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Abstract 
The Governance system of Islam in the 
intellectual system of martyr Beheshti is Ummat 
and Imāmat (Nation and Leadership) System 
that the nation of Iran led by imam Khomeini 
(pbuh) took steps to govern this political system. 
Therefore it was necessary to explain the 
position of the leadership and the role of the 
people in the establishment an administration of 
the political system in the constitution as the 
most important official document in the country. 
In this regard, martyr beheshti as deputy 
chairman of the Assembly of Experts for 
Constitution has a prominent role in approving 
the principles of leadership and The role of the 
people in running the government & continuity 
of the Islamic government. The main question of 
this article is that what are the thoughts of martyr 
beheshti as one of the most important 
intellectual leaders of Islamic revolution about 
the role of people in the establishment and 
administration of Islamic government by relying 
on the principles of the constitution of the 
Islamic republic of Iran. In this research and 
present study, it has been tried to answer this 
question with the documentary- library method 
and with an analytical view. The results of this 
study show that martyr Beheshti believes the 
system that based on the authority of the Wialīi 
Faqīh (Islamic jurist) is the best form of 
government in the age of absence. In his 
opinion, this type of system has three 
characteristics: Compliance with the school of 
Islam, Being popular and is not imposed to 
people and accordingly choosing the kind of 
government, selection of constitution, selection 
of all government officials from the leadership, 
presidency, representatives of the Islamic 
Parliament and members of the Islamic councils 
should be based on the opinion of the people 
because people have an important role in the 
Islamic Republic of Iran. 

Keywords: Islamic Republic of Iran, Martyr 
Beheshti, the Constitution, Religious 
Democracy, Muslim Nation.  

  دهچکی

نظام امت  ،شهید بهشتی منظومه فکرينظام حکومتی اسالم در 
(ره) در  ایران به رهبري امام خمینی ملتکه  نام داردو امامت 

از این رو  .این نظام سیاسی گام برداشتکردن  مسیر حاکم
ین سند رسمی تر مهم عنوان بهالزم بود تا در قانون اساسی 

در استقرار و اداره رهبري و نقش مردم جایگاه نهاد  ،کشور
در همین خصوص شهید  .به درستی تبیین شود این نظام سیاسی

مجلس خبرگان قانون اساسی  رییسنایب  عنوان بهبهشتی 
داراي نقشی برجسته در دفاع از اصل مربوط به جایگاه نهاد 

در تشکیل و استمرار حکومت  جایگاه مردموالیت فقیه و 
این است که اندیشه شهید  پرسش اصلی مقاله .باشد میاسالمی 
انقالب اسالمی در زمینه  يیکی از رهبران فکر عنوان بهبهشتی 

اسالمی با تکیه بر اصول  نظام نقش مردم در تشکیل و اداره
و در پژوهش  ؟اسالمی ایران چیست يقانون اساسی جمهور

اي و  کتابخانه-اسناديحاضر سعی بر آن شده است با روش 
هاي  یافته .ن پرسش پاسخ داده شودتحلیلی به ایبا نگاهی 

دهد که شهید بهشتی نظام حکومتی  پژوهش حاضر نشان می
را بهترین نوع حکومت در عصر غیبت  ی فقیهنهاد ولبر  مبتنی
گانه  هاي سه ایشان این نوع نظام داراي ویژگی نظراز  .داند می

بر همین  و استبودن  و غیرتحمیلیبودن  مردمی ،مکتبی بودن
انتخاب  ،انتخاب نوع حکومت ،دیدگاه فکري ایشان اساس در

 ،همه مقامات حکومتی از رهبريگزینش  ،قانون اساسی
نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و  ،ریاست جمهوري

چرا  ،باید متکی بر آراء مردم باشداعضاي شوراهاي اسالمی 
  .که مردم نقشی اساسی در نظام جمهوري اسالمی دارند

 ،شهید بهشتی ،ري اسالمی ایرانجمهو :واژگان کلیدي

  . ملت مسلمان ،ساالري دینی مردم ،قانون اساسی
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  مقدمه

از سال  ینهضت اسالم انیسالطی  به رهبري امام خمینی (ره) رانیملت قهرمان اي ها فشانی و جان تالش با
ر کشو نیا يروفرا دیجد يعصراز این رهگذر تا سقوط کرد  رانیا سیاسی پادشاهینظام  ،1357تا  1342

1اول صلاو مردم آن تجلی یابد که 
 از آن رانیمردم ا .کند یم انیموضوع را ب نیا یبه خوب یقانون اساس 

 يالزم را برا نهیزم ،اند خود انتخاب کرده یمکتب زندگ عنوان به راکه مسلمان هستند و اسالم  ییجا
ملت  یانقالب اسالم یر طام نیو ا نمودنداحکام اسالم فراهم  يبه منظور اجرا یحکومت اسالم لیتشک

محقق شد و بدیهی است که هر نهضت و انقالبی نیازمند به  1357 در (ره) ینیامام خم يبه رهبر رانیا
رهبري است که آن نهضت را با کمک مردم براي تحقق اهداف آن به پیش برده و از آن نهضت در برابر 

ه همین جهت نهاد امامت امت در نظام انحرافات احتمالی حراست و پاسداري کند و بآمدن  به وجود
  .اسالمی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است

پرسی فرودین  پس از پیروزي انقالب اسالمی و به دنبال استقرار نظام جمهوري اسالمی پس از همه

                                                     
ش به حکومت حق و عدل قرآن، در پـی انقـالب   ا حکومت ایران جمهوري اسالمی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه -1

پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک  العظمی امام خمینی، در همه اهللا اسالمی پیروزمند خود به رهبري مرجع عالی قدر تقلید آیت
ي قمري بـا  هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجري شمسی برابر با اول و دوم جمادي االول سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجر

 درصد کلیه کسانی که حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.  98٫2اکثریت 



  469  یبهشت دیشه آراء وپرت در امامت و امت نظام استمرار و استقرار در مردم نقش و گاهیجا  

 

مجلس خبرگان قانون اساسی در مردادماه همان سال براي نوشتن یک قانون اساسی متکی بر  ،1358سال 
مراتب  ،نهاد رهبري در جامعه اسالمیشدن  ب اسالم تشکیل گردید و الزم بود تا عالوه بر مشخصمکت

چرا که اساساً  ،اثرگذاري مردم در استقرار و استمرار نظام جمهوري اسالمی ایران به روشنی تبیین شود
حکومتی بدون تردید تشکیل هر  بی مردم آن کشور است و ،ین ارکان تشکیل هر حکومتیتر مهمیکی از 

  .ممکن و میسر نخواهد بود ،رضایت مردم

نظام امت و امامت  ،رانیا یاسالم ينظام جمهور نینام راست ،یبهشت دیشه یاسیس- یحقوق شهیدر اند
عادل جامع  هیفق در عصر غیبت که نیگرا به دور امام مسلم معنا که امت مسلمان و حق نینام دارد به ا

سرپرست  عنوان بهشخص فقیه  ،شناختن آگاهانهبر  مبتنی رابطه کی یه طک گردند یجمع م ،است طیالشرا
امامت در جامعه و نظام اسالمی آن  ،عهیش یبنابر تلق .ردیگ یقرار م یامت اسالم رشیمورد پذ و امام جامعه

کند و در  قدرت برتري است که تالش جمعی و اخالق فردي افراد جامعه اسالمی را تدبیر و رهبري می
امام  ترتیب بدین و باشد میها  آن ال هم معلم اخالق و دنیاي مسلمین و هم حاکم زندگی و کوششعین ح

در فرهنگ شیعه به معناي پیشواي امت است هم در امور مربوط به عالم دنیا مانند اداره کشور به لحاظ 
 اصول تببین و فکري نکاتکردن  حل و مردم معنوي راهبري و تعلیم و آموزش در هم و اجتماعی- سیاسی

  .)61 ،1390 ،اي خامنه ینیي مردم (حسبرا اسالمی هاي ارزش و

اصلی میان افراد بشر بر پایه پیوندهاي قومی و خونی و نژادي و نیز  رابطه ،در دین مبین اسالماز سویی 
لکه ب ؛باشد اي نمی پیوندهاي قبیله براساس ،که باشد) و نیز هرگونهحرکت به سوي یک مقصد و آرمان (به 

پیشروي به سوي مسیر معینی است که با علم و  ،ترین عامل در جهت پیوند میان افراد جامعه اسالمی اصلی
 الزمه این نوع وحدت اجتماعی است ،اند و رهبري مشترك آگاهی به سمت و سوي معینی انتخاب کرده

3پنجاه و هفتم ،2در اصول پنجم »امت« واژه به همین جهت) و 50 ،1388 ،(احمدي
4و یکصدوهفتادوهفتم 

