و مردم در كمال اختيار كه بر قلوب جامعه حكومت نمايد گفتمان، نظامي است

حكومـت بـر قلـوب يـك«: در ايـن زمينـه مـي فرماينـد)ره(امام خمينـي.و پشتيبان آن باشند 
كه قلوب با آن نباشد. حكومت شيرين است  حكومت اين كـشور ... برخالف حكومت بر ايران

كوشـش. كنـد ملت است كـه حكومـت مـي. نيست، حكومت بر قلوب است حكومت بر ايران 
به دست آوريد  همان طـور كـه درصـدر اسـالم قلـوب مـردم متوجـه بـه. كنيد قلوب مردم را

ج(»حكومت صدر اسالم حكومت بر قلوب بود. حكومت بود .)14:180صحيفه نور،

و عـدم تنـاقض آن بـا اسـالم و رويـه عالوه بر تأكيـد بـر جايگـاه جمهـور كـه در افكـار

مي)ره(حضرت امام  مي توانـد بـه عنـوان راهبـرد مشاهده و قابل توجه كه شود، موضوع مهم

كه بـه» حكومت بر قلوب مردم«اصلي نظام جمهوري اسالمي از آن ياد كرد، تأكيد بر  مي باشد

و دال مت يكي از مفاهيم اصلي گفتمان جمهوري اسالمي مايز از ساير گفتمان ها نيـاز بـه عنوان

و تئوري پردازي دارد .بازسازي

و جايگاه اسالم در جمهوري اسالمي امام خميني اين كه«:مي گويد)ره(درباره اختيار مردم
و همـه احكـامي كـه در  كه همه شرايط منتخب مي گوئيم براي اين است ما جمهوري اسالمي

طرز جمهـوري هـم. لكن انتخاب با ملت است. استايران جاري است اين ها بر اسالم متكي 
ج(»همان جمهوري است كه همه جا هست  حكومت جمهوري اسالمي هـم«.)2:351صحيفه نـور،

ج(» يك جمهوري است مثل ساير جمهوري ها، لكن قانون اسالمي است .)3:41صحيفه نور،

و كا و ديكتاتوري ساز ري مطمئن انديشيده شـده در اين گفتمان براي جلوگيري از استبداد

كه حتي ولي فقيه با يك گنـاه مـسلم از واليـت مـي افتـد  اگـر فقيهـي يـك مـورد«: به طوري
مي كنند اگر چنانچه واليت فقيه پيش بيايد قلـدري«.»ديكتاتوري بكند از واليت مي افتد  خيال

مي آيد  مي آيد. پيش كه در اسالم از اين حرفها نيست. ديكتاتوري پيش ، اگر واليـت در حالي
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ج(»واليت فقيه ضد ديكتاتوري است نه ديكتاتوري. شود فقيه نباشد، ديكتاتوري مي صـحيفه نـور،

6:533(.

و و مطالبـات و مطالبات مردم مسلمان بـا خواسـت در گفتمان جمهوري اسالمي خواست

و اساسـي واحـد برخ. مباني اسالم در يك مسير قرار دارد  . وردارنـد هر دو نوع مطالبات از پايه

مي خواهد و تعقيب آن است، همان را اسالم به دنبال اسالم چيزي جداي. آنچه جامعه اسالمي

و اراده مسلمين دنبال نمي  كه بر خالف رضاي مردم باشد بر خالف از خواست و حكومتي كند

و ميل مردم همـراه. رضاي خدا نيز هم هست  و اسالميت دولت با حكم خدا حكومت اسالمي

مي فرمايند)ره(مام خمينيا. است ما هم كه حكومت اسـالمي مـي گـوئيم مـي«:در اين ارتباط
و  و هم حكومتي باشد كه خداي تبـارك كه هم دلخواه ملت باشد، خواهيم يك حكومتي باشد

به او بگويد اينهايي كه با تو بيعت كردند با خدا بيعت كردند  مي خواهيم يك ... تعالي نسبت ما
و موافق حكم خدا.حكومت الهي باشد  آن چيـزي كـه موافـق بـا. موافق ميل مردم، رأي مردم

