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Abstract
This paper has reviewed one of the novel and innovative theories of Imam 
Khomeini in the area of understanding religious rulings which has not been paid 
due attention so far. The theory is rich enough to impose drastic changes in and 
grant dynamism to the usuli and jurisprudential debates.
Based on this theory, all individuals and walks of life in political communities, 
regarded as independent legal entities irrespective of their personal qualities, 
specifications, and personal states and preferences, are subject to the rulings 
and political and social assignments of the legislator. This lack of division of 
legal bans and orders for the individuals in a community is based on rational, 
demonstrative and reasonable foundations. 
As far as effects, results and applications of this theory are concerned, it can be 
used for strengthening the pillars of religious democracy as a model of governance 
supported by Imam Khomeini for administration of the social affairs. The 
proportionality, moderation and synergy reflected in Imam Khomeini’s scientific 
theory and its synchronization with his practical patterns in administration of the 
social affairs indicate the degree of people’s real (not notional) role and influence 
in guaranteeing and success of Islamic government as well as its realization and 
blooming in comparison with other political systems in the world. 
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 تقویت ارکان نظام مردم ساالری دینی 
با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی )س(

عباسعلی سلطانی1
محمدهادی باللی2

چکیــده: در این مقالــه به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مســتوای 
حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته شده است. نظریه ای که این ظرفیت را دارد 
تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد.

بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی 
و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی ها و حاالت و عوارض شخصی مکلفین، متعلق 
خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می گیرند. این عدم انحالل اوامر و نواهی 

شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقالیی استوار گردیده است.
از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن اســت که می توان از این نظریه در راســتای 
استحکام بخشــی به ارکان نظام مردم ساالری دینی که به عنوان الگوی حکومتی مدنظر 
امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم افزایی نظریه علمی امام 
خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش 
و تأثیر واقعی )و نه صوری( مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسالمی و تبلور و 

شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام های سیاسی در دنیا خواهد بود.
کلیدواژه ها: خطابات قانونی، مردم ســاالری دینی، مکلف سیاسی، عدم انحالل، 

اندیشه اصولی امام خمینی.
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مقدمه
پس از انبیای الهی و اهل بیت پیامبر اکرم )ص( یکی از اثرگذارترین شــخصیت هایی که تاریخ 
بشــریت را دستخوش تغییرات و پیشرفت نموده و منشــأ تحوالت عظیمی در ایران و جهان 
شده امام خمینی است. ایشان در قامت یک احیاگر و مصلح انسانی تجلی یافت و به برکت 
حرکت عظیم ایشــان دنیا در رابطه با تلقی و برداشــت خود از حقیقت دین، بازنگری جدی 
و بنیادین نمود و همین امر باعث عرض اندام نظام سیاســی اســالم در مقابل دیگر نظام های 

سیاسی رایج در دنیا شد.
مهم ترین ویژگی مکتب سیاســی امام خمینی رابطــه تنگاتنگ و تأثیر عمیق رأی مردم در 
شکل گیری، تداوم و به سرانجام رسیدن این نظام است چراکه ایشان به عنوان یک رهبر دینی و 
سیاسی به خوبی به این باور رسیده بودند که رهبران سیاسی زمانی می توانند موفق عمل نمایند 
که پیوند مســتحکم میان رأی مردم و اعتقادات دینی ا یشــان برقرار نموده و دیدگاه هایشــان را 

به صورت واقعی، تکلیف گرا و حق مدار در تمامی ارکان حاکمیت نفوذ دهند.
اندیشه سیاسی امام خمینی در ســاحت رابطه دین و سیاست اندیشه ای کارآمد، منطقی 
و روشــمند اســت که ضمن دارا بودن اصول ثابــت از انعطاف پذیری فقه پویای شــیعه نیز 
برخوردار اســت که از طریق تعیین اهداف معقول و انتخاب ابزارهای الزم برای رســیدن به 
نظام سیاســی در کنار توجه به مشکالت جامعه انســانی و حکومت ها در عرصه  سیاست و 
زندگی که لحظه به لحظه در بستر زمان تجدید می شود به ارائه مدل حاکمیت دینی و اسالمی 

با عنوان والیت فقیه یا همان مردم ساالری، دینی اقدام نمودند.
رابطه دین و سیاســت رابطه دین و سیاســت ازجمله نســب و روابطی اســت که نظرات 
مختلفی را شاهد بوده است اگر مجموعه این نظرات متعدد را بررسی نموده و بر روی یک 
منحنی ترســیم نماییم در یک ســوی آن نظریه جدایی دین از سیاست قرار می گیرد که از آن 
در ادبیات سیاســی جهان به سکوالریســم یا دموکراسی به نحو مطلق تعبیر می گردد. بن مایه 
انســانی این نظریه آن اســت که قلمرو هریک از این دو مفهوم )دین و سیاست( با یکدیگر 
تفاوت داشــته همانند دو خط موازی هستند که در هیچ نقطه ای با یکدیگر تالقی نخواهند 
داشــت چراکه سیاست، وظیفه تدبیر مدن و ســاماندهی امور اجتماع را بر عهده دارد و در 
مقابل دین متولی ایجاد و تعمیق رابطه شــخصی، فردی و معنوی بین انسان و خداست و این 
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دو عرصه از یکدیگر فاصله بسیاری دارند.
در آن ســوی منحنی، نظام سیاســی اسالم قرار دارد که به ســازگاری و هم افزایی دین و 
سیاســت اشــاره دارد و البته منشــأ این اعتقاد از نوع نگاه دین و آموزه های دینی به هســتی، 
آفرینش، انســان و جامعه شــکل می گیرد و بر اصول معرفت شناختی، جهان شناختی و دین 

شناختی استوار است.
با پیروزی انقالب اســالمی و شــکل گیری نهادهای مدنی و مردمی در یک نظام دینی، 
مســئله مردم ســاالری دینی بار دیگر موردتوجه جدی تر نســبت به دوره های گذشــته مانند 

مشروطه قرار گرفت.
امام خمینی به عنوان پرچم دار این حرکت با تکیه بر فقه سیاسی شیعه و الگو گیری از سیرۀ 
عملــی حکومت پیامبر اعظم )ص( و امیرالمؤمنین )ع( تجربه ای جدید از نوعی اداره حکومت و 
کشورداری را ارائه نمودند که از منظر حقوقی جمع بین دو حاکمیت – حاکمیت خدا و مردم – 
را تئوریزه نمود به این معنا که حکومتی که در نظر ایشان شکل گرفته است مبتنی بر مردم ساالری 
دینی اســت که از حیث محتوا، آموزه ها و قوانین، مشروعیت خود را از جانب خدای متعال و 
مقبولیت، بسط ید و اعمال و اجرا حاکمیت و مقبولیت خود را مدیون رضایت عمومی و اقبال 
مردم از حکومت می دانند ازاین رو بررســی  شــأن و جایگاه مردم در نظام مردم ساالری دینی با 
تکیه بر آموزه های دینی و اصول ثابت شــریعت و احکام الهی در منظر امام خمینی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است چراکه بر اساس این نظریه تعاملی دوسویه )تکلیف محور / حق مدار( 
بین دین و مردم استوار است به این معنی که مردم در این نوع مدل حکومتی از موقعیت بی بدیل 
)نه صرفًا تشــریفاتی، اضطراری و تبلیغاتی( برخوردارند. امام خمینی، به کرات در ســخنانش 
اهمیت نظر مردم و مردم ساالری دینی را گوشزد کرده و می گوید: »ما می خواهیم اسالم را- 
الاقل حکومتش را- به یک نحوی که شــباهت داشته باشد به اسالم اجرا بکنیم تا شما معنی 
دموکراسی را به آن طوری که هست بفهمید و بشر بداند که دموکراسی که در اسالم هست با 
این دموکراســِی معروف اصطالحی که دولت ها و رؤسای جمهوری و سالطین ادعا می کنند 

بسیار فرق دارد« )امام خمینی 1385 ج 4: 418(.
 آنچه در این مقاله موردتوجه قرارگرفته اســت تأثیر نظریات علمی و اصولی امام خمینی 

در پیشبرد و تقویت این نوع مدل عملی از حکومت اسالمی است.
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 برای ایجاد ارتباط و تناسب بین نظام سیاسی و مدل حکومتی بر اساس آموزه های دینی 
منطبق بر اصول ثابت دین و تأثیر نقش مردم در آن نظام سیاسی، امام خمینی به تبیین نظریه 
عریق و قویم خطابات قانونی همت گماشــته اســت این نظریه دارای آثار اجتماعی، فقهی 
و اصولی بی شــماری است تا آنجا که فرزند برومند ایشــان سید مصطفی خمینی این نظریه 
را »بارقه ملکوتی« بر قلب پاک امام خمینی توصیف کرده اســت. در این نظریه ابداعی و 
اختصاصی که از مباحث اصلی و اساســی در حوزه حکم شناسی به شمار می آید خطابات 
شــرعیه را برخالف نظر مشهور اصولیان از جنس خطابات قانونیه دانسته اند که توجه و تعلق 
دینی خطابات به عناوین اســت و انحالل به افراد پیــدا نمی کند و همچنین قیود، حاالت و 
عوارض مکلفین در آن دخیل نبوده و مدنظر شارع قرار نگرفته است. به لحاظ معرفت شناسی 
این نظریه  بر بنیادهای عقلی، برهانی و عقالیی اســتوار است که در آن، ارزش آرای مردم و 
نقش ایشــان در حاکمیت و مدل حکومت مردم ساالری تأثیری بالذات و تعیین کننده دارد 
و همین نقش اساســی پاسخگوی بســیاری از چالش ها و توطئه های دشمنان دین و انقالب 

اسالمی در عرصه تهاجمات سیاسی و بین المللی در دنیا بوده است.

