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 مقدمه

در فقه سیاسی شیعی  «والیت فقیه»مساله ی  .است «والیت فقیه»مساله ی  «نظام اسالمی»در  ترین مساله محوری

کل ساختار «مساله ی والیت فقیه»به گونه ای که با خدشه دار شدن  بوده« حکومت و نظام اسالمی»مشروعیت ساز 

جهت اثبات دوستان دلسوز است که از دیرباز سیاسی فقه شیعی )نظام اسالمی( ویران خواهد شد. به همین جهت 

 حتی تحریف ونفی آن تالش فراوانی نموده و می نمایند. این روزها برخی با مغالطه کاری  و دشمنان آگاه جهت

در تضعیف و در نتیجه تخریب نظام اسالمی از  برخی سخنان امام راحل عظیم الشان انقالب اسالمی آگاهانه سعی

ن است با نگاهی علمی خوانندگان . این مختصر نگاشته برآحکومت ولی فقیه دارندزدایی از ق مشروعیتیطر

به تماشا فرا خواند « نآیگاه رای مردم درعیت نظام اسالمی و جامشرو»دریای بیکران مساله ی  محترم را به ساحل

نامگذاری به  شایستگی این مغالطه کاران توهمی بیش نیست بلکهتا برای همگان چون روز روشن شود که سخنان 

 سراب را نیز ندارد.

 مشروعیت سیاسی، قدرت اجتماعی، حکومت، نظام اسالمی، والیت فقیه. کلیدواژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1نظام اسالمی رای مردم و

دو نیاز به  از آنجا که هر حکومتی جهت تنظیم و اداره ی شئون اجتماعی زندگی انسانها تشکیل می یابد، حکومتها

 :شرط دارند

جواز  که مستلزماست توسط هیات حاکمه ن حکومت یعنی جواز تصدی امور و شئون آ ی:.مشروعیت سیاس1

به عبارتی دیگر  دخل و تصرف در شئون اجتماعی مردم مثل امور بانکی، امور قضایی، امور جنایی و غیره است.

جهت اداره ی شئون گوناگون اجتماعی مردم نیاز به دخل و تصرف در  هر حاکمی بعد از تصدی حکومت

جواز  به لحاظ حقوقی )فقهی( بایدآنهاست تا حکومتش قوام یابد و گرنه اساس حکومت پوچ خواهد بود. حاکم 

مردم را داشته باشد و گرنه حکومت او به لحاظ سیاسی مشروع )جایز( نخواهد  یدخل و تصرف در شئون اجتماع

سیاسی بود. البته در اینکه مبنای مشروعیت یک نظام سیاسی چه چیزی می تواند باشد میان اندیشمندان علوم 

 به آنها اشاره ای خواهیم داشت. اختالف نظر وجود دارد که در ادامه

یا قدرت بر استفاده از مشروعیت  قوانین حکومتی در سطح جامعهیعنی توان اجرایی نمودن  .قدرت اجتماعی:2

. بدیهی است که این دو شرط با یکدیگر فرق سیاسی و امکان دخل و تصرف در شئون اجتماعی زندگی مردم

این  زوان استفاده اتدر مقام عمل و اجرا مشروع باشد اما سیاسی  به لحاظدارند زیرا چه بسا حکومتی روشنی 

چه بسیار حکومتهایی که  و به عکس ی قدرت تشکیل حکومت را نداشته باشدمشروعیت خود در سطح جامعه یعن

از قدرت اجرایی قوانین حکومتی خود هستند در حالی که از نظر سیاسی مشروع نیستند چون حاکم آن جهت 

 . ومت از سازوکارهای مشروع بهره نگرفته استتصدی آن حک

 حکومت مبانی مشروعیت ساز

اختالف نظر دارند که ما در اینجا به اندیشمندان علوم سیاسی جهان در مبانی مشروعیت زای حکومتها با یکدیگر 

  نظر اندیشمندان اهل سنت، شیعیان و غربی ها اشاره خواهیم نمود.

 دیدگاه اهل سنتاز حکومت ز انی مشروعیت سمبا

                                                           
 : ضروریستدر اینجا نکته  . توجه به دو1

اعم از قوه ی مجریه )دولت(، قوه ی مقننه و  «کل ساختار حکومت سیاسی»)قوه ی مجریه( نیست بلکه مراد « دولت»در اینجا صرفا  «حکومت»و  «نظام»واژه ی مراد ما از  اول اینکه

 قوه ی قضائیه است.

همگی به یک معنی به کار رفته و ناظر به مقام و منصب ادراه ی شئون « ریاست»، «والیت»، «حکومت»، «امامت»، «خالفت»دوم اینکه باید دانست که در این بحث الفاظی همچون  

 ام ماهیتی اعتباری، قراردادی و جعلی دارد.اجتماعی زندگی انسان است که طبیعتا این مق



این است که آیا امام و خلیفه ی  خالفتسنت و شیعیان در مساله ی امامت واز مهمترین نقاط اختالفی میان اهل 

الهی به عنوان حاکم معرفی و منصوب شود یا اینکه تعیین و انتخاب  «نصب»و  «نص»جامعه ی اسالمی باید با 

و  «نص»؟ شیعیان مدافع نظریه ی ه استه ی مسلمانان نهاده شدخلیفه بعد از پیامبر صلی اهلل علیه وآله برعهد

و نظام اسالمی را تامین می نمایند  خالفت «مشروعیت سیاسی»در باب امامت و خالفت هستند و اینچنین  «نصب»

حکومت و خالفت خویش از دیدگاه اهل سنت یک حکومت و خلیفه )حاکم( برای کسب مشروعیت سیاسی اما 

 دارد:سه راه عمده 

 .مثل انتخاب عمر توسط ابوبکریعنی تعیین فردی به عنوان خلیفه توسط خلیفه ی سابق  :استخالف.1

 یک جامعه فردی را به عنوان خلیفه انتخاب نمایند یعنی خبرگان و رجال سیاسی :عقداهل حل و  .انتخاب2

البته برخی اجماع اهل حل و عقد  بعد از خالفت عمر. توسط شورای شش نفرهبه عنوان خلیفه مثل انتخاب عثمان 

 را الزم دانسته اند و برخی نظر اکثرآنها را کافی در این زمینه شمرده اند.

در این که این که آن فرد مسلمان باشد مشروط بهبا زور شمشیر خالفت یک حاکم بر یعنی تسلط  :2تغلب.3

در االحکام در تبیین این راه واجب می شود. ابویعلی فراء بر سایر مسلمانان  صورت طاعت این خلیفه ی متغلب

 السلطانیه به نقل برخی از علماء می گوید:

امامت با قهر و غلبه ثابت می شود... و کسی که با زور شمشیر غالب شود خلیفه و امیرالمونین نامیده می شود و بر کسی که به »

ابد بدون اینکه او را امام خود بداند خواه ان فرد غالب انسان عادلی باشد و خدا و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست شب را بخو

 همان(.ر.ک «.)خواه فاجر و بدکار در هر صورت او امیرمومنان است

 در این باره می نویسد: از نظریه پردازان سلفی ـ جهادی امروزی نیز مقدسیابونسیبه 

الدین چگونه قدس را از سلطه صلیبیان آزاد کرد؟ من معتقدم جواب  عمر بن خطاب چگونه بیت المقدس را فتح کرد؟ صالح»

ت آمیز، ماین پرسش برای کسی که تاریخ را مطالعه کند واضح است. انها سرزمین ها را با انتخابات و اعتصاب های آرام و مسال

جاد دولت اسالمی همان است که مسلمانان ن سرزمین ها را فتح کردند. پس تنها راه برای اینکرده اند بلکه با شمشیر و خون آ آزاد

                                                           
ل این روش منجر به هرج و .این روش دست کم از دو اشکال اساسی برخودار است: اول اینکه غایت تشکیل حکومت رهایی از هرج و مرج و اختالل نظام است د رحالی که قبو2

ت وچود دارد نه بعد از آن در حالی که طبق این روش فرد غالب بعد از غلبه مشروعیت را کسب مرج می شود. دوم اینکه مشروعیت سیاسی یک حکومت قبل از تشکیل ان حکوم

 می نماید.



با ریختن خون هاست که  در طول تاریخ در پیش گرفته بودند. دولت اسالمی بر روی جمجمه ها استوار می شود و راه هایش

 .3«هموار می شود

 از دیدگاه شیعیانحکومت  ت سازمبانی مشروعی

نظریه ی نص و نصب الهی اند بدین معنی که از منظر گفته شد که شیعیان در مساله ی خالفت و حکومت قائل به 

خلیفه و حکومتی است که از جانب الهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  ،حکومت مشروع آنان خلیفه و

مبنای منصوص و منصوب شده باشد و گرنه اساس خالفت و نظام سیاسی از مشروعیت ساقط خواهد شد. بنابراین 

 است.« الهی والیت»دگاه فقهای شیعه مساله ی مشروعیت نظام سیاسی از دی

بسان سایر حکومت اسالمی یا همان حکومت پیامبران و ائمه و فقیه عادل در عصر غیبت ه مکتب شیعاز منظر 

 قدرت»می طلبد و هم  «مشروعیت سیاسی»دارد یعنی هم مبرم نیاز سابق الذکر دو شرط  حکومتها جهت تشکیل به

صرفا از  ،سیاسی حکومت اسالمی در هر سه نوع خود برخالف حکومتهای مادیگرای غربی. مشروعیت «اجتماعی

منحصر در خدای متعال 4«والیت»و « حکومت»به شهادت قرآن کریم  جانب خدای متعال و با اذن اوست زیرا

 تبیین این نکته می نویسد:امام خمینی قدس سره در  .«فاهلل هو الولی»، «ان الحکم اال هلل»است:

اعتقادات من و همه مسلمین همان مسائلی است که در قرآن کریم آمده است و یا پیامبر اسالم )ص( و پیشوایان بحق بعد از آن »

حضرت بیان فرموده اند که ریشه و اصل همه آن عقاید ـ که مهمترین و باارزش ترین اعتقادات ماست ـ اصل توحید است. مطابق 

                                                           
 .87الدوله االسالمیه فی العراق و الشام/ ابونسیبه مقدسی/ ص.3

چون هم حق و هم تکلیف ماهیتی اعتباری « تکالیف»بدانیم یا از سنخ « حقوق»را برای پیامبر و امام معصوم و فقیه عادل از سنخ « والیت»و « حکومت».فرقی ندارد که ما مقوله ی 4

 یاین امر اعتباری کسی جز شارع یعنرند. البته طبق ساختار فقه شیعه معتبر نیز ماهیتی اعتباری داشته که نیاز به جعل جاعل و اعتبار معتبر دا« حکومت»و « والیت»دارند از این رو 

 امعه ی بشری اند.خدای متعال نیست اما طبق سیستم فکری غربی ها که مشروعیت سیاسی نظام اجتماعی مبتنی بر رای مردم است معتبر این امر اعتباری، عقالء ج

