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 دهیچک
 تیاهمدر عصر حاضر از  حکومت لیتشکمربوط به  اتینظردم در مر گاهیجانقش و  یبررس

 ها حکومت میتقس یبرا یا ضابطهمردم  رشیپذعدم  ای رشیپذ که ییجابرخوردار است تا  یا ژهیو
 یاسالم حکومت لیتشک کهاز آن جا  گریدشده است. از طرف  لیتبد ساالر مردمبه اقتدارگرا و 

 یمبنابر  که باشد یم یاله نیدهت سعادت بشر و اقامه شارع مقدس در ج یها خواستهاز  یکی
 گاهیجانقش و  یبررس رسد یمبه نظر  یضرورها واجب و  تحقق آن در همة دوران یشرعمنابع 

شده تا نقش مردم در  یسعمقاله  نیامبنا در  نیبرااست.  یضرور یاسالم حکومت لیتشکمردم در 
بر  طیالشراجامع  هیفق تیوالبه  یبخش تیمشروع آراء فقها در یمبنابر  یاسالم حکومت لیتشک

 یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجاشود. سپس نقش و  نییتبانتصاب و انتخاب  هینظراساس 
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مردم در  رسد یمارائه شود. به نظر  باره نیدرا یلیتحلق فو یها استداللاستنادات و  مجموعه از زین
بر  یمبتن یاسالم حکومتدارند و تحقق  کننده نییتعو  یاساس ینقش یاسالم حکومت لیتشک

مردم موجبات  لهیوسبه  یاسالم حکومت رشیپذآنان است. هرچند عدم  رشیپذعدم  ای رشیپذ
 خواهد داشت. یپنان را در آ یاخرودر برابر خداوند متعال و عقوبت  تیمسئول
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 مقدمه
 یفراوان تیاهمو  ژهیو گاهیجادر دوره معاصر از  ها حکومت لیتشکنقش مردم در  یبررس

 که ییها حکومت لیتشکدر عصر حاضر  یاسیسعلوم  نظران صاحب کهبرخوردار است. چرا 
را از زمره  اند دهیگرد لیتشک حاکمانبا قدرت و غلبه  ایندارد و  یاجتماعو  یمردمخاستگاه 
نظم  کی یریگ شکلدر  ها آنو حضور مردم و نقش  دانند یممشروع خارج  یها حکومت

 مبنا نیااند. بر  قرار داده ساالر مردمو  یاستبدادبه  ها حکومت میتقس یبرا یا ضابطهرا  یاسیس
 یبرا یینهادها ها آندر  ایدارند  یمردماز منبع اراده  ریغ یا شهیرو  منشأ که ییها حکومت
 ییها حکومتو  یاستبداد ایو  اقتدارطلب یها حکومتوجود ندارد را  یاسیس مشارکت

 نامند یم یجمهور ای کیدموکرات حکومترا  ردیگ یم شکل یمردم مشارکت ةیپابر  کهرا 
 (.15ـ11: 1912، یخلخال یموسو ؛141 :1915، هیریبش)

 ینب حکومتاز  یتأسدر قرن حاضر به  رانیا یاسالم یجمهورنظام  لیتشک
 یاسالمدر جامعه  ایآ کهنمود  جادیاسؤال را در اذهان  نیا)ع( نیرالمؤمنیاماعظم)ص( و 

 حکومتبه  ینید یها حکومت میتقس امکان ایآشد؟  یبند میتقس نیاقائل به  توان یم زین
به مثابه آن چه  حکومت لیتشکمردم در  گاهیجابر اساس نقش و  ساالر مردمو  دارگرااقت

خود  یاسالم حکومت ایدارد  ییمعنااساساً  دهیگرد جیرا یغرب یدموکراس اتیادبدر 
 که؟ از آن جا گردد یم فیتعر ها آناز  یمیقس ایفوق  یها حکومتاز اقسام  یکیبر  یمبتن
طاغوت عنوان  یها یژگیو و ازنفس، باطل  یهوار اساس ب حکومت یاسالم میتعالدر 

 ریغباطل و  ییاقتدارگراو  یکتاتوریدبر اساس  یحکومت لیتشک عمالًشده است، پس 
 ینید حکومت لیتشکمبنا نقش مردم در  نیا(. بر 151 :1919،یورعمشروع است )

ست و با متعال ا یخداو امر  تیرضاتنها بسته به  ینید حکومت لیتشک ایآ؟ ستیچ
و  لیم؟ در صورت عدم گردد یم لیتشک طیالشرا جامع هیفق ایحضور امام معصوم )ع( 

مطلوب نظر  یحکومت نیچن ایآ یشرع نیموازبر اساس  ینظام لیتشکرغبت مردم به 
بدون خواست و اراده  حکومت لیتشک؟ باالتر از آن عقال ریخ ای باشد یمشارع مقدس 

 تیحاکمدر  شهیر حکومت لیتشکارع مقدس در است؟ خواست ش ریپذ امکانمردم 
در عصر  طیالشرا جامع هیفق ایامام معصوم  ایآاست؟  یعیتشراز اوامر  ایاو دارد  ینیتکو

 ینید ینظام جادیابدون توجه به خواسته مردم و با قهر و غلبه اقدام به  تواند یم بتیغ
اما مردم  دیگرد ینید متحکو لیتشکخداوند حاضر به  هیناحمنصوب از  یول؟ اگر دینما
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 نیمعصومائمه  رهیسدارند؟  یتیمسئولمتعال  یخداگردان شدند، مردم در قبال یرواز او 
 اکتفا یالهتنها به نصب  ها آن ایآچه بوده است؟  ینید حکومت لیتشکدر  السالم همیعل
 رامونیپآراء فقها  انیم؟ در شدند یمقائل  یخاصنقش  زیننظر مردم  یبرا ایو  نمودند یم

 ایآو  گردد یم فیتعر کجانقش مردم  یاله یول تیوالو اعمال  یاسالمنظام  یریگ شکل
 موجود است؟  اتینظر نیا انیم ثیح نیااز  یتفاوت

از نقش مردم و  داند یمخداوند متعال  هیناحرا از  تیمشروع کهاسالم  یاسیس شهیاند
را  یفیوظامهم  نیابه  بر توجهوه غافل نبوده و عال ینید حکومت لیتشکدر  ها آن گاهیجا

مردم در  فیوظاو  راتیتأث، حدود گاهیجا یبررسعموم امت قرار داده است.  بر عهده زین
نقش عمده مردم و  تواند یم ینید یساالر مردم هینظربر  یمبتنو  یاسالم حکومت لیتشک
 یاسالم یاسیسنظام  جادیاجهت  ها آنقرار داده شده بر دوش  یاله تیمسئولبار  ینیسنگ

 یحقوقو  یفقه اتینظردر  یکنکاشآن است تا با  یپمتن در  نیاگذارد.  شینمارا به 
و  گاهیجا یبررسبخش اول به  نیبراموضوع بردارد. بنا نیارا جهت روشن شدن  یقدم
آن به موضوع  لیذو در  ابدی یماختصاص  ینیددر دستورات  حکومت لیتشک یمبان
پرداخت و نقش  میخواه یاسالم حکومتدر  تیحاکماعمال  تیمشروعمربوط به  اتینظر

 یبررسبه صورت مجزا  ها آناز  کدامرا بر اساس هر  یاسالم حکومت لیتشکمردم در 
ادله  یمبنابر  یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجا. بخش دوم به موضوع کرد میخواه

از مجموعه  یلیتحل زین نایپااختصاص دارد در  نیمعصومائمه  رهیسو  ینقل، ادله یعقل
 .گردد یمارائه  یاسالم حکومت لیتشکنقش مردم در  یراستااستدالالت و استنادات فوق در 

 یاسالم حکومتدر  تیحاکم اتینظر. 1

 دیبادر دستورات شارع مقدس، ابتدا  یاسالم حکومت لیتشک گاهیجا یبررسدر 
قرار  ینیدحوزه مباحث  کدامو لزوم آن در  یاسالم حکومتبحث از  کهمشخص گردد 

 لیتشکدو مقوله اصل  انیم کیتفکمبحث الزم است ضمن  نیاورود به  یراستادارد. در 
 یبراوجوب آن  یشرع حکمسو و  کیها از  و لزوم آن در همه دوران یاسالم حکومت

و مداومت بر آن چه  یاسالم حکومت لیتشکاصل  کهنمود  انیب؛ گرید یسواز  نیمکلف
( 1)یاسالم کالماز مباحث حوزة  شانیا بتیغامام معصوم و چه در دوره در دوره حضور 

در اصل نبوت و امامت دارد و از امور  شهیر یاسالم حکومت لیتشک کهاست؛ چرا 
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مباحث مربوط به  که هیفق تیوال گاهیجا یخیتار یبررس. باشد یممربوط به فعل اهلل 
 نیانشانگر  زینمتقدم  یعلما اتینظر انیم، در گردد یمآن مطرح  لیذ یاسالم حکومت

 تیوالبودن  یعقلو  یاصول، یکالمدر  یدیترد چیه یهجرتا قرن پنجم  کهموضوع است 
در  یفاراب( 1)در شفا، نایس یابوعلمانند  یبزرگ یعلماعلت  نیهموجود نداشت به  هیفق
و خواجه ( 93ـ95: 1911، یبزرگ جهان)( 4)الفقها تذکرهدر  یحلعالمه ( 9)فاضله، نهیمد
در رساله االمامه بحث نواب عام امام معصوم را به دنبالة مباحث مربوط  یطوس نیرالدینص