 

                                                     
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل اهللا تعالی فرجه)، در جمهوري اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عهـده فقیـه عـادل و     - 2

 گردد.   دار آن می  هفتم عهده با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و

قواي حاکم در جمهوري اسالمی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر والیت مطلقه امـر و امامـت امـت بـر      - 3
 گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.   طبق اصول آینده این قانون اعمال می

ضـاي مقـام رهبـري بایـد از طریـق مراجعـه بـه آراء عمـومی بـه تصـویب اکثریـت مطلـق             ... مصوبات شـورا پـس از تأییـد و ام   -4
الزم نیسـت.  » بـازنگري در قـانون اساسـی   «پرسی   پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه  کنندگان در همه شرکت

هـاي ایمـانی و اهـداف      موازین اسـالمی و پایـه   بودن نظام و ابتناي کلیه قوانین و مقررات براساس محتواي اصول مربوط به اسالمی
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 ،در ادبیات معمول حقوق عمومی برخوردار باشد» ملت«از قرابت معنایی زیادي به معناي  ،قانون اساسی
دو  ،کند چرا که آن پیوند استواري که وحدت را در این نظام سیاسی رقم زده و آن را از دیگر جدا می

به عبارت بهتر افرادي که در  .باشد می» زعامت و امامت مکتب محور«و » باور دینی«رکن بسیار مهم 
بر پایه  ،هاي تاریخی و نظیر آن کنند عالوه بر داشتن پیوندهاي نزدیک از جنبه جامعه اسالمی زندگی می

اگر به مقدمه قانون  .گردند رکن باور دینی و زعامت و امامت مکتب محور در کنار یکدیگر جمع می
هاي فراوانی بر این  مراجعه کنیم شاهد مثال 1358اساسی در سال اساسی و نیز به مشروح مذاکرات قانون 

5یابیم نکته می
  .)43 ،1393، (ارسطا و نیکونهاد 

 اند که در هاي حکمرانی شهید بهشتی تحقیقاتی را به رشته تحریر درآورده تاکنون محققانی درباره اندیشه

 رار گرفته استهایی از نقش مردم در حکومت اسالمی مورد بررسی ق جنبهها  آن
از جمله آن که آقایان منصور 

 شهید سیاسی اندیشه در اسالمی جوامع در مردم و دولت رابطه«داش تپه در مقاله یی انصاري و توحید خدا

اجتماعی و اقتصادي میان مردم و  ،اند و حقوق سیاسی به رابطه ملت با دولت در معناي اعم آن پرداخته »بهشتی
اي تحت نام  اله جلیلی مراد در مقاله اند و نیز آقایان علی مشهدي و آیت ار دادهدولت را مورد بررسی قر

 در و امامت امت نظریه بازخوردبه طرح کلی » امت و امامت هیدر پرتو نظر یبهشت دیاز منظر شه ییدستورگرا«

شاره در این است لکن وجه نوآوري و تمایز پژوهش حاضر با مقاالت مورد ا اند، پرداخته اسالمی نظام جمهوري
آفرینی مردم در تشکیل و اداره نظام جمهوري اسالمی را به صورت ریز و دقیق مورد بررسی قرار داده  که نقش
محوري پاسخ داده شود که موضع و دیدگاه فکري شهید  سؤالدر اثر حاضر تالش شده است به این  است و
ن اساسی در خصوص جایگاه مردم در تحقق حکومت در تدوین قانو مؤثریکی از اعضاي بسیار  عنوان بهبهشتی 

در ادامه  ؟کنند دینی و اداره آن چیست و ایشان نقش مردم را در نظام جمهوري اسالمی ایران چگونه ارزیابی می
اي و اسنادي بدین  سعی بر آن شده است تا از طریق گردآوري گفتارها و نوشتارهاي ایشان به شیوه کتابخانه

                                                                                                                                 
بودن حکومت و والیت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین  جمهوري اسالمی ایران و جمهوري

 و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. 

مکتب،  نظر سنت معصومین، تمام قرآن کریم و راساسب«شهیدبهشتی در تعریف امت و تفکیک آن از مفهوم ناس معتقد است:  -5
 خاص اولویت و تقدم از گیرندمی شکل شوند ومی جمع مکتب این محور بر ها که مردم آن عامه میان در و است عامه مردم به

 مسلمانان را صالح فقط نه صالح همه افراد و است و ناس همه خدمت در است. در واقع اسالم ناس از غیر برخوردارند ولی امت

 اسالم به التزام اسالم و به اعتقاد پایه بر ها که بشر، آن کل میان در ولی اندیشدمی کل بشر سعادت به اسالمی خواهد. لذا نظاممی

 ). 40، الف، 1390(حسینی بهشتی، » شوندامت می آورندمی وجود به مجموعه یک
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  .ب داده شودمسئله پاسخی مناس

هاي این نظام  نخست به تعریف نظام امت و امامت و برشمردن ویژگی ،مقاله حاضر ،به همین منظور
پردازد و  سیاسی از منظر شهید بهشتی و نیز به ضرورت وجود نهاد امامت و رهبري در جامعه اسالمی می

و دقیق نقش یی بررسی جز ،گري در زندگی اجتماعی انسان پس ازآن ضمن بحث درباره جایگاه انتخاب
  .برد بین می مردم در تشکیل و اداره این نظام سیاسی را در منظومه فکري ایشان به زیر ذره

  تعریف و مشخصات نظام امت و امامت -1

نظام امت و امامت نام  ،شهید بهشتی عقیده دارد نام راستین نظام حقوقی و سیاسی جمهوري اسالمی ایران
هایی که در کتب حقوق عمومی و حقوق اساسی به کار رفته  هیچ کدام از عنواندارد و از این نظر با 

ها به عاریت  چرا که این عنوان مختص به فرهنگ اسالمی است و از دیگر فرهنگ ،مطابقت ندارد ،است
از این رو در این گفتار ابتدا به تعریف این نوع نظام  .)39 ،الف ،1390 ،گرفته نشده است (حسینی بهشتی

  .هاي آن از نظر شهید بهشتی پرداخته خواهد شد اسی و سپس بررسی ویژگیسی

  تعریف - 1- 1

 پدر و فرزندان است رابطهمانند  ،مردم و امت و توده يو زمامدار يامت رهبر انیم رابطه ،یبهشت دیشه

نظام  امام و امامت در بدین معناست کهنظام امت و امامت و از نظر ایشان  )362 ،3ج ،1386 ،(سرابندي
 يدر جا مهماصل  نیدر پرتو ا دیبا گرید زیو همه چ شود محسوب میاصل  اسالمیجامعه  تیریمد

در خط امام  دیبا معهاج یحکومت يهمه نهادها ،بیترت نیو به ا ردیو قرار گ ودخودش ساخته و شناخته ش
در  دیو مسئوالن با هییاقوه قض ،در خط امام باشد دیمجلس با ،در خط امام باشد دیجمهور با سییر ؛باشند

استه از بطن وبرخ ی کهشود امامت می نیا ؛در خط امام باشند دیبا یو انتظام ینظام يروهاین ،خط امام باشند
امت  دیآ رونیاز دهانش ب یهر وقت سخنو  کند یحرکت م ،شدیاند یبا امت م دائماً است وو متن امت 
توان  ینم زیچ چیرا با ه وندیپ نیا در واقع .شده يرکند سخن دل اوست که بر زبان امامش جا یاحساس م
 ،شده است یط اسالمکه در مکتب  يریمس نیاست و جز از هم ژهیو وندیپ کی نیا چرا که ،رددرست ک

  .)16 ،3ج ،1392 ،(شعاع حسینی دیشود به آن رس ینم
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  مشخصات نظام امت و امامت - 1- 2

  مکتبی بودن -1-2-1

مردم در اولین گام و  ،یعنی جوامعی که در آن ؛معی که مکتب محور هستندشهید بهشتی معتقد است جوا
در واقع اعالم  ،کنند و با این انتخاب خود مکتب و ایدئولوژي خود را انتخاب می ،قبل از هر کار دیگري

 اي آزادانهکامالً این انتخاب به شکل  .این مکتب پیش برود براساس ،دارند که زین پس باید همه امور می

 .اند ردهکتب محدود کچهارچوب ماقدامات بعدي را  ،صورت پذیرفته و مردم این جامعه با اقدام اول خود

ي جمهورو بر همین اساس  ندیگو یم یتبکمي ها نظام ای کیدئولوژیا يها جامعه ،ها جامعه نوع نیبه افلذا 
 فرهنگی امور کل اداره(متفاوت خواهد بود  کیراتکدمو يبا جمهور ،است یتبکنظام م کی که یاسالم