ن ملکیت تکوینی ملکیت تشریعی و در نتیجه و از همی« االرض له ملک السماوات و»نی همه ی اشیاء و موجودات از آن خدای متعال است:مالیت تکوی دگاه جهان بینی توحیدیاز دی

موجب محدودیت ذات الیتناهی الهی آن حق باشد و یا  از کس دیگری گرفته شده حق تصرف خدای متعال نیست که اینگونه البته .بر می خیزد  (حق تصرف) والیت تشریعی او

 . «الحق من ربک»مصدر همه ی حقوق است: آن ذات مقدساساسا  شود زیرا 

بر این اساس  .ت تکوینیاری شرعی است نه ملکیملکیت اعتباست که طبیعتا مراد امام معصوم پیامبر و در معارف روایی ما این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که تمامی زمین ملک 

م اسالمی اکه مبنای مشروعیت ساز نظ «والیت»راد از مپس  است.موجودات  ، ملکیت تشریعی آنان نسبت به آنو ائمهپیامبران برای در موجودات جهان حق تصرف ثبوت مبنای 

ا و ثابت است و ثانی الطالق او یعل یدر اثر ملکیت تکوین یعنی خدای متعال است که اصاله و بالذات برای مالک اصلی موجودات جهان «تشریعی حق تصرف»، در اینجا همان است

نباشد چه برسد  حق متعلقیا تشریعی لو اینکه آن شخص مالک تکوینی ن حق تشریعی را می توان به دیگری منتقل نمود وبه پیامبر و امام می رسد چو ذات اقدس نبه افاضه ی آ بالتبع

داشته « والیت»م دریافت کرده است. پس چون پیامبر و امام تشریعا مالک موجودات جهان هستند، بر آنها ن موجودات را هتشریعی آ ملکیتبه تفویض الهی به اینجا که پیامبر و امام 

ملکیت »ن دارای بر موجودات جها« والیت تشریعی»با این توضیح روشن شد که پیامبران و امامان فراتر از  ا خواهند بود.در آنها را بر اساس این والیت دار «حق تصرف»از این راه و 

 .خویش را اعمال می کنند« حق تصرف»در نتیجه و  «والیت»و از این راه  نها هستندنسبت به آ« شریعیت

ریعا تشزیرا چه بسا شخصی بر چیزی والیت داشته باشد اما  است عموم و خصوص مطلقمفهوم  رابطه ی این دوبین ملکیت و والیت فرق است و به لحاظ منطقی  ناگفته نماند که

و تصرفات مشروع منع غیره او را از این  و، افالس صرف دارد مگر اینکه مانعی مثل عدم بلوغ، سفاهت والیت و حق ت ن شی مملوکامام شخص مالک حتما بر آ مالک آن چیز نباشد

 از مفاهیم اعتباری اند.لکیت و حق والیت، متشریعی و هر سه مفهوم  الیتوهم در اثر ملکیت تشریعی حاصل می شود و هم در اثر « حق تصرف»پس  نماید.حجر 



والم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق آفریننده جهان و همه عکه خالق و این اصل، ما معتقدیم 

مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم 

اطاعت خدا باشد؛ و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او 

را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و 

او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص  یا جامعه و ملتی را ازآزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط

راختیار خدای م که قانونگذاری برای بشر تنها داست و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما نیز معتقدی

و جوامع تنها در گرو تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است. و سعادت وکمال انسان 

اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیاء به بشر ابالغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در 

برابر سایر انسانهاست و بنابراین بنا، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت می کنند 

 (.4و3/صص1اسالمی/جآیین انقالب «.)تا همگی تسلیم و بنده خدا باشندیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد ق

و به تبع  (است )که از مهمترین شئون حکومت« ونگذاریقان»این عبارت امام راحل به روشنی بیان می دارد که 

 «مشروعیت سیاسی»منظر اسالم  زابنابراین ؛ با اذن او صورت بگیرد ی آن قوانین باید از جانب الهی واجرا

و این  نسبت به نظام آفرینش بر می گردد «والیت مطلقه ی الهی»و  «توحید»مهم حکومتهای اجتماعی به مساله ی 

 . است« ان الحکم اال هلل» همان مفاددقیقا 

ی در سطح جامعه را بر عهده البته از آنجا که خدای متعال موجودی جسمانی نیست تا مستقیما اجرای قوانین اله

بگیرد، مقام اجرای آنها در سطح جامعه اسالمی را در درجه ی اول به پیامبران و در درجه ی دوم به ائمه علیهم 

در عصر غیبت کبری اعطا نموده است به همین جهت است که تصدی  6و در درجه ی سوم به فقیه عادل 5السالم

                                                           
ا از جانب الهی است یا از جانب پیامبر صلی اهلل علیه وآله میان متفکران اسالمی اختالف نظر وجود دارد. باید دید آیا رسول خدا صلی .در اینکه والیت اهل بیت علیهم السالم مستقیم5

قیما به والیت نصب نمودند؟ یه تعبیری را مست اهلل علیه وآله در غدیر خم گزارش نصب الهی نسبت به امام علی علیه السالم را دادند یا اساسا خود پیامبر صلی اهلل علیه وآله آن حضرت

نصب امام علی علیه السالم به والیت از جانب پیامبر صلی اهلل علیه وآله بود یا مفاد آن گزارش نصب الهی ان حضرت به والیت بود؟ « بلغ ما انزل الیک من ربک»دیگرآیا مفاد آیه ی 

من »بر دهنده است و در صورت اول آن حضرت مامور نصب امام علی علیه السالم به والیت شده اند و در این صورت در صورت دوم پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله صرفا نبی و خ

و حکم. اگر  فتواجمله ای انشائی است و پیامبر به عنوان حاکم و سائس جامعه ی اسالمی این نصب را انجام داده است نه به عنوان نبی دقیقا مثل فرق میان « کنت مواله فهذا علی مواله

را ذکر نموده است، به عنوان نبی بوده است نه منشی آن حکم لذا مخالفت با آن حکم مخالفت با « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»پیامبر صلی اهلل علیه وآله از جانب الهی آیه ی 

منشی و قانونگذار رسول خداست و مخالفت با آن قانون مخالفت با  حکم رسول اهلل صلی خداست اما در احکام حکومتی اینگونه نیست زیرا آن سخن، سخن خدای متعال نیست زیرا 

ه السالم را قبول نداشته باشد در واقع اهلل علیه وآله است نه مخالفت با حکم اهلل پس حکم حکومتی در عرض حکم اهلل و قسیم آن است. طبق این بیان اگر کسی والیت امام علی علی

یم پیامبر صلی اهلل علیه ا کرده است نه مخالفت با حکم نبی اهلل صلی اهلل علیه وآله. البته حکم حکومتی هم در نهایت به حکم خدا می رسد زیرا طبق بیان قرآن کرمخالفت با حکم خد

ی اهلل علیه وآله )و اطیعوا الرسول( در اوامر حکومتی است اما ناظر به همین نکته ی مهم است پس اطاعت نبی صل« اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول»است. آیه ی « ماینطق عن الهوی»وآله 

 )تلخیصی از درس خارج فقه استاد علیدوست حفظه اهلل تعالی(..«همین است در آیه ی شریفه« اطیعوا»اطاعت الهی )اطیعوا اهلل( دراحکام الهی است و سر تکرار این 



این مقام )قانونگذاری و اجرای قوانین الهی در سطح جامعه( توسط پیامبر و امام را منوط به اذن مستقیم خود 

 ،«راکعونانما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم »دانسته است و فرموده:

 ، و در«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک»بیان نصب امام علی علیه السالم به مقام والیت فرمود: و در

 و جعلناهم ائمه یهدون»می فرماید:اینگونه هم به منصب خالفت پیامبران الهی وصف چگونگی نصب برخی از 

قال انی جاعلک »، (83)انبیا/«یتاء الزکوه و کانوا لنا عابدینبامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوه و ا

رض فاحکم بین الناس بالحق و التتبع الهوی فیضلک یا داود انا جعلناک خلیفه فی اال»، (124)بقره/«اللناس امام

به کار رفته است و این صریح د راین است که مقام « جعل»در غالب این آیات تعبیر  .(26)ص/«عن سبیل اهلل

بیان « ما انزل الیک من ربک»خالفت و والیت و حکومت از جانب الهی به دیگران تفویض می شود. همچنین 

 کننده ی همین مطلب است.

را در بعد تشریعات الهی محض مثل نماز و روزه صلی اهلل علیه وآله  اطاعت از پیامبر خدای متعالبر این اساس 

، همچنانکه اطاعت از آن حضرت و امام «ذوه و ما نهاکم عنه فانتهواما آتاکم الرسول فخ» واجب قرار داده است:

یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا »معصوم علیه السالم را در بعد اوامر حکومتی صرف الزم شمرده است:

عال برمی زیرا اطاعت از آنان در اوامر حکومتی نیز در واقع به اطاعت از خدای مت «الرسول و اولی االمر منکم

 .گردد 

                                                                                                                                                                                                                 
اینگونه « ولی»اما « الوکیل کاآلله»ه السالم وکیلند یا ولی؟ وکیل در تصرفاتش استقاللی ندارد زیرا گفته شده است که باید دیدکه فقهای ما در عصر غیبت از طرف معصوم علی.6

رابطه ی فقیه با امام  مردم نیست بلکه بر سر نیست. برخی ادعا نموده اند که فقیه وکیل مردم است نه ولی مردم که این سخن قابل دفاع نیست زیرا در اینجا بحث بر سر رابطه ی فقیه با

علمای ما غالبا یا  از محل بحث است.معصوم علیه السالم است که بدون تردید اهل بیت علیهم السالم به برخی وکالت داده اند یا وکالت شخصی یا وکالت غیر شخصی اما این خارج 

التکن عبد غیرک و قد »همانگونه که امام علی علیه السالم فرمود: « ال والیه الحد علی احد ان الحکم اال هلل، الحاکم سوی اهلل،»عموما می گویند: حکومت در اصل مال خداست: 

النبی » علیه وآله:منتها این والیت گاهی اوقات از طرف صاحب والیت به دیگران تفویض می شود مثل تفویض والیت از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم صلی اهلل«. جعلک اهلل حرا

ه فقیه تفویض چنانکه این والیت از جانب الهی یا پیامبر صلی اهلل علیه وآله به ائمه علیهم السالم تفویض شده است و سپس از طرف آنان در عصر غیبت ب« نین من انفسهماولی بالموم

ال برسد مثال والیت سلطان به والیت فقیه و والیت فقیه به شده است. نتیجه ی این مبنای فقهای شیعه این است که هیچ سلطنتی مشروع نیست مگر اینکه به یک شکلی به خدای متع

 والیت امام علیه السالم و والیت امام علیه السالم هم به خدای متعال یا والیت پیامبر صلی اهلل علیه وآله می رسد.

