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چکیده
دسـتور گرایـی یـا قانـون اساسـی خواهـی جریانـی بـود کـه در یکصد سـال اخیر در کشـورهای بسـیاری تجربه 

گردیـد. در حقـوق اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز بـه دنبـال تصویـب قانـون اساسـی سـال 1358 برخـی از 

شـخصیت ها از جملـه شـهید بهشـتی، تأثیـر بسـیاری در فرآینـد و محتـوای دسـتورگرایی داشـتند. در ایـن میـان 

عـالوه بـر اینکـه از لحـاظ فرآینـد تصویـب متـن قانـون اساسـی، ایشـان در مجلـس بررسـی نهایـی قانـون اساسـی 

حضـور داشـتند، از لحـاظ محتوایـی نیـز قانـون اساسـی ایـران تحـت تأثیـر نظریـه امـت و امامـت برآمـده از دیـدگاه 

ایشـان بود. در این مقاله سـعی شـده اسـت ضمن بررسـی قانون اساسـی خواهی از منظر شـهید بهشـتی، برخی از 

یابی شـود. مهمترین یافته  ابعـاد مولفه هـای تأثیـر اندیشـه ایشـان، در چارچـوب نظریـه امت وامامـت تحلیل و ارز

که شـهید بهشـتی با طرح نظریه امت و امامت در جریان تدوین قانون اساسـی ایران  این پژوهش، تأثیری اسـت 

داشته است. 
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مقدمه 
یادی را برای بنا نهادن  که خدمات ز کم نظیری بود  شـهید بهشـتی از جمله شـخصیت های 
جمهـوری اسـالمی ایـران انجـام داد و در ایـن راه مبـارزه و مجاهدت هـا نمـود. برخـی معتقدنـد او 
بی جایگزین بود.)رضوی، 1386، 3(  ایشان در پایه ریزی و طرح نظریه امت و امامت در قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران نقض بسیار مهمی را ایفاء نمودند.
شـهید بهشـتی معتقد بودکه قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران باید با این مسـئله شـروع 
که این قانون اساسی برای چه روش حکومتی است و چراروش حکومت  شود و مشخص نماید 
کارهـای آینـده آن  در ایـران جمهـوری اسـالمی اسـت. از دیـد ایشـان »دلیـل التـزام ایـن مجلـس و 
کـه ایـن نظـام ثمـره انقـالب خونیـن مـردم مـا می باشـد و در آرمان هـا و عقایـد ملـت مـا  ایـن اسـت 
یشه دارد. این دلیل اول آن است. همچنین خونبهای شهیدان فراوان و عزیز و آسیب دیدگان  ر
فراوان و ثمره رنج ها و تالش های مداوم یک ملت ستمدیده و محروم و زیر فشار است که مبارزه 
کاری هایـش سـابقه ای بـس دیرینـه دارد ومرحلـه ی نهایـی اش در سـال های اخیـر از پانـزده  و فدا
کنون شـکل و اسـلوب ویژه برجسـته خودش را داشـته  خرداد ماه یکهزار و سـیصد و چهل و دو تا
گسـترده ی دو سـال اخیـر بـوده اسـت«.) صـورت مشـروح  و تجلـی نهایـی اش در حالـت انقالبـی 

کرات مجلس بررسی قانون اساسی، 1364، 196-197( مذا
کـه ایـن سـنداصالت نظـام جمهـوری اسـالمی می باشـد و دوم  ی معتقـد بودنـد  همچنیـن و
اینکـه آراء ملـت  ایـران در همه پرسـی دهـم و یازدهـم فروردیـن مـاه سـال یکهزار و سـیصدو پنجاه 
و هشـت هجـری قمـری تجلـی آمـاری اصالـت نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران می باشـد)صورت 
کرات مجلس بررسی قانون اساسی، 1364، 197( در جریان تصویب قانون اساسی  مشروح مذا
جمهوری اسالمی ایران برخالف دوره ی مشروطه که در بین رهبران فکری و اندیشمندان جامعه، 
یکـرد مثبـت  کمـا بیـش وجـود داشـت، رو فکـر و اندیشـه مباینـت قانـون و قانون گـذار بـا شـریعت 
اندیشـه ی قانون گرایـی در رهبـران فکـری جامعـه بـه خصـوص شـهید بهشـتی بـه خوبـی نمایـان 
اسـت و بـه همـراه همفکـران خـود تمـام توجـه خـود را معطوف به تدویـن قانون اساسـی جمهوری 
یکرد حقوق اساسـی شـهید  اسـالمی ایران برپایه آموزه های اسـالمی معطوف داشـتند. در مورد رو
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بهشـتی، بویـژه نظریـه امامـت و امامـت آثـار حقوقـی اندکـی وجـود دارد و تنهـا می تـوان بـه برخـی از 
آثار در سـالهای اخیر اشـاره نمود.)نیکونهاد، 1394( در ادامه سـعی خواهیم کرد ضمن اشـاره به 
یابیتأثیر  جایگاه دسـتور گرایی) قانون اساسـی خواهی( در اندیشـه شـهید بهشـتی به بررسـی و ارز

