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 تعالیباسمه 

 

 «جمهوری»در مقابل طرح « بیعت اهل حل و عقد»طرح 
  علی مهدیان

 

 

توسط حضرت امام نظریات و طرحهای دیگری از اول انقلاب مطرح شدند. یکی « جمهوری اسلامی»به موازات طرح 

از آن طرحها مربوط به علامه محمد حسین تهرانی بود . او معتقد بود که مردم را نباید وارد در تصمیم گیری ها کرد 

 حل مسائل کنند و تصمیم گیری نمایند. بلکه این علما و مراجع هستند که باید دور هم جمع شوند و 

کند؛ و إشکال ما هم به لواداران و قائلین به اعتبار قول بیعت أهل حلّ و عقد است که سرنوشت مردم را تعیین مى»

أکثریّت در دنیا این بود که: طبق منطق عقل، باید أفرادى که داراى درایت بیشتر و علم زیادترى هستند، سهمیّه بیشترى 

ى داشته باشند. یك عالم دانشمند را که در تمام مدّت عمر خون دل خورده و در وصول به حقیقت به سرحدّ در رأ

إدراك و تشخیص رسیده است، با یك شخص جاهل عامى مساوى قرار دادن، تضییع حقّ علم و تضییع حقّ جامعه 

ن، و آنها را به شمارش در آوردن و است؛ عظمت و شخصیّت و مقام والاى این عدّه را در حکم حیوانات قرار داد

 مانند گوسفندان و سائر حیوانات با انگشت شمردن است!

تواند بر یك ملّتى حکومت کند، با آن فردى که هیچ فرق است بین عالمى که از نقطة نظر اندیشه و تفکّر قوىّ مى 

 قرار دادن با یك شخص عامى وشناسد. او را مساوى و هم عِدل راه تشخیص ندارد و دست راست را از چپ نمى

جاهل در مصالح عالیه مملکتى، در إسلام و حتّى سائر مکاتب غلط است؛ و هر کس این کار را انجام دهد، میزان 

واقعیّت و حقیقت را تا سرحدّ إحساسات به سقوط کشانده است؛ و این عمل )تعداد نمودن و شمردن( یك را به 

 نمودن است؛ و پیوسته نتیجه تابع أخسّ مقدّمتین است. إضافة دو و عالم را به إضافة جاهل

یعنى هر حکومتى که بر این أساس تشکیل گردد، حکومت بر أساس تخیّلات و توهّمات و اعتباریّات است، و هیچوقت 

) ولایت فقیه در حکومت «این حکومت، بر أساس حقّ و درایت و مصلحت واقعیّه عامّه در خارج متحقّق نخواهد شد.

 علامه تهرانی(313، ص: 3ام، جاسل

در ادامه هم ایشان انتخاب اهل حل و عقد را به دست اکثریت نمی داند. بلکه می فرماید که این دسته به صورت 

 طبیعی در هر جامعه ای مشخص اند. کما اینکه در بقیه تخصصها همین گونه است. 

 او دلایل قرآنی قوی را بیان مینمود؛ به عنوان مثال 

 وَ مَن فِیهِنَّ بَلْ أَتَیْنَهُم جَآءَهُم بِالْحَقّ وَ أَکْثَرُهُمْ لِلْحَقّ کرِهُونَ* وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوتُ وَ الارْضُ بَلْ 

 المؤمنون ، از سوره01و آیه  07ذیل آیه بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِکْرِهِم مُّعْرِضُونَ. 
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کند. هنوز تربیت مردم و تکامل نوعى آنها در رشد و ارتقاء، به سرحدّى  کثریّت مردم از حقّ إعراض مىطِباع أ»

نرسیده است که طبع اوّلیّه مردم بسوى حقّ گرایش داشته باشد؛ و آنها قدم به سوى حقّ بردارند، گرچه مخالف با 

 لذّات شهوانى و تمایلات طبیعى و مادّى آنها باشد.

اند تا به در سطح بساطت و إسارت در أفکار بهیمیّه هستند؛ و عامّه مردم هنوز از این حدود خارج نشدهمردم هنوز 

از  تواند متابعتکند. در این صورت، حقّ نمىگرداند و فرار مىحقّ گرایش پیدا کنند؛ طبع اوّلیّه آنها از حقّ روى مى

 (197)همان ص«آراء و أفکار آنها بکند.

ن معتقد است چون اکثر انسانها وضعیت کراهت نسبت به حق دارند. فلذا تکیه بر آنها تکیه بر کراهت بنابر این ایشا

 نسبت به حق است . 

 اندیشه علامه تهرانی را پیش از او علامه طباطبایی صحه گذاشته بود.  

فاعترف بأن الحق لا یوافق طباع الأکثرین و « 07الزخرف: » :و قال: لَقَدْ جِئْناکُمْ بِالْحَقِّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ »

 أهواءهم، ثم رد لزوم موافقة أهواء الأکثریة بأنه یئول إلى الفساد فقال: بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِ 

الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ بَلْ أَتَیْناهُمْ بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ کارِهُونَ، وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ  لِلْحَقِ وَ أَکْثَرُهُمْ

 173ص4)المیزان ج«: و لقد صدق جریان الحوادث و تراکم الفساد یوما فیوما ما بینه تعالى فی هذه الآیة.ذِکْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

 (173و 

 میگیرد: علامه جوادی آملی نیز به این آیه اشاره میفرماید و چنین نتیجه 

را  صلی الله علیه و آله و سلم سه نکتهآید، خداوند به پیامبر مکرّم اسلامدر قرآن کریم وقتی سخن از حق به میان می»

 شود:یادآور می

 . اکثریت مردم در بیشتر موارد با حق موافق نیستند: )لَقَد جِئْنَاکُمْ بِالحَقِّ ولکِنَّ أکثَرَکُم لِلحَقِّ کَارِهُونَ(.1

اگر بخواهی از اکثریت پیروی کنی، بدان که تو را گمراه خواهند کرد: )وإن تُطِع أکثَرَ مَن فِی الأرض یُضِلّوكَ عَن  .3

 سَبیلِ الله(.

