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 چکیده

 جایگاه-۱:دارد وجود اسالمی حکومت باب در بنیادین مساله دو
 هایپاسخ. اسالمی حکومت در مردم نقش-۲اسالمی حکومت فقهی

 نوع که طوری به شده، داده مذکور مساله دو به متنوعی و مختلف
 پی در را مشروعیت عدم یا مشروعیت تواند می شده ارائه پاسخ
 به یگوناگون رویکردهای نیز اسالمی متفکران بین در. باشد داشته

 برپایی تحریم به قائل برخی که بطوری دارد وجود مسأله دو این
 اوامر تداوم بر عقیده برخی مقابل در و غیبت زمان در حکومت
 کدام هر اساس این بر و دارند را آن برپایی وجوب و الهی اجتماعی
 می عرضه اسالم تاریخ طول در را سیاسی قدرت از خاصی ساختار

 جانشینان و انبیا حکومت در که حقیقی، اسالم در اما. دارند
 در مردم حضور رویکرد است، کرده پیدا عینی نمود راستینشان

 و سیستم جهت همین به. باشدمی پررنگ حکومت بطن و تشکیل
 تربیش است، شده داده بیرون هاپاسخ آن تبع به که حکومتی روش

 به سیاسی قدرت اعطا و حکومت در مردم اصلی نقش بر متمرکز
 و دهدمی بیرون را حکومت یشیوه اسالم در امر این و است آنان

 به را دینی ساالری مردم که بطوری آورد،می عمل به حمایت آن از
 برپایی)هدف این تحقق جهت ممکن کار و ساز ترینعمده مثابه

 دهش ذکر های گزاره به توجه با. گزیندبرمی( آن تداوم و حکومت
 حکومت پایی بر  که کند می دنبال را هدف این فوق پژوهش
 استمرار، و تشکیل در و بوده مشروع غیبت زمان در اسالمی

 قیقتح روش با پژوهش. دارد دموکراسی با تنگاتنگی وابستگی
 .است شده انجام تحلیلی -توصیفی

  
 ساالری، مردم اسالمی، حکومت اسالم، حکومت، : ژه وا کلید
 .دینی ساالری مردم

 
 ۱5/09/۱400تاریخ دریافت: 
 ۲۱/۱۲/۱400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول vahedyarijanyounes@gmail.com   

 مقدمه
خلقت  وسرشت بشر طوری آفریده شده که نیاز به زندگی اجتماعی 

 یاجتماع اتیو ح یگروه یزندگ ازمندیانسان ن د،یتردیب دارد.
در  یاوست. ممکن است کس اتیالزمة ح بودنیاست؛ چون اجتماع

 یراب یستیز نیداشته باشد؛ اما چن یانفراد یزندگ یاصومعه ای رید
پس به  .(۱)«مسؤوالنه نخواهد بود اتیح یعنی ؛یانسان یزندگ یو

م برای تنظی وانین و مقرراتناگزیر این زندگی اجتماعی نیازمند ق
باید برپایه احکام  این مقررات اسالماز نظر  روابط اجتماعی است و

 یوجود یاست که محتوا یحکومت یحکومت اسالم الهی باشد.
اسالم،  دگاهی. حکومت از ددهدیجهت و حرکت م را اسالمآن

بلکه  تسین یگروه ای یفرد یو سلطه گر یبرخاسته از موضع طبقات
ود و هم فکر است که به خ شیهم ک یملت یاسیتبلور آرمان س

را  دراه خو ،یدتیو عق یتا در روند تحول فکر دهدیسازمان م
ضرورت وجود .دیاهلل( بگشا یسو)حرکت به ییهدف نها یسوبه

)قرآن، سنت، اجماع و  یدر منابع و مأخذ اسالم یحکومت اسالم
 وانتیبا دقت در منابع مذکور م نیچنشده است. هم انیب قایعقل( دق

 یکل یاستهایاهداف و س اجرای نقش اصلی مردم در جهت  به
همان اصول  ،یکل یهااستیمنظور از س برد. یپ یحکومت اسالم

و  یتصاداق ،یفرهنگ ،یاسیس یهایزیرحاکم بر برنامه یارزش
. باشد بندیبه آن پا دیبا یحکومت اسالم کیاست که  یاجتماع

اصول  نیاز ا کیهر  یکاربرد یهاو روش ییاجرا یهاوهیش کنیول
 متفاوت باشد. یاهر جامعه یاجتماع طیاست با توجه به شراممکن 

امیرالمومنین)ع( در آغاز حکومت خویش به این نکته کلیدی توجه 
اگر حضور انبوه جمعیت نبود و » داشتند  به طوری که می فرمایند:

خداوند از علماء پیمان نگرفته بود که در مقابل پرخوری ظالم و 
افسار خالفت را به گردن شترش  گرسنگی مظلوم ساکت ننشینند

 فوق به مقدمهبا توجه  (۳خطبه ،)نهج البالغه«  .می انداختم
ضرورت و مستندات حکومت اسالمی را بیان کرده و همچنین به 

 مردم ساالری دینی )دموکراسی(می پردازیم. گزاره
 

 ضرورت تشکیل حکومت اسالمی
ت از واجبا یبزرگبخش  یاست اجرا ریو انکار ناپذ یهیبد کهچنان

 کیمتوقف خواهد بود و چنانچه  یبر وجود حکومت اسالم نید
نمی توان اغلب احکام اسالمی وجود نداشته باشد  یحکومت اسالم

