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  چکیده:
 باب در ینیخم امام و ینیینا اهللا تیآ يها دگاهید بر یقیتطب ینگاه یپ در حاضر مقاله

 نظر غیبت دوران در سیاسی نظام لیتشک بر هیفق دو هر باشد. یم بتیغ دوره در یاسیس نظام
 ریتفس و برداشت به توجه با تیحاکم يها یژگیو و حکومت لیتشک نحوه در اما ،اند داشته

 ينحو به داشتند نظر افتراق و اختالف کردند اجتهاد آن اساس بر که یعقل و ینقل ادله از شیخو
 و یفقه سنت در حرکت نیا آغازگر مثابه به ینینائ عالمه یاسیس يها دگاهید نیتر يمحور که
 او یسلب افتیره اساس بر که بود، مشروطه حکومت یفقه هیتوج و استبداد دفع عهیش یاسیس
 ینگرش با حرکت نیا در ینیینا عالمه خلف عنوان به ینیخم امام حضرت مقابل، در شد. یم بنا
 در که نحوي به پرداخت. باب نیا در يورز شهیاند به یجابیا یافتیره هیپا بر و جانبه همه و عیوس
 هیفق مطلقه تیوال به یمردم یاله تیوال تیحاکم با یاسالم يجمهور هب سیاسی منظا باب
 در یاسیس نظام باب در ینیخم امام یاسیس شهیاند که است شده استدالل نینچهم .دیرس

 با مقاله نای در باشد یم تر جامع و تر کامل ینینائ اهللا تیآ یاسیس شهیاند به سبتن بتیغ دوران
 و یشکل يها لفهؤم یکل بخش دو در یاسیس نظام کی يها لفهؤم يا سهیمقا لیتحل روش

  .است گرفته قرار سهیمقا و یبررس مورد ییمحتوا يها لفهؤم
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  مسأله یانب و دمهمق
 آن مبانی و  میاسال متحکو پیرامون فراوانی اندیشمندان و علما تشیع، تاریخ طول در

 عمل، عرصه در .نهادند جامعه روي پش رهگشایی هاي دیدگاه و کرده بحث غیبت عصر در
 و ،ستا  هداشت را خود خاص يا هتجرب یک هر نیز ها نظریه این زا  هبرآمد سیاسی يها نظام
 میان در .سازند می و ساخته را خود فرهنگ الزامات و نیازها با متناسب سیاسی هاينظام
 مقوله در ویژه رساله و داده خاصی اهمیت نآ  هب سیاسی، متفکر و ندیشمندا  هفقی دو آنان،

 .اند کرده بررسی و بحث را اسالم سیاسی نظام و اندیشه و نهاده یادگار به  میاسال حکومت
 را نظریه و دیدگاه دو اسالمی، ایرانی سیاسی ندیشها  هعرص در تا است صدد در مقاله این

 فقهی آراي زا  هبرآمد که مشروطه حکومت از عبارتند که کند، بررسی سیاسی نظام باب رد
 خمینی امام آراء بر مبتنی  میاسال جمهوري حکومت دیگري و است نائینی اهللا آیت سیاسی

 نظام باب در ورزي ندیشها  هب جدیدي سیاسی فقهی فضاي درون در متفکر دو این .باشد می
 و عینی زمینه که جدید تاریخی شرایط تحت که پرداختند، یشخو نظر مورد سیاسی
 سنتی فضاي برابر در و بود آمده وجود به ،آورد پدید را مختلف حوزه در دیشیان نو ذهنی

 آخوند کنار در که بود اشرف نجف علماي از نائینی میرزاي .بود گرفته قرار محور فقه
 بر تکیه با و کرد، می پشتیبانی را همشروط نهضت مازندرانی، عبداهللا شیخ و خراسانی
 به استبداد طرد و سلب یعنی سلبی رهیافتی اساس بر و اصولی و فقهی هاياستدالل

 لمله،ا هتنزی و المها هتنبی کتاب نگارش با ایشان .پرداخت اسالم در حکومت نظریه تبیین
 در را مردم هجایگا کرد سعی و داد شرح را معاصر دنیاي در  میاسال حکومت يها مؤلفه
 از و نبیند لطمه جامعه در دین حاکمیت سو،یک از تا نماید تبیین اي گونه به  میاسال نظام
 امام .بماند محفوظ جامعه بخشحیات يها مشارکت و مشروع هاي زاديآ دیگر سوي

 حکومت طرح و مبانی خود، حاکمیت دوران عملی سیره و بیانات فقه، درس در نیز خمینی
 بین و کرد تعریف را  میاسال حکومت در موجود مدنی نهادهاي و ارائه را ساالرمردم دینی
 فقیه، والیت کتاب در ایشان يها دیدگاه که نمود برقرار همسازي و هماهنگ ارتباط آنان

 در يا همقایس تحلیل و روش با مقاله این .ستا  هیافت تجلی یشانا  هناموصیت و االسرارکشف
 و سیاسی نظام مورد در شیعی برجسته فقیه دو این سیاسی تفکرات مقایسه صدد
 ورزي اندیشه بررسی مجراي زا  هک بود خواهد این آن، هدف و باشد می نآ  هسازند يها مؤلفه

 مطلوب شکل نیز و آن انواع تشکیل، ضرورت حکومت باب در نایینی عالمه و خمینی امام
 مردم جایگاه و نقش یعنی سیاسی دیدج مفاهیم حوزه در پژوهش نیز و شکلی لحاظ به آن
 با همچنین و محتوایی لحاظ به  میاسال شوراي مجلس و فقیه والیت اکثریت رأي و



  221... و نائینی میرزاي سیاسی اندیشه تطبیقی مقایسه 

 این سیاسی اندیشه مورد در کامل نسبتاً تحلیلی به افتراق و اشتراك نقاط کردن برجسته
 کدام سیسیا ندیشها  هاینک از است عبارت حاضر پژوهش پرسش .برسد ندیشمندا  هفقی دو

 باشد؟ می ترجامع و ترکامل سیاسی نظام باب در غیبت دوران در متفکر دو این از یک
 دوران در سیاسی نظام باب در خمینی امام سیاسی ندیشها  هاینک از است عبارت ما فرضیه
 فرضیه اثبات اهمیت .باشد می نائینی عالمه سیاسی اندیشه از ترجامع و ترکامل غیبت
 طیف سر دو مثابه به بزرگ فقیه دو این يها ندیشها  همقایس تردیدبی که است نای در مقاله

 به را ما تواند می آنان، ندیشگیا  هوجو یافتن و خیر،ا  هسد در شیعی جدید سیاسی اندیشه
   .سازد آشنا غیبت عصر در شده تجویز سیاسی نظام يها متقین قدر

  
  سیاسی نظام شکلی عناصر

   حکومت ضرورت - 1
 روشی ارائه در فقیهان ویژهبه اندیشمندان اسالم، جهان در کبري، غیبت دوران آغاز از
 عالمه چون برخی اما .ندا هکرد ها کوشش جامعه مورا  هب دادن سامان براي پسند شریعت
 این علت و گیرند می قرار واالتري جایگاه در میان این در خمینی امام حضرت و نائینی

 براي نایینی عالمه .دانست دیرپا مسئله ینا  هب آنها دید زاویه رد بایستی را صدرنشینی
 نظري مبناي را عقلی مباحث دسته یک ابتدا مشروطیت، نظام از حمایت وجوب اثبات

 این طرح براي که خاصی چینش حقیقت در و دهد می قرار خویش دینی سیاسی دیدگاه
 ابتدا ایشان .بپردازد مشروطیت زا دفاع به تا کنند می کمک وا  هب گزیند می بر مباحث
 یک بدون بشر زندگی و جوامع نظم است معتقد کرده، تبیین را بشر براي حکومت ضرورت
 است، منوط حکومت وجود به سیاسی جامعه یک قوام و ندارد، امکان سیاست و حکومت

 سیاسی حاکمیت اصل لذا .شود می  مینظ بی و مرد و هرج دچار جامعه صورت این غیر در
 تمام و مسلم ام جمیع نزد معنی ینا  هبدانچ است: ضروري و الزم عمومی، امور انتظام براي

 شخص به قائم خواه است، سیاستی و سلطنت به متوقف بشر نوع تعیش و عالم عقالي
 ,Naeini( اغتصاب یا باشد حق بر تصدي که نآ  هچ و جمعیه هیأت به یا باشد واحد

 سلطنت از منظور شود می معلوم ستا  هآمد کتاب در که شرحی به توجه با ).6 :1979
 جاي به مصداق ارائه منظور به سلطنت واژه بیان و )؛Qaderi, 2005:237( است حکومت

 مطرح را خویش رعیت با حاکم بودن نو هم ضرورت سپس نائینی .باشد می قضیه کلیت
 یک بر بیگانه گرا  هک راچ باشد، قوم آن بدست باید  میقو هر حکومت است معتقد و کند می
 احساس تعهدي شان دینی امتیازات و استقالل و شرف به نسبت کند، حکومت قوم
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 را قوم آن مذهب، و دین و ملی هویت و فرهنگ متعددي هاي بهانه به رواین از کند، نمی
 آنچه هم  میقو هر قومیت و استقالل و شرف حفظ که است معلوم بالضروره نهد: می پا زیر
 واال خودشان؛ نوع به است شانامارت قیام به منوط وطنیه یا اشدب دینیه متیازاتا  هب عراج

 کلی به شانقومیت و وطن استقالل و شرف و ذهبم و دین اعظم ناموس و امتیازیه جهات
 حفظ نائینی عالمه است شکارآ هک چنان ).Naeini, 1979: 6( بود خواهد نابود و نیست

  میاقلی ثابت و بدیهی اصل دو را ها ملت ملی هویت و شرف زا صیانت و جامعه در نظم
   .رساند می ثباتا  هب را حکومت تکوین ضرورت اساس این بر داند می

 سال در اسالمی، متأخر متفکرین ترین برجسته از یکی عنوان به نیز خمینی امام
 به .پرداخت  میاسال حکومت باب در ورزي ندیشها  هب خود خارج هاي درس خالل در 1348

