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 چکیده
که از دو  کردهاصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسالمی معرفی 

های  تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه« اسالمیت»و « هوریتجم»مؤلفه 
گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات  رهبر کبیر انقالب اسالمی، امام خمینی)ره(، باز می

گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسالمی؛ نه یک کلمه زیاد و نه  خواهانه و اسالم آزادی
به تصویب عموم رسید.  7303لمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین یک ک

و  هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسالمی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت
های  یافته .استخمینی)ره(  مهای حضرت اما در گفتمان حقوق اساسی، با تتکید بر اندیشه اسالمیت

ید این امر است که جمهوریت، ؤهای امام خمینی)ره( و قانون اساسی، م از اندیشهپژوهش متتثر 
، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و استشکل و قالب حکومت و اسالمیت، ماهیت نظام سیاسی 

حکومت جمهوری اسالمی ایران از لحا  شکلی با  است.ای از نوع وفاق برقرار  اسالمیت رابطه
های  متفاوت از دموکراسی و سایر نظام ،اما از نظر ماهیتی رد،ندا های مرسوم تفاوتی جمهوری
 .دنیاستسیاسی 
 

، جمهوریت، اسالمیت، جمهوری اسالمی، حقوق اساسی، قانون )ره(امام خمینی :ها هکلیدواژ
 .اساسی
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 مقدمه
های مردم علیـه حاکمـان ظـالم و مسـتبد      اندیشه حکومت عادل و شایسته همواره محور تالش

هـا اتفـاق افتـاده اسـت.      ی دولتدار زمامهای عظیمی در  تحوالت و دگرگونی زمینه،ر این بوده و د

هــای متنــوعی بــروز یافتــه و منجــر بــه  هــای مظلــوم در قالــب طلبــی ملــت خــواهی و اســتقالل آزادی

« جمهوری اسالمی»توان به انقالب شـکوهمند   های متعددی شده است که از جملة آنها می انقالب

 د.کرایران اشاره 

جامعـه متـتثر از رشـادت و     ارزشـی و بینشـی  نظـام  براساس  اندیشه و تفکر نظام مستقل و آزاد

جمههوری  »مجاهدت مردم ایران به رهبری مدبّرانه حضرت امام خمینی)ره( در قالب نظام سیاسـی  

پوشش داده شد. اما پس از پیروزی انقالب اسالمی، بـر سـر تعیـین ماهیـت      7301در سال « اسالمی

تـوان بـه    م سیاسی، نظرات مختلفی مطرب و الگوهـای متنـوعی ارائـه شـد کـه از میـان آنهـا مـی        نظا

جمهـوری  »و « حکومـت اسـالمی  »، «حکومـت عادلـه اسـالمی   »، «کراتیـک اسـالمی  وجمهوری دم»

د. اما رهبر کبیر انقالب تعیین نوع و ماهیت نظام سیاسی کشور را به مردم واگذار کراشاره « اسالمی

 :و فرمودنـد  را خواستار شدندگذاشتن آن  پرسی همهو به « جمهوری اسالمی»ان الگوی دند. ایشکر

درصدی مردم به  6/93پس از رأی قاطع «. جمهوری اسالمی، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم»

بـه   7303، به عنوان اصل اول قـانون اساسـی در آذر   7303در فروردین « جمهوری اسالمی»الگوی 

عمومی و با  پرسی همهگذارده شد. جمهوری اسالمی عنوان نظامی است که طی  پرسی عمومی همه

جمهوری اسالمی گفتمـانی اسـت کـه هـدف آن هـدایت جامعـه       »د. در واقع، شپیشنهاد امام ت بیت 

مطابن با اصول اسالمی است... این گفتمان رویکردی توحیدی، وحیـانی، الهـی، متعـالی و متعـادل     

 (.776: 7333)پالیزبان، « کند نوی جامعه را دنبال میدارد و توسعه مادی و مع

مسئله مهم مورد پژوهش در این مقاله، بررسی رابطه جمهوریـت و اسـالمیت و رفـع ابهامـات     

هدف عمده  زمینه،د. در این شوهای جمهوری و عناوین مشابه خلط ن آن است تا با سایر نظام درباره

ر گفتمـان حقـوقی اساسـی، و تبیـین و تحلیـل علمـی       مقاله واکاوی مفهوم جمهوریت و اسالمیت د

هـای واالی حضـرت    مندی از موازین اسالمی، اندیشه تعامل این دو مؤلفه نظام سیاسی ایران، با بهره

و اصول قانون اساسی است. در راسـتای پـردازش مسـئله و نائـل شـدن بـه اهـداف         )ره(امام خمینی

 شود. تحلیلی استفاده می -فییادشده، از منابع و اسناد معتبر و روش توصی
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 نه و ادبیات تحقیقیپیش
عمده آنها بررسـی   ، ولیی انجام شدهدهای متعد رابطه جمهوریت و اسالمیت پژوهش بارهدر

دارند  تتکید های مختل  بر وفاق یا عدم وفاق با دیدگاه است؛ آنها بیشتر موضوع از یک منظر بوده

طبـاق بـا واقعیـت قـانون اساسـی و مـوازین اسـالمی        جانبـه موضـوع و در ان   و کمتر بـه بررسـی همـه   

مورد استناد و استفاده قرار گرفته است. اما نـوآوری  حاضر در مقاله  موارد اند. بعضی از این پرداخته

ایـن اسـت کـه درک و فهـم ماهیـت حکومـت جمهـوری اسـالمی ایـران، از طریـن            پیش رو مقاله

فلسفه سیاسـی، مـوازین اسـالمی، دیـدگاه حضـرت      مندی از مفاهیم بنیادین  واکاوی موضوع با بهره

 گیرد. و اصول قانون اساسی صورت می ]ایشان[ امام خمینی و بنیادهای نظری

، از آن «اسـالمی »و « جمهـوری »تبیین ماهیت جمهـوری اسـالمی و بررسـی تعامـل دو مؤلفـه      

ظـام  کـه همـواره در گفتمـان سیاسـی و حقـوقی کشـور، از اسـالمیت ن        استجهت مهم و ضروری 

و اصول  )ره(های حضرت امام شود که با مبانی نظام سیاسی اسالم، اندیشه تفاسیر متنوعی مطرب می

بعضا  با دموکراسـی   ،شودهمچنین تفاسیری که از جمهوریت نظا م می است.قانون اساسی متعارض 

نطباق با لذا توصی  و تحلیل علمی ماهیت نظام جمهوری اسالمی در ا .شود ه پنداشته مینغربی یگا

مقالـه در   است. ایـن ای مهم  و اصول قانون اسالمی مسئله )ره(موازین اسالمی، دیدگاه حضرت امام

ماهیـت نظـام جمهـوری اسـالمی و اصـل اول قـانون       ای دربـاره   های عمـده  دهی به پرسش پاسخپی 

دو  چه معنا و مفهومی دارند؟ چه ارتبـاط منطقـی بـین ایـن    « اسالمیت»و « جمهوریت»اساسی است: 

د؟ جمهوری اسـالمی  کرتوان وفاقی بین این دو در نظام سیاسی ایران ایجاد  وجود دارد؟ چگونه می

شده، فرضـیه مقالـه    های گفته های جمهوری دارد؟ به منظور پاسخ به پرسش چه تفاوتی با سایر نظام

شـور و  ی و قالب نظام سیاسی کدار زمامبر این اساس است که جمهوریت نظام به عنوان یک روش 

اسالمیت به عنوان مفهومی ارزشی، محتـوای نظـام حکـومتی اسـت و ایـن دو مؤلفـه حکومـت، در        

در قـانون اساسـی    )ره(هـای حضـرت امـام    مـوازین اسـالمی و اندیشـه   براساس  تعاملی مبتنی وفاق و

 اند.   نهادینه شده

های  شاخصهد: در ابتدا مفاهیم جمهوریت و اسالمیت و شو مقاله بدین صورت سازماندهی می

شوند، سرس به جایگـاه جمهوریـت، اسـالمیت و نظـام جمهـوری اسـالمی از منظـر         آنها بررسی می

بـه   ،شـود و در نهایـت   و قـانون اساسـی پرداختـه مـی     )ره(های حضرت امام موازین اسالمی، اندیشه
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وق تعامل و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسالمیت در نظام سیاسی و حقوقی ایران در گفتمـان حقـ  

 شود. اساسی اشاره می

 

 مفاهیم

تشـکیل شـده   « اسـالمی »و « جمهـوری »ی اسالمی ایران از دو مؤلفه اساسی به نام رنظام جمهو

است که در اصل اول قانون اساسی تحت نوع حکومـت در ایـران مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت.        

ع نظـام سیاسـی و   تبیین این دو مؤلفه نقش بسـیار مهمـی در درک و تحلیـل ماهیـت حاکمیـت، نـو      

فهـم   ،حقوقی کشور، قلمرو نظریه والیت مطلقه فقیه، جایگـاه مـردم در نظـام سیاسـی و در نهایـت     

 رابطه این دو مؤلفه در گفتمان حقوق اساسی خواهد داشت.

 

 . جمهوریت0

 تعریف جمهوریت الف 

ی از ا یـا افـراد قـوم یـا تـوده     « مردم کثیر»جمهوری در اصل یک واژه عربی است به معنـای  

گونـه عنـوان شـده     اشخاص. جمهوری در معنای مختلفی آمده است. در فرهنگ عربی المنجد ایـن 

گزینش رهبر توسط امت یا دولت برای یـک دوره محـدود، نـه بـه ارث، بلکـه بـه انتخـاب        »است: 

 «Res»یا جمهوریت از کلمة التـین  « Republic»(. واژه 356: 7315)مهیار، « ای از مردم یا امّت توده

ــه معنــای شــیء و امــر و   رو،  ، معنــای عمــومی و همگــانی نشــتت گرفتــه اســت. از ایــن «Pubica»ب

گیـرد. ایـن    جمهوری در معنای شیء عمومی مترادف با اموال، متعلقات و امور همگـانی قـرار مـی   »

از: حضـور همگـان در صـحنه و دیگـر،      انـد  عبـارت تعری  خود متضمّن دو نکتة اساسی است که 

زاده،  )نقیـب « شـود  یافته که در آن بـین شـیء عمـومی فـرق گذاشـته مـی       سازمان وجود یک جامعه

7311 :001.) 