نخواهد  یمتجل کامل اسالم یمایو هرگز س را به اجرا گذاشت
  .افتیاسالم ، تحقق نخواهد  تیو مورد نظر حاکم دو آثار مفی  شد

است و  وستهیبه هم پ یمجموعه  کیاسالم ، واضح است که  پر
به هم  ریزنج یآن همچون حلقه ها یو اجتماع یواجبات فرد

الزم را خواهد  ی جهیکامل آن نت یو مرتبط اند و اجرا وستهیپ
در مکان  نیحبل اهلل المت نچند حلقه از ای و چنانچه دیبخش

 یشد و ازهم م اهدپاره خو ریکل زنج رندیمخصوص خود قرار نگ
 یم ینقش سر در بدن را بازتشکیل حکومت که  یژهگسلد، به و

است، به  یاتیح امور گریاز د شیاسالم ب تیموجود یکند و برا
م اسال در بقای نقش را نیترده ارزن یحکومت اسالم گرید ریتعب

و  دیآ یاسالم به چشم نم تیکند و چنانچه نباشد موجود یم فایا
 ید ، فلذا حکومت اسالمگرد ینم دایآثار ثمر بخش آن هو

قاطع هر فرد مسلمان است که  اوجب واجبات است و وظیفه ی  از
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 و همکاران  خوشبخت عرفان  384

 ۱40۱تابستان ، ۲، شماره 6 دوره  محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی با -فصلنامه علمی

 یحکومت اسالم یو ابقا ایاح یو توان خود برا تیبه تناسب ظرف
 ید.تالش نما

حکومت که شعبه ای » طه امام خمینی)ره( میفرمایند:همین رابدر
سلم( است یکی  از والیت مطلقه ی رسول اهلل)صلی اهلل علیه وآله و

از احکام اولیه ی اسالم است و مقدم برتمام احکام فرعیه، حتی 
  (۲.)نماز و روزه و حج است

از  یاریبس یلیتعط یگفته شد فقدان حکومت اسالم چنانکه
ه قضای به طور مثال تشکیل قوهواجبات را به دنبال خواهد داشت ، 

هر نظام  یرکن اصل مطرح است که در ذیل آن بحث قضاوت
باشد ، بر اساس  یاسالم ریچنانچه حکومت غ، است  یاجتماع

ه ها ب یاستوار خواهد بود و دادگستر یاسالم ریغ یمدن یها ستمیس
و خالف آنچه که مورد نظر  دخواهند شره ادا یاسالم ریغ یوه یش

 کیخواهند داد ، بالفرض چنانچه  یاسالم است را عتیشر
 نیاول دیایکار ب یرو یاسالم عه یجام کیدر  کیئحکومت ال

خواهد بود ،  یاسالم یقضائ ستمیس دنیخواهد کرد برچ که یکار
 از مسائل گرید یاریو ارث و بس اتیقصاص و د له یمسئ جهیدر نت
 هجیقضاوت خواهند شد و در نت یاسالم ریغ یها ستمیس ی وهیبه ش
 یباق یمسائل قضائ زه یدر حو یاسالم یاز اسالم و داور یآثار

از فقدان نظام  یاز مشکالت ناش یتنها بخش نینخواهد ماند، و ا
 .در جوامع مسلمان است یاسالم

« والیت و زعامت در اسالم»عالمه طباطبایى در بحثى تحت عنوان 
مسألة ضرورت تشکیل دولت اسالمى را از نظر فلسفة اجتماعى 

دانستن والیت و ریاسالم مورد بحث قرار داده و ضمن ضرو
سرپرستی در جامعه، مسألة والیت و سرپرستی را فطری معرفی 

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ »کند.ایشان با استناد به آیة می
کْثَرَ أَالَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ 

بنای اسالم و احکام اسالمی را بر ( ۳0/۳0قرآن:) «النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ
شمارد و بنا بر همین اصل، احکام ضروری فطرت اساس فطرت مى

داند و مسألة نیاز به تشکیالت حکومتی و را مورد تأیید اسالم می
 (۳ ).کندوالیت را از جمله ضروریات احکام فطرت ذکر می

بودن این مسأله تا جایی بود که در زمان حیات فطری آشکاریِ
پیامبر و خصوصاً پس از هجرت، با اینکه همة شؤون حکومتی از 
قبیل ادارة امور مردم، نصب والت و قضات، ادارة صدقات و اوقاف، 

شد و مسلمین از تعلیم و تربیت عمومی و ارسال مبلغین عملی می
گاه از اصل کردند، لکن هیچمور غیر مهم از ایشان بسیار سؤال میا

 .لزوم تشکیل حکومت، سؤالی نکردند

نمودن جریان سقیفه بعد از رحلت پیامبر همچنین با مطرح عالمه
همه با »نویسد: و اینکه کسی اصل لزوم خلیفه را منکر نشد، می

یان مسلمین کردند که ضروری است که در مفطرت خود درک می
مسأله را امضای قطعی  حکومتی وجود داشته باشد و دین اسالم، این

 «نموده است

« دالیل لزوم تشکیل حکومت»حضرت امام )ره( در ذیل عنوان 
پس از رحلت رسول اکرم )ص( هیچ یک از مسلمانان : »فرمایدمی

است، تردید نداشت. هیچ کس در این مسأله که حکومت الزم 
نگفت که حکومت الزم نداریم. چنین حرفى از هیچ کس شنیده 
نشد. در ضرورت تشکیل حکومت، همه اتفاق نظر داشتند. اختالف 