رفت: گها و زمین را فرامیشد، فساد مجموعه آسمانهای اکثریت مردم اداره می. اگر نظام طبیعت هم بر طبق خواسته3

 أهواءَهُم لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ والأرض ومَن فیهِنّ()ولَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ 

در نهاد و نهان انسان، گرایش به حق هست و آدمی مفطور به پذیرش حق است؛ ولی باید دانست که انسان دارای 

حس و طبع نیز هست و او با دنیا نزدیکی و ارتباط بیشتری دارد و بیشتر اعمال و کارهای او با حس و طبع وی پیش 

 کند.اش نیاز کمتری به محاسبات دقیق عقلی و فطری در خود حس میرود و در سیر حیات دنیویمی

گذارد و این رهایی به معنای راز گسترش نظام دمکراسی غرب این است که انسان را در عقاید و اخلاق آزاد می

عالیم پذیرد؛ امّا تپاك آن را نمیپذیر است، هرچند عقل سلیم و فطرت پسند و طبعتعهدی، حسبندوباری و بیبی

، با های پیشرفته روزنددینی در نظام اجتماعی اسلام ضمن احترام به حس و طبع تجربی که منشأ بسیاری از دانش

 عقل تجریدی و فطرت پیوند ناگسستنی دارد.

ان به صورت دفینه و حس و طبع، اموری ظاهری و با عناصر مادی در عالَم مرتبطاند؛ ولی فطرت و عقل در نهاد انس

ند: ویثیروا لهم اگنجینه مدفون است و انبیای الهی با تعالیم آسمانی برای إثاره و شکوفایی آن دفاین برانگیخته شده
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ران )جامعه در ق«یعنی ایجاد انقلاب و تحوّل در درون و دگرگونی و شکوفایی در فطرت و عقول.« اثاره»دفائن العقول. 

 (437و 419. جوادی آملی ص

این فهم از آیات فوق ظاهرا به علامه طباطبایی بر میگردد لکن خود حضرت علامه از این فهمی که از آیات فوق به 

دست میدهد نفی جمهوری را استفاده نکرده است و طرح مرحوم علامه تهرانی را نیز ارائه نداده است چنانکه حضرت 

کرده است هر چند در تفسیر این آیه با علامه مشترك است.  آیت الله جوادی آملی نیز در نهایت طرح دیگری را ارائه

همینطور است مرحوم شهید مطهری، ایشان نیز به تبع علامه طباطبایی همین فهم را از آیات فوق دارد لکن در طراحی 

 سبك حاکمیت با علامه تهرانی متفاوت است . 

شناخته میشوند و همانها باید جمع شوند و تصمیم طرح علامه تهرانی این بود که مراجع به صورت طبیعی در جامعه 

 بگیرند. 

در مقابل طرح علامه تهرانی حضرت امام موضع بسیار محکم و سختی را اتخاذ میکند. انتقاد امام از این اندیشه نشان 

 دهنده وجود خلاهای عجیب و غریب در آن بود. امام این اندیشه را خطرناك تر از شعار جدایی دین از سیاست

 میدانست.

انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار »

گروههاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان در دست خودشان است. و انتخابات براى تأثیر 

اند که دخالت در  اند گفته گاه بعض از اشخاص رفتهام در دانش سرنوشت شما ملت است. از قرارى که من شنیده

 گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. تا حالا مى

گویند. این هم روى همین  اند حالا عکسش را دارند مى بکنند، این منافى با حق مجتهدین است، آنجا شکست خورده

گویند انتخابات از امور سیاسى است و امور سیاسى هم حق مجتهدین است هر دویش غلط نه است، اینکه مى زمی

کند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسى باشد و هست هم، این دارد است. انتخابات سرنوشت یك ملت را دارد تعیین مى

ان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات کند، یعنى آحاد ملت سرنوشت زندگیشسرنوشت همه ملت را تعیین مى 

است. این این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنى دارد که مثلًا یك دویست تا مجتهد 

 در قم داشتیم و یك صد تا مجتهد در جاهاى دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟!

شان این بود که باید روحانیون و مذهب  خواهند همان طورى که در صدها سال توطئه اى است که مى توطئه این یك

هاى زیاد کردند و ما ضررهاى زیاد از این بردیم، الآن هم گرفتار ضررهاى او هستیم.  از سیاست جدا باشد و استفاده

ین است که انتخابات حق مجتهدین است، انتخابات یا حالا دیدند آن شکست خورد، یك نقشه دیگر کشیدند، و آن ا

دخالت در سیاست حق مجتهدین است. دانشگاهیها بدانند این را که همان طورى که یك مجتهد در سرنوشت خودش 

باید دخالت کند، یك دانشجوى جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق ما بین دانشگاهى و دانشجو و 

شان با هم هستند. اینکه در دانشگاه رفتند و یك همچو مطلبى را گفتند، این یك  اینها نیست، همه اى و مثلا مدرسه

اى است براى اینکه شما جوانها را مأیوس کنند.... آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است  توطئه

گویند بردند. این مطلب شکست خورده. حالا مى و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع

که سیاست حق مجتهدین است یعنى، در امور سیاسى در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقیشان بروند سراغ کارشان. 