  .)380 ،1ج ،1364 ،اسالمی شوراي مجلس

ن است یاسالم ا یاسیس نظام یژگین ویاول« :نظام امت و امامت معتقد استبودن  ایشان درباره مکتبی
دوست  ،دیتب را پسندکن میس اکهر  .ستیهم ن ياجبار .تبکو متعهد در برابر م یتبکاست م یه نظامک

آنچه در اوج و و است یتبکنظام م یول ؛دیایهم به آن دل نبست ن یسکد و هر یایببست  داشت و به آن دل
شود  یم داده مین تعلیجا ا از آن .تاب و سنت استک براساس ،اسالم یو عمل یدتیقله قرار دارد اصول عق

صالح  ت در جهتیلن مسئویل مردم جهان است و حامل اک یعنی ،ناس و مردم نظام يله مهم برائه مسک
  .)42 ،الف ،1390 ،حسینی بهشتی(» ل مردم جهان امت استک

  مردمی بودن -2-2-1

دارد که  کند و بیان می آن معرفی میبودن  ین ویژگی انقالب اسالمی ایران را مردمیتر بزرگشهید بهشتی 
بر  اخصلت ر نیو حفظ ا ردحفظ ک دیانقالب به توده مردم را بابودن  یانقالب و متکبودن  یخصلت مردم
روز به  ،ملت و اداره مملکت تیریمد داشت تا جایی کهمقدم  گریو هر کار خوب د گریهر مصلحت د

  .)103 ،1390 ،(اردشیري الجیمی کند هیتک شتریملت ب تیروز بر خواست ملت و حما

د یجد ینظام اجتماع« :کند که نظام جمهوري اسالمی به صراحت اعالم میبودن  ایشان درباره مردمی
نش خودشان آن را انتخاب یار و گزیه مردم با انتخاب و اختکاست  ینظام یول ،یاست اسالم یمران نظایا
ن نظام یبنابرا .ه اسالمیبر پا یاست مردم یگر نظامیر دیا به تعبی ؛است در راه خدمت به مردم ینظام ،ردندک

 یو نظام ؛برابر اسالم متعهد در ؛يدئولوژیفاقد ا ینه نظام ،یکدئولوژیاست ا ینده ما نظامیآ یاجتماع
ه انسان دوست است نه انسان ک یسم اسالمیآن هم اومان ،ستیونالیو ناس ینه مل یستیو اومان یاست مردم
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 ؟انتخاب شد یچه نام .ن نظام انتخاب شد نهفته استیا يه براک یم در نامین مفاهیو همه ا پرست
  .)64 ،ب ،1390 ،حسینی بهشتی( »یاسالم يجمهور

  حمیلی بودنغیرت -3-2-1

چرا که  ،نظامی است بدون این که بر مردم تحمیل شود ،مکتب اسالم و به تبع آن نظام اجتماعی و سیاسی اسالم
توان  نمی عیتطم ایراه کد و ایبا زور و تهد و ستیل نیقابل تحماصوالً اعتقاد و باور در دیدگاه شهید بهشتی 

ل و اقناع یه و تحلیتنها بحث و استدالل و تجربه و تجزو  ردکا از او سلب یمنتقل ساخت  يگریرا به د يا دهیعق
  .)405 ،1388 ،(حسینی بهشتی ده باشدیسلب عق ایجاد یله ایتواند وس یه مکهاست  نیر ایو نظا

شهید بهشتی در تفاوت میان رابطه میان امام و امت در زمان حضور و غیبت معصوم معتقد است که 
 ،اما هرگز به نحو تحمیلی بر مردم نبوده است ،جانب خدا تعیینی بوده نبوت و امامت در صدر اسالم از

یک شناخت بر  مبتنیحال آن که در عصر غیبت امام زمان (عج) این رابطه نه تعیینی و نه تحمیلی بلکه 
شود  یها گفته م به مسلمانوقتی در صدر اسالم}«{ :فرمایند ایشان در همین رابطه می .باشد آگاهانه می

ط مسلمانان به فرزند  یچون وقت .ستین یلیتحم یول ،است ینییتع .دیامبر فرمان ببرین پید از ایبا :والرَّسولَعیاَ
را با خود در دل  او نه قبول اطاعتیزم ،مان آوردندیاللّه و رسول اللّه معتقد شدند و ا ینب عنوان بهعبداللّه 
 در ،منصوص منصوبِ معصومِ امامِ بتیغ عصر نیا در امروز یول .ستین یلیتحم یول هست ینییتع .دارند

 .است یانتخاب یا یرفتنیپذ و یشناختن هکبل ؛ستین هم یلیتحم ؛ستین ینییگر تعید ،امامت ،عصر نیا

 و آگاهانه شناختن !دییبفرما دقت .است مشخص رابطه یک ما عصر در امامت و امت رابطه نیبنابرا
  .)40-  41 ،الف ،1390 ،تی(حسینی بهش» لیتحم نه و نییتع نه رفتنیپذ

کند و  یم دایپ تیو شأن تیبا انتخاب مردم تمام زین طیواجد شرا يرهبر ،دکتر بهشتینظر  بنابراین در
مدبر خودش  ،ریمد ،شجاع ،آگاه به زمان ،باتقوا ،عادل هیتواند تحت عنوان فق ینم یکس«انتخاب  نیبدون ا

با » باشند رفتهیو پذ تهشناخ يصفات به رهبر نیاو را با ا دیمردم هستند که با نیا .کند لیرا بر مردم تحم
 يمردم او را به رهبر تیاکثر« :نوشته شد 1358ی مصوب سال در اصل پنجم قانون اساس دگاهید نیهم

  .)91 ،1396 ،(ورعی» باشند رفتهیشناخته و پذ

  

  



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   474

 

 

  ضرورت وجود نهاد امامت و والیت فقیه از دیدگاه شهید بهشتی -2

  ت وجود نهاد امامت در جامعهضرور - 2- 1

کند که این رخداد در  در باور شهید بهشتی به دلیل این که نبوت پس از پیامبر اسالم (ص) خاتمه پیدا می
حد کما «: در قرآن کریم گفته شده چنانکه ،قرار گرفته است تأکیدآیات قرآن کریم مورد  با أَ حمّد أَ انَ م

النْ رِجلَکمو نْکم سولَر اللَّه خَاتَم نَییالنَّبِ و انَکو یشَ لِّکبِ اللَّهء لایعآیه  ،(سوره مبارکه احزاب» م
)40شریفه

6
آید فلذا ضرورت دارد تا  دین جدیدي براي مردم نمی ،و به دلیل این که دیگر از طریق وحی 

امت اسالمی حضور داشته باشد  جانشین و امام مبسوط الید در میان عنوان بهپس از پیامبر اکرم (ص) فردي 
اقدام براي گسترش حوزه نفوذ  ،از تجاوزات يریجلوگ ،یدر اختالفات حقوق يداورتا اموري از قبیل 
و وظیفه بیان احکام دینی و تفسیر قرآن و قوانین  اسالم یومتکوح یو حوزة نفوذ اجتماعفکري و فرهنگی 

  .)458 ،ب ،1390 ،حسینی بهشتی( دینی را بر عهده گیرد

 خیاسالم و تار خیامامت در تار« :است که نیاموضع ایشان درباره نهاد امامت در مکتب مبین اسالم 
باشد  نیمسلم يشوای(ع) امام و پ یمؤمنان علریام دیبا ،(ص) اکرم یاصل زنده است و پس از نب کی عیتش

صه انسان الگو و نمونه ق ،قصه چرا که ،است نیاند ا اند و مقرر کرده و آنچه خدا و رسولش خواسته
جامعه  کیدر  وزنده است  امتیو تا روز ق یاصل عال کیامامت  ایشان اعتقاد دارند که .استبودن  ممتاز
 وبود  ی (ع)عل حضرت چنانکهاسالم باشد هم اریتمام ع يالگو کیبا  دیامام و زمامدار و رهبر با ،یاسالم

گفتار و مواضع زمامدار و رهبر جامعه  ،اعمال ،رفتار زیست وگونه  یعلباید  ،بود مانند ایشاناگر نتوان  ای
عمل و  .»همکن ملوید یالناس عل«است که  یعیاصل طب کی نیا .اسالم باشد یلتج دیاسالم با یتبکم

  .)51 ،ب ،1390 ،حسینی بهشتی( گذارد یرفتار زمامدار و رهبر جامعه بر مردم اثر م

  بتضرورت وجود والیت فقیه در عصر غی - 2- 2

تب در کت میمکاز ضرورت حا یناش ،همچون ضرورت اصل امامت ،را هیت فقیضرورت والاهللا بهشتی  آیت
 .تب باشدکم یو عمل ینمونه علمترین  د برجستهیامر با یول ،یتبکجامعه م یکدر  زیرا ،داند می یجامعه اسالم