بیان مسئله
واکاوی رابطــه میان جامعه و نظام سیاســی حاکــم بر آن جامعه )تشــکیل حکومت ها( از 
پرچالش ترین مباحث در حوزه علوم انســانی به شمار می آید. حکومت به معنای فرمانروایی 
اســت و اگر با صفاتی همراه شــود بیانگر نوع نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه خواهد بود. 
این چالش از زمان ســقراط نیــز موردتوجه قرارگرفته و نظریه پردازانــی بر این نظر بودند که 
دخالت توده مردم موجب می شود، افکار و خواسته های عوام جامعه غالب شود و در پی آن 
هرج ومرج بر جامعه مســتولی گردد. پس از طی ســال ها تا دوران مدرنیته این تفّکر در غرب 
اصالح شــد و حکومت ها به آن سمت وســو ســوق پیدا کردند که نمایندگان مردم در تمام 
ارکان حکومت دخالت داشــته باشند و از آن به دموکراسی تعبیر نمودند، درنهایت این مدل 
حکومتی با فراز و نشیب هایش در اروپا به پیش رفت تا آنجا که فرانسیس فکویوما پژوهشگر 
و تاریخ نگار ژاپنی االصل و تبعه آمریکا در سال 1989 با نگارش مقاله »پایان تاریخ و واپسین 
انسان« به دفاع تاریخی از ارزش های سیاسی غرب برخاست و خاطرنشان ساخت که اجماع 
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جهانی به نفع دموکراســی لیبرال به وجود آمده است. بعد از انقالب اسالمی در امتداد قرن 
بیســتم مردم ایران به رهبری امام خمینی واژه جدیدی را در دنیای سیاست رایج نمودند که 

از نظر بنیان و ماهیت با سایر نظام های سیاسی رایج در جهان تفاوت دارد.
 مردم ســاالری دینــی از منظر امام خمینی نظریه ای اســت که می تــوان آن را جایگزین 
مردم ســاالری مبتنی بر اصول عرفی، انســان محورانه، فردگرایانه و ســودا انگارانه، نمود و 
حکومتــی مردمی مبتنــی بر ارزش های دینی و در چارچوب احــکام الهی به پا کرد )عزیزی 
و یعقوبــی 1395: 25(. در ایــن مدل حکومتــی و برای اداره جامعه، حضور مســتقیم مردم و 
اثرگذاری آرای ایشــان در عرصه سیاســی و اجتماعی به صورت عینــی نمود یافت و باعث 

گردید نظریات سیاسی دیگر را به تقابل و رویارویی دعوت کند.
مســئله مردم ساالری دینی ازجمله مســائلی نیست که مســلمانان برای نخستین بار و از 
طریق آشــنایی با مکتوبات و نظامات سیاســی غربی با آن آشنا شده باشــند بلکه با مطالعه 
تاریخ اســالم و حاکمان اســالمی روشن می شــود که در این نوع مدل از حکومت، قبل از 
آن که نظریه پردازان غربی و حاکمان آن، متوجه شــده و به آن اقدام نموده باشند مورد توجه 
رهبران دینی، قرارگرفته است که شاهد عینی آن، تجربه حکومت اسالمی پیامبر اکرم و امیر 

مؤمنان)ع( در صدر اسالم است.
امام خمینی در مقام مقایســه نظام سیاسی اسالم با دموکراسی های متداول، نظام سیاسی 
اســالم را بی نظیر و از هر نظر کامل می دانند به خصوص که در این نظام سیاســی عالوه بر 
مصالح مادی به مصالح معنوی و انسان ســازی نیز توجه شــده اســت. ایشان در مصاحبه با 

حامد الگار در توضیح اصرار بر جمهوری اسالمی می گوید: 
ملــت مــا این را قبول نکرد. گفتند مــا همان، آنکه ما می فهمیم اســالم را می فهمیم. از 
جمهوری هم می فهمیم چیست؟! اما دمکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش عوض کرده، 
هــر وقــت یکی را. اآلن این دمکراتیک در غرب یک معنا دارد و در شــرق یک معنا دارد و 
افالطون یک چیزی می گفت و ارســطو یک چیــزی می گفته. این را ما نمی فهمیم. ما یک 
چیزی که نمی فهمیم چه ادعایی داریم که ذکرش بکنیم و رأی نمی توانیم به آن بدهیم. آنی 
که می فهمیم، ما اســالم را می دانیم چی هســت. یعنی می دانیم که یک رژیم عدل است … 
جمهوری هم معنایش را می فهمیم که باید ملت رأی بدهند)امام خمینی 1385 ج 11: 458-459(.



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و یک/ تابستان 1400/ صص 109 - 83پژوهشنامۀ متین88

این مدل حکومتی بر اســاس اصول دین شناختی، معرفت شناختی و انسان شناسی مبتنی 
گردیده اســت و با تلفیق دســتگاه واره و منســجم همه این اصول از طریق نظریه خطابات 
قانونی، راه تقویت، اســتحکام و پشــتیبانی نظری این مدل حکومتی و نظام سیاســی را در 
پیش گرفته اســت. با بررســی سوابق این نظریه مشخص می شــود از یک منظر این نظریه به 
فشــارکی استاد بروجردی منتسب می گردد و از منظری دیگر این نظریه را به خود بروجردی 
منسوب کرده اند و همچنین با بررسی برخی عبارات مذکور در کتاب کفایة االصول آخوند 
خراســانی مانند مفهوم ضرب القاعده می توان آن را به آخوند خراســانی منتسب نمود و این 
نظریه را از ابداعات ایشــان به شــمار آورد. ولی آنچه معلوم و مسلم است آنکه هیچ یک از 
ایــن بزرگان نامبرده مفهوم خطابات قانونی را به شــکل یک نظریه کامل و به صورت مدون 
و جامــع، از طریق ذکر مبادی تصوری و تصدیقــی، ارکان، ادله و ثمرات نظریه، طراحی و 
پی ریزی ننموده اند بلکه به صورت پراکنده برخی از مبادی تصوری آن را به صورت اشاره و 

تلویحی بیان کرده اند.
این نظریه که از ابداعات اصولی امام خمینی به شــمار می آید در کتاب تهذیب االصول 
و دیگر کتب اصولی و تقریرات دروس ایشان به صورت پراکنده مطرح گردیده و مبانی، ادله 
و مؤلفه های این نظریه تبیین گردیده است و ثمرات و نتایج این نظریه نیز در مباحث فقهی، 
اصولی، اجتماعی، سیاسی و به یک بیان، در سرتاسر فقه جنبه کاربردی و عملیاتی داشته و 

تحوالت بنیادین و اساسی ایجاد می نماید.
بر اساس این نظریه، خداوند متعال همه انسان ها را مکلف به انجام تکالیف نموده است 
بــه این صورت که اوامر و نواهــی الهی به طبیعت مأموربه تعلق گرفته اســت نه به تک تک 
افراد مکلفین و با توجه به عدم انحالل تکالیف الهی، همه مردم به عنوان مکلفین سیاسی در 
تشــکیل حکومت و استمرار و بقای آن دارای یک وظیفه و تکلیف الهی هستند که همانند 
نماز و روزه و ســایر واجبات شــرعی در روز قیامت و محاســبه اعمال از ایشان بازخواست 
شــده و مــورد مؤاخذه قرار خواهند گرفــت. با توجه به مکلف بودن همــگان در تأثیر رأی 
مردم در اداره جامعه، دیگر نمی توان برای مردم نقش تبلیغاتی، اضطراری و تشــریفاتی قائل 
شــد بلکه در ادبیات دینی بر اســاس نظریــه خطابات قانونی، مــردم در حکومت دینی هم 
دارای حق هســتند و هم دارای تکلیف و در امتثــال این تکلیف، هیچ یک از قیود، حاالت 
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شخصیت و عوارض انسانی نمی تواند مانع تحقق اوامر الهی بر جامعه به عنوان یک شخصیت 
حقوقی مســتقل از افراد جامعه گردد چراکه با تشــکیل اجتماع و پیوســتن آحاد انسانی به 
یکدیگر جامعه شخصیتی مستقل از افراد خود به دست می آورد و این جامعه است که متعّلق 
تکالیف سیاســی قرارگرفته است. ثمرات مهم و تعیین کننده این نوع نگاه به مسئله خطابات 
و احکام شــرعی در جامعه که باعــث اعتالی دین در نگاه ناظــران بین المللی، حاکمان و 
مردم در سراســر دنیا اعم از دوستان و دشمنان می گردد با نظر مشهور اصولیان که خطابات 
شرعی را از نوع خطابات شخصیه می دانند به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و تفاوت این نوع 
نگاه، نقش تعیین کننده در سرنوشــت نظام سیاسی اســالم در برابر سایر نظامات سیاسی و 

دموکراتیک دنیا خواهد داشت.