یعنى مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعى نداشته باشند، و چند نفر پیرمرد ملّا بیایند دخالت بکنند. 
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ها گذاشت، منتها به واسطه آنین از آن توطئه سابق بدتر است براى ایران. براى اینکه، آن یك عده از علما را کنار مىا

 خواهد خواهد کنار بگذارد. یعنى نه اینکه این مى شوند، این تمام ملت را مىهم یك قشر زیادى کنار گذاشته مى

ا دست همین ملت از بین ببرد. باید دانشگاهیها متوجه باشند که اگر خواهد مجتهد را ب مجتهد را داخل کند، این مى

کنند، اینها را باید توجه کنند که گول اینها را نخورند. خودشان  چنانچه افرادى در دانشگاه هستند که شیطنت دارند مى

مرى که کند. یك امىدخالت در امور انتخابات بکنند. انتخابات سرنوشت حتى شمایى که در آنجا هستید را تعیین 

سرنوشت آحاد ملت در دست اوست، وظیفه آحاد ملت است که در آن دخالت کند، مربوط به یك قشرى، دون قشرى 

 ( 369و 367، ص: 17صحیفه امام، ج.«) نیست، همه باید در این دخالت بکنند

شه قرآن اشتباه بود؟ یا اینکه اندیسوال این است که چرا چنین اختلافی شکل گرفت ؟ آیا فهم علامه تهرانی از آیات 

 حضرت امام بر خطا بود؟  مشکل در کجا بود؟ 

بر نظر میرسد یك پایه اندیشه فوق نوعی بدبینی به مردم بود که مستندات زیادی از آیات قران نیز داشت. در اندیشه 

ات حقانی و رو به رشد معرفی مینمود علامه تهرانی اکثر مردم نسبت به حق اکراه دارند اما امام اکثر مردم را با تمایل

باید با خواست »در جای دیگر میفرمود:  (417ص11صحیفه امام ج«)مردم اکثرشان بهتر از خود ماها هستند»او میفرمود: 

که اکثر مردم  -موفق بشوید که اسلام را در همه جا معرفى کنید و پس از معرفى، نفوس سالم -ان شاء اللَّه -خدا

کند به کنند. کم کم این انقلاب صدور پیدا مى  کنند. پذیرش که کردند کم کم عمل مى مىپذیرش  -هستند

 (497ص13صحیفه امام ج«)خارج

 حضرت امام مردم را هدایتگر و رهبر میدانست.

که  داندگذارد و یکایك شما را رهبر خودش مى بوسد و به یکایك شما احترام مى  خمینى دست یکایك شما را مى»

 (401، ص: 14)صحیفه امام، ج« ام من با شما یکى هستم و رهبرى در کار نیست. رها گفتهبا

مقام معظم رهبری هم به عنوان شاگرد کلیدی مکتب امام مردم را در مسیر حق میدانست و تنها راه به خطا نیفتادن  

 حرکتهای انقلابی را تکیه بر اندیشه و خواست مردم معرفی میکرد

ى پنجاه و شصت در تعدادى از کشورهاى آفریقا و آسیا، بار سنگین انقلاب را نه قشرهاى گوناگون هدر حوادث ده»

هاى کوچك و محدود مسلح بر دوش داشتند. مردم و جوانان از همه جاى کشورها، که دستجات کودتاگر یا هسته

که جسم و جان خود را به میدان ى مردم است و آنهایند .....این بکلى متفاوت است با تحولى که بر دوش توده

 آورند و با مجاهدت و فداکارى، دشمن را از صحنه بیرون میرانند.مى

اند که شعارها را میسازند، هدفها را معین میکنند، دشمن را شناسائى و معرفى و تعقیب میکنند، در اینجا این مردم 

ى انحراف و سازش با دشمن و تغییر مسیر را ه اجازهى مطلوب را، اگر چه به اجمال، ترسیم میکنند و در نتیجآینده

 به خواص سازشکار و آلوده و به طریق اولى به عوامل نفوذى دشمن نمیدهند.

ى گرى و ناپایدارى به دور است؛ کلمهدر حرکت مردمى ممکن است کار انقلاب با تأخیر انجام گیرد، ولى از سطحى 

 د:اى است مصداق کلام خداوند که فرموطیبه

لاس )مقام معظم رهبری.اج« «ألم تر کیف ضرب اللَّه مثلاً کلمة طیّبة کشجرة طیّبة اصلها ثابت و فرعها فى السّماء» 

 (97سال  المللی بیدارى اسلامىبین

 تعبیر به حرکت مردمی به کلمه طیبه در این آیه اشاره به تفاوت جدی این نگاه با نگاه مرحوم علامه تهرانی دارد. 
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استناد علامه تهرانی نیز بسیاری از آیات قران است. آیاتی که اکثریت مردم را محروم از عقل یا ایمان یا در ضلالت قطعا 

 معرفی میکند: 

 (116)انعام ونَ یَخْرُصُوَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ

 (343)بقره . إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَشْکُرُونَ 

 (10)هود . إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یُؤْمِنُونَ 

فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی

 (37)روم.یَعْلَمُونَ 

  
 رار دهیم : اما برای حل و فصل این اختلاف نظر چند نکته را باید مورد توجه ق

  
 نکته اول 

آیات مورد استناد علامه تهرانی در مقایسه وضعیت مردم با حالت مطلوب و نهایی است. در واقع در نسبت با الحق یا 

حق کامل و تام، مردم همه در وضعیت ناقص هستند فلذا نمیتوانند ملاك حق باشند. انسانها همه در وضعیت رددناه 

فطرت آنها محجوب است به طبیعت و دنیا . ان الانسان لفی خسر است. به جز کسانی که اسفل السافلین هستند یعنی 

تا طاق او ادنی سر ساییده اند همه انسانها در وضعیت نقص هستند. بلکه وارد در لایه عالم عقل هم نشده اند. در واقع 