 امام خمینی هم در این باره می نویسد:

تعالی او بجعل رسول اهلل بامره تعالی مجعوله المیرالمومنین و االئمه الطاهرین من بعده.. و هذه السلطنه و الوالیه من االمور ان السلطنه مجعوله بجعل اهلل تعالی لرسول اهلل و بجعله »

 (.105/ص2.)المکاسب المحرمه/ج«لدها غصب...الوضعیه االعتباریه العقالئیه فالسلطنه بشونها و فروعها لهم من قبله تعالی والیجوز الحد التصریف فیها و تقلدها اصال و فرعا الن تق

نصب الهی یا نصی ائمه علیهم السالم حاصل  بر اساس این مبنی فقهاء نتیجه گرفته اند که اگر حکومتی و لو با معجزه ی الهی اعدل حکومتها هم باشد اما از غیر این طریق مذکور یعنی

 از درس خارج فقه استاد علیدوست حفظه اهلل تعالی(.)تلخیصی .«شود آن حکومت، حکومت جائره و حاکم آن هم جائر خواهد بود



البته در فقه شیعه فقیه عادل به طور غیر مستقیم والیت را از خدای متعال دریافت می نماید بدین معنی که براساس 

امام معصوم علیه السالم  و مشهوره ی ابی خدیجه 8ت متعدد و گوناگون مثل روایت مقبوله ی عمر بن حنظلهاروای

ه فقهای عدول شیعه آنها را به مقام خالفت و حکومت جامعه ی اسالمی عصر غیبت کبری با اعطای اذن عام بدر 

فقیه عادل جواز تشکیل حکومت و به تبع دخل و تصرف در  ،نصب نموده است و با این اذن عام امام معصوم

شکل می قه شیعه ی حکومت اسالمی در فعیت سیاسورو این چنین مش شئون اجتماعی زندگی مسلمانان را می یابد

  .7گیرد

پیامبران الهی و امامان حکومت  «مشروعیت سیاسی»بیانگر این است که  در آیات و روایات باال« جعل»پس تعبیر 

حکومت فقیه عادل محضا از جانب امام « مشروعیت سیاسی»و  خدای متعالصرفا از جانب  معصوم علیهم السالم

                                                           
 متن این روایت این است:.8

ابا عبداهلل علیه السالم عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظله قال: سالت »

من تحاکم الیهم فی حق او باطل فقد تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما »فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاه ایحل ذلک؟ قال: رجلین من اصحابنا بینهما منازعه

قلت: فکیف یصنعان؟ « لطاغوت و قد امروا ان یکفروا بهیریدون ان یتحاکموا الی ا»یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له النه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر اهلل ان یکفر به قال اهلل  تعالی:

م بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حک»قال:

 .(6من ابواب صفات القاضی ح 66باب  632و631صص 72وسائل الشیعه ج)«.لی اهلل و هو علی حد الشرک باهللبحکم اهلل و علینا رد و الراد علینا الراد ع

 عامه ی فقیه استدالل نموده اند.محقق کرکی در رساله ی صاله الجمعه، محقق نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری در کتاب القضاء و بسیاری از فقیهان به این روایت بر والیت 

مشروعیت سیاسی درست کرده اند. این فقیه معاصر  طبق این اصل در باب « عدم والیت احد علی احد»ی از فقهای معاصر و قبل از ایشان شیخ انصاری در مکاسب، اصلی به نام .برخ.7

 :یت فقیه اینگونه استدالل کرده استوال

 ه السالم وجود دارد:انسانها حر آفریده شده اند و در این زمینه دو روایت از امام علی علی»

 (. به نظر ما این روایت مبین شریعت است نه اینکه صرفا بیانگر حکم عقلی باشد.929نهج البالغه فیض االسالم/ص«.)ال تکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حرا.»الف

 (.69/ص7روضه ی کافی/ج«.)ایها الناس ان ادم لم یلد عبدا و ال امه و ان الناس کلهم احرار و لکن اهلل خول بعضکم بعضا»ب.

االذن. من له االذن یا خود شخص است یا بنابراین هرکسی بخواهد ورود به حریم خصوصی دیگران نماید باید اذن داشته باشد و اذن هم باید از طرف من له االذن باشد نه من لیس له  

به « من له االذن»احد علی احد است. حال می گوییم اگر پیامبر صلی اهلل علیه وآله سلطنت نماید خدای متعال یا نهاد ماذون از طرف خدای سبحان است. این تقریر اصل عدم والیت 

شده و « اصل عدم والیت احد علی احد»او اذن حکومت داری داده است. فقیه نیز از طرف نهاد ماذون از طرف خدای متعال اذن در حکومت داری دارد. اما غیر از این موارد مشمول 

 عبارت ایشان این است:عین  «.اق غصب و جور خواهد بودحکومت مصد

ل الفکر و صرف القوی فالتصرف فی فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احرارا مستقلین و هم بحسب الخلقه و الفطره مسلطون علی انفسهم و علی ما اکتسبوه من اموالهم باعما»

و کون افراد الناس بحسب االستعداد و الفعلیه مختلفین فی العقل و العلم و الفضائل و االموال و الطاقات و نحوها الیوجب ذلک شئونهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعد علیهم 

خارج فقه استاد )تلخیصی از درس (.28/ص1دراسات فی والیه الفقیه/ج«.)الخ« ع»والیه بعضهم علی بعض و تسلطه علیه و لزوم تسلیم هذا البعض له. و فی کتاب امیر المومنین

 علیدوست حفظه اهلل تعالی(.



در هر  در این زمینه «رای مردم»تعالی است از این رو من قبل اهلل نهایت  رمعصوم علیه السالم و با اذن عام او و د

. مشروعیت ساز حکومت اسالمی نیست« رای مردم»یعنی  اثباتا هیچ نقشی نداردسه نوع حکومتهای مذکور نفیا و

، حکومت داردجهت قانونگذاری و اجرای آنها در سطح جامعه البته چون هر حکومتی نیاز به قدرت اجتماعی 

عینیت آن حکومت باشد تا  و مستظهر به آن« رای مردم»نوع خود حتما باید برخوردار از  اسالمی در هر سه

تحقق می یابد و گرنه چه بسا « رای مردم»و  «مقبولیت عمومی»خارجی بیابد و این شرط دوم است که از راه 

کومتش سالهای متعددی همچون امیرالمونین علیه السالم نیز به دلیل عدم مقبوایت یافتن ح و مشروعیحاکم مقتدر

و ما انت »زیرا اساس حکومت اسالمی بر قبول و اقبال مردم استوار است نه بر جبر و قهر آنها: خانه نشین شود

نیست بلکه  نظام اسالمی مشروعیت ساز «رای مردم». بنابراین از منظر اسالم «لست علیهم بمصیطر»، «علیهم بجبار

یا فقیه عادل به هر دلیلی نتواند تشکیل  م معصوماماپیامبر، حتی اگر  روآن است  از این « مقبولیت ساز»تنها 

 نها نداشته باشند.آنها باقی است و لو مردم اقبالی به آ یاسالمی برا حکومت دهد مشروعیت حکومت

در نظام  «رای مردم»در نظامهای سیاسی لیبرال غربی بخالف  «رای مردم»است که  جا ایناین ی مهم درنکته 

قبال گذشت و  «والیت»است نه  «وکالت»است چون اساس آن حکومتها بر آن حکومتها می مشروعیت ساز اسال

 فرق وافر وجود دارد. «والیت»و  «وکالت»بین که 

 از دیدگاه غربی هاحکومت مبانی مشروعیت ساز 

ی نظامهای سیاسی ـ استوار است. با توجه به اینکه همه 9«عقد وکالت»سیستم حکومت در نظر غربی ها بر اساس 

و مقوله ی ریاست و حکومت  ر ملحد یا سکوالر غیر ملحد( بودهاجتماعی غربی نظامهایی سکوالر )اعم از سکوال

                                                           

دانسته شود تا بتوان به روشنی به ترسیم ساختار مشروعیت ساز حکومت اجتماعی در فقه شیعه بپردازیم. حضرت آیت اهلل جوادی « وکالت»و « والیت»در اینجا الزم است فرق بین .9

 ند:اینگونه می نویس« والیت»و « وکالت»آملی در تبیین فرق میان 

 معناى والیت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مى توان دریافت: »

ه تشخیص موکل)وکیل کننده( اگر فاعل، کارى را بر اساس وکالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیم گیرى از آن همان دیگرى است و حدود کار فاعل، بستگى دارد ب -2

ولى اگر فاعلى، بر اساس والیت بر دیگرى، کارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیم گیرى و تشخیص، از آن  ;ل به او داده استو به محدوده وکالتى که موک

 خود فاعل)ولى( است و او بر اساس محدوده والیتى که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مى کند.

پس جمع والیت و وکالت در مورد واحد،  ;یرى در والیت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وکالت، تشخیص موکل)وکیل کننده( معتبر استاز آنجا که معیار تصمیم گ -3

 یعنى ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وکیل از سوى او. ;ممکن نیست

مگر آنکه از سوى خداى  ;یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر والیت ندارد ;است« عدم والیت »درباره رابطه انسان ها با یکدیگر،  ( که اصل اولى1در مباحث گذشته گفته شد ) -4

از سوى خداوند است. امامان ا بواسطه والیت سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، والیت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسان هاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بى واسطه و ی



را مقوله ای بشری و مادی محض می دانند؛ در باب مشروعیت سیاسی نظامهای خویش برخالف نظامهای سیاسی 

  اسالمی نظریه ای خاص را دنبال می نمایند.

حق حاکمیت متعلق به خدای متعال نیست )چون یا اساسا وجود خدای متعال را قبول ندارند یا  گاه غربیهااز دید

محدوده ی وحی الهی را مختص به ارتباط انسان با خدا و زندگی فردی انسان می دانند نه زندگی اجتماعی او( 

ان است که می تواند این حق حاکمیت )اعم )لیبرالیسم( است و خود انس« انسان آزاد»بلکه این حق اصاله از شئون 

ماید. بنابراین حکومت در دیدگاه از بعد تشریع قوانین حکومتی و اجرا و تنفیذ عملی آنها( به دیگران تفویض ن

نها همچنانکه صرفا به غایت تنظیم بعد مادی و اجتماعی زندگی انسان تشکیل می یابد؛ آن حکومت امری بشری آ

و نیازی به دخالت وحی  تکلیف ادراه و نحوه ی شکل گیری آن بر عهده ی خود اوستمحض است و تعیین 

 الهی و رعایت قوانین آسمانی نیست. یکی از مدافعان این نظریه در این باره می نویسد:

ند که یک نگاه اجمالی به تاریخ تشکیل جوامع کافی است که صراحتا این مشکل را به آسانی حل کرده و با قاطعیت ثابت ک»

حکومت و نظام کشورداری به هر اندازه که صورت های پیشرفته شکل گرفته باشد، یک مفهوم بسیار ابتدایی است و این بدان 

معنا است که همانگونه که بشر مانند سایر اجسام زنده و متحرک باالراده نیازمندی و ضرورت طبیعی به داشتن یک مکان زیست 

                                                                                                                                                                                                                 
رهبر جامعه قرار دهند که در این  معصوم)علیهم السالم( که از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى منصوب شده اند، مى توانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و

گرچه  ;و لذا این منصوبین، نسبت به معصومین)علیهم السالم( وکیلند ;ته اند، اما با واسطه امامانصورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، والیت بر جامعه اسالمى را از خداوند گرف

 نسبت به جامعه انسانى، ولى)والى( مى باشند.