جمهور، توده، گروه، بخش اعظـم یـک   »ده است: کرفرهنگ معین این واژه را چنین تعری  

(. در گفتمان سیاسی 7666: 7303)معین، « موضوع، حکومتی که زمام آن به دست نمایندگان باشد

واژه جمهوری، نظام سیاسی و طرز حکومتی است که به جای پادشاه ـ که اقتدار   و حقوقی، مراد از

موروثی داشت و مشروعیت آن به فراسوی اراده بشری مرتبط بود ـ اداره کشور برای مدت معین به  
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های اروپایی نیز حکومت را به همـین مضـمون تعریـ      دست نمایندگان مردم سررده شود. فرهنگ

کننـد یـا توسـط     مسـتقیم اعمـال حاکمیـت مـی     بـه طـور   تی که در آن مردم یاکنند؛ یعنی حکوم می

نـوع حکـومتی اسـت    »جمهوریـت   ،(. با این نگـرش 9ـ7: 7303)رحیمی، « نمایندگان برگزیده خود

مدت ریاست غالبا  محدود است و انتخـاب بـا رأی    ،که در آن جانشین رئیس کشور موروثی نیست

 شـود  وقتـی گفتـه مـی   »(. لـذا  777: 7333)آشـوری،  « شـود  مـی مستقیم یـا غیرمسـتقیم مـردم انجـام     

رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری یا رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش ایـن مقـام )مقـام ریاسـت     

 ،7313)قاضـی،   «دشـو وسـیله تبیـین    آنکه لزوما  محتوای واقعی رژیم بدین دولت ـ کشور( است، بی 

 (.Garner, 2004 Dahl, 2000, P: 35و  001ج اول: 

 

 تفاوت مفهوم جمهوریت با دموکراسی ب 

شود: رفا  به عنوان شکلی از حکومت و رژیـم سیاسـی    معموال  وقتی از دموکراسی صحبت می

گیـری محتـوایی امـور و خصوصـا  خاسـتگاه اقتـدارات سیاسـی         شود؛ بلکه بیشتر به جهت توجه نمی

ک فلسفه اجتماعی و یـک ایـدئولوژی   ی»توان گفت دموکراسی بیشتر به صورت  شود. می توجه می

 (. مقصود این است که حاکمیت برتر متعلـن بـه عمـوم   Christiana, 2003, P: 110« )شود ظاهر می

 مشـروعیت هرگونـه اقتـدار سیاسـی و حتـی مشـروعیت هرگونـه قـانون،        »یا اک ریت مردم اسـت و  

« بسـتگی دارد  مشـی اجتمـاعی بـه پـذیرش و قبـول عمـومی       خـط  و اصل، قاعـده اخالقـی، ارزشـی   

(Pickles, 1971, P: 9 سیاست اجرایی و قانون موضوعه و هرگونه اصل و مبنای ارزشی حاکم بر .)

گونـه حاکمیـت سیاسـی و حقـوقی قبلـی       ها و امیال عامیانه مردم باشد و هیچ آن باید موافن خواسته

شود و هرگونـه   نمیبرای هیچ مقام و نهادی مقدم بر خواست و اراده عموم مردم به رسمیت شناخته 

گیـرد.   از عقاید و افکار عمومی نشتت می ،ارزش و هنجار اجتماعی و ضوابط حاکم بر روابط افراد

خـود شـهروندان و اراده و عقالنیـت     ،اراده عمومی بـوده  ،و نبایدها در جامعها هدر واقع، ریشة باید

ر، اراده جمعــی دیگــبیــان . بــه اســتهــای جامعــه  جمعــی، معیــار تشــخیص خــوبی و بــدی و ارزش

 که باید در قانون تجلی یابد. استهای اجتماعی  تولیدکننده ارزش

مفهوم جمهوریت معمـوال  بـرای نـوع سـاختار نظـام سیاسـی و شـیوه اداره حکومـت بـه کـار           

ای دارنـد و اداره امـور کشـور بـا      کننـده  نظامی که عموم مردم در سـاختار آن نقـش تعیـین    ؛رود می
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گیــرد. نتیجــه اینکــه تعبیــر  وســط کــارگزاران منتخــب آنهــا انجــام مــیمشــارکت و نظــارت مــردم ت

براسـاس   ها و باورهای اجتماعی است که نظام سیاسی دموکراسی مبیّن ماهیت نظام سیاسی و ارزش

گیـرد و مشـروعیت قواعـد و مقـررات اجتمـاعی از آنهـا اسـتنباط         شـکل مـی   شده،سازی  آن موجه

سـاختار بیرونـی ماهیـت نظـام و شـیوه و روش اداره امـور        د، اما جمهوریت به شکل، قالب وشو می

جمعی و توان اجرای ایـن   گیری دسته مشخصة اصلی آن توانایی در تصمیم»شود و  عمومی گفته می

 (.66: 7331)هیوود، « هاست تصمیم

 

 های جمهوریت شاخصهج  

خاصی به های  ها و شاخصه گیری نظامی با وص  جمهوریت، مستلزم دارا بودن ویژگی شکل

 :استقرار ذیل 

ن تعیین سرنوشت ن حکومتگری مردمی است که با فرض حجمهوریت مبیّمشارکت عموم: 

امور عمومی و مشارکت در تمـام   تماممشارکت همه شهروندان در اداره کننده  برای عموم، تضمین

می رای مشارکت عمـو بات الزم ممیصای، ت ات حکومتی است. در راستای تحقن چنین ایدهمتصمی

 د.شو به موجب قانون اساسی و سایر قوانین و سازوکارهای متنوع در نظام سیاسی فراهم می

تواننـد   در نظام جمهوری، مردم حن تعیین سرنوشت خود را دارا بـوده و مـی   حاکمیت ملی:

و  Emerson, 1992, P: 535« )کنـد گیری قـدرت و اداره امـور کشـور مشـارکت      شکل فراینددر »

درگیر شدن فرد در سـطوب مختلـ  فعالیـت    »(. مشارکت سیاسی یعنی 61ل (: )ا 7396خسروی، 

(. پـس عنصـر   763: 7397)راش، « در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشـتن مقـام رسـمی سیاسـی    

اساسی حاکمیت ملی در مشارکت فعال مردم و اتخاذ تصمیمات منطقی در تعری  الگوی رفتـاری  

شارکت، سازماندهی بهینه شبکة تولید، توزیع، تقسیم عادالنه . هدف اصلی این منهفته استمناسب 

شـود   اجرای عدالت در تمام سـطوب زنـدگی اجتمـاعی قلمـداد مـی      ،کار و امکانات و به طور کلی

 (. 639)ال (: 7336)بشیریه، 

حاکمیـت خـارجی مطـرب     وحاکمیـت ملـی    در گفتمان حقوق اساسی حاکمیت در دو بعـد 

 هستندلی، مردم به طور جمعی قادر به تتثیرگذاری در اداره امور کشور شود. در بعد حاکمیت م می

اعمـال اراده  »( و نمایـانگر  731: 7313)جمالی بزرگی، « در ید اختیار ملت» ،ی در نهایتدار زمامو 
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یـد اعمـال حـن تعیـین     ؤ(. در واقع، حاکمیت از بعد داخلـی م 736: 7336)برناردی، « همگانی است

ین نوع نظام سیاسی و قوانین و مقررات حاکم بر کشـور اسـت و دربردارنـده    سرنوشت مردم در تعی

ی رقابتی و منصفانه جهت ساماندهی و مدیریت امور عمومی جامعـه  فرایندمشارکت عامه مردم در 

. اما حاکمیت از بعد خارجی، بیانگر استقالل و خودمختاری ملت با هویت مسـتقل حقـوقی و   است

و المللی است که در پرتو آن با اسـتقالل   در عرصه نظام بینها  و دولتها  سیاسی در برابر سایر ملت

توانند در خصوص نوع و ماهیت نظام سیاسی و چگونگی مدیریت کشور خود بـدون   اراده خود می

 ها تصمیم بگیرند. ها و ملت دخالت سایر دولت

امـه مـردم   ، ویژگی قدرت مشـارکت ع استآنچه در شاخصه جمهوریت نظام سیاسی مد نظر 

عمـومی و بـا    یآرا به در تعیین نوع نظام سیاسی و رویه مردمی مدیریت امور عمومی کشور با اتکا

ساالری  ی رقابتی است که نقش مهمی در تشکیل قوای حاکم در کشور و استقرار نظام مردمفرایند

 دارد.

و  آیـد  در نظام جمهوری، قدرت با زور و سـلطه بـه دسـت نمـی     انتخابی بودن حکومت:

شده برای افـراد و طبقـات خاصـی نیسـت، بلکـه طـی        ی از قبل طراحی و اشیالدار زمامهای  کرسی

شـوند.   حاکمان گزینش می ،(Goodvinو  Elklit, 1997, P: 35« )انتخابات آزاد و منصفانه» فرایند

« بـا رقابـت سـالم و مشـارکت فعـال مـردم انجـام شـود        »کـه   اسـت انتخابات زمانی آزاد و منصـفانه  

حکومت یک ابزار و ساخته آدمـی اسـت و   » ،(. پس در حکومت انتخابی66)ب(: 7331خسروی، )

فرض بر این است که انسان این اختیار را دارد که آنها را بسازد یا نسازد و درباره چگونگی الگـوی  

 (.33: 7339میل،  )استوارت « آنها تصمیم بگیرد

سا در اعمال قدرت، دسـت بـه ظلـم و    ب ان منتخب مردم چهدار زمام تحدید قدرت سیاسی:

، کنندو حقوق ملت را پایمال  کرده،منافع شخصی خود سوءاستفاده  راستایاز قدرت در  ،ستم زده

کنتـرل و محـدودیت قــدرت در   »محـدود شــوند و امـر    کارامـد هــای مختلـ  و   لـذا بایـد بـا شـیوه    

 (.Sartori, 1962, P: 10« )های معقول و منطقی الزمه تحقن نظام جمهوری است چارچوب

نـد و  ا نخست، در حکومت جمهوری قـدرت حقیقـی مـردم   »این ضرورت به چند دلیل است: 

دوم، در  ؛طبیعی است کـه صـاحبان واقعـی قـدرت بـر نیـروی نماینـدگی خـود بایـد مسـلط باشـند           

حکومت جمهوری نباید قدرت متمرکز شود و نظارت مردم بهتـرین وسـیله اعمـال حـن حاکمیـت      
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(. از 11: 7301)رحیمی، « م، جلوگیری از قدرتمند شدن حکومت و فاسد شدن آنسو و مردم است

 د بـه قـرار  کـر ان را محـدود  دار زمـام تـوان قـدرت    ین ابزارهای که بـه موجـب آن مـی   تر مهمجمله 

 :استذیل 

 های مردم و تضمین آنها با قوانین بنیادین موضوعه؛ ـ به رسمیت شناختن حقوق و آزادی7»

 ان در قانون؛دار زماماختیارات ـ درج وظای  و 6

 جایی قدرت توسط رقبا؛ هآمیز و پذیرش نتیجه جاب ـ امکان جابجایی قدرت به شیوه صلح3

 جلوگیری از تمرکز قدرت و استبداد؛ منظوری به دار زمامـ محدودیت دوره 6

 ـ توزیع خردمندانه قدرت سیاسی؛0

)خســروی، « ات خــود بــه مــردمیی در برابــر تصــمیمگــو پاســخن حاکمــان بــه کــردـــ وادار 3

 (.77)د(: 7396و خسروی،  67)ج(: 7335

آثـار و نتـای     کارامـد در نظام جمهوری، حاکمان باید بـه طـور مـؤثر و     یی:گو پاسخاصل 

باشـند. در واقـع،    گـو  پاسـخ به ملـت  در قبال آنها  ،تصمیمات خود را ضمن اطالع به عموم، پذیرفته

ت قانون و از موجبات صیانت از حقوق ملت محسـوب  یی موجب شفافیت و تحقن حکومگو پاسخ

ی وظای ، تکالی  و تصـمیمات  گو پاسخمقامات و نهادهای سیاسی »یی گو پاسخشود. در نظام  می

و با ارائة دالیل و مبانی تصـمیمات خـود بـه ملـت، نظـام       هستندخود در اداره امور عمومی به مردم 

« گیـرد  کراتیـک بـه خـود مـی    وها، جنبة دم شاخصه و با جمع سایر گو پاسخسیاسی به طور خودکار 

(Mainwarring, 2003, P: 7 در این نظام .)یی حقـوقی  گـو  پاسخ ،یکی»یی دو جنبه دارد: گو پاسخ

ن نظـام بـه قـوانین )حکومـت قـانون( و      بنـدی مسـئوال   هـا در مـورد پـای    یی به دادگاهگو پاسخیعنی 

هـای   مـان و مـردم دربـاره اقـدامات و سیاسـت     یی به پارلگو پاسخیی سیاسی یعنی گو پاسخ ،دیگری

یی فقـط زمـانی ممکـن اسـت کـه مـردم کـامال  از اقـدامات         گـو  پاسخ(. »06: 7319)بیتهام، « دولت