امام در  قام انسانی نهایی وارد شوند. حضرتوقتی به جنبه نقص انسانها نگاه میکنیم اکثر انسانها نتوانسته اند به آن م

 بریزند؛ خیلی کـم هـستند که به جهنم به این طور نیست که در جهنم را باز کنند و مدام انسان را»این باره میگوید:

 واند که به دنیا آمدند کـه بـه بـهشت بروند، بلکه نوع مـردم مثل بهایم هستند که خـیلی کـمجهنم بروند؛ چنان

مـردم ایـن طـورند؛  نوع بچرند. دهند که آنجا همها یك مرتع وسـیعی مـیو در آخرت هم به آن چریدند و رفتند

 (407ص3)تقریرات فلسفه امام خمینی . عبدالغنی اردبیلی ج«اند.یـعنی بُله

سانها از شده و البته اکثر اندر همه این آیات وضعیت عموم انسانها با حالت و وضعیتی که باید داشته باشند سنجیده 

 آن وضعیت فاصله دارند. نسبت به آن کارهون هستند این اکراه  به اندازه ای است که از حق نهایی در فاصله اند. 

به جز اینکه در این آیات انسان ها در نسبت با الله یا الحق سنجیده شده اند فلذا به نقص آنها اشاره شده، تعابیری در 

این  که در« اکثر»شان میدهد توجه آیات اساسا به بعد نقص انسانی است به عنوان مثال خود کلمه آیات است که ن

آیات آمده است اشاره به بعد مادی انسان دارد. چرا که اکثر در بررسی کمیت مورد توجه است و کمیت در جایی 

و نقص  طعا اشاره به بعد تعین بخشبیاید ق« من فی الارض»است که تعینات دیده میشود. خصوصا اگر تعابیری مثل 

 افراد اشاره میکند.  

روشن است وقتی از این زاویه انسانها مورد توجه قرار میگیرند احکام جنبه نقص انسانها اشاره و بیان میشود. بر این 

 اساس از زاویه نقص انسانها و مقایسه با وضعیت کمال انسانی، اکثر انسانها در فاصله با وضعیت نهایی هستند. 

لا یعلمون هستند آیا این بدان معنا است که اکثر آنها به سمت  اگر انسانها نسبت به حق کامل در وضعیت کارهون یا

حق حرکت نمیکنند؟ قطعا آیات از اشاره به این نکته خالی اند. انسان ها به لحاظ جنبه نقصی که دارند قطعا در 

ت کوضعیت طبیعی و کراهت از حق تام و عدم علم نسبت به آن هستند لکن این بدان معنا نیست که به سمت حق حر
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نکنند. در واقع اگر بخواهیم بر اساس ملاك صفر و یکی تحلیل کنیم اکثر انسانها به سقف پرواز انسانی نرسیده اند اما 

بخواهیم تحلیل کنیم چطور ؟ هر کس چه اندازه حق را دریافته است و دارا است ؟ « تا اندازه ای»اگر بر اساس ملاك 

جهت حرکت نیز ساکتند. به این معنا که آیا انسانها با توجه به تمایل اکراهی  این را آیه بیان نمیکند. این آیات درباره

نسبت به حق تام آیا به سمت او میروند یا نمیروند؟ قطعا نسبت به این نکته نیز آیه ساکت است. بلکه این آیات احکام 

 این انسانها را از جهت نقصشان بازگو میکنند. 

ان میدهد که نش« اکثر من فی الارض»الارض که قطعا به ضلالت میانجامد. تعبیر حتی در بحث تبعیت از اکثر من فی 

ه روشن است ک«. فی الارض»و هم « اکثر»ویژگیهای زمینی و طبیعی و ناظر به نقص انسانها مد نظر است. هم کلمه 

 اوصاف قرانی صرفا عناوین مشیر نیستند بلکه اشعار بلکه دلالت بر سببیت دارند. 

که چون اکثر انسانها در وضعیت نقص هستند تبعیت از آنها در هر زمان ما را به حق نخواهد رساند و  روشن است

 قطعا از مسیر مستقیم گمراهمان خواهد کرد. 

طبیعتا همین نکته است که اجازه تبعیت از هیچ کس را به ما نمیدهد مگر انبیا و اولیا. تبعیت از انسانها چه اکثریت 

 چه زید و عمرو باشد چه هر کس دیگر ما را به حق نخواهد رساند. باشند چه اقلیت 

است. «طهمشرو»حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه :»حضرت امام در تبیین حکومت دینی میفرماید 

سلامى االبته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد.....حکومت 

در  «جمهورى»و « مشروطه سلطنتى»است. فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى « حکومت قانون الهى بر مردم»

پردازند؛ در صورتى که قدرت همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى

ختصاص یافته است.....در حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال ا

ه، سپس تصویب کرد« قانون»نمایند هر چه خواستند به نام اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مى

 (44و  43)حکومت اسلامی . امام خمینی . ص«کنند.بر همه مردم تحمیل مى 

این نکته که آیا انسانها با وجود این نقصهایی که دارند خودشان به سمت الله و حق اما این آیات اشاره ندارند به 

حرکت میکنند یا نه ؟ به عبارت دیگر وضعیت عادی و معمول حرکت انسانی به سمت حق است یا نیست؟ این آیات 

 از این نکته خالی است. 

صورت بگیرد این هم درست است. اما اکثر ملاك حق خود حق است نه مردم این درست است . تبعیت باید از حق 

مردم به سمت حق حرکت میکنند یا نه ؟ این نکته دیگری است. از این مهمتر آنکه این آیات اشاره نمیکنند که آیا 

حرکت را باید به دست مردم بسپاریم به گونه ای که خودشان تصمیم بگیرند و بخواهند و حرکت کنند یا اینکه مردم 

و انتخاب ندارند و صرفا باید تابع باشند؟ اینها را علامه بزرگوار به عنوان لوازم این آیات بر آنها  حق تصمیم گیری

 بار کرده است. 

