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 مبانی تأسیس سیاست و گذار به جامعه سیاسی 
از دیدگاه امام خمینی)ره(

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر آوات عباسی

چکیده
ــه سیاسی  ــی امام خمینی از دیدگاه نظری اندیش در این مقاله منطق و بنیاد آراي سیاس
ــیس  ــن وضعیت )یا بحران( پیش از تأس ــتا پس از تبیی ــد. در این راس تبیین خواهد ش
ــیس سیاست در آراي  ــی و تأس ــت  ، دالیل  ، چگونگی و غایت ورود به جامعه  سیاس سیاس
ایشان بررسی خواهد شد. بررسی منشأ و مبنای گذار از وضع نامطلوب به جامعه مطلوب  ، 
ــی بخش دیگر این مقاله  ــکل نظام سیاس ــان برای تنواره یا ش و همچنین نتایج آراي ایش
خواهد بود. در این پژوهش پس از تبارشناسی مبانی نظریه سیاسی امام خمینی در تاریخ 
ــده این نظریه بر پایه دیدگاه های معرفت شناسی  ،  ــی شیعی  ، نشان داده ش فقهی و سیاس

جهان بینی  ، انسان شناسی و سعادت شناسی ایشان طرح شده است. 
کلید واژه ها: امام خمینی  ، وضعیت نخستین  ، جامعه سیاسی  ، غایت تأسیس سیاست. 

awat.mazda@gmail.com
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مقدمه
ــی امام خمینی)1368- 1281ه.ش( از یك سو به دلیل  ــی منطق و بنیاد آراي سیاس بررس
تنوع آثار ایشان در سنت های مختلف اندیشه اسالمی مانند فقه  ، کالم  ، فلسفه  ، اخالق  ، تفسیر 
و عرفان و از سوی دیگر به ویژه به دلیل تالش و موفقیت ایشان در تأسیس یك نظام سیاسی 
اهمیت بسیاری در مطالعات اندیشه سیاسی ایران و اسالم دارد. این مقاله فراتر از ارائه گزارشی 
ــت بتواند تبیینی نظری مبتنی بر امر واقع از  توصیفی از زندگی  ، آثار و آراي امام در پی آن اس
ــه سیاسی ایشان ارائه دهد. در اینجا پس از استنباط آنچه می توان »وضع نخستین« یا  اندیش
وضعیت پیش از تأسیس سیاست در آرای امام خمینی نامید  ، دالیل  ، چگونگی و غایت ورود به 
جامعه سیاسی از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن بر پایه ي دیدگاه های 
نظری امام در مورد چگونگی گذار به جامعه سیاسی  ، شکل یا تنواره ي نظام سیاسی مورد نظر 
ایشان مورد بحث قرار گرفته است. آنچنان که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته دیدگاه های 
ــته و از سوی دیگر، مبتنی بر دیدگاه های  ــی امام پیشینه ای در تاریخ فقهی شیعی داش سیاس

معرفت شناسی  ، جهان بینی  ، انسان شناسی و سعادت شناسی ایشان طرح شده است.
 

وضع نخستین: پیش از تأسیس سیاست
ــی جلب کرد که  ــد توجه را به وضعیت ــی بای ــمه ورود به جامعه سیاس ــرای درك سرچش ب
ــی در آن هستند. به نظر امام انسان ها توسط خداوند و  ــان ها پیش از ورود به جامعه سیاس انس
ــده اند )ر.ك.به: امام خمیني  ، 1385، ج 14: 33-32(. از این رو  با فطرتی الهی و پاك آفریده ش
ــت و خداخواه و خدابین است )ر.ك.به: امام  ــانی بر حب کمال و جمال اس فطرت اصلیه ي انس
خمیني ،1373: 420(. نفس انسانی که جهت دهنده ي حرکت و اندیشه انسان است در خلقت 
خداوند چون آینه ای مصفا و خالی از هر گونه کدورت و ظلمت آفریده شده است )ر.ك.به: امام 
خمیني ،1373: 270(. به نظر امام فطرت و نفس الهی »قوه عاقله روحانیه ای« است که در انسان 
همچون یك استعداد قرار داده شده است؛ این قوه منبعث از عقل اول می باشد  ، عقل اول عقل 
مخلوق از عالم ارواح است که خداوند از نور خود و طرف راست عرش آفریده است. این قوه ي 
ــت که به حسب ذات مجرد و به حسب فطرت مایل  ــان قوه ي روحانیه ای اس عاقله به نظر ایش
ــت )ر.ك.به: امام خمیني ،1373: 19-21(.  ــان اس به خیرات و کماالت و داعی به عدل و احس
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انسان همچنین ذاتاً جهت حفظ حیات اش با سه قوه ي واهمه  ، غضبیه و شهویه خلق شده است 
)ر.ك.به: امام خمیني ،1371: 14(. با تولد او در این عالم قوای ظاهره ي نفس او که گوش  ، چشم  ، 
زبان  ، شکم  ، فرج  ، دست و پا می باشند ظهور می یابند )ر.ك.به: امام خمیني ،1371: 5(. این نفس 
انسانی گرچه مفطور الهی و جمیع عقاید حقه است  ، ولی با والدت و قدم گذاشتن در این عالم 
از آنجا که انسان ولیده ي همین عالم طبیعت است و مادر او همین دنیا و اوالد این آب و خاك 
است حب این دنیا و در نتیجه تمایالت و شهوات حیوانی تحت رهبری »وهم« در او نشو و نما 
می یابد )ر.ك.به: امام خمیني ،1371: 122و168(1. به نظر امام  با این نشو و نما  ، قوای واهمه  ، 
ــبعه ي ظاهره ي نفس منتشر هستند دیگر تنها در تصرف  ــهویه که در ممالك س غضبیه و ش
قوه ي عاقله روحانیه نیستند بلکه »وهم« در برابر این »قوه ي عاقله ي روحانیه« تالش می کند 
ــلطان قوای ظاهره و باطنه ي نفس شود. از این رو با والدت انسان در این عالم )مادی( وجود  س
او که در زمان خلقت تنها وجوه باطنی و ملکوتی بود با وجوه دنیوی آغشته می شود  ، در نتیجه 
انسان در این عالم موجودی می شود مرکب از دو عالم ملکوتی و دنیوی. وجوه باطنی و غیبیه 
او جنودی رحمانی و عقالنی دارد که وی را جذب به ملکوت اعلی و دعوت به سعادت می کند، 
اما وجوه دنیوی وی که بدن اوست جنودی شیطانی و جهالنی دارد که او را جذب به ملکوت 
ــقاوت می کند )ر.ك.به: امام خمیني ،1371 :5(. ازاین رو انسان اگرچه در  ــفلی و دعوت به ش س
ضمیر ناخودآگاه خود فطرتاً خدایی است اما بنابر شرایط و محدودیت های خود از ابتدای ورود 
ــریعت حیوانات  ، که اداره ي  ــود  ، و در تحت هیچ میزان جز ش به این عالم بالفعل حیوانی می ش
شهوت و غضب است  ، نیست )ر.ك.به: امام خمیني ،1371: 168(. به نظر ایشان با حاکم شدن 
ــیطان می شوند و لشکر رحمان و جنود  ــکر ش وهم بر قوای ظاهره و باطنه ي نفس  ، این قوا لش
عقِل روحانیه رخت از نشئه ي ملك و دنیای انسان در می کشند و هجرت می کنند )ر.ك.به: امام 
خمیني ،1371: 6(. زیرا به نظر ایشان مرآت مصفای نفس در مواجه با عالم کدورت و ظلمت و 
دار طبیعت به واسطه ي مخالف بودن آن با جواهر ذات نفس که از عالم نور است  ، کم کم کدورت 
طبیعت در او اثر می کند و او را ظلمانی و کدر می کند و غبار و زنگار طبیعت وجه مرآت ذات 

1 . بر این اساس، امام  در تقریرات فلسفه در مورد مراتب انسان آورده: »قوایی که انسان دارد، به ترتیب در انسان حاصل می 
شود؛ جلوتر از همه، قوة شهوت حاصل می گردد؛ مثاًل بچه ای که متولد شد، شهوت در او جلوتر از قوای سه گانة  دیگر است 

و لذا بالطبع مایل به باطل است..« )امام خمینی،1381، ج3: 365(. 
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او را فراگیرد، تا آنکه نفس از جنس سجین می گردد )ر.ك.به: امام خمینی،1373: 270-271(. 
در این صورت تمام مراتب حق زیر پای هواهای نفسانیه پایمال می گردد و متابعت از تمایالت 
نفسانیه و حیوانیه نمی گذارد حق به هیچ یك از مراتب جلوه کند و در نتیجه کدورت و ظلمت 
ــه: امام خمیني  ،1371: 169(.  ــوای نفس تمام انوار عقل و ایمان را خاموش می کند )ر.ك.ب ه
ــانی بدتر از هر حیوان دیگری در شهوت  ، درندگی   و شیطنت می شود؛  به نظر امام  چنین انس
زیرا حیوانات دیگر حدود شیطنت  ، شهوت و سبعیت شان محدود است اما انسان بنابر آنکه در 
ــت در شهوت و غضب و شیطنت نیز نامتناهی است و هیچ حیوانی به  خلقت از همه باالتر اس
افسارگسیختگی او نمی رسد تا آنجا که همه چیز را برای خودش می خواهد و همه کس را فدای 

خودش می خواهد )ر.ك.به: امام خمینی، 1385، ج 11: 449-450(.

ورود به جامعه سیاسی و غایت تأسیس سیاست
وضعیت ]نخستین[ انسان با والدت در این عالم دنیوی بنابر نشو و نما یافتن »وهم« و جدال 
آن با »قوه ي عاقله ي روحانیه« در او وضعیت نامطمئنی است؛ در چنین وضعیتی بنابر جذب 
شدن برخی انسان ها به جنود شیطانی و جهالنِی وجوه ي دنیویشان و در نتیجه افسارگسیختگی 
حیوانی آنها در شهوت و غضب  ، وضعیت جنگ حاکم است. در این وضعیت هر کس همه چیز 
ــعادت همه انسان ها پیگیری نمی شود. از دیدگاه اندیشه  را برای خودش می خواهد و خیر و س
ــی با حاکم شدن قوانین و مقررات بر اجتماع انسان ها و اطاعت  ــی ورود به جامعه سیاس سیاس
همه افراد از این قوانین به هدف تشکیل جامعه ای که در آن جنگ و خشونت انسان ها با یکدیگر 
وجود نداشته باشد امکان پذیر می شود. چنین دیدگاهی را می توان در آراي امام  نیز یافت؛ تعبیر 
»والدت ثانویه« انسان توسط ایشان در واقع بازتاب چنین تحولی در حیات انسانی است که با 
حاکم شدن قوانین و مقرراتی برای خروج از وضعیت نخستین و ورود به جامعه سیاسی انجام 
ــان ها در این عالِم  می  پذیرد )ر.ك.به : امام خمینی،1371: 169(. در واقع اگر والدت اولیه انس
دنیوی موجب افسارگسیختگی حیوانی آنها در شهوت و غضب می شود  ، نتیجه ي والدت ثانویه 
انسان که بنابر »عزم« خود وی امکان می یابد صلح میان انسان هاست. اما پرسشی که در اینجا 
ــانی که با ورود به این عالم تنها تابع شریعت حیوانات است  ، و  ــود آن است که انس طرح می ش
ــوی دیگر، به دلیل لشکر شیطانی و جهالنِی وجوه دنیوی اش در وی وجوه پیش برنده به  از س
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سوی شقاوت وجود دارد  ، چگونه می تواند متوجه چنین قوانین و مقرراتی باشد؟ به نظر می رسد 
ــان ها را از دیدگاه امام  می باید در تمایل ذاتی  ــمه ي شکل گیری چنین توجهی در انس سرچش
انسان به حفظ نوع ]حیاتش[ )ر.ك.به : امام خمینی،1371 : 14(  ، تمایل اجتماعی بودن انسان 
)ر.ك.به : امام خمینی،1371: 476( و از سوی دیگر، در کمال جویی فطری وی که در ناخودآگاه 
اوست و در واقع بازتاب وجه دیگر وجود وی که حد و مرتبه ي مافوق حیوانی اش است جستجو 