 یریگ بهرهبا ( 3)در رساله االمامه( 5)یطوسنمونه جناب خواجه  یبرانمودند.  انیببه امامت 
موضوع استدالل  نیااثبات  یبرا یعقلمانند حسن و قبح  یکالممقدمات  یبرخاز 

 (9).دینما یم
 یول تیوال که گردد یمبحث  حکومتموضوع  رامونیپ یاسالم کالمدر حوزه مباحث 

 گرید به عبارت(. 149: 1931،یآمل یجواداست ) ییاجراو  یعیتشر یتیوال، یاله
 یعیتشر تیحاکمو  ینیتکو تیحاکمبه  میتقسمنظر قابل  کیاز  یاله تیوالو  تیحاکم

و  یهستخداوند متعال بر عالم  طرهیسو  تیوالمربوط به  ینیتکو تیحاکم؛ باشد یم
، در ستین ریپذ امکانعقال  یموجود چیه یبرا نیتکواست و تخلف از نظام  نشیآفر

اختصاص عرصه  یمعنابه  تیحاکمقسم  نیاقرار دارد.  یاله یعیتشر تیحاکممقابل 
 یشرب اراتیاخت طهیح تیحاکم نیاعرصه  کهو از آنجا  باشد یمبه خداوند  یگذار قانون

 یاجرا یبراتنها  یاسالمنظام  لیتشک کهاست تخلف از آن قابل فرض است و از آنجا 
طرف  کی، از دهیگردجعل  یقانونگذارو  عیتشر طهیحدر  یالهو تحقق معارف  احکام

خداوند متعال است و از طرف  هیناحاز  یالهواجب  ضهیفر کی یاسالم حکومت لیتشک
 ینیتکو تیحاکمدارد و نه در  یاله یعیتشر تیاکمحدر  شهیروجوب  نیاخاستگاه  گرید

 (.31ـ 13: 1911)جوان آراسته، 
و قرار گرفتن امام معصوم و  یاسالم حکومت لیتشکگفت  دیبامطلب  نیا حیتوضدر 

 یحکومتخواست خداوند متعال است و هر  یاسیسجامعه  رأسمردم به او در  نیتر هیشب ای
: 1911، ینیخماماماست ) یرقانونیغوت، نامشروع و ندارد طاغ یاله تیحاکمدر  شهیر که
از  نیمؤمنسو و عموم  کیاز  یاله یول ای(، فلذا امام 9ـ11ق: 1421، یمنتظر؛ 39-119
 کهاست  یحالدر  نیارا فراهم آورند.  ینظام نیچن لیتشک یها نهیزم اند مکلف گرید یسو

 نیااما  باشد یمده خداوند خواست و ارا ینید احکامبر  یمبتن یاسیسنظام  کی لیتشک
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مبنا  نیاتعلق گرفته است. بر  یتعال یبار یعیتشربر خواسته  بلکهنبوده  ینیتکو یا اراده
از مطلوبات شارع مقدس است  یاله تیوال سار هیسادر پرتو و  یاسالم حکومت لیتشک
 ازینمورد  ابزار و لوازم ها آنآن را به اراده مردم واگذار نموده است تا  یخارجتحقق  که
. ندینما یاریمهم  نیابه  دنیرسرا فراهم آورند و امام معصوم را در  حکومت لیتشک یبرا

مجبور  یزندگو در انتخاب راه و روش  دهیگردآزاد خلق  ناًیتکوانسان  کهاز آن جا 
 لیتحم یوبه  توان ینمرا  عیتشر طهیحشارع در  و مطالباتها  خواسته نیتر مسلم( 1)؛ستین

 زیناما خداوند متعال  گردد یمعقاب  یالهرچند انسان به علت تخلف از دستورات نمود ه
 رشیپذاراده و  بلکه(. 91: 1911، یمهور) است نکرده حکومت لیتشکاقدام به  ناًیتکو

هرچند  یاله حکم نیابه  نیتمکاست و عدم  ینید حکومتعموم مردم شرط تحقق 
شارع مقدس را  ینیتکوموجبات تعلق اراده ماندن مطلوب شارع است اما  نیزمموجب بر 

  (.19 :1931 ،یآمل یجواد) کند ینمفراهم 
محقق خواهد  یا دورهتنها در  عمالً یاسالم حکومت لیتشک کهموضوع  نیا انیببا 

به  دیبا، ندینما ینید حکومت سیتأساقدام به  یقلبو ارادة  یباطن لیمبا  نیمؤمن کهشد 
 یمبناو بر  ستیچاز منظر فقها  حکومت تیمشروعخاستگاه  کهپرداخت  نکته نیا نییتب
 گرید؟ به عبارت ندینما یم فایا ینقشچه  یاسالم حکومت لیتشک، مردم در اتینظر نیا

مطرح  اتینظر دیبا یاسالم حکومت لیدر تشکمردم  گاهیجانقش و  قیدقفهم  یبرا
و در گام بعد  میینما یبررسرا  یاسالم حکومتدر  تیحاکم تیمشروع یبررس رامونیپ

 یقیحق گاهیجا قیطر نیا. تا از میبپرداز اتینظر نیااز  کیمردم در هر  گاهیجا لیتحلبه 
 روشن گردد. یاسالم حکومت لیتشکمردم در مقام  رشیپذ

 حکومتدر  تیوالدر اعمال  هیفق یول تیمشروع یمبنا یاسالم یفقها شهیاند یمبنابر 
 عهیش یفقهاانتصاب  هینظر یبررسدر مقام  و دهیگرد انیبانتصاب  هینظردر  یاسالم

 ( 3).است ها آن نیتر مهماز  یکیانتخاب  هینظر کهمطرح نمودند  زینرا  یگرید اتینظر

 حاکمبودن  یانتصاب هینظر. 1ـ1
از  تیوالاعمال  تیمشروع یمبنادارد  عهیشفقه  خیتاردر  شهیر کهانتصاب  هینظر

به « نصب»( 111: 1913. )ارسطا، داند یم نیعصوممائمه  یسواز  یورا نصب  هیفق یسو
 یسواز است،  یعملو  یعلم طیشراواجد  که یهیفق، بتیغدر عصر  کهمعناست  نیا

، یآمل یجواد) است دهیرس( به سمت افتاء، قضاء و والء السالم همیعلامامان معصوم )
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از  یاسالمامت  و سرپرست یول، حاکم نییتعمعتقدند  هینظر نیابه  نیقائل(. 932: 1931
 باشد یمواجب  میحکواجب از طرف شارع  (12)قاعده لطف بنا برحقوق خداوند متعال و 

 یعقل لیدالخود عموماً از  یمدعادر مقام اثبات  ونیانتصاب(. 11و93: 1913، علیمحمدی)
خداوند انتصاب معتقدند  هینظر رامونیپاستدالالت  انیبدر  ها آن. برند یمبهره  ینقلو 

دارد خالق و پرورش دهنده او  تیوالبر انسان  که یکساست و تنها  دهیآفرن را آزاد انسا
بر او  نید لیتحمجبر و  یمعناخداوند بر انسان، به  تیوال زینذات اقدس اله است و  یعنی
او از  یآزادساز، و یدرونروح او از اسارت غرائز در بعد  یآزادساز یبرا بلکه (11)ستین

و اراده خود انسان  اریاختبا  کهاست  یرونیبها و ستمگران در بعد  جبر و ستم طاغوت
، گریدبر انسان  یانسانهر  تیوالو  طرهیسدرباره  یاولاصل  نیابنابر .ردیگ یمصورت 

خالق و  یسواز  آنکهندارد مگر  یبشربر جامعه  تیوالحق  یانسان چیهاست و « عدم»
آنان  تیوالدارند،  تیوال یانسانبر جامعه  که یاله اءیاولو  اءیانبانسان باشد و  دگاریآفر

اگر  هیفق تیوالرو، در بحث از  نیاخداوند و به اذن و فرمان اوست. از  تیوالاز  یمظهر
 تیوالخداوند اقامه شد،  یسواز  بتیغدر عصر  هیفق تیوال نییتعبر  یکافو  یقطع لیدل
 زین طیشراجامع  هیفق نیبرتر یحتوجود نداشت،  یکاف لیدلو اگر  گردد یماثبات  هیفق

(. در ادامه فقها 111: 1931، یآمل یجواد)نخواهد داشت  یاسالمبر جامعه و امت  یتیوال
را  طیالشراجامع  یفقهادر هر عصر،  ینید حکومت لیتشکبا توجه به وجوب و ضرورت 

جامع  یفقها نیمعصومائمه  کهو معتقدند  دانند یماصل  نیاخارج از  بتیغدر دوره 
اند و  امور عموم جامعه نصب نموده یدارعهده  یبرارا از طرف خداوند متعال  طیالشرا
و ائمه  امبریپبه  کهاست  االطالق یعلو  از جانب شارع مقدس یانتصاب تیواللذا 

و در خصوص امور  بتیغعصر  یبرا شانیا یسوشده و از  ضیتفو)ع(  نیمعصوم
واگذار شده  طیشراواجد  یفقهااوت به و قض تیحاکمو مصالح عامه از جمله  یعموم
 (.11 :1993معرفت، ) است