  
  

 نکته دوم: 

همانطور که بیان شد این آیات در مقام پرداختن به حرکت انسانها در مسیر حق نیستند. دیدن انسانها بر بستر حرکت 

و قوس صعود اساسا مباحث متنوع دیگری را به چشم خواهد آورد که با نکته اول اساسا مخالفتی ندارد بلکه آن را 
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یروزی نهایی با حق است. این حرکت به سمت حق ارادی تبیین میکند. انسانها به سمت حق حرکت میکنند فلذا پ

 است. 

چون حق خود را با نقص هماهنگ نمیکند و این نقص است که خود را با حق مجبور است هماهنگ کند حق آشکار 

میدهد اگر چه همه نسبت  میشود و نقص از بین میرود. وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لََفسَدَتِ السَّمَوتُ وَ الارْضُ این نشان

به حق مطلق در وضعیت کراهت هستند یعنی در حجابند و در خسرند و در وضعیت اسفل السافلین شروع میکنند و 

 غیره . لکن همه به سمت او حرکت میکنند. 

با هم  همه انسانها تمایل عمیقی به رفع نقص و میل به کمال دارند. لذا هر کس اگر به تنهایی رها شود و انسانها نیز

 به این سوی حرکت میکنند. 

 کند و در مقابل، هر چند باطل را نفى نمى داند و حق را اصیل معرّفى مى قرآن جریان هستى را بر اساس حق مى»

داند. از این رو قرآن به تاریخ خوشبین است و براى انسان اصالت قائل است.... براى ایمان  کند امّا آن را اصیل نمى

ائل است. اسلام براى انسان یك گرایش ذاتى به صداقت و امانت و عدالت معتقد است. به تعبیر قرآن انسان اصالت ق

حنیف است، حق گراست؛ یعنى میل به کمال و خیر و حق بالفطرة در او وجود دارد؛ .....آن چیزى که استمرار داشته 

اى زده، بعد خاموش شده و از بین رفته  بوده که جرقّهاست، و باطل نمایشى و زندگى و تمدّن را ادامه داده حق بوده

است. فطرت بشر در همه جا حتّى در شوروى همین طور است. از آن ده میلیون کمونیستش که بگذرید که آنها هم 

بینید، اند، اگر شما سراغ صد و نود میلیون دیگر بروید یك عّده انسانهاى فطرى مىشاید پنج میلیونشان اغفال شده 

گویند باشد:  اى که مارکسیستها مى اى به گونه یعنى مسلمان فطرى، مسلمان بالفطرة، یعنى یك انسان سالم. اگر جامعه

ظلمت بر نور بچربد، شر بر خیر بچربد، همه به همدیگر دروغ بگویند، همه به یکدیگر خیانت کنند، یك نفر تقوا 

 ، محال است اصلًا این جامعه سر پاى خودش بایستد.نداشته باشد، یك نفر ایمان و حقیقت نداشته باشد

هاى شامخ را در نظر نگیرید، آنها  اى که شر در آن غالب شده باشد. شما آن قلّهفرق است بین جامعه بیمار و جامعه

[ یك فرد است. ..... حقّ و حقیقت در جامعه اگر از یك حد کمتر باشد آن مقیاس جامعه نیستند. جامعه مثل ]بدن

هایى که باطل بر آنها  هاست؟ جامعه گوید آنها هلاك شدند کدام جامعههایى که قرآن مى میرد. .... جامعه جامعه مى

 غلبه کرده است.

اى در مجموع به باطل گرایید، محکوم به فنا شده است؛ یعنى به باطل گراییدن به طور کامل و از  ....هر وقت جامعه

 ء مردنى است، محکوم به مرگ است، از درون خودش دارد مىهمان. باطل، یك شىحق بریدن همان و فانى شدن 

گویند فلان تمدّن محکوم به مرگ است، رو به زوال است، یعنى از درون خودش دارد میرد؛ نظیر اینکه امروزه مى

 مجموعه«)میرد، در حال مردن است؛ چون بعضى مرگها تدریجى است و ضرورت ندارد دفعى باشد.مى

 (437، ص: 3آثاراستادشهیدمطهرى، ج

 قرآن مردم را به سه گروه تقسیم کرده: اصحاب المیمنة، اصحاب المشئمة، السابقون السابقون.»

یعنى آن خوبانِ خوبان که هیچ بدى در آنها وجود ندارد، خوب خوب و ممتاز هستند. اصحاب « السابقون السابقون» 

هستند. اصحاب المیمنة مردم متوسط هستند، خوبى هم دارند بدى هم دارند، ولى المشئمة یعنى آن بدهایى که بدِ بد 

چربد. انسان همین قدر که معصوم نبود بدى دارد. عادل هم اگر باشد بالاخره شان مىشان در مجموع بر بدىالبته خوبى

لى خوبِ خوب در اقلیت است، خی اند کهکند. تا چه رسد به اینکه عادل نباشد و فاسق باشد. گفتهبدى دارد، گناه مى
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گوید نظیر این است که سالمِ سالم در میان مردم خیلى کم است، کسى که اند، بدِ بد هم در اقلیت است. بوعلى مىکم

هیچ گونه بیمارى در او نباشد، هیچ ضعف و نقصى در هیچ جاى بدنش وجود نداشته باشد، گوش و چشم و اعصاب 

لم باشد. مریضِ مریض هم در اقلیت است. اکثریت مردم، هم بیمارند هم سالم ولى در اش سالمِ ساو معده و روده

اى زیبا در گوید زیبزند به زشت و زیبا. مىمجموع سلامتشان بر بیماریشان غلبه دارد. او )یا ملاصدرا( مثال دیگرى مى