منزله موکل خویش است و به جاى او مى هر انسانى مى تواند در اداره امور خود، برخى از کارهاى وکالت پذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وکیل، نازل  -5

موارد، به طور کامل در اختیار وکیل کننده نشیند و در دایره وکالتى که از او گرفته، به انجام کارهاى او مى پردازد. بدیهى است که وکالت، تنها در مواردى صورت مى پذیرد که آن 

 مستقل به شخص سومى تفویض نماید. را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تام وباشد و لذا هیچ کس نمى تواند امر مشترک میان خود و دیگران 

یعنى یک انسان عاقل و بالغ و... نمى تواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار کند و بگوید من  ;نصب و تعیین والیت، نمى تواند همانند وکالت، از سوى خود انسان ها باشد -6

مى گردانم. بنابراین، آنچه که یک شخص براى خود معین « مسلوب االختیار تام »خود قرار مى دهم و خود را « قیم تام االختیار»را به تو واگذار مى کنم و تو را  حق حاکمیت بر خود

 .مى کند، تنها در محور وکالت و توکیل است نه در محور والیت و تولیت..

ن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکل است و با مرگ او برطرف مى شود و وکیل نیز معزول مى گردد زیرا در این حال، یکى دیگر از تفاوت هاى وکالت با والیت آ -8

از میان  ، نسبت به مولى علیه،دیگر کسى وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد اما در والیت چنین نیست و با مرگ والیتگذار و ناصب)نصب کننده(، والیت ولى

رصلى اهلل علیه و آله و سلم یا یکى از امامان نمى رود و تا والیتگذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مى شود که اگر فقیه جامع الشرایط، از سوى پیامب

که والیت او توسط یکى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد  معصوم)علیهم السالم( به عنوان ولى جامعه اسالمى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان

زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم)علیه السالم(، آن شخص  ;ماند و این، بر خالف آن مواردى است که امام معصوم، کسى را به عنوان وکیل خود در امرى قرار مى دهد

 ت.وکیل، وکالت نخواهد داش

شود و لذا آنان مختارند  شخص وکیل، پیش از وکیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفه اى براى آنان در وکالت دادن به آن شخص ایجاد -7

خداوند داراى حق والیت است که چنین حق مجعول از ناحیه اما در والیت، شخص ولى، پیش از آنکه مردم والیت او را بپذیرند، از سوى  ;که او را وکیل خود کنند یا نکنند

 (.1)والیت فقیه والیت فقاهت و عدالت/ج«.خداوند، وظیفه پذیرش والیت را بر دیگران ایجاب مى کند



رک برای تامین و ادامه حیات خود و خانواده اش احساس می کند، به همانگونه و عینا بر طبق اختصاصی، و یک فضای پهناور مشت

همان معیار تجربی، منتها در مرحله بهزیستی و از نهاد طبیعت برتر خود که عقل عملی و عمومی او است کوشش می کند تا با 

یشتر تامین نماید و به استناد همین درک عقل عملی و بر همیاری دیگر همنوعان، امنیت و آسایش طبیعی خود را هرچه بهتر و ب

اساس ضرورت تجربی پدیده حکومت و آیین کشورداری، قدم به عرصه ظهور در تاریخ جوامع انسان ها گذاشته است. بنابراین 

ه، و نه یک پدیده  حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه است که بر طبق تئوری مثال های افالطونی بر روی زمین نورافشانی کرد

برتر عقالنی است که عقل نظری از طریق دالیل عقلی به واقعیت آن رهنمون شده است بلکه تنها یک رخداد تجربی و حسی 

است که از درک بهزیستی و تجمع گروهی از انسانها در مجاورت و همسایگی یکدیگر و انتفاع و همیاری با هم به ذهن فرود 

کشورداری و سیاست را به خود گرفته است و چون حکومت همان گونه که معلوم خواهد گردید،  آمده و نام حکومت و ایین

یک وکالت و نظارتی از سوی مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها بیش نیست و این روابط میان 

ط کامال در قلمرو عقل عملی و عمومی انسانها قرار دارند و شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها بیش نیست، و این رواب

جزئیه  از جمله موضوعات و متغیرات محسوبند، لذا خود حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و موضوعات

ی از قدیم االیام از شاخه م الیتغیر الهی به شمار نمی آیند. به عالوه چون حکومت و تدبیر امور مملکتخواهند بود و در رده احکا

های عقل عملی فلسفه قلمداد شده و عقل عملی هم درک نازل محسوسات و موضوعات عینی همان معقوالت عقل نظری است 

ایت مدن به طور کلی از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی خارج یکه در فرم کلیت ثابت و الیتغیرند، دیگر تردید نخواهد بود که س

با قضایای کبری در یک قیاس ا ارتباط آن با این گونه احکام و با آن معفوالت، همچون ارتباط قضایای صغری می باشد، تنه

 (.92الی  90کومت،صصحکمت و ح«.)می باشدمنطقی 

یک نظام سیاسی به شمار می رود  «قدرت اجتماعی»نه تنها تامین کننده ی  «رای مردم»طبق این دیدگاه طبیعتا 

آن نظام سیاسی نیز هست یعنی با رای مردم شخص « مشروعیت سیاسی»تامین کننده ی  تر از آنبلکه فراتر و پیش

حاکم وکیل آنها در تنظیم شئون اجتماعی زندگی آنها از طریق قانونگذاری و اجرای آن قوانین موضوعه شده و 

این دخل و تصرف در به این وسیله جواز دخل وتصرف در مطلق شئون اجتماعی زندگی آنها را می یابد زیرا 

این حق تصرف خویش را به « وکالت»شئون زندگی اجتماعی انسانها حق خود افراد مردم است و مردم طبق قانون 

 . 10حاکم تفویض می نمایند

                                                           
 . البته این ساختار سیاسی از اشکاالت زیر رنج می برد:10

است بلکه ما معتقدیم ادله ی متقنی بر لزوم و توان اداره ی جامعه ی توسط دین ووحی الهی وجود دارد که با  .محدود نمودن دخالت دین الهی به زندگی فردی انسان امری ناصواب1

 پذیرش این مبنی قول به وکالت بودن حکومت باطل خواهد شد.

و موکل د ره رلحظه توان فسخ آن را دارد باید پذیرفت که  نها است با توجه به اینکه وکالت عقدی جایز استمشروعیت حکومت رای مردم و وکالت آ.بر فرض که بپذیریم مبنای 2

اسی برای هر حکومتی مدت مردم در هر لحظه ای که خواستند از رای خود به ا حکومت و حاکم برگشته و شخص دیگری را به جای او بگمارند در این صورت چرا نظامهای سی

 ان رجوع مردم از رای خود را غیر قانونی دانسته اند؟ معینی مثال چهار یا پنج سال را تعیین نموداه ند و در طول

چگونه کسی که وکیل  .بر فرض پذیرش مبنای مذکور تکلیف کسانی که به حاکم و حکومت رای نداده اند چه می شود؟ چون وکیل در تصرفات خود تابع رای موکل است پس3

 ی را داشته باشد که به او رای نداده اند؟کسی نباشد قانونا اجازه دخل و تصرف در شئون اجتماعی زندگی کسان

چه وجهی می تواند داشته باشد؟ زیرا شخص بالغ می تواند خود برای خود وکیل معین نماید و نیازی به تعیین وکیل توسط ، سال مثال  17.مقید نمودن سن رای دهندگان به باالتر از 4

  اینگونه  نیست. در این ساختار حکومتی اعطای وکالت به حاکم و حکومت باشد که رصاحب رای دد دیگران برای او نیست پس قانونا باید هر شخص بالغی بتوان



 وکالت»البته در جهان غرب افراد دیگری هم بوده اند که مبنای مشروعیت نظامهای سیاسی را چیزی دیگر غیر از 

مثال افالطون معتقد است که حق حاکمیت اصاله از آن طبقه ی فالسفه است یعنی مبنای 11بدانند « رای مردمو

حکومت فرد دیگری غیر از فالسفه او، مشروعیت یک نظام سیاسی همان فیلسوف بودن فیلسوف است و با وجود 

 ی نویسد:ر تشریح نظریه ی افالطون در این باره میکی از نویسندگان د مشروع نیست.

فلسفه وجودی حکومت و آیین کشورداری از زمان های سقراط و افالطون و حتی پیش از آن مطرح بودهو فالسفه در پی جویی »

منابع پدیدارندگی این چهره از زیست طبیعی انسانی به بحث و گفتگو می نشسته اند. و تا هم اکنون کتاب بسیار مشهور 

رجع اصیلو ذخاری برای اندیشمندان تئوری سیاسی شمرده می شود. در این کتاب افالطون جمهوریت افالطون بهترین معیار و م

که حکومت را  به هیچ وجه حکمت... جدا و متفات نمی پندارد حاکم و رهبر جامعه را تنها بر اساس این نظریه از ان فیلسوف می 

آگاهی خود بر حقایق خرد و کالن هستی از طریق رابطه داند و معتقد است که این تنها فیلسوف است که به مقتضای خردمندی و 

ی اتحادی با مثالهای عقالنی نورانی افالطونی که در جهان مابعدالطبیعه ازلیت و ابدیت دارند و از گزند هر گونه تغییر و فساد 

الهی را در جوامع انسان ها بر  پذیری ذاتا برکنارند می تواند به نظام احسن علمی عدالت جهان هستی راه یافته و الگوی آن عدالت

روی زمین تا حدود امکانات طبیعی و تا اندازه طاقت بشری رهبری کند زیرا افالطون معتقد است حوادث متغیر و ناپایدار جهان 

 طبیعت، سایه و نموداری از جهان مابعدالطبیعه می باشند و این تنها فیلسوف است که می تواند هرچه بیشتر مشابهت و همگونی

 (.76حکمت و حکومت/ص«.)میان جهان ثابت و جهان متغیر را برقرار سازد

 جایگاه مردم در نظام اسالمی

حکومت  ری نظام اسالمی نفی گشت این پرسش پیش می آید که مردم داکنون که نقش مردم در مشروعیت زای

تاکید امام راحل و رهبر معظم مورد که « مردم ساالری دینی»ی ند و اساسا معنارچه جایگاهی برخوردا زاسالمی ا

 انقالب است، چیست؟

 آن این که:چهار نکته الزم است و ن سوال توجه بهیقبل از پاسخ به ا

ایمان آوردن مردم از طرف خدای متعال نازل  ساس دین اسالم )که به غایتا .12.اسالم دین قهر و جبر نیست1

مردم بنیان نهاده شده است و این با اندک مراجعه ای به محتوای معارف  «انتخاب»و « اختیار»بر  (شده است

                                                           
بودن می « فیلسوف»یا « کاریزما»چون .بنابراین نفی تاثیر رای مردم در مشروعیت زایی سیاسی به حکومت مختص به فقه شیعه نیست بلکه طبق نظر برخی از غربیها نیز مساله ای هم11

شود باید قائل شد که قبل  مبنای مشروعیت قرار گیرد و اگر نفی تاثیر مردم در مشروعیت زایی سیاسی نسبت به حکومت عالمت استبداد و خودکامگی یک نظام سیاسی شمردهتواند 

 از اسالم این استبداد را افالطون با کتاب مشهور جمهریت خود برای بشر سوغات آورده است.

