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 بسمه تعالی

 اثبات حکومت اسالمی از نظر امام خمینی )ره(:

 بحث عقلی :  -1

اسالم بر اساس قرائت امام خمینی مذهبی است که به همه ی جزئیاتهمچون دست دادن 

، پاسخ سالم ، مسواک زدن و ... می پردازد .آیا منطقی است چنین دینی به مهمترین نیاز 

 بشر یعنی تشکیل حکومت نپردازد؟

 تاریخی : -2

ساجد مهم ترین مکان تاریخی اسالم است که در زمان پیامبر تا دوران امام علی)ع( م

محل تالقی دین و سیاست بود یعنی امام )ع( در مسجد کوفه عالوه بر عبادت ، قضاوت 

می کردند ، به اداره امور جامعه ی پرداخت و حتی مسائل نظامی را در مسجد رفع می 

یامبران و امام درصدد تشکیل حکونت بودند که فقط کردند . از نظر شخصیت همانند پ

پیامبر اکرم ، سلیمان نبی )ع( ، امام علی)ع( ، امام حسن )ع( تشکیل حکومت دادند . از 

است همانطور که امام زمان تشکیل حک.مت می دهد به همه این رو امام خمینی معتقد 

 صورت فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت دهند .علمای شرع واجب است در 

 اعتقادی : -3

در این آیه به اطاعت از خدا ، پیامبر  .... اطیعواهلل و اطیعوالرسول و اولی االمرکم ... {} .1

شده است که نشانه ی اطاعت پذیری سیاسی شهروندان می  ر اشاره صریحو ولی ام

 باشد.

خداوند برای داوود )زره و شمشیر( فرستاد که ابزار }... و انزلنا الحدید لداوود ...{  .2

 د .نقدرت محسوب می شو

در زیارت جامعه کبیره ائمه به سیاستمداران اداره کننده ی امور مردم  }...ساسه العباد...{ .3

 اند .توصیف شده 
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}... فارجو الی زواء احادیثا ...{ طبق این حدیث در زمان غیبت امام زمان مردم باید به  .4

 مفسر آموزه های دینی )عالمان( مراجعه کنند .

 فقهی: -4

از لحاظ فقهی احکامی همچون قصاص ، نمازجمعه ، حج ، خمس و زکات به گونه ای 

 . هستند که جز با تشکیل حکومت دینی تحقق نمی یابد

 در اسالم دو نوع احکام داریم :

 احکام اولیه :  .1

و روایات حکم شرعی آن ها آمده احکام اولیه فروع دین و احکامی است که در قرآن 

 . است مثل نماز و روزه و ...

 احکام ثانویه : .2

به احکامی گفته می شود که براساس مصلحت اسالم و یا جامعه مسلمین جایگزین 

تعویض خیابان حتی در صورت مزاحمت با مسجد و یا مانند  ولیه می شود ؛احکام ا

 هکار مطلقه همه دیگر عبارتبآیند اعمال والیت مطلقه گویند . به این فر خانه مسکونی .

 ولی نیست ولی به معنای اجازه داشتن او برای جایگزین)مطلق العنان( بودن شخص 

 احکام ثانویه با احکام اولیه می گردد .کردن 

 تفاوت والیت فقیه با دیکتاتوری و استبداد :

 در والیت فقیه قانون حاکمیت دارد اما در استبداد شخص مطرح است . -1

در والیت فقیه عدالت فقیه اصل محسوب می شود اما در دیکتاتوری چیزی به عنوان  -2

روعیت عدالت وجود ندارد بعبارت دیگر اگر ولی فقیه عمدأ گنا و یا ظلم کند از مش

 والیت ساقط می شود و دیگر اجازه فتوی دادن ندارد .

در ولی فقیه شخصیت حقیقی و حقوقی مطرح می شود . از این رو ولی فقیه براساس  -3

شخصیت حقوقی حکم صادر می کند اما از جنبه ضخصیت حقیق همچون همه ی افراد 
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ت مطرح اس یجامعه باید مطیع محض آن حکم باشد . اما استبداد فقط شخصیت حقیق

 نمیداند .و مستبد خود را ملزم به اطاعت از آن حکم 

 جمهوری اسالمی :

امام خمینی )ره( ایده جمهوری اسالمی را در دوران مبارزات به ویژه در زمان حضور در 

پاریس مطرح کردند از همان زمان این عبارت بسیار تناقض آمیز به نظر می رسید . زیرا که 

تئوکراسی بود . بنا به نظر ری دموکراسی و جمهوری اسالمی یاد آمور جمهوری یادآو

اندیشمندان غربی اگر معیار جمهوریت باشد پس اسالم امری شعاری به حساب می آید و 

 اگر جمهوری مالک است پس نقش مردم کلیشه ای است در جواب به این نظر باید گفت : 

است . همانطور که یک وسیله بدون مواد  اسالم همچون محتوا ، جمهوریت مانند قالب .1

اولیه و یا قالب تولید نمی شود . جمهوریت بدون اسالمیت ارزشی ندارد چون مردم به 

سعادت نمیرسند و اسالمیت هم بدون پذیرش از سوی جمهوریت در صحنه عمل تحقق 

 نمی آید لذا این دو ظرف و مظروف یا به عبارت دیگر الزم و ملزوم یکدیگرند .

در همه پرسی  85در انتخاب جمهوری اسالمی اول مردم هستند )بودند( که در سال  .2

را در عرصه ی تصمیم گیری های سیاسی ، اجتماعی   اولویتقانون اساسی پذیرفتند که 

 و اقتصادی به احکام اسالم دهند .

 

 تفکیک قوا : آمریکا ، فرانسه ، آلمان    

 انگلیس ، ایتالیااتحاد قوا :       نظام سیاسی

 در ایران ما قوه مجریه ، مقننه ، قضائیه داریم . ایران :     

 

 مرجعه کنید. http://www.TJBME.irبرای دریافت جزوات و نمونه سواالت بیشتر به سایت 

http://www.tjbme.ir/