تند که بین این دو قطب قرار میان مردم در اقلیت است، زشتِ زشت هم در اقلیت است، اکثریت مردم کسانى هس

 اند.گرفته

تلاش قرآن بر این است که مردم را از جهت بدى به جهت خوبى ببرد، یعنى در جهت انسان ایده آل ببرد، در این 

جهت که هرچه خوبتر و خوبتر باشند. قهراً افرادى که حد وسط هستند از نظر قرآن مطلوب نیستند. آنها انسان ایده 

 مجموعه«)ن مطلوب قرآن نیستند ولى این معنایش این نیست که شر بر خیر غلبه دارد.آل قرآن و انسا

 (1733، ص: 11آثاراستادشهیدمطهرى، ج

 به عنوان تبیین نسبت حق و باطل زیاد استفاده کرده اند:  10شهید مطهری و مقام معظم رهبری از سوره رعد آیه 

دٌ یَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رابِیاً وَ مِمّا یوقَدونَ عَلَیْهِ فِى النارِ ابْتِغاءَ حِلْیَةٍ اوْ مَتاعٍ زَبَانْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ اوْدِ

یَضْرِبُ  ثُ فِى الْارْضِ کَذلِكَ کُمِثْلُهُ کَذلِكَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَامَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ امّا ما یَنْفَعُ النّاسَ فَیَمْ

 اللَّهُ الْامْثال

  
 نکته سوم : 

سالار شدن مردم یك قیام است و یك واقعه ایمانی است. فلذا آثاری بر آن بار میشود که بر بعد ایمانی و حقانی انسان 

 بار میشود. برای توضیح این نکته باید گفت:

ك حرکت کف این هرم است . یعنی ملاك تغییر و تصمیم در خود اگر چه ملاك حق راس هرم هستی است لکن ملا

انسانها و بدنه انسانها است. تصمیم گیری و حرکت را باید به خود انسانها سپرد و خودشان باید حرکت کنند. پیامبران 

ن عالم ت در ایانسانها را راه نمیبرند بلکه هدایت میکنند این انسانها هستند که خودشان به پا میخیزند. کانون حرک

جایی است که پایین ترین لایه عالم را شکل میدهد و آن دنیا است . دنیا بالقوه ترین وضعیت را دارد لذا انسانها دلیل 

حرکتشان وجود همین لایه نقص است و اینکه آنها در پایین ترین لایه عالم یعنی اسفل السافلین قرار میگیرند. اکنون 

ر میخیزند و حرکت میکنند یعنی خرق حجب میکنند به فطرت مخموره و به حق نزدیك انسانها به اندازه ای که ب

میشوند این واقعه یك رخداد ایمانی است حرکتی که انسان به سمت عمق عالم میکند این ایمان است و همین ویژگی 

 م شوند. باعث میشود که انسانها به لحاظ ایمانی با هم متصل میشوند و به هم مدد میرسانند و منسج

با توجه به این نکته باید گفت در مردمسالاری این فرد یا آن فرد حاکم نیستند بلکه مردم به لحاظ وضعیت وحدانی 

شان هستند که بر خودشان به لحاظ وضعیت متکثر حاکم میشوند. در واقع مردم سالاری با نفی استبداد همراه است 

آنها حاکم میشود و این نوعی رشد و بلوغ و اثاره است که در یك در مردمسالاری وجه وحدت انسانی بر وجه کثرت 

امت رخ میدهد و به همین اندازه امت دارای حقیقت و رشد میشود. اگر کار به موجود در حال اثاره و حرکت و قیام 

ام یسپرده شود او به سمت حق حرکت خواهد کرد. با این حساب مردمسالاری یك اتفاق ایمانی است . همراه یك ق

 است چه بسا باید گفت تا قیام در یك ملت رخ ندهد مردمسالاری حقیقی رخ نخواهد داد. 
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این الغاى افکار متعدد و پشت کردن بر خود و رو کردن به خدا، حقیقت این است که ملت ما به خودش پشت کرد، »

به این بود که جمهورى  به خدا رو آورد. آن چیزهایى که نفسش خواهش داشت توجه به آن نداشت. همه توجهش

) «بود. این رمز، رمز پیروزى است. اسلامى را ایجاد کند. این توجه به خدا بود. از خود گذشته بود به خدا پیوسته

 (369، ص: 11صحیفه امام، ج

دی یما در قران تعبیراتی داریم که اشاره به وجه حقانی بشر دارد مثل توجه به ایمان و مومنان یا ولایت و وجه توح

انسانها. توجه به این بعد انسانها آثار و لوازم دیگری دارد مثل ولایت آنها بر هم)المومنون بعضهم اولیا بعض( مثل هم 

جبهه شدن آنها با خدا )الله ولی الذین آمنوا (. این ایمان مربوط به بعد از اسلام هم نیست بلکه یك اتفاق قبل از اسلام 

 د چنانکه علامه در آیات ابتدایی سوره بقره ایمان قبل از اسلام را تبیین فرموده است. آوردن انسانها هم میتواند باش

تصمیم گیری درباره انسانها بر اساس بعد حیوانی یا فطرت محجوبه آنها نمیتواند تصمیم گیری کاملی باشد . البته 

و چه عملی . ملائکه آسمان هم انسانها بر اساس وجود این بعد ناقصشان دارای احکامی هستند چه احکام نظری 

انسان را بر اساس این بعد معرفی کردند به یسفك الدما و غیره . اما با توجه به بعد انسانی و فطرت مخموره انسانی 

نیز انسانها دارای احکامی خواهند بود. آنچه حضرت امام درباره مردم میگوید با اشاره به این بعد حقانی در وجود 

خود او نیز اشاره به بعد دیگر انسانی دارد. آنجا که میگوید بدون حکومت انسانها فساد خواهند آنها است اگر چه 

 کرد. 

