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 چکیده:
عمومی به ستقل بررسی  خیر  شه سیاسی تاکنون به صورت م ساسی در اندی ز مفاهیم ا عنوان یکی ا

ح عمومی، سیاست عمومی، مصال شده است. در حالی که این مفهوم در کنار مفاهیمی چون منافع  گذاري  ن
شترك و خیر شترك، اساس و بن عمومی، منافع م کردها و جدال م غلب روی هاي مکاتب گوناگون را  مایه ا

علوم سیاسی خیر عمومی به امکانات مادي، فرهنگی یا نهادي گفته  شیده است. در گفتمان متداول  شکل بخ
د.  می شتراك منافع دارن ک جامعه در آن ا عضاي ی  تطبیقی یصدد است با بررس پژوهش در نیاشود که ا
آ ینیامام خم یاسیس يها شهیاند هللا نائ تیو  عمده نیا گنز  سپری ی در قالب چهار چوب نظریه بحران توماس ا

شان را در مورد مبانی  شتراك و افتراق نظریات سیاسی ای آورد. را یعموم ریخ هینظرترین وجوه ا که  فراهم 
عمده ر این اساس  شتراکات م ترین ب ستبداد، م ی، نفییگرا قانون رینظ یمیفاهوجوه ا نقش مردم در  تیحورا

شروع يشکل حکومت، مبنا و وجوه افتراق، حکومت . در باشند یم یحاکم اسالم طیشرا حکومت و تیم
شنه ع هر دو متفکر، با توجه به پی سیر خاصی را ارائه  مجمو هاي علمی در زمینه رابطه شریعت و سیاست تف

شم نموده دا اند و همچنین، در مواجه با مفاهیم سیاسی جدید، چ ز جدیدي را در نظریات فقهی شیعی ایجاد ان
غازگر این حرکت در سنت فقهی سیاسی  ترین دیدگاه کردن. محوري آ ه مثابه  عالمه نائینی ب هاي سیاسی 

و بنا می ر اساس رهیافت سلبی ا شروطه بود که ب ح فقهی حکومت م ستبداد و توجی شد. در مقابل  شیعه دفع ا
عالمه ن حضرت امام خمینی به گرشی وسیع و همهعنوان خلف  ر پایه  ائینی در این حرکت با ن جانبه و ب

شه دی  ورزي در این باب پرداخت.  رهیافت ایجابی به ان
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 مسأله یانب و دمهمق
اي متفاوتی به هتواند از منظري عمومی در ایران امري است که می پرداختن به حوزه

هاي ارسطویی گرفته تا برداشت آرنتی یا هابرماسی این مفهوم آن نگریسته شود؛ از نگرش
ومی و به ویژه نقش ي عم باشد. اما جاي دادن کارگزاران حوزهاز قابلیت اتساع برخوردار می

دادن ي عمومی، با مد نظرقرار  ثیرگذار حوزهأسس و تؤمتفکران دینی در مقام کارگزاران م
هاي تجویزي، اخالقی و ایدئولوژیک که نقش  ي خوب در قالب گزاره غایت یک جامعه

نمایند واجد اهمیتی فراوان در آفرینش امر  مهمی را در تعریف خیرهاي عمومی ایفا می
پذیري این عالمان در  هاي گوناگون با فراز و فرود نقش سیاسی است. چنین نقشی در برهه

ي عمومی  پذیري آنان در حوزهشجاعت و خالقیت و نیز مسئولیتي سیاسی، میزان  حوزه
سیاسی امري بوده است که به درازاي تاریخ سیاسی مدرن ایران محل مناقشه بوده است و 

هاي آنان را در باب  ي این قشر با قدرت مفهوم پردازي و داوري از سوي دیگر نوع مواجهه
ن کرده است؛ تا جایی که با انسداد سیاسی دچار نوساـ  مباحث و موضوعات اجتماعی

هاي کالن در سطح جامعه و تغییر مسیر اطالعات به جامعه، نقش و  سیاسی، سرخوردگی
پذیري، داوري و تعاریف مبتنی بر خیر عمومی دچار کارکردهاي آنان نیز در مسئولیت

تفسیرهایی ي  دگرگونی شده است. از سوي دیگر؛ این عالمان با قرائت جدید از دین و ارائه
ها پرداخته و  شی روابط دوگانهدیگر از پیوندهاي دین و سیاست و دین و حکومت به باز اندی

ثر از این تفاسیر جدید مفاهیم مبتنی بر خیرهاي عمومی و نیز امر سیاسی را در قالبی أمت
اند؛ تا جایی که تباین بین این دو دست از هاي حکومتی تعریف کرده متمایز از آموزه

عالمان از قرائت رسمی از دین  هاي این اندیشمندان و ها به گسست کامل اندیشه زهآمو
هاي  صدد بازبینی اندیشه رو این پژوهش با مدنظر قرار دادن این موارد درشده است. از این

هاي  این متفکران دینی، چگونگی تبیین دین و سیاست و دین و حکومت، نسبت اندیشه
ي  و سرانجام نقش و جایگاه آنان در تحول مفاهیم مرتبط با حوزه این عالمان با امر سیاسی

هاي آتی  ي ایران پرداخته است؛ چنین امر مهمی شاید بتواند بخشی از افق عمومی جامعه
سیاست در ایران را ترسیم و نیز بخشی از سیر تفکر دینی در ایران را ارزیابی نماید. هدف 

اهللا سیاسی امام خمینی (ره) و آیت ي در اندیشهپژوهش حاضر/مقایسه مفهوم خیر عمومی 
نائینی است. پرسش پژوهش حاضر عبارت است از اینکه عمده نقاط اشتراك و افتراق 

اهللا نائینی در خصوص مفهوم خیر عمومی چه سیاسی امام خمینی (ره) و آیت ي اندیشه
هللا نائینی در مفاهیمی اما عبارت است از اینکه امام خمینی (ره) و آیت ي باشد؟ فرضیهمی

عنوان مبانی خیر گرایی، نفی استبداد، محوریت نقش مردم در حکومت بهنظیر قانون
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عمومی در جامعه اشتراك نظر دارند و در مورد شکل حکومت، مبناي مشروعیت حکومت و 
این مقاله در این است که  ي شرایط حاکم اسالمی اختالف نظر دارند. اهمیت اثبات فرضیه

هاي این دو فقیه بزرگ به مثابه دو سر طیف اندیشه سیاسی جدید ردید مقایسه اندیشهتبی
ها نظام را با قدر متقین تواند ما اخیر، یافتن وجوه اندیشگی آنان می ي شیعی در صده

ورزي امام خمینی سیاسی تجویز شده در عصر غیبت آشنا سازد. از مجراي بررسی اندیشه
در باب نفی استبداد و نقش مردم در حکومت در بخش اول اشتراکات  اهللا نائینی(ره) و آیت

و در باب ضرروت حکومت و انواع آن و شرایط حاکم اسالمی، در بخش دوم افتراق نظر 
 شود. ها بررسی می آن

 
 چارچوب نظري

 گیري اندیشه سیاسیها در شکل نظریه اسپریگنز و تاثیر بحران
هاي موجود در  نظمیبی ي ران ،مدعی است که مشاهدهبح ي نظریه ي اسپریکنز با ارائه

کشد و در نتیجه وي در پرداز را به چالش میکند، ذهن نظریه یک جامعه ایجاد بحران می
تواند با ذهنی فارغ از  آید. اما او نمی نظمی بر مید یافتن راه حلی براي عبور از بیصد

پردازانی که در که نظریه کند. چرا شرایط محیطی و بحران حاکم اندیشه و راه حل ارائه
سیاسی براي  يفشار فضاي حاکم و تنگ شدن عرصه اند،یک محیط خاص سیاسی بوده

 ي یافتن راه فرار از بحران، موجب طرح نظریات متفاوتی از سوي آنان شده است. نظریه
د. در شو قبلی بنیاد نهاده می ي بحران اسپریگنز چهار مرحله دارد هر مرحله بر مرحله

کند.  ها درگیر است آغاز میهاي سیاسی که جامعه با آن پرداز از بحراناول نظریه ي  مرحله
ور طاند که به ر خود را زمانی نگاشتهآثا پردازان،ین نظریه مدعی است که اکثر نظریها

شان دچار بحران است. بنابراین اولین مسئله، مشاهده و کردند جامعه فزاینده احساس می
 ). Springer, 1991:43( ایی مشکل جامعه استشناس