یم. نظریه امت و امامت بپرداز

الف. دستور گرایی )قانون اساسی خواهی(از منظر شهید بهشتی
یادی  پـس از انقـالب اسـالمی، بسـیاریبرای بـه ثمر رسـیدن این نهضت عظیم سـختی های ز
تـا سـرانجام  بـه مطالعـه و مباحثـه پرداختنـد  متحمـل شـدند و سـال ها دربـاره ی نظـام آرمانـی 
توانستند دست بر تدوین قانون اساسی بزنند. نظر شهید بهشتی راجع به قانون اساسی با توجه 
کـه قـرار بـود در فـردای آن روز قانـون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران اعالم  بـه گفتگـوی رسـانه ای 
کـه »قانـون اساسـی برپایـه ی رأی قاطع مـردم که نوع حکومـت ایران،  شـود،بر ایـن بـاور اسـتوار بـود 
کلمه جمهوری اسـالمی  جمهوری اسـالمی اسـت تهیه شـده و همه ی مطالب هم در همین دو 
است. جمهوری بودن هم  یعنی این قانون در جهت تأمین منافع و مصالح جمهور، یعنی توده 
که  مردم باشـد«) بهشـتی، 1390، 31( با توجه به این فرمایش ایشـان قانون اساسـی قانونی اسـت 
گروه ها و اقشار  مصلحت همه افراد ملت ایران را به صورت جمعی مدنظر دارد. و به منافع همه 

با توجه به قانون توجه داشته است.
کـه خطـوط کلی قانون را برای جامعه تبییـن می نماید. و در مورد  قانـون اساسـی کلیاتـی دارد 
حقـوق و آزادی افـراد از جملـه )آزادی قلـم، آزادی اندیشـه، آزادی بیـان، آزادی هـای افـراد در حـد 

اعالء و...( با یکدیگر به طور مفصل پرداخته است. و حدود آن را مشخص نموده است.
شـهید بهشـتی علی رغـم همـه گرفتاری و اشـتغال فـراوان در مراحل پیروزی انقالب اسـالمی 
داشـت در تدویـن قانـون اساسـی نقـش به سـزایی داشـت. هر چنـد در این به عنـوان نائب رئیس 
کـه  کـرات بـه خوبـی نمایانگـر ایـن مطلـب اسـت  بـود ولـی مشـروح مذا خبـرگان قانـون اساسـی 
مدیریـت محـوری و تصویـب اصـول عمـده اساسـی قانـون اساسـی بـه عهـده ایشـان بـود. اصولـی 
کمیت ملـی(، حمایت های  از جملـه اصـل پنجـم )والیـت فقـه( اصـل پنجاه و ششـم )دربـاره حا
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همه جانبـه اش از اصـل ششـم و هفتـم کـه در ادامـه دربـاره ی تأثیـر ایـن اندیشـمند بـزرگ بـر تدوین 
آن ها توضیح خواهیم داد. 

کـه در حقیقـت آینـده ملـت ایـران را ترسـیم می نمـود، بـر ایـن بـاور بـود  در مـورد قانـون اساسـی 
کـه قانـون اساسـی آینـده مـا، قبـل از هـر چیـز بایـد زیربنـای فکریش مشـخص شـود. و اینکـه حتمًا 
این زیربنا باید اسالمی باشد حرکت آفرین و انقالب آفرین، اسالم توحید و اسالم انسان متعالی 

باشد.) بهشتی، 1390، 31(
در مورد کیفیت تشکیل مجلس مؤسسان برای بررسی و تصویب قانون اساسی نظرشان این 
بـود بـا توجـه بـه اینکـه قانـون اساسـی یک مجموعه ای اسـت که مسـائل مختلف اعـم از حقوقی، 
سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و... را دارد. نمی شـود از تک تـک افـراد مسـتقیمًا نظـر 
خواسـت و طبعـًا بایـد از طریـق صاحب نظـران و افـراد خبـره و مطلـع و بـا سـابقه در زمینـه قانـون 
کـه سـابقه  کـه مـورد اعتمـاد مـا باشـند بایـد نظـر خـواس، زیـرا  بـا بهره گیـری از ایـن روش  اساسـی 
طوالنی در دنیا دارد. مردم می توانند خود صاحب نظر و خبره ای که مورد قبول و اعتماد آنهاست 
که درباره تک تک  که به مجلس راه یافتند می خواهند  انتخاب نمایند و بعد از صاحب نظرانی 
کثریـت نماینـدگان منتخـب  کننـد. پـس از آن بـر طبـق آراء ا مـوارد و اصـول قانـون اساسـی بحـث 
کثریـت مـردم قـرار می گیـرد.  گرفـت و بعـد از آن از طریـق رفرانـدم مـورد تأییـد ا مـردم مـورد تأییـد را 
تی  ولی ایشـان در طی سـخنرانی مطبوعاتی که داشـتند بیان داشـتند که این روش دارای مشکال

که به صورت مختصر به آن ها اشاره خواهیم نمود. می باشد 
1.چون قانون اساسـی یک بعدی نیسـت، و دارای ابعاد مختلف اسـت. از جمله اینکه بعد 
یـک دارد. و افـراد منتخـب مـردم در همـه ی ابعـاد و صاحب نظـر نیسـتند. و بـه طوری که  ایدئولوژ

کردند. کثریت اظهار و نظر  نمی شود در زمینه ای بگوییم عده ای از خبرگان با ا
2. مشـکل دوم اینکـه قانـون اساسـی مجموعـه ای بـزرگ می باشـد. معمـواًل ممکـن اسـت بین 
100 تـا 200 و یـا بیشـتر مـاده و اصـل داشـته باشـد و در مجلـس مؤسسـان بزرگـی که بیش از سـیصد 
و چهـار و صـد نفـر صاحب نظر تشـکیل می شـود باعث می شـود که این افراد دربـاره تک تک مواد 