کرد )ر.ك.به : امام خمینی، 1371 :184-183؛ 1373: 80(. 
اما منشأ این قوانین و مقررات که موجب گذار اجتماع انسانی به یك جامعه سیاسی می شود 
ــت؟ غایت این قوانین و مقررات و در نتیجه غایت تأسیس سیاست و تشکیل جامعه  از کجاس
ــی چیست؟ وظیفه و شأن سیاست در رابطه با این غایت چیست؟ آنچه مسلم است آن  سیاس
است که از دیدگاه امام خود انسان نمی تواند بنیان گذار این قوانین و مقررات باشد  ، زیرا انسانی 
که به دلیل جنود شیطانی و جهالنی وجوه دنیوی اش آنچه را عقالنی می پندارد معموالً چیزی 
جز وهم و تصورات خیالی او نیست  ، شهوت و غضب دارد  ، شیطنت و خدعه دارد  ، منافع شخصی 
ــود را می خواهد  ، احاطه به همه ي جهات و خصوصیات ندارد و از خطاکاری و غلط اندازی و  خ
ــا حکمی کند که بی طرف و عادالنه نباشد و به ضرر همه مردم  ــتباه مأمون نیست  ، چه بس اش
ــان قانون گذار باید کسی  ــود )ر.ك.به: امام خمیني  ، بي تا: 182(. در برابر آن به نظر ایش تمام ش
ــتم کاری برکنار باشد و درباره ي او  ــد که از نفع بردن و شهوت رانی و هواهای نفسانی و س باش
احتمال این گونه چیزها نرود )ر.ك.به: امام خمینی، بي تا: 291(. از دیدگاه امام این وجود مطلق 
که عالم به  همه ي مصالح است و هم مهربان به  همه ي افراد است و هم غرض و مرض ندارد و 
هم دستخوش عوامل ]گوناگون[ نیست، خدای جهان است )ر.ك.به: امام خمینی، بي تا :191(. 
از آنجا که دلیل اصلی بحران در وضعیت نخستین  ، ورود تمایالت و شهوات حیوانِی عالم دنیوی 
در وجود انسانی با والدت اولیه انسان است  ، از دیدگاه ایشان مقصد اصلی این قوانین )شریعت( 
ــان ها به کمال مطلق و قوه ي عاقله ي روحانیه، و مقصد تبعی آن  الهی توجه دادن فطرت انس
تنفر دادن فطرت انسان ها از شجره ي خبیثه ي دنیا و طبیعت که ام النقایص و ام االمراض است 
ــریعت الهی در مقابل شریعت حیوانی که  ــد )ر.ك.به : امام خمینی،1373: 79(. این ش می باش
انسان ها در والدت اولیه شان تابع آن هستند  ، راه و مسیری است که خداوند طبق لطف خویش 
برای گذار انسان ها از وضعیت نامطمئن نخستین در اختیار آنها قرار داده است. بر همین اساس 
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امام در تعریف »عزم« آن را بناگذاری و تصمیم بر ترك معاصی توسط انسان مجاهد و عزم وی 
بر اینکه ظاهر و صورت خود را انسان عقلی و شرعی کند معنا می کند. این انسان شرعی به نظر 
ایشان عبارت است از انسانی است که موافق مطلوبات شرع رفتار نماید )ر.ك.به: امام خمینی، 
ــریعت الهی »قوه ي عاقله روحانیه« را بر قوای  ــان ها با اطاعت از ش 1371: 8 -7(1. در واقع انس
واهمه  ، غضبیه و شهویه خود حاکم می کنند. با این اطاعت »وهم« تحت تصرف عقل روحانی و 
شرع درآمده و مملکت وجود انسان رحمانی و عقالنی می شود و شیطان و جنودش از آن رخت 
ــانی که از مجموعه افراد مایل  بر می بندند )ر.ك.به: امام خمینی، 1371 :6(. چنین جامعه انس
به خیرات و داعی به عدل و احسان تشکیل شده یك جامعه مطلوب و دور از جنگ و دشمنی 
انسان ها با یکدیگر و در نتیجه دور از بحران ها و نواقص وضعیت نخستین است. از دیدگاه امام  
وظیفه و شأن جامعه سیاسی برای رسیدن به چنین جامعه ي مطلوبی همچون وظیفه و شأن 
ــت. با  تربیتی که نفس انسان ها از آلودگی ها تزکیه  یك مربی و معلم ،  تربیت کردن انسان هاس

شود اختالفات و جنگ ها برداشته می شود )ر.ك.به: امام خمینی،1385، ج 14: 388-392(:
ــم  ، و در تحت هیچ  ــت در ابتدای ورود به این عال ــه[ حیوانی بالفعل اس ــان ]ک پس  ، انس

ــت... و اگر تحت تأثیر مربی و معلمی واقع نشود  ، پس  ــریعت حیوانات... نیس میزان جز ش

ــود...گوی سبقت از سایر  ــد و بلوغ یك حیوان عجیب و غریبی ش ــیدن به حد رش از رس

حیوانات و شیاطین ببرد  ، و از همه قویتر و کاملتر در مقام حیوانیت و شیطنت شود. )امام 

خمینی،1371: 168(

انسان از طریق تزکیه نفس یا جهاد با نفس  ، صلح را در برون می سازد؛ از این رو امام خمینی 
جهاد با نفس را جهاد بزرگ می نامید و آن را از کشته شدن در راه حق تعالی باالتر می دانست 
ــریعت الهی قوای  ــان با اطاعت از ش )ر.ك.به: امام خمینی، 1371: 4(. در این جهاد بزرگ انس
ظاهره ي نفس را از اطاعت »وهم« آزاد کرده و تحت فرمان »حق« قرار می دهد )ر.ك.به: امام 
ــت  ــان بنابر آنکه در خلقت از همه موجودات باالتر اس خمینی،1371 :6(. از دیدگاه امام انس
همچنان که می تواند در شهوت و غضب و شیطنت تا تقریباً المتناهی برود )ر.ك.به: امام خمینی، 

1 . به نظر امام  منزل عزم متفاوت با آن چیزی است که شیخ الرئیس در اشارات تحت عنوان »اراده«، به عنوان اول درجات 
عارفین معرفی کرده است. به نظر ایشان منزل »عزم« پس از منزل تفکر برای انسان مجاهد پیش می آید. »عزم« جوهره ي 
انسانیت و میزان امتیاز انسان است، و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست )ر.ك.به: امام خمینی، 1371: 7(.
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ــت تا آنجاکه می توان به  ــدن نیز المتناهی اس 1385  ، ج 11: 449(  ، قابلیت اش برای  تربیت  ش
انسان کامل )الهی( در محضر خدا تبدیل شود )ر.ك. به: امام  خمینی، 1371: 636 - 635(. در 
این مقام، انسان به کون جامع و آیینه ي تمام نمای همه ي اسماء و صفات الهیه، و به مثل اعالی 

الل تبدیل می شود )ر.ك.به: امام خمینی،1386: 89(:
ــت، و منازل آن مراحل و مراتب آفاق و انفس  ــفر روحانی بیت مظلمة نفس اس  مبدأ س

ــماء و صفات در ابتدای امر برای  ــت به جمیع اس ــت  ، و غایت آن ذات مقدس حق اس اس

ــالك[ از خود بی خود شود و محو کلی برایش  ــان کامل... پس در این حال ]انسان س انس

ــمع حق  ــود و به س ــود و صعق مطلق رخ دهد، پس حق در وجود او کارگر ش حاصل ش

بشنود و بصر حق ببیند و به ید قدرت حق بطش کند و به لسان حق نطق کند، و به حق 

ببیند و جز حق نبیند...)امام خمینی،1371: 591 - 590(. 

ــد، طایفه ای  ــان باش ــت[... »بیت« نفس خود انس این هجرت، هجرت از خود به خدا ]اس

ــی، از این  ــان، از این بیت ظلمان ــرت کردند از »بیت« ش ــدند، هج ــتند که خارج ش هس

نفسانیات: ُمَهاِجراً إِلَی اللِ َو ِرُسولِِه؛ تا رسیدند به آنجایی که »أدَرَکُه الَموُت«؛ به مرتبه ای 

رسیدند که دیگر از خود چیزی نیستند، »موت مطلق«، و اجرشان هم َعلَی الل است؛ اجر 

دیگری ]در کار نیست[، دیگر بهشت مطرح نیست، دیگر تنعمات مطرح نیست  ، فقط الل 

ــد، حرکت کرد و مهاجرت کرد الی الل و الی  ــانیتش« خارج ش ــت  ، آنکه از »بیت نفس اس

ــت- ... دیگر از خودش هیچ نیست، هرچه هست از  ــول الل – که آن هم الی الل اس الرس

اوست، ... اجرش هم َعلَی الل است. )امام خمیني  ، 1375: 118(

ــان ها برای رسیدن به اوج خداوند در واقع غایت  این وظیفه ي  تربیتی در تزکیه ي نفس انس
ــت است غایتی که جامعه سیاسی بنابر وظیفه ي  تربیتی که بر عهده دارد می بایست در  سیاس
ــیر آن گام بردارد.1 این سیاست از دیدگاه امام »سیاست الهی« نامیده می شود که در برابر  مس
ــت حیوانی یا »سیاست شیطانی« که تنها به یك بعد یعنی بعد حیوانی و مادی انسان،  سیاس
رفاه او در این عالم، توجه دارد قرار می گیرد )ر.ك.به: امام خمیني  ، 1375: 250 -246؛ 1385، 

ج 13: 435 -431(.

1 . بازتاب این ایده ي سیاسی را می توان در سروده  انقالبی »فردا که بهار آید..آزاد و رها هستیم...در اوج خدا هستیم...« در 
سال های 1357 و 58 پیگیری کرد. 



36

94
ن 

ستا
زم

 | 6
ره 

ما
 ش

م |
سال

ر ا
 د

ی
اس

سی
شه 

دی
ه ان

ـام
لنـ

فص

شکل یا تنواره نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی
در دیدگاه ایشان  چگونگی گذار از وضع نخستین به جامعه سیاسی با حاکم شدن شریعت 
ــود. از این رو از دیدگاه حقوق سیاسی می توان گفت در  ــر می ش ــانی میس الهی بر اجتماع انس
دیدگاه امام  قدرت قانون گذاری ]قوه ی مقننه[ برترین قدرت تنواره ي نظام سیاسی است. این 
مهم تا آنجاست که در دیدگاه ایشان ماهیت نظام سیاسی بستگی به جایگاه و وضعیت قدرت 
قانون گذاری ]قوه ی مقننه[ دارد. بر این اساس، ایشان از سه نوع حکومت: حکومتی که قدرت 
قانون گذاری ]قوه ی مقننه[ در اختیار نمایندگان مردم است  ، حکومتی که قدرت قانون گذاری 
ــت و حکومتی که قدرت قانون گذاری ]قوه ی  ــاه[ اس ]قوه ی مقننه[ در اختیار یك فرد ]پادش
مقننه[ تنها در دست خداوند است  ، نام برده است )ر.ك.به: امام خمیني  ، 1376الف: 44(. بدیهی 
است بنابر آنچه در باال آمد از دیدگاه امام  نظام سیاسی که در آن قدرت قانون گذاری و اختیار 
ــریع تنها بر خداوند اختصاص یافته بهترین نظام سیاسی و در واقع حکومت مشروع است.  تش
امام  این حکومت مشروع را حکومت قانون الهی بر مردم، حکومت خدا و یا حکومت اسالمی 

می نامید.)ر.ك.به: امام خمیني  ، 1376الف: 44(
ــی ندارد و حق قانون گذاری نیز ندارد و خدا بحکم  ــی جز خدا حق حکومت بر کس  کس

عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند اما قانون همان قوانین 

اسالم است...که این قانون برای همه و برای همیشه است. )امام خمینی، بي تا: 184(

ــوی انسان ها فرستاده  ــتا خداوند پیامبر را برای در اختیار نهادن این قوانین به س در این راس
است: 

ــول اکرم قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آنها به  ــیلة رس خدای تبارك و تعالی به وس

شگفت می آید. برای همة امور قانون و آداب آورده است. برای انسان پیش از آنکه نطفه اش 

ــود تا پس از آنکه به گور می رود، قانون وضع کرده است.)امام خمینی،1376الف:  منعقد ش

)12

ــدن انبیاء پیرو آنچه در باال تحت عنوان   غایت این قوانین و مقررات و همچنین مبعوث ش
غایت تأسیس سیاست آمد تربیت انسان ها برای رسیدن آنها به خداوند است:

انبیا آمدند این افسار گسیخته را مهارش کنند و بیاورند تحت ضوابط و بعد از اینکه مهار 

ــد  ، راه نشانش بدهند برای اینکه  تربیت بشود  ، یك  تربیتی که برسد   به آن کماالتی که  ش
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تا آخر برای او سعادت است. )امام خمینی  ،1385، ج11 : 450(