مند و درست بـا افکـار همگـانی وجـود      هایی برای مشورت نظام حکومت اطالع داشته باشند و رویه

 (.636: 7333)بیتام، « داشته باشد

دان مفهوم است که اخذ تصمیمات و اجرای آنهـا در یـک نهـاد و    شفافیت ب اصل شفافیت:

های خاص انجام شود و همچنین اطالعات بـه   ها و کنترل سازمان مطابن قوانین، مقررات، صالحیت

صورتی آزاد و منسجم در دسترس کسانی قرار گیرد که تحت تتثیر چنین تصمیماتی یا اجرای آنها 
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ها و در اشـکال سـاده و قابـل فهـم ارائـه       در رسانه ،کافی آماده شدهاند و اینکه اطالعات  قرار گرفته

(. در نظـام جمهـوری،   73: 7336های جامعـة مـدنی ایـران،     د )مرکز مطالعات و آموزش سازمانشو

و دالیـل و   کننـد اخذ تصمیمات خود را برای عمـوم شـفاف    فرایندباید دولت و مقامات حکومتی 

ای کـه   عقالنی برای عموم تشـریح نماینـد؛ بـه گونـه     فرایندطی مبانی تصمیمات و اقدامات خود را 

قانون و در راسـتای تـتمین منـافع عمـومی بـوده      براساس  د که تصمیمات آنهاشوافکار عمومی قانع 

تکـالی  و   یگـو  پاسـخ مقامـات و نهادهـای سیاسـی    »است. دولت شفاف، دولتی است کـه در آن  

باشند و با ارائـه دالیـل و مبـانی تصـمیمات خـود بـه        تصمیمات خود در اداره امور عمومی به مردم

 (.Mainwaring, 2003, P: 7«)کننداخذ تصمیمات خود را روشن  فرایندمردم، 

هـای مختلـ  قـادر بـه      نظامی مردمی است که شهروندان با توسل به شیوه نظارت همگانی:

ظـرات آنهـا مالحظـه    کنترل قدرت باشند و حاکمان هر لحظه خود را در مقابـل افکـار عمـومی و ن   

منظـور از نظـارت   »و با چنین رویکردی وظـای  و تکـالی  مقـرر در قـانون را انجـام دهنـد.        کنند

همگانی این است که همة مردم بنا به اصل برابری ارزشی و حـن حاکمیـت برابـر اعمـال قـدرت از      

ات و امکــان و توانــایی یــا فرصــت برابــر جهــت نظــارت، کنتــرل و ارزیــابی اقــدام  ،طــرق مختلــ 

یی در برابـر مـردم   گـو  پاسـخ تصمیمات نمایندگان را داشته باشند؛ حاکمان نیـز همـواره مکلـ  بـه     

 (.750)ال (: 7331)خسروی، « باشند

های شـهروندی، جلـوگیری از    هدف غایی از این نظارت، تحقن و صیانت از حقوق و آزادی

نظـارت   اسـت. در اینجـا  م یی دولـت در برابـر مـرد   گو پاسخاستبداد و خودکامگی حاکمان و اصل 

نظـارت   . در واقـع، شـود  موجب هدایت و راهنمایی حاکمان توسـط مـردم مـی    ؛ زیراضروری است

تواند از بروز مشکالت ناشی از اشتباهات حاکمان جلوگیری کنـد. همچنـین    عمومی و همگانی می

و این الگو د کن میایجاد دلگرمی  ،های سیاسی حضور مستمر مردم در صحنه امکان نظارت از طرین

 (.93: 7311)هاشمی، « شدهای حکومت و تسهیل در اجرای عدالت خواهد  موجب استحکام پایه

( در برابـر دولـت مسـتبد و دیکتـاتور یـا      6: 7313دولت قانونمند )شوالیه، حاکمیت قانون:

 گیرد. دولت مبتنی بر قانون، برخاسـته از رضـایت مـردم و مجـری قـوانین مـورد       غیرمردمی قرار می

این قانون است کـه بـر    ،. در واقع، در نظام جمهوری، دولت، قانونمند بودهاستمطلوب شهروندان 

نه حاکمان. مقامات حکومتی خود تحت حکومت قانون  ،کند افراد و روابط اجتماعی حکومت می
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. در چنین نظـامی، عـالوه بـر جلـوگیری از     کنند میقرار دارند و همچون شهروندان از قانون تبعیت 

 ,Tamanaha« )ین شـهروندان دهـای بنیـا   تضمین حقوق و آزادی»ستبداد و انحصارطلبی حاکمان، ا

2004, P: 114هـایی را کـه اقتـدار و     حاکمیـت قـانون حـوزه   »شود. در نهایت اینکـه   ( نیز محقن می

کند و حکومت افراد، آنها را بـه   تواند در آنها شخصی باشد، به شدت محدود می قدرت سیاسی می

( 7330ک.مرکـز مـالمیری،    (. حاکمیـت قـانون )ر.  371: 7333)مک کـالوم،  « دهد بسط مینسبت 

بخـش   شـود؛ بـه شـرط اینکـه قـانون تجلـی       وسیلة قـانون مـی  ه منجر به کنترل و محدودیت قدرت ب

 ها و مطالبات مردم باشد. خواسته

 جمهوری مستلزم پذیرش حاکمیت مردم و نقش فعـال آنهـا در مـدیریت    اصل نمایندگی:

غیرمسـتقیم عینیـت یابـد. بـا      یـا تواند به شـیوه مسـتقیم    عمومی جامعه است. اعمال این حاکمیت می

توجه به پیچیدگی زندگی اجتماعی امروزی، عمال  امکـان چنـدانی بـرای حاکمیـت مسـتقیم مـردم       

تر شده است و نیازهای اجتمـاعی   وجود ندارد یا اینکه محدوده حاکمیت مستقیم شهروندان ضعی 

هـای اجتمـاعی بـه طـور      دیگر، مطالبات و خواسـته بیان شود. به  رین نمایندگان مردم محقن میاز ط

نـای  اصـل نماینـدگی مب  »شـود. پـس    غیرمستقیم و توسط نمایندگان منتخب مردم تتمین و اجرا مـی 

)ب(: 7337)بشـیریه،  « مستقیم مردم در حکومـت از طریـن نماینـدگان خـویش اسـت     مشارکت غیر

واسـطه انجـام    اهـای کشـور نـه مباشـرتا  کـه بـ       راده مردم در دولت و تنظیم سیاستاعمال ا»( و 753

 (.33: 7330)تقوی، « پذیرد می

در نظام استبدادی تمام قدرت در ید شـخص یـا گـروه واحـدی تمرکـز       اصل تفکیک قوا:

تصمیمات بـه طـور مسـتبدانه توسـط      ،مردم نقشی در مدیریت امور عمومی ندارند و در عمل ،یافته

شــود. امــا در نظــام جمهــوری، وظــای  و اختیــارات دولــت  اکمــان اقتــدارگر اتخــاذ و اجــرا مــیح

شود و به شکل منطقی و عقالنی بین نهادهای متعـدد   در فرد یا طبقة خاصی جمع نمی ،شده سرشکن

وظای  حکومتی در دسـت شـخص یـا گـروه خاصـی متمرکـز       باید »دیگر، بیان شود. به  توزیع می

د، شـو ز وظای  حکومتی توسط نهاد خاصی انجام شود، وظای  توزیـع و تقسـیم   د، هر کدام اشون

هرکدام از قوای حاکم وظای  خود را به طور مستقل و در ارتبـاط و هماهنـگ بـا یکـدیگر انجـام      

جعفـری  «)به منظور حفظ تعادل و توازن انجام وظای  داشته باشـند  ،هایی دهند و بر کار هم نظارت

 (.30: 7333ندوشن، 
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کـه بـه طـور     هسـتند  های مردمی ها و هیتت منظور از جامعه مدنی، همان توده معه مدنی:جا

هـای مـردم بـه دولـت و نـاظر بـر        گیرند و واسـطه انتقـال خواسـته    خودجوش توسط مردم شکل می

 د.نا اقدامات و تصمیمات حاکمان

در نظـام جمهوریـت متـاثر از اصـل حاکمیـت مـردم،       تضمین حقوق مدنی و سیاسهی:  

تضـمین حقـوق    نیز دولت مکل  به شناسایی و (،37)ه(: 7393محور بوده)خسروی،  وندان حنشهر

 (.Dahl, 2000, P: 37-38) استهای بنیادین شهروندان  و آزادی

شـده، در مجمـوع، نظـام جمهـوری در      گفتـه هـای   نظر به معنا و مفهوم جمهوریت و شاخصـه 

در ایـن نظـام، عمـوم مـردم در سـاختار آن نقـش       رود.  مقابل نظام غیرمردمی و استبدادی به کار می

توسـط کـارگزاران منتخـب آنهـا و بـا       ،ای دارند و اداره امور کشور با مشـارکت مـردم   کننده تعیین

گیرد. ریاست دولت موروثی نیست، بلکه انتخابی است و معموال  برای دوره  نظارت عموم انجام می

عمـل   گـو  پاسـخ حاکمیـت قـانون و   اسـاس  بر د. دولـت بـه طـور شـفاف و    شو محدودی انتخاب می

ی اســت، نــه دار زمــامکنــد. جمهوریــت صــرفا  نــاظر بــر شــیوه و روش اداره حکومــت و نحــوه  مــی

دیگر، جمهوریـت شـکل و قالـب نظـام     بیان های اجتماعی. به  گیری محتوایی قوانین و ارزش جهت

ــوای قواعــد و نظامــات اجتمــاعی و تصــمیمات حکــومتی   ،اســت ــت آن. محت ــه ماهی ــد،  ن در عقای

های خاص جامعه ریشه دارد. جمهوری، روش و نظامی بـرای بـه    های اجتماعی و ایدئولوژی ارزش

های اجتماعی است و در  عقاید و افکار عمومی و مطالبات و ارزش کارامداجرا درآوردن منطقی و 

 ها وجود دارد. ای نیز نوع خاصی از مکاتب و ارزش هر جامعه

 

 . اسالمیت1
 اسالمیت تعریفالف  

اسالمیت از ریشة اسالم و دین مقدس آخرین فرستاده خداوند متعال نشتت گرفته اسـت و بـه   

معنای تسلیم در برابر اوامر و احکام الهی و پذیرش حاکمیت الهی و ضروریات دین مقـدس اسـالم   

، از زمــان حضــرت رســول یدار زمــامدیرینــه در دوره  ای هاســت. اندیشــة حکومــت اســالمی ســابق

( 7333و ورهـرام،   7331)محیط طباطبایی، « های فراوانی فراز و نشیب»داشته و  ،کنون)ص( تااکرم

ده است. در کشور ایران بعـد از اسـالم، اندیشـة حکومـت اسـالمی بـه دوران خلفـای        کررا نیز طی 
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مـوازین اسـالمی کـم و بـیش اداره     براسـاس   گردد و پـس از آنهـا حکومـت معمـوال      راشدین برمی

 7366)ب(( در سـال  7397)امـام خمینـی،   « نظام حکومهت اسهالمی  ». اما با طرب شده است می

« جمههوری اسهالمی  »ای به خود گرفت و در قالب  ، اسالمیت جان تازه)ره(توسط حضرت امام

 .کردشکل و ماهیت نوینی پیدا 

 تواند بـه عنـوان   ی از ایدئولوژی و نظام ارزشی است که میا اسالمیت مبیّن مکتب و نوع ویژه

سازی نظام مدیریت اجتماعی  و پایه و مبنایی محکم برای موجه ،ماهیت نظام سیاسی و حقوقی تلقی

پذیرش اجتماعی و حکومتگری مطلوب باید متوسل  براید. هر نظام سیاسی و حقوقی شومحسوب 

د و محتوای تصمیمات و اقدامات حکومت از آنها نشـتت بگیـرد. در   وساز عقالنی ش به مبانی موجه