نظمی، عقل و احساس آدمی را به حرکت انداخته و وي را به سمت  بی ي مشاهده
دوم به  يپرداز در مرحلهدهد. نظریه دوم که تشخیص علل آن است سوق می ي مرحله

ه و داد رش و تعمیمپردازد. وي شک و تردید را در درون خود گست گر میایفاي نقش تحلیل
بندي روابط علت پردازد. او باید دسته ها می و نابسامانی به جستجوي علت اصلی مشکالت و

پرداز بدون و معلولی را پشت سر بگذارد تا علل واقعی و مشکل را کشف کند. چرا که نظریه
هگشا و توانند پیشنهادات مناسب، را نمی ها نظمیروشن شدن و تبیین علل واقعی بی

 ي ا به منظور درمان و یا تسکین مشکل ارائه دهد و انشقاق مکاتب مهم اندیشهکارسازي ر
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سوم  ي در مرحله). Springer, 1991:43( گیرد سیاسی نیز از همین جا صورت می
شهري را  سیاسی پرداخته و در ذهن خویش آرمان ي پرداز به بازسازي ذهنی جامعه نظریه

 چنینآراید  ها می ها امکانات و واقعیت بلیتتجسم کرده و افکارش را به صیقل علم، قا
معیارهایی را براي جامعه بازسازي شده و آرمانی  پرداز نظریه شود که  رویکردي موجب می

 ).Ibid: 147( دشو ي زندگی سیاسی را نیز شامل میخود در نظر بگیرد که هنجارها
فقیت این هدف این مرحله ایجاد نوعی رابطه بین شمس و محیط سیاسی است و مو

شود بستگی به  رابطه که با قابلیت دوام و میزان عقالیی و حقیقی بودن آن ارزیابی می
باید  پرداز نظریه ).Ibid: 174( گیرد علل میاز مرحله تشخیص  پرداز نظریه اي دارد نتیجه

خوب را در ذهن خویش تجسم کرده و معیاري از آن به دست دهد. با این  ي الگوي جامعه
بعد از بازسازي شدن ارائه  هاي نمادین از جامعه واقع تصویر نظریات سیاسی، درتعبیر، 

با توجه به اقدامات صورت گرفته در مراحل قبل،  پرداز نظریه چهارم، ي دهند. در مرحله می
ترین عبارات در مورد چه مسلم است این است که حتی سادهآن پردازد. درمان می ي به ارائه

از تجویز در خود دارند. حتی اگر یک بینش جامعه از حقایق، من به  هایی حقایق نیز رگه
شود که  خودي خود راه حل مشخصی ارائه نکند، ولی به وضوح، رفتارهایی را موجب می

 ).    Ibid: 182( توان آنها را منطقی تلقی کرد می
 ها بر اساس احکام واقعی موجود، بر همگان عیان است. یک بینش شمول تجویزي آن

سیاست، باید شامل ارزیابی دقیق از  ي کامالً جامع از آنچه که هست، به خصوص در گستره
ي با و). Haghighat, 2010: 4( ها و حقایق باشد ها، ضرورت ها، امکانات، محدودیتقابلیت

ي عبور از  عالمه نائینی در زمینه ي توان گفت طبیعی است نظریه کید بر این مطلب میأت
شناسانه داشته باشد. اشتراك مبانی معرفت امام خمینی تفاوت ي ، با نظریهبحران استبداد

اسپري کینز  ي ها نشده است. نظریهسیاسی آن ي این دو فقیه نیز موجب همانندي نظریه
کند تا نوع نگاه اندیشمند در یک محیط سیاسی را بررسی کنیم و مسائلی را که  کمک می

رسد، اما همان شرایط  خود مشکل و بحران به نظر نمی در ذهن اندیشمند با توجه به زمان
در یک زمان دیگر اندیشمند دیگري را به فکر وا میدارد باز شناسایی کنیم. در این زمینه 

ها ممکن است بسیار محدود و یا ناپیدا باشد و به سادگی براي  بحران: اسپریگینز گوید
بسا ممکن است گروهی فکر کنند  اندرکاران در نظام سیاسی قابل لمس نباشد، چهدست

طور مثال در حالی ختالف نظر از همانجا آغاز شود بهکه اصالً مشکلی وجود ندارد، بنابراین ا
کرد دیگران همین  کارگر بریتانیا را بحران تلقی می ي فقر و بیچارگی طبقه که مارکس،

 ,Springer( دانستند موضوع را نتیجه ضروري قوانین جهانی به شمال نرسیده می
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کند، ممکن  ها را خلق میزند و آن هاي سیاسی را دامن می البته آنچه نظریه ).1991:60
 ثر باشدأو نوع پایگاه اجتماعی وي و نوع اعتقادش نیز مت پرداز نظریهاست از شخصیت 

)Ibid: 61.( اسپري کینز این ظرفیت را دارد دیدگاه عالمه نائینی و امام  ي بنابراین نظریه
 ي ها، ریشههاي زمان هر دو فقیه را بررسی کرده و با واکاوي اندیشه آنی و بحرانخمین

اي در  ها را در شرایط زمانی جستجو کند برسی روش تطبیقی مقایسه تفاوت این اندیشه
 .واکاوي اندیشه این دو فقیه، ما را بیشتر یاري خواهد کرد

 
 نفی استبداد و رأي اکثریت
روطه، براي نخستین بار قدرت پادشاه، به واسطه مجلس از آنجا که در زمان مش

گشت و به علت وجود مجلس، تصویب قانون از سوي نمایندگان  گذاري محدود می قانون
بود، علماي دیگر و  به مبتالگیري و اتکا به آراي اکثریت از مسائل  يأر ي مجلس، شیوه

ارکردها، اقامه دلیل بایست در باب مشروع و موجه بودن این ک مدافع مشروطیت می
دادند. عالمه نائینی که  ها ارائه می کردند و ضمن رد مغالطات، پاسخی نیز به این پرسش می

کند،  گذاري بحث می در مشروعیت تشکیل مجلس شوراي ملی و نمایندگان مجلس و قانون
در را » ي اکثریتأر«ذاري بحث از مشروعیت و اعتبار گ قانون ي خود به خود در ذیل شیوه

االت ؤمقابل دارد و باید بدان پاسخ دهد. بدلیل اینکه عالمه نایینی دغدغه پاسخ به س
عنوان یک ي اکثریت را بهأهیم تازه را داشت. وي در اینجا رمستحدثه و رویارویی با مفا

ها  کند. از جمله آن پذیرد و براي مشروب بودن آن دالیلی ارائه می اصل جهانی و عقالیی می
الست. او که مدافع نظام سیاسی مبتنی بر مشورت است، اعتقاد داشت به هنگام عق ي سیره

رین رجحان دارد، کند که راي بیشترین بر کمت اختالف نظر در مشورت، عقل حکم می
تر و به حقیقت نزدیکتر است. اسالم، نه تنها از این سیر باز نداشته که در چون از شبهه دور

پیامبر در جنگ احد و احزاب و علی (ع) در  ي فتار و سیرهیید کرده است، گأعمل، آن را ت
ي اکثریت داللت دارد. از باب نمونه، در غزوه احزاب که در عدم أجنگ صفین، بر اعتبار ر

مصالحه با قریش به مقداري از خرماي مدینه با اکثر اصحاب موافقت فرمود. همچنین 
، که فریب مصاحف شامیان را در قضیه مشئومه تحکیم، با آراي سو اکثر«حضرت علی 

ب حکمین، ضاللت نبود، بلکه ش که فرمود نصه بر آن متفق شدند و فرمایش حضرتخورد
). Naeini, 1979: 79-81( »موافقت کردم  ي بود، چون اکثر بران متفق شدند،أسوء ر

ي اکثریت را أردم و نیز مصلحت جامعه، اعتبار رامام خمینی نیز بر اساس نقش پر اهمیت م
ي اکثریت در امور اجتماعی از نظر شریعت داراي اعتبار أت و اعتقاد داشت که رپذیرف می
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تر است بر این اساس امام  است، زیرا درك اکثریت از مصلحت اجتماعی به واقع نزدیک
خواهد یکی کاري بکند  شود خطاب کند. یک وقت یکی می معتقد بود: آراي عمومی نمی

گوییم که  ... ما می شود اشتباه بکند ملکت سی میلیونی نمیکند، یک وقت یک م اشتباه می
وقتی که یک  باید رئیس یک مملکتی را خود ما، خود جمعیت، خود ملت تعیین کند. قهراً