مردم ناقصند، و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت »

و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته  دارند. بنا بر این، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم

د و ششدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه مى بود، به چنان صورتى که شرح دادیم، فاسد مى 

 گشت. و این تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى است. عهدها و سوگندها دگرگون مى

را « ىّ امرول»شود، علل و دلایل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى فرمایش امام، علیه السلام، استنباط مى چنانکه از

لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت 

قوق دیگران و اینکه براى تأمین لذت و نفع شخصى همیشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به ح

توان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین )ع( اندازى کنند همیشه هست. نمىبه حریم حقوق دیگران دست

 (47حکومت اسلامی . امام خمینی ص«)شوند!بوده، و مردم بعداً همه ملائکه مى

ن مردم بیان میشود با توجه به آن بعد الهی است که رو شده است . اگر احکام خاص مربوط به هدایتگر و رهبر بود

 و تنافی با بیان های دیگر قرانی ندارد. 

حرکت انسان به سمت توحید است به سمت رفع تعینات و واحد شدن است با این حساب اگر جامعه که حقیقتی 

 دش نوعی بلوغ و رشد الهی و ایمانی است. وحدانی است شکل بگیرد و اراده امت حاکم شود بر اراده افراد این خو

با این حساب مردمسالاری خودش روی دیگر اسلام است. در واقع این دو مقوله به هم ضمیمه نشده اند بلکه دو روی 

یك سکه اند. از مردمسالاری حقیقی یك قیام ایمانی شکل میگیرد و از حاکمیت اسلام مردمسالاری حقیقی محقق 

باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود، نه دولتها؛ »حضرت امام میفرماید : میشود.لذا است که 

ها با حق موافقند.....اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کارى کنیم که مردم خودشان حکومت  زیرا مردم و توده

 (377، ص: 11صحیفه امام، ج«)یایندطبقه سه روى کار ب -به اصطلاح -را به دست گیرند تا مردم
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روش صدور انقلاب که همان قیام لله است در بیان حضرت امام این است که کاری کنیم مردم خودشان حکومت را 

 به دست بگیرند. و این به دلیل همین نگاه است. 

  
  
  

 نکته چهارم: 

بحث از رای اکثریت بحث در ناحیه عمل است یعنی افرادی که تصمیم گرفته اند خود انتخاب مسیر کنند چگونه 

مسیر خود را انتخاب کنند؟ رجوع به اکثریت یك رفتار عقلایی فطری است که مربوط به ناحیه عمل است و نه نظر . 

ن دهد و در واقع حکم اماره بر اراده عمومی امت بعلاوه که رای اکثریت میتواند اراده جمعی و عمومی را هم نشا

 باشد. 

ی اقلیت و اکثریت هم یك ضرورت است؛ اگر چه ما در اسلام به این صورت چیزی نداریم که آنجایی که آراء مسئله»

 ای است که در مسائل گوناگون بشری پیشمختلف شد، اکثریت را بر اقلیت ترجیح دهیم، لکن یك چیز لا بدّ مِنه

کنند، اگر سه نفر بر این امری که به سرنوشت پنج نفر گیری میی یك چیزی تصمیمآید. وقتی پنج نفر دربارهمی

ارتباط دارد اتفاق نظر کردند، آن دو نفر قاعدتاً باید تسلیم بشوند؛ این هم یك چیز عقلایىِ روشنی است که اسلام 

 (70-3-31. دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مقام معظم رهبری«)ها را تصویب و امضاء کرده است.این

رای اکثریت ملاك عملیاتی کردن اراده ملت است. اراده ملت در عمل به قوانین الهی و قوانین عقلی در مقام اجرا 

 مواجه میشود با ساز و کار عمل به اکثریت. 

د ه تاریخ. مردم مخاطب دین هستنمردم مخاطب دین هستند و خود این یعنی یك نگاه خوشبینانه به انسانها در گستر

و این یعنی حق اجرای دین اولا بر عهده مردم است. مردم مخاطب دین هستند و این یعنی مردم باید به نحو عقلایی 

 برای اجرایی کردن دین چاره اندیشی کنند تا بتوانند اراده خود را برای اجرای دین به ظهور برسانند. 

تنقیصها ربطی به موضوع رای اکثریت ندارد. رای اکثریت مربوط به لایه عمل انسانها پس نه تمجید از مردم و نه آن 

به احکام و قوانین حق است . حتی اگر دین به دست بشر نرسیده بود باز همان مقدار که عقل تکالیف خیر و شری 

برای  وجود حق انتخاب رارا بر بشر بیان میکرد آن مقدار تکالیف باید عملیاتی میشد و بر اساس همین نکته عقل 

انسانها ضروری میدید. حق انتخابی در دایره همین احکام خاص خودش . منشا حق حاکمیت با این حساب با منشا 

 تکلیف یکی است. منشایی الهی که انسان ها را و امت ها را نیز حاکم بر سرنوشت خود میداند.