مفاهیم کلی
1. نظام سیاســی: این کلیدواژه از دو جزء اصلی تشکیل شــده است که برای روشن شدن 
مفهــوم آن و تبیین معنای این ترکیب واژه الزم اســت که هرکــدام از این اجزا به صورت 
جداگانــه تعریف گردد چراکه هرکدام از این دو واژه دارای معنای کارکردی مخصوص 

به خود است.
2. فقه سیاســی: کلیدواژه فقه سیاسی به عنوان اصطالحی نوپدید در عرصه فقه، مشتمل بر 
مجموعه ای از مباحث فقهی اســت که با رفتار سیاســی و دانش سیاســت مرتبط بوده و 
تکالیف شــرعی زندگی سیاسی مؤمنانه شهروندان را تعیین می کنند و آیینه اداره مطلوب 
جامعه را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعی تبیین و توجیه می نماید این دانش  بر این فرض 
مبتنی اســت که فقه می تواند در زندگی فردی، سیاسی و اجتماعی مردم سعادت مادی و 

معنوی ایشان را تضمین نماید.
 این واژه مرکب در چهارچوب  گفتمان اســالم سیاسی، فقاهتی بازتولید شده و مترادف 
واژه هایی چون فقه الدوله االسالمیة )منتظری 1415 :95( و فقه السیاسه )حسینی شیرازی 12:1361( 

و االحکام السلطانیه )عمید زنجانی 37:1366(، قرارگرفته و اصطالح سازی گردیده است.
فقه سیاســی طبق کالم امام خمینی همان تئوری واقعی و کامل اداره انســان و اجتماع 
از گهواره تا گور اســت )امام خمینی 1385 ج 21 :289(. به حق، ایشــان توانست فقه را از نگاه 
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فردی و گوشــه گیری به نگرش جامع نگر، جامعه ســاز و تمدن ســاز تبدیل سازد و آن را از 
حاکم شــدن تفکر واپس گرایی، جمود فقهی و نظریه تبری دین از سیاســت وارهاند. ایشان 

دراین باره می گوید:
گاهان  وقتی شــعار جدایی دین از سیاســت جا افتاد و فقاهــت در منطق ناآ
غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرًا فقیه هم مجاز نبود که از این 
دایره و حصار بیرون رود و در سیاست ]و[ حکومت دخالت نماید، حماقت 
روحانی در معاشــرت با مردم فضیلت شــد. به زعم بعض افراد، روحانیت 
زمانــی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از ســراپای وجودش ببارد و ااّل 
عالم ســّیاس و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای زیر نیم کاسه داشت  )امام 

خمینی 1385 ج 21: 278-279(.
     فقه فردی به همراه دور بودن فقها از حکومت ها و ایجاد شرایط خفقان دستگاه های 
طاغوت شــرایطی ایجاد نمود که ذهن فقیه، با چهره فرد مســلمان ارتبــاط یافت نه با چهره 
اجتماع مسلمانان که به عنوان یک حقیقت مستقل و شخصیت جداگانه مورد تکالیف الهی 

قرارگرفته باشد و امام این نگاه را به تمامه مورد نقد و چالش قرار داد.
3. دموکراسی: دموس در کاربرد آتنی یا یونانی به معنای جمع روستائیان بوده است و ازاین رو 
هر واحد روســتایی را در آتن demoi و ساکنان آن را demotai می نامیدند. در سده پنجم 
پیش از میالد تغییری در معنای دموس پدید آمد و این واژه بر اجتماع همه مردم آتن که برای 
اجــرای کارهای حکومتی گرد هم آمده و کنکاش می کردند، اطالق گردید در این معنی 
دموس هردوی روستاییان و شهریان را در برمی گرفت. قانون گذار آتنی اداره جامعه آتن را 
به دســت روستاییان ســپرد و از آن پس حکومت آتن را دموکراسیا نامیدند یعنی حکومت 
روستاییان، این معنی نیز اندک اندک گسترش یافت تا آن که دموکراسی اسم عامی شد برای 

قدرت هایی که به دست مردم گردانده می شد )عالم 213:1386(.
دموکراســی سیاسی مستقیم، شکل متقدم دموکراسی است که ابتدا در دولت – شهرهای 
یونان به خصوص در آتن ظاهر شد و در آن عموم مردم به استثنای زنان و بردگان مستقیمًا در 
وضع قوانین شــرکت می کردند و افالطون این نوع حکومت ها را مطلقًا مردود می دانست و 

ارسطو آن را به عنوان شر کمتر می پذیرفت )عاشوری 89:1384(.
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افالطون ایرادهای گوناگونی به دموکراســی وارد می کرد اصلی ترین و مهم ترین ایرادی 
کــه افالطون به عنوان یک فیلســوف و حکیــم مطرح می کرد آن بود که اگــر بخواهیم در 
شــکل گیری حکومت و در اداره سطوح آن تمامی مردم را دخیل نماییم و سرنوشت جامعه 
را در اختیار ایشــان قرار دهیم خوف آن می رود که جامعه، بازیچه هوس های توده مردم که 
در تمامی امور تخصصی ندارند و حتی با ابتدایی ترین ارکان اداره حاکمیت آشــنایی ندارند 

قرار گیرد و از همین طریق مقدمات سقوط و عقب ماندگی جامعه فراهم آید.
درواقع وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی است:

الف( نظارت همگانی؛ ب( داشتن حق متساوی در اعمال این نظارت.
هراندازه که این دو اصل در تصمیم گیری های یک اجتماع بیشتر تحقق یابد آن اجتماع 

دموکراتیک تر خواهد بود )ربانی گلپایگانی 63:1382(.
دانشــمندان علوم سیاســی و نظریه پــردازان تئوری های حاکمیتی با توجــه به مفاهیمی 
که از دموکراســی وجود دارد این واژه سیاســی را از جهات مختلفی به دموکراسی مستقیم، 
دموکراســی نمایندگی یا پارلمانی، دموکراسی لیبرال، دموکراســی سوسیالیستی، دموکراسی 

کثرت گرا، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی چندحزبی تقسیم نموده اند )هلد 187:1369(.
4. مردم ســاالری دینی: برای تبیین کلیدواژه مردم ســاالری دینی باید بررسی نمود که این 
ترکیب یک ترکیب التقاطی اســت یا اینکه ترکیبی اســت که باید آن را به صورت بسیط و 

یکپارچه معنا کرد.
دین: عبارت است از مجموعه گزاره ها و آموزه های دستوری و ارزشی )بایدها و نبایدها، 
شایدها و نشایدها( سازواره ای که درباره تبیین هستی و تنظیم مناسبات آدمی از سوی هستی 
پرداز از رهگذر وحی نبوی و هدایت فطری و عقالنی برای تمهید کمال و تأمین ســعادت 

بشر است )رشاد 20:1380(.
مردم ســاالری: این واژه یکی از بحث انگیزترین واژگان سیاســی جهان است و نظریات 
متفاوتی در خصوص آن وجود دارد که نتیجه این اختالفات باعث شده است که نتوان یک 

تعریف جامع و کامل از این واژه ارائه نمود.
در خصــوص تبیین این واژه که از ابداعات نظام اســالمی و حرکــت انقالبی امام خمینی 
می باشد شایسته است که از بیانات خلف صالح ایشان که بعد از امام، رهبری و هدایت این نوع از 
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حکومت را بر عهده دارد توجه نمود چراکه آنچه در محافل علمی پس از انقالب کانون توجهات 
قرارگرفته است این معناست که آیا مردم ساالری دینی همان دموکراسی است که در غرب نسج و 
نما یافته و سیر تطور و مراحل تاریخی گوناگونی را گذرانده است و بنیان گذار این حرکت، آن را 
از نظام های سیاسی، غربی به عاریت گرفته است؛ و تنها کاری که صورت داده آن است که یک 
صفت دینی و اسالمی را به مردم ساالری اضافه نموده است یا اینکه مردم ساالری دینی یک واژه 

ترکیبی مستقل، درون زا و منبعث از آموزه ها و گزاره های دینی است.
مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام اســالمی در سال 1379 می گوید:»نباید 
اشتباه شود، این مردم ساالری به ریشه های دموکراسی غربی مطلقًا ارتباط ندارد این یک چیز 
دیگر اســت؛ اواًل مردم ســاالری دینی دو چیز نیست این طور نیســت که ما دموکراسی را از 
غرب بگیریم و به دین ســنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم نه خوِد این 
مردم ســاالری هم متعلق به دین است و از دل آموزه های دینی برخاسته است« )بیانات معظم له 

.)khamenei.ir،1379 در دیدار با مسئولین نظام
آنچه در دیدگاه  امام خمینی نسبت به مردم ساالری دینی و قیاس آن با نظام های مردم ساالر 

دنیا که در آن مردم ایفای نقش می نمایند وجود دارد آن است که می گوید:
مــا بعد خواهیم فهماند به آن ها که معنی دمکراســی چیســت. دمکراســی 
غربی اش فاســد است، شــرقی اش هم فاسد اســت؛ »دمکراسی اسالمی« 
صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می کنیم 
که این دمکراســی که ما داریم، این دمکراســی است نه آنکه شما دارید و 
طرفدار ســرمایه دارهای بزرگ هســتید و نه اینکه آن ها دارند و طرفدارهای 
ابرقدرت هســتند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند )امام خمینی 1385 

ج 6 :463(.