مقـررات و تصـمیمات    ،هـای جامعـه اسـت کـه بایـد مبنـای قـوانین        ها، عقاید و آرمـان  ع، ارزشواق

ای عقاید، مکتب و ایدئولوژی خاصی پذیرفتـه شـده اسـت.     حال در هر جامعه .حکومتی قرار گیرد

ی احکـام و مـوازین   دار زمـام ساز قوانین و مقـررات و سـاختار    در نظام حکومت اسالمی، پایه موجه

آنهـا امـور عمـومی کشـور اداره و حقـوق و تکـالی  ملـت و        براسـاس   اسـالم اسـت و   دین مقدس

و مبنـای قـوانین    شود تواند محتوای نظام سیاسی قلمداد شود. پس اسالمیت می حاکمان رقم زده می

 .قرار گیردو مقررات 

هایی است که حکومـت بـر    در مجموع، اسالمیت یک نظام، به معنای مجموع باورها و ارزش

دیگـر، دیـن   بیـان  ها و باورهاسـت. بـه    ة آنها قرار دارد و هدف اصلی حکومت، تحقن آن ارزشپای

هـای خاصـی بـرای حکومـت دارد و      اسالم به عنوان یک مکتب و ایدئولوژی کامـل، دسـتورالعمل  

مشی و مسیر حرکت نظام حکومتی محسـوب   اصوال  دین حکومتی است و این مکتب به عنوان خط

اسالمیت نظام، به معنای حاکمیت قوانین و احکام الهی و اجرای حاکمیت ارکان  شود. بنابراین، می

تواند بنا به مقتضیات زمانی و مکانی ساختار و شکل مختلفی را بـه   که این حاکمیت می استاسالم 

 خود بگیرد.

 

 های اسالمیت نظام شاخصهب  

ی دار زمـام در خصـوص   با تتمل در تعالیم الهی و سنّت حضرت رسول)ص( و ائمة اطهـار)ع( 

 های ذیل را برای اسالمی بودن نظام سیاسی برشمرد: توان شاخصه اسالمی می
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امـور مـادی و    تمـام این اصل، خداوند حکمرانی مطلـن بـر   براساس  اصل حاکمیت الهی:

هـا   تواند بهترین طریقة سعادت و شقاوت را به انسـان  ها را داراست و هم اوست که می معنوی انسان

این حاکمیت از طریـن نقـش هـدایتی رسـوالن الهـی و قـوانین و مقـررات دینـی جلـوه           .دنشان ده

مردان نظام اسالمی، بر پایة ایمان به خداوند متعـال و   گیرد. لذا حاکمان و دولت خارجی به خود می

واْ إِالَ إِیَاهع ذَل کَ الـدِینا  إِنِ الْحعکْمع إِالَ ل لّه  أَمَرَ أَالَ تَعْبعدع» کنند: میدستورات الهی امور کشور را تصدی 

دسـتور داده کـه جـز او را نررسـتید      ،فرمان جز براى خدا نیست؛ «الْقَیِمع وَلَک نَ أَکْ َرَ النَاسِ الَ یَعْلَمعونَ

  7.دانند ولى بیشتر مردم نمى ،این است دین درست

هـدایت بشـر در    ین رسالت پیامبران الهی و امامـان معصـوم  تر مهماصل هدایت و والیت: 

 کننـد  مـی هدایت بشر به مردم ابالب  به منظورآنها احکام و موازین الهی را  .مسیر کمال انسانی است

شـود. بـه اعتقـاد شـیعه، بعـد از حضـرت        و از این طرین حاکمیت الهی در جامعه اسالمی محقن می

ترین اوصاف  زدیکالشرایط و کسی که ن رسول)ص( و امامان معصوم)ع(، این والیت به فقیه جامع

 واگذار شده است.   ،به آنها را داشته باشد

 ؛خداونـد متعـال بـه انسـان کرامـت و عـزت مقـدس عطـا فرمـوده اسـت          کرامت انسهانی:  

 قـرار دادنـد.  را جانشین خود در زمین قرار داد و فرشتگان الهی او را مسجود خود  اوای که  به گونه

کَ یـرٍ م مَـنْ     لْناهعمْ ف ی الْبَرَ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهعمْ م نَ الطَیِبات  وَ فَضَلْناهعمْ عَلىآدَمَ وَ حَمَ  رَمْنا بَنیوَ لَقَدْ کَ»

هاى راهـوار(   )بر مرکب و آنها را در خشکى و دریا ما آدمیزادگان را گرامى داشتیم ؛«تَفْضیال خَلَقْنا 

ادیم؛ و آنها را بر بسـیارى از موجـوداتى   هاى پاکیزه به آنان روزى د و از انواع روزی ،حمل کردیم

 6. ایم، برترى بخشیدیم که خلن کرده

اما نه به خـاطر   ؛از دیدگاه اسالم، مردم از نظر آفرینش الهی همه برابرندبرابری و مساوات: 

شود، بلکه بدین سبب که اساسـا  خداونـد    اینکه این برابری از سوی نظام سیاسی به آنان بخشیده می

ها در اصل آفـرینش خـویش، بـدون هـیچ      تک انسان مردم را یکسان آفریده است و تک متعال همة

 إِنَـا   النَـاسع  أَیُهَـا  یَـا : »(95: 7315انـد )کواکبیـان،   قید و شرطی کامال  برابر و مساوی آفریـده شـده  

 

 .65سوره یوس ، آیه  -7

 .15سوره اسرا، آیه  -6
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  أَتْقَاکامْ  اللَه  ع نْدَ  أَکْرَمَکامْ  إِنَ ل تَعَارَفاوا  قَبَائ لَ وَ وبا شاعع  جَعَلْنَاکامْ وَ  أانْ َى وَ ذَکَرٍ  م نْ  خَلَقْنَاکامْ

یله و شما را قب ما شما را از مرد و زنی آفریدیم ،دای ای کسانی که ایمان آورده :«خَبِیرٌ  عَل یمٌ  اللَهَ  إِنَ

.ن شماستتقواتریشما نزد خدا باترین  به درستی که گرامی .ا یکدیگر را بشناسیدقبیله قرار دادیم ت
7 

یکـی از وظـای     .ها فطرتا  متمایل به آن هسـتند  عدالت فضیلتی است که همة انسانعدالت: 

م الهـی  تـا در سـایة احکـا    اسـت  اصلی رسوالن الهی نیز برقراری زمینة الزم برای قسط و عدل بوده

یـا اَیُهَـا الَـذ ینَ آمَناـوا کاوناـوا      »حن و برقراری عـدالت تنظـیم شـود:     یروابط اجتماعی در مسیر احیا

  وْلـى اَنْفاس کامْ اَوِ الْوال دَیْنِ وَ الْاَقْرَبِینَ ا نْ یَکاـنْ غَن یّـا  اَوْ فَق یـرا  فَاللَـهع اَ      قَوَام ینَ بِالْق سْط  شاهَداءَ ل لَه  وَ لَوْ عَلى

ایـد، قیـام کننـدگان دائمـى بـه عـدالت        اى کسانى که ایمان آورده :«اَنْ تَعْد لاوا  بِهِما فَال تَتَبِععوا الْهَوى

هاى شما براى خدا ادا شود، اگرچه به ضرر خویشتن یا پدر و مـادر و خویشـاوندان    باشید و شهادت

نیـازى آن دو دانـاتر و    نیازمنـدى و بـى  نیـاز و نیازمنـد، خداونـد بـه      تمام شود، بدون تفاوت میان بى

لَقَدْ اَرْسَـلْنا رعسعـلَنا بِالْبَیِنـات  وَ اَنْزَلْنـا مَعَهعـمع      » 6.تر است. از هوى پیروى نکنید تا عدالت بورزید شایسته

و کتـاب و  البته ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم  :«الْک تابَ وَ الْم یزانَ ل یَقاومَ النَاسع بِالْق سْط 

  3د.وسیله سنجش حن و باطل را با آنان نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزن

 امـا  ،از منظـر اسـالم حکمرانـی مخـتص خداونـد متعـال اسـت       ی: دار زمهام امانت بودن 

هْل هَـا وَإِذَا  إِنَ اللّهَ یَتْمعراکامْ أَن تاؤدُواْ األَمَانَـات  إِلَـى أَ  » به عنوان امانت به انسان صالح سررده شده است:

خـدا بـه شـما     :«احَکَمْتام بَیْنَ النَاسِ أَن تَحْکامعواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ ن ع مَا یَع ظاکام بِه  إِنَ اللّهَ کَانَ سَم یعًا بَص یر 

کنید به عـدالت   ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داورى مى دهد که سررده فرمان مى

  6.خدا شنواى بیناست ؛دهد نیکو چیزى است که خدا شما را به آن پند مى ،در حقیقت .یدداورى کن

کمـال الهـی،    راه دنکرخداوند متعال به منظور هدایت بشر و طی احکام و موازین الهی: 

مدون و منسجم به موجب وحی و از طرین رسوالن نازل فرمودند که در قالب آیات الهـی   ای برنامه
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راه هدایت از گمراهی برای بشر مشـخص   این آیاتبا توسل به  .ی تجلی یافته استدر کتب آسمان

خـواه شـاکر باشـد و     ،ما راه را به او نشـان دادیـم   :«إِنَا هَدَیْنَاهع السَبِیلَ إِمَا شَاک ر ا وَإِمَا کَفاورًا»د: شو می

 7.پذیرا گردد یا ناسراس

 

 جمهوریت در نظام اسالمی ایران
گردد، اما به طور عملی و عینی  مردمی در کشور ایران به دوران مشروطیت بازمی اندیشه نظام

د. از زمانی که تفکر مبارزه با رژیم استبدادی از سوی حضرت امام شانقالب اسالمی محقن  پس از

ای بـه خـود    خمینی)ره( در رژیم گذشته مطرب شد، اندیشة حکومت مردمی و جمهوریت جان تازه

 ، استقرار نهایی یافت.7301در بهمن  نهایتدر گرفت و 

خصــایص و براســاس  اســتنباط و درک اینکــه ســاختار سیاســی و حقــوقی کشــور بــه منظــور

ریزی شده است، به نظرات مبتکر آن، حضـرت امـام خمینـی)ره( و     های نظام جمهوری پایه ویژگی

 شود. اصول قانون اساسی پرداخته می
 

 . دیدگاه حضرت اماماره 0
مطـرب و الگـوی مطلـوبی     )ره(بار در ایران توسط امـام  برای اولین« وری اسالمیجمه»اندیشة 

 پرسـی  همـه رقیـب بـه    هـای  نظریهاجرای نظام عدالت از سوی ایشان تشخیص داده و در مقابل  برای

بـا درک عمیقـی کـه از مبـانی اسـالم و اهـداف و        )ره(حضرت امـام  ،عمومی گذاشته شد. در واقع

سی از مبادی اولیه قرآنـی،  تحن با ت ویژه از لحا  فلسفی و عرفانی داشت، به هب ،غایات نظام اسالمی

ی حضرت رسول)ص( و تجریه گرانبهای حکومـت حضـرت علـی)ع(،    دار زمامرویه، سنت و نوع 

های اصیل مردم مسلمان ایران، مبنی بر اجرای احکام اسالمی و اجتناب  همچنین مطالبات و خواسته

را بـرای پوشـش دادن بـه دو دغدغـه اجـرای      « جمهـوری اسـالمی  »ومـت  از نظام طاغوتی، نوع حک

بـه عنـوان نــوع    ،پیــروزی مـردم  فراینـد حاکمیـت الهـی و حاکمیـت مردمــی، قبـل از انقـالب و در      

 7303آن را در سـال   ،عمـومی  پرسـی  همـه دند و مـردم نیـز طـی    کری ایران به مردم معرفی دار زمام

 پذیرفتند.
 