سِ عادل و با تقوا و شجاع و آگاه به اسالم شنا یک يرهبر ،هیت فقیو ضرورت وال یبنابر اصل پنجم قانون اساس
  .)389 ،1388 ،(حسینی بهشتی اصالت و اعتبار دارد یسنچه شیعه و چه  انمسلمانهمه  ير و مدبر برایزمان و مد

                                                     
 خدا و خاتم پیامبران است و خدا همواره بر هر چیزي داناست. یک از مردان شما نیست ولی فرستاده  محمد پدر هیچ -6
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ن حال خالص یو در ع دابی روند رشد یجامعه اسالم یکه ک آن يبراشهید بهشتی اعتقاد دارد 
 يه برایفقاهت و تالش فق :اول« :رندیرا بپذ یت بزرگ و اساسیدو مسئول دیهان بایفق ،داشته باشد یاسالم

و  یبا احاطه بر معارف اسالم دیه بایفق .آید میش یه در رشد جامعه پکتازه هاي  افتن پاسخ به سؤالی
تازه را هاي  به سؤال یاسالم لیهمواره پاسخ اص ،م اسالمیه تعالیل مسائل نو بر پایه و تحلیبر تجز ییتوانا

که  نیقوان ياو در اجرا کننده يه و حضور رهبریت فقیوال :دوم .ندک یین نظر راهنمایو مردم را از اابد یب
لمس تر  قیمسائل تازه را بهتر و عم یدگیچیه او پک جهتن یاز ا یکی :الزم است جهتن حضور از دو یا
و نظراتش راهگشاتر و ت اول را بهتر و سودمندتر انجام دهد یمسئول همان یعنیفقاهت  ،جهیند و در نتک
ان عمل یدر جرمعموالً  ،حیخالص و صح ینظرات فقه ،یخیه طبق تجربه تارک نیگر ایدو  ارسازتر باشدک

ان یه در جریفق دهنده و جهت کننده يست و حضور رهبریشود و از خطر انحراف مصون ن یم يارکدست
نظام  یرد و اصالت اسالمیگ یورت مالزم باشد با نظر او ص يارکاهد و هرجا دستک یخطر م نیعمل از ا
  .)388 ،1388 ،حسینی بهشتی(» ردیپذ یب میمتر آسک یاجتماع در عمل

  گري انسان در زیست اجتماعی از منظر شهید بهشتی جایگاه انتخاب -3

و حق پذیري  انسان موجودي مسئول در نظام هستی است و این مسئولیت ،در دیدگاه فکري شهید بهشتی
رنج انتخاب آگاهانه و متعهدانه  ،انسان یرنج در زندگ نیباالتر او رنج آفرین است لذابراي  ،انتخاب
با  دائماً ببیند که و ابدبیخود را در حال انتخاب  دائماً و انسان متعهد باشد به تعبیر ایشان زمانی که .هست

 خواهد شد که یانسانه و شد یانسان متعال زمانآن  ،را حل نمایدها  آن دیمشکل و معما روبه رو است و با

  .)380 ،3ج ،1386، ی است (سرابنديالماس اصیل فرهنگ يدارا

فرد  ختهینظر اسالم درباره اصالت آم يبر مبنا ی جمهوري اسالمی ایرانقانون اساسبه باور شهید بهشتی 
و  باشد داراي اصالتفرد  این طور نیست که در نظام اسالمی فقط یعنی ؛گذاري شده است پایهو اجتماع 

 یاجتماع طیکه مح باشد یسرنوشت چهیو باز ي نداشته باشدمؤثر نقش چیه یاجتماع طینظام و مح در
حدیث معروف همان  گر تداعی ،و این ساز است خودش سرنوشت یبلکه هر انسان ،کند می نییتع شیبرا
و نه صد در صد حاکم بر است  یاجتماع طیجبر مح بهوم کانسان نه مح بنابراین .باشد می» نین األمریامر ب«

  .)68 ،1398 ،(ورعیاست  یاجتماع طیمح

مردم باید این توانایی را  انسان آزاد در زندگی اجتماعی باور دارند کهبودن  گر ایشان درباره جایگاه انتخاب
ه بسا چ و اي نیست کار ساده ،مهم این کهدنجامعه را به دست افراد شایسته بسپار دارهد انبتوان داشته باشند که
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صاحبان اصلی حق هستند باید سطح دانش  که مردمبر این اساس  ؛توجهی مردم آنان را گرفتار استبداد نماید بی
 ،(قاسمی اقدام نمایند گزینش زمامدارانبه نسبت  ،و بصیرت خود را افزایش دهند و با داشتن شناختی عمیق

ت مردم را الزمه انتخاب صحیح زمامداران به عبارت دیگر ایشان افزایش سطح آگاهی و شناخ .)288 ،1395
ه به دنبال کد بداند یه بخواهد حق انتخاب داشته باشد باک يا جامعه آنکنند که  دانند و این نکته را گوشزد می می
آوردن حق انتخاب  ر به دستکه به فک ییها ست جامعهکش یاز علل واقع یکی زیرا ،رنج انتخاب هم دارد آن
 يآزادها  آن ه بهکردند ک میر که فکن است یهم ،نندک یط راکردن  ستند راه پررنج انتخابین اما حاضر ،دافتن یم
آن  ؛کنند که مسئله به این سادگی نبوده است مشاهده میبعداً  یول ؛داشته باشندانتخاب حق امل داده بشود و ک

 یا گروهی يفردکردن  انتخاب هکردند کن كدرها  نیچون ا ،شوند یم وسیمأ خورده و ستکش است که وقت
زیادي دارد (حسینی و مهارت  يو خودساز یآمادگ و نیاز به برد یار مک یلیار به دست او خکسپردن زمام  يبرا

  .)135 -  136 ،1382 ،بهشتی

  جایگاه و نقش مردم در نظام امت و امامت در باور شهید بهشتی -4

باشد بلکه چون حکومت اسالمی از ویژگی  میروح ن ارتباطی تک جانبه و بی ،ارتباط میان امام و مردم
چراکه همواره پیشوایان  ،فرماست میان امام امت و مردم احساس قرابت حکم ،برخوردار استبودن  والیی

در معناي سیاسی خود با عالقه و » والیت«اند و واژه  انتخاب شدهها  آن خدایی از درون امت و براي
  .)104 ،1387 ،دوستی همراه است (جوان آراسته

سخنان متفاوتی درباره ساختار  ،نظام جمهوري اسالمی تأسیساز  پیشو  بعد از وقوع انقالب اسالمی
 .بود حکومت اسالمیشیوه  ها، یکی از آنشد که  هاي مختلفی مطرح می از سوي گروه ،حکومت جدید

یک فقیه دین تک بعدي و الهی است که در رأس آن کامالً حکومتی  ،این شیوه حکمرانیمنظور از 
شناس و جامع الشرایط وجود دارد که منصوب امام زمان (عج) در عصر غیبت است که توسط مجلس 

اسالم شکل  مکتبگیرد و در آن تمام ارکان حکومت بر مبناي  خبرگان رهبري مورد شناسایی قرار می
حکومتی است که  ،حکومت اسالمی ؛این معنا براساس .)125 ،1397 ،(بلباسی و کالنتري گرفته باشد

از  اًبلکه مجریان آن نیز یا مستقیم ،همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسالم استتنها  نه
حکومت اسالمی  ،چنین حکومتی .اند یا به اذن خاص یا عام معصوم (ع) منصوب شده ،طرف خداوند

 براساسباشد و  الهی برخوردار می زیرا حکومتی با این خصوصیات از پشتوانه حکم ؛خواهد بودمطلوب 

اما شهید بهشتی ارزشی واال براي رأي و  ؛)29 ،1397 ،(مصباح یزدي اراده تشریعی خدا شکل گرفته است
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مردم و بودن  قائل بودند و به این نکته باور داشتند که نظام جمهوري اسالمی ایران بر پایه مردمی نظر مردم
  .ردیگ یقدرت م ه ویمردم ما يرویاست و از ن یدوست

در واقع از آن جایی که اعمال زور و غلبه براي رسیدن به مناصب در حکومت اسالمی ممنوع است و 
امور باید با اتکاء و ابتناي بر آراي مردمی انجام  همه ،7اساساً جباریت در حکومت اسالمی پذیرفته نیست

8شود که اصل ششم
شهید بهشتی در جریان بررسی و  .کند قانون اساسی به خوبی این موضوع را تبیین می 

کرده و  تأکیدتصویب اصل ششم قانون اساسی بر اهمیت نقش مردم در جریان اداره امور کشور 
آنچه در  ،ندک یم جابیا یاسالم يه عنوان جمهورکو بر طبق آنچه  یاسالم نیطبق موازبر « :فرمایند می