دار این امر شود و رئیس دولت باشد. به فقط در کسى بود که عهده

همین خاطر، پس از رسول اکرم و در زمان متصدیان خالفت و زمان 
امیر )ع( حکومت تشکیل شد، سازمان دولتى وجود داشت  حضرت

 (۲)«گرفتو اداره و اجرا صورت مى

حضرت امام )ره( در مورد اثباتِ لزوم تشکیل حکومت از طریق 
بدیهى است ضرورت اجراى احکام : سدنویلزوم استمرار احکام می

ورده است، منحصر که تشکیل حکومت رسول اکرم )ص( را الزم آ
و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت نیز ادامه دارد. 
طبق آیات شریفه، احکام اسالم، محدود به زمان و مکان نیست؛ 

این احکام، تنها براى زمان رسول  .تاالجراسلکه تا ابد باقى و الزمب
گونه نیست اکرم )ص( نیامده است تا پس از آن متروک شود. این

اجرا  -قانون جزاى اسالم  -س از رسول اکرم، حدود و قصاص که پ
نشود یا انواع مالیاتهاى مقرر، گرفته نشود یا دفاع از سرزمین و امت 

پذیر یا اسالم تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسالم، تعطیل
منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خالف ضروریات 

چون اجراى احکام، پس از رسول  اعتقادى اسالم است. بنابراین،
اکرم )ص( و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى 

 ،یحکام اسالمبد و همچنین اایدستگاه اجرا و اداره، ضرورت مى
و  یباق امت،یو حقوق تا روز ق یاسیس ،یاقتصاد نیاعم از قوان

 نینسخ نشده و از ب یاز احکام اله کی چی. هباشدیاالجرا مالزم
 کندیم جابیرا ا یاحکام، نظام یشگیبقا و دوام هم نینرفته است. ا

ها آن یدار اجراکرده، عهده نیاحکام را تضم نیا ادتیو س اعتبارکه 
حکومت  ییجز از رهگذر برپا یاحکام اله یاجرا رایشود؛ ز

 یسوصورت، جامعه مسلماً به نیا ری. در غستین ریپذامکان یاسالم
خواهد  یبر همة امور آن مستول ینظمیتالل و بهرج و مرج رفته، اخ

 .شد
 

 مستندات حکومت اسالمی
 : کتاب

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ »
سٌ شَدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْ

از (  5۷/۲5:قرآن)« اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیز
 .جمله اهداف انبیا را استقرار قسط و عدل برشمرده است

های ارسال از جمله غایت و غرض« لیقوم الناسُ بالقسط»عبارت 
داند. رُسُل و انزال میزان را اقامة قسط و عدل توسط مردم می

همچنین در آیات دیگری از قرآن، اهداف و وظایف انبیای الهی 
،  برقراری جامعة توحیدی ضد طاغوت، پرستش خدا و عبودیت

ت  و تعلیم و تربی نرهانیدن انسانها از اسارتها و حاکمیت مستضعفی
شدن این اهداف، نیازمند دهتردید پیاذکر گردیده است. بی

باشد که نمودن امکاناتی میریزی و فراهمگذاری، برنامهسیاست
. پذیر نیستبدون تشکیل حکومت و دستگاههای حکومتی امکان

در واقع بین این دو، مالزمة عقلی وجود دارد و اجرای اهداف انبیا 
 .بدون وجود حکومت ممکن نیست

ر کچند آیة بعد، سخن از شکست لشدر  خداوند در همین ماجرا     
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ »اسرائیل به میان آورده است:جالوت در برابر بنی

وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا یَشاءُ وَ 
 لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لکِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍلَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ 

دهد که خوبی نشان میجملة اخیر به (6۲/۲:قرآن) .« عَلَى الْعالَمِینَ
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 385  آن در ساالری مردم نقش و اسالمی حکومت فقهی جایگاه 
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اگر حکومت مقتدر و نیرومندی نباشد و جلوی طاغیان و سرکشان 
شود. به این ترتیب، حکومت عادالنه، را نگیرد، زمین پر از فساد می

لهی است که جلوی مفاسد دینی و اجتماعی یکی از عطایای بزرگ ا
 (4) .گیردرا می

سعادت نوع بشر به حد »نویسد: عالمه طباطبایی در ذیل آیة فوق می
رسد، مگر به اجتماع و تعاون و معلوم است که اجتماع و کمال نمى

ساختمان اجتماع گیرد، مگر وقتى که وحدتى در تعاون شکل نمی
پدید آید و اعضاى اجتماع و اجزاى آن با یکدیگر متحد شوند؛ 

ای که تمامى افراد اجتماع چون تن واحد شوند، همه، گونهبه
هماهنگ با یک جان و یک تن، فعل و انفعال داشته باشند. وحدت 
اجتماعى و محل و مرکب این وحدت که عبارت است از اجتماع 

ه به حال وحدت اجتماعى عالم شهود و محل افراد نوع، حالى شبی
. مراغی نیز در ذیل این آیه اختیار ملک و فرمانروای (۳) «آن دارد

 (5) .داند عادل را برای جلوگیری از اختالف ناگزیر می
 

 سنت
ه هدنقل های  متعددی  چنین مسئولیتی را)تشکیل حکومت( بر ع

 شرایط آنرابیان نموده است.فقیه گذاشته و 
یکى از دالیل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است که در طول تاریخ 
مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق)ع( مى 

من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حاللنا و »... فرماید: 
به حکماً فانى قد جعلته علیکم حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا 

حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا 
 (6)« رد و الرادعلینا کالراد على اهلل وهو على حد الشرک باهلل

از امام »کلینى)ره( به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى کند: 
و « دین»)شیعیان( که در باب  صادق)ع( پرسیدم: دو نفر از ما

نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان ] حکومت هاى « میراث»
جور[ جهت حل آن مى روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت 
فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع 

 وبه سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این ر
آنچه بر اساس حکم او دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ 
هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم 
طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر 

 ایُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوو مى فرماید: باشند 
آن گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ ، أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ

امام)ع( فرمود: باید به کسانى از شما )شیعیان( که حدیث و سخنان 
ما را روایت مى کنند و در حالل و حرام ما به دقت مى نگرند و 
احکام ما را به خوبى باز مى شناسند )عالم عادل(، مراجعه کنند و 

عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار  او را به
دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم 
خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد 

 چنین چیزى در حد شرک به خداکند، خدا را رد کرده است و 
بر جنبه هاى ایجابى و  داللت حدیث بر والیت فقیه مشتمل«. است

 . سلبى است
از یک طرف امام صادق)ع( مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و  -۱

 قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد

جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از  -۲ 
 . فقیهان جامع شرایط مکلف مى سازد

؛ او را حاکم بر شما قرار «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»عبارت  -۳ 
دادم.، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و 
مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى داللت دارد؛ زیرا 
هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن 
آنچه جهت و مالک عمل است، پاسخ امام)ع( است و سخن آن 

فانى قد جعلته علیکم »مى باشد. خصوصاً جمله حضرت نیز عام 
که داللت بر حکومت داردنسبت -« حاکم»با توجه به واژه « حاکماً

به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز مى 
قرینه هاى روشن دیگرى نیز در پاسخ امام)ع( وجود دارد؛ از  .شود

مراجعه به طاغوت ها به طور  استناد به آیه شریفه و منع از  جمله:
مام)ع( دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را ا کلى؛

مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى داند؛ حتى اگر قضاوت 
آنان عادالنه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت هایى در نگاه 

مراجعه قرآن و اهل بیت)ع( نامشروع و مردود است. بنابراین تنها 
که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است  -به حکومت مشروع 

 مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.
، بیین این روایتامام راحل)ره( در کتاب والیت فقیه در تفسیر و ت

همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد چنین مى نگارد: 
موضوع سؤال حکم کلى بوده  امام)ع( به آیه شریفه به دست مى آید،

و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى 
حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى شود 
و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات 
براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر 

وع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول گردد و رج
محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این 
روایت از امام)ع( سؤال مى شود که: آیا به سالطین و قدرت هاى 
حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به 

نهى مى فرمایند  چه اجرایى و چه قضایى-مقامات حکومتى ناروا 
و دستور مى دهند که ملت اسالم در امور خود، نباید به سالطین و 
حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند 
حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام 
کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده 

باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اند، 
اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات 

 .سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید
؛ یعنى، «طاغوت»هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به 

به وسیله این قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که 
فانما »قدرت ها و دستگاه هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید 

، به حرام دست پیدا کرده و حق «یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له
ندارد در آن تصرف کند.... این حکم سیاست اسالم است. حکمى 
است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاى ناروا و 

دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى  قضاتى که
دولتى جائر و غیراسالمى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى)ع( و 
کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. 
مقصود اصلى این بوده که نگذارند سالطین و قضاتى که از عمّال آنها 
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 و همکاران  خوشبخت عرفان  386

 ۱40۱تابستان ، ۲، شماره 6 دوره  محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی با -فصلنامه علمی

دم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف هستند، مرجع امور باشند و مر
ملت اسالم چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به 

قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى »چه مقامى رجوع کنند؟ 
 «حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا حدیثنا و نظر فى 

رام حدیث ما که به حالل و ح در اختالفات به راویان :گفته اند
طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى خدا 

 «مى شناسند، رجوع کنند
 

 دلیل عقلی
 وجود دارد:« والیت فقیه»تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی بر 

 بیان اول:
 : این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است

 حاکمیت مطلق و مقبول مطابق جهان بینی توحیدی حاکمیت معقول
 الهی است.

تنها ابزار اعمال حاکمیت الهی است )اصل لزوم حکومت اسالمی 
 سنخیت بین نوع حاکمیت و نوع حکومت(.

هدف از حکومت اسالمی, اجرای قانون الهی است که متضمن 
 تکامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.

 ایسته دارد.هر حکومتی نیاز به حاکم و رهبری ش
تعیین پیامبر اکرم ـ صلّی اهلل علیه و آله وسلّم ـ و  حکمت الهی

 تأمین برای تبیینامامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر 
در عصر طوالنی غیبت و  است. و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده

عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیک ترین افراد به معصوم )در 
بر  ل ( به عنوان نایب و جانشین آنانخصیصه مهم علم و عمدو 

ک نزدی شایسته وارستهفقیهان اساس حکمت الهی ضروری می باشد.
رهبری فقیهان جامع شرایط به فراد به معصوم می باشند و ترین ا

 مقتضای حکمت الهی در عصر غیبت ثابت است.
د که آن چه در در توضیح دلیل فوق اشاره به این نکته ضرورت دار

ین غرض به بهترین متحصیل و تأ ،مورد حکمت الهی مطرح است
 ردم و بهشکل ممکن است. اگر برای انتظام امور دینی و دنیایی م