 ضرورت به اعتقاد و است نیاز حکومت به  میاسال احکام اجراي براي خمینی امام نظر
 والیت به اعتقاد از جزیی نآ  هرا در مبارزه و اداره و جراا  هدستگا برقراري و حکومت تشکیل

 برنامه و قانون حکومت، براي و است سیاسی دین اسالم تنها نه بنابراین .آید می شمار به
 مسلمانان دینی وظیفه و بوده واجب نیز  میاسال حکومت تشکیل براي مبارزه بلکه دارد،
 اسالمی، احکام و قوانین جامعیت ماما  هنظرگا از ).Imam Khomeini, 2002: 21( است
 و حادیثا  هالخراب و محروم و مظلوم مردم نجات لزوم (ع)، علی امام و (ص) پیامبر سنت

 :Imam Khomeini, 2002( کند می ایجاد را  میاسال حکومت يبرقرار ضرورت روایات،
 براي حکومت ضرورت وردم در خود مباحث در خمینی امام فوق، هاي آموزه بنابر ).19-23
  کند: می استناد دالیل از دست دو به ،بشري جامعه

 عرفی و عقلی دالیل حوزه در نقلی ـ شرعی دالیل ب) ؛عرفی ـ عقلی دالیل الف)
 و ناامنی از جلوگیري و جامعه نظم حفظ جامعه، در قانون اجراي چون مواردي از توان می

 و وحدت ضرورت انقالب، و قیام لزوم مظلومان، از دفاع و ستم و ظلم نفی مرج، و هرج
 نام آنها شکوفاسازي و آنان استعدادهاي رشد و جامعه افراد تربیت و تعلیم جامعه، اتحاد

 و اسالم قرآن، به استناد و تکیه با که است دالیلی منظور نقلی و شرعی دالیل حوزه در .برد
  از: عبارتند موارد این ترین مهم که گرفتند قرار توجه مورد آن تاریخ

 براي و بديا  هک (ص) اکرم پیامبر توسط شده بیان احکام اجرایی استمرار ضرورت - 1
   .است  میالزا مريا  هجامع

 هب مبادرت خمینی امام نظر از علی: حضرت و (ص) اکرم رسول سیره و سنت - 2
 ضرورت بر کاملی دلیلی خود (ع) علی حضرت و (ص) اکرم پیامبر سوي از حکومت یجادا 

   .است حکومت تشکیل
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 و تبیین يا هگون به  میاسال احکام از برخی اسالم: احکام و قوانین کیفیت و ماهیت - 3
 کامل اداري و سیاسی نظام یک ایجاد ریقط از جز آنها تحقق والً،ا  هک اند شده تشریح
   .اند شده وضع جامعه سیاسی اداره و حکومت تکوین براي خود ثانیاً، و نیست شدنی

 فضل مستند و موثق روایت چون، هاي روایت از فوق دالیل کنار در خمینی امام - 4
 )؛علی(ع حضرت حدیث و (س) زهرا حضرت خطبه (ع)، رضا امام از نیشابوري شاذان بن
  .)Jamshidi, 2005:476( گوید می سخن حکومت ایجاد ضرورت در نیز

 .ستا  هکرد اقامه  میاسال حکومت تشکیل ضرورت براي ادله خمینی امام کلی، طوربه
 هک طوريبه است؛ برخوردار واالیی جایگاه از ماما  هاندیش در حکومت نهاد اهمیت نیز،

 شئون از یکی که است قوانینی شرعی حکاما و نیست حکومت جزء ایشان نظر در سالما 
 ندارد رزشا  هنفس فی حکومت خمینی امام نظر به است شکارآ هک طور همان .است حکومت

 به خدمت و سالما  هعادالن نظام برقراري و الهی احکام اجراي براي يا هوسیل واقع در بلکه
 عنوانبه حکومت به خمینی امام نوعی به ).Imam Khomeini, 2002: 27( است مردم
 شد، ذکر که طورهمان .نگرد می مسلمانان و سالما  هعالی اهداف تحقق جهت در ابزار یک
 براي و دارد اشاره نیز شرع از دیگري دالیل به عرفی، و عقلی دالیل بر عالوه خمینی امام

 ایجابی رهیافت اساس بر آوريستداللا  هک کند می استناد حکومت تشکیل ضرورت اثبات
 جهت در نائینی به نسبت که است آشکار وضوح به و گیرد می خود به عملی صورت ایشان
    .ستا هکرد عمل تري کامل صورت به خویش اثبات

  
  حکومت انواع - 2

 از الهام با حکومت، وظایف و حکومت تشکیل ضرورت تبیین دنبال به نائینی عالمه
 کلیه وي کلی طوربه ابتدا در .رددا ها حکومت از خاصی بنديطبقه خارجی، هاي واقعیت

 رغم علی ها، حکومت غیبت دوره در است معتقد و داند می جائر را غیبت دوره هايحکومت
 (مشروطه) عادله محدود مقیده و ستبداديا  همطلق نوع دو به نهایی، تحلیل یک در تنوع

 تحکمیه و افیهاعتس و استعبادیه، تملکیه، را نآ هک اول نوع حکومت در .شوند می تقسیم
 آحاد مانند حاکم که است آن حکومت ویژه خصیصه ).Naeini, 1979: 9( خواند می نیز

 به را مملکت .فرماید می معامله اهلش و مملکت با خود، شخصیه موالا  هب نسبت مالکان
 و مراودت براي احشام و غناما  هبلک اماء و عبید مانند را اهلش و انگارد خود مال مافیها
  ).Ibid: 8( پندارد مخلوق و مسخر شهواتش درك
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 خویش طلقم ملک را خود کنترل تحت کشور و خود حق را حکومت کالم یک در
 بر مبتنی شیعه سیاسی اندیشه مبناي پذیرش با نائینی عالمه دیگر، سوي از .انگارد

 استدالل چنین معصوم، نائبان براي وي غیاب در و معصوم براي حکومت حق مشروعیت
 واقع در عدالت، نقص و آزادي سلب و حکومت امر در تصرف با مستبد حاکم که ندک می
  ست:ا  هشد مرتکب زول سه

  الهی؛ رداي اغتصاب بدلیل احدي اقدس ساحت به ظلم .1
  امامت؛ مقام غصب و ظلم .2
 ,Naeini( آنان حقوق غصب و خویش زیردست رعیت و مردمان به ظلم .3

1979:47.(  
 حکومت .نامد می والیتیه رژیم یا مشروطه حکومت را نآ  هک دوم نوع حکومت در
 نوعیه است امانتی و مالکیت و مملکت حفظ و نظم به راجعه اقامه بر والیت از است: عبارت

 رو این از .گیرد کار به مردم براي بلکه خود، هاي خواسته براي نه را کشور امکانات باید و
 اصل حال است، مملکت و نظم حفظ براي سرپرستی حق میزان به پادشاه سلطه حق

 عتبارا  هب دولت این نایینی زعم به ).Ibid: 8-11( غصب به یا باشد حق به چه حکومت
 سیاهی کنیز به را آن و نیست عیببی مشروعیت أمنش عتبارا  هب اما ندارد مشکلی عملکرد
 هاي آلودگی و تهشس را آلود خون هاي دست استبدادي نظام با قیاس در که کند می تشبیه

 با تصدي اصل غصبیت که زیرا ؛است باقی همچنان رنگاش سیاهی اما اند، زدوده را آن
 نوع این عملکرد اینکه دلیل به ولی ).Ibid: 48( شود  نمی زایل سلطنت مشروطیت

 برخی .است پذیرفتنی پس گیرد، نمی صورت  میظل مردم به نسبت و ستا هعادالن حکومت
 پیدا مطلوبیت دموکراسی شیعه جدید هاي نظریه در بعد به مقطع این زا  هک معتقدند

  ).Lake Zaee, 2004: 73( کند می
 و حدود اجراي جهت حکومت سیسأت لزوم صلا هک خمینی امام سیاسی اندیشه در

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

 رژیم زیرا داند، می مطرود را عهدي والیت و سلطنتی هاي حکومت حکومت فردي، اشکال
 مردم اکثر خواست با لذا ؛است کامل سلطه و وراثت بر مبتنی عهدي والیت و سلطنتی
 غلبه و زور معموالً را آن بنیان و انجامد، می فساد و ستبدادا  هب عالوه به دارد، تعارض
 سلطنت فرماید می زمینه این در خمینی امام ).Jamshidi, 2005: 481( دهد می تشکیل

 براي (ع) سیدالشهدا حضرت که است طلیبا و شوم حکومت طرز همان عهدي والیت و
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 ندارد عهدي والیت و سلطنت اسالم شد شهید و فرمود قیام آن برقراري از جلوگیري
)Imam Khomeini, 2005: 14.( یا گروهی فردي، شکل در چه ها حکومت طرفی، از 

 آن بر که محتواي و ماهیت به توجه با و خاص مقتضیات و شرایط در اکثریت جمعیتی
 شکل در مثال عنوانبه .شود واقع خمینی امام مطلوب و مقبول تواند می هستند، مبتنی
 از حکومت نوع ترینمطلوب نوعی به که برد نام معصوم شخص حکومت از توان می فردي
 ذکر آنها براي ماما  هک شرایطی با البته دانشمندان و فقها هاي حکومت یا است ماما  هدیدگا

 امام حضرت براي ها حکومت اشکال و شکل که ستا  هنکت ینا  هدهندنشان امر این .کند می
 حکومت محتواي است مهم ولا هدرج در ایشان براي آنچه و دارد قرار بعدي هاي اولویت در

 هک طوري و ؛داند می مردم خواست و مقتضیات و شرایط تابع را حکومت شکل زیرا است؛
 خویش حکومتی مدل را  میاسال جمهوري  میاسال انقالب پیروزي آستانه در خمینی ماما 

 بر آن در رفته کار و جمهوریت لفظ که ؛)Imam Khomeini, 2006: 181( داد قرار
 و سیاسی نظام نوع انتخاب در مردم حق پذیرش به که دارد اشاره حکومت بودن  میمرد