خواهد یک کسی را براي سرنوشت مملکت خودش تعیین کند، این یک آدم  ملتی می
 یلیون جمعیت نخواهد شدکند یک آدم فاسد؛ قهراً اشتباه در سی م صحیح را تعیین می

)Imam Khomeini, 2006: 322-323 .( 
چه گفتن آراي ایشان معتبر است ولو به  فرماید: اکثریت هر ایشان در بیان دیگر می

ها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما خالف، به ضرر خودشان باشد. شما ولی آن
ي داد؛ أ... ملت ر روي آن مسیر را بروید ... آن مسیري که ملت ما دارد، خواهیم بکنیم نمی

توان بر اساس  باز می). Imam Khomeini, 2006: 304( ي که داد به متبع استأر
 ي اکثریت را در نظر آنهاأدو فقیه اندیشمند، علت اعتبار ر هاي هر یک از این رهیافت

رهیافت سلبی  ي پایه ي اکثریت در نزد عالمه نایینی برأرسد که اعتبار ر جست. به نظر می
کنترل و مهار قدرت و استبداد شاه و حکومت است و اینکه این اعتبار  ي ایشان به واسطه

هاي حکومت، به  و خودسري رأییبراي اکثر مردم و یا نمایندگان آنان عالوه بر کنترل خود
انجامد. در مقابل امام خمینی، بر اساس رهیافت  تقویت مجلس شوراي ملی در برابر آن می

ي اکثریت در پی کسب مصلحت أاعتبار و مشروعیت دادن به ر ایجابی خویش، از مجراي
» ولی مردم«یعنی مصلحت جامعه تنها  ـ لفهؤباشد و باز بر اساس همین م آحاد جامعه می

تواند در مقابل نظر اکثریت، نظر اصالحی و خود را مطرح کند. این اعتبار اکثریت در  می
براي حفظ منافع و مصالح اقلیت در آراي امام خمینی و نیز قانون کنار ساز و کارهایی که 

رسد نائینی کمتر به این  اساسی آمده، مانع از استبداد اکثریت خواهد شد. اما به نظر می
نوع از استبداد جمعی عنایت داشته است و به نوعی از دست استبداد شاهی به استبداد 

گردد در این باب نیز آراي امام از وسعت و  جمعی پناه برده است. همین امر باعث می
 تکامل بیشتري برخوردار داد گردد. 

 
 نقش و جایگاه مردم

شناخت سهی نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموري است که در سرنوشت 
نظران متعددي به این مقوله پرداخته و هر اي دارد. صاحبکنندهسیاسی جامع نقش تعیین
، به اصالت آن جایگاه یا عدم اصالت آن راي داده اند. از نهضت یک بر اساس آراي خویش
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 مشروطیت به بعد در ایران، مردم خواهان نقش بیشتري در حکومت و جامعه بودند
)Jamalzadeh, 2004: 34 .(زمانی، علماي شیعه به مثابه یکی از  ي در این فاصله
یه نظري و بسط این نقش در ایران در توج ي ثیرگذارترین و پرنفوذترین اقشار جامعهأت

ترین علماي عنوان برجستهد. امام خمینی و عالمه نائینی بهجامعه تالش بسیاري کردن
 ي اي قائل شدند و این به واسطهها اهمیت ویژه اي مردم و حقوق آنشیعه در این عرصه، بر

ي  م، حوزهها از دین بوده است. نائینی در نسبت بین حاکم و مرد گرایانه آن تفسیر مردم
عتبار بخشد و با عنایت به نظریه والیت فقها نهایت کوشش را براي ا مردم را وسعت می

 يهنماید. اما در مقابل، امام خمینی بر پای ها میي آنأبخشیدن به جایگاه مردم و ر
والیت فقیه خویش در پی برقراري تعادل بین مردم و حاکم است. عالمه نائینی را  ي نظریه
ه سعی کرد حضور عملی مردم در دینی حقوق مردم در حکومت دانست ک پرداز یهنظرباید 
ها را از مملوك و عبد پادشاه بودن خارج مند کند و آنست را از منظر اسالمی نظامسیا

ترین تالش نائینی، سازگار  کند تا براي قدرت سرکش دولت مهاري باشند. بدین جهت مهم
 ). Shariatmadar Jazayeri, 2000: 103( کردن تکلیف الهی و حق مردمی است

عمومی را با توجیه نظري نظام مشروطه و  ي عالمه نائینی مشارکت مردم در عرصه
نهادهاي مرتبط با آن مانند مجلس که نمایندگان مردم در آن حضور داشتند عنوان ابزاري 

ترش نائینی مشارکت عملی گس براي محدود کردن قدرت سرکش پادشاهی بکار گرفت.
یافته مردم در نهضت مشروطیت را در مقابل حکومت استبدادي تبدیل به یک حق کرد و 

هاي قوي دینی از لحاظ نظري از آن دفاع کرد و مردم را شریک پادشاه در  با استدالل
قدرت سیاسی دانست: آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قواي نوعیه شریک و 

اند نه مالک و  اوي و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعآنها متس ي نسبت به همه
خود مسئول ملت و به داري امانت ي ا و اجزا در قیام به وظیفهمخدوم و مانند سایر اعض

ایشان مشارکت مردم در  .)Naeini, 1979: 11-12( خوذ خواهند بودأاندك تجاوز م
ر وي وقتی مشارکت مردم در از نظ). Ibid: 13( داند حکومت را از باب حق آنها می

حکومت از جمله حقوق آنها باشد، بنابراین باید آنقدر آزاد باشند که بتوانند دولت را در 
و براي این نوع مشارکت و حق ) Ibid: 12( ال یا اعتراض قرار دهندؤدولت را مورد س

گذشته ). Ibid: 11-12( کند عنوان نمونه ذکر میض مردم شواهدي از تاریخ اسالم بهاعترا
از این، نائینی با ارائه سه دلیل عقلی و نقلی به استناد به آیات و روایات بر این حق مردم در 

 گذارد:  حکومت صحه می
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. لزوم مشورتی بودن حکومت اسالمی که با استفاده از آیات و روایات به اثبات آن 1
 پردازد.  می

پردازند حق  ه حکومت می. مردم به دلیل مالیاتی که براي حفظ مصالح نوعیه ب2
 مشارکت در حکومت دارند.

. از جهت وجوب نهی از منکر که در اسالم از مسلمات است و براي جلوگیري از 3
 ,Naeini( تجاوزات سلطان به حقوق ملت، مردم حق مشارکت در حکومت را دارند

1979:78-79.( 
پر اهمیت اما به این نقش و جایگاه براي مردم در نزد امام خمینی نیز به صورتی 

جمهوري  ي چه بر روي کلمه تر از عالمه نائینی مطرح است. حضرت امام گرنوعی متفاوت
 : شکل حکومت ما جمهوري اسالمی استکنند اند و تصریح می خاصی داشته عنایت

)Imam Khomaeini, 2006: 304 اما معلوم است که شکل حکومت منهاي محتواي )؛
فرماید: شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد،  ارد. لذا میمردمی آن، ارزش چندانی ند

 :Ibid( توان یک جمهوري اسالمی را در نظر گرفت بلکه محتواي آن مهم است. طبیعتاً می
3(. 

توان در  اهمیت دادن به مردم به مثابه یکی از عناصر محتوایی یک نظام سیاسی را می
مورد لفظ  1212لفظ ملت و  1523شان این نکته مشاهده کرد که در مجموع بیانات ای

ها توسط امام، در مجموع مردم تکرار شده است که با توجه به کاربرد غالباً مترادف آن
بینی امام خمینی  در جهان). Qaderi, 1999: 311( اند بار این دو لفظ تکرار شده 2735
حکومت  ي هگونه که دین از سیاست جدا نیست حکومت هم از مردم جدا نیست. هم همان

دانند. او  از مردم است و مردم پشتیبان و یاور حکومت هستند، چون آن را از خود می
دولت و هر چه متعلق به دولت  .اند و دولت هم از ملت است ز دولتملت ا ي فرماید: همه می

است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتیبان دولت، و تا این هماهنگی میان همه قشرها 
 ). Imam Khomeini, 2006:388( میخواهد دید این جمهوري اسالسیب نهست، آ
دیدگاه امام، همین یگانگی قدرت، یا وحدت دولت و ملت است که باعث قطع  از
 شود هاي کشور می هاي استعمارگر و مانع سلطه آنها بر امکانات و ثروت قدرت ي سلطه

)Ibid: 389 .(اي حکومت مطلوب در ه تر ذکر شد، یکی از ویژگی طور چه پیش همان
ناي این است چه حکومت و لحاظ نظرگاه امام راحل مردمی بودن آن است، که به مع