که همین باعث طوالنی شدن تصویب قانون اساسی است. کنند  بحث 
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کـه مـردم بـرای شـرکت در مجلـس مؤسسـان  کـه، نمایندگانـی  3. مشـکل سـوم ایـن اسـت 
انتخـاب می نماینـد. چهره هـای مشـهور و مورد قبول مردم باشـند ولـی دارای تخصصی چندانی 
در این زمینه )تصویب و تدوین قانون اساسی( نداشته بلکه به علت اینکه یک سری خدماتی 

که به مردم شهر داده است در میان مردم معروف شده و توسط مردم انتخاب شده است.
که عده ای جمع می شـوند و می خواهند درباره یک مطلب نظر  4.مشـکل چهارم این اسـت 
دهنـد ولـی هـر کـدام از آن هـا نظـری دارد و می خواهنـد آن را تصویـب نماینـد. معجونـی از نظرات 
که دیگران  کرده  کرده و بعد از آن اصرار  آن ها )که هر جمله اش را یک نفر پیشـنهاد داده( تنظیم 

کرد و به تصویب برسانند.) بهشتی، 1390، 25( قبول 
کـه در تصویب یک متن، مجلس مؤسسـان جوامـع با آن روبه رو بودند  تی بودنـد  اینهـا مشـکال
که سـابقه تهیه و تصویب قانون اساسـی داشـتند. قانون اساسـی  و در این یک قرن اخیر موانعی 
کـه هـر یک از آن هـا در زمینه ای تخصص داشـته دور هم  آن هـا را عـده ای از صاحب نظـران آن هـا 

گذاشتند. جمع شد و نوشتند. و بعد از آن به صورت همه پرسی به رفراندوم 
که ای مردم ایران، فرانسه و... درباره ی قانون اساسی  و در حقیقت معنی رفراندم این است 

کنید.) بهشتی، 1390، 25(  آینده تان رأی دهید و اظهارنظر 
که قباًل  تی  کردیم با همه مشـکال همچنین در مورد قانون اساسـی ایران بیان نمودند »ما فکر 
گروه هـای  کـه می بینیـم در ایـران همـه  یـم. همچنـان  خبـر داشـتیم، از همـان راه سـابقه دارتـر برو
یاد یا برخی از رهبران اجتماعی و رهبران مذهبی و گروه های مذهبی هم طرفدار همین  سیاسی ز
کـه قانـون اساسـی بایـد از طریـق مجلـس مؤسسـان به تصویب برسـد«. روش هسـتند و می گوینـد 
که ما انتخاب  که عرض شـد  تی و نارسـایی هایی  ) بهشـتی، 1390، 26( ولی با توجه به مشـکال
مجلـس موسسـان را اعـالم نماییـم. و بگوییـم هر صدهزار نفر یـک نماینده انتخاب نماید. با این 
اوصاف باید در مجلس آینده مؤسسـان شـاهد 350 تا 360 نماینده منتخب باشـیم.) بهشـتی، 

 )26 ،1390



بهار و تابستان 1396شماره سومفقه حکومتی     12

ب. نظام امت و امامت از منظر آیت اهلل بهشتی
قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران در چارچـوب نظـام امـت و امامـت  توسـط مجلـس 
بررسـی نهایـی قانـون اساسـی بـه عنـوان سـند عالـی سیاسـی و حقوقـی بـرای ملـت ایـران تدویـن 

شد.و این سند حقوقی تحت تأثیر نظریه امت و امامت نضج یافت.)ر.ک: نیکونهاد، 1394( 

گی های نظام امت و امامت از دیدگاه شهید بهشتی 1- ویژ

در اندیشه شهید بهشتی، نظام سیاسی مورد نظر شهید بهشتی در دوران غیبت نظام امت 
و امت اسـت،در ادامه به ویژگی های این نظام مطلوب از دیدگاه شـهید بهشـتی اشـاره خواهیم 

نمود.

1-1- وحیانی و مکتبی دودن
از مهم ترین شاخص های نظام سیاسی اسالم، مکتبی بودن آن است و این مکتب، مکتب 
اسالم است که در این نظام باید تمامی قوانین بر طبق موازین مکتب باشند. این ویژگی مندرج 
در اصل چهارم کنونی قانون اساسی ما می باشد. بر طبق این اصل کلیه قوانین و مقررات مدنی، 
جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسـی و... باید براسـاس موازین اسـالمی 
کم  تنظیم شود. این اصل بر اطالق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حا
اسـت و تشـخیص ایـن امـر کـه احـکام بـر طبـق شـرع باشـند بـا فقهـای شـورای نگهبـان می باشـد.
که از نخسـتین  شـهید بهشـتی در خصوص مکتبی بودن نظام سیاسـی این چنین بیان نمودند 
کـه نظامـی اسـت مکتبـی و متعهـد در برابـر مکتـب.  هـر  ویژگـی نظـام سیاسـی اسـالم ایـن اسـت 
کسی به آن دل نبست  کس این مکتب را پسندید، دوست داشت و به آن دل بست، بیاید و هر 
نیایـد، ولـی نظـام مکتبـی اسـت«.) بهشـتی، 1390، 42(و دیگـر اینکـه درنظـام سیاسـی، امـت و 
کتاب و سـنت اسـت و همه چیز باید از این رأس و  کلی و عملی اسـالم براسـاس  امامت اصول 