 یاسالمبر امور امت  تیوالدر منصب  هیفق یولمنظور از نصب  کهاست  ذکرالزم به 
شخص  کی نییتعبه  یگاهنصب  گرید انیب. به باشد یماز جانب خداوند متعال نصب عام 

نصب  که ردیگ یمصورت  مصر حکومت تیوال یبرا مالکمانند انتصاب جناب  نیمع
از طرف امام  ینیمعشخص  کهبه نحو عام است  یولانتصاب  زین یگاهخاص نام دارد و 
اعالم  طیشرافرد واجد  صیتشخ یبرا یکل طیشرا بلکه گردد ینممعصوم منصوب 
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 یجوادقسم است ) نیااز  یاسالماداره امور امت  یبرا طیالشراجامع  هیفق نییتع. شود یم
مورد استناد  لیدال یبررس، نقد و لیتحلمتن در مقام  نیا که(. از آنجا 931 :1931، یآمل

 اکتفابه صورت مختصر  ییرواو  یقرآن لیدلچند  ذکرفلذا تنها به  ستین ونیانتصاب
 .میینما یم

 ییروا لیدالمتقدم به  یفقها شتریبانتصاب  هینظر: در خصوص اثبات یقرآن لیدال
استناد  نیمتأخراز  یبرخ که یحالقرآن نداشتند در  اتیآبه  یتقلمساند و نگاه  استناد نموده

مورد  اتیآ نیتر یاصل(. 99ـ11 :1991، یرازیش جابتن) دانند یم یکافقرآن را  اتیآبه 
 از: اند عبارتگروه  نیابحث 
و از فرستاده او و صاحبان  دیکن، خدا را اطاعت دیا آورده مانیا که یکسان یاـ 1

 نید)از امور  یزیچ. پس اگر درباره دیینما( اطاعت امبرندیپمعصوم  نانیجانش کهامرتان )
و  هیفق لهیوسرا به  نید)اختالف در  دیبرگردانآن را به خدا و رسولش  دیداشت( نزاع ایدن ای

به خدا و روز  مانیا( اگر دیبازگردانو سنّت  کتاببه  یقاضرا به واسطه  ایدناختالف در 
 (.53/نساء)( 11)تر است شما( بهتر و خوش عاقبت یابر) نیا، دیدار نیواپس

شود و لذا خطاب  أیها الذین آمنوا آغاز می آیه با یا»گفته شده:  هیآ نیابه  تمسکدر 
باشد. و از آنجا  آن به تمام مؤمنین است که علی القاعده شامل مؤمنین عصر غیبت نیز می

برند و اطاعت از ایشان ممکن  میکه امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه، در غیبت به سر 
شود که مصداق اولی االمر، دیگری است و قدر متیقن از آن نیز فقیه  نیست، مشخص می

جامع الشرایط خواهد بود و لذا وقتی فقیه، متصدی امور شد، اوامر او نافذ بوده و اطاعتش 
واز فرمان دادن وقتی وجوب اطاعت از فقیه با این آیه به اثبات برسد، ج باشد... واجب می

 :1991،یرازیش جابتن)« شود و تصدی امور نیز برای فقیه به داللت التزامی اثبات می
 (.99ـ11

 که یکسانامر شما خدا و فرستاده اوست و  یولسرپرست و  که ستین نیاجز  ـ1
 ( 19)دهند یم زکات اند رکوعدر  که یدرحالو  دارند یمنماز را برپا  که ها آناند،  آورده مانیا
 (.55/مائده)

مصداق  نیمعصومائمه  گرید)ع( و  یعل نیرالمؤمنیام انتصاب معتقدند هینظربه  نیقائل
 نیتر کینزد طیالشرا جامع یفقها شانیاهستند و بعد از  «الّذین آمنُوا» قیمصاد نیتر کامل

 (.11 :1993، ینیخم) باشند یم هیآ نیابه مدلول مصداق 
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 شیپتو نازل شده و به آنچه  یسوبه آنچه به  که پندارند یم که یکسانبه  یستیننگر ایآـ 9
)در موارد نزاعشان(  خواهند یم یولاند،  آورده مانیاگذشته( نازل شده  امبرانیپاز تو )به 

 کفرمأمورند به آن  که یحال( برند در کفار انگریطغ حاکمانطاغوت ) یسوبه  محاکمه
 (.32/نساء)( 14)گمراه سازد یدرازدور و  یراهگمرا به  ها آن خواهد یم طانیشورزند؟! و 

 شانیااز شخص  یاسیسو اطاعت  امبریپ حکومتدر خصوص  هیآ نیاظهور هرچند 
 یتسربر  یلیدل هیآشارع مقدس در متن  هیناحاز  حکم نیا عیتشرعلت  انیباما است 
 (.153 :1913، یزنجان دیعماست )« ما انزل اهلل» یمقتضاجامعه به  انزمامدارهمه به  حکم

 قتیحقشناخت  یبرامنبع  نیبهتربه عنوان  نیمعصومائمه  اتیروا( 15):ییروا لیدل
 انیم نیاانتصاب مورد توجه فقها قرار گرفته است. در  هینظراثبات  یراستااسالم ناب، در 

 یفراوانآن مناقشات  رامونیپبرخوردار است و  یا ژهیو گاهیجامقبوله عمر بن حنظله از 
 ایحق  یموضوعدر  که یکس .میپرداز یمآن  یبررسبه  مختصراً کهته است صورت گرف

رفته باشد و آنچه  محاکمهبه  انگریطغنزد  که چنان استرود  محاکمهبه  ها آنباطل نزد 
 ردیگ یمرا  یحراممال  کهاگر چه حق مسلم او باشد چنان است  کند حکم شیبرا انگریطغ
 کافرخدا امر فرموده است به او  که یصورتست در گرفته ا انگریطغ حکمآن را به  رایز

مأمور بودند  که یصورتبرند در  محاکمه انگریطغبه  خواهند یم دیفرما یتعال یخداباشند؛ 
 یشخصبه  کنند؟ فرمود: نظر کنند: پس چه کردم(. عرض 32سوره  19شوند ) کافربه او 

ما را  احکامو  افکندا نظر و در حالل و حرام م کند تیرواما را  ثیحد کهاز خود شما 
شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور  حاکمشوند همانا من او را  یراضاو  تیحکمبفهمد، به 

شمرده و ما را رد  سبکخدا را  حکمهمانا  رفتینپذاو  ها از آناز  یکیداد و  حکمما 
( 13)است خدا به شرکدر مرز  نیاو  کردهخدا را رد  کندما را رد  آنکهاست و  کرده

 (.19: 1ج، یکاف )اصول
 ثیحاز  استناد به آن تیقابلو ( 19)حنظله عمر بنمقبوله  تیروادرباره مستندات 

از  یجمع) داشته باشد. یمشکلرجال سند  ثیحاز  آنکهمقبول است ولو  یتیروا( 11)،هیدرا
 تیروا که دهد یماصحاب، نشان  نیبدر  تیروا تیمقبول نیا( 11[: تا یب]، سندگانینو
و  قیتصدو  تیتثب تیروابا آن قرائن، صحت  که دارد یشواهدسلسله قرائن و  کیبور مز
را در مبحث فتوا و در قضاء، مورد استدالل  تیروا نیااسالم  یعلماشده است و  دییتأ

 حجت است.قابل استناد و  تیروا اند؛ پس قرار داده
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قضاوت  کهچرا ت، بالعدل( اعم از قضاوت اس تحکموا)أن  هیآدر « حکم»منظور از 
هم در امر مربوط به  عدالت و انصاف را دیباو در  باشد یم حکومتاز شئون  یکی

: دیفرما یم( السالم هیعلامام ) (.499 :1ج، ینیخم امام) نمود تیرعاهم قضاوت  و حکومت
من او را بر شما  رایز؛ دیباش یراض یهیفق نیچن تیحکمشما به  یعنی؛ «فارضوا به حکما»

 یراضاو  تیحاکمشما به  اند هدوامام نفرم«. فانی قد جعلته علیکم حاکما»ار دادم: قر حاکم
عبارت  .کردم حاکم برش مامن او را  دیفرما یم بلکه، دیدهقرار خود  لیوکاو را  ای دیباش

 انیب که« فانی قد جعلته علیکم حاکما»عبارت  یولمربوط به قضاست، « فارضوا به حکما»
 (.932: 1931، یآمل یجواد) باشد یم تیوالو  حکومتبوط به ، مراست تیرواعلت 

 حاکمبودن  یانتخاب هینظر. 2ـ1
متقدم و متأخر ندارد )جوان  یفقها انیمدر  یچندان گاهیجاانتخاب سابقه و  هینظر

به صراحت از نقش مردم در  که یهیفق نیاول خیتار(؛ به گواه 125: 1911آراسته، 
 داسداهللیسآورده  انیمانتخاب سخن به  هینظرهمان  ای یماسال حاکمبه  یبخش تیمشروع
در دوره معاصر  (.93ـ91: 11، جیخرقانیموسواست ) مشروطه دوره یعلما از یخرقان

 یآصف اهلل تیآ،  کتابدر  یمنتظر اهلل تیآ زین
در  یآبادنجف  یصالحو حجت االسالم  «کتاب والیه االمر فی عصر الغیبه» کتابدر 