 .3سوره انسان، آیه  -7
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: 7313)امام خمینـی،  « مردم خواهد بود یبا آرا»اهیت نظام سیاسی از نظر ایشان تعیین نوع و م

ایـن رفرانـدوم سرنوشـت ملـت مـا را      »... دارند:  اعالم می پرسی درباره همهدر فرازی امام)ره( (. 06

کشاند و یـا م ـل سـابن، بـه اختنـاق و       کند. این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقالل می تعیین می

توانیـد هـر    . این رفراندوم چیزی است که همه باید در آن شرکت کنند... شـما مـی  پیوستگی به غیر

توانیـد کـه در ایـن ورقـه جمهـوری       خواهید انتخاب کنید... شـما حـن داریـد و مـی     فرمی را که می

« خواهید بنویسید. در این مورد مختـار هسـتید   کراتیک را بنویسید، رژیم سلطنتی یا هرچه را میودم

 (.733: 7، ج 7337)نوازنی، 

در ایـن جمهـوری یـک مجلـس مرکـب از      »مراد از جمهوریت، تکیه بر اک ریت مردم است. 

(. مداخله 665)ال (: 7313)امام خمینی، « منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد

جمهـور و نماینـدگان مجلـس ملـی      مردم در سرنوشت خویش، در نظام جمهوری با انتخاب رئـیس 

)ج(: 7335یابد و نظارت بر عملکرد آنان و در شرایطی عـزل آنهـا ادامـه دارد )خسـروی،      یان نمیپا

« تواننـد بگوینـد نـه، تـو غلـط کـردی بـرو دنبـال کـارت          در جمهوری حن است، و مردم می(. »36

، جمهوری ایرانـی، همـان جمهـوری    )ره((. از نظر امام700)ال (: 7313)حضرت امام خمینی)ره(، 

گوییم، برای این است که هم شرایط منتخـب   اینکه ما جمهوری اسالمی می»رهاست، اما سایر کشو

« و هم احکامی که در ایران جاری شد، اینها بـر اسـالم متکـی اسـت، لکـن انتخـاب بـا ملـت اسـت         

 (.607)ال (: 7313)حضرت امام خمینی)ره(، 

دانستند )حضـرت   آزاد میایشان برای آزادی ملت ارزش زیادی قائل بودند و اظهار عقیده را 

احزاب آزادند که با ما یا هر چیزی مخالفت کنند؛ بـه شـرط   » :(609: )ال (7313امام خمینی)ره(، 

(. در نهایـت،  765)الـ (:  7313)حضـرت امـام خمینـی)ره(،    « اینکه مضرّ به حـال مملکـت نباشـند   

شـرایط و  عمـومی، شـکل نهـایی حکومـت بـا توجـه بـه         یحکومتی است متکی بـر آرا »جمهوری 

 (.635: 0)ال (، ج7313)امام خمینی)ره(، « مقتضیات کنونی جامعه توسط مردم تعیین خواهد شد
 

 . جمهوریت از منظر قانون اساسی1
د کــه اک ــر خصــایص و کــرتــوان اســتباط  بــا بررســی بســیاری از اصــول قــانون اساســی مــی 

ترین آنها به قـرار ذیـل    های یک نظام جمهوری در قانون اساسی ت بیت شده است که عمده شاخصه

 :هستند
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گیری صریح و قاطع واضعان قانون اساسی در مقدمـه گویـای    موضع مقدمه قانون اساسی:

حکومت از دیدگاه اسالم، برخاسته از موضـع  » زیراماهیت و ساختار نظامی عادالنه و مردمی است؛ 

فکـر   کـیش و هـم   ی هـم گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتـ  طبقاتی و سلطه

ــی   ــه خــود ســازمان م ــی، « دهــد اســت کــه ب ــین موضــع63: 7333)وکیل ــت از  (. چن ــری، حکای گی

 .داردنظام جمهوری  ،غیراستبدادی و غیرطبقاتی بودن کشور جمهوری اسالمی ایران، و در واقع

قـانون اساسـی چنـین     03و  3اصـول   پذیرش حق حاکمیت ملت و تعیین سرنوشهت: 

در  7«.عمـومی اداره شـود   یآرا یامور کشور باید بـه اتکـا  »کار پذیرفته است و حقی را به طور آش

پذیرفتـه شـده اسـت:     03طول حاکمیت الهی، حن تعیین سرنوشت و حاکمیـت ملـت نیـز در اصـل     

حاکمیت مطلن بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشـت اجتمـاعی خـویش    »

 .«حاکم ساخته است

و  6مقامـات و نهادهـای حکـومتی بایـد از مسـیر انتخابـات       تمـام  دن حاکمان:انتخابی بو

جمهـور، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی،       ند؛ نظیـر: انتخـاب رئـیس   شـو توسط مردم انتخـاب  

 انتخاب مقام رهبری )به طور غیرمستقیم(. و پرسی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، همه

مـوازین اسـالمی و   براسـاس   ی ایـران حکومـت جمهـوری اسـالم    اصل حاکمیت قهانون: 

وظای  و اختیارات همة مقامـات   ،شود و قانون محور اداره امور کشور بوده مطالبات مردم اداره می

کلیه قوانین »است:  آمدهحکومت در قانون اساسی و قوانین عادی تعیین شده است. در اصل چهارم 

براسـاس   ، نظامی، سیاسی و غیر اینها بایدو مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی

مصـوبات قـانونی مجلـس     تمامشده که  گفته 715و  93، 16، 17و در اصول  «موازین اسالمی باشد

قـوانین  براسـاس   شورای اسالمی باید مطابن قانون اساسی و همچنین مصوبات دولت و قـوه مجریـه  

حتـی درج   است؛جمهوریت در کشور موضوعه باشد. این اصول نمایانگر وجود حاکمیت قانون و 

دار بـودن   و سایر مقامات در اصـول دیگـر نشـان از ریشـه     775وظای  و اختیارات رهبری در اصل 

 .داردجمهوریت در قانون اساسی 
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قـانون اساسـی، ولـی فقیـه را ضـامن جلـوگیری از اسـتبداد و         01اصـل   اصل تفکیک قهوا: 

ای  ده اسـت؛ بـه گونـه   کـر ن و عدالت معرفی تمرکزگرایی قدرت و هدایت قوای حاکم به سوی ح

که قدرت به طور متمرکز در ید شخص واحدی نیسـت و بـین سـه قـوه مقننـه، مجریـه و قضـائیه و        

برخی نهادهای خاص؛ نظیر: شورای نگهبان، مجلس خبرگـان رهبـری، مجمـع تشـخیص مصـلحت      

، توزیع و سرشکن شده نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و صدا و سیما

 و به هر کدام از آنها وظای  و اختیاراتی واگذار شده است.

بودن مقامـات حکـومتی در مقابـل نهادهـای دولتـی و       گو پاسخبا  :گو پاسخنظام شفاف و 

ل مجلـس  بـ مقـام رهبـری در مقا   زیـرا تـر شـده اسـت؛     مردمی، جمهوریت در قانون اساسی پررنگ

تواند در صورت ناتوانی رهبر یا عدم انجام وظای   این مجلس می 7خبرگان مسئولیت سیاسی دارد.

سـازی امـور کشـور و     یـا وی را وادار بـه شـفاف    کنـد و سایر مـوارد دیگـر، مقـام رهبـری را عـزل      

جمهور باید در مقابل مقام رهبری، ملت و  . رئیسکندیی در قبال وظای  و اختیارات خود گو پاسخ

جمهـور در مقابـل مجلـس تحـت      د، وزرا نیـز همچـون رئـیس   باشـ  گو پاسخمجلس شورای اسالمی 

های مختل  قرار دارند. همچنین هـر یـک از    تحت نظارت همگیرند. سایر مقامات  نظارت قرار می

مصـوبات مجلـس    ،م ـال  بـرای د؛ نگیر های مختل  قرار می مقامات و نهادهای دولتی مورد نظارت

جمهـور و وزرا، تحـت نظـارت سیاسـی      ت رئیستصمیماو  باید توسط شورای نگهبان ارزیابی شود

های عمـومی و نظـارت    مجلس، نظارت قضایی ـ اداری دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی دادگاه 

 مالی دیوان محاسبات قرار گیرند.

شهروندان عالوه بر قدرت انتخاب مقامـات حکـومتی، بـه موجـب      اصل نظارت همگانی:

هــا و  آزادی بیــان و اظهــارنظر از طریــن احــزاب، تشــکلقــانون اساســی، بــا اعمــال  61و  63اصــول 

های غیردولتی، صدا و سیما و نظایر آنها، اقدام به نظارت مسـتمر بـر    ها، سازمان راهریمایی ،ها انجمن

 .کنند میمقامات و نهادهای دولتی  یها اقدامات و فعالیت

قوق بنیادین بشـری  و از ح نددر نظام جمهوری، همة افراد با هم برابر تضمین حقوق ملت:

مقـام رهبـری در برابـر    »، در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز همة شهروندان حتـی  هستندبرخوردار 
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قـانون   66تـا   79از حقـوق مسـاوی برخوردارنـد. اصـول      ،بـوده  7«قانون با سایر افراد کشور مساوی

درت فائقه حاکمان مقرر الضمان بسیار قوی را در مقابل ق اساسی با اشاره به انواع حقوق ملت، وجه

 داشته است.

های دولتی برای مـدت محـدودی در قـانون     تصدی اک ر پست محدودیت دورة تصدی:

جـایی آرام قـدرت،    هجابـ  بـرای اساسی مورد اشاره قرار گرفته است که ایـن تضـمین بسـیار بـاالیی     

دائمـی شـدن   اعمال مشارکت فعال مردم، نظارت و کنترل مستمر حاکمان، جلـوگیری از تمرکـز و   

توانـد بـا اثبـات عـدم شـرایط       مجلس خبرگـان هـر لحظـه مـی     ،م ال برای .شود قدرت محسوب می

سـال، نماینـدگان مجلـس شـورای      6جمهـور بـرای مـدت     رهبری، ولی فقیه را عزل نمایـد، رئـیس  

تواننـد   سال، مـی  0سال، رئیس قوه قضائیه  3سال، نمایندگان مجلس خبرگان  6اسالمی برای مدت 

 .کنندکومتی خود را تصدی پست ح

های جمهوریـت در نظـام    نتیجه بررسی برخی اصول قانون اساسی در خصوص وجود شاخصه

های الزم و کافی برای برپایی یـک جمهوریـت    سیاسی ایران، این است که قانون اساسی از ظرفیت

های مـردم   ناصول و موازین بشری و همسو با آرمابراساس  تواند نظامی و می استاصیل برخوردار 

 .کندت بیت 

 

 اسالمیت در نظام حکومتی ایران
های انعکاس مفهوم اسالمیت در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایـران بـه طـور مـؤثر در      ریشه

حرکت انقالبی حضرت امام)ره( علیه رژیم شاهنشاهی و طرب اندیشـة حکومـت اسـالمی از سـوی     

می بودن نظام جمهوری اسالمی ایران، از نظرات ایشان گره خورده است. لذا به منظور استنباط اسال

 گیریم. های حضرت امام)ره( و اصول قانون اساسی مدد می و دیدگاه

 

 اره . دیدگاه حضرت امام0
های استبدادی با توسل بـه دیـن مقـدس اسـالم      ایشان تتکید بسیار فراوانی بر مبارزه علیه رژیم

 

 قانون اساسی 759اصل  -7
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دنـد. علـت   کر ستیزی را موازین اسالمی تلقـی مـی   های انقالبی و ظلم در واقع محور حرکت ،داشته

اسالم موجـب آزادی، اسـتقالل و    ،ایشان از دیدگاهتکیه فراوان امام)ره( به دین اسالم این است که 

در حکومـت اسـالمی    امام)ره( ساز عدالت در روابط اجتماعی است. از نظر زمینه نیز شرافت ملت و

)امـام خمینـی،   « آن هم قانون اسالم، قانون مترقی اسالمکند و  غیر از قانون هیچ چیز حکومت نمی»

متکـی بـر ضـوابط اسـالمی     »رو، حکومت زمانی اسالمی اسـت کـه    (. از این695: 6)ال (، ج7313

ــانون اساســی آن اســالم و مجــری احکــام اســالمی اســت. متصــدیان آن، حــائز شــرایط     باشــد و ق

(. خطوط کلـی دیـن حکومـت،    760: 3، ج)ال (7313امام خمینی، «)ای در اسالم هستند شده معین

سنت و سیره معتبر پیامبر گرامی اسالم و اهل بیـت)ع( بیـان    ،اصول مسلم اسالمی است که در قرآن

 شده است.