 توجه داشت: دو نکته در این زمنیهباید به  اما« قهر»و  «جبر» عنصر بنا نهاده شده است نه بر «اختیار مردم»عنصر بر گرچه اساس دین اسالم .12

ه معتقدان و مثل سایر مکاتب بشری نسبت بالهی نیز اما طبیعتا دین  «مقهور»و  «مجبور»است نه  «مختار»و به تبع تشکیل نظام اسالمی در اصل پذیرش دین الهی تنها الف(انسان 

ن به آ اگر کسی بعد از پذیرش این دینگرویدگان خود یک سری تکالیف و حدودی را در مقام عمل به اجرا می گذارد تا از این طریق آنها را به سعادت مطلوبشان برساند از این رو 



وما »، «فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر»، «ال اکراه فی الدین»اسالمی روشن خواهد شد. آیاتی همچون 

ه و یحیی لیهلک کن هلک عن بین»، «طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اال تذکره لمن یخشی»، «انت علیهم بجبار

و غیره به روشنی گواه این مطلبند. هنگامی که اساس تبلیغ دین الهی توسط پیامبر صلی اهلل علیه « من حی عن بینه

وآله اینگونه است به طریق اولی اجرای آن دین از طریق تشکیل حکومت اسالمی نیز در گرو اقبال مردمی و 

 .13تاثیرگذاری رای آنها است

                                                                                                                                                                                                                 
به پذیرش و عمل  «مجبور»به دین  «مختارانه»پس در واقع انسان بعد از ورود « فاسقونو من یتعد حدود اهلل فاولئک هم ال»تکالیف عمل ننماید با پاره ای مجازات مواجه خواهد شد:

 پس از محل بحث خارج است. «اجباری تکوینی»خواهد بود نه  «اجباری تشریعی»خواهد شد اما این اجبار،  آن دینطبق برخی تکالیف 

، جهت بسط توحید الهی (36)نحل/«و لقد بعثنا فی کل امه رسوال ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت»شده اند:پیامبران که جهت هدایت بشر به سعادت حقیقی )توحید الهی( مبعوث ب(

 رد «ابتدایی جهاد»است از این رو الهی دین و نشر برخی موارد تبلیغ  در «اجبار»و  «قهر»بین عامه ی مردم با موانع سر راه خود مبارزه بنمایند و الزمه ی این مساله استفاده از عنصر 

اما باید  (158)اعراف/«ویضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت علیهم»اسالم تشریع شده است زیرا پیامبران جهت نجات بندگان الهی از اسارات قدرتهای مادی مبعوث شده اند:

ران زر و زور و تزویر )که موانع بزرگ و اصلی دعوت توحیدی اند( می باشد نه در خصوص طواغیت و سردمدا« جبر»و « قهر»و استفاده از عنصر « جهاد»دانست بهره گیری از ابزار 

در تبلیغ دین جهت ازاله ی طواغیت و جباران بشری از سر راه دعوت توحیدی الهی منافاتی با « جبر»و « قهر»در خصوص دعوت عمومی مردم به دین الهی. پس بهره گیری از عنصر 

 نداشته بلکه الزمه ی آن است.« میل قلبی»و « تیاراخ»ابتنای اساس اسالم بر عنثر 

  

قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما »است:با توجه به این نکته است که خدای متعال در ارسال انبیاء از راههای متعارف بهره گرفته است مثال آنها را بشری مثل سایرین قرار داده  .13

از مظاهر مادی جلب کننده ی توجه که مانع حصول ایمان اختیاری می شوذ دور نموده است تا به این وسیله مردم به صورت واقعی در معرض ؛ همانگونه که آنها را «الهکم اله واحد

 اش اخروی گردند. حضرتقرار گیرند و بر این اساس مستحق عقاب و پاد«( هو الذی خلق الموت و الحیوه لیبلوکم ایکم احسن عمال»)که غایت آفرینش انسان است:« امتحان الهی»

 :در عبارات زیبایی این مساله را اینگونه بیان می داردعلیه السالم علی امیر المونین 

شدند، و آزماید، وقتى که موسى بن عمران و برادرش هارون علیهم السّالم بر فرعون وارد پس همانا خداوند سبحان بندگان متکبّر را با دوستان خود که در چشم آنها ناتوانند مى»

رقرار باشد، فرعون گفت: هاى پشمین بتن، و چوب دستى در دست داشتند، و با فرعون شرط کردند که اگر تسلیم پروردگار شود، حکومت و ملکش جاودانه بماند و عزّتش بجامه

برند؟ اگر چنین است چرا هند؟ در حالى که در فقر و بیچارگى به سر مىدهاى خود ربط مىکنید؟ که دوام عزّت و جاودانگى حکومتم را به خواستهآیا از این دو نفر تعّجب نمى»

 «دستبندهاى طال به همراه ندارند؟

ها، و فرمود، به هنگام بعثت پیامبران، درهاى گنجاین سخن را فرعون براى بزرگ شمردن طال و تحقیر پوشش لباسى از پشم گفت، در حالى که اگر خداى سبحان اراده مى 

کرد، آورد. امّا اگر این کار را مىگشود، و پرندگان آسمان و حیوانات وحشى زمین را همراه آنان به حرکت در مىجواهرات، و باغات سرسبز را به روى پیامبران مى هاىمعدن

شد، و ایمان آورندگان و پاداش امتحان شدگان واجب نمى ن اجربود، و بر مؤمنافایده مىها و هشدارهاى الهى بىشد، و بشارتاثر مىرفت، و پاداش و عذاب بىآزمایش از میان مى

در صورتى که خداوند پیامبران را با عزم و اراده قوى، گرچه با ظاهرى ساده و فقیر مبعوث کرد، با قناعتى که  داد.ها، معانى خود را از دست مىیافتند، و واژهثواب نیکوکاران را نمى

داشت، و اگر پیامبران الهى، داراى چنان قدرتى بودند که مخالفت با آنان امکان نمى ها را خیره سازد.چند فقر و ندارى ظاهرى آنان چشم و گوش ها را پر سازد، هرها و چشمدل

بستند، اعتبار و بار سفر به سوى آنان مىهاى دور ها به سوى آنان بود، از راهداشتند که همه چشمشدند، و سلطنت و حکومتى مىداشتند که هرگز مغلوب نمىتوانایى و عزّتى مى

هاى اى که به مادّیات داشتند. در آن صورت نّیتکردند، از روى ترس یا عالقهآوردند، و تظاهر به ایمان مىارزششان در میان مردم اندک بود، و متکّبران در برابرشان سر فرود مى

امّا خداى سبحان اراده فرمود که پیروى از پیامبران، و تصدیق  شتافتند.ها مىهاى گوناگون به سوى نیکىیافت، و با انگیزهىشد، و اهداف غیر الهى در ایمانشان راه مخالص یافت نمى

ى در آن راه نیابد، که اهداف غیر خدایکتب آسمانى، و فروتنى در عبادت، و تسلیم در برابر فرمان خدا، و اطاعت محض فرمانبردارى، با نّیت خالص تنها براى خدا صورت پذیرد، و 

 (.379)نهج البالغة )ترجمه دشتى(، ص: 13«.هر مقدار آزمایش و مشکالت بزرگتر باشد ثواب و پاداش نیز بزرگتر خواهد بود

 عالمه طباطبایی قدس سره در همین راستا می نگارد:

المفضیه الی غایه السعاده و المعصیه المودیه الی غایه الشقاء فمن سلک مسلک المعصیه و اجتاز و ذلک انه تعالی وضع سعاده االنسان و شقاوه علی اساس االختیار و عرفهم الطاعه »

 (.336/ص14،)المیزان/ج«للضالل جازاه اهلل ذلک و من رکب سبیل الطاعه و اختار الهدی جازاه اهلل ذلک و سیسالهم جمیعا عما عملوا و اختاروا

 و در جای دیگر می نویسند:

ن ما کان عن طوع و اختیار و منه ما کان بأن اهلل هو الحق ال یکفی فی سعادة اإلنسان بل تحتاج فی تمامها إلى تسلیمه و اإلیمان به بترتیب آثاره علیه ثم من التسلیم و اإلیماو مجرد العلم »

و هم لم یسلموا للحق ما داموا  التی هی دار العمل دون اآلخرة التی هی دار الجزاء. عن کره و اضطرار، و الذی ینفع فی السعادة هو التسلیم و اإلیمان عن اختیار و موطن االختیار الدنیا

بهم من کل جانب أسلموا للحق و هم مضطرون و  فی الدنیا و إن أیقنوا به حتى إذا وردوا الدار اآلخرة و أوقفوا موقف الحساب عاینوا أن اهلل هو الحق المبین، و أن عذاب الشقاء أحاط



توصیه ی اکیدی نموده  یبه مشاوره درکارهای اجتماع صلی اهلل علیه وآله را 14بر اکرمهمگان حتی پیام سالم.ا2

آیه ی ن زمینه را ندارد و به نظر ما تنها تامل دراین مختصر نوشته گنجایش ذکر آیات و روایت وارده در ای است.

ا المال افتونی فی امری ما کنت یا ایه»، «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل»

کافی در « من استبد برایه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها»و روایت شریف « قاطعه امرا حتی تشهدون

 اثبات این مطلب است. 