خطابات قانونیه
اصولیان در راســتای اعتالی علم فقه و همچنین تحلیلی تر شــدن دانش  اصول فقه نظریاتی 
را در عرصه های مختلف آن ابداع می نمایند که منجر به تأثیرگذاری در مســائل علم فقه در 

عرصه های فردی و اجتماعی خواهد شد.
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در این میان، نظریه خطابات قانونی نظریه ای در علم اصول است که در گسترش فقه به 
حوزه اجتماعی و سیاسی بســیار کارآمد است. این نظریه در منظومه مباحث حکم شناسی 
در فلسفه اصول موردمطالعه قرارگرفته و در مقابل نظریه مشهور اصولیان در خصوص انحالل 

خطابات شرعی به متعلقات شخصیه شکل یافته و پا به عرصه علمی نهاده است.
امام خمینی این نظریه خود را به صورت منظم و منسجم و تبویب شده ای مطرح نکرده اند 
بلکــه در مباحث متعددی چون مباحث ضد )ســبحانی 1423 ج 1: 430-429( که در خصوص 
تصویر امر اهم و مهم در یک واقعه ای در عرض واحد مطرح می شــوند بدون اینکه یکی از 
آن دو امر مقّید به عصیان شده باشند مطرح کرده اند که در این مورد اکثر اصولیان در مسئله 
متزاحمین و امر اهم و مهم قائل به راه حل ترتب گردیده اند چراکه جمع نمودن بین این دو امر 
موجب تکلیف به ما الیطاق خواهد شــد ازاین رو باید برای رفع این عویصه چاره ای اندیشید 

که امام برخالف مشهور، راه حل و نظریه خطابات قانونی را ارائه نموده اند.
مبحث دیگری که امام از این نظریه در آن بهره جسته اند، مسائل مربوط به علم اجمالی 
اســت )ســبحانی 1423 ج 3: 281-280(. به این بیان که اگر یکی از افراد و اطراف محل شبهه 
از ابتال خارج باشند آیا علم اجمالی کماکان اثر خود را خواهد داشت یا از اثر خواهد افتاد.

اکثر اندیشمندان اصولی بر این نظرند که از شرایط تنجیز علم اجمالی آن است که هردو 
طرف شــبهه و اطراف آن محل ابتالی مکلف باشــد و اگر یکــی از اطراف، از محل ابتال 
خارج شود دیگر منجز نیست. در این مبحث نیز امام خمینی از این نظریه ابداعی خود برای 
راه حل این مشکل استفاده نموده اند که در نهی باید اطراف آن محل ابتالی مکلف باشد و 
مکلف نســبت به آن عمل رغبت داشته باشد ازاین رو علم اجمالی درهرصورت منجز است 
حتی در مورد کســی که یک طرف محل ابتالی او نباشد که شامل عمل به علم اجمالی به 

نحو قانونی است.
آثار دیگر این نظریه در مسائلی چون بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای 
شــرط، وحدت یا عدم وحدت طلب و اراده، صحت یا بطالن شرط متأخر، بحث از شروط 
اجــرای اصــل برائت در اطراف علم اجمالــی، تأثیر یا عدم تأثیر قدرت بــر انجام تکالیف، 
نحــوه تکلیف عاصــی و کافر، قرائت متفــاوت از حدیث رفع و ال ضــرر و دیگر احادیث 
امتنانی، تصحیح واجب مشروط و توجیه وجود آن، فعلیت احکام در خطابات قانونی، عدم 
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اعتبار مندوحه در اجتماع دو خطاب در بطالن نماز با نجاست، وجوب سپردن و پس دادن 
شیء پیداشده به صاحبش، وجه اصیل خطابات به جامعه، تکلیف به غافالن، گناهکاران و 
کافران، شرایط عامه تکلیف، اجتماع امر و نهی، عدم تمسک به قاعده اشتراک برای تسّری 
حکم به همه مکلفین، تعلق خطابات و تکالیف به زنان و همه افراد جامعه و همچنین وظیفه 
تشــکیل، بقا و حفظ حکومت اسالمی بر تک تک مسلمانان موجود در جامعه اسالمی که 
مخاطب تکالیف الهی هستند، می تواند بر اساس این نظریه دستخوش تغییرات اساسی نسبت 

به نظریه خطابات شخصیه )نظر مشهور( گردد.
نظریه خطابات قانونی بر هفت مقدمه اصلی و رئیســی مبتنی گردیده اســت که جهت 
روشــن شدن ابعاد این نظریه و اســتفاده نمودن و کاربست آن در موضوع اصلی مقاله یعنی 
پشــتیبانی و تقویت این نظریه از مدِل اداره حکومت بر اســاس نظام مردم ساالری دینی ذکر 

این مقدمات ضروری است:
1. تعلق اوامر به طبایع موضوعات بدون توجه به خصوصیات آن ها:

اولین ســنگ بنای این نظریه آن اســت که اوامر الهی و خطابات شــرعی که از سوی شارع 
صادر گردیده متعلق به طبایع هستند نه خصوصیات منوعه و مصنفه )سبحانی 1423 ج 1: 432( 
و خصوصیات فردی و شخصی در دیدگاه مشهور اصولیان خطابات شارع که متوجه مکلفین 
اســت، خطاباتی است که در قالب قضیه خارجیه باشــد و فقط مربوط به افراد مورداشاره و 
معهود در خارج اســت و مطابق نظر دیگر اصولیان، خطابات شــارع به نحو قضایای حقیقیه 
هســتند که برای اعم از افراد محقق الوجود و مقدّرالوجود اســت و اصولیان خطابات را در 
ایــن قالب تصور نموده اند؛ ولی طبق نظریه ابداعی امام قســم ســومی برای متعلق تکالیف 
تصور شــده که اعم از قضیه شخصیه و حقیقیه اســت که متعلق خطابات، طبیعت مکلفین 
است که در تعلق خطاب به طبیعت مکلفین هیچ یک از ویژگی ها و مشخصات مخاطبان و 
مکلفان مدنظر شــارع نبوده است و با توجه به این دیدگاه دایره شمول مکلفین بسیار وسیع و 
گسترده شده و از این ره آورد حق و تکلیف در تالزم با یکدیگر قرار می گیرند که در تحقق 
حکومت اســالمی و بقا و دوام آن با توجه به این نوع نگاه، دایره حقوق و تکالیف بســیار 

گسترده تر خواهد شد.
2. تفاوت اطالق و عموم:
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سؤالی که در رابطه با بحث از نظریه خطابات قانونی مطرح می گردد آن است که این نظریه 
پیرامون خطاباتی اســت که الفاظ آن دال بر عموم باشــد یا اینکــه خطاباتی را که الفاظ آن 

حاکی از اطالق است را نیز در برمی گیرد؟
این شبهه در ذهن ایجاد می گردد که در خطاباتی که در آن ها الفاظ عام به کاررفته است 
انحالل شــکل می گیرد؛ چراکه با توجه به مباحث مطرح شــده در خصوص مباحث عام و 
اقســام عام استغراقی و مجموعی با توجه به آن که افراد در آن لحاظ شده، این همان انحالل 
خطابــات به افراد اســت، ولی در خصوص اطالق این گونه نیســت چراکه در مطلق، نفس 
طبیعت و ماهیت شــیء بدون مالحظه چیز دیگری موضوع حکم اســت ازاین رو دیگر در 
ذات الفــاظ مطلق انحالل وجود ندارد؛ چراکه در مطلق، لحاظ افراد وجود ندارد لذا به تبع، 

انحاللی نیز صورت نمی گیرد )کاظمی خراسانی 511:1376(.
امام خمینی در هیچ یک از مباحث مطرح شده و مطالب مقررینشان که به تشریح و تبیین 
نظریــه خطابات قانونــی پرداخته اند، کالم  را مقّید ننموده  و هیــچ تفصیلی در مباحث قائل 
نشده اســت و کالم  به صورت مطلق )هم خطابات مطلق و هم خطابات عام( بیان گردیده و 

بلکه حتی در برخی موارد انحالل را در مطلِق خطابات نفی نموده است.
به طــور مثال امــام در کتاب تهذیب االصول می گوید: به صورت تحقیقی بیان شــد که 
احکام شــرعی به تعداد افراد خطابات انحالل و تقســیم نمی یابد )ســبحانی 1423 ج 3: 230(. 
مؤّید دوم اینکه نظرشــان در نظریه خطابات قانونی تمامی خطابات صادره از شــارع اعم از 
خطابات مطلق و عام را شــامل است. توجه نمودن به ثمرات و آثاری است که بر این نظریه 

مترتب می گردد.
 در بارزتریــن ثمره اصولی ایــن نظریه به بحث تنجز علم اجمالــی در برخی از اطراف 
علم اجمالی که از محل ابتالی مکلف خارج هســتند اشاره نموده و در این ثمره فرقی بین 
خطابات عام و مطلق بیان نکرده است. در مورد ثمره دیگر، یعنی شک در تحقق قدرت در 
امتثال تکالیف نسبت به مکلف که قائل به احتیاط شده اند در اجرای اصل احتیاط و اشتغال 

تفاوتی بین خطابات عام و مطلق قائل نشده اند.
ســومین دلیلی کــه اثبات می نماید در این نظریه بین خطابــات عام و مطلق فرقی وجود 
ندارد دالیلی اســت که همگی شامل خطابات عام و مطلق است به عنوان مثال توالی فاسدی 
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کــه در خصوص انحالل خطابات قانونــی وجود دارد. ازجمله اینکه اگــر قائل به انحالل 
خطابــات قانونی گردیــم، امکان مکلف بودن عاصیان و کافــران دور از انتظار نخواهد بود 
نمی توان این دو گروه از انسان ها را مکلف به تکالیف نمود و این تالی فاسد هر دو خطابات 