پیغمبر مأمورند که مردم را دعوت کنند به رّب رسول... و قرآن برای همین آمده است و 

ــت که تربیت کند انسانها را که اگر تربیت برایشان نباشد، از  ــالم برای همین آمده اس اس

ــت... همة انبیا که آمدند، برای تربیت این موجودند  همة حیوانات درنده تر ]و[ موذیتر اس

ــد عالم را به هم می زند...کار مهم انبیا این است که مردم را برسانند  ــر خود باش که اگر س

به آن نقطة کمال و سایر کارها وسیله است. غایت کمال مطلق است..این طور نیست که 

انبیا برای دنیا آمده باشند. دنیا یك وسیله ای است برای کمال. )امام خمیني، 1385،ج 

  )423-426 :12

در دیدگاه امام  پس از نبی  ، امام معصوم)ع( و در عصر غیبت  ، فقیه جامع الشرایط عاملین والدت 
ثانویه انسان و مسئولین  تربیت انسان ها برای گذار به جامعه سیاسی هستند. در دیدگاه شیعی 
ــر شده بود؛ انبیا از طریق وحی  ،  ــی به احکام الهی میس این نقش بنابر جایگاه آنها در دسترس
ــیله ي الهام برخاسته از قوه قدسی که خداوند در آنها به ودیعه نهاده  ، و  امامان معصوم)ع( به وس
فقها به دلیل فقه شان1 از احکام الهی و استنباط احکام شرع امکان دسترسی به احکام الهی را 

پیدا می کنند:
شرایطی که برای زمامدار ضروری است... پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط 

ــالم  ــه عبارتند از: 1- علم به قانون؛ 2-  عدالت... چون حکومت اس ــی وجود دارد ک اساس

ــت، برای زمامدار علم به قوانین الزم می باشد... »قانوندانی« و »عدالت«  حکومت قانون اس

از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی ]زمامداری[ است. )امام خمینی،1376الف:48 -47 (

ــان فقه را تئوری کامل اداره ي انسان و اجتماع از گهواره تا گور ]در عصر  ــاس، ایش بر این اس
ــتند )ر.ك.به:  امام   خمینی،1385،ج21: 289(. در دیدگاه امام نقش رهبری-  غیبت[ می دانس
تربیتی نبی  ، امامان معصوم)ع( و فقها در جامعه سیاسی  ، امانت از طرف خداوند و بنابر ضرورت 
ــانی همچون میزانی برای گذار از وضعیت )بحرانی(  ــریعت الهی بر اجتماع انس حاکم کردن ش
نخستین است. از این روست که از دیدگاه ایشان این حکومت مشروع )مطلوب( نه حکومت نبی  ، 

امام)ع( و یا فقیه بلکه »حکومت قانون« نامیده شده است:

1  . فقه در قرآن به معنای تعّمق  ، فهم عمیق و تّدبر است.ر.ك.به: سوره انعام آیه 65 و 98 ؛، سوره اسراء آیه 44 و46 و سوره 
منافقون آیه 3 -7. 
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حکومت اسالم   حکومت قانون است. در این طرز حکومت  ، حاکمیت منحصر به خداست و 

قانون   فرمان و حکم خداست. قانون اسالم  ، یا فرمان خدا  ، بر همة افراد و بر دولت اسالمی 

حکومت تام دارد. همة افراد، از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد  تا ابد 

ــتند، همان قانونی که از طرف خدای تبارك و تعالی نازل شده و در لسان  تابع قانون هس

قرآن و نبی اکرم بیان شده است... حضرت رسول اکرم هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی 

ــت... یگانه حکم و قانونی که برای مردم  را ابالغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده اس

ــت... رأی اشخاص، حتی رأی رسول  ــت  ، همان حکم و قانون خداس متبع و الزم االجراس

ــتند.  ــت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد: همه تابع ارادة الهی هس ــرم، در حکوم اک

)امام خمینی، 1376الف:44-45( 

ــالم قانون  ــید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند... در اس ــما از والیت فقیه نترس ش

حکومت می کند... )امام خمینی، 1385، ج 10: 310(

حکم قانون است  ، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد  . برای هیچ کس حکومت نیست  ، 

ــی[ عمل می کنند  ...)امام خمینی، 1385،  ــه فقیه، و نه غیر فقیه  ، همه تحت قانون ]اله ن

ج 10: 353(

ــود اگرچه قانون گذاری )و یا قوه ی مقننه( مهم ترین  ــتنباط می ش چنانکه از دیدگاه امام اس
ــتین به جامعه سیاسی است  ، اما برای سعادت بشر  قدرت و همچنین عامل گذار از وضع نخس
تنها قانون گذاری کافی نیست  ، بلکه پس از تشریع قانون باید قوه ي مجریه ای برای اجرای آن 
ــته باشد )ر.ك.به: امام خمینی،1376الف: 26- 25(. از نظر حقوق سیاسی از دیدگاه  وجود داش
امام غیر از کارگزاری قدرت قانون گذاری )قوه ي مقننه( توسط نبی و امام معصوم)ع(، مسئولیت 
قوای دیگر نظام سیاسی یعنی قوه ي قضائیه و مجریه نیز بر عهده ي ایشان بوده است)ر.ك.به: 
ــاله ي بدائع الدرر فی قاعده نفی  ــام خمینی،1376الف: 26- 25(. به عنوان نمونه، امام در رس ام
ــالت اطالع رسانی احکام الهی  ، اداره کردن کشور)سلطان مأذون از خداوند( و قضاوت  الضرر رس
را از شئون و مناصب پیامبر دانسته است )ر.ك.به: امام خمینی، 1382: 108- 105 به نقل از 

فیرحی  ، 1393: 273(:
ــکیل حکومت داده  و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسالم پرداخته و به  ]پیامبر[ تش

ــت؛  والی به اطراف می فرستاده  ؛ به قضاوت می نشسته  ، و قاضی  ــته اس ادارة جامعه برخاس
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نصب می فرموده  ؛ سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده  ؛ معاهده 

و پیمان می بسته؛  جنگ را فرماندهی می کرده.)امام خمینی، 1376الف: 26(

 به نظر امام اگر پیامبر در امور مهمی مانند سیاست ]قوه مجریه[ و قضاوت ]قوة قضاییه[ – 
والعیاذ بالل - اهمال می نمود  ، تشریع او ]قوه ي مقننه[ ناقص بود موضوعی که مخالف خطبه ي 
پیامبر در حجةالوداع مبنی بر اکمال دین و اتمام نعمت است )ر.ك.به: امام خمیني  ، 1376ب: 
25-22(. اما اگر جایگاه قدرت قانون گذاری ]قوه ي مقننه[ در عصر غیبت بنابر ضرورت حاکم 
بودن احکام الهی بر جامعه انسانی جهت گذار به جامعه سیاسی و جایگاه فقها در استنباط این 
احکام الهی بدون تردید است  ، در مورد قدرت های دیگر تنواره ي نظام سیاسی به ویژه حکومت 
ــت. البته خداوند پیامبر اسالم را برای  ــته اس ــکالی در دوره غیبت وجود داش ]قوه مجریه[ اش
ــان او از جانب خداوند  ــق حکومت اعم از قضا و غیر آن  ، نصب کرده و بدین س ــت و مطل خالف
سلطان بر بندگان است... و بعد از پیامبر نیز امامان شیعه یکی پس از دیگری سلطان و حاکم 
بر بندگان هستند و براساس روایات و اصول مذهب شیعه در این باره  تردیدی نیست. اشکال در 

امر قضا و حکومت در دوره ي غیبت است )ر.ك.به: امام خمینی،1376 ب: 19-20(.
چنانکه در ادامه در رابطه با پیشینه ي فقهی نظریه ي سیاسی امام خمینی خواهد آمد تفسیر 
ــیعی بیش از آنکه مربوط به شکل نظام سیاسی مطلوب در عصر  ــکال در نزد فقهای ش این اش
غیبت باشد به دلیل زمینه و شرایط تاریخی- سیاسی بوده است. شرایطی که موجب تفکیك قوا 
و تقسیم وظایف نظام سیاسی میان فقها و دیگران شده بود. از این بابت تنوع آرائی در دیدگاه 
ــه در قوه ي قانون گذاری )و حتی قضائی( بلکه در  ــی وجود دارد که ن امام در مورد نظام سیاس
ــت. این دیدگاه موجب می شود با توجه به جایگاه قوه ي مقننه در  ــئولیت قوه ي مجریه اس مس
نظریه ي سیاسی امام  این تنوع آراء را نه در ماهیت نظام سیاسی)مطلوب(  ، که همان حاکم بودن 
ــریعت الهی بر جامعه و کارگزاری فقها در این امر است  ، بلکه در شکل نظام سیاسی بدانیم.  ش
اگرچه در نهایت مشروعیت ریاست فرد غیر از فقیه بر قوه ي مجریه اگر سلطان باشد به انتخاب 
و اذن مجتهد و اگر بنابر رأی جمهور مردم باشد به امضاء و تنفیذ فقیه میسر می شود؛ موضوعی 
که خاستگاه آن به دیدگاه بعدی امام در مورد نظام سیاسی مطلوب در عصر غیبت، یعنی در 
اختیار داشتن امر حکومت )قوه ي مجریه( و قضاوت )قوه قضائیه( در دست فقها همچون نبی و 
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امام معصوم)ع( باز می گردد1. امام در کشف اسرار از دو قوه ي مقننه و مجریه به عنوان قوای یك 
نظام سیاسی نام می برد. در این دیدگاه کارگزاری قوه ي مقننه که در اختیار خداوند و در واقع 
همان شریعت الهی است  ، بر عهده مجتهدان است و قوه ي مجریه یا دولت بر عهده ي شاه نهاده 
شده است. اما بنابر جایگاه قدرت قانون گذاری )قوه ي مقننه( به عنوان برترین قدرت تنواره ي 
ــی امام  ، این دو قوه دارای جایگاه قدرت یکسانی در تنواره ي نظام  ــی در اندیشه ي سیاس سیاس
ــی نیستند. اگرچه در دیدگاه ایشان در جامعه سیاسی نبایست این دو قوه از هم جدا و  سیاس
بی ارتباط با هم باشند؛ تعبیری که ایشان در مورد این ارتباط و نسبت آنها با یکدیگر می آورد 
ــبت چشم )قوه ي مقننه( و پا )قوه ي مجریه( است. به نظر ایشان بی چشم بخواهد راه برود  نس
ــم دار بی پا هم با آنکه راه را می بیند نمی تواند به مقصد برسد )ر.ك.به:  به چاه فنا می افتد  ، چش
ــت  ، نهادی که  امام خمینی، بي تا: 213(. بنابر آنچه در باال آمد برتری با قدرت قانون گذاری اس
اعضای آن مجتهدان دین دار هستند. آنها هم وظیفه ي استنباط قوانین و مقررات الهی حاکم بر 
جامعه و هم وظیفه انتخاب شاه )دولت- قوه مجریه( و نظارت بر وی را بر عهده خواهند داشت 
ــرار در دیگر آثار امام تجمیع سه قوه ي  )ر.ك.به: امام خمینی، بي تا: 185(. اما پس از کشف اس
ــریعت اسالمی  ، اجرای سیاسیات و قضاوت همچون آنچه ایشان برای نبی و امام)ع( به عنوان  ش

شرایط اکمال دین و اتمام نعمت خوانده بودند برای فقیه نیز مصداق پیدا کرد:
ــریف- قائم مقام آن  ــلطان عصر- عجل الل تعالی فرجه الش ــان غیبت ولّی امر و س در زم

ــالم  ــرات( و تمام آنچه برای امام  علیه  الس ــیات )حدود و تعزی ــرت در اجرای سیاس حض

ــند و آن ها فقهایی هستند که  ــد، مگر جهاد ابتدایی، نواب عام آن حضرت می باش می باش

جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند )امام خمینی  ، 1384  ،ج1 : 548(.

1 . دیدگاه امام در مورد تعیین مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر نیز جدا از این برداشت نبود: »...من که ایشان ]مهندس 
بازرگان[ را حاکم کردم، یك نفر آدمی هستم که به واسطة والیتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم... ملت 
باید از او اتّباع کند، یك حکومت عادی نیست، یك حکومت شرعی است... مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، 
ــت، قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، و جزاي آن بسیار زیاد است...قیام بر ضد  ــرع اس قیام بر علیه ش
خداست...« )امام خمینی، 1385، ج6: 59(. »...این دولتی که تعیین شده است و به والیت شرعی تعیین شده است و یك 
حکومت شرعی است...حکومت شرعی الزم االتباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند. نظیر اینکه مالك 
اشتر را که حضرت امیر – سالم الل علیه - می فرستاد یك جایی و منصوبش می کرد... آقای مهندس بازرگان حکومت شرعیه 

دارد از َقِبل من؛ و بر همه واجب است که اطاعتش بکنند...« )امام خمینی، 1385، ج 6 : 69(.
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ــر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستي قوة  ــعادت بش  قانونگذاری به تنهایی س

ــالم همان طور که قانونگذاری کرده  ، قوة مجریه هم قرار داده  مجریه ای به وجود آید... اس

است. »ولی امر« متصدی قوة مجریه هم هست... )امام خمیني 1376الف: 26(.