 امام دیگر طرف در .دهد می تشکیل را حکومت شکل و قالب و داشته اشاره آن حاکم
 اسالم .)Ibid:42-43( کرد معرفی  میاسال جمهوري از دیگري رکن عنوانبه را اسالمیت

 اصلی مبناي  میاسال کام و ها ضابطه و دهد می تشکیل ار نظام این اصلی ماهیت و محتوا
 و دین به مقید همواره  میاسال جمهوري رواین از و آید، می شمار به آن قوانین و ها سیاست
 از .کند عمل  میاسال مقررات برخالف تواند نمی و است آن شریعت هاي چارچوب به محدود

 ورزیشاناندیشه در را آنها از یک هر رهیافت تحصیل توان می متفکر دو این ستداللا  هنحو
 و ستبداديا  هب را ها حکومت استبداد طرد و سلب اساس بر نائینی عالمه .داد نشان

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

 در آن، شکل تا حکومت یک محتواي به ویژه عنایت رهگذر از خویش، ایجابی رهیافت
 به .نماید عملی هم و ایجاد هم را آن يا هشالود و محتوایی لحاظ به که است آن صدد

    .باشد می آن شکل از ترمهم ایشان براي سیاسی نظام یک محتواي که است دلیل همین
  
  آرمانی حکومت - 3

 توان می نایینی عالمه و خمینی ماما  هدیدگا از مطلوب و آرمانی حکومت بحث در
 مطلوب حکومت نوعی به ندیشمند،ا  هفقی دو هر واقع در .داد ارائه را يا هدوگان بنديتقسیم

 حکومت ب) غیبت)؛ (زمان ناممکن مطلوب حکومت الف) ند:ا هداشت خویش نظرگاه در را
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 مطلوب حکومت که گفت باید حکومت نوع دو این نسبت وضیحت در .ممکن مطلوب
 تحقق امکان  مینامعلو زمان در موقت و مقطعی طوربه شیعی، هاي آموزه بر بنا ناممکن،

 ممکن، مطلوب حکومت اما شود می متحقق (عج) زمان امام حضرت ظهور با و دارد
 که است آن حکومت ینا  هویژ خصیصه .دارد تحقق امکان مکانی و زمانی در که حکومتی

 مطلوب حکومت (یعنی اول نوع زا  هشد اقتباس نوعی به آن شکلی و محتوایی هاي مؤلفه
 در اول نوبت حکومت با نسبت حاکم، و حکومت مشروعیت بحث در ولی .است ناممکن)

   .دارد قرار بعدي مرتبه
 به .است مطلوب و آرمانی حکومت دینی، حکومت نائینی، عالمه سیاسی اندیشه در
 باشد، گرفته قرار لسالما هعلی معصوم شخص آن سأر در که دینی حکومت که طوري

 بهترین در چیز همه آن زیرا .است وي نزد در حکومت ترینآرمانی عبارتیبه و ترینمطلوب
 مقام بودن دارا دلیل به دارد جایی آن رأس در که میمعصو و ستا  هگرفت قرار خویش حالت

 به .ستا  همنز دارد، باز وظایفش اداي از را نسانا  هک حیوانی تمایالت هگون هر از عصمت
 جهل از ناشی خطاهاي از را وا  هک است برخوردار انتهاییبی و لدنی علم از وي عالوه،
 این و ندارد را خودکامگی و استبداد احتمال هرگز حکومت این در لذا ؛دارد می مصون
 زعم به ).Naeini, 1979:12( آید می حساب به ه)(والیتی دینی حکومت حافظ بهترین
 دارد وجود دینی غیر حکومت از دینی حکومت کردن جدا در دیگر مهم عنصر یک نائینی،

 والیتیه اساس ست:ا  هگفت والیتی حکومت درباره نائینی .است حکومت بودن (والیتیه) آن و
 است مبتنی رقیت و اسارت از آزادي بر هم باشد غاصب مغتصب متصدي چه اگر بودن

)Ibid:64در که ست،ا  هوالیتی مشروطه حکومت همان نائینی ممکن مطلوب حکومت لذا )؛ 
 از .دارد وجود مردم واالي نقش حاکم و حکومت، بودن محدود و مفید مساوات، آزادي، آن

 در است، عدالت سمت به آن دادن سوق و حکومت قدرت کنترل نائینی دغدغه که آنجا
 دیگر عنصري وسیله به را خویش مطلوب حکومت او معصوم، ماما  هب دسترسی عدم شرایط

 شوراي مجلس عنصر نای .دهد می افزایش را مطلوبیتش و کند می تقویت حکومت برابر در
 حفاظت در مقدور قدر به عصمت اصل جانشین نظاره و مسدده قوه عنوانبه که است ملی

 شود می مساوات و زاديآ  همبارک اصل دو این فتنر دست از و ستبدادا هب سلطنت تبدیل از
)Ibid:13-17.(    

 حکومت، سیسأت جهت در ایشان قداما  هواسط به نیز خمینی، امام سیاسی اندیشه در
 همسئل ایشان نآ  هدیدگا از .است برخوردار فراوانی اهمیت از حکومت مطلوبیت مسئله

 تابع حکومت شکل و است آن ايمحتو و ماهیت حکومت، یک مطلوبیت مورد در صلیا 
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 از مطلوب حکومت کلی، طوربه .)Jamshidi, 2000: 98( است مکانی و زمانی مقتضیات
 بودن  میاسال و بودن  میمرد عدالت، را آن ماهیت و محتوا که است حکومتی مام،ا  هدیدگا

 شکل و وجه بهترین در خمینی ماما  هدیدگا از ها ویژگی این ).Ibid:91( دهد تشکیل
 رویه از پیروي به همواره خمینی امام .ستا هیافت تجلی معصوم فرد حکومت در خویش

 نظر مورد  میاسال جمهوري حکومت داشت: اذعان لسالما هعلی معصوم فرد مطلوب حکومت
 ,Imam Khomeini( گرفت خواهد الهام (ع) علی امام و (ص) اکرم پیامبر رویه از ما

 نزدیکی جهت در بایستی لسالما هعلی معصوم ماما  هب ترسیدس عدم دلیل به .)334 :2006
 بنابراین ،گردد لحاظ ممکن مطلوب، حکومت در آن هاي ویژگی آرمانی، حکومت نآ هب

 و اولیه هاي شاخص دسته دو در شمرد برمی حکومت این براي ماما  هک را خصایصی توان می
 شرط یا مطلوب حکومت یک اساسی هاي بنیان و عناصر توان می را ولا  هدست داد: جا ثانویه
 اسالم قوانین و ضوابط بر ابتناي یا بودن  میاسال عدالت، از عبارتند: که کرد تلقی آن الزم

)Ibid: 464،( بودن  میمرد )Ibid: 330( ها شاخص دیگر دسته .عمومی آراي بر ابتنایی و 
 کمال شرط را آنها توانب شاید لذا و هستند ثانوي اهمیت داراي ولا  هدست با نسبت در

 مقررات و احکام بودن اجتهادي آگاهی، و علم نظیر: یهای شاخص .دانست حکومت
 گزاري خدمت پذیري،انتقاد مدیریت، و تدبیر حسن ورع، و تقوا )،Ibid: 178( حکومتی

)Ibid: 464،( دانست سیاسی ثبات و داري امانت.   
  
   اسالمی شوراي مجلس ملی/ شوراي مجلس - 4

 ندیشمندا  هفقی دو سیاسی اندیشه کانون در ثیرگذارأت نهادي مثابه  به شورا مجلس
 در "شورا" مفهوم به ملی، شوراي مجلس ضرورت اثبات براي نائینی عالمه .باشد می مطرح
 ایشان نیز و است "فیه ماالنص" حوزه در شورا کارکرد نائینی زعم  به .پردازد می اسالم
 کار به ملی، شوراي مجلس یعنی عصر، آن در مطرح موضوع با رابطه در را شورا بحث

 این نبوي سیره و قرآن نص به که بود معتقد و کرد می استدالل آن مشروعیت بر و گرفته
 ،عمران (آل "االمر فی شاورهم" و مبارکه آیه داللت ست:ا  میاسال مسلمات از حقیقت

 مکلف امت عقالي اب مشورت به و مخاطب بدان را عصمت نفس و عقل که ،)159
 شوري أمرهم و" مبارکه آیه و است ظهور و بداهت کمال در مطلب این بر اند فرموده
 لیکن نباشد، دلیل مشورت رجحان زا  هزیاد بر نفسه فی چه اگر ،)38 ،(شوري "بینهم

 ظهور کمال در شود، برگزار نوع مشروت به که است آن بر نوعیه امور وضع آنکه بر داللتش
 مبتنی جمله از شورا اهمیت و مشروعیت بر نائینی دلیل ).Naeini, 1979:53-54( است
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 (ع) امیرالمؤمنین و (ص) اکرم پیغمبر روش که است معتقد و است علوي و نبوي سیره بر
 به نیز دیگري استدالل با نائینی مرحوم عالوه به ).Naeini, 1979:62( است  بوده این بر

 حکومت و والیت چون بود معتقد و رسید می مشورتی سازمان تصمیمات و شورا ضرورت
 و شهوت قواي و باشند عدالت یا عصمت حد به محدود که است کسانی براي باالستحقاق

 اراده زمام و ایمان و حق حقوق نیروي به متصل عقل حکومت به محدود و محکوم غضب
 عالی شخصیت این دامان به دست چون گردد، منبعث آن از و باشد عاریه ملکات دست به

 قواي باید ناچار پس اند،شهوت محکوم و ذات به مستبد متصدیان عموم و رسد نمی الهی
 باشند صالح علمیه قواي تحت در متصدیان و باشد نفسانی ملکات جاي  به بیرونی قانونی

 از تخلص راه که است "شورویت" حقیقت همان این و نمایند، جلوگیري طغیان زا  هک
 واجبات، از دین نظر از تخلص و تحدید این گذشت که چنان و است نآ  هب حصرمن استبداد

