
 

 

 

 

 

 ی دینیساالر¬ مردمتبیین مبانی نقلی و عقلی 

 **محمدرضا کریمی واال/  *احمد آقایی میبدی

 چکیده

ههای کهاربردی مله     در فلسفه سیاست که در آن به مسائلی، نه با دغدغهه 

های نظری و مبنایی این مله  ررداتههه مهی   سیاست، بلکه مرتبط با جنبه

شود؛ نقش اراده مردم در فرآیند حاکمیت یکی از مباحه  اساسهی اسهت     

کهه تحفه     سهازد  یمه طور جدی مطهر    اهمیت این بح ، این سؤال را به

همزمان بر نقش اراده الهی و اراده مردم در اسهقرار و بقای حاکمیت دینی 

 از چه مبنای نقلی و مقلی برتوردار است؟

ی ریه گ بهرها شیوه اسنادی و تبیینی و با های نظری این رژوهش که بیافهه

از ادلههه نقلههی و مقلههی حا ههت شههده اسههت بههدین قههرار اسههت کههه در     

ی مالکیت و حاکمیت حقیقی مال  هسههی  سو  کی دینی از یساالر¬ مردم

حیات انسان  بخش ساماناز آن تداست و اسالم تنها آیین  ها انسان ژهیو  به

بهه اقهاهای اراده تکهوینی تداونهد،      و از دیگر سهوی  هاست مر هدر تمام 

انسان اتهیار تعیین سرنوشهت تهویش را دارد و حاکمیهت اسهالم تنهها از      

؛ امها ایهن   هاسهت  انسهان رهگذر ممت به قوانین اسالم از روی اراده و اتهیار 

اتهیار نه منشأ حقانیت و مشرومیت حاکمیت اسالم، بلکه تاسهگاهِ مینیت 

 حاکمان الهی است و مامت بقای حاکمیت اسالم و 
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 اه دواژهیکل

 ی دینی، حاکمیت بالذات تداوند، اسالم، مبنای نقلی و مقلیساالر¬ مردم

 مقدمه

عنوان بسـترهای رشـد و تعـالی      پایه عدالت، امنیت و رفاه اجتماعی به دهی حیات اجتماعی بر سامان

از دیرباز دغدغه بشر بـوده و  انسان تنها از طریق ایجاد قانون و حکومت میسر است و این امر بدیهی 

 شود. در مباحث فلسفه سیاسی از مسائل مسلم محسوب می

ارسطو در باب لزوم حکومت، معتقد به غریزی بودن حکومت اسـت کـه در همـه یدمیـان نهفتـه      

بیند  است تا با یکدیگر اجتماع کنند و به قانون گردن نهند و کسی که لزومی به تشکیل حکومت نمی

نیاز از دیگران است مانند خداوند یا حیوانی فاقـد عقـل اسـت )ارسـطو،      ویش متکی و بییا به ذات خ

3147 :6.) 

جز بـه وجـود دولـت ممکـن     افراد بشر یبافضیلت برا اتیح لیتحص»افالطون نیز معتقد است: 

وجـود دولـت از    نیاست بنابرا لیمتما یاجتماع یو زندگ یاسیس اتیانسان به ح عتیطب رایز ست،ینـ

 (.64: 3181)افالطون، « ستینیاز ن است که انـسان از ین بی یعیامور طب

اولـین فرصـت    در اکـرم ه نظام سیاسی و حکومـت، رسـول   بر اساس همین نیاز حیاتی بشر ب

ممکن، در مدینه، حکومت تشکیل دادند و خود شخصاً زعامـت امـور مسـلمین را بـه عهـده گرفتنـد       

 (.31 :3165)سبحانی، 

کننـد. خـوارد در صـدر اسـالم از ایـن       که ضرورت حکومت را انکار مـی  اند بودهالبته گروهی نیز 

 .اند دسته

معروف  ینان بر این باور بودند که تشکیل حکومت واجب نیست و هر فرد مسلمانی باید به امر به 

در ردّ  مؤمنـان علـی  (؛ امیر331-333 :3169 الجـر،  خلیل و الفاخوری و نهی از منکر بپردازد )حنا

کـه    جز خداوند حق زمامداری ندارد، درحالی  کس گویند: هیچ ها )خوارد( می ین»فرمودند:  ها  گمان ین

تا مؤمنان در سایۀ حکومت بـه کـار خود مشغول و کافران   نیازمندند  بد  مردم بـه زمـامداری نـیک یا

یوری  المـال جمـ    وسیلۀ حکومـت بیـت    زندگی کنند. بهحکومت   استقرار  مند شوند و مردم در نیز بهره