را. مردم مسلمانند. اراده خداست، موافق ميل مردم هم هست  الهي هستند، وقتي ببينند عـدالت
» مـــي خواهـــد اجـــرا كنـــد، خـــدا مـــي خواهـــد عـــدلت در بـــين مـــردم اجـــرا شـــود 

ج( .)7:61صحيفه نور،

و دينـي در گفتمان جمهوري اسالمي، حكومت عالوه بر پايگاه مردمي داراي پايگـاه الهـي

مي باشد  در. مردمي خواهد بود-بنابراين، چنين حكومتي الهي. نيز بديهي است نوع حكومـت

مي گيرد  يك. هر جامعه بر اساس خواست مردم آن جامعه شكل حكومت الئيك نمي تواند در

مي توان گفت از متن اسالميت، جمهوريـت برمـي خيـزد.جامعه ديني شكل بگيريد  . از طرفي

و تأكيد اسالميت است در. يعني جمهوريت مفهوم مورد تأييد همان طـور كـه رهبـران اسـالم

و مردمي بودن حكومت را دنبال مـي كردنـد تـا  و استقالل مردم بودند تالش براي حفظ عزت

و تـا زمينـه مردمـي بـودن زمينه كامل جنبه اسالميت حكومـت در ميـان مـردم   فـراهم بگـردد

و اگر هـم به وجود نيايد، نظام اسالمي شكل نمي گيرد حكومت اسالمي كه حتماً خدايي است

و انتخـاب. شكل بگيرد چون علت بقا ندارد، دوامش مشكل است  امـا اگـر ايـن نظـام بـا رأي

م  ترتـب خواهـد بـود آزادانه مردم مسلمان شكل گرفت، حكومت بر اساس واليت الهي بـر آن

واليت فقيه از موضوعاتي اسـت«: در كتاب واليت فقيه مي فرمايند)ره(امام خميني.)119: 1384(
مي  به برهان احتياج نـدارد تصور آن موجب تصديق و چندان ايـشان در ترسـيم ماهيـت».شود

مي فرمايند  ست حكومت اسالمي اسـتبدادي نيـ«: حكومت مورد نظر خود در كتاب واليت فقيه
و خودرأي باشد  و سـاير)ع(و حضرت اميرالمؤمنين)ص(رسول اكرم...كه رئيس دولت مستبد

و نـه مطلقـه بلكـه. خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند حكومـت اسـالمي نـه اسـتبدادي اسـت
و اداره مقيـد بـه يـك ... مشروطه است  مشروطه از اين جهت كه حكومـت كننـدگان در اجـرا
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د كه و سنت رسول اكرم مجموعه شرط هستند مجموعـه. معين گشته اسـت)ص(ر قرآن كريم
و اجـرا شـود  كه بايد رعايت و قانون اسالم است از ايـن جهـت حكومـت. شرط همان احكام

و الزم . ... است» حكومت قانون الهي بر مردم«اسالمي  كه براي مردم متبع و قانوني يگانه حكم
و قانون خداست .)43-45: 1373 خميني، امام(«االجراست، همان حكم

و جمهوريـت از آنچه بيان شد مشخص مي شود در گفتمان جمهـوري اسـالمي، اسـالميت

و امام خميني  . تناقضي در نسبت اين دو مفهوم با يكديگر قائـل نيـستند)ره(پشتيبان يكديگرند

و ملزم يكـديگر هـس و الزم و جمهوريت از تفاهم برخوردار بوده تند در اين گفتمان اسالميت

كه تصور يكي بدون ديگري امكان پذير نيست .به طوري

 نتيجه
و تجددگرايي گسترده امام خميني در)ره(نو انديشي به گونه اي است كـه ايـن گفتمـان را

از» انقالب«مفهوم. تاريخ انديشه سياسي متمايز كرده است و معاصـر اسـت كـه مفهومي مدرن

به  قـدماي شـيعه ظـاهراً در منگنـه. راه پيدا كرده اسـت انديشه شيعه ادبيات سياسي قرن بيستم