، دگاهید نیامطابق  اند. دفاع نموده هینظر نیااز « والیت فقیه، حکومت صالحان» کتاب
را به عموم امت  یینامزدهاآنان تنها  بلکه ستندینمنصوب ائمه اطهار  طیالشراجامع  یفقها

 یرهبررا به  طیشرا نیواجداز  یکینمودند تا مردم به انتخاب خود  یمعرف یاسالم
 که یکساننسبت به  هیفق یول نییتعنقش نظر مردم در انتخاب و  گرید. به عبارت نندیبرگز

است. و  کنندهنقش نصب  باشند یمعهده گرفتن منصب  یبراالزم  یشرع یارهایمعواجد 
. ندینما یمنصب  یاسالم حاکمعنوان  بهامور  یتصد یبرارا  هیفق ها آن گریدبه عبارت 

از  ریغ یشخصشده توسط شارع مقدس نباشد و  نییتع یها شاخصه یدارا یفردر فلذا اگ
 تیمشروعبه او  ها آنمنصب منتخب مردم گردد، انتخاب  نیا یبرا طیالشراجامع  هیفق
واجد  کهنافذ است  یافرادانتخاب مردم تنها در مورد  گریدو به عبارت  دهد ینم
 (. 151: 1919، یورع) مشخص شده باشند یشرع یارهایمع

 :است یبررسقابل  نکتهانتخاب در چند  هینظربارز  یها مشخصهمجموعه 
 یِآزاد، تیوالاصل عدم  رشیپذضمن  ونیانتصابانتخاب همانند  هینظربه  نیقائلاول: 
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 هیفقاعظم، ائمه اطهار و  امبریپ؛ شیخوانسان و قدرت و تسلط او بر مال و جان  یفطر
عادل و عالم به  هیفق یبرارا  تیوالخارج و  تیوالعدم  اصل اتیکلرا از  طیالشراجامع 

  (.99و  95، 13: 1421، 1، جیمنتظر) دانند یمزمانه ثابت  یدادهایروحوادث و 
 ةینظرطرفداران  لهیوسمطرح شده به لیدال یبررس ضمن باانتخاب  هینظردوم: طرفداران 

 (141و 143 :1413، یآصف).ندینما یم یبررسرا نقد و  هینظر نیاادله  ،انتصاب
نشانگر  کهاز طرف مردم موجود است  هیفقبر صحت انتخاب  یمبن یفراوانسوم؛ ادله 

 ( 423: 1421، 1، جیمنتظر) .باشد یمبه انتخاب مردم  تیوالاعمال  یازمندین
از جمله  یطیشرامجموعه  توان یم ینقلو  یعقل لیدالمجموعه  یبررسچهارم؛ در 

و  یکاردانو مقررات اسالم(،  نیمواز، عدالت، فقاهت )علم به مانیا، اسالم و یوافعقل 
جامع  هیفق یبرا یآزمندو اجتناب از بخل و حرص و  یزادگ حاللقدرت، مرد بودن، 

 حاکم یبرا ها آنوجود  که( 429: 1421، 1، جیمنتظر) نمود ذکر بتیغدر عصر  طیالشرا
 مذکور اتیخصوصا تمام ب یفرددر صورت عدم وجود  کهاست هرچند  یضرور یاسالم

را دارد  طیشرا نیتر شیب که یفرداز  یاسالم حکومت لیتشکبه علت وجوب و مصلحت 
 یشخصاست بر  ذکرالزم به (. 549: 1421، 1، جیمنتظر) ردیگ یمامت را بر عهده  تیوال
را اعالم  تیوال رشیپذ یبراخود  یآمادگ کهاست  ییکفااست واجب  طیشراحائز  که
رفتن حقوق،  نیبمستلزم از  حکومت لیتعط کهچرا ( 91و99: 1421، 1، جیرمنتظ) دینما
اسالم خواهد  لیتعط، گریدو به عبارت  منکراز  ینهو امر به معروف و  احکامحدود و  لیتعط
 (.599: 1ج، 1421، یمنتظر) بود

در  شرکتمردم است  رشیپذ هیفق تیمشروع ارکاناز  یکی کهپنجم؛ از آن جا 
 تیاکثر( و آراء 591:  1ج، 1421، یمنتظراست ) تیمعصآن  ترکواجب و  هیفقانتخاب 

همه لوازم آن از  یاجتماع یزندگفرد با ورود به  کهنافذ خواهد بود چرا  تیاقلنسبت به 
 یذاتقائل به بطالن  دیشا کهاست  یصورتدر  نیاو  ردیپذ یمرا  تیاکثر یرأجمله اعتبار 

 (.593: 1421، 1، جیمنتظر)باشد.  تیاکثرنظر 
و  دهینگرد ضیتفو هیفق یولبه  تیوالگفت  توان یمفوق  یها شاخصه یبند جمعدر 

شده است، فلذا از  ذکرمردم  یسواز  یولجهت انتخاب  طیالشراجامع  هیفق طیشراتنها 
 گرید یسواست و از  قییتضقابل توسعه و  تیوال ضیتفودر مرحله  هیفق اراتیاختسو  کی

 (.115ـ125: 1911)جوان آراسته، باشد یمعهده مردم  بر یرهبرمدت  نییتع
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 انتخاب و انتصاب هینظر انیممناقشه  یبررس. 3ـ1
از  یکیتنها آراء  ستینمدعا  نیطرف لیدالو نقد  یبررسمتن در مقام  نیا کهاز آن جا 

به  نیهمچنو  ستینفرد واحد  کیبه نصب  یالهانتصاب  که پردازد یمانتصاب  هینظر نیقائل

 یفقهاهمه  گریدعبارت . به همه فقها استبه نصب  بلکه ،ستین گریکدیهمه افراد با  نصب

منصب بر آنان  نیا رشیپذجهت  نیااز  اند دهیگردمنصوب  تیوالجهت اعمال  طیالشرا جامع

به آن  هیفق لهیوسبه  تیحاکم رشیپذدر  ییکفاوجوب  .واجب است ییکفاواجب به وجوب 

ساقط  گرانیداز  فیتکل، نمود حکومت رشیپذفقها به مبادرت به از  یکیهرگاه  کهمعناست 

 یبراانتصاب  هینظرشهر همه آنان بنا بر  کیدر صورت تعدد مجتهدان در  نیبرا. بنا گردد یم

 فیتکل هیفق کیاما رجوع به ، اند دهیگرد نصبجانب خداوند متعال  از حکومتبرعهده گرفتن 

 (13)(.119 :1931، یآمل یجواد).« دینما یمساقط  را گرانید

 تیحاکم اتینظرمردم در  گاهیجا. 2
امام معصوم  بتیغدر عصر  هیفق یول تیوالمربوط به اعمال  اتینظر یبررسآنچه از 

 لیتشکمردم در  کننده نییتعنقش  دیآ یمانتصاب به دست  ایانتخاب و  هینظراعم از 

مردم  گاهیجارد نحوه اثبات و به آراء فوق هرچند در مو نیقائل. باشد یم یاسالم حکومت

امت در  رگذاریتأثدارند اما هر دو دسته بر نقش  یاختالفات گریکدیبا  ینید حکومتدر 

مردم  رشیپذبدون حضور و  ینید حکومت لیتشکدارند و معتقدند  دیتأکدولت  لیتشک

 کیدر هر  یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجاو  تیاهم یبررساست. فلذا  رممکنیغ

نظام  لیتشکاز نقش مردم در  یحیصح ریتصو تواند یمانتصاب  ایانتخاب و  اتینظرز ا

 بگذارد. شینمارا به  هیفق تیوال

 انتصاب هینظرمردم در  گاهیجا. 1ـ2
 هینظردر  تیمقبولو  تیمشروعدو عنصر  انیم کیتفکانتصاب ضمن  هینظر نیقائل

اگر  گرید. به عبارت دانند یم متحکو یمردم رشیپذ یمعنابه  را تیمقبول؛ هیفق تیوال

 یمردمو در اثر اقبال  ندینما لیتما حکومت لیتشکجهت  یگروه ایمردم نسبت به فرد 

 نییتبدر  (.51: 1915، یزدیاست )مصباح  تیمقبول یدارانظام  نیا ردیبگ شکل حکومت

و حضور  رشیپذمبنا اگر  نیا برتوجه نمود؛ « مشروعیت» فیتعربه ضابطة  دیبا هینظر نیا
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در باطن  تیمقبول میبدان تیمشروعاز  ییجزرا  تیحاکممردم و نقش آنان در تحقق 

و قبول  تیمقبول مالکرا از  تیمشروع مالک که یصورت، اما در ابدی یم گاهیجا تیمشروع

. بر گردد یم جادیاتفاوت  تیمقبولو  تیمشروعمفهوم  انیم میدانستمردم جدا  یعموم

اقبال داشته باشند اما مردم به آنان  تیمشروع یحاکماناست  ممکن یکل حکم نیااساس 

)مصباح  نداشته باشند تیمشروعاما  رندیگمورد قبول مردم قرار  یحاکمان ای نکنند

 یاله هیناحاز  یاسالم حکومت تیمشروعهرچند  گرید(. به عبارت 54: 1915، یزدی

 گردد ینم لیتشکراده مردم بدون خواست و ا گاه چیه یاسالم حکومتاما  گردد یم نییتع

 هیفقبه  یبخش تیمشروعانتصاب هرچند مردم در  هینظر بنا بر(. 19 :1931، یآمل یجواد)