امان و حـق مــستضعفان از    ها امن و با دشمنان مبارزه کرد، جاده  توان مـی ین  گردد و بـه کـمک می

 «در رفاه و از دست بدکاران در امان خواهنـد بـود    نیکوکاران  مسیر  شود و در این نیرومندان گرفته می

فرمانروای ظالم بهتـر از  : »فرمودند یم(. ین حضرت برای بیان ضرورت حاکم، 41به البالغه: خط )نهج
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 (.127 /92 :3411)مجلسی، « ی و[ فتنه و یشوب همیشگی استقانون یب]

تواند زندگی خود را با اصول  . به باور ینان، بشر میکنند یمها نیز لزوم حکومت را انکار  ینارشیست

زی به تشکیل حکومت نیست و یا الاقل معتقدند که بایـد بـه سـمتی حرکـت     اخالقی اداره کند و نیا

(. در نقد چنین تصوری، عالمه مصباح یـزدی  55: 3161کنیم که نیازی به حکومت نباشد )یقابخشی، 

 :دیفرما یم

های زنهدگی   رردازانه است  کسانی که واقعیت شکی نیست که تصور فوق تیال»

شناسند و کسانی که به تهاری  بشهریت    انسانی را میهای جامعه  انسان و واقعیت

دهند کهه الاقهت در آینهده     گاه احهمال نمی ، هیچاند آگاهو جوامع گذشهه و حال 

ههای اتالقهی در    آید که بر اثر رواج و گسههرش ارزش  نزدیک وضعیهی ریش می

؛ رونهد  ینمه دهند و سراغ کار بد  ، کار نیک انجام میتود به تودبین مردم، همه 

کند، نظهر سهوب بهه مهال و نهاموس مهردم        گوید، تیانت نمی کس دروغ نمی هیچ

-طور در ارتباط با مسائت بهین  کند و همین ورزد، تجاوز به حقوق مردم نمی نمی

)مصهبا  یهزدی،   « کنهد  المللی نیز هیچ کشوری به همسایگان تود تجهاوز نمهی   

1971: 6 /93 ) 

نقـش  »ر ضرورت حکومت، یکی از مباحث اساسی در فلسـفه سیاسـت   اما فارغ از نقض و ابرام د

-یمی دینی از اهمیت بیشتری برخوردار ها تیحاکماست. این بحث در « اراده مردم در فرییند قدرت

های مردم در استقرار و استمرار حکومت  شود که نقش اراده طور جدی مطرح می  و این سؤال به باشد 

های دینی به معنای دینی و دموکراتیک بـودن همزمـان    ی در حکومتاالرس¬ مردمدینی چیست؟ ییا 

 حکومت است؟ اگر چنین است مبانی نقلی و عقلی ین چیست؟

پژوهش پیش رو، درصدد تبیین مبانی نقلی و عقلی نقش اراده الهـی و اراده مـردم در اسـتقرار و    

- دهی نظام بالذات خداوند و سامانای که ضمن تحفظ بر حاکمیت  گونه  بقای حاکمیت دینی است به

های حقوقی و سیاسی جامعه بشری تحت اراده الهی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش نیز محفوظ 

 باشد و مشارکت شهروندان در مسائل حاکمیتی از نقش محوری برخوردار شود.

رار فرضیه این پژوهش بر همراهی مشروعیت الهی و محوریت نقـش مـردم در اسـتقرار و اسـتم    

 حاکمیت دینی استوار است که در مسیر اثبات ین از مبانی نقلی و عقلی بهره خواهیم برد.
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 پیشینه پژوهش

گفتگو و مناقشه بر سر چیستی و چگونگی حکومـت مردمـی کـه در عـین حـال نسـبتی بـا دیـن و         

ز سـوی  سابقه نیست و چنین الگویی از حکومت، از دیرباز اهای ین داشته باشد موضوعی بیچارچوب

هـای  ها و مجادلـه ورزان این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است؛ اما در پی برخی چالشاندیشه

برای نخستین بار مقـام   3199نظری در رابطه مفهوم مردم ساالری و نوع حکومت در ایران، در سال 

نی اسـتفاد و ین  ساالری دیمعظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسالمی از تعبیر مردم

( و بدین ترتیـب  4/35/3199)مقام معظم رهبری را رویکرد مشخص جمهوری اسالمی مطرح کردند.

ورزی در این زمینه فراهم یمد و برخی از پژوهشگران کوشیدند تا از ابعاد گوناگون مجالی برای اندیشه

ای در موضـوع پـژوهش   ویژه با این حال نوشتارِ (91: 3174ین را مورد بررسی قرار دهند. )سدید پور، 

 پیش رو، مالحظه نشده است.