گرفته شود. و صاحبان اصلی در این نظام مردمند.) بهشتی، 1390، 39( قله 
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2-1- تحمیلی نبودن
یکی از دیگر ویژگی های نظام سیاسی اسالم، اختیاری بودن آن است و همگان در  انتخاب 
آن آزادند و کسی حق ندارد آن را به اجبار به دیگران تحمیل نماید. از این رو امامت چه در عصر 
که امری تعیینی بود، اما هرگز به کسی تحمیل نشد.  رسالت و چه  در زمان حضور معصوم با آن 
شـهید بهشـتی در ایـن خصـوص می گویـد: مکتـب اسـالم خطـوط کلـی و اصلـی و راه سـعادت و 
گر انسان می خواهد این سیر مسیر الی اهلل را به درستی  خوشبختی را به انسان نشان می دهد. و ا
طـی نمایـد، بایـد متوسـل بـه امامـت شـود.) بهشـتی، 1390، 40(همچنیـن اظهـار داشـتند. »ایـن 
کـه در حـد پیامبـر اسـت - که با نشـان ویژه و خاص از جانب خـدا آمده - معین  امامـت تـا وقتـی 
می شـود. بنابرایـن گفتـه می شـود امامـت ابراهیـم، امامـت موسـی، امامـت محمد؟ص؟ اینـان امام 
هسـتند و در دوره پس از پیامبر اسـالم؟ص؟ امامان معصوم منصوص و منصوب اند ولی با اینکه 
تعیینـی اسـت، تحمیلـی نیسـت«) بهشـتی، 1390، 40( . ایشـان شـاهد مثـال هـم آوردنـد، بـرای 
گفته می شود اطیعوالرسول: باید از این پیامبر فرمان ببرید. تعیینی است،  نمونه به »مسلمان ها 
ولی تحمیلی نیسـت. چون وقتی مسـلمانان به فرزند عبداهلل به عنوان نبی اهلل و رسـول اهلل معتقد 
شدند و ایمان آوردند، زمینه قبول اطاعت او را با خود در دل دارند. تعیینی هست ولی تحمیلی 

نیست«.
کـه امامـت امـام معصـوم و منصـوب از طرف خداونـد تحمیلی و اجباری   بنابرایـن هنگامـی 
کمـان غیـر معصـوم و غیرمنصـوب تحمیلـی واجبـاری  نیسـت، پـس بـه طریـق اولـی امامـت حا
نیسـت، و دیگـر اینکـه در دوران غیبـت امـام معصـوم، تعیینـی هـم وجود نـدارد. و امامت در این 
ی شـناخت و انتخـاب می باشـد. )هدایـت نیـا، 1382، 64(رابطـه امـت و امامـت  دوران از رو
گاهانـه امـام و رهبـر خـود را آزادنـد  کـه امـت بایـد بـا شـناخت فکـری و آ از منظـر ایشـان ایـن اسـت 
انتخاب نماید و او را با تمام وجود بپذیرد. چون هیچ اجباری برای پذیرفتن وجود ندارد. و پس 
از پذیرفتن ارتباط بین آن ها به وجود می آید و این رابطه در دوران یک رابطه ی مشـخصی اسـت 

کسی تحمیل نمی نماید. ) بهشتی، 1390، 41(  و نظام سیاسی اسالم هیچ رهبری را به 
که برای نظام سیاسی ذکر شد، حفظ شود، دیگر  گر ویژگی هایی  که ا همچنین معتقد بودند 
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نیـازی بـه مدیریـت جامعـه و شـکل حکومـت نیسـت. در هـر دوره ای بـه راحتـی می تـوان شـکل 
متناسب با نظام خود را پیدا کند و در دوره کنونی بهترین نوع حکومت نظام سیاسی جمهوری 
که در آینده شـکل های مناسـب تری از حکومت ایجاد  اسـالمی می باشـد و چه بسـا امکان دارد 
بـه نظـر  نیـا، 1382، 65( در نهایـت  بـا مقتضـات آن زمـان باشـد.)هدایت  کـه متناسـب  شـود 
می رسـد، نظام حکومتی در اسـالم و مطلوب شـهید بهشـتی نظام امت و امامت اسـت و رهبر یا 

که در رأس امور است.)مهاجری، بی تا، 34(  کسی 

2- بازخورد نظریه امت وامت در الگوی جمهوری اسالمی 

شـهید بهشـتی در مـورد مفهـوم جمهـوری عقیـده داشـتند جمهـوری، تـوده ای اسـت، خلقـی 
اسـت، ناسـی اسـت، از عامه مردم اسـت با توجه به این نظر می توان گفت از منظر ایشـان مفهوم 
جمهـور معـادل خلـق، تـوده و مـردم اسـت و متـرادف بـا واژه »نـاس« می باشـد و این نـوع حکومت 
عامه مردم و حکومت ملت می باشد.) بهشتی، 1390، 12( نکته ای که نباید از آن غافل شد این 
گـون چـون جمهـوری کمونیسـتی، جمهـوری دموکراتیک،  کـه جمهـوری دارای اقسـام گونا اسـت 
و... دارد که جمهوری اسالمی از آن ها می باشد. اسالمی بودن حکومت ایران به این دلیل است 

که جمهوری اش برپایه مکتب اسالم است.) بهشتی، 1390، 15( 
کـه زمامـدارش از طریـق  کـه حکومتـی  »ایشـان در مـورد حکومـت جمهـوری عقیـده داشـتند 
کثریـت مـردم و قسـمت عمـده مـردم سـرکار می آیـد«) بهشـتی، 1390، 14(و »جمهـوری اسـالمی  ا
کثریت ملت به قدرت می رسـد و این یکی  که با پذیرش و انتخاب آزادانه ا نوع حکومتی اسـت 