ــریعت اسالمی[ با توجه به  ــاس علم فقیه به قوانین ]ش در دیدگاه امام زمام داری فقیه بر اس
ــتدالل ایشان در مورد اینکه حکومت اسالم حکومت قانون است اثبات می شد )ر.ك.به: امام  اس
ــلطان  خمیني 1376الف: 48(  ، از این رو زمانی که امکان حکومت فقیه مهیا بود دیگر حکومت س

معنا نداشت:
 و این مسلّم است که الفقهاُء حّکام علی السالطین. سالطین اگر تابع اسالم باشند، باید به 

تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام 

حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی 

که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. )امام خمیني 1376الف: 49( 

در واقع بنابر آنچه در رابطه با چگونگی گذار به جامعه سیاسی از طریق حاکم کردن شریعت 
الهی آمد زمام داری فقیه در عصر غیبت نیز بدیهی بود: 

والیت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود  ، و چندان به برهان 

احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسالم را حتی اجماالً دریافته باشد 

ــور آورد  ، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را  ــد و آن را به تص ــون به والیت فقیه برس چ

ضروری و بدیهی خواهد شناخت. )امام خمیني 1376الف :9(

ــت از طرف شارع اعالم نشده باشد  ، زیرا عدم  ــان نمی توانس  هر چند این موضوع به نظر ایش
تکلیف شکل حکومت در عصر غیبت همچون نقص در قانون گذاری اسالم معنی می شود  ، این 
ــدن شریعت الهی همچون معیار  مهم بنابر آنچه در باال در رابطه با ضرورت و اهمیت حاکم ش
گذار به جامعه سیاسی آمد مشروعیت دهنده ي والیت فقیه به عنوان عامل گذار جامعه انسانی 
ــالم ناقص  ــان قانون گذاری اس از وضع نامطلوب به جامعه مطلوب بود. از این رو از دیدگاه ایش
می نماید اگر تکلیف امت در دوره ي غیبت معین نشده باشد. چرا که با توجه به تحریم رجوع 
مردم به سلطان جائر و   بنابر ضرورت عدم اهمال در جعل منصب حکومت و قضاوت بین مردم 
و همچنین ادله ي ناظر بر شأن فقه و فقیه می توان به این قدرت متیقن رسید که فقیه عادل 
و عالم به قضا و سیاست دینی همان حاکم مشروع در دوره ي غیبت است؛ از این رو قضاوت و 
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ــت و تمام آنچه برای نبی و وصی از باب حکومت و  بلکه مطلق حکومت از منصب فقیهان اس
والیت در امور سیاسی و ِحسبیه ثابت است، همان شئون برای فقیه نیز ثابت است )ر.ك.به: امام 

خمینی1376ب: 25-22  و 39-38 ؛ 1379، ج2: 627 و 664(.
 

پیشینه ي فقهی نظریه سیاسی امام خمینی 
ــه جامعه مطلوب  ، با  ــانی از وضعیت نامطلوب ب ــن مبنا و نظری برای گذار جامعه انس چنی
حاکم شدن شریعت الهی بر جامعه  ، دیدگاه مشترك سنت اندیشه سیاسی اسالمی است. مورد 
ــیعی و اهل سنت را می بایست بیشتر  اختالف در این رابطه در نزد جریان های مختلف فقه ش
ــتیابی و کارگزاران آن جستجو کرد. به نظر محمد  ــریعت الهی  ، شیوه دس در رابطه با منابع ش
ابن ادریس شافعی)204-150 ه.ق(  ، فقیه مشهور اهل سنت  ، نص وحی ]قرآن کریم[  ، گفتار و 
کردار پیامبر اسالم و رأی صحابه از منابع قوانین و مقررات حاکم بر جامعه محسوب می شدند 
ــی،1393:  239؛ ابوزید،1996: 66 و 112  ــا: 92 - 91 به نقل از فیرح ــافعی، بی ت )ر.ك.به: ش
ــل از فیرحي  ،1383: 236 و 241(. از دیدگاه آنها  ، گفتار و کردار پیامبر و رأی صحابه در  ــه نق ب
نسبت با کالم الهی اعتبار داشتند. از دیدگاه این متفکران در حالی که نبی به خاطر جایگاهش 
در رابطه با دریافت کننده کالم الهی مشروعیت کارگزاری قوانین و مقررات الهی را داشت  ، پس 
ــریعت الهی در قد  از وی  ، عالمان به منابع باال مصداق بارز »أُولِی اْلَْمِر ِمْنُکْم«1 و کارگزاران ش
نبی بودند. از همان ابتدا تفاوت دیدگاهی در مورد جایگاه عالمان دینی وجود داشت  ، برخی که 
به اهل حدیث مشهور شدند شیوه این کارگزاران در حاکم کردن شریعت الهی را تنها بر پایه ی 
نقل این منابع می دانستند  ، اما گروهی دیگر که به اهل رأی مشهور شدند برای این کارگزاران 
جایگاهی عقلی در استنباط شریعت الهی قائل شده بودند. برای اهل حدیث اعتبار قائل شدن 
برای استنباط عقلی عالمان دینی ابهامی در مورد اعتبار قائل شدن برای عقل انسانی در برابر 
نص صریح کالم الهی و یا گفتار و کردار پیامبر و رأی صحابه ایجاد می کرد. در این میان شافعی 
فقیه مشهور اهل سنت راهی میانه در این جدال برگزید وی در حالی که اجتهاد عقلی عالمان 
ــی یا فقیهان را به عنوان منبع چهارم قوانین و مقررات حاکم بر جامعه معرفی کرد اما آن  دین

ُسوَل َو أُولِی الَأْْمِر ِمْنُکْم«.  1. آیه 59 سوره نساء: »یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اللَ َو أَِطیُعوا الَرّ
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ــرعی( در مرتبه ای پس از سه منبع باال و تماماً تابع آنها دانست )برای  را تحت عنوان قیاس)ش
دیدگاه شافعی ر.ك.به: یاسین، 1998: 50 به نقل از فیرحی، 1383: 234(. در دیدگاه شیعی  ، 
منابع قوانین و مقررات حاکم بر جامعه  ، همچون مبنای گذار از وضع نامطلوب به جامعه مطلوب  ، 
ــنت پیامبر و اقوال ائمه طاهرین دانسته شد )ر.ك.به: شیخ مفید، 1413الف، ج9  کتاب خدا  ، س
ــنت  ، در دیدگاه شیعی  : 28 به نقل از فیرحی،1383: 285(. در واقع متفاوت با دیدگاه اهل س
ــپرده نشد  ، زیرا با  ــریعت الهی بر جامعه پس از نبی اول بار به عالمان دینی س حاکم کردن ش
ــلمین پس از پیامبر محسوب  ــریعت الهی در جامعه مس حضور امام معصوم)ع(  ، وی کارگزار ش
می شد. در اندیشه شیعی بنابر قاعده ي لطف و عدالت الهی در استمرار علم الهی  ، گفتار و کردار 
امام معصوم)ع( همچون پیامبر اسالم در برابر خطاپذیری انسان دارای منبعی الهی و خطاناپذیر 
است )ر.ك.به: میالنی، 1376، ج1: 21 و 22 به نقل از فیرحی،1383 :279؛ عالمه حلی، بی تا: 
ــه نقل از فیرحی، 1383: 279؛ صبحی، 1991: 72 -71 به نقل از فیرحی، 1383: 280(.  4 ب
ــنی امامان)ع( را همچون انبیاء  ، معصوم و جانشین آنها در  ــیخ مفید )336-413 ق.( به روش ش
ــریعت و »تأدیب« مردم می دانست)ر.ك.به: شیخ  تنفیذ احکام الهی و اجرای حدود و حفظ ش
ــی،1383: 279(. اما در زمان غیبت امام)عج(  ، فقهای  ــد،1413ب، ج4: 65 به نقل از فیرح مفی
شیعه وظیفه ي بیان احکام شریعت که نزد آنان به امانت واگذار شده را بر عهده داشتند )ر.ك.به: 
ــیخ مفید، 1413، ج9: 28 به نقل از فیرحی، 1383: 284(. چنانکه ابی اصالح حلبی)-374 ش
ــت مهم ترین ویژگی این فقها که موجب می شد در امور عمومی تصرف  447 ق.( بیان می داش
ــا: 427-421 به نقل از  ــود )ر.ك.به: حلبی، بی ت ــش آنها از احکام الهی ب ــد اطالع یا دان نماین
فیرحی،1383: 93(. بر پایه این مهم بود که شیخ جعفر کاشف الغطاء )1227-1154ق.( حتی 
ــی را هم ردیف نبوت و امامت قرار می داد. به نظر وی از آنجا که تنها  ــش فقها به احکام اله دان
قوانین و مقررات الهی و در نتیجه سلطه خداوند مشروعیت داشت  ، تنها نبی  ، امام معصوم)ع( و 
کسی که عالم به احکام الهی باشد می توانستند همچون امانت دار خداوند  ، بر مردم والیت داشته 
باشد )ر.ك.به: کاشف الغطاء، بی تا: 37 به نقل از فیرحی،1383: 94(. تا آنجا که برای درك زمینه 
فکری دیدگاه امام به عنوان یك فقیه اصولی اهمیت دارد می توان گفت در فقه شیعی اختالف 
دیدگاهی در مورد منابع شریعت الهی و همچنین جایگاه عالمان دینی تحت عنوان دو جریان 
اخباریون و اصولیون )مجتهدین( وجود داشت. آنچنان که فیرحی جمع بندی کرده در دیدگاه 
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مشترك اخباریون  ، احکام الهی متناهی و دگرگون ناپذیر است  ، از دیدگاه آنها جزئیات همه این 
ــان این احکام را از  ــت و ایش احکام در همه زمان ها و مکان ها در نزد ائمه معصوم)ع( محفوظ اس
طریق اخبار و احادیث در دسترس شیعیان قرار می دهند )فیرحی،1383: 276-275(. از این 
نظر اخباریون اجتهاد عالمان دینی را تخریب دین دانسته و جایگاه علما را تنها نقل اخبار ]کتب 
ــترآبادی، بی تا: 18 و41- 40، 154- 153 به نقل از فیرحی،  ــتند )ر.ك.به: اس اربعه1[ می دانس
1383: 272(. در دیدگاه فقیه اخباری مشهوری مانند مالمحمدامین استرآبادی )م 1036ق.( 
ــتین اصل تشریع است  ، اما استنباط احکام از آیات قرآنی تنها برای معصومان اهل  قرآن نخس
بیت)ع( امکان پذیر است )ر.ك.به: استرآبادی، بی تا: 47 به نقل از فیرحی، 1383: 271(. در برابر 
ــت؛ به نظر ایشان وظیفه عالمان دینی استنباط  آن  ، در دیدگاه اصولیان احکام غیرمتناهی اس
ــد. از این رو آنها متفاوت با اخباریون  ، اجماع  ــائل نامتناهی از اصول متناهی می باش احکام مس
ــررات حاکم بر جامعه[  ــنت منابع احکام]قوانین و مق ــل را نیز در کنار قرآن و س ــل عق و دلی
ــیعی اجماع به معنی اتفاق علما بر  ــتند )ر.ك.به: فیرحی، 1383: 278- 276(. در فقه ش دانس
حکمی شرعی که کاشف از رأی معصوم)ع( باشد در نظر گرفته می شود. آنچنان که سید مرتضی 
علم الهدی تأکید می کرد اجماِع مورد اعتماد نه اجماِع عامه مسلمانان بلکه اجماِع خواص است  ، 
نه اجماِع جاهالن بلکه اجماِع علما و آن  هم آن دسته از علمایی است که در احکام شرعی آرای 
مضبوط و مشهوری داشته باشند )ر.ك.به: علم الهدی، 1405، ج1: 17-14 به نقل از فیرحی، 
1383: 288(. نکته مهم در رابطه با دیدگاه جریان اصولیون )یا مجتهدین( در مورد ادله عقلی 
آن است که به نظر آنها بنا بر خطاپذیری انسانی  ، عقِل مستقل از وحی اعتباری در کشف احکام 
نداشته در نتیجه تنها یافته های عقلی مجتهدان ]نه عامه[ که دانش فقهی و اطالع از کتاب و 
سنت دارند مشروعیت دارد: عقل ها مجال و قدرت آن را ندارند که منع یا اباحه چیزی را بیان 
ــمع  ــود. ولی عقل هرگز منفك از س کنند که حکم منع یا اباحه آن باید از طریق وحی وارد ش
ــمع محروم کند  ، در  ــت  ، و اگر خداوند عقالء را حتی برای یك لحظه از وحی و س ]وحی[ نیس
واقع آنان را ناگزیر نموده است که در استفاده از عقل خود گرفتار شر و خطا شوند  ، و بی آنکه 