 مشهود نائینی نظریه در که طور همان ).Ibid:54-57( آید می شمار به ضروریات زا  هبلک
 دولت، و شاه بر یعنی غاصب، نهاد بر که داند می نظارتی نهادي را شورا مجلس وي است،

 دولت، و شاه قدرت مهارت گیرد: می نظر در آن براي را اسیسا  هویژ کار دو و دارد نظارت
 ختالفا  هب و مکان و زمان مقتضیات و مصالح تابع که منصوصات غیر حوزه در گذاري قانون

 گذاري قانون نحوه بر مجتهدین سوي زا هک افرادي روند این در .است دگرگونی خور در ها آن
 رهیافت اساس بر نائینی .دهند می مشروعیت نینقوا نظارت، ینا  هواسط به و داشته نظارت
 را آن و بکاهد حکومت استبداد و ظلم از مجلس، رهگذر زا  هک است آن پی در خود، سلبی

 مرکز به آشکارا وي گاه نظر در مجلس نهاد جهت همین به دهد، سوق عدالت سمت به
 بدل ـ شرعی مسلم اماحک استثناي  به ـ سیاسی امور تمام در گذاري قانون و گیري تصمیم

 رأي" بحث آن در شورا مجلس باب در خود بحث اثناي در نائینی همچنین ؛شود می
 سیاسی جدید مقتضیات نقش نمایانگر این و کند می مطرح نیز را "مساوات" و "اکثریت

   .باشد می نائینی سیاسی اندیشه گیري شکل در زمان آن
 حوزه وي نظر به که کرد استنباط را رهگزا این مجلس نهاد نائینی نگاه از توان می

 مبناي .گیرد می صورت آنان بین توافق و شورایی ارتباطی طریق از مردم وسیله به  میعمو
 و سیاسی زندگی عرصه در عمل مبناي  مثابه به کثریتا  هدیدگا تقویت شورا، در توافق این

 واگذاري در بزرگی گام نتیجه) لحاظ (از مشورت چیستی درباره داوري این .است اجتماعی
 زندگی مختلف سطوح در گرفت شکل ارتباطی عقالنیت با اجتماعی زندگی تنظیم

   .است اجتماعی
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 در مقام باالترین عنوانبه را مجلس خمینی امام اسالمی، جمهوري نظام تأسیس با
 ملت فرساي طاقت هاي زحمت عصاره و )Imam Khomeini, 2006: 200( مملکت

 نخستین نمایندگان به  میپیا در امام حضرت .)Ibid:370( کند می معرفی نایرا مسلمانان
  اند: داده توضیح چنین  میاسال نظام در را آن هاي ویژگی  میاسال شوراي مجلس دوره

 از است،  میاسال جمهوري نظام نهادهاي تمام رأس در که اسالمی، شوراي مجلس
  میاسال .است آن بودن ملی ـ اسالمی ها آن ترین مهم که است برخوردار خاصی هاي ویژگی

 است:  میاسال مقدس احکام با مخالف غیر قوانین تصویب راه در تالشش تمام که است
 ستا  هجوشید ملت متن زا  هک است، ملی و نگهبان محترم شوراي از برخورداري با خصوصاً

 خانه مجلس روزام .ستا  هکوتا آن سرنوشت از نانآ  هب وابستگان و غرب و شرق دست و
  ).Ibid:420( است ملت واقعی
 است گذاري قانون نهاد عنوان به مجلس ویژه شأن و جایگاه دهنده نشان فوق تعابیر 

 احکام اجراي براي هایی برنامه و نامه آیین تدوین نخست، ست:ا  هدوگان اي وظیفه داراي که
 با مغایر که اي گونه به ملی نیازهاي مینأت راستاي در قوانین وضع دوم، .است  میاسال

 و یابند می افزایش بعدي مشکالت با نظام مواجهه با اختیارات این .نباشد  میاسال احکام
 مجلس به نیز ثانویه احکام اساس بر و ضرورت حسب بر اولیه احکام با مغایر قوانین وضع

 جلسم اکثریت  عهده به را ضرورت تشخیص اي، نامه در خمینی امام .شود می واگذار
 رأي از  پس و ندارند فقهی والیت عمالا  هب ربطی ثانویه احکام" امام نظر از .گذارد می

 زا منظور ).Ibid:321( ندارد را را ها آن رد حق میمقا هیچ نگهبان، شوراي انفاذ و مجلس
 هجامع مورا  هکلی تنظیمات به مربوط مصالح و ها ضرورت وجود مام،ا  هاندیش در ثانویه احکام

 که است روشن .است مجلس نمایندگان عهده  به مصالح و ها ضرورت آن تشخیص که ستا 
 مجلس به بیشتري قانونی قدرت مصلحت و شریعت بین آشتی در امام موردنظر حل  راه

 به موارد برخی در را اجتماعی مصلحت به دستیابی سازوکار امام .داد می  میاسال شوراي
 معناي  به امر این ).Ibid:321( داد ارجاع میاسال شوراي مجلس اعضاي سوم دو پذیرش

 تشخیص مجمع" دیگر موارد در .باشد می مردم نمایندگان قاطع کثریتا  هب ارجاع
 نمایندگان شامل و عقد و حل اهل از جمعی از متشکل که داد تشکیل را "مصلحت

   .شد می کشور در اجتماعی و فرهنگی سیاسی، مهم هاي گروه
 خویش، ایجابی رهیافت مبناي بر خمینی ماما  هک فهمید توان می فوق عبارات از
 شوراي مجلس نهاد تقویت رهگذر از را مردم نمایندگان نظر و رأي تا بود صدد در همواره

 بر و فقهی، مهم چهره یک و انقالب رهبر عنوان به امام اساس این بر .کند حفظ  میاسال
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 نظام مصلحت از و بخشید ارتقا شیعی فقه در ار "مصلحت" جایگاه خود اصولی مبناي پایه
 حوزه خوردن گره اصوالً .دارد اولویت دیگر مصالح بر که کرد یاد مصلحت ترین مهم عنوان به

 در  میاسال دولت ترتیب  این  به و ؛گردد می منجر آن شدن عقالنی به مصلحت، با سیاست
 وضع قانون ملی، مصالح مینأت هدف با و نشیند می شارع جاي  به  میعمو مورا  هحوز
 یجرا هاي نگرش و گردید شیعه سیاسی فقه حکاما  هب نگرش تغییر به منجر امر این .کند می
 اندیشه بر  میمه تأثیرات و کرد تحول دچار بود متکی گرایانهفرد فقه نوعی بر عمدتاً که را
   .گذارد جاي بر سیاسی فقه و

 ابتکاراتی ملی، شوراي مجلس باب در خویش عصر در نائینی عالمه چه اگر حال
 ناقصی موضع در نظر هر از زمینه، این در خمینی امام هاي بحث با نسبت در اما داشت،

 و حکومت دستگاه کنترل حوزه این در نائینی دغدغه شد، گفته که طور همان .گیرد می قرار
 ایشان هدف .بود تر وسیع مراتب  به چیزي امام حضرت دغدغه اما .بود آن استبداد کاهش
 در نیز  میمرد مصالح بهتر چه هر تأمین ها این کنار در و بود دین احکام و شریعت اجراي
 به چه و شکلی لحاظ  به چه  میاسال شوراي مجلس نهاد لذا .داشت قرار یشانا  هتوج کانون
   .بود ملی شوراي مجلس از کارآمدتر و تر کامل مراتب  به محتوایی لحاظ

  
  سیاسی نظام واییمحت عناصر

  فقیه والیت اسالمی: حاکم شرایط - 1
 سرپرستی، دوستی، چون گوناگونی معناي و شده گرفته »ولی« ریشه از »والیت«
 و تصدي را والیت سیاسی، فقه اصطالح در اما .ستا  هآمد امارات و تصرف پیروي،

 در والیت عددمت کاربردهاي میان از ).Fawzi, 2005: 131( کردند معرفی امر، سرپرستی
  هبود پذیر امکان آن از سیاسی تغییر که است موردي تنها حاکم والیت شیعه، مختلف ابواب

 ترینمهم و ترینمبنایی .کرد جستجو توان می نراقی و الغطاکاشف آثار در را آن تبار و ستا
 مجتهدین والیت قلمرو به نسبت نهاآ  هادل و تفسیر به بحث، مورد متفکر دو تفاوت

 هنکت دو تا دو زمان متم نائینی دیدگاه از فقها والیت بحث ).Feriahy, 2004( گردد میبر
 دوم و است محدود و موجز فقیه والیت با ارتباط در نایینی مباحث اینکه نخست ست:ا 

 اخیر هاي دهه تعبیر به و فقیهان عامه والیت معناي به وي نظرگاه در فقیه والیت اینکه
 متیقن قدر باب از و حسبیه امور حد در فقیه والیت بلکه نیست، فقیه مطلقه والیت

 در را آن اما است، غیبت عصر در فقیه والیت به معتقد شیعی سنت به بنا نائینی .باشد می
 مامیه،ا  هطائف ما مذهب قطعیات جمله از دانند: می مذهب قاطعیت از و حسبیه مورا  هحوز
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 همالا  هب مقدس شرع رضاي عدم که را نوعیه الیتو زا  هآنچ غیبت عصر در که است این
 را غیبت عصر فقهاي نیابت نامیده، حسبیه وظایف باشد، معلوم هم زمینه این در حتی آن
 چون و مناصب جمیع در عامل نیابت ثبوت عدم با حتی .دانستیم ثابت و متیقن قدر آن در

 راجعه وظایف همیتا  هبلک و سالما  هبیض ذهاب و نظام ختاللا  هب مقدس شرع رضاي عدم
 وظایف لهذا .است قطعیات اوضح زا  هحسبی امور تمام زا  هاسالمی ممالک نظم و حفظ به

   ).Naeini, 1979:46( بود خواهد مذهب قطعیات زا  همذکور
 تقریر که لطالبا همنی در وي .است قائل »مطلقه والیت« معصوم، امام براي نایینی