دین )یا  مقام تبلیغ لهی است مثلپیامبر مکرم اسالم صلی اهلل علیه وآله دارای شئون متعدد گوناگونی از جانب ا.3

منصب دین )و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم( و  ، مقام تبیینایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک(

و ربک الیومنون بک حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم الیجدوا فی انفسهم حرجا مما فال)»دین الهی  اجرای

 ( است. (105نساء/«)راک اهلللتحکم بین الناس بما ا»و « قضیت و یسلموا تسلیما

و همانگونه که مردم  نیز برخوردار است« مقام تشریع»عالوه بر این مناصب پیامبر در محدوده ی امور حکومتی از 

یع او نیز مکلف به اطاعت از آن حضرت در ره آورد مقامات سه گانه مذکور هستند در محدوده ی مقام تشر

                                                                                                                                                                                                                 
؛  12المیزان فی تفسیر القرآن ؛ ج 2513النور: «: یَوْمَئِذٍ ُیوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ اْلحَقَّ وَ یَعْلَُمونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ اْلحَقُّ الْمُبِینُ»، و إلى هذا العلم و التسلیم االضطراری یشیر قوله تعالى: لیس ینفعهم

 (.320ص

امنت بما آمنت به »که گفت:بری هیچ ارزش و نفعی ندارد همانگونه که ایمان فرعون به هنگام غرق شدن در دریای عذاب الهی به همین جهت از نظر اسالم ایمان اضطراری و ج

  «.االن و قد عصیت من قبل»رفت:مورد قبول واقع نشد و این چنین مورد خطاب قهر الهی قرار گ« بنواسرائیل

  گوید: . استاد شهید مرتضی مطهری در تشریح این مساله می14

روشن است باز تنها تصمیم نمی بعضی در سبک خودشان فردی هستند یعنی تنها تصمیم می گیرند. بعضی اساسا حاضر نیستند تنها تصمیم بگیرند انجا هم که کامال مطلب برایش »

یمان دارند که می گویند اگر تو فرمان بدهی خود را به دریا بریزیم به دریا گیرند و این مخصوصا در سیره پیغمبر اکرم عجیب است. در مقام نبوت در مقامی که اصحاب انچنان به او ا

ت نداده یعنی گویا شما اساسا می ریزیم در عین حال نمی خواهد سبکش انفرادی باشد و در مسائل تنها تصمیم بگیرد برای اینکه اقل ضررش این است که به اصحاب خودش شخصی

د رید شما ابزارید من باید فقط دستور بدهم و شما عمل کنید. ان وقت الزمه اش این است که فردا هرکس دیگر هم رهبر بشود همین طور عمل کنفکر ندارید شما که فهم و شعور ندا

بر در مقام نبوت چنین کاری را نمی کند. پیغمو بگوید: الزمه رهبر این است که رهبر فکر و نظر بدهد و غیر رهبر هر که هست فقط  باید ابزارهای بال اراده ای باشند و عمل کنند ولی 

دینه چه مصلحت می دانید؟ از شورا تشکیل می دهد که اصحاب چه بکنیم؟ بدر پیش می اید شورا تشکیل می دهد احد پیش می اید شورا تشکیل می دهد اینها امده اند نزدیک م

باشیم و وضع خودمان را در داخل مستحکم کنیم اینها مدتی ما را محاصره می کنند اگر موفق نشدند شکست مدینه خارج بشویم و در بیرون مدینه با انها بجنگیم یا در همین مدینه 

اصطالح حالت غروری دارند و به  خورده برمی گردند. بسیاری از سالخوردگان و تجربه کارها تشخیصشان این بود که مصلحت این است که در مدینه بمانیم. جوانها که بیشتر به

گیم. تاریخ می نویسد خود پیغمبر ان برمی خورد گفتند: ما در مدینه بمانیم و بیایند ما را محاصره کنند؟ ما تن به چنین کاری نمی دهیم می رویم بیرون هر جور هست می جنجوانی ش

سالخوردگان و تجربه کارها موافق بود ولی دید اکثریت اصحابش  اکرم مصلحت نمی دید که از مدینه خارج بشوند می گفت اگر در مدینه باشیم موفقیتمان بیشتر است یعنی نظرش با

م شد. یک وقت دیدند پیغمبر اسلحه پوشیده بیرون که همان جوانها بودند گفتند: نه یا رسول اهلل ما از مدینه می زنیم بیرون می رویم در دامنه احد همان جا با انها می جنگیم. جلسه تما

ع شما هستیم. اگر نهایی که این نظر را داده بودند امدند گفتند: یا رسول اهلل چون شما از ما نظر خواستید ما این جور نظر دادیم ولی در عین حال ما تابامد و فرمود:برویم بیرون. هما

صحیح نیست اسلحه اش را کنار بگذارد. حاال که بنا  شما مصلحت نمی دانید ما برخالف نظر خودمان در مدینه می مانیم. فرمود: پیغمبر همین قدر که اسلحه پوشید و بیرون امد دیگر

 (.54و  53)سیری در سیره نبوی صص«. شد برویم بیرون می رویم بیرون



یاایها الذین امنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و »مفاد آیه ی شریفه ی: و این مکلف به اطاعت از آن حضرت اند

 عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه ی شریفه می نویسد:«. اولی االمر منکم

أما و ق رسوله من المعارف و الشرائع،ال ینبغی أن یرتاب فی أن اهلل سبحانه ال یرید بإطاعته إال إطاعته فی ما یوحیه إلینا من طریو»

إحداهما: حیثیة التشریع بما یوحیه إلیه ربه من غیر کتاب، و هو ما یبینه للناس من تفاصیل ما یشتمل على  رسوله ص فله حیثیتان:

، و الثانیة: ما یراه من 44النحل  -:مْ إجماله الکتاب و ما یتعلق و یرتبط بها کما قال تعالى: وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِ

، و هذا هو الرأی 105النساء  -:صواب الرأی و هو الذی یرتبط بوالیته الحکومة و القضاء قال تعالى: لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ 

ائم األمور، و کان اهلل سبحانه أمره الذی کان یحکم به على ظواهر قوانین القضاء بین الناس، و هو الذی کان )ص( یحکم به فی عز

، فأشرکهم به فی المشاورة و 159: آل عمران وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ »فی اتخاذ الرأی بالمشاورة فقال: 

نى آخر و إن کان إطاعة الرسول إطاعة هلل إذا عرفت هذا علمت أن إلطاعة الرسول معنى و إلطاعة اهلل سبحانه مع وحده فی العزم.

فعلى الناس أن یطیعوا الرسول فیما « وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ » بالحقیقة ألن اهلل هو المشرع لوجوب إطاعته کما قال:

وجب لتکرار األمر بالطاعة فی قوله: أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا و هذا المعنى )و اهلل أعلم( هو الم یبینه بالوحی، و فیما یراه من الرأی.

ال نصیب لهم من الوحی، و إنما شأنهم الرأی الذی یستصوبونه فلهم افتراض  -کائنین من کانوا -أما أولوا األمر فهمو ...الرَّسُولَ 

أن یضعوا حکما جدیدا،  -کائنین من کانوا -األمر هؤالءو من هنا یظهر أن لیس ألولی نظیر ما للرسول فی رأیهم و قولهم... الطاعة 

و ال أن ینسخوا حکما ثابتا فی الکتاب و السنة، و إال لم یکن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الکتاب و السنة و الرد إلى اهلل و 

اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى  الرسول معنى على ما یدل علیه قوله:

، فقضاء اهلل هو التشریع و قضاء رسوله إما ذلک و إما األعم، و إنما الذی لهم 36األحزاب  -یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضاَللًا مُبِیناً:

المیزان فی تفسیر )«.ه فی القضایا و الموضوعات العامةالوالیة، و أن یکشفوا عن حکم اهلل و رسول أن یروا رأیهم فی موارد نفوذ

 (.379، ص: 4القرآن، ج

بر این اساس محدوده ی تشریع تکالیف دینی محض مثل وجوب نماز، روزه، جهاد، زکات و غیره صرفا به دست 

انایی تشریع آنها را دارد و نه قدرت دخل و تصرف درآنها بعد خدای متعال است و پیامبر صلی اهلل علیه وآله نه تو

ولو »از تلقی؛ بلکه آن حضرت صرفا مبلغ، مبین و مجری این احکام الهی است از این رو قرآن کریم می فرماید:

از البته آن حضرت در هر سه مقام مذکور «. تقول علینا بعض االقاویل الخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین

 عصمت الزم برخوردار است.

این در حالی است که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در امور حکومتی برخالف تکالیف دینی محض شارع می 

باشد و البته این مقام تشریع به اذن الهی به همراه علم الزم و عصمت به او اعطا شده است از این رو تشریعات 

ع الهی بوده و اطاعت مردم از آن تشریعات در واقع اطاعت از تشریع الهی حکومتی آن حضرت نیز در واقع تشری

 است همانگونه که قبال بیان شد.



 .قرآن کریم برای ارسال رسل و بعثت انبیاء دو هدف اصلی را ذکر می نماید:4

 الف(بسط توحید الهی.

  ب( اقامه ی عدالت اجتماعی.

 مهم انبیای الهی می نویسند:استاد شهید مرتضی مطهری در بیان این دو هدف 

همه ی پیامبران الهی که از طرف خدای متعال در میان بشر مبعوث شده اند، برای دو هدف اساسی بوده است. یکی از این »

دو هدف، برقراری ارتباط صحیح میان بنده و خالق خودش، میان بنده و خداست، و به تعبیر دیگر منع بشر از پرستش هر 

خالصه می شود. هدف دومی که برای بعثت پیامبران عظام از « الاله اال اهلل»الق خودش، که در کلمة طیبة موجودی غیر از خ

طرف خداوند متعال هست، برقراری روابط حسنه و صالحه میان افراد بشر، بعضی با بعضی دیگر، بر اساس عدالت و صلح و 

کریم این دو مطلب را به عنوان دو هدف برای انبیاء در صفا و تعاون و احسان و عاطفه و خدمت به یکدیگر است.قرآن 

یآأیها النبی انا ارسلناک شاهدا و »کمال صراحت ذکر کرده است. راجع به هدف اول، درباره ی خاتم االنبیاء می فرماید: 

رسلنا بالبینات و انزلنا معهم لقد ارسلنا »و درباره ی هدف دوم می فرماید: «. مبشرا و نذیرا و داعیا الی اهلل باذنه و سراجا منیرا

ببینید قرآن با چه صراحتی عنایت انبیاء و بلکه ماموریت و رسالت انبیاء برای برقراری «. الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

نها ما فرشتگان خودمان را با دالیل روشن فرستادیم و همراه آ»عدل در میان بشر را بیان می کند. در این آیه می فرماید: 

برای اینکه همه ی « لیقوم الناس بالقسط»کتاب و دستور و نوشته فرستادیم با میزان، یعنی قوانین و مقررات عادالنه، برای چه؟ 

افراد بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در میان افراد بشر برقرار گردد. بنابراین مسألة برقراری عدالت، آنهم با مقیاس 

عمومی همة انبیا بوده است؛ یعنی انبیاء که آمده اند، یک کار، یک وظیفه، یک مأموریت و یک بشریت، هدف اصلی و 

 ،)سیری در سیره ی ائمه اطهار(.«به نصّ قرآن مجید عدالت بوده استرسالتی که داشته اند، 

بدیهی است که بسط و اقامه ی عدالت اجتماعی بدون همکاری و همگامی مردم امکان پذیر نیست خصوصا 

اقبال »و  «اختیار»دین مقدس اسالم بر تبلیغ و اجرای احکام و معارف با توجه به اینکه گفته شد که اساس 

بر آن صحه گذاشته  و این همان مساله ای است که آیه ی مذکور هم بنا نهاده شده استمردم  «قلبی

که در این آیه ی مبارکه « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»است:

به صورت واضح و جالبی هدف از ارسال انبیای الهی را بسط عدالت اجتماعی توسط خود مردم معرفی 

هماهنگی میان صدر و ذیل آن خود پیامبران را به عنوان نموده است با اینکه سیاق آیه اقتضا می نمود جهت 

اقامه کنندگان قسط معرفی نماید همانگونه که اوال و بالذات هم اقامه ی قسط اجتماعی تکلیف آنان است نه 

پیامبران الهی بدون مشارکت مردم در امور  این نکته ی است کهتکلیف مردم اما این تغییر سیاق جهت بیان 



و این نوعی تاثیر  را ندارنددر سطح جامعه و همگامی آنها توان تحقق عدالت اجتماعی  حکومتی و کمک

  انگاری برای رای مردم و مشارکت مردمی در کارهای حکومتی است.