ــط محمد بن یعقوب کلینی(  ، من  ــامل: الکافی)گردآوری توس ــت  ، ش 1. کتب اربعه  ، پراهمیت ترین کتاب های حدیثی اس
ــط شیخ صدوق(  ، تهذیب االحکام و االس��تبصار فیما اختلف من االخبار )گردآوری توسط  الیحضره الفقیه )گردآوری توس

ابوجعفر محمد بن حسن طوسی مشهور به شیخ طوسی یا شیخ الطایفه(. 
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ــته باشند  ، دچار حیرتی شوند که سزاوار حکمت  ــناخت امور مباح از ممنوع داش راهی برای ش
ــت )ر.ك.به: شیخ مفید، 1413 الف، ج9: 43؛ شیخ مفید، 1413ب: 45-44 به نقل از  خدا نیس

فیرحی، 1383: 286(.
ــتنباط  ــی)م 1205ق.( تصریح می کرد در اس ــه محمدباقر وحید بهبهان ــن رو آنچنان ک از ای
ــیار حاصل شده حجت است )ر.ك.به:  ــرعی تنها ظن مجتهد که از جهد و تالش بس احکام ش
ــهید  ــی، 1416: 39-41 و 97 به نقل از فیرحی، 1383: 293(1. در این ارتباط ش وحیدبهبهان
ثانی)965-911 ق.( تحقق اجتهاد را مشروط به شناخت عالمان دینی از علم کالم  ، اصول فقه  ، 
ــت )ر.ك.به:  ــنت  ، اجماع و عقل می دانس صرف و نحو و زبان عرب و اصول چهارگانه کتاب  ، س
عاملی،1364، ج1: 236 به نقل از فیرحی،1383: 294(. ازاین رو از دیدگاه وی نیز جامعه شیعی 
ــیم می شد )ر.ك.به:  ــناخت احکام تقس به دو گروه عالم قادر به فهم احکام و عامی عاجز از ش
عاملی، 1409: 184 به نقل از فیرحی، 1383: 295(. از دیدگاه وی حضور مجتهد عالم عادل 
در دوره ي غیبت که امت برای احکام شرعی اعم از عبادات  ، معامالت و سیاسات به وی مراجعه 
نمایند ضروری بود )ر.ك.به: عاملی، 1409: 193 به نقل از فیرحی، 1383: 296(. وی در مورد 
ــرعی توسط مجتهدین آورده: مجتهد ابتدا به کتب فقهی  ــتخراج احکام از ادله ش چگونگی اس
مراجعه نموده و پس از شناخت موارد اجماعی و اختالفی در کتاب های فقهی  ، همه آن مسائل 
را به اصل و مأخذ آنها بازگرداند. پس اگر حکم آن از کتاب خداوند  ، از راه نص یا از طریق اجتهاد 
ثابت شود مقصود مجتهد حاصل شده است. در غیر این صورت  ، الزم است که به سنت پیامبر 
یا امامان رجوع کند... هرگاه مجتهد به حکم صریح در سنت امامیه دسترسی پیدا کرد  ، البته 
ــت... پس اگر مجتهد حکمی از احکام زندگی را در کتاب و سنت  ، نه به  ــیده اس به مقصود رس
صراحت و نه به اجتهاد و تفریع پیدا نکرد  ، البته به ادله عقل رجوع کند )ر.ك.به: عاملی، 1409: 

189 به نقل از فیرحی، 1383: 294(.
از این رو در فقه شیعی علم به احکام الهی ]یا تابع احکام الهی بودن[ شرط مشروعیت حاکم 
ــیم حکومت ها به حکومت های خوب و بد تحت عنوان های  ــی و همچنین مالك تقس سیاس
حکومت های مشروع و غیرمشروع دانسته شده اند. تا آنجاکه حکمرانی سالطین تنها زمانی که 

ــتدالل های مختلف پیرامون دالیل حجیت »ظن مجتهد«، ر.ك.به: آخوند خراسانی، 1409: 315-308 به  1. درباره ي اس
نقل از فیرحی، 1383: 294.
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به اذن مجتهد هر عصر که نایب امام)ع( قلمداد می شد و والیت  عام داشت اعتبار پیدا می کرد. 
ــب صفوی )931-984 ق.( خطاب به  ــاه طهماس می توان بازتاب این دیدگاه را در خطبه ي ش
محقق َکَرکی)940 ق.(  ، مجتهد اصولی مشهور  ، جستجو کرد: »تو شایسته تر از من به سلطنت 
هستی  ، زیرا تو نایب امام)ع( می باشی و من کارگزار تو بوده و به امر و نهی تو عمل می کنم« )برای 

متن خطابه، ر.ك.به: اصفهانی الخوانساری، بی تا، ج4: 361 به نقل از فیرحی، 1383: 319(.
با وقوع انقالب مشروطه در ایران و حضور گروه هایی غیر مجتهدین مانند منورالفکران  ، اصناف  ، 
تجار  ، شاهزادگان و غیره در تنظیم نظامنامه ی اساسی به عنوان قوانین و مقررات حاکم بر جامعه 
به نظر می رسد چالشی در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی ایران در مورد چگونگی گذار به جامعه 
سیاسی انجام شده است؛ چالشی که متأثر از نظریه پردازان حقوق اساسی جدید روند و میزان 
ــیوه ي استداللی منورالفکران  ــنهاد می داد. اگرچه ش دیگری برای گذار به جامعه مطلوب پیش
ایرانی تفاوتی با نظریه پردازان قرارداد اجتماعی و حکومت مدنی مانند مونتسکیو  ، جان الك و 
روسو داشت و بیشتر سعی می کردند برای قانون و پارلمان جدید توجیهاتی در سنت بیابند اما 
آنچنان که فقها و مجتهدان سنت مدار دریافته بودند قانون و پارلمان جدید تطابقی با سنت فقه 
ــیعی نداشت. با وجود قانون الهی همچون معیاری برای گذار به جامعه مطلوب و همچنین  ش
مشخص بودن روند حاکم شدن احکام الهی بر جامعه در سنت فقه شیعی  ، درك علما از بحران 
ــه تابع نبودن دولت و حکومت از  ــیس نهاد قانون گذاری بلک ــران نه نبود قانون و نیاز به تأس ای
قوانین الهی بود. امام  نیز بنابر ضرورت اعالم نظر در مورد حکومت مشروطه که به ویژه پس از 
انقالب مشروطه همچون یك حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی و حقوقی ایران وارد شده بود  ، 

حکومت مشروطه را حکومت مقید و مشروط به قانون الهی تعریف  کردند: 
حکومت اسالمی   هیچ یك از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثاًل استبدادی نیست، 

که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد...حکومت اسالمی نه استبدادی است   و نه مطلقه  ؛ 

ــروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین  ــروطه« است. البته نه مش بلکه »مش

ــروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا  ــخاص و اکثریت باشد. مش تابع آراي اش

ــتند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین  ــرط هس و اداره مقید به یك مجموعه ش

ــرط« همان احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا  ــته است. »مجموعة ش گش

شود. )امام خمینی،1376الف:43-44( 
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ــروطه در دیدگاه امام بی ارتباط با دیدگاه ایشان در مورد خاستگاه قوه  چنین تعبیری از مش
مقننه نبود. آنچنان که پیش تر اشاره کردیم از دیدگاه ایشان قانون گذار غیر خدا نباید باشد، چون 
عقل حکم می کند که قانون گذاری وظیفه ي خداست و هیچ کس چنین وظیفه ای ندارد و حق 
قانون گذاری هم ندارد )ر.ك.به: امام خمینی، بي تا: 291(. از این رو از دیدگاه ایشان منشأ قوانین 
و مقررات حاکم بر جامعه قوه ي تقنینیه ي خدای جهان است نه قوه ي تقنینیه افکار پوسیده ي 
بشر. زیرا مطمئناً خدای جهان هم می تواند مثاًل اروپاییان و یا ایرانیان قانون وضع کند، و هم 
اینکه مصالح کشور را بهتر از امثال میلیسپوها1 تشخیص می دهد )ر.ك.به: امام خمینی، بي تا 
:191(. در غیر این صورت به نظر ایشان باید خدای عادل را وظیفه نشناس و خائن بدانیم، ]زیرا[ 
چه خیانت باالتر از آن  است  که این همه گروه های گوناگون و جمعیت های خودسر را به جان 
هم بیندازد و برای آنها یك قانون خردمندانه قرار ندهد و با سکوت به  آنها اجازه ي خودسری و 
خونخواری و بیدادگری و ستم کاری بدهد )ر.ك.به: امام خمینی، بي تا : 291(. چنین دیدگاهی 
در دیگر آثار امام  از جمله آثار عرفانی ایشان نیز تکرار شده بود. به عنوان نمونه، در شرح دعای 
سحر آورده اند که اگر در اسماء الهیه اسم الل کامل ترین اسماء است، و در مظاهر اسماء، انسان 
کامل است که کامل تر از همه مظاهر است، و در میان شرایع شریعت او]الل[ کامل تر است، و 
کمال شریعت او با والیت است و نسبت شریعت او به دیگر شریعت ها مانند نسبت خود اوست 
به دیگر صاحبان شرایع و مانند نسبت اسم جامع است به سایر اسماء، پس شریعت او در تحت 
ــت )ر.ك.به : امام خمینی،1386: 91 و  ــم »الل« است که حکومتش ابدی و ازلی اس دولت اس

 .)102
چنانکه مشخص است چنین دریافتی از قوانین و مقررات حاکم بر جامعه، و همچنین حکومت 
ــت  ، از این رو به نظر مجتهدان سنت مدار  ــروطه بنابر سنت تفکر شیعی قابلیت توجیه داش مش
ــد. ازاین رو آنها  تابع بودن دولت و حکومت به قانون الهی موجب ایجاد عدالت در جامعه می ش
درخواست اصلی مردم و علما در انقالب مشروطه را نه قانون و نهاد قانون گذاری بلکه عدالت و 
عدالت خانه می دانستند. به عنوان نمونه، به نظر محمدحسین بن علی اکبر تبریزی  ، نویسنده ي 
رساله ی کشف المراد من المشروطه و االستبداد  ، )تبریزي، 1374( زمانی  که عقالی طبیعیین 

ــناس مالی امریکایی بود که در سال های 1927-1922م.  و 1945- 19551- 1883( حقوق دان و کارش 1
1942م. برای اصالح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. 
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ــت قاطبه ی مردم  ــفهای اهل دین درخواس و رندهای منتظر در کمین به همراهی بعضی از س
ــلطان مقرون به اجابت دیدند  ، بدین خیال که  ترقی مملکت منوط به  عدل خواه را از طرف س
رفت استبداد در مشروطه شدن دولت است لفظ مشروطه را به ذهن مردم انداختند )تبریزي، 
1374: 131-130(. به نظر تبریزی در امضای فرمان مشروطیت نیز مقصود شاه  ، علما و مردم از 
مشروطه  ، مجلسی بود که احکام آن همان شرع نبی و مشتمل بر امر به معروف و نهی از منکر 
و رفع ظلم و اعانه ملهوف و  ترویج دین و نشر عدل مابین مسلمین باشد  ، حال آنکه این مجلس 
ــه خوانده و پی قانون  ــت بلکه در این مجلس قرآن خدا را کهن ــود آن مجلس موعود نیس موج
جدید فرانسه می گردند )تبریزي، 1374: 118 و 126(. از دیدگاه تبریزی استنباط می شود که 
ــری چیزی جز همان وهم و تصورات خیالی توهمات انسانی که  دریافت وی از قانون گذاری بش
ــیطانی و جهالنی وجوه دنیوی اش دعوی آن را پیدا کرده نیست. از این رو وی  به دلیل جنود ش
با طرح دوگانه هایی مانند »کعبه و مجلس پارلمنت«، »قرآن و قانون ]بشری[« و »احکام نبوی 
و نظامنامه اساسی« تأکید می کرد برای کسانی که معتقد به قرآن هستند شایسته و روا نیست 
که فریب چند نفر شیطان انسان نما را خورده به جای کعبه مجلس پارلمنت قرار دهند و عوض 
ــی مطالبه کنند )تبریزي،  قرآن  ، قانون بخواهند و احکام نبوی را کهنه خوانده و نظامنامه اساس
1374: 125(. فرازهای زیر از این فقیه دوره مشروطه می تواند به روشنی دیدگاه انتقادی سنت را 
در مورد قوه مقننه جدید ]قانون گذاری بشری[ به عنوان عامل گذار به جامعه مطلوب نشان دهد:

اگر مقصود ]مشروطه[ آن است که همان احکام شریعت مدونه را از روی تقلید به مجتهد 

ــورا جمع شده به  ــرایط  ، عمل و اجرا نمایند دیگر وکال و مبعوثین در مجلس ش جامع الش

ــورت همدیگر قانون نوشتن و اکثریت آراء را جهت دانستن خالف و بی قاعده خواهد  مش

ــت که وکال و مبعوثین در مجلس شورا جمع شده  ــروطه آن اس بود... و اگر مقصود از مش

ــی بگذارند بعد او را  ــم او را قانون اساس به اتفاق یا به اکثریت آراء قانونی وضع کرده و اس

ــرع خواهد  ــتند به اتاق اجرا تا بر طبق او عمل نمایند... در این صورت مخالف با ش بفرس

ــمرده نشده  ،  ــوری و نه اکثریت آراء دلیل ش ــیعیان[ نه ش بود  ، زیرا از ادله ي احکام ما ]ش

ــف از قول و رضای معصوم باشد او حجت است نه اجماع کتاب  بلی اجتماع علما که کاش

فروش و سبزی فروش و بقال و عالف و نعلبند. )تبریزي، 1374: 132(

در نتیجه برای محمدحسین تبریزی نهایت مشروطه که منجر به عدالت در جامعه می شد 
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ــلطان از آن بود. از این رو در نهایت بنابر ضرورت زمانه،  ــدن شریعت الهی و اطاعت س حاکم ش
اندیشه سلطان عادل مأذون از جانب فقیه جامع الشرایط را به عنوان شکل مطلوب حکومت در 
نظر داشت )تبریزي، 1374: 135(. از دیدگاه وی این مجلس تشکیل شده نه قوه ی مقننه بلکه 
یك مجلس شور و مشورت ]شورا[ که زیر نظر مجمعی از علمای حقه ربانی که شرایط اجتهاد و 
واجد صفات نیابت از امام دوازدهم)عج( هستند قرار دارد )تبریزي، 1374: 139(. شیخ ابوالحسن 
نجفی مرندی نیز در رساله ای با عنوان دالئل براهین الفرقان فی بطالن قوانین نواسخ محکمات 
ــرعی در زمان غیبت  القرآن با توجه به ضرورت مذهب امامیه در غاصبیت حکومت های غیرش
امام زمان)عج(  ، هم مشروطه و هم حکومت مستبده را باطل و خالف حق می دانست اما سلطنت 
مستبده را بر خالف مشروطه در تعارض با دین نمی دانست. زیرا به نظر وی طبیعت و وجدان 
و عقل و شرع از رأی اکثریت که پایه مشروطیت است، متنفر است و پیروی از اکثریت به نظر 
صریح آیات قرآن باطل است )نجفي مرندي  ، 1374: 225(1. وی همچنین انتخاب نمایندگان 
مجلس را با انتخاب هفتاد نفر نماینده قوم بنی اسرائیل که می خواستند خدا را ببینند و اقدام 
به امری محال نمایند تشبیه می کرد و می نوشت که این نمایندگان مشروطیت نیز می خواهند 
قانونی وضع کنند که ناسخ قانون قرآن خدا باشد )نجفي مرندي  ، 1374: 206(. چنین دریافتی 
از مشروطه به عنوان میزانی برای تعیین حدود برای شاه و وزیران در چهارچوب شریعت الهی 
و در نتیجه ایجاد عدالت در جامعه مورد توجه شیخ فضل الل نوری مجتهد مشهور این دوره نیز 
ــت. در برابر آن به نظر سیدمحمد طباطبایی مشروطه چیزی است که برای پادشاه و  قرار داش
وزیران حد و حدودی تعیین می کند که نتوانند هر طور خواستند با ملت رفتار نمایند مشروطه 
آزادی کامل برای ملت می آورد و برای همه کارهای دولتی و ملتی و شرعی  ، قانون و حدودی 
معین خواهد کرد )ترکمان، 1362، ج2: 172؛ زرگری نژاد، 1374: 18(. اما شیخ فضل الل نوری 
در چهارچوب سنت فقه شیعی تعریفی متفاوت از تعریف طباطبایی داشت  ، از این رو در در پاسخ 

وی می نویسد: 
اما فوایدی که برای مشروطه برشمردید و آن اینکه برای پادشاه و وزیران حدودی معین 

ــت ولی این که فرمودید آزادی کامل برای ملت خواهد بود  ، این  ــود بسیار نیکو اس می ش

1 . نجفی مرندی به آیاتی مانند:»أَْکَثَرُهْم اَل یَْعلَُموَن« )انعام: 37(؛ »َوأَْکَثُرُهْم اَل یَْعِقُلوَن« )مائده: 103( اشاره مي کند )ر.ك.به: 
نجفی مرندی، 1374: 205(. 
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سخن از نظر اسالمی باطل و کفر است و آزادی کامل که هر فرد برای هر کاری آزاد باشد 

چنین آزادی در اسالم نیست و اینکه فرمودید قانونی وضع خواهد شد اول این که قانون 

ــیصد و اندی سال قبل وضع شده است و اگر هم برای تنظیم و  ــلمین در هزار و س ما مس

ــته شود باید مطابق با شریعت اسالمی باشد و  اصالح روابط اجتماعی و اداری قانونی نوش

اما این سخن که فرمودید برای شرع حدی معین خواهدشد  ، بدانید که برای شرع و دین 

حدی نیست. )ترکمان، 1362، ج2: 172؛ زرگری نژاد، 1374: 18(

ــیعی بحث می کرد با توجه به  ــنت فقه ش ــیخ فضل الل نوری در چهارچوب س آنچنان که ش
ضرورت حاکم شدن شریعت الهی بر جامعه انسانی  ، حاکمیت دینی و سیاسی از آن معصوم بود 
ــرایط می رسید. اما عروض عوارض  و در زمان غیبت این وظیفه به نصب عام به فقیه جامع الش
و حدوث سوانح موجب دور شدن از این ایده آل و تقسیم دو امر احکام دینی و اعمال قدرت و 
امنیت میان فقیه و سلطان شده بود که در واقع به نحوی از دیدگاه حقوق سیاسی جدید تبیین 
ــاس این اصل، سلطان قوه  ي اجرائی احکام  ــیخ نیز بود. بر اس کننده اصل تفکیك قوا از نظر ش
اسالم که توسط علما تبیین می شد قلمداد می گردید )نوری،1374 الف: 164-163(. به نظر شیخ 
نیابت فقیه از امام معصوم نیابت عام و شامل امور سیاسی و دینی می شد و تصرف غیر در آن 
موجب غصب حق محمد و آل او قلمداد می شد و سلطان و دولت و اجراي آن از عدلیه و نظمیه 
ــایر حکام  ، فقط مجری احکام صادره از مجتهدین بودند )ترکمان  ، 1362، ج2: 360(. در  و س
واقع آنچه امام خمینی در کشف اسرار در مورد تقسیم وظایف ]و یا تفکیك قوا[ میان مجتهدان 
و شاه نوشته بود بنابر چنین زمینه ي سیاسی و فکری که شیخ فضل الل نوری در مورد عروض 

عواض و حدوث سوانح طرح می کرد قابل درك است. به نظر امام:
ــت  نمیخواهیم بگوئیم فقیه هم  ما که میگوئیم حکومت و والیت در این زمان با فقهاء اس

ــت بلکه میگوئیم همانطور که یك مجلس  ــپور اس ــاه و هم وزیر و هم نظامی و هم س ش

ــود از افراد یك مملکت و همان مجلس تشکیل یك حکومت و  ــکیل میش ــان تش مؤسس

تغییر یك سلطنت میدهد و یکی را بسلطنت انتخاب میکند و همان طور که یك مجلس 

ــورا تشکیل می شود از یك عده اشخاص معلوم الحال و قوانین اروپائی یا خوددراری را  ش

ــب با وضع اروپا نیست تحمیل میکنند ، ...اگر یك  به یك مملکت که هیچ چیز آنها مناس

همچو مجلسی از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند...تشکیل 
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ــی تخلف نکند... بکجای  ــلطان عادل کنند که از قانونهای خدائ ــود و انتخاب یکنفر س ش

نظام مملکت برخورد می کند و همینطور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار 

ــکیل شود یا بنظارت آنها باشد چنانچه قانون هم این را می گوید بکجای عالم برخورد  تش

میکند )امام خمینی، بي تا: 185(.

به نظر می رسد تفاوت دیدگاه امام با اندیشه سنت در آنجاست که با توجه به ورود اندیشه ي 
مجلس شورا در اندیشه سیاسی معاصر این استنباط قوانین و مقررات حاکم بر جامعه و همچنین 
ــورایی از مجتهدان قرار داده است. به هرحال، این  ــلطان را بر عهده ي ش انتخاب و نظارت بر س
ــیم وظایفی در عصر غیبت  ــوانح که موجب چنین تکفیك و تقس عروض عوارض و حدوث س
شده بود آنچنان که پیش تر سیدجعفر دارابی کشفی)1267-1191ق.(   بیان کرده بود به جهت 
ممانعت از معارضه سالطین با علما و مجتهدین، و در نتیجه جلوگیری از به وجود آمدن فتنه 
ــت در امام  ــفی از این دو قوه داش و هرج و مرج در جامعه بود. در حالی که بنابر تعبیری که کش
ــول جمع بوده است؛ از این رو مطلوب برای  ــفی و علم دین و اوضاع رس معصوم هر دو رکن س
نایب امام معصوم نیز تجمیع هر دو رکن بود )برای دیدگاه کشفی، ر.ك.به: فیرحی  ، 1383: 98(. 
ــفی را همان قوه مجریه و رکن علم و اوضاع  ــی جدید رکن س می توان از دیدگاه حقوق سیاس
رسول را مرتبط با قوه مقننه و قضائی دانست. همچنان که اشاره شد چنین دیدگاهی مورد توجه 
ــت  ، به نظر شیخ فضل الل پیش از حدوث این  ــیخ فضل الل نوری و امام خمینی نیز قرار داش ش
ــوانح نبوت و سلطنت یعنی احکام دینی و اعمال قدرت و شوکت و امنیت در وجود مبارك  س
ــت )نوری،1374الف: 164-163(. با این همه  نبی اکرم و در خلفاي آن بزرگوار مجتمع بوده اس
علی رغم چنین تقسیم وظایفی  ، نه سلطان )و نه مجلس( نمی توانستند به اختیار خود در امور 
ــت قانون وضع کنند )نوری،1374ب:  عامه یعنی اموری که مربوط به تمام رعایای مملکت اس
ــروعه خواهان جعل قانون تنها مخصوص خدا و معصومین)ع( بود  ، و  184(. در واقع به نظر مش
ــلطان و یا نمایندگان مردم منافات با اسالم داشت )نوری،1374ب: 176(.  ــط س دعوی آن توس
ــروعه خواهان آنچنان که بر عامه متدینین معلوم بود این قوانین ]الهی[ مختص  از دیدگاه مش
ــی نیز می شد)نوری،1374ب: 175(. غیر از  به عبادات نبود بلکه مشتمل بر جمیع مواد سیاس
ــان ها قادر به وضع قوانین نبودند و دعوی آنها بر وضع قانون به حکم قانون  آن به نظر آنها انس
ــوب می شد  ، زیرا این دعوی انکار خاتمیت پیغمبر می توانست قلمداد شود  الهی نیز کفر محس
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)نوری،1374ب: 175(. بر پایه ي این دیدگاه  ، آنچنان که در سنت فقه شیعی نیز مشخص است  ، 
از دیدگاه مشروعه خواهان وظیفه ي فقیه و مجتهد نیز تنها محدود به استنباط و کشف حکم 
معصوم بود نه قانون گذاری: وظیفه آنها ]فقها[ منحصر به آن است که احکام کلیه که مواد قانون 
الهی است از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند و آن چهار  ، قرآن و اخبار و 
اجماع و عقل است. آن  هم به نحو مخصوصی که مقرر شده و عمده آن است که باید مالحظه 
فرمایند که در مقام استنباط قیاس و استحسان را دخالت ندهند چون  که در شرع امامیه حرام 