 قابل غیر والیت کند: می تقسیم قسمت دو به را والیت ابتدا ت،اوس فقهی بحث دوره اولین
 بخشیدن نظم و سیاسی مورا  هب مربوط را بخشی دوم قسم در .تفویض قابل والیت تفویض

 ,Najafi Khansari Betaj, 2009( قضاوت و فتاءا  هب را بخشی و دانند می جامعه مورا  هب
 دانست فقیه والیت باب در نایینی  میعال المهع مباحث از را استنباط این توان می ).236

 ایشان سیاسی بعد از .نمود می تقسیم دینی و سیاسی بعد دو به را حکومتی امور وي که
 مردم عهده بر دیگر سیاسی امور که است معتقد و داند می فقها عهده بر را قضاوت امر فقط
 به را سیاسی امور نائینی .داند می هافق اختیار در را افتاء نیز دینی بعد از همچنین ؛باشد می
 در گذاريقانون بر نظارت و قضاوت مسئله آن امور ترینمهم که والیتیه، امور بخش دو

 تقسیم ست،ا  هغیر و اقتصادي نظامی، مسائل منظور که والیتیه، غیر امور باشد، می مجلس
 غیر یا ستا  هوالیتی مورا جزء که داشتیم تردید يا همسئل در اگر ایشان زعم به .نماید می

 از خود تفسیر در نائینی .داد آنان با را آن اختیار و نمود واگذار مردم به را آن باید والیتیه،
 و حوزه امکانات زا  هک برآوردي با و رسد نمی »فقها سیاسی والیت« به سیاست، و شریعت

 چارچوب در محدود، »فقیه والیت« به دارد اجتهاد و فقه وضع و دین علماي نهاد
 عالمه رسد می نظر به .کند می اکتفا حکومت تحدید به صرفاً و ورزد می قناعت مشروطیت

 و تسامح جدید تحوالت برابر در اندیشمصلحت و گراعمل فقیه یک عنوانبه نایینی
 و عرفی و دموکراتیک سیستم یک قالب در مجتهدان که است آن بر و داده نشان سازگاري

 نظم و  میاسال ممالک حفظ در محدود مشارکت به فن، اهل و تخصصینم دیگر کنار در
 فقیهان همین آن از را مشروطه حکومت مشروعیت دیگر سوي از ایشان .بپردازند  میعمو
 نائینی عالمه به نسبت بالعکس وضعیت »فقیه والیت« خمینی ماما  هگا نظر در .داند می نیز

 اساس بر والیت .داند می غیبت دوره در شیعه منظا اصلی رکن را فقیه والیت اما .دارد
 (قرار جعل مانند ندارد؛ جعل جز واقعیتی و است عقالیی اعتباري امور از ایشان: برداشت

 فرقی هیچ موقعیت و وظیفه لحاظ از صغار قیم یا ملت قیم .صغار براي قیم تعیین) و دادن
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 دانستن سن هم و قیمومت عنوانبه والیت تلقی ).Imam Khomeini, 2002:51( ندارد
 شیعه، فقهی واژگان دستگاه در آن نسبی معناي با متناسب نابالغ افراد سرپرستی با آن

   ).Kadivar, 1999: 45( است غیر و شئون به قیام و تصرف تصدي، یعنی
 موضوعاتی زا  هفقی والیت کند: می کیدأت  میاسال حکومت یا فقیه والیت رساله در امام

 معنی ینا  هب .ندارد احتیاج برهان به چندان و شود، می تصدیق موجب آن تصور که است
 برسد فقیه والیت به چون باشد دریافته مانند از حتی را  میاسال احکام و عقاید کس هر که
 خواهد بدیهی و ضروري را آن و کرد خواهد تصدیق درنگبی آورد، تصور به را آن و

 میعمو حوزه در فقیه خمینی، امام زعم هب ).Imam Khomeini, 2002:9( شناخت
 اداره و استقرار جهت را الزم سیاسی قدرت رواین از .است الید مبسوط کامالً جامعه، 

 و طرح با همزمان امام حضرت .گردد میبر وا  هب امور تمام مشروعیت و است دارا »حکومت«
 که: کند می اشاره ،)1358( ایران  میاسال جمهوري اساسی قانون در فقیه والیت تصویب

 نظارت برود بیرون خودش مجاري از امور این نگذارد که است امور بر والیت فقی، والیت«
 در تنها فقها سیاسی والیت مام،ا  هدیدگا از بنابراین )؛Ibid:311( »هادستگاه همه بر کند

 حکاما جمیع بر فقیه ولی حکومت ختیاراتا  هبلک شود، نمی خالص حسبیه امور چارچوب
 دیگر احکام تمام بر که اولیه احکام از یکی حکومت مام،ا  هدیدگا از .دارد تقدم الهی

 به حکمش و است »شریعت ناطق« فقیه بنابراین ؛)Ibid:457( دارد رتبی تقدم حکومت
 از خورد، می قید نیز مواردي در این ولی باشد، می ثانویه و اولیه احکام از فراتر رتبی، لحاظ
 )3 سالمی؛ا  هجامع مصلحت رعایت )2 شریعت؛ اهداف چارچوب در حرکت )1 جمله:
 هر گذشت، که طور همان ).Mogheimi, 2001: 88( شخصی نه  میعمو حوزه در تصرف

 فقهی، ـ اصولی مبناي سنت، و قرآن از خود  میعل هاي پیشینه به عنایت با متفکر دو
 سیاست و شریعت رابطه زمینه در ینمعصوم سیره نیز و مکانی و زمانی مقتضیات از آگاهی
 از فقیهان والیت اش،سلبی رهیافت اساس بر نائینی تفسیر در .نمودند ارائه خاصی تفسیر

 اش،ایجابی رهیافت اثر بر امام تفسیر در که حالی در .کند نمی تجاوز قضاوت و افتاء حد
 میاسال حکومت تقلمس نظام تأسیس امکان و یابد می يا همالحظ قابل توسعه فقها والیت

 امام هنر ولی دارد وجود نیز دیگر فقهاي از برخی آثار در فقیه والیت نظریه شود می فراهم 
 تبدیل سیاسی نظریه به و خارج خود فقیه شکل از را نظریه ینا هک است آن خمینی

 با ماما  هک است این مهم نکته .ریزد می پی را جدیدي سیاسی نظام آن اساس بر و کند می
 فقهایی از بنیادینی طرز به را خویش نظریه اسالمی، حکومت تشکیل کردن تلقی واجب
   .دهد می ارائه ترکامل وجهی در را آن نوعی به و سازد می متمایز دیگران و نائینی چون
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  مردم جایگاه و نقش - 2
 و ندیشمندانا  هتوج مورد دیرباز از جوامع به بخشی سامان اندیشه کلی طوربه
 پر موضوعات از سیاسی نظام یک در مردم نقش يا همقول میان این در .ستا  هبود نمتفکرا
 برخی و دیدند می پررنگ حکومت یک در را مردم نقش متفکران از برخی باشد می اهمیت

 نیز اسالم جهان متفکرین میان این در اند داشته نقش این دادن نشان رنگکم در سعی نیز
  میاسال حکومت الگوي قالب در اندیشمندان این بیشتر .ردخومی چشم وضوح به امر این

 هاي موزهآ حاکمیت واسطه به جدید دوران در .پرداختند زمینه این در ورزي ندیشها  هب
 عالمه و خمینی امام .کرد پیدا افزایش نیز حکومت در مردم نقش به توجه دموکراتیک

 اهمیت ها آن حقوق و مردم براي صه،عر این در شیعه علماي ترینبرجسته عنوانبه نائینی
 در نائینی .ستا  هبود دین از ها نآ  هگرایان مردم تفسیر واسطه به این و شدند قائل يا هویژ

 فقها والیت نظریه به عنایت با و بخشد می وسعت را مردم حوزه مردم، و حاکم بین نسبت
 مقابل، در اما .نماید می هاآن يأر و مردم جایگاه به بخشیدن اعتبار براي را کوشش نهایت

 حاکم و مردم بین تعادل برقراري پی در خویش فقیه والیت نظریه پایه بر خمینی امام
 کرد سعی که دانست حکومت در مردم حقوق دینی پردازنظریه باید را نائینی عالمه .است

 عبد و وكممل از را هاآن و کند مندنظام  میاسال منظر از را سیاست در مردم عملی حضور
 ترین مهم جهت بدین .باشند مهاري دولت سرکش قدرت براي تا کند خارج بودن پادشاه
 ,Shariatmadar Jazayeri( است  میمرد حق و الهی تکلیف کردن سازگار نائینی، تالش

2000: 103.(  
 و مشروطه نظام نظري توجیه با را  میعمو عرصه در مردم مشارکت نائینی عالمه

 ابزاري عنوان داشتند حضور آن در مردم نمایندگان که مجلس مانند آن با مرتبط نهادهاي
 گسترش عملی مشارکت نائینی .گرفت بکار پادشاهی سرکش قدرت کردن محدود براي
 و کرد حق یک به تبدیل استبدادي حکومت مقابل در را مشروطیت نهضت در مردم یافته

 در پادشاه شریک را مردم و کرد فاعد آن از نظري لحاظ از دینی قوي هاي استدالل با
 و شریک نوعیه قواي از غیرها و مالیه در سلطان شخص با ملت آحاد دانست: سیاسی قدرت
 و مالک نه اند نوع امین همگی امور متصدیان و یکسان و متساوي آنها همه به نسبت

  هب و ملت مسئول خود داريامانت ي وظیفه به قیام در اجزا و اعضا سایر مانند و مخدوم
 آنها حق باب از را حکومت در مردم مشارکت ایشان ،بود خواهند مأخوذ تجاوز ندكا