 تیفیک رامونیپ هکدر آن روزها  .راء مردم استآ ،دارد يادیمؤثر و بن اریشور نقش بسکاداره امور 
 میگفت تأکیدبا صراحت و  ،شد یم تیفیک نیه مربوط به اکجا  آن میردک یومت و اداره آن بحث مکح
و  رندیمردم او را بپذ و باشد یه مردمکو سالم و موفق باشد  حیومت صحکتواند ح یم یومتکه حک

قانون  یلکاصول  نیدر ا .شد یم هیکآن ت يل انقالب روه در طوکاست  یهمان اصل نینند و اک تیحما
را  ینقش آراء عموم يمستقل برا یاصل بشود و هیکو ت تأکیدقسمت  نیا يه روکالزم است حتماً  یاساس

  .)400 ،1ج ،1364 ،اسالمی شوراي مجلس فرهنگی امور کل (اداره» شور داشته باشدکاداره 

  مینقش مردم در استقرار حکومت اسال - 4- 1

شرایط تشکیل این حکومت را بر کردن  مردم در راه تشکیل حکومت اسالمی وظیفه بسترسازي و مهیا
به دلیل آن که در اسالم نظریه قهر و غلبه وجه و جایگاهی ندارد و اقتدار حکومت از راه  ؛عهده دارند

یروزي انقالب اسالمی در همین راستا پس از پ .)161 ،1394 ،شود (کعبی اختیار و انتخاب مردم حاصل می
در دو مقطع زمانی درباره نوع حکومت و تصویب قانون اساسی از مردم ایران نظرخواهی صورت گرفت 

  .شود پرداخته میها  آن که در ادامه به

  انتخاب نوع حکومت -1-1-4

 یک ،یجامعه اسالم یکدر « :اسالم از سوي مردم معتقد است تبکمآزادانه انتخاب شهید بهشتی درباره 

                                                     
  بیانات مقام معظم رهبري در مراسم بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، قابل دسترس در:  -7

https: //farsi. khamenei. ir/speech-content?id=26615 

اء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان در جمهوري اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آر -8
 گردد.  پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین می ها، یا از راه همه مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراها و نظایر این
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و  يفرد ین زندگیین و آید عنوان بهآگاهانه و آزادانه اسالم را  ها، ت آنیثرکا الاقل ای ،مردم یک
ها  آن ه اداره جامعهکاند  به وجود آورده یقرارداد اجتماع یکنش ین گزیده و با ایش برگزیخو یاجتماع

ن ید و ایم اسالم به وجود آیله تعاید بر پایباها  آن یاجتماع ياسالم باشد و همه نهادها براساسد یبا
  .)392 ،1388 ،یبهشت ینی(حس» م باشدکگرشان حاید يها د بر همه خواستیباها  آن خواست

ها و تظاهرات  بسیاري معتقد بودند که چون مردم ایران در راهپیمایی ،پس از پیروزي انقالب اسالمی
پرسی و  گر نیازي به برگزاري همهدی ،نوع حکومت را جمهوري اسالمی فریاد زدند ،ضد نظام استبداد

اما امام خمینی (ره) معتقد بودند که باید نوع حکومت با  ،براي تعیین نوع حکومت وجود ندارد رفراندوم
رفراندوم و  1358ملت برسد از این رو در دوازدهم فروردین ماه سال  تأییدوجود پذیرش مردم به 

درصدي  2/98ید که ملت مسلمان ایران با رأي قاطعانه پرسی پیرامون تعیین نوع حکومت برگزار گرد همه
ایشان که خود از موافقین برگزاري این همه پرسی بود  .نوع حکومت را جمهوري اسالمی انتخاب کرد

 .است انقالببودن  یمردم ،رانیانقالب ا یژگیوین تر بزرگ« :کنند این اتفاق تاریخی را چنین روایت می

انقالب  يروین ،مردم یونیلیمهاي  گرفت که توده یم هیقالب از آن جا ماان يرویتمام کوشش توان و ن
حفظ  دیانقالب به توده مردم را بابودن  یانقالب و متکبودن  یکه خصلت مردم میکن یما فکر م .بودند
را  یراه مییگو یما م .میمقدم بدار گریو هر کار خوب د گریبر هر مصلحت د اخصلت ر نیو حفظ ا میکن
 .کند هیتک شتریملت ب تیروز به روز بر خواست ملت و حما ،ملت و اداره مملکت تیریکه مد میوبر دیبا

که حاال  اصرار داشتند يا عده ،شد لی) تشکخمینی (ره) امام اسقرار (مقر يکه در مدرسه علواي  جلسه در
هم  خیتار ؟دارد ییارفراندوم چه معن گرید ،خواهد یم یاسالم يجمهور ،ملت نیاند ا دهیفهم دنیاکه همه 
 نامهشناس شا يو برا میبه نظر ما ارزش داشت اگر ما چند روز وقت صرف کن ،حال نیبا ا ...کند یثبت م

 ندیرفراندوم برگزار شود تا مردم بگو دیکه با میبر آن شد تیما با اکثر ،نیبنابرا .میصادر کن یرسم

  .)103 ،1390 ،(اردشیري الجیمی» نه ای يآر ،یاسالم يجمهور

  انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب قانون اساسی -2-1-4

تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و انتخاب اعضاي آن توسط مردم و برگزاري همه پرسی قانون 
گامی بلند در نقش آفرینی مردم در  ،رأي قاطع مردم به آندادن  اساسی مصوب خبرگان منتخب ملت و

 دوازدهمتاریخ در  ،پرسی جمهوري اسالمی چهار ماه پس از همه .اسالمی بوده است استقرار حکومت

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و این مجلس فعالیت خود را از روز بیست  1358مرداد 
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از کمتر  .خاتمه داد 1358آغاز کرد و در بیست و چهارم آبان   نماینده هفتادوسهبا  1358مرداد  و هشتم
به  ،قانون اساسی نگاشته شده توسط خبرگان منتخب ملت 1358یعنی در تاریخ دوازدهم آذر  ؛یک ماه بعد
ملت رسید تا برگ زرین  تأییددرصدي به  5/99پرسی مردم گذاشته شد و با رأي قاطعانه  رأي و همه

که ملت  يشان رقم خورد به طور دیگري از نقش آفرینی مردم در عرصه حکومت و سرنوشت سیاسی
اتفاقی که در هیچ کدام از مقاطع آغازین پس از  ،ایران به فاصله نه ماه در سه انتخابات شرکت کردند

  .هاي دنیا رخ نداده است انقالب

ا الاقل یشه یهم ياسالم را برا براساساداره جامعه  یمسائل اصل ،به زعم شهید بهشتی یقانون اساس
 یموافق ندهد اعتبار قانون يت جامعه به آن رأیثرکند و تا اک یمن ییدراز مدت تع یمقطع زمان یک يبرا
 دیب گردین صورت از جانب ملت تصویبه هم جمهوري اسالمی ایران نیز یقانون اساس و ندک یدا نمیپ

شهید بهشتی درباره قانون اساسی و لزوم پایبندي مردم و مسئوالن به آن باور  .)392 ،1388 ،یبهشت ینی(حس
 عنوان به یقانون اساس نیملتزم باشند که ا دیبا ،دادند يرأ یقانون اساس نیکه به ا یمه کسانه داشتند که

شناخته شود و مورد احترام و  تیبه رسمها  آن از جانب خود یهرگونه وحدت و هرگونه حرکت يمبنا
که  يا ر جامعهد چرا که ،کردخود را تحمل  یبه قانون اساس ییاعتنا بی نیکمترو نبایستی  ردیعمل قرار گ
خطر وجود دارد که استبدادها و  نیا ،شود یتوجه بی و ییاعتنا بی ،مصوب خود آن ملت یبه قانون اساس

 مجدداً ،رسد نمی هم کسیکه به فکر  يا بندهیفر يبایز يو با ظاهرها دشیجد يها در شکل ها يکتاتورید

نظام ما بودن  یو استقالل و مردم يو آزاد دینمارخ ب از بند استعمار و استبداد شده آزاد رانیا سیاسی در افق
تخلف و تجاوز حساس بود (حسینی  هرگونه از ینسبت به حفظ قانون اساسبنابراین باید  .را به خطر افکند

  .)83 - 84 ،1390 ،بهشتی

  نقش مردم در استمرار حکومت اسالمی - 4- 2

ان یمردم در جر ،یدر جامعه اسالمعتقد بود شهید بهشتی درباره نقش مردم در استمرار نظام امت و امامت م
به  يها در نظامها  آن ن نظام با نقشینقش مردم در ا یتفاوت اصل یدارند ول کننده نییامور نقش تع
 ،شود یتب اعمال مکمورد قبول م ين نقش از مجاریا یه در نظام اسالمکن است یا یکراتکاصطالح دمو