از اساسی ترین پایه های جمهوری اسالمی است«.) بهشتی، 1390، 19( 
اصطالح جمهوری اسـالمی از شـعارهای اولیه درسـالهای نخسـتین انقالب اسـالمی بوده  و 
ی انقـالب شـکوهمند ایـران بـه عنـوان  بـه مـرور رواج و گسـترش پیـدا نمـود؛  تـا اینکـه پـس از پیـرو
نظـام سیاسـی مطلـوب جامعـه و نـوع حکومـت منتخـب پذیرفته شـد. و این واژه هـای جمهوری 
کشـور  کنـون مسـبوق بـه سـابقه در هیـچ  کـه تا و اسـالمی دارای ویژگی هـای ارزشـمندی می باشـد 
یـخ ذکـری از ایـن مفهـوم نشـده اسـت و فاقـد سـلیقه حقوقـی و  و نظامـی نبـوده و حتـی در طـول تار
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سیاسی می باشند.) هدایت نیا، 1382، 57( 
شهید بهشتی و همفکران او به ویژه حضرت امام خمینی؟هر؟ مبتکر این طرز نوع حکومت 
بایـد  نـوع حکومـت  کـه  ویـژه ای داشـتند  کیـد  تأ ایشـان  ولـی  بوده انـد  اسـالمی  یعنـی جمهـوری 
کـه متکـی به آراء مردم اسـت و از همین رو  جمهـوری باشـد.) هدایـت نیـا، 1382، 67-68(چـرا 

گفت حکومت مردم ساالری است. می توان 
شـهید بهشـتی مناسـب ترین شـکل و قالب برای نظام سیاسـی اسالم را »جمهوری« دانست 
کید شـده و نقش ملـت را در موارد زیر به  کـه بـه عنـوان یـک رکـن در قانون اساسـی نسـبت به آن تأ

رسمیت شناخته شده است.
1.انتخاب رهبر و زمامدار حکومت از سوی امت در دوران غیبت امام معصوم؟ع؟.

2. انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی به صورت 
مستقیم و بدون واسطه از سوی امت) بهشتی، 1390، 13-15( 

3. انتخـاب دسـتگاه قضایـی بـه صـورت غیرمسـتقیم )انتخـاب امـت از طریـق امامـت و 
رهبری(.

»گویـا مناسـب ترین شـکل نظـام در زمـان کنونی که الگوی نظام امـت و امامت می تواند قابل 
انطباق بر آن باشد. شکل جمهوری می باشد«.) جوان آراسته، بی تا، 104( 

کـه بـه ایـن نحـو متغیـر  کنونـی قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران  در نهایـت اصـل اول 
یافته اسـت و براسـا آن نوع حکومت جمهوری اسـالمی معرفی گردیده، بی تأثیر از اندیشـه شـهید 

بهشتی نبوده است1.

3- تأثیر نظریه امت و امامت در قانون اساسی 

ایـران مبیـن  »قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی  کـه  آمـده اسـت  قانـون اساسـی  در مقدمـه 

کــه در ایــن دوران با توجــه به ایدئولوژی هــای متعدد ســال های اولیه انقالب اســالمی چهار پیشــنهاد در  گفــت  1. مشــخصًا می تــوان 
ســطح افــکار در رابطــه با نــوع حکومت مطرح بود. جمهوری اســالمی، حکومت اســالمی، جمهوری سوسیالیســتی دینی، جمهوری 
گر نگوییم مســتقیمًا متأثر از اندیشــه شهید بهشتی نبوده  دموکراتیک، جمهوری اســالمی کنونی مندرج در اصل اول قانون اساســی، ا

گنجانده شد. که تحت تأثیر اندیشه های چنین اندیشمندانی در قانون اساسی  است، ولی باید اذعان داشت 
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کـه  براسـاس اصـول و ضوابـط اسـالمی اسـت  ایـران  نهادهـای فرهنگـی، سیاسـی و... جامعـه 
انعـکاس خواسـت قلبـی امـت  اسـالمی می باشـد. و دیگـر اینکـه  »حکومـت از دیـدگاه اسـالم 
برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست. بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی 
کـه بـه خـود سـازمان می دهد تا در روند تحول فکـری و عقیدتی راه خود  هم کیـش و هم فکـر اسـت 
را بـه سـوی هـدف نهایـی )حرکـت به سـوی اهلل( بگشـاید« و »زمینه تداوم ایـن انقالب را در داخل 
و خـارج از کشـور فراهـم نمایـد« و »راه تشـکیل امـت واحـد جهانـی را همـوار کنـد واسـتمرار مبارزه 
در نجـات ملـل محـروم و تحـت سـتم در تمامـی جهـان قـوام یابـد«. در همین راسـتا و بنابر والیت 
که منتخب ملت باشـد به وجود  امر و امامت مسـتمر قانون اساسـی زمینه تحقق رهبری فقیه را 

می آورد.) جوان آراسته، همان، 418( 
یادی بیانگر نظام امت و امامت اند. این اصل عبارتند از: در قانون اساسی اصول ز

1. در اصل دوم قانون اساسـی بند پنجم جمهوری اسـالمی ایران، نظامی اسـت بر پایه ایمان 
به... )امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب و اسالم(.