است که روی استحسان و قیاس تعیین احکام الهیه بنمایند )نوری،1374ب: 177(. 
ــنین که در آن به مفاهیمی مانند حاکمیت مردم  ،  ــالك المحس بنابر این دیدگاه، کتاب مس
ــی  ، پارلمان و رژیم مشروطه پرداخته شده بود توسط مشروعه خواهان ضاله  قانون  ، قانون اساس
تشخیص داده شد و نویسنده آن یعنی طالبوف با آنکه فردی معتقد به اسالم در سطح مسائل 
ــد )نوری،1374ب: 180-179 همچنین ر.ك.به: حائری،1364: 54(. زیرا از  فردی بود تکفیر ش
دیدگاه سنت قانون نویسی ]بشر[ معنی نداشت  ؛ به نظر شیخ فضل الل نوری مسلمانان و طایفه 
امامیه با در اختیار داشتن بهترین و کامل ترین قوانین که همان قانون الهی است نیازی به جعل 
قانون نداشتند )نوری  ، 1374الف: 154؛ 1374ب: 175(. بدیهی است بنابر جایگاه قانون الهی در 
گذار اجتماع انسانی از وضع نخستین به جامعه سیاسی  ، چنین دیدگاه انتقادی در مورد جایگاه 

مجلس و یا پارلمان جدید مورد تأکید امام  نیز قرار داشت:
ــاء مجلس و پارلمانها از خدا بهتر  ــت و اروپائیان و اعض ــا دانش خدا این زمان کمتر اس آی

ــته  ، یا آنکه با بشر لج کرده و خود را  ــان واگذاش ــازی می کنند که آنها را بخودش قانون س

ــت  پس ناچار  ــتری نمیداند؟ اینها همه بر خالف قانون خرد اس وظیفه دار قانون و دادگس

ــس از او بحکم ضرورت قانونی نیامده  امروز هم  ــالم[ که پ باید گفت این قانون ]الهی-اس

برای همة بشر قانون است و باید عملی باشد. )امام خمینی، بي تا: 308(.

ــیخ فضل الل نوری و مشروعه خواهان رفع گرفتاری های این دنیا  ، و در واقع گذار از  به نظر ش
جامعه نامطلوب به جامعه مطلوب  ، در داشتن نظامنامه بود اما نظامنامه اسالمی که همان قانون 
ــریعت بود که هزار و سیصد و اندی در میان ما بوده است )رضواني  ، 1363: 50(. ازاین رو در  ش
نامه ای که شیخ به آقانجفی  ، روحانی مشهور در اصفهان  ، نوشته استقرار مشروطیت را به اجرا 
شدن شریعت الهی که مدت ها معطل مانده معنا می کند. از این رو پیشنهاد می دهد این مجلس 
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ــلطنت جدید بر قوانین شرعیه« نامیده شود )نجفی  ،1390: 206- 205؛ کسروی  ،  »مجلس س
1363: 287(. همچنان که مشخص است مجلس مورد نظر شیخ فضل الل نوری نه قوه ی مقننه 
بلکه یك مجلس مشورتی حاکم و ناظر بر ادارات دولتی بود. اعضای این مجلس نه همه مردم 
بلکه به نظر ایشان تنها مرکب از جمعی از وزراء  ، تجار محترم  ، علما و فضال و اشراف با بصیرت و 
دور از اغراض نفسانی و دلسوز به مصالح دولت و ملت بودند )ترکمان  ،1362،ج2: 130-132(. 
نکته مهم آنکه شیخ انجام این امر را نه از باب وکالت بلکه از باب والیت می دانست و از سوی 
دیگر به نظر وی این مجلس تنها در حوزه امور عرفی که قبال در اختیار سلطان بود حق تصویب 
ــوی دیگر شیخ مشروعیت مصوبات این مجلس مشورتی را منوط به  ــت. از س مصوباتی را داش
تطابق آن با موازین شریعت می دانست. از این رو وی پیشنهاد تأسیس انجمنی نظارتی با عنوان 
»انجمن ملی« داشت که در هر عصری انجمنی از مجتهدین طراز اول قوانین موضوعه مجلس 
را به دقت مالحظه و مذاکره نمایند تا اگر مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نکند 
)کسروي  ، 1363: 317(. برخی از مجتهدین این دوره مانند بهبهانی و طباطبایی اگرچه ابهامی 
در ضرورت مخالفت مصوبات مجلس شورا با موازین شرعی نداشتند اما بر آن بودند که علماِی 
ناظر جزو مجلس باشند و از این رو نیازی به تأسیس نهادی مانند انجمن ملِی علماِی ناظِر خارج 
از مجلس نمی دیدند )آدمیت  ، 1355: 414(. چنین برداشتی از مجلس شورا نه به عنوان قوه ي 
ــورت در مورد مصالح کشور مورد توجه امام  نیز قرار  ــور و مش مقننه بلکه به عنوان مجلس ش
ــت. نهایت این مجلس به نظر ایشان وفق دادن مصالح کشور با کلیات قانون های آسمانی  داش
بود )ر.ك.به: امام خمینی، بي تا: 191(. از دیدگاه ایشان در حکومت اسالمی به جای »مجلس 
قانون گذاری«، »مجلس برنامه ریزی« وجود دارد که برای وزارت خانه های مختلف در پرتو احکام 
اسالمی برنامه ترتیب می دهد )ر.ك.به: امام  خمینی، 1376الف: 44(. غیر از آن  ، دیدگاه امام در 
رابطه با نهادی مانند شورای نگهبان را می توان در ادامه دیدگاه »انجمن نظارتی یا انجمن ملی« 

مورد نظر شیخ  در دوره مشروطه پیگیری کرد:
ــورای نگهبان[ باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه  ــما ]ش ش

ــی نمایید که صد درصد اسالمی باشد... آنچه که باید  مالحظه نکنید. باید قوانین را بررس

در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم  ، اگر تمام مردم دنیا یك طرف 

بودند و شما دیدید که همة آنان حرفی می زنند که بر خالف حکم قرآن است بایستید و 
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ــورند. انبیا هم همین طور عمل می کردند؛  ــما بش حرف خدا را بزنید و لو اینکه تمام بر ش

ــت؟.)امام خمینی،  ــل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داش ــی در مقاب مثاًل موس

1385، ج 13: 53(

تا آنجا که برای درك زمینه فکری و فقهی آراي امام خمینی اهمیت دارد چنین دیدگاهی 
ــوان در آراي آیت الل خالصی زاده )-1342 ــورا را می ت در مورد قانون الهی و جایگاه مجلس ش

1267ش.( فقیه مشهور هم عصر امام  نیز جستجو کرد. وی سرچشمه بدبختی بشر را سرپیچی 
از قوانین اسالم و عمل به قوانین موضوعه می دانست  ؛ قوانینی ]الهی[ به نظر وی طبق قاعده ي 
ــده بود )خالصی زاده  ، بی تا: 26 و29(. از  ــر فرستاده ش ــعادت بش لطف از طرف خداوند برای س
دیدگاه وی بشری که مقهور احساسات  ، دارای غضب و شهوت و واهمه و خیال و طمع و حرص 
ــایر موجودات بی طرف و عادالنه  ــری که نمی تواند نسبت به س ــت  ، بش و آز و حب و بعض اس
ــوب می شود. همچنین به نظر  قضاوت کند قانونی هم که وضع می کند َجبت و طاغوت محس
ــر ایجاد اختالف مابین افراد بشر خواهد کرد  ، از این رو خرابی و اضمحالل  وی قانون گذاری بش
ــاد که شامل تمام عالم شده و مولد جنگ گردیده نتیجه همین اختالف قوانین است. از  و فس
ــی که عالقه به سعادت جامعه ي بشری داشته باشد قبل از هر چیز باید  این رو به نظر وی کس
کوشش کند که قوانین موضوعه ي بشر را از صفحه ي وجود بردارد )خالصی زاده  ، بی تا: 26- 25(. 
بر پایه ي چنین درکی از قوانین الهی و قوانین بشری نهایت جایگاهی که آیت الل خالصی زاده 
ــورای ملی قائل بود نه قوه مقننه بلکه در درجه اول نهادی برای جلوگیری از  برای مجلس ش
تجاوز زمام داران از قوانین اسالمی و دوم پیاده کردن قوانین شرعی در عمل بود )خالصی زاده  ، 
بی تا: 32(. بر پایه ی جایگاه قانون الهی  ، همچون معیاری برای رساندن جامعه انسانی به سعادت  ، 
از دیدگاه او نیز تنها نبی  ، امامان معصوم)ع( و پس از آنها فقها که قادر به استنباط احکام شرعی 

هستند، اشخاص واجد شرایط برای حکومت و اداره ي مملکت قلمداد شدند:
ــد و  ــیعه معتقدند که اعلم و زاهدترین و باتقواترین امت بعد از پیامبر باید حاکم باش  ش

ــت و بعد از آنها باید به نسبت اعمل و داناتر و  ــر)ع( منحصر اس این صفات به ائمه اثنی عش

ــد... اشخاص  ــالم و اجرای آن حاکم باش پرهیزکارتر و عالقه مندتر تمام امت به قوانین اس

ــیعه  ، فقها می نامند و آنها فقط حق حکومت و ادارة مملکت را دارند.  ــرایط را ش واجد ش

)خالصی زاده  ، بی تا: 18(
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مبانی نظری اندیشه سیاسی امام خمینی: مشروعیت جامعه سیاسی 
ــی و تأسیس سیاست بر  دیدگاه امام در مورد دالیل  ، چگونگی و غایت ورود به جامعه سیاس
ــی  ، انسان شناسی و سعادت شناسی ایشان طرح شده  پایه ي دیدگاه جهان بینی  ، معرفت شناس
ــیم می شود  ، در این  ــت. از نظر وی عالم به دو قلمرو مراتبی طبیعت و ماوراي طبیعت تقس اس
ــت )به عنوان نمونه ر.ك.به:  ــته بندی عالم طبیعت در منتهی الیه عالم وجود واقع شده اس دس
ــی، 1375: 53 و 245؛1372: 37 ،46 و50؛1381،ج1: 115؛ 1385، ج 4 : 176-  ــام خمین ام
175(. هر دو این قلمرو و در واقع تمام عالم آفریده ي خالقی حکیم است که بر اساس نظم و 
ــریعتی متقن که همان »حق« و »صراط مستقیم« است قرار دارد )به عنوان نمونه ر.ك.به:  ش
امام خمینی1371: 198-196و640؛ 1375: 22؛ 1384: 481(. از این رو از دیدگاه ایشان عالم 
از وحدتی برخوردار است به طوری که اگر یك ذّره و یا یك پرکاهی از مرتبه ای که دارد جابه جا 
شود و یا یك برگی از آن حدی که دارد تجافی بنماید، مستلزم انقالب در سرتاسر عالم است و 
ــود یك ذره ي وجودی را قلع کرد )ر.ك.به: امام خمینی،1381، ج3: 585(. زیرا همه ي  نمی ش
ــماء خداست  ، و همه موجوداتی که در عالم هستند نشانه و تجلی حق تعالی هستند  عالم، اس
)ر.ك.به: امام خمینی،1370: 243 - 242؛ 1381، ج1: 80-75(، خدایی که خود کمال مطلق 
و جمال مطلق است )ر.ك.به: امام خمینی،1371: 184(، بدیهی است که تجلی وی نیز دارای 

همان جلوه باشد )ر.ك.به: امام خمینی،1375: 22-25(:
ــلة وجود را  ــم تدبر کنی و در حقیقت آن تفکر نمایی و دفتر سلس پس از آنکه در روح اس

ــطر بخوانی شاید به اذن خدای تعالی و حسن توفیقش  ــطر به س مطالعه نموده و آن را س

از برای تو کشف شود که سلسلة وجود و مراتب آن، و دایرة شهود و مدارج و درجات آن، 

همگی اسماء الهی می باشند، زیرا اسم به معنای عالمت است و هر آنچه از حضرت غیب، 

ــت از مظاهر  ــت از برای خالق خود و مظهری اس ــته عالمتی اس قدم به عالم وجود گذاش

پروردگارش)امام  خمینی،1386: 110(.  