 ین و راه و رسم زندگییاند آ م گرفتهیرفته و تصمیآزادانه پذ ها، ت آنیثرکا الاقل ایه خود مردم ک یتبکم
سیاسی  صحنهعرصه و نقش و حضور مستمر مردم در بنابراین  .)391 ،1388 ،یبهشت ینیباشد (حسها  آن

  :شود می ر اعمالیز يها از راهاز نظر شهید بهشتی  کشور
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  يانتخاب رهبر -1-2-4

د بوده و در یدر انتخاب مرجع تقل اسالمی نه جامعهیریه سنت دک ورط همان ،در منظومه فکري شهید بهشتی
ا با ی ،ت ملتیثرکله ایبه وس يرهبر يشورا يا اعضایرهبر  ،آمده ين رهبریینه تعیز در زمین یقانون اساس

9شوند می نییت خبرگان منتخب مردم تعیثرکا يا با رأیو ت قاطع ملت یثرکم ایرش مستقیپذ
 ینی(حس 

  :شود در همین راستا از منظر شهید بهشتی انتخاب رهبري به دو صورت انجام می .)392 ،1388 ،یبهشت

  پذیرش مستقیم اکثریت قاطع ملت -1-1-2-4

10اصول پنجم و یکصدوهفتم
بایست از  داشت مقام رهبري می بیان می 1358قانون اساسی مصوب سال  

به همان صورتی که براي امام خمینی اً دقیقطرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبري شناخته شود 
 هیفق کزمانی که ی« :دارد (ره) صورت گرفت و شهید بهشتی نیز درباره این شیوه انتخاب رهبري اظهار می

 ؛کند یم لیخودش را بر مردم تحمتواند  نمی ،ردیگ میقرار  ي امترهبرمقام در ی مردم و فروتن ،متواضع
 یقانون اساس طبق رب چرا که ،دیریبپذ يرا به رهبر هیفق نیا دیشما باکه  دیگوب به مردمتواند  نمی یعنی

 نیا ؛باشند رفتهیپذ يقاطع او را به رهبر تیکه اکثر یهیفق ؛رندیمردم بپذ دیرا با هیفق نیشده که ا یبین پیش
آن وقت  ،نشد دایپ ،مردم باشد تیسرشناس که مورد قبول اکثر هینفر فق کیاگر  وشود  یرهبر م شخص
 ندگانیشورا را نما نیشورا و ا کیشوند  یفقها مترین  آگاه ،نیتر پاك ،نیفقها چند نفر از زبده تر يشورا

 يشورا نیچن کی ایرهبر  نیچن کی بنابراین .کنند یم یو معرف زدو نام نییتع ،آگاه منتخب شما مردم
  .)118 ،2ج ،1392 ،شعاع حسینی( »گیرند قرار می امت يدر مقام رهبر ،يرهبر

                                                     
قاطع ملت مربوط به قانون اساسی مصـوب   باید توجه داشت که مسئله شوراي رهبري و پذیرش مستقیم رهبر از طرف اکثریت -9

مبحث شوراي رهبري حذف گردیده و پذیرش مستقیم رهبر از  1368باشد و پس از بازنگري قانون اساسی در سال می 1358سال 
  طرف اکثریت قاطع ملت به امام خمینی (ره) اختصاص یافته است. 

العظمـی امـام    اهللا گذار جمهـوري اسـالمی ایـران حضـرت آیـت      اسالم و بنیانقدر تقلید و رهبر کبیر انقالب جهانی  پس از مرجع عالی - 10
که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبري شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر بـه عهـده خبرگـان    » الشریف قدس سره «خمینی 

کننـد.    جم و یکصد و نهم بررسـی و مشـورت مـی   منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرایط مذکور در اصول پن
هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا داراي مقبولیـت عامـه یـا واجـد برجسـتگی خـاص       

یکـی از آنـان را   کننـد و در غیـر ایـن صـورت       در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبري انتخاب مـی 
هاي ناشـی از آن را بـر عهـده خواهـد داشـت.       نمایند. رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همه مسئولیت  عنوان رهبر انتخاب و معرفی می به

 رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي است.  
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ذکر این نکته ضرورت دارد که در دوره ده ساله ابتدایی اسقرار نظام جمهوري اسالمی ایران با توجه 
با فرمان امام خمینی  1368در سال  ،این مدتطی  آمده و تغییر شرایط جامعه به معضالت و مشکالت پیش

ورهاي بازنگري بحث (ره) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مورد بازنگري قرار گرفت و یکی از مح
 پذیرش روش و شد اصالح پنجم اصل تغییرات با مطابق 1368 سال در یکصدوهفتم اصل .رهبري بود

 اساسی قانون طبق ،رهبر انتخاب براي تنها روش ،اساس همین بر و دانسته خمینی امام خاص را مردمی

 ،ایران اسالمی جمهوري اسیاس قانون ،دیگر عبارت به .معین گردید خبرگان توسط گزینش ،شده اصالح
 تکرار جاي دیگر و افتاده اتفاق بار یکها  آن از یکی که است کرده تجربه رهبر انتخاب براي را دو روش

 قانون در روش تنها عنوان به ،خبرگان است مجلس توسط رهبر تعیین و گزینش دوم که همان راه و ندارد

  .)181 ،1390 ،شد (بهنیافر حذف نیز رهبري شوراي و ماند باقی شده اصالح اساسی

  ت خبرگان منتخب مردمیثرکا يرأبا  -2-1-2-4

تنها شیوه انتخاب مقام رهبري منحصر در انتخاب توسط خبرگان منتخب  ،پس از بازنگري در قانون اساسی
با دقت در گفتارها و نوشتارهاي  .ملت در مجلس خبرگان رهبري و به شکل رهبري فردي معین گردید

یابیم که باید نظر ایشان درباره مجلس خبرگان رهبري را در دو بازه زمانی مورد  شتی در میشهید به
  :بررسی قرار دهیم

  یقانون اساس بیو تصوپیش از پیروزي انقالب اسالمی الف) 

درباره نحوه انتخاب رهبر اظهار داشته  1352سال  خود در ر قرآنیتفس اتجلسآنچه که ایشان در یکی از 
 یکاداره  يت برایریمد ،ییتوانا ،شجاعت ،یآگاه ،اقتید لیرهبر بااز آن جایی که « :است که بودند این

 ؛بر مردم عرضه شود یستمید نظام و سیرهبر با ين صفات برایدر شناخت ا ،نیامت را داشته باشد بنابرا
و  از استینمینه در این زستم ینظام و س یکست و به ین یافکن مورد یدر ا يفرد يها ییآن شناسا چرا که

شرفته یط سالم پیاما در شرا ،ندک یمختلف فرق م یاسیاوضاع و احوال سو  زمان ،طیله در شرائن مسیا
ن است یا اند داشته تا آن زمان نهین زمیدر ا شان و تحقیقات ه از مجموع مطالعاتک یبرداشت ،یجامعه اسالم

امت و گروه  یک يبرا ،یاسالم يارهاین و معیبا مواز ين راه انتخاب رهبریتر ن و منطبقیتر ه مطمئنک
ی بوده است ن پاسخیاو  »یمشابه با انتخابات حزب ،است یکستماتیساي  انتخاب چنددرجه ،شرفته آگاهیپ
  .)219 ،1386 ،حسینی بهشتی( اند دادهنظر  یکبه صورت ایشان ه ک
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 ی و تصویب قانون اساسیانقالب اسالم يروزیاز پ پسب) 

در مجلس خبرگان قانون اساسی  مؤثرکه خود از اعضاي بسیار  ویب قانون اساسیایشان پس از تص
مسئولیت ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده  ،هاي خود که در آن زمان در یکی از مصاحبه ،اند بوده

11داشتند درباره اصل یکصدوهشتم
 نیمنظور از ا« :فرمایند قانون اساسی و تشکیل مجلس خبرگان می 

و  ییرا شناسا يرهبر يشورا يفقها ای هیفق یاست که در موارد مقتض یمجلس خبرگان ،گانمجلس خبر
 .بود یقانون اساس سینو شیپ هیکه در ذهن مردم است و مربوط به ته ینه مجلس خبرگان ،کند یم یمعرف

یی اساشن ای طینوشته شده که شناختن مجتهد عادل جامع الشرا زین هیعلم يها هکه در رسال دیتوجه دار
 یاصطالح عربه از راه شهادت افراد مطلع مورد اعتماد که ب ایو  ردیگ یصورت م ماًیمستق ایمجتهد اعلم 