 جمله از حکومت در مردم مشارکت وقتی وي نظر از .)Naeini, 1979: 11-12( داند می
 سؤال مورد را دولت در را دولت بتوانند که باشند آزاد آنقدر باید بنابراین باشد، آنها حقوق
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 از شواهدي مردم اعتراض حق و مشارکت نوع این براي و )Ibid: 12( دهند قرار اعتراض یا
 سه ارائه با نائینی این، زا  هگذشت ).Ibid: 11-12( کند می ذکر نمونه عنوانبه اسالم تاریخ
  گذارد: می صحه حکومت در مردم حق این بر روایات و یاتآ  هب ستنادا  هب نقلی و عقلی دلیل

 آن ثباتا  هب روایات و آیات زا  هاستفاد با که  میاسال حکومت بودن مشورتی لزوم .1
    .پردازد می

 حق پردازند می حکومت به نوعیه مصالح حفظ براي که مالیاتی دلیل به مردم .2
   .دارند حکومت در مشارکت
 از جلوگیري براي و است مسلمات از اسالم در که منکر از نهی وجوب جهت از .3

  .)Ibid: 78-79( دارند را حکومت در مشارکت حق مردم ملت، حقوق به نسلطا تجاوزات
 به اما اهمیت پر رتیصو به نیز خمینی امام نزد در مردم براي جایگاه و نقش این

 جمهوري کلمه روي بر چه گر امام حضرت .است مطرح نائینی عالمه از ترمتفاوت نوعی
 است  میاسال جمهوري ما کومتح شکل کنند: می تصریح و اند داشته خاصی عنایت

)Imam Khomaeini, 2006: 304محتواي منهاي حکومت شکل که است معلوم اما )؛ 
 دارد، همیتا  هک نیست رژیم حقوقی شکل فرماید: می لذا ،ندارد چندانی ارزش آن،  میمرد
 :Ibid(  گرفت نظر در را  میاسال جمهوري یک توان می طبیعتاً .است مهم آن محتواي بلکه

 در توان می را سیاسی نظام یک محتوایی عناصر از یکی مثابه به مردم به دادن اهمیت ).3
 لفظ مورد 1212 و ملت لفظ 1523 ایشان بیانات مجموع در که کرد مشاهده نکته این

 مجموع در امام، توسط هاآن مترادف غالباً کاربرد به توجه با که ستا  هشد تکرار مردم
 خمینی امام بینی جهان در ).Qaderi, 1999: 311( اند شده تکرار ظلف دو این بار 2735
 از حکومت همه .نیست جدا مردم از هم حکومت نیست جدا سیاست از دین که گونه همان
 او .دانند می خود از را آن چون هستند، حکومت یاور و پشتیبان مردم و است مردم

 دولت به متعلق چه هر و دولت .است تمل از هم دولت و اند دولت از ملت همه فرماید: می
 قشرها همه میان هماهنگی این تا و دولت، پشتیبان هم ملت و است ملت خدمتگزار است

  ).Ibid: 388( اسالمی جمهوري این دید نخواهد آسیب هست،
  سلطه قطع باعث که است ملت و دولت وحدت یا قدرت، یگانگی همین مام،ا  هدیدگا از

 :Ibid( شود می کشور هاي ثروت و امکانات بر نهاآ هسلط مانع و استعمارگر هاي قدرت
 ماما  هنظرگا در مطلوب حکومت هاي ویژگی از یکی شد، ذکر تر پیش هک طور همان .)389
 و گیري شکل لحاظ و حکومت چه است این معناي به که است، آن بودن  میمرد راحل
 میمرد مقبولیت و مشروعیت داراي لذا و دباش یافته ابتنا مردم خواست و نظر و آرا بر ایجاد
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 عمیق، پیوند که مردم با حکومت این در رهبري پیوند بر همواره امام این، بر عالوه .باشد 
 رابطه مردم با را خود رابطه ماما هک اي گونه به .داشتند تأکید است، اعتقادي و باطنی

  ).Ibid: 354( هستم برادر ایران مردم با من داند: می برادرانه
 اتکا با را سیاسی دیگر هايساحت  میتما بصیرتی و بینیجهان چنین مبناي بر امام

 نسبت خمینی امام ).Ansari, 2006: 18( کنند می مشخص و تعریف مردم نظر و رأي به
 تنها نه وي .داردبرمی جلوتر گام یک حکومت در مردم مشارکت زمینه در نایینی عالمه به
 و تکلیف باب از را آن  هک ورزد می تأکید آن بر و گذارد می صحه تحکوم در مردم حق بر

 جامعه از خاصی قشر یا و نتخابا  هب محدود را تکلیف این او .کند می نگاه شرعی وظیفه
 تنها، روحانی نه که است این ما حرف داند: می افراد و سیاسی شئون همه در بلکه داند نمی
 یا باشد، دولت مال که نیست ارثی یک سیاست .کنندب دخالت سیاست در باید قشرها همه
 چنین .)Imam Khomeini, 2006: 15( باشد خاصی افراد مال یا باشد مجلس مال

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

 کرد، ایجاد مردم سیاسی مشارکت در تحولی  میاسال نظام ایجاد با خمینی امام .گیرد می
 شعور با و گاهانهآ  هبلک نیست تابعی نائینی عالمه اثر مانند آنها مشارکت که طوري به

 نیز آنها مشارکت براي و اند شده فرهنگی و اجتماعی مختلف هاي عرصه وارد سیاسی
 هب ایران اسالمی مهوريج اساسی قانون ششم اصل .ستا هشد ایجاد الزم یاسیس نهادهاي

 نائینی عالمه به توان می مقابل نقطه در ).Tajani, 2000: 24-25( ستا  هپرداخت هانآ
 اما است قائل یجایگاه و نقش حکومت در مردم رايب کهآن رغمعلی وي که گرفت اشکال
 در ... و مطبوعات احزاب، ها، انجمن .آورد نمی میان به فهد ینا  هب نیل ابزارهاي از سخنی

 در این .باشد می مجلس روي بر آن کیدأت و تمرکز نقطه تنها و ندارند جایگاهی نظریه این
 نآ  هب توان نمی مردم، مشارکت کنندهتسهیل نهادهاي وجود بدون که ست است حالی
 سوي در اما .ایجابی تا است سلبی تربیش زمینه این در عالمه رهیافت بخشید روشنی جلوه
 کیدأت  میمرد هاي خواسته و نظرات انتقال هاي راه و بزارهاا  ههموار خمینی امام دیگر،

 ,Imam Khomeini( دانست می ضروري و الزم را مورا  ههم در مردم مشارکت و کرد می
 آزادي بر امام مر،ا این جهت در .نمود می تبیین را کارها را اساس این بر )؛55-56 :2006

 هلیوس مصابه به مطبوعات آزادي بر نیز و مردم مصالح نیانداختن خطر به صورت در احزاب
 رايآ مبحث و انتخابات مورد در همچنین .)Ibid: 327( کرد می کیدأت ملت دهندهنعکاسا 

 نظر در  میعمو تکلیف یک و عقلی و شرعی وظیفه عنوانبه را انتخابات در شرکت مردم
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 بود خواهد  میعمو رايآ  هب متکی ما میاسال حکومت فرمود: می بارهاین در و ؛() گرفت یم
)Ibid:249(. مشارکت و نقش باب در خمینی امام عمل و اندیشه گفت توان می رواین از 

 است نائینی عالمه او سلف عمل و اندیشه تریافت کامل شکل مراتب و حکومت، در مردم
   .شود می معنادار یتاریخ نگاه یک در که
  
   عدالت - 3

 که دارند مقاصدي و اهداف خویش، مشروعیت مصدر و ماهیت حسب بر ها حکومت
 مالی يها نیاز مینأت دینی غیر يها حکومت مهم هدف .کنندمی تالش نآ  هب نیل جهت در
 جهت به ها حکومت همه غربی، متفکران سیاسی اندیشه در .است خود مردم معیشتی و

 تکیه اساسی هدف دو بر باید شوند، تبدیل خوب حکمرانی به بد حکمرانی از توانندب اینکه
 تا گرفته یونان از تاریخی بررسی یک در بود خواهد عدالت و آزادي اهداف، نآ  هک کنند

 وجه که کردند کیدأت متعددي عوامل بر متفکران همه مروز،ا  هب تا رنسانس از و رنسانس
 دو این بر خوب حکمرانی اهداف رو همین از ستا  هبود عدالت و آزادي عوامل، این مشترك

 و تحلیل که است فراگیر  میمفهو عدالت ).Qoli Poor, 2009:79( ستا  هشد کیدأت اصل
 فلسفی خواستگاه به بارهاین در ها نظر اختالف و ستا  هشد ارائه آن از متفاوتی يها تبیین

 واحد جوهري ارزش و مطلق  میمفهو داراي عدالت، که است این واقعیت اما .گرددبرمی آن
 حقیقت بدون عدالتی نیست ممکن گویدمی راز که آنچه است حق مفهوم ن،آ  هک است
 ،ثابت معنایی (حق) مفهوم این طابقم عدالت ).Rosental, 2009:153( باشد داشته وجود

 نسبی تفسیر حق .تاس حق کند،می ثابت را ان پایه آنچه و دارد متنوعی يها جلوه اما
 حسب بر که است يا هجوهر عدل واقع در ابدی می تحقق نسبی طوربه اما ،پذیرد مین

 اساس این بر است حق کند،می ثابت را نآ پایه آنچه و دارد متنوع يها جلوه موضوع
 لیبرالی) (نگرش گذاشت احترام زاديآ هب و کرد حرکت حق و عدل محور بر توان می

 ,Qoli Poor( نظر در را محیطی اقتضائات سوسیالیستی) (نگرش کرد تکریم را برابري
 نیز را آن يها ارزش و دین دغدغه فوق غایت بر عالوه دینی يها حکومت اما ).2009:152

 است امنی محیطی نیازمند خود، حقیقی کمال به نیل براي انسان دینی، رویکرد در .دارند
 .سازد فراهم را او حقیقی کماالت وفاییشک و ها استعداد پرورش هدایت، شرایط که

 حکومت ویژگی .نیست پذیرامکان دینی حکومت تشکیل با جز ،محیطی چنین سازي فراهم
 امور شامل اسالم دین قلمرو بنابراین .است دینی يها ارزش و اصول تابع که است نآ دینی