در « رای مردم»اکنون که این این نکات چهارگانه روشن شد جواب سوال باال نیز معلوم می گردد زیرا گرچه 

آن است بدین معنی که اساسا بدون حضور و « قدرت زای»ام اسالمی نیست اما نظ« مشروعیت ساز»اسالم 

مشارکت مختارانه ی مردم، نظام اسالمی امکان تحقق اهداف الهی خود )الذین ان مکناهم فی االرض اقاموا 

کریم  الصلوه و اتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر( را نخواهد داشت از این رو از طرفی قرآن

)که از راه مقبولیت عمومی مردمی حاصل می شود( را به عنوان شرط برقرای نظام اسالمی « قدرت اجتماعی»

به رسمیت می پذیرد و از طرف دیگر دخالت رای مردم در امور حکومتی صرف را جایز می داند و به پیامبر 

و در این « و شاورهم فی االمر»در می نماید:دستور مشورت با آنها درباه ی  این امور را صا صلی اهلل علیه وآله

در اسالم « رای مردم»به وقوع می پیوندد و این نوع نگاه به « ال اکراه فی الدین»صورت مفاد آیه ی شریفه ی 

از آسیب افراط نظامهای سیاسی لیبرال غربی و از آفت تفریط نظامهای استبدادی عربی به دور و مصداق 

 خواهد بود. (؛143)بقره/«علی الناس لتکونوا شهداء جعلناکم امه وسطاکذلک و»

همچنین از توضیحات باال روشن می گردد استدالل حضرت امیر المومنین علی علیه السالم بعد از مراجعه ی 

لوال حضور الحاضر وقیام الحجه :» مردم و اصرار بر ایشان جهت تصدی خالفت به وجود ناصر که فرمود:

 «ت حبلها علی غاربهااهلل علی العلماء ان الیقاروا علی کظه ظالم و ال سغب مظلوم اللقیبوجود الناصر و ما اخذ 

نظام اسالمی باشد. « مشروعیت زای»، در اسالم «رای مردم»به همین معناست که بیان شد نه به این معناست که 

حق «شاهد این مطلب این است که آن حضرت بعد از غصب خالفت توسط سقیفه به طور مکرر به مطالبه ی 

ن زمان تنها عده ای کمی نماید که د را یدر حالی است که خود حضرت تاکید مخویش پرداخت این « الهی

و « و طفقت ارتئی بین ان اصول بید جذاء او اصبر علی طخیه عمیاء»به این حق الهی ایشان اعتراف داشته اند:

در آن حضرت عالوه بر اینکه  .بارها از کمبود یاور و حامی جهت استیفای حق الهی خویش شکوه نمود

الناس بها من  15لقد علمتم انی احق:» یاد نموده است:« یحق اله»از مقام خالفت خویش به عنوان  همان زمان

                                                           
از این رو دائر میان وجود و عدم هستند و تنها می توان انها را  قابلیت شدت و ضعف را ندارد چون امور اعتباری اموری بسیطنداز ماهیات اعتباری است و « حق».قبال بیان شد که 15

بیانگر  «احق بودن»؟ چون دانسته است «احق»مطلق و مقید لحاظ نمود نه شدید و ضعیف. با این حال باید دید مراد این عبارت حضرت چیست که خودش را نسبت به والیت و خالفت 

 ت والیت او نسبت به دیگران بدون نفی والیت دیگران نسبت به یک چیز است.اولویت و نوعی شد

خلفای راشدین استدالل می نمودند برخی از  «بزرگسالی»و  «قرابت»نجا که مخالفان حضرت و منکرین والیت اهل بیت در آن زمان به دالیلی همچون در جواب می توان گفت از آ

ص بگیریم خالفت یک شخ حقانیت مالک را «داری در اسالم سابقه»یا  «علم»یا  «قرابت»دد بیان این مطلب است که اگر این سخن حضرت در واقع نوعی قیاس جدلی است و در ص

رت ضح نجا آ یک ان برخوردارم کما اینکه درباالتری نسبت به آن از درجه ی «سابقه» هم درو «علم» رو هم د «قرابت» ردیگر اولی هستم زیرا هم د خلفای نسبت به من، نیز



( و در 82نهج البالغه/ خ «)غیری وواهلل السلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور اال علی خاصه

و اگر مشروعیت نظام سیاسی  (3)نهج البالغه/خ«اری تراثی نهبا»نام می برد:« ارث»جای دیگر از آن به عنوان 

 و خالفت الهی به رای مردم وابسته بود این سخنان حضرت همگی لغو می گردند.

در این فرازها خود نشان می دهد که از منظر آن حضرت خالفتش قبل از « قیام الحجه»همچنین تعبیر دقیق 

شرط دوم یعنی اقبال عمومی  برخوردار بوده اما چون «مشروعیت سیاسی»تحقق اقبال و رای مردم نیز از 

مردمی و قدرت اجتماعی تحقق نیافته بود راه اعمال این حق مشروع بسته بود اما اکنون با تحقق اقبال عمومی 

صرفا زمینه ساز اعمال « رای مردم»مردم حجت بر او جهت اعمال مشروع این حق مشروع باز گشته است پس 

نیز این استظهار و برداشت را روشنتر « و ما اخذ اهلل علی العلماء»مشروع حق مشروع خلیفه ی الهی است. تعبیر 

می نماید چه اینکه آن حضرت تعهد الهی ماخوذ از علمای دین را علت پذیرش خالفت بیان می نماید و این 

 است. « نصب الهی»به « مشروعیت نظام سیاسی»در واقع به نوعی وابسته نمودن 

 رهبر انقالباز دیدگاه  مشروعیت نظام سیاسی

نصب »مبنای مشروعیت سیاسی نظام اسالمی را همان مساله ی  ،مقام معظم رهبری به سان غالب متفکران مسلمان

 «حق مشروع»این  «اعمال مشروع»را تنها موجب « رای مرم»دانسته و  «والیت الهی»متعال به  از جانب خدای «خلیفه

سخنان فراوان و  بررسیبر می شمرد.  «اجتماعی نظام اسالمیقدرت »)خالفت الهی( در سطح جامعه و مایه ی 

این برداشت از کالم ایشان باقی نمی گذارد. در زیر نمونه  صحت متعدد ایشان در این زمینه هیچ گونه شکی در

 هایی از سخنان ایشان را می بینیم:

، برای او حکومت السالم یک هدف نیست حکومت برای علی علیه .نین برای حکومت یک شان واقعی قائل نیستمالموامیر».1

زهم حاضر نیست برای به دست آوردن یک مقام یک جاه از ارزشها بگذرد اما وقتی احساس می کند که وظیفه ارزشی ندارد؛ با

 یهده بگیرد آن وقت قبول ماست احساس می کند زمینه آماده است و او می تواند این نقش عظیم و اساسی را بر ع

لوال حضور الحاضر وقیام الحجه بوجود الناصر و »فت هم فرمود:الصاله و السالم بعد از قبول خال امیرالمونین علیه .(22/3/66)،کند

اگر وظیفه من با توجه به بیعت و  ؛«ظلوم اللقیت حبلها علی غاربهاما اخذ اهلل علی العلماء ان الیقاروا علی کظه ظالم و ال سغب م

بارزه و از مظلوم دفاع کنم باز هم قبول نمی در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مجل و منجز نمی شد که خواست مردم بر من مس

                                                                                                                                                                                                                 
سه دلیل  زهیچیک ا آن حضرت عیرا اساسا از دیدگاه شیعیان به تبست زخصم صادر شده ا ر مقام جدل بادر واقع د پس این سخن حضرت .«عوا الثمرهاحتجوا بالشجره و اضا»فرمود:

معنای آیه ی  ،حن توضییمبا ه است. «ه مقام والیتب نصب الهی»مشروعیت یک خلیفه مساله ی  بلکه مالک اصلی برای رود نمی روعیت خالفت یک خلیفه به شمارمش یمذکور مبنا

 لهصلی اهلل علیه وآ اعتباری قابل شدت و ضعف نیست از این رو برای پیامبربه عنوان یک امر «والیت»گفته شد که زیرا  معلوم می شود زنی« ن من انفسهمیبی اولی بالمومنالن»شریفه ی 

مقابل و در نسبت به اوستت مطلق و وسیعتری والیدارای  ست کها «اولی»نسبت به وجود انسان از خودش از این جهت یکسان ثابت است اما پیامبر انسان نسبت به خود انسان به طور و

 ردار است.ومحدودتری برخ «حق تصرف» در نتیجه و «والیت»خود انسان بر خودش از 



همه ی ابعاد ظلم  ری خواهم... اگر قدرت برای مبارزه با ظالم دکردم یعنی امیرالمومنین می گوید من قدرت را به خاطر قدرت نم

 .(26/9/72.)«می باشد خوب است (حادترینش استکه )ستم داخلی اجتماعی و اقتصادی و

بیان این « اگر وظیفه من با توجه به بیعت و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمی شد »تعبیر ایشان که فرمود:

 اعطایی از جانب خدای متعال است.« اعمال مشروع حق خالفت»تنها وسیله ی « بیعت و رای مردم»است که 

رای مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می دهد مورد پذیرش قرار  ،شده در اسالم به نظر مردم اعتبار داده».2

حق واقعی گرفته. لذا شما می بینید که امیرالمونین علیه الصاله و السالم با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب 

دم و رای مردم تکیه می کند یعنی روی نظر مر ،م می کشدخاب مردبرای زمامداری می داند آن وقتی که کار به رای مردم و انت

که مردم یک زمامداری بود  ن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسالمی یک شرط برای حقانیت زمامداری زمامدار است. اگرآ

ت به بیعت مردم وابسته ن را قبول نکردند ان زمامدار خانه نشین خواهد شد و مشروعیت والیت و حکومبا او بیعت نکردند یعنی آ

 .(22/3/66کومت به بیعت مردم وابسته است.)است یا بگوییم فعلیت زمامداری و ح

بیان همان نکته ی « از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری»، «فعلیت زمامداری»تعابیر 

نیز « و حکومت به بیعت مردم وابسسه است مشروعیت والیت»سابق الذکر است و با این تعابیر مراد عبارت ایشان 

 روشن می شود.