 ی دینیساالر¬ مردممراد از نظام مبتنی بر 

ساالری دینی اصطالحی نوپدید در گفتمان سیاسی است که برخاسته از مبانی سیاسی اسـالم و  مردم

اصـول  های نبوی و علوی است تا ضمن حفظ حقوق مردم در حوزه سایست و اداره امور جامعه یموزه

 و مبانی دینی تجلی یابد و از معایب دموکراسی غربی برحذر باشد.

های اسالم، سیره حکـومتی   ی دینی، نظامی است که در چارچوب یموزهساالر¬ مردممراد از نظام 

ها، سامان یافته و  برای تأمین سعادت و تعالی دنیوی و اخروی انسان امیرمؤمنان و اکرم پیامبر

 خداوند و هم حاکمیت مردم معتبر است. در ین هم حاکمیت

  ی مردمـی کـه چـارچوب    ی دینـی، عبـارت اسـت از حاکمیـت یـافتن اراده     ساالر¬ مردمدر واق  

تـرین   انـد و از مهـم   های دینی را برای نظام سیاسی حاکم بر خـود، یزادانـه پذیرفتـه    هنجارها و ارزش

و برابری قانونی بر محوریت شـریعت الهـی،   های ین، تحفظ بر کرامت انسان، عدالت محوری  ویژگی

های مختلف سیاسی و اجتماعی، نظارت بر قدرت سیاسـی و پاسـخگو بـودن     مشارکت مردم در حوزه

 باشد.   ... می مسئوالن به مردم و

 اوالً،»فرماید: ی دینی میساالر¬ مردممقام معظم رهبری، در تبیین شأن حاکمیتی مردم در نظام 

 دیـن  بـه  و بگیـریم  غـرب  از را دمکراسـی  ما که نیست طور این نیست؛ چیز دو نیدی یساالر¬ مردم

 بـه  متعلـق  هم یساالر¬ مردم این خود نه باشیم؛ داشته کاملی مجموعه یک بتوانیم تا کنیم سنجاق

 کننـد،  انتخـاب  بایسـتی  مـردم . است دینی یساالر¬ مردم بخش دو از یکی مردم انتخاب. است دین
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 قضـیه  دیگـر  سـر . بشـود  منجـز  هـا  ین دربـاره  شـرعی  تکلیف تا بگیرند تصمیم و بشناسند بخواهند،

 هـا  ین قبـال  در مـا  کردند، انتخاب را شما و من که بعدازین حاال که است این( دینی) یساالر¬ مردم

 (.3197ای:  )خامنه« داریم حقیقی و جدی وظایف

حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی اسـتوار  ی دینی بر دو قائمه ساالر¬ مردمبنابراین نظام مبتنی بر 

 ها را در تبیین نقلی و عقلی بررسی خواهیم نمود. است که در ادامه مطالب، نحوه ارتباط ین

 ی دینیساالر¬ مردممبانی نقلی 

در اندیشه سیاسی غرب حاکمیت الهی یا تئوکراسی، عبارت اسـت از قـدرت مطلقـی کـه خداونـد در      

 فـر،  پرویـزی بود )اختیار حاکم قرار داده است که در دوران باستان پادشاه، نماینده خدا بر روی زمین 

داونـد  کرد که از جانـب خ  معرفی می« ظل اهلل»( و در قرون وسطی، کلیسا سلطان را 182 /3 :3157

مأمور اداره مردم هست و تنها در برابر خداوند مسئول بوده و این مأموریت الهی قدرت ینان را مشروع 

(. موض  اسـالم در مـورد   19-14 /2 :3166 مدنی،بودند )ساخت و مردم موظف به اطاعت از ینان  می

 حاکمیت الهی کامالً متفاوت با تفکر سیاسی غرب راج  به حاکمیت الهی است.