اقامه دین و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته  تعبیر دیگر
انتخاب فقیه از سوی مردم  ،نظیر نصب فقیه از سوی معصوم)ع(شد با

ان از سوی مردم با نظارت فقیهان ب مؤمن عادل کاردو یا انتخا
حکمت الهی ایجاب می کند که مطمئن ترین و مؤثر ترین راه وصول 
به آن در اختیار بندگان قرار گیرد. بی شک همراهی دو امتیاز بسیار 

به جهت نقش  در رهبری پیامبر و امام« نصب»و  «عصمت»مهم 
آفرینی ویژه این امتیازها در تأمین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی 

ن در میان مردم بوده است. در مورد رهبری پیامبر و امام معصوم ای
با معرفی آنان به عنوان  امکان نیز وجود داشت که خداوند

معصومان که شایسته رهبری اند, گزینش آنان به عنوان رهبر را در 
مردم قرار دهد )نفی امتیاز نصب در رهبر( یا حتی مردم با  اختیار

وجود معصوم, اقدام به گزینش رهبر غیر معصومی نمایند که تحت 
نظارت پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبری نمایند )نفی هر دو امتیاز 
عصمت و نصب در رهبری با وجود پیامبر یا امام(. اما سؤال اساسی 

اه ها به یک میزان توان تأمین غرض شارع این است که آیا این ر
در رهبری « عصمت و نصب»مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت 

پیامبر و امام, دلیل روشنی است بر این که راه های چند گانه موجود 

برای رهبری حکومت اسالمی از توان و ضمانت اجرای یکسانی 
ر از تبرخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را برگزیده است که بر

راه مطمئن تر را  ت. عقل نیز در میان راه های بدیلسایر راه ها اس
 انتخاب نموده به آن حکم می نماید.

 غیر مقدور است،« عصمت»جا که شرط  در مورد رهبری فقیه از آن
گزین آن می گردد، به  بدل اضطراری جایاز باب « عدالت»شرط 

ن و اختیار است و حال امکا شرط در عصمت والی،» تعبیر دیگر
میان دو شرط  ازبدین ترتیب . «شرط در حال اضطرار عدالت،

به ناچار در عصر غیبت منتفی  شرط اول عصمت و نصب در والی
اما شرط دوم که تعیین و نصب والی و زمامدار به اقتضای  است

حکمت الهی می باشد. به قوت خود باقی است. عقل حکم می کند 
م تعیین مجری آن به دست کسی باشد که که هم تنظیم قانون و ه

حاکمیت تشریعی مختص ذات اوست. نکته مهم دیگر این است که 
نیابت فقیه از امام معصوم ایجاب می کند در مقام زعامت سیاسی 

از )ع(نیز نوع حکومت و رهبری فقیه با نوع رهبری امام معصوم 
اصب نسنخ واحد یعنی انتصابی باشد. از سوی دیگر تفکیک میان م

 سه گانه فقیه وجهی ندارد.
 با این دلیل عقلی می توان امور زیر را ثابت نمود:

 اسالمیضرورت حکومت 
 امام و فقیه جامع شرایط والیت و رهبری پیامبر،

 تعیین و نصب والیت از سوی خداوند؛
برابری قلمرو اختیارات نایب )فقیه جامع شرایط( با منوب عنه )امام 

 .ارد استثنا شدهو پیامبر( جز در مو
 

 مردم ساالری دینی

 انطباق آن تیغرب و قابل یمدن یو نظام ها یدرباره دموکراس بحث
لمانان مس ییتا آشنا نهیرید یقدمت عت،یبا بستر شر یدر جوامع اسالم

چهارگانه  یحکومت ها هیافالطون و ارسطو و نظر یبا آرا
 دارد یرانیو ت یگارشیلا ،یدموکراس ،یتوکراسیآرس
 :و اسالم دو نظر وجود داشت یدموکراس قیدر تطب ران،یا در

بشر با  یو قواعد مدون خدا برا نیاسالم به عنوان مجموعه قوان -۱
آن  ،یو مفسرانِ متخصص، با دموکراس انیطبقه متول یحضور رسم

و مشارکت  یریگ میگونه که مردم اعم از همه گروه ها حق تصم
 ینور فضل اهلل خی. شستیازگار نس یطیشرا چیداشته باشند، تحت ه

 (۷.) داشت. شیگرا شهیاند نیبر ا

ت با کاربس یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس نشیاسالم به عنوان ب -۲ 
 یروش عمل ینوع ةبه مثاب یخود با دموکراس یاقتصاد ژهیو یها

و  یدر جامعه باشد وفاق و هم دل نینهاد د یکه ضامن بقا یحکومت
 ینیو عالمه نائ یاسدآباد نیجمال الد دیچون س یرد. بزرگانانطباق دا

 (8).داشتند شیگرا شهیاند نیبر ا

و مهم همه  یسؤال اصل زین ستمیقرن ب یانیپا یدهه ها نیا در
ان تو یم ایاست: آ یکی یدرباره مقوله دموکراس یمتفکران اسالم

 کیو نو که نه به عنوان  نیامروز یرا با دموکراس ینید تیحاکم
 یوشو ر یتکنولوژ کیبلکه به عنوان  ،یاسیس هیو نظر یدئولوژیا

مطرح است، سازگار کرد؟ بر فرضِ  نقدرت و نظارت بر آ عیدر توز
ونه چگ یسازگار نیا ،ینید تیبا حاکم یدموکراس یقبولِ سازگار