ها مقبول نیست مگر اینکه خدای متعال مشخص کند. ما هر کجا که در مسائل فراوان نبر انسا والیت و حاکمیتی هیچ ر اسالمد».3

شک کنیم  (پیدا می کندالیات وجود دارد ارتباط که انوع و اقسام و)به والیت مومن فقهی که به والیت حاکم والیت قاضی یا 

. این منطق اسالم است ،چرا؟ چون اصل عدم والیت است .نه :این والیت قائم هست یا نه می گوییم زکه آیا دلیل شرعی بر تجوی

والیت را به او  ن کسی کهه این است که آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع بین والیت مورد قبول است که شارع آا یآن وقت

در هر مرتبه ای از والیت باید اهلیت و صالحیت یعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند این منطق می دهیم 

 (.29/6/72که بسیار مستحکم و عمیق است.) مردم ساالری دینی است

 با بیانات سابق مراد این عبارت نیز گرچه اندکی ابهام دارد اما معلوم است.

بر پایه  «رای و خواست مردم»نظام سیاسی در اسالم عالوه بر  .نه همه ی پایه ی مشروعیت ،رکن مشرعیتنددر اسالم مردم یک ».4

تقوا و زمی شود ا باست اگر کسی که برای حکومت انتخانامیده می شود استوار  «تقوا وعدالت»ی اساسی دیگری هم که 

بنابراین  .)همان(، حکومت نامشروعی است، ین حکومتظر اسالم اهمه مردم هم که بر او اتفاق کنند از ن ،نبود رعدالت برخوردا

رای و »هم بدون  «تقوا و عدالت»ها منت ؛است «تقوا و عدالت»نیست پایه ی اصلی  «رای مردم»فقط  «مشروعیت حکومت»پایه ی 



مردم این یک اصل  مشروعیت دادن به رای مردم و بیعت .)همان(،هم  الزم است «رای مردم»کارایی ندارد لذا  «قبولیت مردمم

 (.22/3/66اسالمی است.)

برخالف مطالب سابق « در اسالم مردم یک رکن مشروعیتند نه همه ی پایه ی مشروعیت»شاید کسی از تعابیر 

ن مثل این فراز الذکر مشروعیت بخشی رای مردم به نظام اسالمی را استظهار نماید اما با توجه به سایر عبارات ایشا

معلوم می گردد که مراد ایشان این است که « منتها تقوا و عدالت هم بدون رای و مقبولیت مردم کارایی ندراد»

زمینه ساز اعمال حق خالفت که با اذن الهی مشروع شده است می باشد نه اینکه آن مشروعیت زای « رای مردم»

 نظام اسالمی باشد.

از نظر علی  .منشا حکومت را زور و اقتدار نمی داند و خود او هم در عمل این را ثابت می کند ،در نهج البالغه منینامیرالمو».5

الیت امر مردم را ناشی از یک ارزش و های معنوی است... او حکومت  را وعلیه السالم منشا اصلی حکومت یک سلسله ارزش

اینجا  رحاکم و والی باشد بلکه مردم هم دیست برای اینکه انسان فعال و عمال معنوی می داند اما فقط این ارزش معنوی هم کافی ن

 مو عمال کسی را به مقا تواند فعال یم ی. آن ارزشها، آن وقتن بیعت است.. بیعت منجز کننده ی حق خالفت استسهمی دارند و آ

ت باز مورد توجه قرار می حکوم رباب نقش مردم دکه این مساله در  الیت امر برساند که مردم هم او را بپذیرند و قبول کنندو

 (.29/2/60.)«گیرد

بیعت »این سخن رهبری از بارزترین سخنان ایشان در مشروعیت بخش نبودن رای مردم است زیرا تعابیری همچون 

امر  فعال و عمال کسی را به مقام والیت»و نیز « فعال و عمال حاکم و والی باشد»و « منجزکننده ی حق خالفت است

صریح در منجز بودن رای مردم جهت اعمال حق مشروع خالفت توسط یک خلیفه ی منصوب از جانب « برساند

 خداست.

 «مشروعیت»را پایه ی  «رای مردم»حاال بعضی . نظام اسالمی نباید مردم رای مردم و خواست مردم را انکار کند رهیچ کس د».6

بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم خیمه ی نظام  ،مردم است بدون آراء« اعمال مشروعیت»، ال اقل پایه ی اننددمی 

 .(14/3/1387.)«می سرپا نمی شود و نمی مانداسال

است. « اعمال مشروعیت نظام اسالمی»صرفا پایه ی « رای مردم»در این عبارت ایشان تصریح می نماید که 

 اسبت با همین تفسیر دارند.نیز من« سرپا نمی شود و نمی ماند»همچنانکه تعابیر 

تا  ،ایمان نداشته باشند ات ،تا مردم نخواهند .تفکر دینی اساس حاکمیت دین و نفوذ دین و قدرت دین تکیه ی به مردم استدر».8

ارتباط تقیم با آراء مردم اعتقاد نداشته باشند دین حاکم  نمی شود... در قانون اساسی... همه ی مراکز قدرت هم مستقیم یا غیر مس



 «مشروعیت»واقع پایه ی  رمتی را نخواهند این حکومت دمردم تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستند و اگر مردم حکودارند و

 (.4/12/1388.)«را از دست داده است خودش

نیز به معنای این است که رای مردم موجب اعمال مشروع « پایه ی مشروعیت خودش را از دست داده است»تعبیر 

مشروعیت بخش به نظام اسالمی است « رای مردم»خالفت و حکومت می شود و به این معنی نیست که  ان حق

 زیرا قراین داخلیه و خارجیه )همانگونه که گذشت( این تفسیر را رد می نمایند.

 نشده معین متعال خدای طرف از حاکم عنوانبه معینی شخص یک که آنجایی دوران، ]حضور امام مصوم[ این از بعد امّا ».7

 حاکم برای اسالم که صفاتی و مالکها با بودن آراسته و بودن آمیخته اوّل، رکن: است رکن دو و پایه دو دارای حاکم است،

 مردم پذیرش و مردم قبول دوّم، رکن. است.. حاکم برای که صفاتی و تعهّد توانایی، تقوا، دانش، مانند است؛ کرده معین اسالمی

 حاکم او نپذیرفتند، حکومت به را او و نشناختند است حکومت مالکهای دارای که را شخصی و حاکم آن مردم، اگر. است

 مردم قبول پس. است حاکم او شد، پذیرفته و شد شناخته مردم نظر از یکی هستند، مالکها این دارای دو هر که نفر دو اگر. نیست

 مورد رهبر مورد در حتّی اسالمی جمهوری اساسی قانون در که است چیزی همان این و است حاکمیت در شرط مردم، پذیرش و

 (.14/5/62.)«است شده گیریتصمیم و شده فکر آن روی بر و بوده نظر

 گفت توانمی و نقشند دارای اسالمی یجامعه والیت در و حاکمیت اوّل طراز سطوح در اسالمی حاکم تعیین در مردم میبینید.»9

 مردم اگر یعنی یم؛نمیکن بیان حقیقی شرط یک عنوانبه را این البتّه. هستند نقش دارای هم اسالمی رژیم تعیین اصلِ در مردم که

.همان(«.)نمی افتد اعتبار از اسالمی رژیم نپذیرفتند، را اسالمی رژیم  

البته این را به »فرمود:تعابیری که در اینجا به کار رفته است نیز موید همان مبنای سابق است خصوصا این سخن که 

« عنوان یک شرط حقیقی بیان نمی کنیم یعنی اگر مردم رژیم اسالمی را نپذیرفتند رژیم اسالمی از اعتبار نمی افتد

متمرکز شده است  «مدل حکومت و رژیم»بر روی عبارت ن د راین زمینه دارد گرچه بحث در ای صراحت زیادی

را به عنوان شرط حقیقی نفی کرده باشند اما با مالحظه ی مجموع  «مردمرای »در این خصوص ایشان تنها و شاید 

 سخنان مقام معظم رهبری دخیل نبودن رای مردم در مشروعیت نظام سیاسی قطعی می گردد.

 نتیجه گیری

 زیر روشن می شود: مطالباز مطالبی که تاکنون گفته شد 

قدرت »و  «سیاسی تمشروعی» به دو شرط دارد:جهت تشکیل یافتن نیاز ای سیاسی ـ اجتماعی  هر نظام.1

 .«اجتماعی



.مبانی مشروعیت سیاسی نظامهای اجتماعی در میان اندیشمندان علوم سیاسی مختلف است زیرا اهل سنت عمدتا 2

استخالف، انتخاب اهل حل و عقد و تغلب را مبنای مشروعیت نظام اجتماعی می دانند و شیعیان نصب الهی 

را تامین کننده ی این « وکالت»)والیت الهی( را مبنای مشروعیت سیاسی تعیین نموده اند و غربیها ونصب معصوم 

 مساله می دانند.

هم  ،در نظامهای سیاسی ـ اجتماعی غربی بر خالف نظامهای سیاسی ـ اجتماعی اسالمی نزد شیعیان« رای مردم.»3

« قدرت اجتماعی»و« مقبولیت عمومی»فقه شیعه تنها در  «رای مردم»اما  «مشروعیت ساز»است و هم  «مقبولیت ساز»

 خدشه دار نمی شود. «مشروعیت نظام اسالمی» ،نظام سیاسی اسالمی را تامین می نماید و با نبود آن

از این رو  جامعه ی خویش برخالف تشریعات الهی محض از توان دخالت برخوردارند.مردم در امور حکومتی 4

ادراه ی شئون اجتماعی انسان مورد تایید قرآن کریم قرار گرفته  رکمان الهی از مردم دمشورت گرفتن پیامبر و حا

 است.

و  «قهر»مردم بنا نهاده شده است نه بر  «اقبال قلبی»و  «اختیار».اساس تبلیغ و اجرای دین الهی در سطح جامعه بر 5

رای »دارد و اسالم از این جهت به  «رای مردم»ت تحقق خارجی نیاز مبرمی به از این رو نظام اسالمی جه «جبر»

 بخشیده است. و اصالت اعتبار «مردم

همچون دیدگاه غالب متفکران مسلمان  در نظام اسالمی« رای مردم»قش مقام معظم رهبری در باب ن .دیدگاه6

نه « قدرت اجتماعی نظام اسالمی»تحصیل را صرفا « رای مردم»شیعی است زیرا ایشان نیز محدوده ی تاثیر 
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