طور انحصاری، حقیقی و بالذات از ین حقیقت الیزال الهـی    ز منظر اسالم، حاکمیت و والیت بها

طـور حقیقـی جهـان مملـو        ؛ این بدان روست کـه بـه  باشد ینماست و هرگز قابل انتقال و تجزیه 

 خداست:

واال و ررتیر و برکت مقدس و ؛ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ الْمُلْكُ بِيَدِهِ الَّذِي تَبَارَكَ»

است آن )تدایى( که ملکیت حقیقى و حاکمیهت بهر جههان هسههى در دسهت      

)قدرت( اوست )زیرا آفرینش و حف  و تدبیر آن تحت اراده اوسهت( و او بهر ههر    

 ( 1 :ملک) «چیزى تواناست

 و هیچ موجودی در عالم از حوزه قدرت او خارد نیست:

 ذَلِككَ  مِنْ أَصْغَرَ وَلَا السَّمَاءِ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي ذَرَّةٍ مِثْقَالِ مِنْ رَبِّكَ عَنْ يَعْزُبُ وَمَا»

ها و زمین از مله    اى در آسمان به اندازه سنگینى ذرّه؛ مُبِينٍ كِتَابٍ فِي إِلَّا أَكْبَرَ وَلَا

تهر، مگهر اینکهه در کههابى      تر از آن و نهه بهزر    او دور نخواهد ماند و نه کوچک

 ( 9 :)سبا«  بت استآشکار ث

 یابی به کمال وجودی خود تحت تدبیر و اراده الهی است: موجودات عالم، برای راه
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گفت: رروردگهار مها همهان کسهى     ؛  هَدَى ثُمَّ خَلْقَهُ شَيْءٍ كُلَّ أَعْطَى الَّذِي رَبُّنَا قَالَ»

است که به هر موجودى، آنچه را الزمهه آفهرینش او بهوده داده؛ سهدس ههدایت      

 ( 35: )طه «کرده است

به اقتضای این حاکمیت بالذات الهی بر تمام هسـتی، خداونـد، انسـان را صـاحب اراده و اختیـار      

 دار سرنوشت خویش باشد: یفریده است تا خود عهده

ما راه را به او نشان دادیه ، تهواه شهاکر    ؛ كَفُورًا وَإِمَّا شَاكِرًا إِمَّا السَّبِيلَ هَدَيْنَاهُ إِنَّا»

 ؛(9 :)انسان«  شد )و رذیرا گردد( یا ناسداسبا

 بر اساس همین اراده الهی، فرجام هر قوم و ملتی نیز در گرو اراده خودشان است: و

 لَكهُ  مَرَدَّ فَلَا سُوءًا بِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا اللَّهَ إِنَّ»

دههد   تداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملّهى( را تغییر نمى؛ وَالٍ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ وَمَا

 قهومى  بهراى  تهدا  چهون  و مگر آنکه آنان آنچه را در تودشان است تغییر دهند

 آنهان  بهراى  حمایهگرى او از غیر و نیست آن براى برگشهى هیچ بخواهد آسیبى

 ( 11 :)رمد« بود نخواهد

تـرین قـانون، الزم   ان، انسان عاقل، قانون صادره از سوی حاکم حقیقی عـالم را کامـل  در این می

 یابد. االتباع و حقّ می

 کند. ییات قرین کریم، دین اسالم را ییین حق، جام  و جاودانه معرفی می

ذلِككَ بِكأَنَّ اللَّكهَ هُكوَ     »از نگاه قرین کریم، خداوند سبحان که یگانه حق مطلق و محض اسـت:  

( و منشكأ  26)حك:   « الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِكلُ وَ أَنَّ اللَّكهَ هُكوَ الْعَلِكيُّ الْرَبيكرُ     

عنوان دیـن    مقدس اسالم را از سوی خداوند، به (؛ دین1 :)سجده «رَبِّكَ مِنْ الْحَقُّ»  هاست تيحقان

 خـود  رسـول   کـه  یخـدائ   اوست ؛الْحَقِّ وَدِينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ: »دینما یممعرفی  حق

 .(7 :)صف  «فرستاد هدایت برای حق دیـن با را( ی)محمد مصطف

 وَأَتْمَمْكتُ  دِيكنَرُمْ  لَرُكمْ  أَكْمَلْكتُ  الْيَكوْمَ »ترین ییین است:  ترین و جام از این منظر، اسالم کامل

 و رسانیدم کمال حد به را  شما  دیـن( خـم غدیر عید) امروز ؛دِينًا الْإِسْلَامَ لَرُمُ وَرَضِيتُ نِعْمَتِي عَلَيْرُمْ
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 معنـای . (1 :مائـده ) «برگزیـدم  برایتـان   اسـت   اسالم که را یئین بهترین و  کردم  تمام را نعمت شما  بر

 نخواهـد  نقص پذیرای  ین  از پس که  ای گونه  به است تـرقی درجـه باالترین  به  ین صعود دین اکمال

 وَبُشْكرَى  وَرَحْمَك ً  وَهُكدًى  شَيْءٍ لِرُلِّ تِبْيَانًا الْرِتَابَ عَلَيْكَ نَزَّلْنَا»فرمایـد:   بود و لذا در ییه دیگر می