معرفـی  « جمهـوری اسـالمی  »حضرت امام)ره(، قالب و شـکل اجرایـی حکومـت اسـالمی را     

فرماینـد:   می زمینهداند. در این  میو جمهوریت را شکل و قالبی برای اجرای تعالیم اسالمی  کند می

جمهوری اسالمی، یک لفظی نیست که محتوا نداشته باشد، یک لفظی است که باید محتوا داشـته  »

های دولتی و ملی و تمام قشـرهای کشـور، اسـالمی     باشد و محتوایش هم این است که تمام دستگاه

ن، ولی فقیه در دوران غیبـت حضـرت   (. از دیدگاه ایشا637: 9ج ، )ال (7397امام خمینی، «) باشد

ولیّ عصر)ع (، والیت و امامت امّت و رهبری امور دینی و دنیوی ملت را برعهده دارد و بـر تمـام   

ضامن اجرایی شـدن احکـام و مـوازین     ،ها و نهادهای حکومتی نظارت مستمر و فعّال داشته دستگاه

ناشـی از احکـام دیـن مقـدس      ،اسالمی است. مشروعیت قوانین و مقـررات و تصـمیمات حکـومتی   

 . استاسالم و نظرات حاکم شرع و ولی فقیه 

اگر مردم بـه خبرگـان   » :اند فرموده )ره(در نحوه گزینش ولی امر جامعه اسالمی، حضرت امام

ی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیـین کننـد، وقتـی آنهـا هـم فـردی تعیـین        أر

او ولی منتخـب   ،در این صورت و او مورد قبول مردم است بگیرد، قهرا  کردند تا رهبری را به عهده

این کالم تا حـدودی  (. 769: 67، ج )ال (7397)امام خمینی، « شود و حکمش نافذ است مردم می

که در کتب اسـتداللی   )ره(مردمی حاکم اشاره دارد. براساس مبانی فقهی امام -به مشروعیت الهی 

گرچه اعمال والیت بـدون رضـایت مـردم مشـروع و      ؛ومت الهی استایشان آمده، مشروعیت حک

هم اعمال والیت و هم انعقاد والیت مبتنی بر حفظ شرایط الهـی   ،براساس جمله اخیر .ممکن نیست
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 مردمی بنـامیم  -توانیم الهی در حاکم و رضایت قطعی و انتخاب مردمی است. این مشروعیت را می

 (.753-756: 7313زاده،  قاضی)

 

 . اسالمیت از منظر قانون اساسی1
براســاس  ای از قــانون اساســی اســت کــه قــانون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران نــوع ویــژه

هـای ملـت مسـلمان ایـران اسـت.       ها و آرمـان  ایدئولوژی و مکتب اسالم بنا نهاده شده و مبیّن ارزش

ده کـه در راسـتای   شاید بتوان گفت اسالمیت روب قانون اساسی است و اصولی در آن گنجانده شـ 

ای که اصل دوم قانون اساسی، نظـام حکومـت را بـر     تتمین اهداف دین مقدس اسالم باشد؛ به گونه

ده اسـت. اصـول قـانون    کـر پایه ایمان به خدای متعال، توحید، نبوت، معـاد، امامـت و عـدل مسـتقر     

. اصل پـنجم،  اصل چهارم خود باید هنگام وضع و اصالب مطابن موازین شرع باشدبراساس  اساسی

 رهبری و هدایت حاکم شرع و ولی فقیـه را پذیرفتـه اسـت کـه بـه موجـب آن تمـام قـوای حـاکم         

 تحت نظارت مقام رهبری باشند. 01اصل براساس 

موازین الهی بایـد تعیـین شـود و     طبن وظای  و تکالی  تمام مقامات حکومتی ،بر این اساس

وظـای  قـوه   دربـاره   . بـرای م ـال،  باشـند  می میمتصدیان قوای حاکم مکلّ  به اجرای قوانین اسال

تضـمین حقـوق ملـت و صـدور      ،که مکل  به گسترش عدالت اسـالمی آمده  703قضائیه در اصل 

 قوانین و مقررات اسالمی است.براساس  قضایی یآرا

مـوازین اسـالمی مقـرر    براسـاس   گیرنـدگان حکومـت   همچنین صالحیت مجریـان و تصـمیم  

براسـاس   نماینـدگان مجلـس کـه    . برای م ـال، ص  به اخالق اسالمی باشندشود. حاکمان باید متّ می

موازین اسالمی، والیـت مطلقـه فقیـه و اهـداف نظـام      قانون انتخابات باید به احکام و  36و  37اصول 

عالی  رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و ریاست دیوان . همچنینجمهوری اسالمی ملتزم باشند

شرایط و صـفات قاضـی نیـز طبـن مـوازین شـرعی        ،الشرایط بوده ن جامعاجتهدکشور باید از میان م

الشرایط  ن جامعاتعیین شود. اعضای فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان نیز باید از میان مجتهد

 انتخاب شوند.

اصل دوم قانون اساسی شرافت و کرامت انسانی توأم با مسـئولیت در برابـر خداونـد و آزادی    

و را پذیرفته است و برابری و مساوات شهروندان طبن اصول نوزدهم و بیستم مـورد تتکیـد   در برابر ا
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 دارد. بـه طـور بنیـادین حاکمیـت مطلـن بـر جهـان و انسـان را مقـرر مـی           03است. اصل  گرفتهقرار 

هـای موجـود و حـاکم بـر      چنین نگرشی در حکومت ایران، اراده الهی سرمنشـت تمـام اراده  براساس 

ای که مشروعیت  هرگونه اقدام و تصمیمی توسط دولت  مات حکومتی است؛ به گونهتصمیمات مقا

وابسته به اراده الهی است. این اراده عظیم و متعالی در قالب رهبری و هدایتگری مقـام ولـی فقیـه و    

نظـام جمهـوری   » ،رسـد. در مجمـوع   قوانین اسالمی مورد تتیید فقهای شورای نگهبان به عینیت مـی 

تتکید بر حاکمیت مردم در جای جای قانون اساسی، آن را در طول حاکمیـت الهـی    اسالمی ضمن

 (.650: 7395رهبر و مقدم، «)قرار داده و در خدمت شریعت الهی است

 

 رابطه جمهوریت و اسالمیت

توان اسـتنباط   شده، می گفتهنسبت و رابطة جمهوریت و اسالمیت، با توجه به مفاهیم  در مورد

نظامی  ،گیری نهادهای حکومتی است روش اداره جامعه سیاسی و طریقة شکلد که جمهوریت کر

ای  ی مشارکت برابر دارند و قدرت سیاسی به شـکل خردمندانـه  دار زمام فرایندکه در آن، مردم در 

ای محدود، میان نهادهای متعدد توزیع شده اسـت. در واقـع، روشـی اسـت بـرای بـه اجـرا         در دوره

ای از باورهـا و   رهای موجود در جامعـه. پـس بـا دموکراسـی کـه مجموعـه      ها و باو درآوردن ارزش

های موجود در جامعه اسـت، متفـاوت خواهـد بـود. در دموکراسـی، باورهـا و نظـام ارزشـی          ارزش

شـود و شـکل و قالـب     در واقع، محتـوای نظـام محسـوب مـی     شده،تبدیل به نظام حقوقی و سیاسی 

دیگـر، دموکراسـی   بیـان  تفکر دموکراسـی اسـت. بـه     جمهوریت، بهترین شکل ممکن برای اجرای

 محتوای نظام سیاسی و جمهوریت شکل و قالب اجرای آن است.

شود،  اینکه نوعی مکتب، ایدئولوژی و نظام ارزشی و بینشی محسوب می دلیلاسالمیت نیز به 

شـکل   ،سـازی شـده   آن موجـه براساس  د و تمام قوانین و مقرراتشو محتوای نظام سیاسی تلقی می

 شود؟ این کـار  میچگونه احکام اسالم در جامعه عملی و اجرایی  است: گیرند. حال پرسش این می

شـود؛ یعنـی احکـام     گفته مـی « جمهوریت»نیازمند روش و سیستمی است که به آن در کشور ایران 

د. بنـابراین، اصـل اول قـانون اساسـی کـه      شـو  های جمهوریت محقن می اسالمی با توسل به شاخصه

 زیـرا است، با یکدیگر در تضـاد و تعـارض نیسـتند؛    « اسالمیت»و « جمهوریت»کننده دو مفهوم  نبیا

شکل و شیوه اداره یک نظام است و اسالمیت، محتـوا و ماهیـت آن را تشـکیل     ،جمهوریت ساختار
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دهد. در واقع، احکام و موازین اسالمی مبنا و محور قوانین و مقررات و نظامـات اجتمـاعی قـرار     می

مسـئله جمهـوری   » شود. و با توسل به خواست و رضایت مردم حکومت اسالمی محقن می گیرد می

مـردم حـن دارنـد     شود به شـکل حکومـت کـه مسـتلزم نـوعی دموکراسـی اسـت، یعنـی         مربوط می

رنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این مالزم با این نیست که مـردم خـود را از گـرایش    س

)مطهـری،   «لوژی و از التـزام و تعهـد بـه یـک مکتـب معـاف بشـمارند       به یک مکتب و یـک ایـدئو  

 )ب((.7336و مطهری،  37)ال (: 7336

شود؛ نه اینکـه   احکام الهی تفسیر و پذیرش میبراساس  مطالبات و نیازهای مردم ،در این نظام

که مطـابن بـا   گیرد  ای در قالب قانون شکل عینی به خود می . مطالبهکنندای را قانون  مردم هر مطالبه

هـای سیاسـی و    گیـری  هـا و جهـت   مشـی  موازین شرعی باشد، چون تمـام خـط  براساس  اصل چهارم

ای داشته باشـند   کراسی آزاد، مردم هر مطالبهوگیرد؛ در حالی که در دم حقوقی، از اسالم نشتت می

زاد، کراسـی آ وشـود. بنـابراین، مفهـوم دم    تبدیل به قـانون مـی   ،به شرط خواست و رضایت اک ریت

گیرد، چون هر دو به محتوای نظام سیاسـی   است که در تعارض با اسالمیت قرار می« مطالبة آزادانه»

 یشوند، نه به شکل و ساختار نظام سیاسی. در واقع، جمهوریـت شـیوه و روشـ    و حقوقی مربوط می

سیاسی،  ،کند که محتوای نظام حقوقی است برای به اجرا درآوردن محتوای نظام، حال تفاوتی نمی