 دارد؟ یاز آن سازگار یاست و با چه مدل
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سؤاالت دارد:  نیتام به جواب ا یبستگ یسازگار نید ار ای قبول
رد؟ دا یفیچه تعر ،یروش حکمران نیبه عنوان کارآمدتر یدموکراس

 هیالسو یعل ینیو د کیالئ یو در نظام ها یخنث تاًیروش ها ماه ایآ
 قابل استعمال است؟

 ،یمشارکت مردم یرا به معنا یدموکراس یدانشوران اسالم یبرخ
آن، به  یدانند و فارغ از مبان یقانون م تیحاکم ایاستبداد  ینف

 معتقدند. یاسالم با دموکراس یسازگار
جه را با تو تیحکومت اکثر یبه معنا یدموکراس یعالمه طباطبائ

 یسازگار با اسالم نم یمردم تیبه خصوص مشروع آن  یبه مبان
و  یگریبزرگ د نید چیکه ه نیپس از بحث درباره ا شانیدانند. ا

ل توجه به مسائ نهیتوانند با اسالم در زم ینم یویدن یدئولوژیا یحت
آبِ م یسخن را متوجه روشن فکران غرب یکنند، رو بترقا یاجتماع

 یاجتماع نیمواز کنند یگرداند که ادعا م یمسلمان م یکشورها
 یایچه در دن ست،ین دیجد یایدن طیقابل انطباق با شرا گریاسالم، د

 نییرا تع یو روابط اجتماع نیقوان تیاست ماه آن چه قرار دیجد
 یم ادآوریرا رد کرده و  دعاا نیا شانیاست. ا تیاکثر یکند، رأ

 انیاست. همه اد نیرخ داده، عکس ا خیشوند که آن چه در تار
خوشامد  تیاکثر یآن که به اهوا و آرزوها یبزرگ در ابتدا به جا

غالباً آن چه را حق و بر افتادند. انسان ها  یبا آن ها در م ندیبگو
 یقرآن م زا یاتیحق است، چندان خوش ندارند و بعد از اشاره به آ

درست و  شهیرا هم تیصورت اگر خواست اکثر نی: در اندیگو
 .ستیدرست ن م،یالزام آور بدان

 و دیمتد و فن جد ینوع یدموکراس»: سدینو یمعاصر م یا سندهینو
از  یاست. البته ممکن است کس یو امروز ییعقال یعرف یجربه ات

 بکند؛ مثال یمسلک ای کیدئولوژیا ،یاخالق یریتعب یدموکراس
ام و نظ یو انسان شناس ینیجهان ب ینوع ،ی: پشت دموکراسدیبگو

پشت  مییبگو دیبه گمان ما با. استنهفته  یخاص یمند دهیو ا یارزش
 یدئولوژیا زیو فکس ن وتریو کامپ یافوگریالکتروکار د ته،یسیالکتر

 یافک ماریب یبهبود یآورندگانشان، تنها دعا را برا دیاست، چون پد
د هستن یقائل به استفاده از اسباب و علل ماد یدانند، در زندگ ینم

دهند و صرف نظر از  یم صیانسان الزم تشخ یو علم و دانش را برا
دم ع ایصرف نظر از اعتقاد  آن مذهب و اصوال ای نیاعتقاد داشتن به ا

آن ها و  شیخدمت به خلق و اهتمام به رفاه و آسا ن،یاعتقاد به د
 (9).«نندیب یجهان را با ارزش م نیسعادت ا

استاد دانشگاه جرج تاول و دکتر  «تویجان اسپوز»دکتر  نیچن هم
 یرکاً مقاله امشت یدر باب مناسبات اسالم و دموکراس« جان وال»

 دیبا تجد یدموکراس ایآ»شود:  یسؤال آغاز م نینوشته اند که با ا
سؤال، اوالً:  نیآنان ضمن پاسخ به ا« ناسازگار است؟! یاسالم اتیح

قرار داده اند  دیرا مورد ترد یدموکراس یبرا نیمفهوم واحد و متع
ا زبان بو متناسب  ینید میدر شبکه مفاه ی: آن را قابل بازسازاًیو ثان

 یقو اریبس یها هیآن دانسته اند. آنان معتقدند ما یو محتوا
چون  یمیاسالم وجود دارد؛ مفاه یاسیدر فرهنگ س کیدموکرات

اصطالحات  نیکه از ا یداشتدر نحوه بر یشورا، اجماع و خالفت. ول
آن ها وارد  یبر دعاو یوجود دارد و اعتراضات یکرده اند، تأمالت

 (۱0).شده است

 نیب یسازگار یبرا یمعاصر گرچه خود مدل سندگانیاز نو یکی
: سدینو یم ییدر جا (۱۱)،دهد یارائه م ینید تیاسالم و حاکم

 هینظر کیبر  سمیبرالیدارد که ل یمعلوم م سمیبرالیل قیدق یبررس»
د، کن یم نیآن را تأم یانجام منطق ااست که نه تنه یشناخت متک

الخطا بودن انسان ... از  زیجا هیهست؛ نظر زیبلکه ضامن تحقق آن ن
و مقوالت  یدموکراس انیمحکم م یوندهایمقدمه مختصر پ نیا

 استنتاج عتیچون ثروت، قدرت، عدالت، انسان، خدا و طب یفرهنگ
 (۱۱).«شود یم

غرب  یِدموکراس فرض که شیپ نیاگر ما با تسمک به ا یحتّ
است و بلکه  نیمغرب زم یو محصول تالش علم میعظ یدستاورد