مطلق و عام را شامل است.
مهم ترین دلیلی که می توان برای مشترک بودن خطابات مطلق و عام و دخالت آن ها در 
نظریه خطابات قانونی ارائه نمود مثال هایی اســت که امام بیان کرده اند که هم خطابات آن 
عام اســت و هم مثال هایی که الفاظ خطابات آن مطلق است و این نکته بیانگر عدم تفصیل 

بین خطابات عام و مطلق در نظریه است.
نی«)اســراء: 32( که داللت بر حرمت نزدیک شــدن به عمل  در توضیح آیه »ال َتْقَرُبوا الزِّ
زنا دارد می گوید: خطاب و انشایی که از ناحیه شارع صادر و بیان گردیده است واحد است 
که منشأ، همان حرمت زنا بر تمامی مکلفان است که در این عبارت با تعبیر کل مکلف بیان 
گردیده اســت )امام خمینی 1415 ج 2: 215(. کل از ادات عموم اســت و اگر نظر ایشان بر این 
بود که نظریه خطابات قانونی فقط خطابات مطلق را شــامل است صحیح و شایسته نبود که 

از الفاظ عام )کل( در بیان منظورشان استفاده نمایند.
3. انکار نظریه مشهور )نظریه انحالل خطابات(:

در ایــن مقدمه امام با صراحت دیدگاه مشــهور اصولیان را مبنی بــر انحالل خطابات انکار 
می نماید و بر این نظر است که شارع در خطابات شرعی  عنوان جامعی را مدنظر قرار می دهد 
که می توان برای آن عنوان جامع، مصادیق متعددی را تصور نمود که آن عنواِن جامع به عنوان 
مرآت و کاشــف برای افراد آن عنوان کلی اســت. نقش آن عنوان به عنوان معرف و مشیر به 

آن افراد در خطابات خواهد بود.
اکثــر اصولیــان بر این اعتقادند که خطابات شــرعیه به نحو عمومی صادر می شــوند و 
بــه تعداد افراد و مخاطبان انحالل می یابد و به جای آن که شــارع هزار بــار بگوید »َحجِّ ِاْن 
استطعَت« یک بار و آن هم به شکل خطاب کلی می گوید: حج و به واسطه این عنوان مشیر 

از تکرار نمودن یک خطاب برای مکلفان متعدد جلوگیری می شود.
نتیجــه این نظریه آن اســت که هر مخاطبی یک خطاب مســتقل و جداگانه و جزئی با 
توجه به شــخص خود دارد و شــرایط تکلیف اعم از قدرت امتثال و انبعاث به نسبت همان 
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مکلِف خاص سنجیده می شود.
نظر امام خمینی برخالف نظر مشهور اصولیان آن است که خطابات شرعی به تعداد مکلفین 
منحل نخواهد شــد و این نوع از انحالل با توجه به موضوع و متعلق احکام شرعی مقرون به 
صواب نیســت؛ چراکه قانون گذار در مقام جعل و تشریع هیچ گاه یکایک افراد و اشخاص 
را مالحظه ننموده و خطاب را متوجه تک تک افراد نمی نماید بلکه مخاطبان و مکلفان را با 
لحاظ و قید عمومیت مدنظر قرار می دهد و مورد خطاب قرار می دهد و به هیچ وجه تک تک 

آنان را مخاطب دستورات و احکام خود نمی داند.
بر اســاس نظر برخی از اصولیان معاصر یکی از دالیلی که باعث گردیده اســت که امام 
نظرشان با نظر مشــهور اصولیان تفاوت داشته باشد و این اختالف نظر منجر به تدوین نظریه 

خطابات قانونی گردد نوع نگاهی است که امام نسبت به متعلق خطابات دارند.
محمدعلی گرامی می گوید: خطاباتی که در قالب قضیه خارجیه هستند فقط مربوط به 
افراد مورداشــاره و معهود در خارج است و خطاباتی که به شکِل قضیه حقیقیه بروز و ظهور 
می یابند برای اعم از افراد محقق الوجود و مقدر الوجود است و اصولیان خطابات قانونی را 
در این قالب می دانند، ولی امام معتقد اســت بــرای تحقق موضوع احکام و متعلق خطابات 
قســم ســومی از قضایا و متعلق آن وجود دارد که غیر از قضیه شــخصیه و حقیقیه اســت و 
خطابــات را در قالب جدیــدی به عنوان قضایای طبیعیه تعریــف می نماید )خطابات قانونی 

مصاحبه با گرامی، نرم افزار فقاهتی نور(.
4. عدم توجه خطابات به احوال شخصیه و اخذ خطابات به نحو البشرط:

بر اســاس نظریه ترتب، خطابات و مجعوالت شــارع ناظر به مقام امتثــال و احتماِل اجتماع 
تکالیف و تزاحم آن هاســت. به این صورت که در تزاحم تکالیِف متســاوی، مکلف مخیر 
اســت که در تزاحم دو واجــب مهم و اهم موظف براتیان اهم اســت و در صورِت عصیاِن 
واجب اهم، واجب مهم دارای امر خواهد بود و مکلف باید آن را انجام دهد؛ اما امام خمینی 
در مقابــل این نظر بر این عقیده اند که تزاحم در مقام امتثال تکالیف اســت و با مقام جعل 
حکم بســیار متفاوت است و جعل حکم و خطابات شــارع به مقام امتثال و تزاحم تکالیف 

مربوط نیست )اعرافی 125:1394(.
بنا بر نظر امام خطاباتی که از سوی شارع متوجه مکلفین می گردد خطابات قانونی است و 
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به شکل جعل قوانین و به صورت کلی صادر می گردد و به عوارض و حاالت شخصی و جزئی 
مکلفین و تکالیف هیچ گونه التفاتی ندارد و شــرایط خاص و جزئی که در مقام امتثال اســت 
در خطابات شارع مدنظر قرار نگرفته است لذا خطابات شارع همه احوال، اشخاص، زمان ها، 
جنســیت و... را شامل اســت. به عبارت بهتر خطاب شرعی نسبت به خصوصیات، شرایط و 
ویژگی ها البشــرط است و هیچ شــرط و قید و صفتی در مقام جعل و تصور شارع مدنظر قرار 
نگرفته است و شارع هم به سیرۀ قانون گذاران صحه گذاشته است و همان دیدن و روش را برای 
جعل احکام و قوانین الهی خود در نظر گرفته است و سیره ای غیر از سیرۀ عقال اتخاذ نکرده 
اســت بر همان روش مشــی نموده است که به تعبیر ایشان اوامر و دستوراتی که صادر می شود 
بر احواالت و خصایص طبیعت عارض نمی شــود و اگر هــم در خارج تعارضی بین افراد رخ 

می دهد در اصل ادله لحاظ نشده و مدنظر نیست )سبحانی 1423 ج 3 :229(.
پس از بررســی اجمالی مبادی تصوریه و تصدیقیه عنــوان مقاله، اکنون زمان تطبیق این 

نظریه و بیان نحوه پشتیبانی و تقویت آن از مدل حکومتی مردم ساالری دینی است.
یکی از ثمرات و کارکردهای نظریه خطابات قانونی در مســائل سیاســی، اداره جامعه و 
تشــکیل حکومت اسالمی است. تشــکیل حکومت وظیفه ای است که بر اساس مبانی این 
نظریه بر دوش یکایک مردم و به عبارت بهتر بر عهده جامعه و اجتماع مســلمانان اســت و 
شــارع در خطابات خویش، مردم را مخاطب اوامر و نواهی سیاســی خود قرار داده اســت 
و پــس از ثبوت عقلی ضرورت حکومت برای اداره جامعه ایــن حق / تکلیف را بر عهده 
شخصیت حقوقی اجتماع بدون توجه به افراد آن قرار داده است و این خود عالی ترین الگو 
از ایفای نقش مردم در تشــکیل حکومت و اداره آن بر ســبک و روش مردم ساالری است. 
ازنظر افالطون ارتقای ســطح زندگی فرد بدون حکومت امکان پذیر نیســت و ارســطو این 
حقیقت را از مظاهر فطرت و طبیعت حیات بشری برشمرده و می گوید دولت از مقتضیات 
طبع بشــری اســت؛ زیرا انسان موجود بالطبع اجتماعی اســت و کسی که قائل به عدم لزوم 
دولت اســت روابط طبیعی را ویران می کند و یا خود انســان وحشــی اســت یا از حقیقت 

انسانیت خبر ندارد )ارسطو 76:2008(.
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ضرورت حکومت و میزان نقش مردم در آن
تشــکیل حکومــت برای تمامی جوامــع و در تمام ادوار انســانی یک ضــرورت اجتماعی 
انکارناپذیر اســت. انسان ها خواه بر اساس فطرت یا به دلیل غریزه بهره کشی از دیگران یا بر 
مبنــای قرارداد و تأمین نیازهای متقابل به صورت اجتماعــی زندگی می کنند که این اجتماع 
متشــکل از افراد فراوان با ســلیقه های گوناگــون و بعضًا متضاد هســتند و مضاف بر آن که 
انسان های افزون خواه و زیاده طلب که هیچ گاه به حقوق خود قانع نیستند فراوان وجود دارند 

همه این ها دال بر ضرورت حکومت ها هستند )مطهری 39:1385(.
دلیل دیگر بر ضرورت تشــکیل حکومت نحوه مواجهه مردم مدینه با تشکیل حکومت 
است چراکه در صدر اسالم در خصوص سؤاالتی که از پیامبر می پرسیدند هیچ گاه سؤالی 
مبنی بر اصل تشکیل حکومت از پیامبر نپرسیدند. فطری بودن نیاز به تشکیالت حکومتی 
به حدی بود که وقتی پیامبر اســالم پس از هجرت از مدینه دســت به ایجاد دولت اسالمی 
زدنــد مردم با وجود ســؤاالتی که درزمینۀ حیــض و هالل و انفاق و دیگر مســائل مطرح 
می کردند هیچ گونه توضیحی از پیامبر نخواستند، حتی جریان های سوءاستفاده کننده بعد 
از پیامبر که مقام خالفت را غصب نمودند از این ارتکاز مردم و جامعه اسالمی سوءاستفاده 

نمودند )عمید زنجانی 1366: 157(.
حکومت ها از حیث نحوه مواجهه با مردم به چهار گونه تقسیم می شوند:

1. دولت های »مردم ســتیز« حکومت های خودکامه که هیچ نقش و ســهمی برای رأی 
مردم قائل نیستند.