 عمالً زینو قبول مردم  رشیپذندارند اما عدم  ینقش تیوالاعمال  یبرا طیالشراجامع 

در  یحتمعتقدند  ونیانتصاب. فلذا آورد یمرا فراهم  یاسالم حکومت لیتشکموجبات عدم 

وجود ندارد  یدیترد چیهاو  یاله تیمشروعدر انتصاب و  کهزمان حضور امام معصوم 

 است. یاسالم حکومت لیتشکمردم مستلزم عدم  رشیپذعدم 

 انتخاب هینظرمردم در  گاهیجا. 2ـ2
 بر عهدهرا  یبخش تیمشروعنقش  یاسالم حکومتانتخاب، مردم در  ٔهینظربر اساس 

مردم است، آنان حق نظارت بر  ٔارادهاز  یناش حکومتقدرت و  که نیادارند و عالوه بر 
اساس  تیمشروعمبنا  نیا(. بر 139: 1423، یمنتظر) باشند یمدارا  زینامور را  انیمتصد

را  هیفقبه  یبخش تیمشروعمردم است و مردم نقش  رشیپذوابسته به  حکومتنظام و 
 نییتعمانند  یخاص طیشرا نییتعان مردم خواه که یصورتمبنا در  نیابرعهده دارند. بر 

 آنان قالب اعمال است. طیشراباشند  حکومتمنصب  یتصد یبرا ینیمعمدت زمان 

 حکومت لیتشک. مردم، عامل 2ـ3
 هینظردر دو  یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجاگذشت  کنونبنابر آنچه تا 

با موضوع مورد بحث است قرار گرفت، اما آنچه در ارتباط  یبررسانتصاب و انتخاب مورد 
 نیقائل انیمفوق  اتینظراثبات  رامونیپفارغ از مناقشات و تعارضات  که باشد یممطلب  نیا

به  یاسالم حکومت رشیپذعدم  که اند اشتراک یداراموضوع  نیا؛ هر دو دسته در ها آنبه 
را  تیمقبول به انتصاب فقدان نیقائل. گردد یم حکومت لیتشکمردم مستلزم عدم  لهیوس
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 یمانعمردم را  رشیپذبه انتخاب عدم  نیقائلو  دانند یم حکومت لیتشکعدم  یبرا یعامل
اعم از  یاله یول تیحاکماگر مردم  جهینت. در شمارند یمبر  یاسالمنظام  تیمشروع یبرا

 یحت .گردد ینم لیتشک یاسالم حکومتعمالً  رندینپذرا  طیالشرا جامع هیفق ایامام معصوم 
 نیقوان لیتحمحق  یکسباشند،  ینیردیغ یحکومتجامعه خواهان  کی تیاکثر یزماناگر 

گرداندند،  یرو نیدمردم از  تیاکثر یروزگاراگر  گرید انیببه جامعه را ندارد. به  ینید
با منطق و  غیتبلو ارشاد و  احکام انیبجز  یا فهیوظ ینیددر آن زمان فقها و دانشمندان 

 لیتحمرا با زور به جامعه  نید نیقوانندارند  فهیوظ گاه چیهزبان روز را ندارند، و 
(12)«ندینما

 

 یاسالم حکومتمردم در  گاهیجانقش و  لیتحل. 3
 رهیس، یشرعادله  یمبنابر  یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجا یبررسبه  کنونتا 
را از  ریز نکات توان یممباحث گذشته  یمبنابر  میپرداختو آراء فقها  نیمعصومائمه 

 شده استخراج نمود: ذکرمجموعه استدالالت 

 دارند یاساسو  یانیبن گاهیجا حکومت لیتشک. مردم در مقام 1ـ3
 لیتشکمردم در  گاهیجا رامونیپ یاسالمآراء و اقوال دانشمندان علوم  یبررسآنچه از 

مردم در  رشیپذ یراهبردو  یاساساز نقش  تیحکا دیآ یمبه دست  یاسالم حکومت
است.  تیواقع نیهمنشانگر  زین شیپبر مباحث  یمروردارد.  ینید حکومت لیتشکعرصه 

انتخاب و انتصاب صرف نظر از وجود اختالفات و تعارضات فراوان در  اتینظرطرفداران 
در  طیالشراجامع  هیفق تیوالاعمال  تیمشروعدربارة خاستگاه  ینقلو  یعقلاستنادات 

و رغبت مردم  لیمدر صورت عدم  حکومت لیتشکم و آن عد اند اشتراک یدارانقطه  کی
 در است و  مؤثر یاسالم حکومت به دنیبخش تیفعلنقش مردم در مقام  جهینت. در باشند یم

 یاساس ینقش یاسالم حکومتبه  یکارآمدو  یبخش تینیع، تیمقبول مقام مردم درواقع 
حضور مردم و  ازمندین یاسالمدر جامعه  نید تیحاکم کهامر از آن رو است  نیا .دارند

 یول تیوال رشیپذدر گام اول و  نیدقبول  لهیوسه مردم باتحاد مردم بر محور حق است. 
 دیپداسالم در جامعه را  تیحاکمو  یالهدستورات  یاجرادر گام بعد موجبات  یاله
در  زینعصوم مامام  یحت وارد نگردند حکومت رشیپذاگر مردم در عرصه  نیبنابرا آورند یم

 خواست و بدون گاه چیه یاسالم حکومت و موفق نخواهد بود یاسالم حکومتق تحق
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  (.19و  11 :1931، یآمل یجواد) شود ینممردم محقق  ةاراد
 دانند یم تیمشروعاز  یرکنحضور مردم را  کهانتخاب هم  هینظربه  نیقائلدر مقابل 

نامشروع  یشرعنظر  را از ردیبگ شکلبر اراده عموم  لیتحمبر اساس جبر و  که یحکومت
نقش مردم در  زین)ع(  یعل)ص( و امام  اکرم امبریپدر عصر  یحتو معتقدند  دانند یم

آن بزرگواران به نصب از جانب پروردگار  تیحاکمبوده و هرچند  کننده نییتع حکومت
 مردم وابسته بوده است رشیپذبه انتخاب و  شانیا تیحاکم تیخارجتحقق و  یولاست 

 (.131: 1423، یمنتظر)
؛ فارغ از هر یاسالمدر نظام  طیالشراجامع  هیفق تیمشروعاعمال  یمبانبر اساس  جتاًینت
 یجمع یآمادگدر جامعه، به رغبت و  یاله حکومت تیتثبانتصاب و انتخاب؛  هینظراز  کدام
خواست و اراده  بر اساسو تنها نبوده  یلیتحم لیتشکدر  یحکومت نیچندارد و  یبستگ

با توجه  زین)ره(  ینیخم(. امام 19 :1911، یآمل یجواد) ابدی یمو تداوم  ردیگ یم شکلمردم 
پشتوانه : »دیفرما یمو  دانند یمبدون حضور مردم را محال  حکومت لیتشکمهم امر  نیابه 

تواند  یک حکومتی ملت است، اگر یک ملتی پشتوانه حکومتی نباشد این حکومت نمی
 .(132 :11ج، 1993، ینیخمامام« )واند برقرار باشدت درست بشود، این )حکومت( نمی

 یریگ شکلالزم جهت  ارکاناز  یکینداشته باشد  یمردمخاستگاه  که یحکومت نیبنابرا
 یها پشتوانهمستمر و با ثبات بدون  یحکومت یریگ شکلو  ستینرا دارا  یاسالم حکومت

 .رسد یمبه نظر  رممکنیغ یمردم

و حضور  تیمشروعبه عنوان منبع  یاله تیحاکم یکارکردها. نقش و 2ـ3
 به عنوان منبع قدرت یمردم

ناچار به وجود دو عامل  یحکومتهر  لیتشک ینظرو  یعملاز نظر عقل  یکلبه طور 
 یدارا حکومت که کند یم جابیا ینظرعقل  یمقتضاو قدرت است؛  تیمشروع
بدون  حکومت نیبنابراوجود قدرت است؛  یعملباشد و ضرورت عقل  تیمشروع
منبع  رامونیپ. ردیگ ینم شکل یحکومتو بدون قدرت  دیآ یمظلم به حساب  تیمشروع

 لیتشکبراساس جبر  که یحکومت اوالً: گردد یممطرح  هیفرضدو  ها حکومتقدرت در 
 دیمجاز قرآن  یفراوان اتیآو  ستینمطلوب نظر شارع مقدس  حکومت نیا که گردد یم

و ( 11)ونسی 33اتیآنمونه در  یبرا. دینما یم ینفبر اساس زور را  حکومتحق اعمال 
را ناپسند  حکومت سیتأسجهت  یبشراستفاده از قدرت مافوق اراده ( 11)بقره 153
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و خواه از منظر شارع مقدس در  یعملخواه از نظر عقل  حکومتقدرت  اًیثان، داند یم
با  یحکومتام نظ کیو اقتدار  ردیگ یماز اراده مردم سرچشمه  یاسالم حکومت لیتشک

منظر تفاوت نقش مردم  نیهم(. از 13ـ1: 1912، یاراک) گردد یم ریپذ امکانمردم  رشیپذ
 حکومت کهاست  نکته نیهمدر  خودکامه یها حکومتبا  یاسالم حکومت لیتشکدر 