 ییشناسا يصاحب نظر برا و هستند که کارشناس یتر کسان حیر صحیبه تعب .نامند یم» خُبره« راها  آن

 یبین پیش يمربوط به رهبر یمجلس خبرگان که در اصول قانون اساس نیا .ندا ا فقاهت اشخاصی تیاعلم
 نیآمده است که طرح انتخابات ا یدر قانون اساس .افراد خبره نیاست از ا يا مجموعه قتیشده در حق

 نیو ا کنند می میبه امام تقد بیتصو يطرح را برا نیا و کنند یم هینگهبان ته يشورا يخبرگان را فقها
 نییمردم تع لهیوسه خبرگان ب نیو در موقع مناسب ا خواهد داشت یاعتبار قانون شانیا بیطرح پس از تصو

  .)486 ،2ج ،1361 ،دیشه ادیبن یواحد فرهنگ» (خواهند شد

به مانند آنچه دقیقاً  نیازي به خبرگان نیست ،دهند تشخیصاگر مردم توانستند رهبر واقعی خود را  در واقع
 ؛نماینداید خبرگانی را براي این امر انتخاب و اگر نتوانستند ب درباره رهبري امام خمینی (ره) اتفاق افتاد

نمایندگان مردم در  باشد تا در موقع لزوم داشتههمیشه باید در نظام اسالمی مجلس خبرگان وجود بنابراین 
  .)341 ،1390 ،آبادي ند (طاهري خرموظیفه قانونی و شرعی خود را انجام ده مجلس خبرگان رهبري

  جمهور رییسانتخاب  -2-2-4

حکومت و حاکمان آن باید مسئولیت خود را با تکیه  ،در عصر حاضر ت شهید بهشتی آن است کهبرداش
تنها کسانی حق زمامداري را دارند که از سوي مردم مورد  ترتیب بدینبر آراي مردمی کسب نمایند و 

 ،1390 ،خود بر مردم را ندارد (حسینی بهشتیکردن  باشد و هیچ کس حق تحمیلها  آن پذیرش و حمایت

                                                     
وسیله  نامه داخلی جلسات آنان براي نخستین دوره باید به   ها و آیین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن -11

فقهاي اولین شوراي نگهبان تهیه و با اکثریت آراي آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برسد. از آن پس هرگونـه  
 ان است. تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صالحیت خود آن
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12در نظام جمهوري اسالمی ایران بر طبق اصل یکصدوچهاردهم ،بر این اساس و مبنا .)15
 ،قانون اساسی 

انتخاب  شود و مردم براي مدت چهار سال انتخاب می و با رأي میمستق به شکل منتخب يجمهور رییس
 بدیل مردم و بی نقش يها یکی از جلوه و این مجدد او به صورت متوالی تنها براي یک دوره بالمانع است

  .)43 ،1390 ،حسینی بهشتیامت در استمرار حکومت اسالمی است (

  یاسالم يندگان مجلس شورایانتخاب نما -3-2-4

د ینه بایدر هر زم یین اجرایقوانراي و نظر شهید بهشتی درباره نقش مهم قوه مقننه بدین صورت است که 
ب شود و یو تصو یبررس یاسالم يله مجلس شورایه وسب ین اسالم و قانون اساسیامل موازکت یبا رعا
 کیمجلس  .)392 ،1388 ،یبهشت ینی(حس شوند ین مییت مردم تعیثرکا ين مجلس با رأیندگان اینما

را  ییرأ ندگانینما تیثراک یوقت ،نیبنابرا مجموعه منتخب ملت است نیا به دلیل آن که مجموعه است و
 یتخلف از اسالم و قانون اساس نیداد که ا صینگهبان تشخ يراو شو رفتیپذ ،که مطابق اسالم باشد

مند است  به عبارت بهتر شهید بهشتی عقیده .)111 ،1390 ،باید طبق آن عمل کرد (حسینی بهشتی ،ستین
یکی از راه انتخاب  ،شود می از دو طریق به امت مرتبط ،دولت در معناي عام خود ،که در نظام اسالمی

ي از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و به این ترتیب دولت به جمهور و دیگر رییس
 .)92 ،1390 ،شود (روزنامه جمهوري اسالمی صورت غیرمستقیم برخواسته از امت می

13
  

  اسالمی يشوراها يانتخاب اعضا -4-2-4

شهرها و  ،اهادر روست ،در سطح گسترده یمردم يهاراشو ،شده یبین پیش یه در قانون اساسکگونه  همان
له یز به وسین شوراها نیا ياعضا .نندک یم کمکان امور یارها نظارت دارند و به حسن جرکان یمؤسسات بر جر
مشورت مستمر با مردم و به اعتقاد شهید بهشتی  .)392 -  393 ،1388 ،یبهشت ینی(حس شوند یمردم انتخاب م
مردم در  زمانی که و است مسائل کشور ل درکحل مش ید واقعیلک ،شورکاداره  »امرِ«در ها  آن دخالت گسترده

مربوط به  يها يارک زهیاز ر ياریبس ه ازکابند ی یفرصت آن را م ،رندیش قرار گیخو یاجتماع یان زندگیجر

                                                     
شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها براي یک  جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقیم مردم انتخاب می رییس  -12

 دوره بالمانع است. 

انـد، ولـی   ایشان درباره تفاوت راي نمایندگان مجلس و راي رییس جمهور معتقد بودند هر دو مقام با رأي مردم انتخاب شده -13
است. در نتیجه آراي یک » فرد«که رییس جمهور یک  هستند که با رأي مردم انتخاب شدند درحالی» عده«ندگان مجلس یک نمای

 ). 67، 1390عده که منتخب مردم هستند از استواري بیشتري برخوردار است (حسینی بهشتی، 
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نرمش مسئوالن را در برخورد با  ،جهت قرآن نیبد .ابندیح دست یص صحیآگاه گردند و به تشخ یامور اجتماع
و  یاسته از رحمت الهوه برخکشمرد  یم یاسالم يواالهاي  از ارزش ،هرچند خام باشدمردم  یمشورت ينظرها

 و برخورد تند با ناپذیري و انعطاف یم حوصلگکو  هاست ان آنیوند میپ يمردم و استوار با يرهبر یکیه نزدیما

  .)396 ،1388 ،یبهشت ینی(حس داند یمها  آن ییه جدایرا ماها  آن

ت انسان بر یمکه و حایت فقیتب و والکت میمکحا ،یه در نظام اسالمکب است ین ترتیبه ابنابراین 
حل  یگانگیدر  ین چندگونگیشوند و ا یگر همسو میدیکنظم سازنده با  یکش در یسرنوشت خو

عت او یتاب و شرکن و یومت اهللا و دکح يها در راستا ابِ انسانیت رشدکدر حر ید اسالمیشود و توح یم
به ها  آن متضمن تعهد کنندگان انتخاب يرأ ،ه منتخب مردم باشدکومت کدر هر حوالً اص .ابدی یتحقق م

خود  يت با رأیثرکا ،هم یدر جامعه اسالم .هاست ومت در اداره امور آنکمات آن حیاز تصم يرویپ
با  یز با انتخاب حضور اجتماعیت نیند و اقلک یم ين تعهدیم چنیشمرد ه برکگانه  پنج يها ضمن انتخاب

  .)393 ،1388 ،حسینی بهشتی( ردیپذ یآن را م ،تیثرکآن ا

   نتیجه

آفرینی و مشارکت مردم در  در پژوهش حاضر تالش شد تا رویکرد و نظرات شهید بهشتی در باب نقش
شهید  .مورد بررسی قرار گیرد ،تشکیل و اداره نظام اسالمی که در اندیشه ایشان نظام امت و امامت نام دارد

یکی از رهبران  عنوان بهه کسانی است که مروج اندیشه حکمرانی دینی بوده است و ایشان بهشتی از جمل
فکري انقالب اسالمی ایران و یکی از اعضاي فعال در تدوین قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نقش 

باور بر این  شهید بهشتی .اند ساالري دینی در قانون اساسی داشته هاي مردم ي در تصویب و تحکیم پایهمؤثر
بود که جامعه ایران یک جامعه مکتبی است که بر دین مبین اسالم تکیه دارد و ضرورت دارد تا در آن 

بر عهده کسانی باید قرار  اش ز ثقل ادارهکن نظام و مریا يرهبراحکام اسالمی اجرا گردد و به همین منظور 
مردم به امام ترین  کام و قوانین اسالمی شبیهگیرد که از نظر اخالق و تقوا و از نظر علم و آگاهی به اح

ه کن خود مردم هستند یه اکدهد  یم نشانامر  نیا معصوم (ع) بوده و یک الگوي کامل براي مردم باشند و
در زمان حاضر به امام زیرا  ؛ات باشدیصفات و خصوصاین واجد  هکرند یبپذ يرا به رهبر یسکد یبا