2. دولت های »مردم دار« حکومت هایی هســتند که در مقام ثبوت هیچ ســهمی برای 
مردم قائل نیســتند، اّما با نگاهی ابزارگرایانه به شهروندان و از سر ضرورت و به ناچار 

باید توده ها را راضی نگه دارند؛ زیرا بر مردم ناراضی نمی توان فرمان راند.
3. دولت های »مردم دار« حکومت هایی هستند که اکثریت  توده  مردم را منشأ حقانیت 
و مشــروعیت می انگارنــد؛ اگرچه شــاید در عمل این اعتقاد به چشــم نخورد ولی 
این دولت ها دســت کم در مقــام ادعا چنین  مفهومی را به مــردم خود و جوامع القا 

می نمایند.
4. دولت هــای »مردم ســاالر« حکومت هایــی هســتند کــه بر ایــن باورند کــه مردم 
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»ولی نعمت« و ســاالرند و فرمانروایان و کارگزاران، خدمتگزاران آنان هســتند. در 
این رویکرد، اگر نتوان رأی اکثریت را تنها منبع مشــروعیت و قدرت به شمار آورد، 
می بایست برای مردم ســهمی سنگین در مشروعیت  و تمامیت حکومت قائل بود و 
تأمین کمال و سعادت مردم و نیز تحقق عدالت را وظیفه اصلی کارگزاران در رعایت 

و تأمین حقوق شهروندان دانست )رشاد 37:1380(.
در نظریــه خطابات قانونی امکان تحقق یک نظام مردم ســاالر از نوع باالترین درجات 
مردم ســاالری و کامل ترین الگوی حکومتی وجــود دارد و یکی از مهم ترین پایه ها و مبانی 
مردم ساالری دینی خدامحوری است که خالفت انسان و جانشینی او در زمین بر محور این 

اصل توحیدی است.
جامعه انسانی و اسالمی تنها به خداوند متعال و ایمان به حاکم واحد در کل جهان هستی 
وابســته است و این توحید خالص است که اســالم بر اساس آن استوار است و انقالب های 
پیامبران نیز با شــعار ال اله ااّل الله صورت گرفته اســت )صدر 129:1379(. با استفاده از آیات 
قــرآن کریــم »ِان الحکم و ااّل الله )انعام: 57( و ُثمَّ ُرّد و الــی الله موالهم الحق ااّل له الحکُم 
و هو اســرع الحاسبین« )انعام: 23(. روشن می شــود که والیت انحصاری بر تمامی آفرینش 
ازجمله والیت و حاکمیت بر انســان و سرنوشت اجتماع انسانی انحصارًا در اختیار خداوند 
متعال است و دیگران اواًل و بالّذات هیچ حق و جایگاهی در اعمال والیت بر انسان و جوامع 

انسانی ندارند.
عالمه طباطبایی در ذیل این دو آیه می نویسد: در این جمله، نفی و استثنا که مفید حصر 
اســت به کار برده شــده تا به وســیله الی نفی جنس داللت کند که حکم کردن، برای غیر 
خدای متعال جایز نیســت و زمام حکم تنها و تنها به دســت خدای سبحان است )طباطبایی 
114:1392(. با توجه به آیات فوق و تفسیر آن مشخص می شود که حاکمیت سیاسی و اعمال 
آن حاکمیت در جامعه بشری به عنوان یکی از شئون حاکمیت الهی اواًل و بالذات اختصاص 
به خداوند دارد که البته در پاره ای موارد آن والیت را به کسانی که او صالح دانسته ، تفویض 
ْرِض 

َ
ا َجَعْلناَک َخلیَفًة ِفی اْل نموده اســت. تحکیم به ذوا عدٍل منکم )مائده:95(َ  »یــا داُوُد ِإنَّ

اِس ِباْلَحق«)ص:26(. َفاْحُکْم َبْیَن النَّ
گرانــی گاه و نقطــه ثقل نظریه خطابات قانونی امام، همین حکم وجوبی اســت که بر 
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عهده مردم قرار داده شــده است. امام خمینی به عنوان یک فقیه تشکیل حکومت اسالمی، 
حمایت از آن و بقا و اســتمرار آن را از وظایف مردم به شــمار آوردند. در بیشــتر نظریات 
معطــوف به مردم ســاالری و آن دیدگاه هایی کــه برای مردم در تعیین حکومت و اســتقرار 
و بقــای آن نقــش و جایگاه قائلند به ذی حــق بودن مردم به خوبی اشاره شــده و موردتوجه 
قرارگرفته اســت به این معنا که مردم حق دارند خودشان حکومتشان را تعیین نمایند و این که 
چه کســانی بر ایشــان حکومت نموده و زمام امور را به دست بگیرند. آنچه در دیدگاه امام 
خمینی متفرد اســت و باعث تفاوت و برتری این نظریه بر تمامی نظریات در مســتوای فقه 
سیاســی می گردد، آن اســت که ایشــان عالوه بر اینکه نقش و جایگاه مردم را حق مدار، 
ارزیابــی می نمایند قدم را در فراتر نهاده و تشــکیل حکومت، اســتقرار و بقای آن را نیز از 
وظایف و واجبات بر عهده مردم می دانند که بر اســاس آموزه  های دین و خطابات و دالیل 
شــرعی مردم متعّلق تکالیف الهی قرار می گیرند و اواًل و بالذات این مردم و جامعه اسالمی 

هستند که متعّلق خطابات شرعی قرار می گیرند.
یکی از شــاگردان امام این نظریه را تقویت نموده و می نویســد: خود پیامبر، جمهوری 
اسالمی و رجوع به آرای عمومی مردم را مطرح کرده و فرموده: اسالمی بودن نظام بر اساس 

وحی است و مردمی بودن آن بر اساس پذیرش شماست )جوادی آملی 1395 :131(.
چگونگی تعلق تکالیف الهی به همه مردم و طبیعت مکلفین و کسانی که در اجتماعات 
زندگــی می کنند و عدم انحالل تکالیف به افراد مشــخص و خــاص از اختصاصات نظریه 
خطابات قانونی امام اســت؛ چراکه این نظریه بر آن است که حکم به طبیعت مکلفین تعلق 
می گیرد و طبیعت از آن لحاظ که طبیعت است نه از جهت ذات، وضع و کشف و حکایت، 
داللــت بر افراد مخصوصه نــدارد و موضوع خطاب، ذات طبیعت بــدون لحاظ وحدت و 
کثرت اســت و داللــت بر کثرت از امر دیگــری، چون لفظ کل ثابــت می گردد )مرتضوی 
لنگرودی 1376 ج 3: 317(. با توجه به این رکن نظریه خطابات قانونی باید گفت شارع مقدس 
خطابات گوناگونی را متوجه مکلفین نموده است که غایت شارع در هریک از این خطابات 
بــا توجه به متعلقین آن متفاوت بوده اســت. در برخی خطابات شــرعی فردی و خصوصی 

شارع فرد و شخص مکّلف را در نظر گرفته است و به او در آن مسئله دستور داده است.
امور عبادی فردی که شارع در آن جنبه فردی و خصوصی افراد را در نظر می گیرد و آن ها 
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را متعّلــق خطابات خود قرار می دهــد، ولی در خطابات دیگر که جنبه اجتماعی دارد طبیعت 
مکلفین فارغ از خصوصیات فردی و ویژگی ها و مشخصات آن ها را مورد خطاب قرار می دهد.