 آزاد باشد. یادینی، غیردینی، مکتبی، غیرمکتبی 

در واقع، جمهوریت سیستمی مطابن با مکاتبی است که برای اراده مردم و مشـارکت عمـومی   

اسـالم نیـز    هسـتند. بودن حاکمان و محدودیت قـدرت، ارزش قائـل    گو پاسخدر اداره امور کشور، 

سرنوشت هـیچ قـومی تیییـر داده    »ست؛ به طوری که ای برای مردم و نظر آنها قائل شده ا نقش ویژه

مشـورت بـا مـردم تتکیـد بسـیار زیـادی شـده اسـت.          همچنین بـر  ،7«مگر به خواست آنها ،شود نمی

و تصـدی قـدرت بـا بیعـت و رضـایت مـردم        هسـتند حاکمان مسئول تصمیمات خود در برابر مردم 

 ، م ل حکومت حضرت علی)ع(.است

 نظـر از هم گیرد. حاکمان  ی با رضایت و بیعت با مردم شکل میدار زمامدر دین اسالم قدرت 

بیرونی؛ یعنی تحت نظارت مردم قرار دارند و باید به  بعدشوند و هم از  اخالقی و درونی محدود می

 

 «.نْفاس هِمْاَال یعیَیِرا ما بِقَوْمٍ حَتَی یعیَیِراوا ما بِ اهللَإِنَ : »77سوره رعد، آیة  -7
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شـوند و   آنها پاسخ دهند. حاکمان محدود به رعایت اصل حاکمیت قانون، یعنی مـوازین شـرع مـی   

 ود نیستند.تابع اراده شخصی و دلبخواهی خ

توان به دیـدگاه حضـرت آیـت اهلل     تر رابطه و تعامل جمهوریت و اسالمیت، می در تبیین دقین

در حکومــت  الهــی، اســالمیت، بــه مقــام ثبــوت،  » ایشــان،از دیــدگاه د. کــرجــوادی آملــی اشــاره 

یـا،  گردد و جمهوریت، به مقام اثبات. یعنی دین، حقیقتی است که از سوی خدا و به دست انب بازمی

ها تمکـین کننـد و برذیرنـد و     ناشدنی و تیییرناپذیر است، چه انسان ارائه شده و همواره ثابت، تبدیل

چه به مخالفت با آن برخیزند. اما تحقن عینی و خارجی و سازمان یافتنِ حاکمیـت دیـن در جامعـه،    

و اسالمیت هرگز  دین ،رو ها ممکن نخواهد بود. ازاین جز با همراهی دست قوی و دلِ مشتاقِ انسان

گیرد و جمهور نیز جز با شوق و رغبت، موفن به پیاده کـردن احکـام    در سلطه جمهوریت قرار نمی

 .(335: 7337)جوادی آملی،  «شددین نخواهد 

جمهوریــت نظــام اســالم، پشــتوانة وجــود عینــی اســالم اســت؛ زیــرا فقیــه  بــه اعتقــاد ایشــان، 

ردی، اسالمِ مم ّل اسـت، لـیکن هرگـز بـا یـک فـرد،       شرایط رهبری، گرچه در حدّ عدالت فال جامع

شـود و بـه منظـور تمّ ـِل عینـی اسـالم در تمـام ابعـاد و شـئون فرهنگـی،            اسالم در جامعه معمَ َل نمی

 -که تبلور جمهوریت است -ای جز اقتدار ملّی اقتصادی، اجتماعی، اخالقی، نظامی و سیاسی، چاره

جمهوریت در تمام مراحل انتخاب توکیلی، ملحـو    یآرا کننده نخواهد بود؛ چه اینکه سهم تعیین

 .(631ـ 633: 7330و مدوّن است )جوادی آملی، 

دانـد. بـا    همچون جسم و روب انسان میرا رابطه جمهوریت و اسالمیت اهلل جوادی آملی  آیت

اگر در جمهوری اسالمی، جریان جمهوریت و اسـالمیت را از هـم جـدا کردنـد، نـه      »این تعبیر که 

ماند نه اسالمیت؛ جمهوریت و اسالمیت م ل نفس و بدن است، کـه بـدن را جمهـور     مهوریت میج

کند و روب را اسالم تتمین خواهد کرد. امـا رابطـه ایـن دو بـدین گونـه اسـت کـه حیـات          تتمین می

شـود،   جمهوریت بستگی به اسالمیت دارد، اگر اسالم باشد جمهوریت زنـده اسـت و مسـتعمَل مـی    

پیوند ناگسستنی جمهوریت بیشتر ایشان در تبیین (. 6: 7395)جوادی آملی، « !د مهمَلشو وگرنه می

انفعال یا ادراک وص  روب است، چرا این بـدن عـرق کـرده، چـرا صـورت      »: معتقدندو اسالمیت 

شـود، آن   اش زرد مـی  فـورا  چهـره   ،سرخ شده است؟ یا اگر کسی در بیابانی یا در جایی ماری دیـد 

آن قـدر  هـا  شود؟ سرّش آن اسـت کـه آن   ر که امر روحانی است، چرا بدن زرد میادراک، آن تصوّ
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 (.0: 7395جوادی آملی، « )اند که تعامل متقابل دارند منسجم

مجموع عقاید حضـرت آیـت اهلل جـوادی آملـی حکایـت از تفـاوت اساسـی جمهوریـت بـا          

اراده آزاد انسـان  براسـاس   ،ید نوعی ایدئولوژی امانیستی بـوده ؤدموکراسی م ؛ زیرادموکراسی دارد

کننـد کـه تنهـا     برخـی تصـور مـی   : »گوینـد  مـی ایشـان  بـاره   . در اینکند میسازی  فارب از دین موجه

 انـد. ]از سـوی دیگـر[ تبلییـات سـوء بیگانگـان،       شرک نهاده شدهبراساس  های استبدادی، حکومت

ید دانست همان گونـه کـه   اما با د؛شونظامی درخور و عادالنه تلقی  سبب شده که نظام دموکراسی،

ــاگونی اســت؛  ــتبداد و    ایمــان دارای درجــات گون ــ  دارد. گرچــه اس ــز دَرَکــات مختل شــرک نی

امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه نظـام         یکی از بدترین درکات و مراتـب شـرک اسـت؛    دیکتاتوری،

(. وی در تفـاوت دیگـر جمهوریـت بـا     795: 7310)جـوادی آملـی،   « مشـرکانه نباشـد   دموکراسی،

 را دموکراسـی  نیـز  اسـالم  کـه  پنداشت چنین باختگان خود اید به شیوهنب: »می کندوکراسی بیان دم

)جـوادی آملـی،   « نـه وکالـت وی   ،پذیرد... آنچه رأی مردم در آن نقش دارد، والیت فقیه است می

7310 :795-797.) 

ین مـواز براسـاس   نکتة مهم در نظام جمهوری اسالمی ایـن اسـت کـه اراده و خواسـت مـردم     

اصـول اول، دوم، چهـارم، پـنجم و سـایر اصـول      براسـاس   ملت زیراشود؛  گذاری می اسالمی ارزش

پذیرفته است که معیار خوب و بد بودن الزامات بایدی و نبایدی جامعـه بـا توسـل بـه مـوازین دیـن       

اسالم ارزیابی شود؛ یعنی ملت پذیرفته است که محتوای نظام سیاسی و قـوانین و مقـررات، احکـام    

که خود معتقد و پایبند بـه آنهـا    کنندتوانند احکام اسالمی را اجرا  اسالمی باشد. پس، حاکمانی می

دارای وص  حاکم اسالمی نیز باشند. لذا مردم باید کسانی را به قدرت برسـانند کـه شـرایط     ،بوده

ان مکلـ   حاکم و متصدی اسالمی را داشته باشند. اینکه نمایندگان مجلس یا مردم یا شورای نگهب

براسـاس   ایـن نهـاد   زیرابه تصویب و تتیید قوانین اسالمی هستند، میایرتی با جمهوریت نظام ندارد؛ 

کراسـی آزاد  و. در حـالی کـه در دم  اسـت دن مـوازین اسـالمی   کـر قانون اساسی موظ  به اجرایی 

ومی نشـتت  و نبایدها از اراده آزاد و عقالنیت جمعی و باورهای عم هاباید ،بد بودن یامالک خوب 

تواند بر هر امری تعلن بگیرد؛ یعنی جمهوریت بـه عنـوان قالـب نظـام،      گیرد و این اراده آزاد می می

کنـد کـه مـردم چـه      دن مطالبات آزادانـه مـردم و چنـدان تفـاوتی نمـی     کرروشی است برای عملی 

یم نماینـدگان  ای داشته باشند، در قالب نوع رأی و انتخـاب آنهـا و تصـم    هر مطالبه ؛ای دارند مطالبه
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کراسـی بـا   ودم»عنـوان   باگیرد. پس چنین نظامی  برآمده از افکار عمومی جلوه خارجی به خود می
گیرد؛ چون در نظـام   به عنوان محتوای نظام، در تعارض قرار می« اسالمیت»، کامال  با «محتوای آزاد

 شود. تعبیر میاسالمی، اراده و مطالبات عموم با توسل و توجه به موازین الهی تفسیر و 

 

 تحلیل نهایی
توان با سیر در ساختار قانون اساسی به تصویر کشـید. نظـام    وفاق جمهوریت با اسالمیت را می

، شـکل  در آنمتصـور   جمهوری اسالمی ایران متتثر از نظام سیاسی اسالم و با همان اصول و تعـالیم 

والیت فقیه و قـوانین اسـالمی   گرفته است. در نظام جمهوری اسالمی ایران حاکمیت الهی در اصل 

ها و نهادهای حکـومتی مشـروعیت    منشت و مبنای حاکمیت الهی است و تمام ارگان ،شود متجلی می

این امر در اصول چهارم، پنجم، پنجـاه و هفـتم و    .کنند خود را از ولی فقیه و قوانین الهی کسب می

از بـاال بـه پـایین اسـت و از سـوی      یکصدودهم آمده است. بنابراین، در این نظام جریان مشروعیت 

 یابد. حاکمیت ملی نیز از طرین فعلیت بخشیدن به قدرت مسئوالن تحقن می ،دیگر

 ،براساس پذیرش مکتب اسالم از سوی مـردم و بـه تبـع آن اجـرای احکـام و تعـالیم اسـالمی       

ابـد. در نتیجـه   ی همواره نقش مردم در این نظام با توجه به این تعالیم و دستورات معنـا و مفهـوم مـی   

توانند متصدی امور حکومتی شوند که شرایط مقرر در تعالیم اسالمی برای حاکم بـودن   کسانی می

را داشته باشند و به نوعی هر کس که در قالب این شرایط مقرر قرار گیرد، از مشروعیت برخـوردار  

د بـه دسـت گیرنـد کـه     تواننـ  است. اما بنا به اقتضای جمهوریت نظام، زمانی این افراد قدرت را مـی 

بینـی   مردم از طرین انتخابات آنها را برگزینند. لذا در قانون اساسی و قوانین موضوعه این امـر پـیش  

الن حکومتی انتخابی هستند، ولی ایـن انتخـاب و گـزینش از سـوی مـردم      ئوشده است که تمام مس

د کـه تعـالیم اسـالم نقـش     ان خود مردم پذیرفته زیرامحدود و مقید به رعایت موازین اسالمی است؛ 

هدایت اراده و انتخاب آنها را برعهده گیرد. بنابراین، جمهوریت در پرتـو اسـالمیت و در طـول آن    

 توان گفت که انتخاب و نظر مردم با تعالیم اسالمی تضاد دارد. یابد و دیگر نمی معنا می

اقتضـای جمهوریـت   مسئله ثابت بودن احکام اسالم و نحوه تتمین نیازهـای روزمـره مـردم بـه     

نظام، از طرین فلسفة اجتهاد و رعایت مصالح در نظام جمهوری اسالمی ایران حل شده است. بدین 

شـود و هـم    های مشروع افراد با رعایت اصول کلی احکام اسالمی تتمین می صورت که هم خواسته
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داشـت کـه در   . ولی بایـد توجـه   استکه خواست مردم  آید به اجرا درمی احکام و موازین اسالمی

اصـول قـانون اساسـی از طریـن مقـام      براسـاس   تشخیص مصالح و نیازهای مشـروع مـردم   ،این نظام

و فقهـای شـورای نگهبـان از طریـن تطبیـن مصـوبات مجلـس         ،رهبری و با صدور احکام حکـومتی 

 نظـام و مجمـع تشـخیص مصـلحت     ،شورای اسالمی با احکام و موازین شرع و اصول قانون اساسـی 

شود. تشخیص مصالح و نیازهای مشروع مـردم توسـط مراجـع مـذکور بـه موجـب قـانون         تتمین می

خـود مـردم    اسـت، چـون  قانون اساسی نمود جمهوریت نظام و توافـن افـراد    . در واقع،اساسی است

 ،تـوان ادعـا کـرد کـه در ایـن نظـام       انـد و دیگـر نمـی    ای را در قـانون اساسـی گنجانـده    چنین شـیوه 

شـود، نظـرات شخصـی و تفاسـیر مختلـ        می شود و آنچه اجرا ه گرفته مینادیدهای مردم  خواسته

هـای مـردم و تحقـن     ای به نوعی به عینیـت رسـیدن خواسـته    چنین شیوهاز سوی دیگر، اسالم است. 