ت، و اس یاسیس ةشیبشر در اند یدستاورد علم نیآخر ،یبه قول بعض
ار سازگ یاسالم با دموکراس ییاجرا یها وهیها و ش زمیمکان یاز طرف

ز و ا میشو یبا دموکراس ینید تیاست، قائل به عدم تعارض حاکم
باز  میها سخن بران یدئولوژینسبت به ا یروش دموکراسبودن  یخنث

 !دانند یما را دموکرات نم انیهم غرب
 

 وهیکوشند بااستفاده از ش یکه م یکسان: » دیگو یدورژه م سیمور
 یها شهیاز اند تیرا در حما تیاکثر یرأ یغرب یدموکراس یظاهر

 ت)اصال یغرب یجوهره دموکراس ،یروزیخود کسب کنند و پس از پ
خود جامه عمل بپوشانند  یها شهیفرد( را فراموش نموده و به اند

را ندارند و  یغرب یدموکراس ییِاجرا یها زمیحق استفاده از مکان
آنان را گرفت و به  یاست که با زور و خشونت جلو نیا حیصح
 (۱۲)«!را حفظ کرد. یدموکراس تیخشونت ماه لهیوس

ز ا اریو اراده و اخت یطلب یتساو:» دیگو یم گرید یغرب سندهینو
 یلاصو یدارا بیترت نیاسالم بد نییاسالم است... آ یموضوعات اصل

قدر  هر ینباشد، ول ایسازگار باشد  یتواند با دموکراس یاست که م
موافق و همگام  گرید کیبا  یدر تئور یهم که اسالم و دموکراس

!( هیاستثنا )ترک کید. عمالً با دارن یباشند، در عمل با هم ناسازگار
 کیکامال دموکرات یاسینظام س خ،یدر طول تار یکشور اسالم چیه

 ( ۱۳ )«نداشته است.

 یاست که گرچه منتقدان دموکراس ینکته ضرور نیتذکر ا انیپا در
فراوان اند امّا امروزه در بست رد کردن تمام  اریغرب بس

ندارد. مشارکت عموم انسان ها در  ییمعنا یموکراسد یدستاوردها
 یکیبر مردم  یدموکراس دیخود و تأک یِـ اجتماع یاسیسرنوشت س

تجربه ثابت کرده است که  مدستاوردهاست. هم عقل و ه نیاز ا
مردم استوار و قدرتمند نخواهد  تیبدون قبول و حما ینظام چیه

 یاز جمله مکاتب زین خود نخواهد داشت. اسالم یبه بقا دیبود و ام
 .داشته و دارد یانیشا دیتأک یمشارکت مردم نیاست که بر ا
گر چه  تیو مقبول تیغرب دو واژه مشروع یاسیدر فلسفه س
مالک  یعنیاز نظر مصداق متحد هستند؛  رند،یمفهوماً متغا

 یعنیعام آن  یـ به معنا تیحکومت را مشروع کی تیمشروع
 یدانند؛ مثالً حکومت ها یم تیبودن ـ همان مقبول یقانون

 یموروث یحکومت ها ایاز کودتا،  یناش یحکومت ها ،یکتاتورید
 نیرابناب ستند،یمقبول مردم ن یعنیندارند؛  تی: مشروعندیگو یرا م

هم نخواهد داشت امّا در  تیمشروع رندیرا مردم نپذ یاگر حکومت
 کیتفک تیو مقبول تیمشروع نیبتوان  یاسالم م یاسیفلسفه س

از طرف  نییتع عه،یحکومت از نظر ش تیقائل شد. مالک مشروع
 افتنی تینیمالک ع یباشد، ول یعام م ایخداوند به نحوِ خاص 

 .حکومت همانا قبول مردم است
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 و همکاران  خوشبخت عرفان  388

 ۱40۱تابستان ، ۲، شماره 6 دوره  محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی با -فصلنامه علمی

 لهیاز طرف خدا به وس یعنیمؤمنان)ع( مشروع بود؛  ریام حکومت
به  بیقر تیمقبول اکثر یشد، ول نییحکومت مردم تع یبرا امبریپ

حکومتِ مشروع و معتبر از  ن،یق مسلمان ها واقع نشد. بنابرااتفا
است که حاکم ال اقل به صورت نصب  یحکومت عه،یفقه ش دگاهید

 .ن شده باشدییعام از طرف امام معصوم تع

 یاسینظام س ،ینیامام خم ران،یا یاسالم یبزرگ جمهور معمار
اند.  کرده فیتوص «یاسالم یجمهور»را با عنوان  یانقالب اسالم

حکومت.  نیا یمحتوا «یاسالم»شکل حکومت است و  «یجمهور»
فرم و شکل  یجمهور م،یباش یم یاسالم یما خواستار جمهور

 نیفرم که قوان نآ یمحتوا یدهد و اسالم یم لیحکومت را تشک
 (۲)«.است یاله
 بر دو رکن استوار است: یاسالم یاساس نظام جمهور نیا بر

 دری.اسالم نیمردم و مواز ،یبه عبارت ایو  تیو اسالم تیجمهور
برهه از  نیدر ا ،یاسیصاحب نظران س یکشاکش گفت وگوها

دو رکن در نظام  نینقش ا زانیبر سر م یاختالفات ،یانقالب اسالم
نقش  زانیم دیبا یرو م نیبه وجود آمده است. از ا رانیا یاسیس

گردد. مراد از  نیمع یحکومت نیدر چن نیمردم و حدود دخالت د
 یبه حکومت یا حکومت اسالمیآ ست؟ینظام چ نیبودن ا یاسالم