گسـترش و اسـتحکام روابـط بیـن  کـه بـر توسـعه،  2. در اصـل سـوم بنـد پانزدهـم و شـانزدهم 
همـه جوامـع اسـالمی و برقـراری وحـدت بیـن همه مسـلمانان و حمایت همه جانبـه از ملت های 

مستضعف.
3. اصـل پنجـم: در زمـان غیبـت امـام معصـوم؟ع؟ والیـت امـر و امامـت امـت برعهـده فقیـه 

عادل و... است.
اْعُبُدوِنـی1« همـه 

َ
ُکـْم ف ّبُ َنـا َر

َ
ـًة َواِحـَدًة َوأ ّمَ

ُ
ُتُکـْم أ ّمَ

ُ
 َهـِذِه أ

َ
کریمـه »ِإّن 4. اصـل یازدهـم: بـه حکـم آیـه 

مسلمان یک امتند...« در این اصل دولت موظف است سیاست های کلی خود را برپایه اتحاد 
بین ملت های امت اسالمی پایه ریزی نماید. تا بتواند زمینه وحدت را تحقق بخشد.

کـم در جمهوری اسـالمی ایران عبارتنـد از: قوه مقننه، قوه  5. اصـل پنجـاه و هفتـم: »قـوای حا
که زیرنظر والیت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند. مجریه، قوه قضائیه 

کـه بیـان مـی دارد »محتـوای اصـول مربوط به اسـالمی  6. ذیـل اصـل یکصـدو هفتـاد و هفتـم: 
بودن نظام... والیت امر و امامت امت... تغییرناپذیر است.

1. انبیاء / 92.
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که قانون گذار قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از  گفت  با نگاهی به این اصول می توان 
همان ابتدا نظام »والیت و امامت« را مورد توجه ویژه قرار داده است.

تأسـیس  و  انقـالب اسـالمی  پیـروزی  تأثیرگـذار در جریـان  از جملـه رهبـران  شـهید بهشـتی 
جمهوری اسـالمی در ایران بود. ایشـان با توجه به تجارب  عملی ارزنده ای و همچنین ذهنیتی 
کـه خـود ایشـان آن را نظریـه امـت و امامـت  گفتـه  کـه داشـتند از نوعـی نظریـه سیاسـی سـخن 
گذاشـتند و بـه تعبیـر خودشـان سـیمای قانـون اساسـی مـا مصـداق آن می باشـد)فیرحی، 1391، 
کـه ایـن نـام را از آن جهـت انتخـاب نمـود، چـون مربـوط بـه فرهنـگ  ی معتقـد بـود  277-278(و
کشـور ما این برای رهایی  که یک بار انقالبیون  کرده اسـت  که تجربه این را ثابت  اسـالم بود. چرا 
که  کردند و بعد نام مشروطه را برای نظام انتخاب نمودند و آن طوری  از استبداد و ظلم انقالب 
یه ای بود  که عار انقالبیون و مردم آن دوره انتظار آن را داشتند مفید و مؤثر واقع نشد به این دلیل 
که نام را برای  و مربوط به فرهنگ اسـالم نبوده به همین دلیل آن فقیه شـهید در این اندیشـه بود 
که نام نظام امت و امامت  که برگرفته از فرهنگ اسالم باشد. از همین رو بود  کند  نظام انتخاب 
را برگزیـد.) بهشـتی، 1390، 39( »منتهـا در اثنـای انقـالب چـون ایـن عنـوان هنـوز بـرای توده مردم 
گویا بود.  که بسـیار هم خوب و  روشـن نبود، به عنوان شـعار اول حکومت اسـالمی انتخاب شـد 
گفته شد جمهوری  سپس وقتی معلوم شد این نظام حکومتی رئیس جمهور هم دارد، آن وقت 
کامل این نظام، نظام امت و امامت است، در رأس این نظام اصول  اسالمی. ولی نام راستین و 
عقیدتـی و عملـی اسـالم براسـاس کتـاب و سـنت اسـت«.) بهشـتی، 1390، 39(بـا توجـه بـه این 
مطلـب همـه چیـز از این جـا نشـأت می گیـرد و صاحبـان اصلـی حـق در ایـن مکتـب و ایـن نظـام 
همانا مردمند. براساس کتاب و سنت همه نظر مکتب به عامه مردم است و آنهایی که در میان 
مـردم حـول ایـن مکتـب جمـع می شـوند و سـازمان می یابنـد، آن هـا می شـوند امت، و امـت غیر از 

ناس است. ولی اسالم در خدمت همه مردم است و خیر و صالح همه را می خواهد. 
و  اسـالمی  نظـر مکتـب  از  امـت  و  بشـری می اندیشـد  بـه سـعادت همـه جامعـه  نظـام  ایـن   
مبانـی عقیـده و عمـل اسـالم بـه طـور حتـم نیـاز بـه امامـت دارد و امـروز در ایـن عصـر غیبـت امـام 
زمان؟جع؟ امامت تحمیلی و تعیینی نیست بلکه پذیرفتنی و انتخابی است از این رو با توجه 
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بـه مطالـب فـوق رابطـه امـت و امت در عصر مشـخص اسـت. با یکدیگر رابطـه متقابل و تعهدآور 
دارنـد. )بهشـتی، 1390، 39(شـهید بهشـتی نظـام امـت و امامـت را تنهـا حکومت مشـروع دوران 

غیبت امام معصوم و منصوب می داند.) هدایت نیا، 1387، 37( 
که در آن به دو نقش وحی رسانی  گفتارهایی دارد  شهید بهشتی در مورد امامت و خاتمیت 
کیـد می کنـد.  این الگو بودن یک تعبیر دیگری از معنا و مفهوم امامت  و الگـو بـودن پیامبـر؟ص؟ تأ
است.  ایشان بین خاتمیت و امامت در اندیشه ی شیعه مالزمه ای می بیند و می گوید.)فیرحی، 
1391، 288( »ایـن دو مـورد مبنـای امامـت اسـت و اینکـه خاتمیـت و امامت را در این دو بحث 