گیري و ایجاد بر آرا و نظر و خواست مردم ابتنا یافته باشد و لذا داراي مشروعیت و  شکل
مقبولیت مردمی باشد. عالوه بر این، امام همواره بر پیوند رهبري در این حکومت با مردم 
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اي که امام رابطه خود را با  کید داشتند. به گونهأیق، باطنی و اعتقادي است، تپیوند عم که
 :Imam Khomeini, 2006( داند: من با مردم ایران برادر هستم مردم رابطه برادرانه می

هاي دیگر سیاسی را با اتکا بینی و بصیرتی تمامی ساحتامام بر مبناي چنین جهان). 354
امام خمینی نسبت ). Ansari, 2006: 18( کنند مردم تعریف و مشخص میي و نظر أبه ر

دارد. وي نه مشارکت مردم در حکومت یک گام جلوتر برمی ي به عالمه نایینی در زمینه
ورزد که آن را از باب تکلیف  کید میأگذارد و بر آن ت در حکومت صحه میتنها بر حق مردم 

تکلیف را محدود به انتخاب و یا قشر خاصی از جامعه  کند. او این شرعی نگاه می ي و وظیفه
داند: حرف ما این است که نه روحانی  شئون سیاسی و افراد می يداند بلکه در همه نمی

قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت  يتنها، همه
). Imam khomeini, 2006: 15( باشد، یا مال مجلس باشد یا مال افراد خاصی باشد

ناشی از نوعی سیاست روزمره  تواند من نمی لماًسمچنین نگرشی به نقش اصالت مردم 
بینی ایشان دارد که در فراسوي نگاه سنتی به نقش مردم  باشد بلکه ریشه در عمق جهان

گیرد. امام خمینی با ایجاد نظام اسالمی تحولی در مشارکت سیاسی مردم ایجاد  قرار می
طوري که مشارکت آنها مانند اثر عالمه نائینی تابعی نیست بلکه آگاهانه و با شعور ، بهکرد

اند و براي مشارکت آنها نیز  هاي مختلف اجتماعی و فرهنگی شده سیاسی وارد عرصه
ها پرداخته به آن 1.1ساسی ج.نهادهاي سیاسی الزم ایجاد شده است. اصل ششم قانون ا

توان به عالمه نائینی اشکال گرفت که  در نقطه مقابل می). Tajani, 2000: 24-25( است
ي قائل است اما سخنی از ابزارهاي که براي مردم در حکومت نقش و جایگاهعلیرغم آنوي 
هی در این نظریه جایگا ... احزاب، مطبوعات و ،ها آورد. انجمن هدف به میان نمی به این نیل

ت ست که حالی اس باشد. این در بر روي مجلس می کید آنأندارند و تنها نقطه تمرکز و ت
توان به آن جلوه روشنی بخشید  مشارکت مردم، نمی يکنندهبدون وجود نهادهاي تسهیل

رهیافت عالمه در این زمینه بیشتر سلبی است تا ایجابی. اما در سوي دیگر، امام خمینی 
کرد و مشارکت مردم  کید میأی تهاي مردم تقال نظرات و خواستههاي ان همواره ابزارها و راه

بر این ). Imam Khomeini, 2006: 55-56( دانست امور را الزم و ضروري می يدر همه
نمود. در جهت این امر، امام بر آزادي احزاب در صورت به خطر  اساس را کارها را تبیین می

ملت  يدهدهنله انعکاسصنیانداختن مصالح مردم و نیز بر آزادي مطبوعات به مصابه و
همچنین در مورد انتخابات و مبحث آراي مردم شرکت در  ). Ibid: 327( کرد کید میأت

 :Ibid( گرفت انتخابات را به عنوان وظیفه شرعی و عقلی و یک تکلیف عمومی در نظر می
 فرمود: حکومت اسالمی ما متکی به آراي عمومی خواهد بود و در این باره می)؛ 15-16



 10 1400پاییز  ،1 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

)Ibid: 249.(  توان گفت اندیشه و عمل امام خمینی در باب نقش و مشارکت  رو میایناز
تر اندیشه و عمل سلف او عالمه نائینی است همردم در حکومت، و مراتب شکل کامل یافت

 شود. که در یک نگاه تاریخی معنادار می
 

 ضرورت حکومت
 ي در ارائه از آغاز دوران غیبت کبري، در جهان اسالم، اندیشمندان به ویژه فقیهان

اند. اما برخی چون ها کرده دادن به امور جامعه کوششپسند براي سامان روشی شریعت
گیرند و علت  عالمه نائینی و حضرت امام خمینی در این میان در جایگاه واالتري قرار می

دید آنها به این مسئله دیرپا دانست. عالمه نایینی  ي این صدرنشینی را بایستی در زاویه
اثبات وجوب حمایت از نظام مشروطیت، ابتدا یک دسته مباحث عقلی را مبناي  براي

دهد و در حقیقت چینش خاصی که براي طرح  نظري دیدگاه سیاسی دینی خویش قرار می
کنند تا به دفاع از مشروطیت بپردازد. ایشان ابتدا  گزیند به او کمک می این مباحث بر می

رده، معتقد است نظم جوامع و زندگی بشر بدون یک ضرورت حکومت براي بشر را تبیین ک
سیاسی به وجود حکومت منوط است،  ي حکومت و سیاست امکان ندارد، و قوام یک جامعه

شود. لذا اصل حاکمیت سیاسی  در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرد و بی نظمی می
د جمیع ام مسلم و تمام براي انتظام امور عمومی، الزم و ضروري است: بدانچه این معنی نز

عقالي عالم و تعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است، خواه قائم به شخص 
 ,Naeini( جمعیه و چه آن که تصدي بر حق باشد یا اغتصابواحد باشد یا به هیأت 

1979: 6.( 
شود منظور از سلطنت حکومت  به شرحی که در کتاب آمده است معلوم می با توجه

مصداق به جاي  ي سلطنت به منظور ارائه ي و بیان واژه)؛ Qaderi, 2004: 237( است
باشد. نائینی سپس ضرورت هم نو بودن حاکم با رعیت خویش را مطرح  کلیت قضیه می

کند و معتقد است حکومت هر قومی باید بدست آن قوم باشد، چرا که اگر بیگانه بر یک  می
شان تعهدي احساس و امتیازات دینیقوم حکومت کند، نسبت به شرف و استقالل 

هاي متعددي فرهنگ و هویت ملی و دین و مذهب، آن قوم را  رو به بهانهکند، از این نمی
نهد: بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقالل و قومیت هر قومی هم آنچه  زیر پا می

ه نوع خودشان؛ واال راجع به امتیازات دینیه باشد یا وطنیه منوط به قیام امارت شان است ب
شان به کلی جهات امتیازیه و ناموس اعظم دین و مذهب و شرف و استقالل وطن و قومیت

چنان که آشکار است عالمه نائینی حفظ ). Naeini, 1979: 6( نیست و نابود خواهد بود



 11 مطالعه تطبیقی مفهوم خیر عمومی در اندیشه ... 

ها را دو اصل بدیهی و ثابت اقلیمی داند  نظم در جامعه و صیانت از شرف و هویت ملی ملت
 رساند. این اساس ضرورت تکوین حکومت را به اثبات می بر

ترین متفکرین متأخر اسالمی، در سال  عنوان یکی از برجستهامام خمینی نیز به
هاي خارج خود به اندیشه ورزي در باب حکومت اسالمی پرداخت. به  در خالل درس 1348

اعتقاد به ضرورت  نظر امام خمینی براي اجراي احکام اسالمی به حکومت نیاز است و
تشکیل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره و مبارزه در راه آن جزیی از اعتقاد به والیت 

آید. بنابراین نه تنها اسالم دین سیاسی است و براي حکومت، قانون و برنامه  به شمار می
مانان دارد، بلکه مبارزه براي تشکیل حکومت اسالمی نیز واجب بوده و وظیفه دینی مسل

ن و احکام اسالمی، از نظرگاه امام جامعیت قوانی). Imam Khomeini, 2002: 21( است
و امام علی (ع)، لزوم نجات مردم مظلوم و محروم و بالخره احادیث و  (ص) سنت پیامبر

هاي  بنابر آموزه ).Ibid: 19-23( کند میروایات، ضرورت برقراري حکومت اسالمی را ایجاد 
به دو  بشري، يمباحث خود در مورد ضرورت حکومت براي جامعه ی درفوق، امام خمین