نظام  انیمبرخوردار است. تفاوت  یمردمو هم از قدرت  یاله تیمشروعهم از  یاسالم
 ریاخ یها نظام تیمشروعدر بحران  زین یدموکراسبر  یبتنم یها حکومتو  یاسالم

است و اراده مردم  تیمشروعاراده خداوند منبع  یاسالمنظام  کیدر  نیبنابرا. باشد یم
 .دینما یمدار  را خدشه یاسالمدو عامل مفهوم نظام  نیااز  کیمنبع قدرت. فقدان هر 

 استواجب  نیمکلفبر همه  حکومت لیتشک یبرا. اقدام 3ـ3
از آن  ینید حکومت لیتشک یمبان یبررس متکفل دیگرداشاره  تر شیپ که همان طور

در  دهاینباو  دیبا فیتکل نییتعاما  باشد یم کالماست علم  یالهمربوط به افعال  کهجا 

 انیبعلم در صدد  نیا. گردد یبازم( 19)به علم فقه یاسالم حکومت لیتشکموضوع  یراستا

 لیتشک حکم یبررساست. اوالً  حکومت لیتشک رامونیپ نیکلفم یبرا یفیتکل حکمدو 

از آن جمله مطلوبات  یاسالم حکومت لیتشکاساساً  ایآ که نیاو  یاسالم حکومتاصل 

مردم در  فیتکل اًیثان؟ و گردد یم دهیشدآن موجب مفسده  ترک که باشد یمشارع مقدس 

در  که؟ ستیچ یاسالم حکومت لیتشک یفقه حکم رامونیپبرابر خواست شارع مقدس 

 میخواهآن  شتریب یبررسبه  ندهیآدر  کهدر آثار فقها صورت گرفته است  یمباحث نهیزم نیا

از  یاسالم حکومت لیتشک که میینما یم اکتفا نکته نیهممقام تنها به  نیاپرداخت و در 

اقامه  گریداست و به عبارت  دهیشدمصلحت  یدارا که باشد یممطلوبات شارع مقدس 

آن  یبررسمتن در مقام  نیااما آن چه ( 14)واجب است. یشرعاز نظر  یاسالم ومتحک

 حکومت لیتشکاصل  کهمردم در برابر شارع خواهد بود. از آنجا  یشرع فیتکلاست 

بدون پشتوانه  یاسالم حکومت لیتشکگذشت  کهواجب است و همان طور  یاسالم

واجب  نیمؤمن بر همهمقدمه واجب حضور مردم از باب  رسد یمبه نظر  رممکنیغ یمردم

، اول گردد یمبحث  هیفق تیوالموضوع  رامونیپجنبه از دو  زیندر علم فقه  باشد یم یشرع

، سپرده است طیالشراجامع  یفقهابه را  تیوال بتیغدر عصر  خداوند کهاز آن جهت 

 جب استوا نیمکلفبر عموم و دوم،  ردیبگمنصب را بر عهده  نیا کهواجب است  اوپس بر 
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دو  نیا. کننداطاعت  یو یها قضاوتو  دستوراتو از  رندیبپذرا  یرهبر نیچن تیوال که

 الذکرفوق  لیمسادر  که چرا؛ باشند یم یکالماز فروعات مباحث و  بوده یفقهله، أمس

 فیتکلاز  گرید یجاو  طیالشراجامع  هیفقجا سخن از  کی است. نیمکلفبحث از افعال 

به دو دسته هستند: دسته اول شامل  میتقسمبنا مردم قابل  نیا. بر دیآ یم انیممردم سخن به 

 کههستند  یمردمو دسته دوم عموم  گردد یم تیوالامر  یتصد یبرا طیالشراجامع  هیفق

به عنوان مطلوب  یاسالم حکومت؛ فلذا تحقق ندینما یاریمهم  نیارا در تحقق  یو دیبا

 حکومت جادیا جهت درو مردم  هیفقحضور به وجوب  که کند یم جابیاشارع مقدس 

مردم از  که یصورتدر  کهآن است  حکم نیا یاصلاز اثرات  یکی. میینما حکم یاسالم

 ندیننمامطلوب شارع مقدس  نیابه  یاقبالگردان شوند و  یرو یاسالم حکومت لیتشک

 ریغ و نیادیبن احکاماز  یکی گرید. از طرف باشند یم کار تیمعصو  اند مسئولدر برابر او 

متعال فقط ائمه خداوند  کهاست ( 15)تیوالاسالم اصل عدم  نیمب نید دیتردقابل 

 یمختلف احکاماست و از آن  کردهاز آن مستثنا  هیفق یول بتیغو در عصر  نیمعصوم

بنابر  کهمعنا  نیاحرمت رجوع به طاغوت است به  احکام نیااز  یکی؛ گردد یممتفرع 

نموده  یمعرفخداوند متعال او را  کهاز آن  ریغ یحاکمجوع به متعدد ر اتیرواو  اتیآ

 که یاسالم حکومت لیتشکمفسده  نیااز  یریجلوگجهت  ( و123: یروحانحرام است )

همه  تیمسئولموجب  رشیپذ نیاو عدم  باشد یممردم است واجب  رشیپذمنوط به 

و در صورت عدم  ندک یم ینیسنگ ها آنبر دوش همة  تیمسئول نیاو بار  گردد یمامت 

 (.144: 1919، یورع) گردند یممحسوب  گناهکار ینید حکومت رشیپذ

 رشیپذمردم است، اما عدم  رشیپذمنوط به  ینید حکومت لیتشکفلذا هرچند 

 یاخرودر برابر خداوند متعال و عقاب  ها آن تیمسئولموجب  زین یاسالم حکومت

 .گردد یم

، اراده مردم یاسالم حکومتمردم در  رشیپذش گذشت اگر نق نکته نیابنابر آنچه در 

گرفته شود، اساسا  دهیناددهنده نظام  لیتشکاز دو بال  یکیبه عنوان منبع قدرت و 

ها در راس آن  انسان نیبهتر کهنگرفته است هرچند  شکلآن  یاسالمبا مفهوم  یحکومت

 .ردیبگقرار 
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 یریگ جهینت
 یها واژهاست. مفهوم  یمردم یها وانهپشتبه  ازمندین ناًیقی یاسالم حکومت لیتشک

نظام  یریگ شکل یبرالزوم حضور مردم در صحنه  انگریب ینیددر متون « امت»و « امامت»
 یسوبا دو بال به  که یا پرنده کیبه  ینید حکومت هیتشباست و در صورت  یاسالم

بدون مردم،  حکومتآن خواهند بود.  یها بالمردم و رهبر  قطعاً، کند یمپرواز مقاصد خود 
 زین الذکر فوق نکات. مجموعه رسد ینم یینهابه هدف  کهاست  شکستهبال  یکبوترهمانند 

و چه در عرصه  ینید حکومت یپرداز هینظرچه در صحنه  کهاست  تیواقع نیا انگریب
است،  یرگذاریتأث اریبسعدم قبول مردم نقطه  ایو  رشیپذدر خارج،  یاسالمنظام  لیتشک
م حضور مردم در صحنه امام معصوم )ع( منصوب از جانب خداوند متعال عد که ییجاتا 
و  یشعارنقش  کی یاسالم حکومت لیتشکنقش مردم در  نیبنابرا. کند یم نینش خانهرا 
عدم رغبت  ایو  دهد یم لیتشکرا  یحکومتخواست و اراده مردم  بلکه، ستین یواقع ریغ

. بنابر آورد یمرا فراهم  یاسالمنظام  وضاتیفاز  یبَر انیپا دیکلموجبات عدم بهره  ها آن
 لیتشکمردم در  تیرضا، نقش و گاهیجابدون در نظر گرفتن  یحکومتهر  لیتشک نیا

 زیننخواهد داشت و خداوند متعال  یپدر  حکومتو زوال آن  شکستجز  یراه حکومت
ها سپرده  انسان اریاختآن را به  یاسالم حکومت لیتشکبر  یمبن یعیتشربا وجود اراده 

 نیهم. از دهد یم جهینترا  یاخروبوده و عقاب  تیمعصاراده  نیااست، هرچند تخلف از 
را  یاسالم حکومت لیتشکموجبات  قیطرواجب است تا به هر  یاسالمرو بر آحاد امت 

 .ندینمافراهم آورند و خواسته شارع مقدس را محقق 
 



 

 
 1931بهار  - 1سال دوم، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

331 

 ها ادداشتی
و اهداف  روشدر بردارنده موضوع،  کهاست  یفیعرت، فیتعر نیبهتر :کالمعلم  فیتعرـ 1

اهداف  ایموضوع، روش و هدف مطابق با  کالمعلم  فیتعراست  ستهیشااساس  نیاعلم باشد، بر 
 ؛گردد انیب کالمعلم 

از آن  کهارائه شده است  یمختلف یها هینظر کالمدرباره موضوع علم : کالمموضوع علم ـ 
 :است تر درست لیذ هینظردو  انیم

 ( است.یاله، خداوند )اثبات وجود، صفات و افعال کالمموضوع علم  ـ1
 است. ینید دیعقا، کالمموضوع علم  ـ1

 .دانند یم ینید دیعقارا  کالممحققان معاصر موضوع  اکثر
 کالماهداف علم  توان یم متکلماناز سخنان  یبند جمع کیدر : کالم یها رسالتاهداف و ـ 

 برشمرد: نیچنرا 
 ینید دیعقا نهیزممدلل و محققانه در  یدار نیدبه  دنیسرالف( 

تا  کهمعنا  نیا)به  کالمعلم  قیطراز  ینیدعلوم  ریسا یها موضوعها و  فرض شیپب( اثبات 
مربوط به  یها بحث که یزمانثابت نشود و تا  کالم، در اءیانبو فرستادن  زیرستاخوجود خداوند و 

، ریتفس رینظ؛ یاسالمعلوم  ریسانگردد، بحث در  یبررس علم نیاانسان در  فیتکلو  یهدفمند
 خواهد بود.(  معنا یبو  موضوع یبفقه، حقوق و... 