کنند؟  یدر آن حکومت م نانیشود که مسلمانان و متد یاطالق م
 در آن یاست که صرفاً احکام اسالم یحکومت ،یحکومت اسالم ایآ

است که تمام ارکان آن بر اساس  یمراد حکومت ایشود؟  یم تیرعا
 .م شکل گرفته استاسال

 رشی( مورد پذندارانیو د نانیاول )حکومت متد یاست معنا یهیبد
 یالزام یاسالم نیقوان تیبر اساس آن، نه تنها رعا رایز ست،یما ن

راد باشد که اف یمربوط به جامعه ا یکه حکومت نیبلکه هم ست،ین
هستند، حکومت هم  نیهستند، چون شهروندان متد نیآن متد
هم چنان که فلسفه مسلمانان به  د؛یآ یبه حساب م ینیاً دمسامحت
است، هر چند  جیمسلمانان را نیشود که در ب یاطالق م ییفلسفه ا

 یبه اجرا دیمعنا حاکم مق نینباشد. در ا یمنطبق با تفکر اسالم
که از صدر اسالم تا  ییلذا همه حکومت ها ست،یاحکام شرع ن

شده  لیمع مسلمانان تشککنون در مناطق مختلف جهان در جوا
 .شود یم دهینام «یحکومت اسالم» است،

 نیکه قوان یحکومت یعنی یدوم، حکومت اسالم یطبق معنا امّا
 یندارد زمام دار و مجر یلزوم یشود، ول یم تیاسالم در آن رعا

 نیبه ا نیخداوند باشد. قائل میمستق ریغ ایو  میآن، منصوب مستق
 ینید نیبکوشند آموزه ها و مواز دیبانگرش معتقدند: مردم مسلمان 

و مردم،  نیدوگانه د ةرابط میامّا در تنظ ،سازند یرا در جامعه عمل
خود مردم است و الزام آنان به قبول  ةانتخاب روش ها بر عهد

شناسان  نیندارد. د یجامعه، وجه یاسیدر رأس هرم س ینید یرهبر
نند تالش ک دیند و باکننده را بر عهده دار لیتنها نقش تسه هانیو فق

 فایفعال، نقش ا یندگانموثر و حداکثر نظارت کن یدر حد مشاوران
را  یحرکت و رفتار جمع یکنند، امّا در هر حال روش و ابزارها

 تیو حاکم ینیگرچه دغدغه د هینظر نیکنند، ا یم نییمردم تع
ر ب یمبتن یِنید یِبه دموکراس تاًیدارد، نها ینید یاسالم و آموزه ها

 برالیل ةطریبر س ریدا امایفوکو یِاسیس یةو نظر یعقلِ جمع
را به مسلخ  نیشود و د یبر تمام نقاط جهان ختم م یوکراسدم

ر د یفرد نیمآالً به د ینگرش نیکشاند. چن یم برالیل یدموکراس
 .گذارد یامام عصر)عج( گردن م بتیزمان غ

ه( )رحضرت امام یدتیعق نیو مواز اریکه بر طبق مع ستین یشک
و قابل قبول است. حکومت  حیسوم صح یدر معنا یحکومت اسالم

 ییو مقررات اجرا نیاست که نه تنها همه قوان یحکومت ،یاسالم
از  ماًیمستق زیآن ن انیاست، بلکه مجر ینیآن برگرفته از احکام د

 نیعام معصوم منصوب شده اند. ا ایبه اذن خاص و  ای طرف خدا
برخوردار است و بر اساس  یحکم الهاز پشتوانه  یحکومت نیچن

 یسالما ینیخداوند شکل گرفته است. بر طبق جهان ب یعیتشر ةاراد
ملک مطلق خدا است و تصرف در آن،  یتمام جهان و سراسر هست

حق تصرف در  ی. انسان بدون اجازه خدا حتستیبدون اذن او روا ن
 نی. با چنگرانیرا ندارد؛ تا چه رسد به تصرف در د شتنیخو

خداوند  یحق حکومت دارند که از سو یتنها کسان ،یاعتقاد
اساس امام  نی( منصوب شده باشند. بر امیمستق ریغ ای می)مستق

 یرا الگو «هیفق تیوال» یاسالم یجمهور نیی)ره( در تبینیخم
 قرار داد.  یاسالم تیحاکم

 
 نتیجه گیری

یبت بر اساس آیات و روایات حکومت اسالمی در زمان غتشکیل 
ارده برای تداوم احکام الهی و اینکه اجرای حدود الهی مخصوص و

زمان خاصی نبوده و نیست ثابت به نظر می رسد و در این میان 
 تشکیل همزخالفی دیده نمی شود.اما بر اساس آنچه که بیان شد ال

 در سرتاسر مراحل تشکیل ایند امر حکومت اسالمی، حضور مردم
اب می آید بطوری که عدم عنصر اصلی این امر حس عنوان به

مشارکت آنان در برقراری حکومت اسالمی می تواند پایه های 
و مشروعیت که از آن تشکیل این امر را متزلزل کند.مقبولیت 

هم موید این معناست میتوان به دو بال حکومت اسالمی نام برد 
بطوری که حتی اگر تمام شرایط حکومت اسالمی بر قرار باشد لکن 

یت)حضور و بیعت مردم( مفقود باشد حتی اگر تشکیل شرط مقبول
حکومت توسط معصوم)علیه السالم(باشد برپایی حکومت لغو 

 خواهد شد.
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