 کند: دست از دالیل استناد می
دالیل عقلی و عرفی  ي حوزه نقلی در ـ ب) دالیل شرعی ؛عرفی ـ الف) دالیل عقلی

توان از مواردي چون اجراي قانون در جامعه، حفظ نظم جامعه و جلوگیري از ناامنی و  می
ظلم و ستم و دفاع از مظلومان، لزوم قیام و انقالب، ضرورت وحدت و هرج و مرج، نفی 

اتحاد جامعه، تعلیم و تربیت افراد جامعه و رشد استعدادهاي آنان و شکوفاسازي آنها نام 
دالیل شرعی و نقلی منظور دالیلی است که با تکیه و استناد به قرآن،  ي برد. در حوزه

 ترین این موارد عبارتند از:رفتند که مهماسالم و تاریخ آن مورد توجه قرار گ
که ابدي و براي  . ضرورت استمرار اجرایی احکام بیان شده توسط پیامبر اکرم (ص)1
 امري الزامی است. يجامعه

رسول اکرم (ص) و حضرت علی: از نظر امام خمینی مبادرت به  ي . سنت و سیره2
ع) خود دلیلی کاملی بر ضرورت ایجاد حکومت از سوي پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی(

 تشکیل حکومت است.
اي تبیین و . ماهیت و کیفیت قوانین و احکام اسالم: برخی از احکام اسالمی به گونه3

اند که اوالً، تحقق آنها جز از طریق ایجاد یک نظام سیاسی و اداري کامل  تشریح شده
 اند. سی جامعه وضع شدهسیا ي شدنی نیست و ثانیاً، خود براي تکوین حکومت و اداره
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هاي چون، روایت موثق و مستند فضل بن  . امام خمینی در کنار دالیل فوق از روایت4
شاذان نیشابوري از امام رضا(ع)، خطبه حضرت زهرا (س) و حدیث حضرت علی(ع)؛ نیز در 

 ).Jamshidi, 2004:476( گوید ضرورت ایجاد حکومت سخن می
راي ضرورت تشکیل حکومت اسالمی اقامه کرده است. طور کلی، امام خمینی ادله ببه

طوري که امام از جایگاه واالیی برخوردار است؛ به ي نیز، اهمیت نهاد حکومت در اندیشه
اسالم در نظر ایشان جزء حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شئون 

نفسه ارزش ندارد ت فیطور که آشکار است به نظر امام خمینی حکوم همان حکومت است.
اي براي اجراي احکام الهی و برقراري نظام عادالنه اسالم و خدمت به بلکه در واقع وسیله

عنوان به نوعی امام خمینی به حکومت به). Imam Khomeini, 2002: 27( مردم است
طور که ذکر شد، نگرد. همان یک ابزار در جهت تحقق اهداف عالیه اسالم و مسلمانان می

امام خمینی عالوه بر دالیل عقلی و عرفی، به دالیل دیگري از شرع نیز اشاره دارد و براي 
آوري بر اساس رهیافت ایجابی کند که استدالل اثبات ضرورت تشکیل حکومت استناد می

گیرد و به وضوح آشکار است که نسبت به نائینی در جهت  ایشان صورت عملی به خود می
 تري عمل کرده است. ملاثبات خویش به صورت کا

 
 انواع حکومت

عالمه نائینی به دنبال تبیین ضرورت تشکیل حکومت و وظایف حکومت، با الهام از 
 ي طور کلی وي کلیهها دارد. در ابتدا به بندي خاصی از حکومتهاي خارجی، طبقه واقعیت

ها،  متغیبت حکو ي داند و معتقد است در دوره غیبت را جائر می ي هاي دورهحکومت
استبدادي و مقیده محدود عادله  ي رغم تنوع در یک تحلیل نهایی، به دو نوع مطلقه علی

شوند. در حکومت نوع اول که آن را تملکیه، استعبادیه، و اعتسافیه و  (مشروطه) تقسیم می
حکومت آن است که حاکم  ي ویژه ي خصیصه). Naeini, 1979: 9( خواند تحکمیه نیز می

فرماید.  خود، با مملکت و اهلش معامله می ي لکان نسبت به اموال شخصیهمانند آحاد ما
مملکت را به مافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء بلکه اغنام و احشام براي 

در یک کالم  ).Naeini, 1979: 8( اش مسخر و مخلوق پنداردمراودت و درك شهوات
خود را ملک طلق خویش انگارد. از سوي دیگر،  حکومت را حق خود و کشور تحت کنترل

سیاسی شیعه مبتنی بر مشروعیت حق حکومت  ي عالمه نائینی با پذیرش مبناي اندیشه
کند که حاکم مستبد  براي معصوم و در غیاب وي براي نائبان معصوم، چنین استدالل می
 مرتکب شده است:ل ابا تصرف در امر حکومت و سلب آزادي و نقص عدالت، در واقع سه زو
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 . ظلم به ساحت اقدس احدي بدلیل اغتصاب رداي الهی؛1
 . ظلم و غصب مقام امامت؛2
 ,Naeini( . ظلم به مردمان و رعیت زیردست خویش و غصب حقوق آنان3

1979:47 .( 
نامد. حکومت  را حکومت مشروطه یا رژیم والیتیه می در حکومت نوع دوم که آن

راجعه به نظم و حفظ مملکت و مالکیت و امانتی است  يامهعبارت است: از والیت بر اق
هاي خود، بلکه براي مردم به کار گیرد. از این  نوعیه و باید امکانات کشور را نه براي خواسته

رو حق سلطه پادشاه به میزان حق سرپرستی براي حفظ نظم و مملکت است، حال اصل 
زعم نایینی این دولت به اعتبار عملکرد به  ).Ibid:8( حکومت چه به حق باشد یا به غصب

عیب نیست و آن را به کنیز سیاهی تشبیه مشکلی ندارد اما به اعتبار منشا مشروعیت بی
هاي آن را  آلود را شسته و آلودگی هاي خون کند که در قیاس با نظام استبدادي دسته می

صل تصدي با ا؛ زیرا که غصبیت اند، اما سیاهی رنگ اش همچنان باقی است زدوده
ولی به دلیل اینکه عملکرد این نوع حکومت  ).Ibid:48( شود  مشروطیت سلطنت زایل نمی

گیرد، پس پذیرفتنی است. برخی معتقدند  عادالنه است و نسبت به مردم ظلمی صورت نمی
 Lake( کند هاي جدید شیعه دموکراسی مطلوبیت پیدا می که از این مقطع به بعد در نظریه

Zaee, 2004: 73.( 
سیس حکومت جهت اجراي حدود أسیاسی امام خمینی که اصل لزوم ت يدر اندیشه

شود، شکل و محتواي  سیاسی ایشان محسوب می يو احکام الهی از ارکام مهم اندیشه
حکومت از اهمیت بسزایی، و البته نسبت به محتواي حکومت، برخوردار است. امام خمینی 

داند، زیرا ي سلطنتی و والیت عهدي را مطرود میها در اشکال فردي، حکومت حکومت
خواست اکثر  کامل است. لذا با يرژیم سلطنتی و والیت عهدي مبتنی بر وراثت و سلطه

معموالً زور و غلبه  انجامد، و بنیان آن را عالوه به استبداد و فساد میمردم تعارض دارد، به
فرماید سلطنت  در این زمینه می امام خمینی ).Jamshidi, 2005: 481( هدد تشکیل می

عهدي همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سید الشهدا (ع) براي و والیت
 جلوگیري از برقراري آن قیام فرمود و شهید شد اسالم سلطنت و والیت عهدي ندارد

)Imam Khomeini, 2005: 14.( ها چه در شکل فردي، گروهی یا  از طرفی، حکومت
ریت در شرایط و مقتضیات خاص و با توجه به ماهیت و محتواي که بر آن جمعیتی اکث

عنوان مثال در شکل تواند مقبول و مطلوب امام خمینی واقع شود. به مبتنی هستند، می
ترین نوع حکومت از توان از حکومت شخص معصوم نام برد که به نوعی مطلوب فردي می
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شمندان البته با شرایطی که امام براي آنها ذکر هاي فقها و دان دیدگاه امام است یا حکومت
ها براي حضرت  این نکته است که شکل و اشکال حکومت يدهندهکند. این امر نشان می

اول مهم است محتواي  يهاي بعدي قرار دارد و آنچه براي ایشان در درجه امام در اولویت
داند. و  است مردم میحکومت است؛ زیرا شکل حکومت را تابع شرایط و مقتضیات و خو