 گران و نقد سفسطه انیجو حق تیهداج( 
، قم، انتشارات کالمبر علم  یدرآمد، یعل، یگانیگلپا یربان) ینید دیعقاد( دفاع از اصول و 

 (.95 :1991، دارالفکر

دولت در اسالم، احمد جهان  هینظربر تحول در  یآمد، به نقل از در 459، اتیالهشفا، ـ 2
 .95، صفحهیبزرگ

دولت در  هینظربر تحول در  یآمد، به نقل از در 119الفاضله،  نهیالمداهل  ء، آرایفارابـ 3
 .95192، صفحهیبزرگاسالم، احمد جهان 

دولت  هینظربر تحول در  یمدآ، به نقل از در 451، صفحه1الفقها، جلد تذکره، یحلعالمه ـ 4
 .95، صفحهیبزرگدر اسالم، احمد جهان 

 در 593 اسفند 5 زادة) نیرالدینص به مشهور یطوس حسن بن محمد بن محمد جعفر ابوـ 5
 یرانیا منجم و دانیاضیر، دانشمند، هیفق، متکلم، لسوفیف( بغداد در 359 ریت 11 درگذشتة توس،

 استاد» ،«طوسی محقق» ،«نصرالدین» چون یالقاب به و« جعفرابو» اش هیکن. است هفتم سده عهیش
، یطوس رینص، احوال و آثار خواجه یمحمدتق، یرضومدرس ) .دارد شهرت« خواجه» و« البشر

 (.1954، رانیافرهنگ  ادیبن
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 یعرب به رساله متن. است یطوس نیرالدینص خواجه فاتیتأل و آثار از یکی کتاب نیاـ 6
. است نوشته نامور بن یعل االسالم شهاب نیمجدالد یبرا را رساله نیا هخواج. است شده نوشته

 در پاشا راغب کتابخانه در نسخه کی و یزیتبر نیالد شهاب نزد آن از یا نسخه که آمده عهیالذر در
ما، هل، )« چه، آیا، چرا، چگونه، که» پرسش پنج یرو امامت رساله نیا در یطوس. است استانبول

 . است نموده کاوش امامت زا( ، منفیکلم، 
 : دارد اصل پنج امامت نهیزم در رساله نیا و فصول و قواعد و دیتجر در یطوس

 . است واجب و یستنیبا خدا بر ، آنیامام و یمعتزل انیعدل گفته به که لطف: اول اصل .1
 و ییراهنما یبرا سرشت پاک ییشوایپ که دیبا یم خدا بر خرد یگواه به نکهیا: دوم اصل .1

 .(خدا بر امامت یعقل وجوب) نگردند گمراه آنان تا بفرستد مردم ینگاهدار
 . نندیبرگز مردم انیم در امبریپ و خدا را شوایپ و امام دیبا که آشکار و یجل نص: سوم اصل .9
 امام و امبریپ در را آن دو هر یامام هفت و یامام دوازده انیعیش که عصمت: چهارم اصل .4
 . دانند یم شرط
 . است جداگانه یکتاب یطوس خیش و یقم هیبابو ابن و ینغمان از که بتیغ: پنجم اصل .5
و  نیدبه نقل از سروش محمد،  413، رساله االمامه )نقد المحصل(، صفحه یطوسخواجه ـ 7

 .991، ص1913، کتاب، بوستان یاسالم شهیانددولت در 
 (.9)االنسان/ کَفُورًا وَإِمَا شَاکِرًا إِمَا لَیالسَبِ نَاهُیْهَدَ إِنَاـ 8

مطرح  زین یاسیس وکالتمانند  یگریدفوق نظرات  هیدونظرعالوه بر  کهاست  ذکر انیشاـ 9
 .میینما یم نظر صرف ها آن یبررساز  که دهیگرد

 :اند کرده فیتعر نیچنرا  لطف، متکلمان شتریبـ 11
 دورتر شود. گناه انجامو از  تر کینزد یبردار فرمان به، با آن، مکلّف که است آنلطف، 

 (95 شماره ،31 زییپاتابستان و  مجله انتظار موعود، ، قاعده لطف،یخراز)محسن 
 .(159)بقره/« ال اکراه فی الدین»ـ 11
 ءٍ یْش یففإِنْ تنازعْتُمْ  مِنْکُمْالْأمْرِ  یأُولِالرّسُول و  عُوایأطاللّه و  عُوایأطآمنُوا  نیالّذ هایُأ ایـ 12

 .الًیتأْوو أحْسنُ  رٌیْخ ذلِکالْآخِرِ  وْمِیالْتُؤْمِنُون بِاللّهِ و  کُنْتُمْاللّهِ و الرّسُولِ إِنْ  یإِلوهُ فردُ
 .راکِعُونو هُمْ  الزّکاه ؤْتُونیُالصاّله و  مُونیقیُ نیالّذآمنُوا  نیالّذاللّهُ و رسُولُهُ و  کُمُیُولِإِنّما ـ 13
أنْ  دُونیریُ قبْلِکو ما أُنْزِل مِنْ  کیْإِلأُنْزِل  به ماأنّهُمْ آمنُوا  مُونزْعُی نیالّذ یإِلألمْ تر ـ 14

 .داًیبعضالالً  ضِلّهُمْیُأنْ  طانُیْالشّ دُیریُبِهِ و  کْفُرُوایالطّاغُوتِ و قدْ أُمِرُوا أنْ  یإِل تحاکمُوای
به بعد؛  144، صکتاب، بوستان 1911، یاسالم حکومت یمبانجوان آراسته،  نیحس: رکـ 15
، نشر دادگستر، هیفق مطلقه تیوال و قانون تیحاکم، یطهران یجواهر و محمد ییکدخدا یعباسعل
 به بعد. 121، ص1931
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منْ تحاکم إِلیْهِمْ فِی حقٍ أوْ باطِلٍ فإِنّما تحاکم إِلی الطّاغُوتِ و ما یحْکُمُ لهُ فإِنّما یأْخُذُ »ـ 16
لِأنّهُ أخذهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ و قدْ أمر اللّهُ أنْ یُکْفر بِهِ قال اللّهُ تعالی یُرِیدُون سُحْتاً و إِنْ کان حقّاً ثابِتاً 

ینْظُرانِ إِلی منْ »؟ قال: صْنعانِی فیْفکقُلْتُ: « أنْ یتحاکمُوا إِلی الطّاغُوتِ و قدْ أُمِرُوا أنْ یکْفُرُوا بِه.
لِنا و حرامِنا و عرف أحْکامنا فلْیرْضوْا بِهِ حکماً فإِنيی کان مِنْکُمْ مِمّنْ قدْ روی حدِیثنا و نظر فِی حال

 قدْ جعلْتُهُ علیْکُمْ حاکِماً فإِذا حکم بِحُکْمِنا فلمْ یقْبلْهُ مِنْهُ فإِنّما اسْتخفّ بِحُکْمِ اللّهِ و علیْنا ردّ و الرّادُ
 (.39، 1935، عقوبیابن )محمد « علیْنا الرّادُ علی اللّهِ و هُو علی حدِ الشيرْکِ بِاللّه

 ثیکحد ها عدم و صحته یال التفات ریغ من بالمضمون العمل و بالقبول تلقوه ما المقبولـ 17
 روایت آن دینی دانشمندان و فقها که گویند می روایتی یا حدیث به مقبول یا مقبوله»حنظله  بن عمر

 یا صحت به اینکه بدون باشند دهکر عمل آن مفاد و مضمون به و( باشند پذیرفته) قبول به تلقی را
 .44، ص، یثان دیشه« .باشند کرده التفاتی و توجه آن صحت عدم

 دیال حتاجیوما وعللها مهایوسق ها حیصح من وطرقه ثیالحد متن عن هیف بحثی علم :هیدراـ 18
 متن از ودش می بحث آن در که دانشی از است عبارت درایه دانش» .المردود من منه المقبول عرفیل

 مردود از مقبول حدیث شناسایی برای که چیزهایی از نیز و آن ضعیف و صحیح راههای و حدیث
 بقّال، منشورات یمحمدعل قیتحق، یالثان دیالشه نیالد نیز، « است الزم

 ، قم.یالنجف یالمرعش اهلل تیآ 
، بوستان رانیا یاسالمنظام جمهورس  یلیتحل یمبانبه  ینگاه: محمد جواد ارسطا، کر.ـ 19
 .145ـ199، صص کتاب

 به: دیکنانتصاب و انتخاب، رجوع  اتینظر رامونیپمطالعه  یبراـ 21
، ص 11؛ همان، ج 931و  953، ص 11، ج الکالم، جواهر ینجفمحمد حسن  خیشـ انتصاب: 