َمَوِت َواْلَْرِض« تبیینی از این پیوستگی   چنانکه از نظر امام استنباط می شود آیه ی »اللُ نُوُر الَسّ
عالم با ذات مقدس حق تعالی است )ر.ك.به: امام خمینی،1370: 245 ؛1375: 101و113(. از 
این رو چنانکه آیه ی »إِنَّا لل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن« نیز نشان می دهد  ، همه عالم به سوی این کمال و 
جمال مطلق در  تربیتی تکوینی رهسپار هستند )ر.ك.به: امام خمینی،1370: 262 ؛ 1375: 41 
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؛1381،ج1: 75 ؛ 1385،ج13: 455(. انسان نیز موجودی جدا از این عالم نیست  ، مخلوق همین 
خداوند و درون این فلسفه وجودی آفرینش قرار دارد  ؛ از این رو انسان نیز می بایست با قدم نهادن 
ــتقیم وجوه مختلف حیات خود را با »حق« که خاستگاه نظم و نظام عالم است  در صراط مس
هماهنگ سازد. اما انسان بنابر آنکه موجودی صاحب اختیار است در  تربیتی تشریعی به سوی 
کمال و جمال مطلق رهسپار است. این  تربیت تشریعی که انسان می بایست بر باید و نبایدهای 
ــتگی همه عالم با هم  ، بر  ــریعتی است که بنابر پیوس ــازد  ، ش فردی و اجتماعی خود حاکم س
َمَوِت َواْلَْرِض«، توسط خداوند برای والدت ثانویه  پایه ي »حق« و در نتیجه هماهنگ با »نُوُر الَسّ
ــعادت این جهانی و رستگاری ابدی آنها آفریده شده است )ر.ك.به: امام  ــان ها و در واقع س انس
ــان به عنوان موجودی صاحب  خمینی،1370: 265؛ 1375: 45-44و242؛ 1386: 172(. انس
ــریعت الهی را بر باید و نبایدهای فردی و اجتماعی خود حاکم سازد هماهنگ با  اختیار اگر ش
تمام عالم هستی به سوی کمال و جمال مطلق الهی گام برداشته است. ازاین رو به عالم نور و 
نشئه بهجت و سرور و نعمت های سرمدی و لذت های جاویدانی می رسد )ر.ك.به: امام خمینی، 
ــان از راه سعادت و  ــدن انس ــریعت الهی موجب دور ش 1370: 35(. و حرکت بر خالف این ش
افتادن در راه شقاوت و جهنم می شود )ر.ك.به: امام خمینی،1371: 11 ؛ 1381،ج3: 121(. از 
نظر امام طریقه و محل دریافت شریعت الهی توسط »چشم دل« و در »قلب« آدمی است؛ چرا 
که تسلیم که حظ قلب است، غیر از علم است که حظ عقل است. ممکن است انسان به برهان 
عقلی اثبات عقاید حقه کند ولی این عقاید را ایمان نگویند و او را مؤمن نخوانند، بلکه باید چشم 
ــد )ر.ك.به: امام خمینی،1371: 38(؛ از این رو تنها  ــته باش دل باز کند و بصیرت ملکوتی داش
درك عقالنی این باید و نبایدها کافی نیست  ، بلکه انسان می بایست این مدرکات را با مجاهدت 
به قلبش برساند )ر.ك.به: امام   خمینی،1385، ج11 : 382(. از دیدگاه امام انسانی می تواند به 
ــو داده  این مهم نایل آید که نفس را تزکیه داده و قلبش را با آب حیات و رحمت حق شستش
باشد. پس از آن است که در دلش چراغی روشن می شود و در باطن اش نوری فروزان می شود 
)ر.ك.به: امام خمینی،1370: مقدمه14، 1، 34 و 76(. ایشان این انسان نیك را با صفاتی مانند 
انسان الهی  ، انسان کامل  ، انسان مؤمن و مؤمن واقعی  ، انسان با فضیلت  ، مهذب مستقل  ، انسان 
خدمت گزار  ، انسان در محضر خدا  ، انسان متعهد  ، انسان قرآنی و انسان عادل معرفی کرده است 
)به عنوان نمونه ر.ك.به: امام خمینی، 1376الف: 29(. در واقع انسانی که با والدت اولیه اش در این 
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عالم مادی از فطرت و قوه عاقله اش که از نور خداوند است دور شده  ، با پیروی از شریعت الهی 
که همان نور خداوند و عقل اول از عالم ارواح است سعی می کند به کمال آفرینش خود در آغاز 
باز گردد. در برابر آن اگر انسان مسیری خالف این شریعت الهی پیش گیرد در واقع بر خالف 
نظم و نظام هستی گام برداشته و رو به سوی ظاللت نهاده است. در این مسیر به نظر امام  تمام 
مراتب حق زیر پای هواهای نفسانیه پایمال می شود و متابعت از تمایالت نفسانیه و مالیمات 
حیوانیه نمی گذارد حق به هیچ یك از مراتب در انسان جلوه کند و در نتیجه کدورت و ظلمت 
ــام انوار عقل و ایمان رحمانی را خاموش می کند )ر.ك.به: امام خمینی،1371:  هوای نفس تم
ــان مادی  ، انسان ناقص  ، انسان بی ایمان  ، انسان  ــان بد را با صفاتی مانند انس 169(. امام این انس
وحشی  ، انسان فاسد  ، انسان وابسته  ، انسان طاغوتی و انسان غافل یاد کرده است. اما این شریعت 
ــان در وضع نخستین است  ، از طریق  ــان که از ویژگی های انس الهی با توجه به خطاپذیری انس
ابزارهای شناختی مانند عقل  ، حس و یا تجربه انسانی قابل شناخت نیست بلکه تنها از طریق 
وحی قابل دریافت است. ازاین رو خداوند چنانکه اقتضای عدالت وی می باشد  ، انبیا را برای اظهار 
ــریعت( و  تربیت و رهبری انسان ها به سوی آنها فرستاده است )نمونه ر.ك.به:  این راه الهی )ش
ــام خمینی،1370: 265-264؛ 1375: 110، 130-122؛ 1381،ج3: 337(. امکانی که پس  ام
ــط فقهای شیعی بنابر امکان های  ــط امامان)ع(، و پس از امام معصوم)ع( توس از ختم نبوت، توس
دسترسی شان به شریعت الهی میسر می شود )ر.ك.به: امام خمینی،1371: 420(. به نظر امام 
انسان ها با اطاعت از شریعت الهی از شریعت حیوانی که در والدت اولیه تابع آن هستند بیرون 
ــانی نیز جامعه ای عادل و دور از  ــت که جامعه انس می آیند  ، با تزکیه و تهذیب نفس انسان هاس
بحران می شود و اختالفاتی که در سراسر دنیا بین همه بشر است از بین می رود؛ زیرا اختالفات 
میان انسان ها ریشه اش همین طغیانی است که در نفس هاست )ر.ك.به: امام خمینی، 1385، 
ج 14: 393-389(. این موضوع هماهنگ با آنچه در باال در رابطه با غایت تأسیس سیاست در 

دیدگاه امام  تحت عنوان وظیفه ي تربیتی و پرورشی سیاست آوردیم می باشد.  
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قرآن  -

آخوند خراسانی.)1409( کفایة االصول ، قم: آل البیت.  -
آدمیت  ، فریدون. )1355( ایدئولوژی نهضت مشروطیت  ، تهران: پیام، جلد1.  -

ابوزید  ، نصرحامد. )1996( االمام الشافعی و تأسیس االیدئولوجیه الوسطیه، قاهره: مکتبه مدبولی.  -
استرآبادی  ، محمدامین. )بی تا( الفوائد المدینه  ، قم: دارالنشر الهل البیت.  -

اصفهانی الخوانساری  ، محمدباقر.)بي تا( روضات الجّنات ، قم: مکتبة اسماعیلیان.  -
تبریزی  ، محمدحسین.)1374( »کشف المراد من المشروطة و االستبداد«  ، به کوشش غالمحسین زرگری   -

نژاد  ، رسائل مشروطیت  ، تهران  : انتشارات کویر.
ترکمان  ، محمد.)1362( رسائل  ، اعالمیه های مکتوبات...و روزنامه شیخ شهید فضل الل نوری  ، تهران: مؤسسه   -

خدمات فرهنگی رسا، جلد2.
حائری  ، عبدالهادی.)1364( تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران: امیرکبیر.  -

حلبی  ، ابی الصالح. )بي تا( الکافی فی الفقه، اصفهان: مکتب امیرالمؤمنین)ع(.  -
خالصی زاده  ، محمد. )بي تا( کشف االستار  ، جواب به اسرار هزارساله، تهران.  -

خمینی  ، روح الل. )بي تا( . کشف اسرار،  بی جا.   -
---------. )1370( آداب الصلوة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -

---------. )1371( شرح چهل حدیث  ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -
---------. )1373( شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -

---------. )1375( تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -
---------. )1376الف( والیت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -

---------. )1376ب(. االجتهاد و التقلید  ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(  .    -
---------. )1379( کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -

---------. )1381( تقریرات فلسفه ،تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، جلد3.   -
---------. )1382( بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.  -

---------. )1384( تحریرالوسیله،  ترجمه علی اسالمی و قاضی زاده، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  ،   -
دفتر انتشارات اسالمی، جلد1. 

---------. )1385( صحیفه امام  ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -
---------. )1386( شرح دعای سحر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني)ره(.  -

رضوانی  ، هما. )1363( لوایح آقا شیخ فضل الل نوری ، تهران  : نشر تاریخ ایران.  -
ــاله و الیحه درباره مشروطیت(، به کوشش  ــین.)1374( رسائل مشروطیت )18 رس زرگری نژاد، غالمحس  -

غالمحسین زرگری نژاد. تهران: کویر.
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شافعی  ، محمدبن ادریس.)بي تا( الرساله، تحقیق احمدمحمد شاکر، بیروت: المکتبه العلمیه.  -
شیخ مفید. )1413الف( التذکرة   باصول الفقه  ، تحقیق مهدی نجف  ، قم: المؤتمر المفید.  -

---------. )1413 ب( اوایل المقاالت  ، تحقیق ابراهیم االنصاری  ، قم: المؤتمر العالمی الشیخ المفید.   -
---------. )1413ج( الرساله االولی فی الغیبه، تحقیق عالء آل جعفر، قم: المؤتمر المفید.  -

صبحی  ، احمدمحمود. )1991( نظریه االمامه لدی الشیعه االثنی عشریه، بیروت: دارالنهضة العربیه.  -
عاملی  ، زین الدین بن علی.)1364( الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة  ، اصفهان: مکتبه امیرالمؤمنین)ع(.  -
---------. )1409( رس��الة االقتصاد و االرش��اد الی طریقة االجتهاد  ، ضمیمه حقایق االیمان. قم: کتابخانه   -

آیت الل مرعشی نجفی. 
عالمه حلی. )بي تا( االلفین الفارق بین الصدق و المین فی امامه علی)ع(  ، نجف: چاپ سنگی.  -

علم الهدی  ، سیدمرتضی.)1405( رسائل الشریف المرتضی ، به کوشش سید احمد حسینی، قم: دارالقرآن.   -
فیرحی  ، داود. )1383( قدرت  ، دانش و مشروعیت در اسالم، تهران: نشر نی، چاپ دوم.  -

ــت در ایران معاصر؛ تحول حکومت داری و فقه حکومت اسالمی، تهران:  ---------. )1393( فقه و سیاس  -
نشر نی، چاپ اول.

کاشف الغطاء  ، شیخ جعفر.)بي تا( کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء  ، اصفهان: انتشارات مهدوی.  -
کسروی  ، احمد.)1363( تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر.  -

ــیدعلی حسینی.)1376( شرح منهاج الکرامة فی معرفة االمامیه، تألیف عالمه حلّی، قم: میراث  میالنی  ، س  -
مکتوب هجرت.

نجفی  ، موسی.)1390( حکم نافذ آقانجفی، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.  -
نجفی مرندی  ، ابوالحسن.)1374( »رساله دالئل براهین الفرقان فی بطالن قوانین نواسخ محکمات القرآن«  ،   -

به کوشش غالمحسین زرگری  نژاد، در رسائل مشروطیت ، تهران  : کویر.
ــاله حرمت مشروطه«،   به کوشش غالمحسین زرگری نژاد  ، رسائل  ــیخ فضل الل. )1374 الف( »رس نوری  ، ش  -

مشروطیت  ، تهران: کویر.
ــائل  ــین زرگری نژاد  ، رس ــش غالمحس ---------. )1374ب( »تذکرةالغالفل و ارش��اد الجاهل«. به کوش  -

مشروطیت. تهران  : کویر.
وحید بهبهانی  ، محمدباقر.)1416( الرسائل االصولیة، قم: مؤسسه وحید بهبهانی.  -

یاسین  ، عبدالجواد.)1998( السلطه فی االسالم، بیروت: المرکز الثقافة العربی.  -