 راستا همین در اردد عهده بر را مردم معاد و معاش امر تدبیر دینی، حکومت و است دنیوي
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 نآ  هب خمینی امام و نائینی اهللا آیت  هاندیش در که است  میمفاهی جمله از عدالت مفهوم
 اندیشه دو این میان هایی تفاوت با خصوص این در اما ستا  هگرفت صورت اي گسترده توجه

   .شویم می مواجه
 هشد نگریسته نبهجاهمه و گسترده دیدي با خمینی امام آثار در عدالت که طوري به

 در فردي عدالت .نمودیم تقسیم اجتماعی و فردي عدالت به را آن کلی طوربه ما و ستا 
 سیاسی، گوناگون ابعاد تواند می که است اجتماعی عدالت به دستیابی مقدمه یشانا  هاندیش

 گره تقوي مالزمت با اندیشه این در فردي عدالت الواقعفی .گیرد بر در را اقتصادي
 .رسد می نظر به ضروري اجتماعی عدالت یعنی بعدي بعد تحقیق براي امر این و خورد می

 آنچه اما باشد می عدالت مفهوم بودن فطري به توجه یشانا  هاندیش در دیگر کلیدي نکته
 آن اجتماعی بعد مورد در تنها را عدالت که است آن بیانگر دارد وجود نایینی کالم در که

 ماما  هاندیش در که عدالت مفهوم فردي بعد به صراحتاً حداقل و ستا  هداد قرار بحث مورد
 که است این نائینی سیاسی اندیشه در دیگر نکته .ستا  هنداشت توجهی شد، اشاره بدان

 شریعت اصل در بجوید فطري حقوق در اینکه جاي به و را اجتماعی عدالت مبناي
 هر به .دارد دینی مبناي هم و است فطري هم عدالت خمینی امام کالم در اما میجست،

 هر دیدگاه در اجتماعی عدالت مقوله به توجه و عدالت مفهوم به شرعی استنادات در حال
   .باشیم می تشابهاتی شاهد اندیشمند دو
  
  آزادي - 4

 زاديآ  هواژ .المعناست کثیر مفاهیم از زاديآ هک دارد ضرورت نظر آن از آزادي مفهوم
 در و ديآزادمر و خالصی رهایی، معنی به و آزاتیه یا زاتهآ هواژ ریشه از فارسی، زبان در

 التین زبان در کلمه این همچنین ؛ستا  همدآ  هاراد و اختیار ،حریت معناي به عربی زبان
 از آزادي گیرد می شکل الؤس سه ینا  هب پاسخ در آزادي .رود می کار به »freedom« معاد
 آزادي اساس این بر هدفی؟ چه براي آزادي کسی؟ چه ای و چیزي چه از آزادي کسی؟ چه

 یا خاص رفتاري و کار دادن انجام براي دیگر افراد یا فرد قید از افرادي یا فرد آزادي :یعنی
 ارباب و اختیار صاحب یا و باشد نداشته دخالتی او کار در دیگري که جایی تا انسان آزادي
 گونهبدین مفهوم ینا  هب آزادي با خمینی امام حضرت ).Levin, 2002:127( بودن خود
 هاستسال و نیست قایل آزادي ملت افراد از احدي براي که جبار دستگاه شود: می روبرو
 بانوان آزادي سما  هب کرده جهان ،داده قرار خود مقاصد وسیله را ملت، از آزادي سلب

 Imam( کند جراا را اسرائیل شوم مقاصد تا کند اغفال را مسلمان ملت توانند می
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Khomeini, 2006: 364(. در زاديآ  هدربار امام حضرت سخن اولین سخن این در 
 است نوعی از آزادي ول،ا  هجنب دارد: جنبه دو آزادي است، چهل دهه يها سال نخستین

 و جان ،مال خود، بر تسلط در را انسان داخ و شود می خلق که زادآ ،آن در نسانا  هک
 عدم مرز تا البته آشامیدن و خوردند و مسکن در انسان، این .ستا  هکرد مختار ،ناموسش
 انسان يها آزادگی و ها زاديا ههم منشا جنب این در .() است آزاد الهی، قوانین با مغایرت
 اشاره بدون را آزادي دوم جنبه در .)Ibid:443( است آزادي ضامن تنها اسالم و خداست

  هسیا استبداد مقابل در مشروطیت صدر در اسالم علماي :آورد می میان به اسالم، و خدا به
   .)Ibid( گرفتند آزادي ملت براي و یستادندا

 البته و ندارد دین در ریشه که غیري گیرد می غیر از را معنایش آزادي اینجا در
 از یا گیرد می ریشه دین از یا زاديآ هخالص طوربه .)Ibid:281( ندارد دین با هم تغایري
  هنتیج در که شود می دیده سن اساسی قانون با یا و ستاند می مایه سرزمینی يها درون

 زا  هآنچ در دقت با ،دیگر بیانی به .کند می نامحدود و محدود یا و منفی و مثبت را زاديآ
 گزینش و خط حقوق، ،مردم که دریافت توان می کردیم، نقل زاديآ  هدربار خمینی امام

 امام تفسیر از .کند می تولید باز را آنها نیز زاديا  هالبت و تولید را ديزاآ  هک اندضلعی چهار
 آزادي سمت به لیبرالی آزادي رد در ماما  هک کرد استنباط توان می آزادي مفهوم از خمینی

 از نوع آن حداکثري آزادي از مراد .کند می پیدا گرایش آن حداکثري نوع از هم آن مثبت
 تا که دارد آن بر سعی همواره و است استوار خاص شناسینسانا نوعی بر که است آزادي
 خمینی امام نظر از .سازد شکوفا شوند می برشمرده  میآد نفس کمال مثابه به که را اموري

  هبلک نیست آزادي مخل تنها نه  میاسال قوانین و شریعت توسط شده اعمال يها محدودیت
 سازگار حداکثري آزادي مفهوم پذیرش با زج تحلیل این و است انسان بیشتر کردن زادآ
 در ریشه خمینی ماما  هاندیش در مثبت آزادي مفهوم از حداکثري تلقی این .باشد مین

 مبانی، این اساس بر خمینی امام زیرا .دارد ایشان شناختیانسان مبانی نیز و اسالم تعالیم
 ههموار و ؛)Ibid:242( کند می مطرح بشر فطریه و اولیه حق یک مثابه به را آزادي

 در ماما  هاندیش در آزادي و نگاه این کند می توصیه آن رعایت لزوم و حفظ به را ها نسانا 
 مفهوم ینا  هب نسبی طوربه که است نایینی عالمه نگاه از ترمتکامل مراتب به و یجابیا  هوج

   .ندا هپرداخت
 جمعی حیات در  مشترك و کلیدي میمفهو آزادي نیز نائینی اهللا آیت  هدیدگا از
 و اند کرده قیام نآ هب نیل براي دنیا مردم هاست قرن که است اصلی و ستا هبود ها انسان
 و سیاسی حوزه در قدرتمندان و پادشاهان یوغ و عبودیت از آزادي ملل، مشترك هدف
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 و آزادي از او منظور که دارد می ازعان کیدوارأت وي .ستا  هبود دینی حوزه در استبداد
 است آن شکل هر در خودکامگی و استبداد از رهایی بلکه نیست، دیانت از رهایی رهایی،

)Naeini, 1980:64حقیقت گوید: می است استبداد دفع نایینی دغدغه که آنجا از و )؛ 
 تمام و است ورقیت اسارت این از آزادي تحصیل از عبارت جائر غاصبه سلطنت نحوه تبدیل

 خواهد مطلب همین بر خودش تملکیه حکومت با ملت هر بین عهواق مشاجرات و منازعات
   ).Ibid( بود

 مورد آزادي پی در وي که است مشهود نکته این آزادي، از نایینی عالمه تفسیر در
 شکل در آن، دفع و استبداد از بحث در اما نیست، بند و نوع هر از رهایی و غرب نظر

 این در منفی آزادي با وي که گرفت نتیجه هگون این توان می دینی شکل در چه و سیاسی
 است، استوار استوار استبداد یوغ دفع اصل بر نایینی تالش که زیرا .ستا هشد نزدیک باب
 و همدالنه نگاه یک در اگر اما . باشد گونهنماید که در بحث از آزادي هم این می طبیعی لذا
 اظهار دینی، استبداد هم آن تبداد،اس مقابل در زاديآ  هدربار وي که عصري شرایط درك با

   .داشت پاس و تحسین باید را شیعه متفکر این تحدید و تعریف ،کرد بنگریم می نظر
  
  مشروعیت مبناي -5

 دیدگاهی از اندیشمند دو هر که است مباحثی از یکی حکومت مشروعیت منشأ
 تفویض نوع ولی دارند تأکید خداوند مطلق حاکمیت بر دو هر .ندا هپرداخت نآ هب مشترك

 داراي حکومت مشروعیت نائینی نظر از .باشد می متفاوت آنان نظر از خداوند سوي از قدرت
 و شده واگذار نسانا  هب طریق این از و پیامبر به خداوند طریق زا  هک است الهی خواستگاهی

 سرنوشت بر خداوند جانب از مردم حقیقت در .ستا  هشد تعیین شریعت در آن حدود
 ایشان از را حقی چنین ندارد حق هیچکس مبنا همین بر و اند شده حاکم خویش ماعیاجت

 دین، با منطبق و سازگار اساسی قانون رعایت با توانند می مردم دیدگاه این در .نماید سلب
 یا معاهده یک چارچوب در را  میعمو خدمات تا نمایند انتخاب را جامعه مدیران و رهبران

 و دین عالیه اهداف مسیر در که زمانی تا مردم رأي نائینی نظر از .مایندن تنظیم وکالت عقد
 زمانی اگر ایشان نظر از .است مشروعیت عامل نباشد شرع با مخالفت و نقض جهت در

 این تواند می امت فقیهان »نظارت« دهد رخ شرع احکام با مصوب قوانین بین ناسازگاري
  . )Kedyor, 2000:116( نماید حل را مسئله