نمونه ای از این نوع خطابات، خطابات شــرعی سیاســی اســت که در آیه 8 و 9 ســوره 
ممتحنه آمده اســت، تردیدی نیست که جواز روابط سیاسی با کافران غیرحربی، عدم جواز 
روابط سیاســی با کافران حربی و اقامه قســط هردو حکمی سیاســی و اجتماعی اند که در 
چنین خطاباتی فرد نمی تواند موضوع خطابات باشد بلکه موضوع این خطابات کلّیت جامعه 
سیاســی است. روابط فردی با کافران موضوع اجتماعی – فرهنگی است، ولی روابط جامعه 
مسلمانان و جوامع کفر هویت سیاسی دارد؛ لذا از این حیث موضوع خطاب جامعه سیاسی 

است نه فرد و تک تک افراد جامعه )حسنی 46:1388(.
در خصوص تشکیل حکومت و استقرار و بقای آن نیز جنس خطابات شارع با توجه به 
هویت سیاسی و عرفی حکومت در جوامع انسانی از نوع خطابات قانونی است؛ یعنی شارع 
در خصوص دستوراتی که صادر می نماید با توجه به وظیفه، تکلیف و حق مردم در قبال امر 

حکومت همه ایشان را در نظر می گیرد.
اُس  ْنَزْلنــا َمَعُهُم اْلِکتــاَب َو اْلمیزاَن ِلَیُقــوَم النَّ

َ
نــاِت َو أ ْرَســْلنا ُرُســَلنا ِباْلَبیِّ

َ
در آیــه »َلَقْد أ

ِباْلِقْســط«)حدید:25( خداوند متعال »الناس« را مخاطب دســتور اقامه قسط قرار داده است 
و بــا توجه به جنس کلمه »الناس« مشــخص می گردد که طبیعــت مکلفین و نه تک تک 
افراد آن مدنظر هســتند؛ یعنی تکلیف اقامه قســط از جنس تکالیفی است که جامعه بشری 
و انســانی باید قیام به آن نماید. با توجه به این اســتدالل اقامه قسط، تکلیف جامعه اسالمی 
و انســانی است و تمامی ایشــان در قبال انجام این تکلیف مثاب خواهند بود و در قبال عدم 
انجام آن معاقب خواهند شــد و دلیل اینکه ثواب و عقاب دایر مدار اجتماع و جامعه اســت 
آن اســت که خطاب »لیقوم الناس بالقسط«، به خطابات کثیره منحل نمی شود تا تک تک 
افراد جامعه ولو میلیون ها نفر را در بربگیرد، بلکه اگر جامعه انسانی اسالمی را به عنوان یک 
هویت مســتقل و یک شخصیت حقوقی مستقل در نظر بگیریم و آن را یک شخص تصور 

نماییم تکلیف به او تعّلق گرفته است.
ثمره مهمی که از این نظریه به دســت می آید آن اســت که با توجه به شــبهاتی که در 
خصوص ناتوانی دین اســالم در اداره جامعه در ســطوح بین الملل و توده مردم توسط برخی 
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افراد مغرض پراکنده می گردد، این نظریه باطل الســحر تمامی این شبهات و ایرادات خواهد 
بود؛ چراکه آنچه باعث گردیده است که این اشکاالت و شبهات در ذهن مستشکلین شکل 
بگیرد و تا حدودی نیز در ذهن مخاطبان آن شــبهات رســوخ نماید، نگاه فردی، شخصی و 

انحاللی نسبت به خطابات شرعی است.
 بر اســاس نظریه انحاللی و شخصی بودن خطابات نمی توان جامعه و حکومت را اداره 
کرد؛ چراکه بر اســاس آن وقتی حکم از سوی شارع صادر می گردد، مخاطبان آن تکالیف، 
افرادی هســتند که ضوابط دین اســالم را پذیرفته اند و بر اساس قاعده عقلی احتمال انبعاث 
ایشان از دستورات شارع متصور است و نه کسانی که اهل عصیان و کفر هستند که به لحاظ 
عقلی احتمال انبعاث و تحریک پذیری ایشان از دستورات شارع مقدس دین اسالم قریب به 
محال اســت، ولی برخالف نظریه خطابات قانونی حســب عبارات امام خمینی تمامی افراد 

اعم از عاصیان، کافران و غافالن و صاهیان مخاطب تکالیف الهی هستند.
وقتی همه اقشــار و ادیان و مذاهب مختلف، با توجه به عنوان اجتماع، یک شــخصیت 
حقوقی مســتقل از افراد پیدا می کند، این شــخصیت حقوقی به نام نهــاد جامعه مکلف به 
خطابات شــارع است و این خطابات به اقتضای تناســب حکم و موضوع برای ایجاد حق و 
تکلیف کافی است. به طور مثال اهل کتاب که متدین به ادیان آسمانی دیگر هستند وقتی در 
جمهوری اسالمی به عنوان یک حکومت قرار می گیرند ایشان نیز در قبال حاکمیت حق پیدا 
خواهند کرد. چراکه ایشان نیز در ضمن اجتماع مخاطب اوامر و نواهی الهی قرارگرفته اند.

مؤیدات نظریه پشتیبان خطابات قانونی بر الگوی حکومتی مردم ساالری دینی:
یکی از موضوعات جنجال برانگیز در حقوق بین الملل و حقوق بشــر حقوق اقلیت هاســت. 
کشورهای استکباری کشوری را که مخالف سیاست های سلطه طلبانه و شیطانی ایشان باشد 
متهــم به نقض حقــوق اقلیت های مذهبی یا دینی می نمایند و می گویند اســالم در محتوا و 
مفهوم واقعی پیام خود نمی تواند طرفدار کرامت و حیثیت ذاتی انسان های غیرمسلمان باشد 
چراکه اســالم عقیده خاصی را مالک بهره مندی از حقوق اجتماعی دانسته و فقدان آن را، 
ضابطه محروم شدن از آن حقوق دانسته است؛ بنابراین احکام اسالم تفاوت بنیادی با حقوق 

بشر دارند و با هم در تضاد و تناقضند )اصغری 150:1386(.
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1. حقوق شهروندی:
حق شــهروندی از دیگر مؤلفه های استحکام ارکان مردم ساالری دینی است. شهروند فردی 
است که با دولت رابطه دوسویه دارد؛ از یک سو برخوردار از حقوق مدنی خاصی است و از 
ســوی دیگری در برابر دولت مکلف به تکالیفی است. شأن شهروندی با توضیح گفته شده، 
از مفاهیم اساســی زندگی دموکراتیک به شــمار می آید، در مردم ســاالری دینی این ارتباط 

دوسویه به طورجدی و مؤّکد به چشم می خورد )مشکات و دیگران 175:1396(.
حضرت علی )ع( در نهج البالغه حق را دارای دو ســو می دانند که هیچ گاه به نفع کسی 
جاری نمی شــود و هیچ گاه به یک ســویه نیســت مگر علیه او نیز جاری می شود تا دو روی 
ســّکه حق به طور کامل معنا یابد »همانا خدا بر شــما برای من حّقی قرارداد چون حکمرانِی 
شــما را به عهده ام نهاد و نماد این ســتیز حق اســت بر من همانند حق من که بر شماســت 
و بزرگ تریــن حق ها که خداوند واجب کرده اســت حق حاکم بر مــردم و مردم بر حاکم 

است«)نهج البالغه، خطبه 216(.
بــرای اینکه حقــوق شــهروندی، قانون، عدالت، مســاوات کــه از مؤلفه هــای اصیل 
حاکمیت های مردم ساالر اســت در جامعه بتواند رشد کند باید زمینه ها و شرایط مساعد آن 
در جامعــه ایجاد گردد و اگر جامعه ای این شــرایط را در خود رشــد ندهد، نمی توان از آن 
جامعه انتظار تحقق حکومت مردم ســاالر را داشت. دستورات خداوند متعال، پیامبر اکرم و 
اهل بیت علیهم الســالم به گونه ای اســت که این خطابات و حکم های شرعی سیاسی ضمن 
بیان حقوق و تکالیف شهروندی عوامل مهمی برای مساعد نمودن زمینه های تحقق این نوع 
از حکومت هاســت. نظریه خطابات قانونی برای از بین بردن اشــکاالت و همچنین تقویت 

و پشتیبانی الگوی حکومتی مردم ساالری دینی و بسط آن در جامعه طرح گردیده است.
غیرمســلمانان در نظام اســالمی به مثابه افراد مســلمان در آن جامعه از حقوق مســاوی 
برخوردارند. آن ها با ســایر افراد در همه چیز مشــترک بوده و در حکومت اسالمی در رفاه و 
آســایش هســتند. این نوع نگاه ارزش مدار و کریمانه به مردم، اعم از مسلمان و غیرمسلمان 

در هیچ یک از مکاتب، ادیان و مذاهب سیاسی وجود ندارد.
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2. شورا و مشورت:
از اصــول دیگر که می توان از طریق آن اهمیت و احتــرام به رأی مردم را در حکومت دینی 

تقویت نمود مسئله شورا و مشورت است.
حاکم اســالمی همان طــور که موظف به رعایت موازین اســالم اســت همان گونه هم 
تکلیف دارد تا مردم را به عنوان مخاطبان خطابات شــرعی در فرآیندهای تصمیم ســازی در 
قالب مشورت مشارکت دهد و این شراکت مردم مانند بسیاری از شراکت های آنان در انواع 
دیگر حکومت ها نیست که به عنوان ظاهرسازی و حفظ چهره حاکمیت صورت پذیرد، بلکه 
این از وظایف حاکم اســالمی اســت و در برابر آن بازخواست خواهد شد؛ این اعتقاد راسخ 
به نظرات مردم و شــراکت آن ها در امور از برکات نظریه خطابات قانونی است. قرآن کریم 
در یک مورد به پیامبر اکرم فرمان می دهد تا با مردم در امور مشــورت نماید )آل عمران:159(؛ 
و در آیه دیگر یکی از ویژگی ها و بایســته های مؤمنین را مشــورت در امور قلمداد می نماید 

)شورا: 28(.
در شریعت اسالمی منطقه ای با عنوان منطقة الفراغ در فضای قانون گذاری تعبیه گردیده 
است که در مواردی که حکمی از شریعت وجود ندارد و در منطقه مباحات وجود دارد مردم 
و حاکمیت قوانین مصّوب بســازند و یا حتی درزمینۀ احکام شــریعت بتوانند برای کیفیت 
اجزا و انطباق کلیات فرمان ها و خطابات در موارد مصادیق تعمیم ســازی نمایند. دراین باره 

از وجود نبی مکرم اسالم استفتاء نموده اند و پیامبر اکرم هم به روشنی پاسخ فرموده اند:
»ای رسول خدا در مواردی که حکمی در کتاب و سنت تو وجود ندارد چه باید کرد؟ و 
پیامبر اکرم در پاسخ فرمودند: آن موارد را با مشورت مردم انجام دهید، مشورت را به موردی 

خاص اختصاص ندهید« )کوفی 615:1410(.