طوري که امام خمینی در آستانه پیروزي انقالب اسالمی جمهوري اسالمی را مدل 
که لفظ جمهوریت و کار )؛ Imam Khomeini, 2006: 181( حکومتی خویش قرار داد

رفته در آن بر مردمی بودن حکومت اشاره دارد که به پذیرش حق مردم در انتخاب نوع 
دهد. در طرف  ن اشاره داشته و قالب و شکل حکومت را تشکیل مینظام سیاسی و حاکم آ

-Ibid: 42( عنوان رکن دیگري از جمهوري اسالمی معرفی کرددیگر امام اسالمیت را به
ها و کام اسالمی  دهد و ضابطه اسالم محتوا و ماهیت اصلی این نظام را تشکیل می). 43

رو جمهوري اسالمی همواره آید، و از این نین آن به شمار میها و قوا مبناي اصلی سیاست
تواند برخالف مقررات  آن است و نمیهاي شریعت مقید به دین و محدود به چارچوب

یافت هر یک از توان تحصیل ره استدالل این دو متفکر می ياسالمی عمل کند. از نحوه
ها  ستبداد حکومتورزیشان نشان داد. عالمه نائینی بر اساس سلب و طرد اآنها را در اندیشه

نماید و تمام هم و غم خویش را در  را به استبدادي و مشروطه (غیر استبدادي) تقسیم می
مقابل، امام  يدارد. اما در نقطه این زمینه بر کنترل و مهار قدرت دولتی مصروف می

خمینی با ابتنا بر رهیافت ایجابی خویش، از رهگذر عنایت ویژه به محتواي یک حکومت تا 
اي آن را هم ایجاد و هم عملی است که به لحاظ محتوایی و شالودهل آن، در صدد آن شک

تر از شکل آن نماید. به همین دلیل است که محتواي یک نظام سیاسی براي ایشان مهم
 باشد. می

 
 حکومت آرمانی

توان در بحث حکومت آرمانی و مطلوب از دیدگاه امام خمینی و عالمه نایینی می
ت مطلوب اي را ارائه داد. در واقع هر دو فقیه اندیشمند، به نوعی حکومي دوگانهبندتقسیم

اند: الف) حکومت مطلوب ناممکن (زمان غیبت)؛ ب) حکومت را در نظرگاه خویش داشته
مطلوب ممکن. در توضیح نسبت این دو نوع حکومت باید گفت که حکومت مطلوب 

قطعی و موقت در زمان نامعلومی امکان تحقق طور مشیعی، بههاي  ناممکن، بنا بر آموزه
شود اما حکومت مطلوب ممکن،  دارد و با ظهور حضرت امام زمان (عج) متحقق می

ویژه این حکومت آن است که  يحکومتی که در زمانی و مکانی امکان تحقق دارد. خصیصه
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مطلوب  هاي محتوایی و شکلی آن به نوعی اقتباس شده از نوع اول (یعنی حکومت لفهؤم
ناممکن) است. ولی در بحث مشروعیت حکومت و حاکم، نسبت با حکومت نوبت اول در 

 بعدي قرار دارد. يمرتبه
در اندیشه سیاسی عالمه نائینی، حکومت دینی، حکومت آرمانی و مطلوب است. به 

السالم قرار گرفته باشد، طوري که حکومت دینی که در راس آن شخص معصوم علیه
عبارتی آرمانی ترین حکومت در نزد وي است. زیرا آن همه چیز در و بهترین مطلوب

بهترین حالت خویش قرار گرفته است و معصومی که در رأس آن جایی دارد به دلیل دارا 
گونه تمایالت حیوانی که انسان را از اداي وظایفش باز دارد، منزه  بودن مقام عصمت از هر

انتهایی برخوردار است که او را از خطاهاي ناشی از بیعالوه، وي از علم لدنی و است. به
دارد. لذا در این حکومت هرگز احتمال استبداد و خودکامگی را ندارد و این  جهل مصون می

به زعم ). Naeini, 1979:12( آید بهترین حافظ حکومت دینی (والیتیه) به حساب می
حکومت غیر دینی وجود دارد  نائینی، یک عنصر مهم دیگر در جدا کردن حکومت دینی از

حکومت والیتی گفته است: اساس  يو آن (والیتیه) بودن حکومت است. نائینی درباره
والیتیه بودن اگرچه متصدي مغتصب غاصب باشد هم بر آزادي از اسارت و رقیت مبتنی 

لذا حکومت مطلوب ممکن نائینی همان حکومت مشروطه والیتیه است، )؛ Ibid:64( است
...  آن آزادي، مساوات، مفید و محدود بودن حکومت، و حاکم نقش واالي مردم وکه در 

نائینی کنترل قدرت حکومت و سوق دادن آن به سمت  يوجود دارد. از آنجا که دغدغه
او حکومت مطلوب خویش را به  عدالت است، درشرایط عدم دسترسی به امام معصوم،

ن دهد. ای کند و مطلوبیتش را افزایش می می عنصري دیگر در برابر حکومت تقویت يوسیله
مسدده و نظاره جانشین اصل عصمت به  يعنوان قوهعنصر مجلس شوراي ملی است که به

قدر مقدور در حفاظت از تبدیل سلطنت به استبداد و از دست رفتن این دو اصل مبارکه 
 ). Naeini, 1979:13-17( شود آزادي و مساوات می

سیس أاقدام ایشان در جهت ت يامام خمینی، نیز به واسطهسیاسی  يدر اندیشه
ن ایشان آراوانی برخوردار است. از دیدگاه مطلوبیت حکومت از اهمیت ف يحکومت، مسئله

اصلی در مورد مطلوبیت یک حکومت، ماهیت و محتواي آن است و شکل حکومت  يمسئله
طور کلی، حکومت مطلوب به ).Jamshidi, 2000: 98( تابع مقتضیات زمانی و مکانی است

از دیدگاه امام، حکومتی است که محتوا و ماهیت آن را عدالت، مردمی بودن و اسالمی 
ها از دیدگاه امام خمینی در بهترین وجه و  این ویژگی ).Ibid: 91( بودن تشکیل دهد

شکل خویش در حکومت فرد معصوم تجلی یافته است. امام خمینی همواره به پیروي از 
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السالم اذعان داشت: حکومت جمهوري اسالمی حکومت مطلوب فرد معصوم علیه يهروی
 Imam( پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت يمورد نظر ما از رویه

Khomeini, 2006: 334.( السالم بایستی در ل عدم دسترسی به امام معصوم علیهبه دلی
هاي آن در حکومت مطلوب، ممکن لحاظ ژگیجهت نزدیکی به آن حکومت آرمانی، وی

شمرد در دو دسته  توان خصایصی را که امام براي این حکومت برمی گردد. بنابراین می
هاي اساسی یک  توان عناصر و بنیان اول را می يهاي اولیه و ثانویه جا داد: دسته شاخص

می بودن یا ابتناي حکومت مطلوب یا شرط الزم آن تلقی کرد که عبارتند: از عدالت، اسال
و ابتنایی بر آراي عمومی. دسته  )؛Ibid:330( ، مردمی بودن() بر ضوابط و قوانین اسالم

اول داراي اهمیت ثانوي هستند و لذا شاید بتوان آنها  يها در نسبت با دسته دیگر شاخص
هاي نظیر: علم و آگاهی، اجتهادي بودن احکام و  را شرط چمال حکومت دانست. شاخص

تقوا و ورع، حسن تدبیر و مدیریت، انتقاد پذیري،  )Ibid:178( قررات حکومتیم
 ... ، امانت داري، ثبات سیاسی و)Ibid:468( اريگذ خدمت
 

 شرایط حاکم اسالمی: والیت فقیه
گرفته شده و معناي گوناگونی چون دوستی، سرپرستی، » ولی« ياز ریشه» والیت«

ما در اصطالح فقه سیاسی، والیت را تصدي و پیروي، تصرف و امارات آمده است. ا
از میان کاربردهاي متعدد والیت در ). Fawzi, 2005: 131( سرپرستی امر، معرفی کردند

پذیر بوده  ابواب مختلف شیعه، والیت حاکم تنها موردي است که تغییر سیاسی از آن امکان
ترین و کرد. مبنایی توان جستجو است و تبار آن را در آثار کاشف الغطا و نراقی می

به تفسیر و ادله آنها نسبت به قلمرو والیت  ترین تفاوت دو متفکر مورد بحث، مهم
 بحث والیت فقها از دیدگاه نائینی متم زمان دو). Feriahy, 2004( گرددمجتهدین برمی

تا دو نکته است: نخست اینکه مباحث نایینی در ارتباط با والیت فقیه موجز و محدود است 
هاي  دوم اینکه والیت فقیه در نظرگاه وي به معناي والیت عامه فقیهان و به تعبیر دهه و

اخیر والیت مطلقه فقیه نیست، بلکه والیت فقیه در حد امور حسبیه و از باب قدر متیقن 
باشد. نائینی بنا به سنت شیعی معتقد به الیت فقیه در عصر غیبت است، اما آن را در  می

دانند: از جمله قطعیات مذهب ما طائفه  بیه و از قاطعیت مذهب میامور حس يحوزه
امامیه، این است که در عصر غیبت آنچه از والیت نوعیه را که عدم رضاي شرع مقدس به 

هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهاي عصر  ياهمال آن حتی در این زمینه
جمیع  حتی با عدم ثبوت نیابت عامل در غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم.
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مناصب و چون عدم رضاي شرع مقدس به اختالل نظام و ذهاب بیضه اسالم و بلکه اهمیت 
وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسالمیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است. 