 کتاب، ینیخم؛ امام 53فر، صو المسا الجمعه صال یفالبدر الزاهر ، یبروجرد نیحس؛ محمّد 155
من له  یإل هیالهدا، یگانیگلپا؛ محمد رضا 515ـ519و  435، 413، 411، 491، 433، ص 1، ج عیالب

 کاظم؛ 111، ص9، جاتیالوال یف ه، رسالهیالفق ه؛ محمد آل بحر العلوم، بلغ49و  43، ص هیالوال
، 1، جه، أنوار الفقاهیرازیش ارممک؛ ناصر 114و119المجتمع، صص هادیقو  ه، االمامیریحا ینیحس

؛ عبد اهلل 12و19، 13، صصهدیجدمسائل  یف هدیسد کلمات، یقم؛ محمد مؤمن 535ـ531صص
 .199، صیرهبرو  یوح رامونیپ، یآمل یجواد

 یمرتض؛ 939ـ513، ص 1، ج هیالفق هیوال یف، دراسات یمنتظر یعل نیحسـ انتخاب: 
در نهج  یریس؛ همو، 555و  554، ص 1آثار، ج ، مجموعه یگر یمادبه  شیگرا، علل یمطهر

 یجمهور رامونیپ؛ همو، 13و  12، ص یاسالمانقالب  رامونیپ؛ همو، 119و  114صالبالغه، ص
 52صصالحان، ص حکومت هیفق تیوال، یآباد نجف یصالح؛ نعمت اللّه 143ـ153ص، صیاسالم

 .115و  114 (، ص1، ج القرآن میمفاه) هیاالسالم هالحکوم، معالم یسبحان؛ جعفر 51و 
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 .نَیمُؤْمِنِ کُونُوایَٰ یحَتَالنَاسَ  تُکْرِهُأَفَأَنتَ  عًایجَمِ کُلُهُمْالْأَرْضِ  یفِلَآمَنَ مَن  رَبُکَوَلَوْ شَاءَ ـ 21
آوردند.  خواست، قطعاً هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان می و اگر پروردگار تو می»

 «کنی که بگروند؟ یر میپس آیا تو مردم را ناگز
به  راههیب. و راه از ستین یاجبار چیه نیددر : یِّالْغَالرُشْدُ مِنَ  نَیَتَبَقَد  نِیالدِّ یفِ إِکْرَاهَلَا ـ 22

 .شده است آشکار یخوب
فقه، عبارت از علم به احکام » :هِیلِیالتَفْصِادِلَتِهَا  عَنْ هِیالفَرْعِ هِیالشَرعِ بِالْاحْکامِالْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ ـ 23

 (.11االصول، ص یف نیالدمعالم « )تفصیلی آن است فرعی شریعت از روی )منابع و( دالیل

 :کر.ـ 24
 1999، هیاالسالم دارالکتبقرآن، جلد دهم،  امیپ، گرانیودناصر  یرازیش مکارمـ 
آدرس در  یدسترس، )قابل 1959در اسالم،  حکومت، جزوه نظام دصادقیس یروحانـ 

 (.http://vade.ir/post/515ینترنتیا
از بزرگان  یبرخ کهاست و همانگونه  دهیآفررا آزاد  ها انسان ٔهمهخداوند سبحان ـ 25
 یسرپرستو  تیحاکم یگریدرا بر  کس چیه «ال حد علی احد هال والی» یاوّلاند طبق اصل  فرموده

. تمام انسانها به حسب طبع و فطرت تسینو نافذ  یسار یگریدفرد بر  چیهو دستور  حکمنبوده و 
 ٔلهیوسبه  که یاموالو بر  شیخواند و بر اساس آن بر جان  شده دهیآفرآزاد و مستقل  شیخو یذات
و  یزندگ. پس هرگونه تصرف در شئون باشند یماند مسلط  و تالش خود به دست آورده شهیاند

 یفقه یمبان) .شود یمنان محسوب بر آنان ظلم و تجاوز نسبت به آ یزیچ لیتحماموال مردم و 
 ( 111، ص1، جیمنتظر، یاسالم حکومت
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 منابع و مآخذ

 قرآن کریم.

 نهج البالغه.

 ، تهران: مرکز العالمیه للبحوث و التعلیم االسالمی.والیه االمرق(، 4141آصفی، محمد مهدی )

 .8، بیروت: دار صادردار، ج الکامل فی التاریخ ق(،4831ابن اثیر )

، 1، شمارهرواق اندیشه، جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسالم (4834)، محسناراکی

 .41ـ2صص

، قم: مؤسسه نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی(، 4831ارسطا، محمدجواد )

 بوستان کتاب.

 .تهران: انتشارات سروش ،؟کند اکثریت چگونه حکومت می(، 4832ایوبی، حجت اهلل )

بدر الزاهر فی صاله الجمعه و (، 4831ریرات حسینعلی منتظری( )بروجردی، حسین )تق

 .العظمی منتظری اهلل ، قم: مکتبه آیتالمسافر

 ، تهران: نشر نی.جامعه شناسی سیاسی(، 4838بشیریه، حسین )

 ، قم: نشر انصاریان.حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(، 4831جعفریان، رسول )

  .، قم: انتشارات زمزم هدایتب والیت در قرآنکتاجمعی از نویسندگان )بی تا( 

 ، قم: اسراء.نسبت دین و دنیا(، 4834جوادی آملی، عبداهلل )

 ، قم: اسراء.والیت فقیه(، 4811جوادی آملی، عبداهلل )

 ، قم: بوستان کتاب.مبانی حکومت اسالمی(، 4833جوان آراسته، حسین )

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و در اسالم تحول در نظریه دولت(، 4833جهان بزرگی، احمد )

 اندیشه اسالمی.

قدرت مشروعیت ـ رویکردی قدرت و مشروعیت )(، 4831حسینی قائم مقامی، سیدعباس)

 .، تهران: نشر اسوه(های مشروعیت در والیت فقیه نو و نقادانه به نظریه
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 مام خمینی)ره(.، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار اصحیفه امام(، 4831اهلل ) خمینی، سیدروح

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان.2، جکتاب البیعق(، 4141اهلل ) خمینی، سیدروح

 ، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.والیت فقیه(، 4833اهلل ) خمینی، سیدروح

 ، قم: دفتر نشرآثار امام خمینی )ره(.والیت فقیه(، 4831خمینی، سیدمصطفی )

کشف المحجه ، (4834ی بن موسی بن جعفر بن محمدبن طاووس )رضی الدین الی القاسم عل

 ، قم: مکتب االعالم االسالمی.لثمره المهجه

، )قابل دسترسی در آدرس جزوه نظام حکومت در اسالم(، 4813روحانی، سیدصادق )

 (.http://vade.ir/post/515اینترنتی 

 ان کتاب.، قم: بوست(، دین و دولت در اندیشه اسالمی4831سروش، محمد )

، تهران: سیر تحول اندیشه والیت فقیه در فقه سیاسی شیعه(، 4831اهلل ) علیمحمدی، حجت

 مرکز اسناد انقالب اسالمی.

 ، تهران: انتشارات سمت.قواعد فقه، (4831عمید زنجانی، عباسعلی )

 .11، بیروت: مؤسسه الوفاء، جبحار األنوارق(، 4111مجلسی، محمد باقر )

، قم: آل البیت اإلرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد(، 4831ان)شیخ مفید( )محمد بن النعم

 )علیهم السالم(

، علی اکبر غفاری صفت، تهران: دارالکتب اصول کافی(، 4811کلینی، محمد بن یعقوب )

 .4االسالمیه، ج

 ، تهران: نشر اساطیر.احوال و آثار خواجه نصیر طوسی، (4811مدرس رضوی، محمدتقی )

، قم: مؤسسه آموزشی و نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه(، 4831یزدی، محمدتقی )باحمص

 .)ره(پژوهشی امام خمینی

 .43، قم: انتشارات صدرا، ج مجموعه آثار(، 4833مطهری، مرتضی )

، مجله دادرسی، شایستگی زنان برای قضاوت و مناسب رسمی(، 4831معرفت، محمدهادی )

 .41-41، صص2شماره
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 ، جلد دهم، تهران: دارالکتب االسالمیه.پیام قرآن(، 4833شیرازی، ناصر و دیگران ) مکارم

، قم: مرکز دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیهق(، 4113منتظری، حسینعلی )

 العالمی للدراسات االسالمیه.

د و ، ترجمه صلواتی، محمومبانی فقهی حکومت اسالمیق (، 4111منتظری، حسینعلی )

 شکوری، ابوالفضل، تهران: مؤسسه کیهان.

، قم: دفتر انتشارات حاکمیت در اسالم یا والیت فقیه(، 4831موسوی خلخالی، محمد مهدی )

 اسالمی.

 .]جا بی[، محو الموهوم و صحو المعلومتا(  موسوی میر اسالمی خرقانی، سیداسداهلل)بی

نامه ، ومت پیشوایان معصومجایگاه مردم در تشکیل حک(، 4834مهوری، محمدحسین )
 .412-421، صص82، شماره مفید

 ، شیراز: چاپخانه مصطفوی.والیت شرعیه مطلقه فقیه(، 4834نجابت شیرازی، حسنعلی )

، 11شمارهحکومت اسالمی،  ،نقش مردم در مشروعیت حاکمیت(، 4833ورعی، سیدجواد )
 .411-414صص