و سرپرستی جامعه اسالمی بر عهده فقیه عادل  وجود ندارد یرسمعصومِ منصوب از جانب خداوند دست
مانند آنچه که درباره رهبري امام خمینی (ره) صورت گرفت که این مردم  ؛گیرد جامع الشرایط قرار می

  .بودند که ایشان را به رهبري پذیرفتند
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گونه  گیرد و هیچ ورت میامور با ابتناي بر آراي عمومی ص همه ،از نظر شهید بهشتی در این نظام سیاسی
فاصله و جدایی میان امام و امت وجود ندارد و مردم با اراده و انتخاب آزادانه خود زمینه تشکیل و ایجاد این 

یک راه آن است که  ،ایشان عقیده دارند در انتخاب امام و پیشواي جامعه .اند نظام سیاسی را فراهم کرده
بر عهده  ،بري بپذیرند و در غیر این صورت تشخیص این امراکثریت قاطع مردم شخصی را به مقام ره

 .اصل یکصدوهشتم قانون اساسی خواهد بود براساس ،خبرگان منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبري

زمامداران و مسئوالن حکومت باید مسئولیت خود را  ،در عصر حاضر برداشت ایشان آن است کههمچنین 
تنها کسانی حق زمامداري را دارند که از سوي مردم مورد  ترتیب بدیند و با تکیه بر آراي مردمی کسب نماین

خود بر مردم را ندارد و به همین سبب نقش مردم کردن  باشد و هیچ کس حق تحمیلها  آن پذیرش و حمایت
دار مناصب حکومتی به طور مستقیم یا  افراد عهده که همه باشد به طوري در نظام اسالمی یک نقش ویژه می

شوند و این مهم درباره انتخاب نوع حکومت و انتخاب اعضاي مجلس  رمستقیم توسط مردم انتخاب میغی
همه مقامات گزینش  پرسی پس از پایان فعالیت این مجلس رخ داده است و درباره تدوین قانون اساسی و همه

اسالمی نیز  نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و اعضاي شوراهاي ،ریاست جمهوري ،حکومتی از رهبري
  .مردم محوري است ،چرا که اقتضاي نظام جمهوري اسالمی ،افتد اتفاق می

امر که به  مسئوالن و زمامدارانهمه  که توان پیشنهاد نمود هاي انجام شده می بنابراین با توجه به بررسی
منت به  بی متاز جمله خد ،شایسته حکمرانی هاي مؤلفه کارگیري به با طریقی برآمده از راي مردم هستند

 در سازي مردم از جریان امور کشور التزام به حاکمیت قانون و شفافیت در عمل و آگاه ،آحاد مردم همه

 سرمایه افزایش موجب هم تا بردارند گام کشور امور اداره در مردمدادن  شرکت وسازي  میمرد راه

 زمینه تا کنند همراه خود يکارها و اقدامات با را مردم هم و شوند امت میان در حکومت اجتماعی

  .گردد محقق کشور هاي عرصه همهدر  پیشرفت

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین
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  منابع

  ـ قرآن کریم

 ،میپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کر ،امت در قرآن و اجتماعشناسی  مفهوم ،1388 ،ریظه ،ياحمدـ 
  .2شماره 

صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی قانون  ،1364 ،ـ اداره کل امور فرهنگی مجلس شوراي اسالمی

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی  ،تهران ،جلد اول ،ی جمهوري اسالمی ایراناساس
  .مجلس شوراي اسالمی

 همؤسس ،قم ،چاپ دوم ،یبهشت دیشه يها دگاهیاز د يا دهیگز ،1390 ،حسن ،یمیالج يریاردشـ 
  .کتاب بوستان

فصلنامه  ،رانیا یاسالم يمهورج یمفهوم امت در حقوق اساس ،1393 ،حامد ،محمدجواد و نیکونهاد ،ـ ارسطا

  .3شماره  ،دانش حقوق عمومی

 روزنامه انتشارات ،تهران ،چاپ چهارم ،ها در نگاه شهید بهشتی ارزش ،1390 ،ـ روزنامه جمهوري اسالمی

  .اسالمی جمهوري

 ادیبن یانتشارات واحد فرهنگ ،تهران ،دوم جلد ،مظلوم امت دیس یبهشت ،1361 ،دیشه ادیبن یواحد فرهنگـ 

  .دیشه

بر  تأکیدنظریه والیت فقیه با  براساسهاي حکومت قابل طرح  مدل ،1397 ،ابراهیم ،میثم و کالنتري ،ـ بلباسی

  .4شماره  ،جستارهاي سیاسی معاصر ،اندیشه علماي شیعه از عصر صفویه تا دورۀ معاصر

فصلنامه  ،يبل و بعد از بازنگرق رانیا یاسالم يجمهور یدر قانون اساس هیفق تیوال ،1390 ،احمد ،ـ بهنیافر

  .8شماره  ،مطالعات انقالب اسالمی

  .بقعه نشر ،تهران ،چاپ سوم ،حق و باطل از دیدگاه قرآن ،1382 ،سیدمحمد ،ـ حسینی بهشتی

  .بقعه نشر ،تهران ،چاپ دوم ،تیروحان و يرهبر ،تیوال ،1386 ،سیدمحمد ،ـ حسینی بهشتی

 نشر ،تهران ،چاپ اول ،جمهوري اسالمی (مواضع تفصیلی) حزب ،1388 ،سیدمحمد ،ـ حسینی بهشتی

  .روزنه

 ،)نوشتارها و هاوگو گفت ،گفتارهاحزب جمهوري اسالمی ( ،1390 ،سیدمحمد ،ـ حسینی بهشتی
  .روزنه نشر ،تهران ،چاپ دوم



  487  یبهشت دیشه آراء وپرت در امامت و امت نظام استمرار و استقرار در مردم نقش و گاهیجا  

 

  .بقعه نشر ،تهران ،چاپ چهارم ،مبانی نظري قانون اساسی ،الف ،1390 ،سیدمحمد ،ـ حسینی بهشتی

  .بقعه نشر ،تهران ،چاپ دوم ،شناخت اسالم ،ب ،1390 ،محمددیس ،یبهشت ینیسحـ 

 ،اسالمی بزرگ واجب و السالم علیه حسین امام ساله 250انسان  ،1390 ،سیدعلی ،اي ـ حسینی خامنه
  .صهبا مرکز نشر ،تهران ،چاپ چهارم

  .کتاب بوستان رنش ،تهران ،چاپ ششم ،مبانی حکومت اسالمی ،1387 ،حسین ،ـ جوان آراسته

 ینیحس دمحمدیس دکتر دیشه اهللا تیآ يها و مصاحبه ها یسخنران ،1386 ،محمدرضا ،ـ سرابندي

  .اسالمی انقالب اسناد مرکز ،تهران ،چاپ اول ،جلد سوم ،یبهشت

 و آثار انجمن انتشارات ،تهران ،چاپ اول ،جلد دوم ،بهشتی از زبان بهشتی ،1392 ،فرامرز ،ینیشعاع حسـ 
  .فرهنگی رمفاخ

 و آثار انجمن انتشارات ،تهران ،چاپ اول ،جلد سوم ،بهشتی از زبان بهشتی ،1392 ،فرامرز ،ینیشعاع حسـ 
  .فرهنگی مفاخر

 پژوهشگاه انتشارات ،قم ،چاپ دوم ،والیت و رهبري در اسالم ،1390 ،سیدحسن ،آبادي ـ طاهري خرم

  .اسالمی فرهنگ و علوم

 ،چاپ دوم ،اهللا دکتر بهشتی و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید آیت اسالم ،1395 ،صدیقه ،ـ قاسمی
  .روزنه انتشارات ،تهران

 بسیج انتشارات ،تهران ،چاپ اول ،مبانی حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ،1394 ،عباس ،ـ کعبی

  .)ع( صادق امام دانشگاه دانشجویی

چاپ  ،شی در نظریه والیت فقیهکاو :ترین حکومت حکیمانه ،1397 ،محمدتقی ،ـ مصباح یزدي
  .)ره( خمینی امام پژوهشی و آموزشی همؤسس انتشارات ،قم ،چهارم

شماره  ،نامه مفید فصلنامه سیاست ،یو حقوق ملت در قانون اساس یبهشت دیشه ،1396 ،سیدجواد ،ـ ورعی
2.  

 ،ق مردمبر حقو تأکیدی با قانون اساس نیدر تدو یبهشت دینقش شه ،1398 ،سیدجواد ،ـ ورعی
  .روزنه انتشارات ،تهران ،چاپ اول

  قوانین

 ـ قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران



 

 

 