 ).Naeini, 1979:46( لهذا وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود
الطالب که تقریر قائل است. وي در منیه» والیت مطلقه«نی براي امام معصوم، نایی

کند: والیت غیر  بحث فقهی اوست، ابتدا والیت را به دو قسمت تقسیم می ياولین دوره
قابل تفویض والیت قابل تفویض. در قسم دوم بخشی را مربوط به امور سیاسی و نظم 

توان این استنباط را از  می؛ خشی را به افتاء و قضاوتدانند و ب بخشیدن به امور جامعه می
مباحث عالمه عالمی نایینی در باب والیت فقیه دانست که وي امور حکومتی را به دو بعد 

فقها  يعهده نمود. از بعد سیاسی ایشان فقط امر قضاوت را بر سیاسی و دینی تقسیم می
باشد. همچنین از بعد  مردم می يهداند و معتقد است که  امور سیاسی دیگر بر عهد می

داند. نائینی امور سیاسی را به دو بخش امور والیتیه، که  دینی نیز افتاء را در اختیار فقها می
باشد، امور غیر  قضاوت و نظارت بر قانونگذاري در مجلس می يترین امور آن مسئلهمهم

نماید. به زعم ایشان  م میوالیتیه، که منظور مسائل نظامی، اقتصادي و غیره است، تقسی
اگر در مسئله اي تردید داشتیم که جزء امور والیتیه است یا غیر والیتیه، باید آن را به 
مردم واگذار نمود و اختیار آن را با آنان داد. نائینی در تفسیر خود از شریعت و سیاست، به 

هاد علماي دین و وضع رسد و با برآوردي که از امکانات حوزه و ن نمی» والیت سیاسی فقها«
ورزد و  محدود، در چارچوب مشروطیت قناعت می» والیت فقیه«فقه و اجتهاد دارد به 

عنوان یک فقیه رسد عالمه نایینی به کند. به نظر می صرفاً به تحدید حکومت اکتفا می
عملگرا و مصلحت اندیش. در برابر تحوالت جدید. تسامح و سازگاري نشان داده و بر آن 

که مجتهدان در قالب یک سیستم دموکراتیک و عرفی و در کنار دیگر متخصصین و است 
اهل فن، به مشارکت محدود در حفظ ممالک اسالمی و نظم عمومی بپردازند. ایشان از 

داند. در نظر گاه امام  سوي دیگر مشروعیت حکومت مشروطه را از آن همین فقیهان نیز می
نسبت به عالمه نائینی دارد. اما والیت فقیه را رکن  وضعیت بالعکس» والیت فقیه«خمینی 

از امور اعتباري  داند. والیت بر اساس برداشت ایشان: غیبت می ياصلی نظام شیعه در دوره
عقالیی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قراردادن و تعیین) قیم براي صغار. 

 ,Imam Khomeini( یچ فرقی نداردقیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت ه
عنوان قیمومت و هم سن دانستن آن با سرپرستی افراد نابالغ تلقی والیت به). 2002:51

متناسب با معناي نسبی آن در دستگاه واژگان فقهی شیعه، یعنی تصدي، تصرف و قیام به 
 ).Kadivar, 1999: 45( شئون و غیر است
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کند: والیت فقیه از  کید میأمت اسالمی تکووالیت فقیه یا ح يامام در رساله
شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به  موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می

این معنی که هرکس از عقاید و احکام اسالمی را حتی از مانند دریافته باشد چون به 
آن را ضروري و والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و 

به زعم امام خمینی، فقیه در ). Imam Khomeini, 2002: 9( بدیهی خواهد شناخت
رو قدرت سیاسی الزم را جهت ، کامالً مبسوط الید است. از اینعمومی جامعه يحوزه

گردد. حضرت امام دارا است و مشروعیت تمام امور به او برمی» حکومت« ياستقرار و اداره
) 1358و تصویب والیت فقیه در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ( همزمان با طرح

والیت فقی، والیت بر امور است که نگذارد این امور از مجاري خودش «کند که:  اشاره می
 ).Imam Khomeini, 2006: 311( »هادستگاه ي... نظارت کند بر همه بیرون برود

شود،  تنها در چارچوب امور حسبیه خالص نمی بنابراین از دیدگاه امام، والیت سیاسی فقها
بلکه اختیارات حکومت ولی فقیه بر جمیع احکام الهی تقدم دارد. از دیدگاه امام، حکومت 

بنابراین )؛ Ibid:457( احکام دیگر حکومت تقدم رتبی داردیکی از احکام اولیه که بر تمام 
باشد،  احکام اولیه و ثانویه می است و حکمش به لحاظ رتبی، فراتر از» ناطق شریعت«فقیه 

) 2) حرکت در چارچوب اهداف شریعت؛ 1 خورد، از جمله: ولی این در مواردي نیز قید می
 ,Mogheimi( شخصیمعمومی  ي) تصرف در حوزه3اسالمی؛  يرعایت مصلحت جامعه

هاي علمی خود از  طور که گذشت، هر دو متفکر باعنایت به پیشینه همان ).88 :2001
 يفقهی، آگاهی از مقتضیات زمانی و مکانی و نیز سیره ـ ن و سنت، مبناي اصولیقرآ

فسیر شریعت و سیاست تفسیر خاصی ارائه نمودند. در ت يرابطه يمعصومین در زمینه
کند. در  اش، والیت فقیهان از حد افتاء و قضاوت تجاوز نمینائینی بر اساس رهیافت سلبی
اي قابل مالحظه ياش، والیت فقها توسعهرهیافت ایجابی ثرحالی که در تفسیر امام بر ا

والیت فقیه  يشود نظریه یابد و امکان تأسیس نظام مستقل حکومت اسالمی فراهم می می
در آثار برخی از فقهاي دیگر نیز وجود دارد ولی هنر امام خمینی آن است که این نظریه را 

کند و بر اساس آن نظام سیاسی  تبدیل میسیاسی  ياز شکل فقیه خود خارج و به نظریه
مهم این است که امام با واجب تلقی کردن تشکیل حکومت  ينکته ریزد. جدیدي را پی می

خویش را به طرز بنیادینی از فقهایی چون نائینی و دیگران متمایز  ينظریه اسالمی،
 دهد. تر ارائه میرا در وجهی کامل سازد و به نوعی آن می
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 ريگی هنتیج
تواند از عنوان یکی از مباحث اجتماعی در ایران امري است که میخیر عمومی به

هاي ارسطویی گرفته تا برداشت آرنتی یا منظرهاي متفاوتی به آن نگریسته شود؛ از نگرش
ي  باشد. اما جاي دادن کارگزاران حوزههابرماسی این مفهوم از قابلیت اتساع برخوردار می

ي  ثیرگذار حوزهأقش متفکران دینی در مقام کارگزاران موسس و تویژه نعمومی و به
هاي تجویزي، اخالقی  ي خوب در قالب گزاره قرار دادن غایت یک جامعه عمومی، با مد نظر

نمایند واجد اهمیتی  و ایدئولوژیک که نقش مهمی را در تعریف خیرهاي عمومی ایفا می
اگون با فراز و فرود هاي گون در برهه فراوان در آفرینش امر سیاسی است. چنین نقشی

ان شجاعت و خالقیت و نیز ي سیاسی، میز این عالمان در حوزه پذیري نقش
ي عمومی سیاسی امري بوده است که به درازاي تاریخ  پذیري آنان در حوزه مسئولیت