کرد«. )فیرحی، 1391، 289(  به هم مربوط 
شـهید بهشـتی بـا اشـاره بـه لـزوم اسـتمرار رهبـری در جامعه از وجـوب حضور امامـان معصوم 
یم. و این نیاز ادامه می یابد  سخن می گوید: و می افزاید که به ما چنین رهبری و پیشوایی نیاز دار
که وجود چنین رهبری با توجه به خصلت خاص اجتماع محال باشد. و این به مسأله  تا زمانی 
خاتم االئمـه بـودن در زمـان امام حسـن عسـگری؟ع؟ ر می گردد و امامـت در اختیار مردم به پایان 
می رسـد و تبدیـل می شـود بـه امـام غائـب و ایـن اشـاره تمـام اندیشـه ایشـان را در بـاب امامـت و 
کیـد او بـر دو عنصـر تعیین کننـده، یعنـی  خاتمیـت را نشـان می دهد)فیرحـی، 1391، 289(و »تأ
علـم مصـون از خطـا نسـبت بـه شـریعت و نیز خصلت الگـو بودگی امام اسـت«.)فیرحی، 1391، 

 )289
شـهید بهشـتی بـا ایـن بررسـی و تحلیلـی که داشـت به رابطـه اجتهاد و رهبـری و همچنین به 

که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. بحث والیت فقیه در دوره ی غیبت می پردازد. 
در اندیشـه شـهید بهشـتی در دوره غیبـت بیـن اجتهـاد، مرجعیت و رهبـری رابطه وجود دارد 
کـه مـا شـیعیان در عصـر غیبـت بـدان معتقدیـم بایـد دارای شـرایط علـم و  و بـه نظـر او مرجعیتـی 
که مقداری از اثر امام معصوم؟ع؟  گاهی، عدالت و تقوا را داشـته باشـد.  زیربنایش این اسـت  آ
که مصون از خطا و لغزش است. زمامدار است و رهبر سیاسی مردم می باشد و در زمان غیبت 
گر در دوران امام معصوم؟ع؟ زندگی می کرد حداقل او به  که ا کسی را بپذیریم  باید به زمامداری 

فرمانروایی می رسید.)فیرحی، 1391، 289( 
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بنابراین ایشـان نتیجه می گیرد که از دید شـیعیان )بین مسـأله امامت و خاتمیت( و مسـائل 
ی این دیـدگاه را مبنای  مربـوط بـه زمامـداری و مرجعیـت ارتبـاط مسـتقیم هسـت و دیگـر اینکه و
دفـاع خـود در تصویـب اصـل پنجـم قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران )1358( قـرار داده 
که مربوط به والیت فقیه می باشد به توضیح  که در ادامه به طور مفصل در پاره این اصل  است. 

یم.)فیرحی، 1391، 290( آن می پرداز
نظـام مـورد نظـر شـهید بهشـتی نظـام امـت و امامـت بـود و آن را تنهـا حکومـت مشـروع دوران 
غیبـت امـام معصـوم و منصـوب می داند.مفهـوم نظـام امامـت در مکتـب اسـالم، نظامـی اسـت 
کـه زمامـدار و رهبـر جامعـه یـا مسـتقیمًا واسـطه از جانب خـدا منصوب می شـود، همانند امامت 
کـه بـه صـورت مسـتقیم از سـوی خداونـد بـه رهبـری جامعـه اسـالمی منصـوب  کـرم؟ص؟  پیامبـر ا

شدند و این مورد تأیید شیعه و سنی می باشد.) هدایت نیا، 1382، 59( 
کـه بـا هیـچ  کـه اسـالم نظـام سیاسـی خاصـی بـرای دوران غیبـت دارنـد.  ایشـان معتقـد بـود 
کـرده اسـت. کـه از آن بـه نظـام امـت و امامـت تعبیـر  نظامـی سیاسـی قابـل تطبیـق نمی باشـد. 
)هدایـت نیـا، 1382، 58(خـود ایشـان در جلسـه شـصت و ششـم بررسـی نهایـی تدویـن قانـون 
کـه: »مـا بـرای نظـام  اساسـی در خصـوص نظـام سیاسـی آینـده کشـور ایـن چنیـن ابـراز بیـان نمـود 
که می توانیم انتخاب بکنیم، همان نام اصیل اسالمی است، نظام امامت و  آینده بهترین نامی 
یشـه دارند و از یک مصدر هسـتند و  یشـه با هم یک ر که همین طور از نظر واژه و ر امت و امامتی 
کل امور فرهنگی مجلس،  ی بزرگ ما«) اداره  در مقام عینیت هم یکی هسـتند و این اسـت آرزو