و در فقدان راه حل سومي جور سلطنت را به فتنه آشوب تـرجيح-سلطنت  آشوب قرار داشتند

و بـسيج سياسـي منبعـث از آن كـه.مي دادند گـسترده دارد،» بـار دموكراتيـك«مفهوم انقالب
و عالم  و مرد كه نوع مردم، اعم از زن و عامي درگيـر مبـارزه سياسـي فراگيـر مستلزم آن است

و آزاديخواهانه از آموزه هـاي مـذهب. شوند كه قرائت مردم گرايانه اين امر آنگاه ممكن است
مفاهيم سـنتي واليـت)ره(در گفتمان مذهبي سياسي امام خميني. شيعه تدارك ديده شده باشد 

و تأليف شـدند سياسي فقيهان با مفاهيم مردم ساالرانه مدرن قرن بيستم، همنشي  شـايد ايـن.ن
)1384: فيرحي، داود( : گفتمان را بتوان در قالب نمودار زير ترسيم كرد

)ره(گفتمان جمهوري اسالمي امام خميني

اسالمي

شريعت

فقه

نظارت

جمهوري

قانون

مردم

آزادي
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مي فرمايند)ره(امام خميني و ظـواهر الفـاظ،«: در كتاب واليت فقيه ميزان در فهم روايـات
و فهم متعار  و تحليل هاي علمي عرف عام نه تجزيه اين بيان بـه.)99: 1373امام خمينـي،(ف است،

و جمهوريـت در حكومـت اسـالمي را نـشان مـي   ايـشان در ادامـه. دهـد خوبي جايگاه مـردم

و در ايـن امـور بايـد بـه عقـال«:فرمايندمي و عقاليـي اسـت و امارت از امور اعتباريه واليت
و وجـه.)101: 1373ي، امام خمين(»مراجعه كنيم  كه مشخص است اين بيان نيز بر جايگاه همان طور

و. اسالميت در حكومت اسالمي تأكيد دارد  بنابراين در اين گفتمان حـوزه عقالنـي، تـدبر عـام

و گزينش مردم در مجموع جمهوريت نظـام جمهـوري اسـالمي را تـشكيل  فهم مردم، انتخاب

كه به عبارتي شكل اين نظام مي مي دهند در كنـار ايـن شـكل، اسـالميت نظـام. كنـد را ترسيم

كه حوزه هاي عقالئي  و تفقه) خردمندان(جمهوري اسالمي قرار دارد در) خبرگـان(و تفسير و

مي دهد .يك كالم محتوي آن را شامل

مي باشد و حوزه كار عام ظاهر و تحليل. بنابراين، حوزه كار عقال، محتوا است يعني تجزيه

خب  در. رگان علميت دارد ولي حجيت با فهم مردم استو تفسير و كيفيـت كـار نيـز چگونگي

مي  و هم فكري حاصل نه اين است كـه. شود اين گفتمان با مشورت جمهوريت در انديشه امام

نه اينكه مردم در احكـام شـرعي بتواننـد دخالـت كننـد  و و. مردم نقش نداشته باشند عقاليـي

و مجموع همه اينهاست)ره(عقالني نيز در انديشه امام  و واليت فقيه برايند .مكمل هستند

. در مشروعيت نظام اينها هر كدام در جاي خود مهم است ويكي بر ديگري رجحان نـدارد

به شيوه استقرار قدرت تأكيـد شـود به غايت نظام بايد بـه. در تبيين مشروعيت عالوه بر توجه

و قرارداد اجتماعي مورد مالحظه قرار اين معني كه در ارزيابي مشروعيت بايد رضاي  ت عمومي

.گيرد

 در قالـب مقالـه پـنج حديقـه از قـول 1385 مهـر25روزنامه جمهوري اسالمي در شماره

نظـر مـردم«: آورده اسـت1363اي در سومين كنفرانس انديشه اسالمي در بهمن اله خامنه آيت
به آن انساني  در.كه داراي معيارهاي الزم است تعيين كننده است اما نسبت اگر معيارهاي الزم