ي این قشر با  مواجهه سیاسی مدرن ایران محل مناقشه بوده است و از سوي دیگر نوع
سیاسی ـ  هاي آنان را در باب مباحث و موضوعات اجتماعی پردازي و داوريفهومقدرت م

هاي کالن در سطح  دچار نوسان کرده است؛ تا جایی که با انسداد سیاسی، سرخوردگی
پذیري، جامعه و تغییر مسیر اطالعات به جامعه، نقش و کارکردهاي آنان نیز در مسئولیت

می دچار دگرگونی شده است. از سوي دیگر؛ این داوري و تعاریف مبتنی بر خیر عمو
ي تفسیرهایی دیگر از پیوندهاي دین و سیاست و دین  عالمان با قرائت جدید از دین و ارائه

ها پرداخته و متاثر از این تفاسیر جدید مفاهیم  و حکومت به باز اندیشی روابط دوگانه
هاي حکومتی  تمایز از آموزهمبتنی بر خیرهاي عمومی و نیز امر سیاسی را در قالبی م

ها به گسست کامل  اند؛ تا جایی که تباین بین این دو دست از آموزهتعریف کرده
رو این هاي این اندیشمندان و عالمان از قرائت رسمی از دین شده است. از این اندیشه

 هاي این متفکران دینی، صدد بازبینی اندیشه پژوهش با مدنظر قرار دادن این موارد در
هاي این عالمان با امر  چگونگی تبیین دین و سیاست و دین و حکومت، نسبت اندیشه

ي  ي عمومی جامعه سیاسی و سرانجام نقش و جایگاه آنان در تحول مفاهیم مرتبط با حوزه
هاي آتی سیاست در ایران  ایران پرداخته است؛ چنین امر مهمی شاید بتواند بخشی از افق

 سیر تفکر دینی در ایران را ارزیابی نماید.  را ترسیم و نیز بخشی از
سیاسی امام خمینی  يمفهوم خیر عمومی در اندیشه يهدف پژوهش حاضر، مقایسه

باب  اهللا نائینی (ره) داراي دیدگاه خاصی در نائینی است. در همین راستا آیتاهللا(ره) و آیت
روطه را با وجود مشروعیت حکومت و نظام سیاسی مورد نظر خویش بود و حکومت مش

تر  هاي فقهی خویش کم اشکالقدرت خلع نشده بود بر اساس آموزهآنکه هنوز شاه کامالً از 
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کرد که این نظام در  دانست و از این جهت تصور می و پذیرفتنی تر از نظام استبدادي می
عصر غیبت، هر چند نظام، نظام سیاسی کامال اسالمی نیست ولی اشکال کمتري نسبت به 

ها در عصر غیبت به دلیل اینکه تنها حق امام معصوم را از میان  کاالت متعدد حکومتاش
کند، دارد. در نتیجه در اندیشه سیاسی  سه حق خدا و امام معصوم و مردم، غصب می

نائینی نظام آلترناتیو در مقابل اندیشه سیاسی سلطنت مطرح نشد اما اصالح آن و تبدیل 
به سلطنت مشروطه اساس این اندیشه را شکل داد. در مورد  آن از نظام سلطنت استبدادي

سیاسی امام خمینی، توجه به این نکته ضروري است که وي با به وجود آمدن  ينظریه
) پارادایم جدیدي را مطرح کرد و بر این اساس بنیان .ش ه. 1348شرایط الزم (بعد از سال 

در عصر غیبت، والیت فقیه عنوان کرد و سلطنت را از اساس زد و نظام آلترناتیو حکومت را 
ترین و عنوان مطلوبسیاسی ایشان این نوع از حکومت به يبر این اساس در اندیشه

» غصب شدن حق امام معصوم«بهترین حکومت در عصر غیبت مطرح را با گنجاندن اصل 
د گردید زیرا این حکومت نسبت به سلطنت مشروطه والیت فقیه در نظام پیشنهادي مور

نظر خویش مرتفع ساخت. در نتیجه دیدگاه ایشان در باب حکومت پادشاهی بر خالف 
مرحوم نائینی کامال انقالبی بود، ثانیاً والیت مطلقه فقیه را اصل اولیه اسالم و تالی اصل 
امامت در اصول دین دانسته و آن را، هم از جهت فقهی و هم از جهت کالمی مورد اثبات 

یاسی والیت فقیه، ایشان خود س يریزي ایدهاد، ثالثاً در راستاي پیی قرار دعقلی و نقل
 يدار این مسئولیت شدند و بر این اساس اندیشه ایشان توسط خود ایشان در حوزهعهده

حائز اهمیت در مورد  يتطبیق یافت. نکته سیاست عملی گشت و اندیشه با عمل کامالً
سیاسی شیعه و  يبا تحلیل تاریخی از اندیشهباشد که وي  سیاسی امام این می ياندیشه

ساالري د خراسانی و نائینی در مورد مردمسیر تحول آن ضمن استفاده از نظریات آخون
رسد که اگر آراء  دینی عنصر جدیدي تحت عنوان والیت فقیه بر آن افزود. به نظر می

یت فقیه توسط گیري نظام سیاسی والی و میرزاي نائینی نبود شاید شکلآخوند خراسان
توان گفت که  شد. در نتیجه می عمل، حداقل به این سرعت انجام نمی يامام در مرحله

سیاسی ایشان و شکل تکامل  يگیري اندیشهسیاسی نائینی شرط الزم در شکل ياندیشه
هاي سیاسی میرزاي باشد. در مقایسه میان اندیشه سیاسی امام می يآن در اندیشه يیافته

و امام خمینی شاهد اشتراکات و افتراقاتی در میان این دو دیدگاه بودیم. به نظر نائینی 
گردد از  عنوان نقاط اختالف مطرح میرسد آنچه که در دیدگاه امام خمینی و نائینی به می

امام  يگردد. در نظریه سلطنتی تلقی می يمشروطه يهاي نظریهنظر امام همان کاستی
شاهد از میان بردن کامل نهاد سلطنت به جاي محدود کردن خمینی بر خالف نائینی 
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عنوان محتواي اسالمی حکومت ، مطرح شدن اسالمیت و جمهوریت بهاختیارات آن
سلطنتی که هنوز بر آن  يپیشنهادي و واگذاري شکل حکومت به مردم بر خالف مشروطه

امام خمینی  يچنین در نظریهباشیم. هم وجود شاه) حاکم بود مینوعی شخص محوري (
عالوه بر توجه بسیار زیاد نسبت به مشارکت سیاسی مردم به ابزارهاي الزم مشارکت 

دیگر اینکه وجود  ينیز توجه گردیده است. نکته ... سیاسی اعم از احزاب، مطبوعات آزاد و
بخشی به امام خمینی عامل نظارت و مشروعیت يس نظام سیاسی در نظریهأولی فقیه در ر

 باشد که باید داراي علم به قانون (فقه) و عدالت باشد. ي مختلف حکومت مینهادها
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Abstract: 
 

Common good as one of the basic concepts in political thought has not been studied 
independently yet. This concept, along with concepts such as public interests, public 
expediencies, public policy, common interests and common good, has formed the basis 
and foundation of most approaches and controversies of different schools. In the common 
discourse of political science, the public good refers to the material, cultural or 
institutional possibilities in which the members of a society share interests. This study 
aimed at providing the most fundamental sharing and differentiating aspects of Imam 
Khomeini and Ayatollah Naeini’s political ideas and their political views on the 
foundations of the theory of public good through a comparative study of their political 
ideas in the framework of the crisis theory of Thomas Spriggens. Accordingly, the main 
commonalities are the concepts such as legalism, denial of tyranny, the centrality of the 
role of the people in government and the differences, the form of government, the basis of 
government legitimacy and the conditions of Islamic rule. In general, both thinkers, 
according to scientific proposals in the field of the relationship between Sharia and 
politics, offered a special interpretation and created a new perspective in Shiite 
jurisprudential theories in dealing with new political concepts. Allameh Naeini's most 
central political views as the initiator of this movement in the Shiite political 
jurisprudential tradition were the rejection of tyranny and the jurisprudential justification 
of the constitutional government, which was based on his negative approach. On the 
other hand, Imam Khomeini, as the successor of Allama Naini, in this movement, with a 
broad and comprehensive approach and based on a positive approach, developed this 
issue.  
 
Key Concepts: Ayatollah Naeini; Common good, Imam Khomeini; Political thought  
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