 چارچوب در مردم و است »خداوند« نائینی نظریه در مشروعیت اصلی رکن بنابراین
 نهایی مستند که آنجایی از« دیگر بیانی به .باشند می حاکمیت عمالا  هب قادر شرع احکام
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 خداد حق از تواند می شرع حدود در تنها امت و است خداوند مبنا این بر بنا مشروعیت
 مردم که آنجا از اما است، الهی مشروعیت این نماید، حاکمیت اعمال و جوید سود خویش
 دانسته دخیل مشروعیت در میمرد عنصر و شوند می محسوب دولت و خداوند بین واسطه

    .)Ibid:49( است میمرد الهی مشروعیت این ستا هشد
 نائینی نظر زا  هک است این باشد می اهمیت حائز مشروعیت این باب در که اينکته

 مردم که است الهی حق چارچوب در بلکه باشند نمی مشروعیت منبع خود خودي به دممر
   .باشند می مشروعیت در دخیل و عامل

 قدرت خداوند ولی باشد می خداوند آن از مطلق حاکمیت نیز خمینی امام نظر از
 .ستا هکرد واگذار جامعه اداره براي فقیهان به غیبت عصر در و انبیاء و پیامبر به را خویش

 به مورا  ههم مشروعیت که طور همان خمینی ماما  هدیدگا از پژوهشگران از برخی نظر از
 و باشد می شرع از مأخوذ غیبت عصر در نیز فقها والیت مشروعیت گردد می بر خداوند

 مستقل آنان بنابراین و آید می حساب به آنان قدرت مشروعیت منشاء و عامل مقدس شارع
 خداوند جانب از عادل فقیهان اساس همین بر ؛دارند »لهیا  هبالواسط تمشروعی« مردم از

 مشروعیت در مردم رضایت و هستند دین اهداف جهت در سیاسی قدرت هدایت به موظف
 .کنند اطاعت ایشان از و بپذیرند را فقیهان امر موظفند مردم .ندارد دخالتی حکومت
  .)Ibid:48(  مردم »تکلیف« اطاعت و تاس فقیهان »وظیفه« سیاسی امور تدبیر و حکومت
 تشکیل جهت در غیبت عصر در که است عادل فقیهان وظیفه این خمینی امام نظر از

 موظف شرع احکام مبناي بر و خدواند دستور به پیامبر که طورهمان بردارند، گام حکومت
 .شدند رپیامب از طاعتا  هب موظف خداوند دستور به نیز مردم و شد حکومت تشکیل به

 عامل بعنوان مردم خمینی امام سیاسی نظریه در نویسندگان برخی نظر از بنابراین
  .ستا هشد اعطا فقها به خداوند جانب از مشروعیت صلیا  هجوهر و ندارند نقشی مشروعیت

 به ولی کند می تأکید مردم نقش بر بارها و بارها خود سیاسی اندیشه در ماما  هک چند هر
 و شده نهاده مردم گردن بر که است تکلیفی حول بیشتر کیداتأت ینا رسد می نظر

 ماما  هک است رو همین از .کند می فراهم را حکومت اثربخشی و کارآمدي موجبات همچنین
 امام نظر زا  هک شود فراموش نباید نکته این ولی .نماید می تنفیذ را مردم رأي امر نهایت در

 ینا  هب باشند می  میاسال حکومت تحقق پشتوانه و عامل که جهت این از مردم خمینی
   .دهند می  میمرد مقبولیت حکومت
 در مردم ماما  هاندیش در رسد می نظر به پژوهشگران از دیگر برخی دیدگاه از اما

 رأي تابع ما: « گوید می ماما  هک چنان دارند نقش  میاسال حکومت به بخشیدن مشروعیت
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 خداي نداریم، حق ما کنیم، می تبعیت آن از هم ما داد رأي طور هر ما ملت هستیم، ملت
 ملتمان به ما که ستا  هنداد حق ما به اسالم پیغمبر ست،ا  هنداد حق ما به تعالی و تبارك

   ).Imam Khomeini, 2002:181( » بکنیم تحمیل را چیزي یک
 هب پاسخ در و دانسته اکثریت آراي را مسلمین امور تولی شرط نیز دیگر جایی در امام

 نویسد: می دارد؟ والیت  میسالا  هجامع بر الشرایطجامع فقیه صورت چه در که پرسش ینا 
 رايآ  هب دارد بستگی حکومت تشکیل و مسلمین امور تولی لکن .دارد صور جمیع در والیت

 به شده می تعبیر اسالم صدر در و شده یاد آن از هم اساسی قانون در که مسلمین اکثریت
   .)Ibid:459( مسلمین ولی با عتبی

 که گونههمان امام نظر زا  هک گرفت نتیجه توان می نویسد می ماما  هک نچهآ هب توجه با
 حق یا خویش سرنوشت بر ها انسان حق قالب در بشري جامعه در الهی حاکمیت تحقق

 از تحکوم یجادا  هرا از الهی مشروعیت تحقق گیرد، می صورت زمین بر انسان جانشینی
 در خدا قانون تحقق و الهی مشروعیت تحقق مجراي یعنی گیرد می صورت مردم سوي
 تحقق راه از جز الهی قانون تحقق ماما  هدیدگا از .است مردم سوي از حکومت ایجاد زمین

 اعالم یا آنان آراي اظهار طریق از و مردم وسیله به که حکومتی یعنی  میمرد حکومت
 خود مشروعیت شده تشکیل حکومت روي این از .نیست مکنم گردد، می تشکیل رضایت

-Jamshidi, 2005: 642( کند می اخذ خود جامعه مردم از ایجاد و تأسیس لحاظ به را
643.(  

  
   گیرينتیجه

 از کدام هر که دهد می نشان نائینی اهللا آیت و خمینی امام سیاسی هاي اندیشه بررسی
 معصومین حکومت يها ویژگی داشتن با یبتغ دوران در حکومت تشکیل به نسبت آنها

 که را مردم حقوق و دانسته تهی ویژگی این از را وقت يها حکومت بنابراین ،داشتند اصرار
 سیاسی نظام طرح به نسبت لذا ؛دیدند می پایمال شده فراوان کیدأت آن بر الهی تعالیم در
 به در را خود کوشش نهایت و دپرداختن ندیشها  هرائا  هب  میاسال و دینی رهیافت اساس بر

 برخوردار معصوم امامان و اکرم رسول حکومتی الگوي بیشترین زا  هک مینظا رساندن ثمر
 در اما ندا هداشت نظر  میاسال حکومت تشکیل در فقیه دو هر بنابراین .دادند انجام باشد
 ادله از خویش تفسیر و برداشت به توجه با حاکمیت يها ویژگی و حکومت تشکیل نحوه
 نحوي به .داشتند نظر افتراق و اختالف کردند اجتهاد است آن اساس بر که عقلی و نقلی

 سنت در حرکت این ازگرآغ  همثاب به نائینی عالمه سیاسی هايدیدگاه ترین محوري که
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 اساس بر که بود، مشروطه حکومت فقهی توجیه و استبداد دفع شیعه سیاسی و فقهی
 یا شورایی سلطنت با حکومت تشکیل نحوه در نائینی عالمه .شد یم بنا او سلبی رهیافت

 و اذن از بیش را فقها سیاسی حاکمیت و رسد می مردم سیاسی حاکمیت به مشروطه همان
 و کرده لحاظ را سلبی نقش تنها ها فقه نظارت براي حتی و تابد مین بر امورحسبیه و ارتظن

 امام حضرت مقابل، در گیرد، مین نظر در ایجابی نقش ایفاي براي اجرایی ضمانت هیچ
 پایه بر و جانبههمه و وسیع نگرشی با حرکت این در نایینی عالمه خلف عنوانبه خمینی

 با حکومت نحوه در خمینی امام .پرداخت باب این در ورزيندیشها  هب ایجابی رهیافتی
 زا  هنتیج در .رسید هفقی مطلقه والیت به  میمرد الهی والیت حاکمیت با  میاسال جمهوري

 نبوده مستقیم غیر  میعمو مورا  هحوز و سیاست در مجتهد مشارکت نحوه خمینی امام نظر
 مشارکت از غفلت معناي به این هرگز ولی .گیرد می قرار امور سأر در رسماً فقیه ولی بلکه

 جمهوري عبارتیبه بلکه نبوده، سیاسی يها گیريتصمیم در آنان فعال حضور لزوم و مردم
 از انحراف دیگري بدون کدام هر که دهند می تشکیل را واحد ترکیب یک هم با  میاسال و

 ضمن خویش نظریه در خمینی امام حضرت گفت توان می بنابراین .باشد می شریعت
 بر صدد در و داده پاسخ نیز آن شکاالتا  هب نائینی، عالمه نظریه مثبت نکات دادن پوشش

 گرفت نتیجه توان می راستا این در .باشد نظریات نآ  هکنندتکمیل شخوی نظرات با تا آمد
 و کامل صورت از غیبت دوران سیاسی نظام باب در خمینی امام سیاسی ندیشها  هک

   .است برخوردار نائینی عالمه سیاسی نظریه یعنی خویش سلف نظریه به نسبت تري جامع
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Abstract: 
 

The present article seeks a comparative look at the views of Ayatollah 
Naeini and Imam Khomeini on the political system during the absence. Both 
jurists had an opinion on the formation of a political system during the 
absenteeism, but they had different opinions on the formation of the government 
and the characteristics of the government according to their perception and 
interpretation of their narrative and rational arguments on which they practiced 
ijtihad in the most central way. On the contrary, Imam Khomeini, as the 
successor of Allameh Naeini in this movement, with a broad and comprehensive 
approach and based on a positive approach to thinking in this regard. In a way, 
regarding the political system, the Islamic Republic came to an absolute 
jurisprudence with the rule of the divine guardianship of the people. Moreover, it 
has been argued that Imam Khomeini's political thoughts about the political 
system during absenteeism is more complete and comprehensive than Ayatollah 
Naini's. In this article, the comparative analysis of the components of a political 
system in two general parts of formal components and content components has 
been carried out and compared.   
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