و...آن انسان نباشد انتخاب نمي تواند به او مشروعيت ببخشد  آن كسي كه اين معيارهـا را دارد
و آگاهي الزم برخـوردار اسـت آن وقـت نوبـت مـي  و دينداري كامل و صيانت نفس از تقوي

شرعيتمشروعيت نظاممقبوليت
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به قبول ما چيزي. مردم قبول نكردند باز مشروعيت ندارد اگر همين آدم با همين معيارها. رسد
».به نام حكومت زور در اسالم نداريم

و اسالميت را در گفتمان جمهوري اسالمي تبيين مي كنـد آنچه گفته شد نسبت جمهوريت

و بازسازي هاي  و نمايندگي تقاضاها و جذب بي قراري ها و توان اين گفتمان را در ساماندهي

در پايـان بخـش ديگـري از بيانـات آيـت الـه خامنـه اي در تـاريخ. كنـد تئوريك، محـرز مـي

مي11/5/1380 و تكميل بحث آورده :شود جهت توضيح گفتمان جمهوري اسالمي

و سرنوشـت اداره« مي كنند، تـصميم مـي گيرنـد در نظام مردم ساالري ديني مردم انتخاب
به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند  اي. كشور را و اراده در سايه اما و انتخاب ن خواست

و از صـراط مـستقيم خـارج و فـالح راه نمـي بـرد به بيرون جـاده صـالح هدايت الهي هرگز
.شود نمي

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و علوم سياسي دانشگاه تهران)1385(حسيني زاده، سيد محمد علي، اسالم سياسي در ايران،.1 .، رساله دكتري دانشكده حقوق

و نشر آثار امام خميني)1373(خميني، آيت اله روح اله، واليت فقيه،.2 ).ره(، مؤسسه تنظيم

و ارشاد اسالمي: خميني، آيت اله روح اله، صحيفه نور، تهران.3 .مركز مدارك انقالب اسالمي وزارت فرهنگ

.، ضربه تر از ايدئولوژي تهران، صراط)1375(سروش عبدالكريم،.4

و مديريت تهران)1376(يم، سروش عبدالكر.5 .صراط:، مدارا

و دينداري، تهران)1379(سروش عبدالكريم،.6 .صراط:، آئين شهرياري

نو)1380(سروش عبدالكريم،.7 .، الف، اخالق خدايان، تهران، طرح

و ديگران،.8 و سكوالريسم، تهران)1380(سروش، عبدالكريم .صراط:، ب، سنت

).1382(،24، آزادي بيان، مجله آفتاب، شماره)1382(سروش عبدالكريم،.9

و زبان، تهران)1384(سلطاني، علي اصغر،.10 ني:، قدرت گفتمان .نشر

.، مقاله هشت حديقه)1385( مهر25 روزنامه جمهوري اسالمي،.11

و علوم سياسي، دانشكده)1386-87(صدرا، عليرضا، سمينار افكار سياسي دوره دكتري، نيمسال اول سال تحصيلي.12 حقوق

.دانشگاه تهران

و علوم سياسي، بهار.13 و دموكراسي مشورتي در ايران، مجله دانشكده حقوق .67، شماره)1384(فيرحي، داود، شيعه

و مسئله مشروعيت.14 و علوم سياسـي، پـائيز: فيرحي، داود، شيعه و نص، مجله دانشكده حقوق ، شـماره)1381(بين نظريه

57.

و اسالميت در انديشه سياسي امـام خمينـي قنوات.15 ، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد،)1380(،)ره(ي، خداخواست، جمهوريت

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشكده حقوق

، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد،)1384(كفاشي، اكرم، بررسي انديشه روشن فكران سكوالر مسلمان بعد از انقالب اسالمي،.16

و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكده حقو .ق

قم)1378( مصباح يزدي، آيت اله محمد تقي،.17 و پژوهـشي امـام:، آ، نظريه سياسي اسالم، مركز انتشارات مؤسسه آموزش

. جلسه2).ره(خميني
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و مركز انتشارات مؤسس:قم.، ب، نگاهي گذرا به نظريه واليت فقيه)1378( مصباح يزدي، آيت اله محمد تقي،.18 ه آموزشـي

).ره(پژوهشي امام خميني
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