 .نیستدر تضاد نیز حاکمیت ملی است و با حاکمیت الهی 

وای حـاکم  اسـت، بـه نحـوی کـه هریـک از قـ       «تفکیک قوا»از اصول مهم جمهوریت، اصل 

دهنـد و حـن    وظای  خاص خـود را انجـام مـی    ،قضاییه( از همدیگر مستقل هستند )مقننه، مجریه و

بـا مشـکالتی، نظیـر عـدم      مـا همـواره اصـل تفکیـک قـوا     دخالت در صالحیت یکدیگر را ندارند. ا

 روست. نظام جمهوری اسالمی ایران با تلفین جمهوریت و اسـالمیت ایـن   ههماهنگی و استقالل روب

دادن اصل والیت فقیه و احکام و تعـالیم   مشکالت را برطرف نموده است. بدین صورت که با قرار

در صورت اختالف بـین  زیرا اسالم در قانون اساسی، هماهنگی و استقالل قوا را تتمین کرده است؛ 

عایـت  قوا مرجع حل اختالف مقام رهبری است و براساس والیتی که بر قوا دارد، همه قوا ملزم به ر

در  بایـد از سوی دیگر، قوای حاکم با توجه به اصـول قـانون اساسـی     .دستورات مقام رهبری هستند

محـدوده عملکـرد و    بـدین ترتیـب،  چارچوب قوانین و احکام اسـالم و مصـالح نظـام عمـل کننـد.      

 صالحیت این قوا مشخص و تعیین شده است.

ن اصول جمهوریـت و اسـالمیت   در نظام جمهوری اسالمی ایران قدرت هیتت حاکمه از طری

طور مستقیم و غیرمستقیم بر حکومت نظارت ه در این نظام مردم ب زیرامحدود و کنترل شده است؛ 

ی اعمـال خـود   گـو  پاسـخ لحظه در برابر مردم و نهادهای نماینده مردم بایـد   الن هرئوو مس کنند می

ایـن   .ر در قانون عمـل کننـد  موظفند در چارچوب صالحیت و وظای  مقر نیز النئومس ةهم .باشند

کننده حوزه عملکرد و صـالحیت مقامـات    تعیین قانون که توسط نمایندگان مردم وضع شده است،
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 تمـام شـوند. همچنـین    مورد بازخواست واقع مـی  ،صورت تخطی از این قوانین و در استحکومتی 

د مقام رهبری چـون  مور محدودند. ولی درها  ای است و این دوره مشاغل و نهادهای حکومتی دوره

شـرایط مقـرر را دارد، در    فقیـه  ولیزمانی که  تا استدر نظام اسالمی تصدی والیت فقیه به شرایط 

تواند متصدی منصـب رهبـری شـود کـه      قانون اساسی فردی میبراساس  ، زیراماند آن مقام باقی می

ایـن منصـب انتخـاب    ، فردی برای تصدی الشرایط جامع افراد الشرایط باشد و درصورت تعدد معاج

فقهی بیشـتری باشـد. از ایـن رو، منصـب      -های خاص و بینش سیاسی شود که دارای برجستگی می

که مقام رهبری را از  استو همین شرایط  بستگی داردای نیست، بلکه به شرایط مقرر  رهبری دوره

های مـردم از   دیدر این نظام، حقوق و آزااینکه  نهایت کند. در درون و بیرون کنترل و محدود می

سوی حکومت و در قالب قوانین به رسمیت شناخته شده است و هیتت حاکمه مکل  به رعایـت و  

. اما با توجه به خصیصـه اسـالمیت نظـام کـه مـورد توافـن مـردم        ستها تضمین این حقوق و آزادی

وضـع   یابـد و  های مردم در پرتو تعالیم و احکـام اسـالمی معنـا و مفهـوم مـی      ، حقوق و آزادیاست

های مردم در جامعه با رعایت موازین اسالمی صورت  مورد تعیین حدود حقوق و آزادی قوانین در

 گیرد. می

در نهایت اینکه در نظام جمهوری اسـالمی ایـران، بـا رعایـت اصـول جمهوریـت، مـوازین و        

به نحوی که هم حاکمیت ملی هـم حاکمیـت الهـی در آن لحـا  شـده       ؛شود تعالیم اسالم اجرا می

مـورد عـدم    در این پژوهش دیگر جـای جنجـال و بح ـی در    ،است و با ترسیم مجاری وفاق این دو

 ماند. وفاق جمهوریت با اسالمیت باقی نمی

 

 گیری نتیجه
و اثبـات فرضـیه   هـا   دهـی بـه پرسـش    بررسی ماهیت جمهوری اسالمی در مقـام پاسـخ   پس از

 د:کرها و نتای  ذیل اشاره  توان به یافته می

و در مقابـل رژیـم    اسـت اساس رأی و نظر مردم و برریت نوعی از اشکال حکومت جمهو -7

توان جمهـوری نامیـد    قرار دارد. پس حکومتی را می ،سلطنتی، که مردم چندان نقشی در آن ندارند

براسـاس   امـور  تمـام ثانیـا ،   ؛که اوال ، حاکمان در آن انتخابی باشـند و توسـط مـردم انتخـاب شـوند     

 بـرای آمیـز   آنها اداره شـود. ثال ـا ، همـواره یـک رقابـت مسـالمت       یآرا یه اتکامشارکت مردم و ب
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در ایـن زمینـه تبعیضـی     ؛های مختل  وجـود داشـته باشـد    تصدی ارگان حکومتی بین مردم و گروه

اداره حکومـت و اخـذ    بـرای تواننـد   و همـه مـردم مـی    گیـرد  نمیبرای کسی یا گروهی مدنظر قرار 

قدرت سیاسی به رقابت برردازند. رابعا ، مردم به طور برابر بر حکومت  هم بر سر کسب تصمیمات با

توانـد بـا توجـه بـه مقتضـیات زمـانی و        کنند. جمهوریت شکلی از حکومت است که می نظارت می

ها منطبن شود و اساسـا  بـه مفهـوم     مکاتب و ایدئولوژی ،مکانی بر انواع مختلفی از اعتقادات، باورها

 .استمردم  یآرا یگیری نهادها و اداره امور به اتکا شکل اک ریت مردم و نحوه

اسالمیت یک نظام؛ یعنی نظامی که حاکم بر کشور است، باید مبتنی بـر مبـانی اسـالمی و     -6

مشی محتوای حکومت، احکـام و مـوازین    چوب احکام مقدس شرع باشد و به عبارتی، خطردر چا

و مکتب است. از آنجـایی کـه دیـن اسـالم، دینـی       اسالمی است. این اسالمیت به عنوان ایدئولوژی

قـرار   مـدنظر  مشـی نظـام   حکومتی است و برای حکومتداری تعالیمی دارد، این تعالیم به عنوان خط

و این حاکمیت دربردارنده  استاسالمیت یک نظام به معنای حاکمیت اسالمی  ،گیرند. بنابراین می

تحقن اسالمیت در یک نظام مستلزم اجرای این  ااست. لذ «والیت و رهبری، دین و مردم» سه رکن

اصــل حاکمیــت الهــی و  :کــه بــر پایــه اصــول و مــوازینی از قبیــل  اســتنــوع حاکمیــت از اســالم 

 شحـن تعیـین سرنوشـت انسـان بـه دسـت خـود       و  خدامحوری، برابری و مساوات، آزادی، عدالت

 است.

ــوع جمهــوری   -3 ــا ن ــران، ب ــوع جمهــوری در ای ــاوت ا  ن ــی متف ــارتی .ســتهــای غرب ــه عب  ،ب

شناسـی بـا مبـادی نظـری      شناسی و انسـان  شناسی، معرفت بنیادهای هستی نظرهای غربی از  جمهوری

خداونـد نقشـی در سـاماندهی اجتمـاعی      ،شناسـی  از منظـر هسـتی   اند: نظام اسالمی در ایران متفاوت

ر بعـد  و د ؛شناسـی، عقـل، تجربـه، احسـاس و شـهود جـایگزین وحـی شـده         از بعـد معرفـت   ؛ندارد

شناسی، اراده آزاد و مستقل انسان جایگزین اراده خداوند در تعیین سرنوشت شـده اسـت. در    انسان

حالی که نوع جمهوری در ایران، بر پایه موازین اسالمی است و هدف حکومت جمهوری در ایران 

ت احکام و موازین اسالم اسـت. همچنـین حاکمیـ    های مردم، یعنی اجرای تحقن اعتقادات و ارزش

شناسـی، و آزادی اراده   ه در بعـد معرفـت  بشناسی، حاکمیت وحی بر عقل و تجر الهی در بعد هستی

، ماهیت جمهوری در ایران را شناسی انسان توام با مسئولیت وی در برابر خداوند متعال در بعد انسان

 .کند می ها متفاوت از سایر جمهوری
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ست که در چارچوب موازین اسـالمی از  جمهوری اسالمی در ایران بیانگر نوع حکومتی ا -6

شـود.   مـی  ی عمـومی اجـرا  آرا یبـه اتکـا   شده، کـه مردم و نقش آنها در حکومت تعری  و تفسیر 

هـم   اسـت. لـذا  هدف اصلی در این نظام، اجرای قوانین الهی و طریقة اجرای آن به شکل جمهوری 

یـن جمهوریـت در پرتـو    جمهوریت و هم اسالمیت در نظام جمهوری اسـالمی اصـیل هسـتند، امـا ا    

 ،یابد و چیزی جدا از هم و متعارض از یکدیگر نیستند. پس جمهوریت بستر، ابزاراسالمیت معنا می

بـه اجـرا   موازین اسالمی و مطالبات مردم مسلمان ایـران   ،ها سازوکار و قالبی است که در آن ارزش

منـدی از مقتضـیات و    هآید. در ایـن نـوع جمهـوری مـردم بـا مشـارکت عامـه خـود و بـا بهـر           میدر

بـا انتخـاب مقامـات حکـومتی در      را،های جمهـوری سرنوشـت سیاسـی و اجتمـاعی خـود       شاخصه

چنین رویکردی مؤید وفـاق جمهوریـت و اسـالمیت در     کنند. می ، تعیینچارچوب موازین اسالمی

 .استنظام سیاسی ایران 
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