 )1836 ،1364
کارآمـد  کـه از فرهنـگ دیگـری اخـذ شـده باشـد بـرای مکتـب اسـالم  ی بـه نظـام سیاسـی  و
کـه بـه ایرانیـان یـک بـار در گذشـته ایـن امـر را تجربـه نمودنـد. زمانـی که بسـاط  نمی دانسـت. چـرا 
نظام سـلطنتی را از بین بردند و نظام مشـروطه را جایگزین آن نمودند. اما نظام مشـروطه به دلیل 
کارآمـد واقـع نشـد. از  یتـی، ناهمگونـی بـا فرهنـگ اصیـل اسـالمی و مکتـب تشـیع  خاصیـت عار
این رو مبنای فکری ایشان مبنای نظام امت و امامت بود. اما به دلیل اینکه در هنگام انقالب، 
کثریت مردم روشـن نبوده به عنوان شـعار اول حکومت اسـالمی انتخاب  ایـن عنـوان هنـوز بـرای ا
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شـد کـه خیلـی هـم قابـل فهـم و درک بـود و بعـد از آن هـم هنگامـی کـه مشـخص شـد کسـی نظـام 
کـه  گفتـه جمهـوری اسـالمی. ولـی نـام اصلـی  حکومتـی رئیـس جمهـور هـم می خواهـد، آن زمـان 

کامل این نظام، نظام امت و امامت است.)بهشتی، 1390، 39(  حقیقی و 
یخ یک اصل و سـند زنده ای  موضـع شـهید بهشـتی در مـورد نظـام امـت و امامـت در طـول تار
کـه امامـت حضـرت علـی؟ع؟ بـه عنـوان امـام و رهبر  کـه ایشـان معتقـد بودنـد  اسـت و از آنجایـی 
کـرم؟ص؟ می باشـد. و ایـن بـه سـبب خویشـاوندی آن حضـرت بـا  جامعـه اسـالمی بعـد از رسـول ا
یـادی داشـتند و پـس از  کـرم؟ص؟ خویشـاوندان ز کـه پیامبـر ا کـرم؟ص؟ نبـوده اسـت. چـرا  پیامبـر ا
رحلت ایشـان، بسـیاری از بسـتگان او زنده بودند، حال با توجه به زمامداری حضرت علی؟ع؟ 
کرم؟ص؟ باید گفت که در مقام امامت بحث انسان ممتاز و با درایت و نمونه کامل  بعد از پیامبر ا
اسالمی مطرح است. و این مفهوم تا روز قیامت هم زنده است. بنابراین در جامعه  اسالمی رهبر 
و زمامدار حکومت باید نمونه تمام عیار و تجلی الگوی اسالمی باشد. و در انتخاب ایشان باید 
گـر گزینـه ی مطلـوب پیـدا نشـد، حداقـل بایـد نسـبی عمـل نمـود و معیار  معیارهـا رعایـت شـود و ا
کـه مدیریـت و رهبـری  ی ایـن معیـار و اصـل بایـد پایـدار و مقـاوم بـود  اول را مکتـب قـرار داد. و رو
کـه متضمـن تجلـی اسـالم راسـتین باشـد. و دیگـر اینکـه  جامعـه ی اسـالمی بایـد در خطـی باشـد 
گاه بـه زمـان، عـادل  کـه امامـت و رهبـری جامعـه اسـالمی مختـص فقیـه توانـای آ عقیـده داشـت 
بـا تقـوا، شـجاع و بـا تدبیـر اسـت و جامعـه مکتبـی جامعـه ای اسـت که براسـاس امامـت و والیت 

فقیهی با چنین شرایطی اداره می شود.) بهشتی،1390، 49( 

نتیجه گیری 
قانـون اساسـی حاصـل زحمـات و آراء نخبـگان یـک جامعـه در جهـت برنامه ریـزی و تثبیـت 
امـور جامعـه بـرای نیـل بـر وضعیتـی مطلـوب اسـت. بـدون شـک شـهید بهشـتی از نظریه پـردازان 
ارزنده  و برجسته قانون اساسی می باشدو آراء و اندیشه های ایشاندر قانون اساسی منعکساست 
گردید  و با مطالعه آثار و نوشتار به خوبی می توان مضامین قانون را شناخت. در این مقاله سعی 
یکرد شـهید بهشـتیدر مورد قانون اساسیجمهوری اسالمی ایران، نظریه معروف  ضمناشـاره به رو
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که در چارچوب و منبای آراء شهید بهشتی در نظام حقوقی ایران مطرح و توسعه  امت و امامت 
گـردد. در مـورد قانون اساسـی شـهید بهشـتی بر ایـن باور بود که این قانـون برپایه رأی  یافـت اشـاره 
که نوع حکومت ایران, جمهوری اسـالمی اسـت تهیه و تنظیم شـده اسـت. و باید در  قاطع مردم 
جهـت مصالـح همـه آحـاد ملـت شـریف ایـران اسـالمی بـه کار گرفتـه شـود و منافـع همـه اقشـار و 

گروه ها را تأمین نماید.
از نظـر شـهید دکتـر بهشـتی نظـام سیاسـی در دوران غیبـت امـام معصـوم؟ع؟، نظـام امـت 
یـه ای و متأثـر از فرهنگ  کـه معتقـد بـود ایـن نظـام همانند نظام مشـروطه عار وامامـت اسـت. چـرا 
غرب نبود بلکه مربوط به فرهنگ اسـالم اسـت و هیچ نظامی با آن قابل مقایسـه نیسـت. نظامی 
کـه مکتبـی بـودن و تحمیلـی نبودن از مهم ترین ویژگی های آن محسـوب می گردد ودیگر اینکه در 
رأس نظـام سیاسـی مـورد نظـر ایشـان اصـول کلـی و عمـل اسـالم براسـاس کتاب و سـنت اسـت و 
کسی که در رأس این نظام مطلوب قرار می گیرد باید همانند پیامبران همفکر و همراه مردم باشد 

ی و عامه مردم نباشد. که هیچ فاصله ای میان و گونه ای  به 
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