3.  خطبه سیاسی- اجتماعی فدکّیه حضرت فاطمه زهرا )س(:
در ایــن خطبه کــه صدیقه طاهره )س( آن را پــس از رحلت پیامبر اعظــم و وقایع و حوادث 
پیش آمده برای ایشــان و خاندان عصمت و طهارت-علیهم السالم و غصب خالفت و ظلم 
به ایشان انشا فرموده اند، مهم ترین توجه  و دغدغه های خود را در قالب این خطبه به سمع و 
نظــر تمامی مردمان و امت ها تا روز قیامت رســانده اند. صدیقه طاهره )س( درصدد بیان یک 
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خطابه جامعه شــناختی، مردم شناختی و تحلیل از اوضاع زمانه خود و اینکه چه دلیلی باعث 
بروز مشکالت و انحرافات پس از پیامبر گردید قرار دارند.

 ایشان در این خطبه سیره و روش خطابات شرعی را در پیش گرفته و به آن روش خطابات 
خود را بیان می فرماید. اینشــان اواًل و بالذات مردم را مخاطب خطابات و دستورات خویش 
قرار می دهند و برای ایشان مسئولیت خطیری را تعریف می نمایند که سستی و سهل انگاری 
مردم از این حقوق و تکالیف باعث گردیده است که جامعه دچار انحراف و انحطاط گردد 
و امیرالمؤمنین )ع( نتوانند سکان هدایت جامعه را برای رسانیدن به کمال و سعادت در دست 
بگیرند. ایشــان مردم را پرچم داران امرونهی خداوند، حامالن دین و وحی او، امین های خدا 
بر یکدیگر و مبّلغان او به ســوی امت های دیگر می دانند که از ســوی خداوند این وظایف و 

تکالیف بر عهده ایشان قرار داده شده است.
می تــوان به این خطبه از اولین مصادر و اســناد در ســیره اهل بیت -علیهم الســالم- در 
خصوص نقش مردم در تشــکیل مدل حکومت مردم ساالری دینی اشاره نمود که روح این 
خطبه بر اساس نظریه خطابات قانونی صادر گردیده است و حضرت زهرا )س( در این خطبه 
نیز بر اساس روش قرآن عمل نمودند. مؤید این ادعا دقت در آیات فراوان قرآن است که از 
میان حدود 1346 آیه مرتبط با پیامبر اســالم که آیات نبوی نامیده می شود حدود 22 درصد 
از کل آیات قرآن حدود 1012 آیه 16 درصد از کل آیات قرآن، پیامبر را مورد خطاب مستقیم 
یا غیرمســتقیم قرار می دهند و در بقیه آیات قرآن، گروه های مختلف اجتماعی مورد خطاب 

قرارگرفته اند.
کمتــر از 20 درصد آیات قرآن شــخص پیامبر را مســتقیمًا مورد خطــاب قرار می دهند 
و مخاطــب بالغ بــر 80 درصد از آیات عموم مــردم و گروه های مختلــف اجتماعی اند که 
تنها جامعه اســالمی را در برنمی گیرند بلکه شــمول آن جامعه بشــری است و مخاطب این 
دســتورات همان شــخصیت حقوقی جامعه اسالمی و انسانی اســت که از گروه ها و افراد 
متعدد تشــکیل می گردد و این اجتماع بما هی اجتماع متعلق تکالیف الهی و خطابات الهی 

به نحو قانونی و کلی قرارگرفته اند.
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نتیجه
امام خمینی به عنوان یک اندیشــمند متبحر اســالمی که هم در حــوزه نظریه پردازی و هم در 
حوزه عمل گرایی از نوادر عالمان شــیعه به شمار می آید. بر اساس نظریه خطابات قانونی، تمام 
آحاد جامعه )بدون توجه به خصوصیات فردی و ویژگی های شخصی آنان( را متعلق خطابات و 
تکالیف الهی می داند و برای مردم، نقش  ساالرانه در تعیین الگوی حکومت و اداره نظام سیاسی 
خود قائل است و در اعطای این حق از سوی خالق هستی به بندگان تفاوت و خصوصیتی قائل 
نیســت. بر اســاس این نظریه خصوصیات افراد مکلفین در فرض قانون گذار دخیل نیســت و 
اوامر شــرعی به طبایعی تعلق می گیرند که آیینه افراد نیســتند و یک شخصیت مستقل حقوقی 
بــه نام امت و اجتماع تشــکیل خواهند داد. با توجه به اینکه مطابــق این نظریه، مردم می توانند 
)حق-تکلیف(، حکومت، شکل و قالب آن را تعیین نمایند، می بایست این ویژگی را، یکی از 
برجسته ترین آثار نظریه خطابات قانونی به شمار آورد؛ زیرا درصورتی که مردم این آزادی عمل را 
داشته باشند که معیارهای اصلی حکومت را از آموزه های دینی اخذ نموده و خود تعیین کننده 
شــکل حکومت باشــد با توجه به این دو نکته اساســی دیگر در هیچ شرایطی با مشکل مواجه 
نخواهند شد ازاین رو می توان به جرأت ادعا کرد مدل عملی اداره حکومت )مردم ساالری دینی 
برگرفته از شرع و متکی بر نظر مردم( رابطه مستقیم با نظریه خطابات قانونی ایشان داشته و این 

نظریه به عنوان پشتیبانی قوی برای این الگوی حکومتی به شمار خواهد آمد.
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- حســنی، ابوالحسن. )1388( »تعلق خطابات شــرعی سیاسی به مکلف سیاسی بر اساس 
نظریۀ خطابات قانونیه امام خمینی«، فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی، سال 6، شماره 

19، صص 43-62.
- حسینی، شیرازی، سید محمد. )1361( الفقه السیاسه، قم: داراالیمان.

- خمینی، مصطفی. )1378( تحریرات فی االصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی، 8 جلدی.

- ربانی گلپایگانی، علی. )1382( آزادی و دموکراســی از دیدگاه اســالم و لیبرالیسم، 
قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسالمی، چاپ اول.

- رشاد، علی اکبر. )1380( »دین و دموکراسی«، کتاب نقد، شماره 20.
- ســبحانی، جعفر. )1423 ق( تهذیب االصول )تقریرات ابحاث امام خمینی(، تهران: 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،3 جلدی.
- ســید رضــی، محمد بــن حســین. )1391( نهــج البالغــه، ترجمه محمد دشــتی، قم: 

امیرالمؤمنین.
- صدر، ســید محمدباقر. )1379( االســالم یقود الحیاة، قم: مرکز االبحاث و الدراسات 

التخصصیه.
- طباطبایی، سید محمدحسین. )1392 ق( المیزان فی تفسیر القرآن. قم: اسماعیلیان.

- عاشوری، داریوش. )1385( فرهنگ سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ دوازدهم.
- عالم، عبدالرحمن. )1386( بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، چاپ هفتم.

- عزیــزی، مصطفــی و محمدتقــی یعقوبــی. )1395( بررســی نقــش مــردم در نظام 
مردم ساالری دینی، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.

- عمید زنجانی عباسعلی. )1366( فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر.
- کاظمی خراسانی، محمد علی. )1376( فوائد االصول)تقریرات درس خارج اصول 

فقه محمد حسین غروی نائینی(، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،4 جلدی.
- کوفــی، فرات ابــن ابراهیم. )1410 ق( تفســیر فــرات، تحقیق محمــد الکاظم، تهران: 
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انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی.
- گرجی، ابوالقاسم. )1375( تاریخ فقه و فقها، تهران: سمت.

- مرتضوی لنگرودی، سید محمدحسن. )1376( جواهر االصول )تقریرات اصول امام 
خمینی(، 4 جلدی.

- مشــکات، عبدالرســول با همکاری جمعی از نویســندگان. )1396( فرهنــگ واژه ها: 
درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر، تهران: سمت.

- مصاحبه های خطابات قانونی )1395( نرم افزار کامپیوتری مؤسسه تحقیقاتی نور.
- مطهری مرتضی. )1385( جامعه و تاریخ، تهران: انتشارات صدرا.

- منتظری، حســینعلی. )1415 ق( دراســات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیه، قم: 
المرکز العالمی لدراسات االسالمیه، 4 جلدی.

- ناظم االســالم کرمانی، محمــد. )1376( تاریخ بیداری ایرانیان، بــه اهتمام علی اکبر 
سعیدی سیرجانی، تهران: پیکان، چاپ پنجم.

- هلد، دیوید. )1369( مدل های دموکراســی، با ترجمه عباس مخبر، تهران: روشنفکران 
و مطالعه زنان.