  
 نکته پنجم : 

. این قاعده «مراعات»نسبت به حق نتیجه سلوکی کلیدی میگیرد به نام قاعده حضرت امام از مفهوم کارهون بودن بشر 

مراعات لازمه مهمی خواهد داشت و آن اینکه در حرکت انسانها به سمت حق باید ظرفیت و توان و میل و خواست 

ه دلیل یت نه بآنها را در نظر گرفت. اتفاقا بر اساس همین نگرش توجه به رای اکثریت ضروری خواهد شد. رای اکثر

کشف کنندگی اش از حق بلکه به دلیل کاشفیتش از ظرفیت جامعه و پذیرش حق کاملا ضروری خواهد بود. چرا که 

 آنچه منظور سیاست و حاکمیت است رشد و تربیت جامعه است به سمت حق . 
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و از تکلّف و تعسّف و آنچه ذکر شد تحقّق پیدا نکند مگر آن که عبادات از روى نشاط و بهجت بجا آورده شود » 

کسالت بکلّى احتراز شود تا حال محبّت و عشق به ذکر حق و مقام عبودیّت رخ دهد و انس و تمکّن حاصل آید. و 

انس به حقّ و ذکر او از اعظم مهمّاتى است که اهل معرفت را به آن عنایت شدید است و اصحاب سیر و سلوك براى 

قیده آن است که اگر غذا را از روى سرور و بهجت میل کنند زودتر هضم شود، آن تنافس کنند. و چنانچه اطبّا را ع

کند که اگر انسان غذاهاى روحانى را از روى بهجت و اشتیاق تناول کند و از همین طور طبّ روحانى اقتضا مى

 .کسالت و تکلّف احتراز کند، آثار آن در قلب زودتر واقع شود و باطن قلب با آن زودتر تصفیه شود

و اشاره به این ادب در کتاب کریم الهى و صحیفه قویم ربوبى شده است آن جا که در تکذیب کفّار و منافقین فرماید: 

در حدیثى  تُمْ سُکارىلا یَأْتُونَ الصَّلوةَ الّا وَ هُمْ کُسالى وَ لا یُنْفِقُونَ الّا وَ هُمْ کارِهُون  و آیه شریفه لا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَ انْ

 نماییم:اند و ما به ذکر بعضى از آن این اوراق را مفتخر مى به کسالت تفسیر شده. و در روایات اشاره به این ادب نموده

 انْفُسِکُمُ الْعِبادَةَ.  محمّد بن یعقوب باسناده عن ابى عبد اللَّه علیه السلام قال: لا تُکْرِهُوا الى

ب دیگر شود که آن نیز از مهمّات باب ریاضت است. و آن عبارت از و از این احادیث و احادیث دیگر استفاده اد

است. و آن، چنان است که سالك در هر مرتبه که هست، چه در ریاضات و مجاهدات علمیّه یا نفسانیّه یا « مراعات»

ند؛ حمیل آن نکعملیّه، مراعات حال خود را بکند و با رفق و مدارا با نفس رفتار نماید و زاید بر طاقت و حالت خود ت

خصوصاً براى جوانها و تازه کارها این مطلب از مهمّات است که ممکن است اگر جوانها با رفق و مدارا با نفس رفتار 

نکنند و حظوظ طبیعت را به اندازه احتیاج آن از طرق محلّله ادا نکنند، گرفتار خطر عظیمى شوند که جبران آن را 

خته اندازه عنان گسی گیرى بىگیرى فوق العاده و عنانگاه نفس به واسطه سختنتوانند کرد؛ و آن خطر آن است که 

اندازه  شود و زمام اختیار را از دست بگیرد و اقتضائات طبیعت که متراکم شد و آتش تیز شهوت که در تحت فشار بى

ان گسیخته شود یا ریاضت واقع شود، ناچار محترق شود و مملکت را بسوزاند. و اگر خداى نخواسته سالکى عن

اختیار شود، چنان در پرتگاه افتد که روى نجات را هر گز نبیند و به طریق سعادت و رستگارى هیچ گاه  زاهدى بى

 (36-33آداب الصلوه . امام خمینی . ص«)عود نکند.

و خواست جالب است که یك اندیشمند فقیه از کلمه کارهون لزوم مراعات را استفاده میکند و رجوع به اختیار 

 اکثریت مردم و دیگری از همین کلمه لزوم نفی و رد نظر اکثریت را . 

با توجه به نکات فوق خلا کار علامه تهرانی برای ما معلوم خواهد شد . این اندیشمند معاصر نتوانسته جمع مناسبی 

ناسانه ذا از یك گزاره هستی شبین دو نگرش عملی و نظری پیدا کند. او نتوانسته بر صحنه اراده و عمل قرار بگیرد فل

یك نتیجه عملی ناقص گرفته و آن کنار گذاشتن اراده انسانها و نفی حق تصمیم گیری از آنها بوده است. بعلاوه او 

نتوانسته دارایی های انسانی را برای حرکت به سمت حق ملاحظه کند. امام جمع مناسبی بین کانون تغییر انسان و 

میکند. عقل نظری در پی حق است. اما عمل را اراده و انتخاب و عزم است که سامان میدهد. کانون شناخت او برقرار 

 امام نگاه جامعی دارد وحدت و کثرت و دارایی و ندارایی را در تناسب با هم مشاهده میکند.  

امام محور تصمیم را روی اراده میبرد و معتقد است حرکت با خود امت است و با خود افراد .کسی نمیتواند چیزی 

را به زور بر جامعه و افراد تحمیل کند مگر اینکه فرد و جامعه خودشان این تحمیل را پذیرفته باشند. این رویکرد 

امان بگیرد. و این کاملا وضعیت تربیتی و در بستر رشد سباعث میشود حق انتخاب بستر بقیه حقوق و تکالیف قرار 

یافتن را به فقه خواهد داد. رویکرد امام به انسانها اساسا رویکرد مثبتی است و در مجموع حرکت انسانها را به سمت 
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مربوط به  خیر تلقی میکند و نه شر . رویکرد امام به انسانها با دیدن دارایی های آنها همراه است و احکام و قواعد

انسانها را بر اساس این داراییها بیان میکند. بسیاری از تعریفها و تمجیدهایی که امام و رهبری درباره مردم دارند بر 

اساس نگاه به داراییهای آن ها است . لذا است که رهبری اکثر آیاتی را که در تبیین نقش مردم در حکومت استفاده 

 نازل شده است. « ینمومن»میکند آیاتی است که درباره 

 