 بشـارتگرى  و رحمت و رهنمود مسلمانان براى و است چیزى هر روشنگر که را کتاب ؛ اینلِلْمُسْلِمِينَ

 (.34: نحل« )کردیم نازل تو بر است

 فرماید: در تفسیر این ییه شریفه می امام صادق

- ههیچ  قسه   تدا به و نکرد فروگذار دارد نیاز آن به انسان آنچه از قس  به تدا»

 ههر  زیهرا  ؛«داشت وجود قرآن در مطلب فالن کاش ای»بگوید:  نیست قادر کس

« اسهت  کهرده  نهازل  ای آیهه  آن، مهورد  در تداونهد  باشد، داشهه نیاز انسان آنچه

 ( 1   ،37 /1: 1111)کلینی، 

و  پند جز عـظیم قـرین این ؛لِلْعَالَمِينَ ذِكْرٌ إِلَّا هُوَ إِنْ»فرماید:  خداوند در ییاتی از قرین کریم، می

 پنـد   جز چیزی ییات این لِلْبَشَرِ؛ ذِكْرَى إِلَّا هِيَ وَمَا» یا؛ و (89 )ص: «نیست عالم اهل برای حتینص

 أَيُّهَكا  يا» با عناوینی چون میکرقرین  زیادى، ییات در ؛ و(13: )مدثر «بود نخواهد بشر برای موعظه و

 ها نشانگر شمولیت هدایتگری این بیان دهد. می قرار خطاب مخاطبان را مورد «آدَم بَنِي يا» ،«النّاس

 :فـاطر ؛ 3: (4نسـا  )  ؛5 :بقـره  : . ملیت است )ر و نژاد و رنگ ازنظر   قط  ها انسان همه قرین برای

32.) 

 کنـونی  عصـر  در کنند می گمان است. هرچند که برخی دین حق، جام  و جاودانه بنابراین اسالم

 توجـه  بایـد  امـا  یی دین محدود شده اسـت؛ کارا امور، پیچیدگی و زندگی سبک شدن عوض علت به

 جاودانه نموده است، چنانکـه  و شمول و همین ویژگی ین را جهان است فطری اسالم دینی که داشت

 تَبْكدِيلَ  لَكا  عَلَيْهَكا  النَّكاسَ  فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَتَ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ: »فرماید می کریم قرین

 یئیــن   جانب  به مستقیم رسول ای تو  پس ؛يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَرِنَّ الْقَيِّمُ الدِّينُ ذَلِكَ اللَّهِ لِخَلْقِ

 «کـن  پیروی است یفریده ین بر را خلق فطرت که خدا دین طریق از پیوسته و یور روی اسـالم پا 

 .(11 :)روم

تـرین دیـن از    ترین و جـام  شریعت اسالم کامل شود که مطالب پیش گفته روشن می به توجه با
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دچار خسـران خواهـد    کند، قبول را ییینی دیگراسالم،  از غیر اگر کسی ناحیه خدای تعالی است و لذا

 اسالم غیر هرکسی ؛الْخَاسِرِينَ مِنَ الْآخِرَةِ فِي وَهُوَ مِنْهُ يُقْبَلَ فَلَنْ دِينًا الْإِسْلَامِ غَيْرَ يَبْتَغِ وَمَنْ: »بود

 .(82 :عمران )یل «است کاران زیان از قیامت در او و شد نخواهد پذیرفته وی از برگزیند دیگری دین

 اسـالم  شریعت تدبیر بر این اساس، ضروری است که انتظام حیات فردی و اجتماعی انسان تحت

 فرماید: باشد و لذا قرین کریم می

 (11: )مائده« الْرافِرُونَوَ مَنْ لَمْ يَحْرُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَاولئِكَ هُمُ »

 (13: )مائده« هُمُ الظَّالِمُون فَاولئِكَوَ مَنْ لَمْ يَحْرُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ »

 (17: )مائده« هُمُ الْفاسِقُونَ فَأُولئِكَ  اللَّهُ  بِما أَنْزَلَ  يَحْرُمْ  لَمْ  وَ مَنْ»

مِنْ وَلِيٍّ وَ ال يُشْرِكُ   دُونِهِ  مِنْ  ما لَهُمْ»فرماید: همان گونه قرین کریم، در ییه شریفه دیگری می

ها هیچ ولىّ و سرپرستى جز او ندارند! و او هیچ کـس را در حکـم خـود شـرکت     ین :داًحُرْمِهِ أَحَ  في

و   گـذاری قـانون   خدا در مسئله  برای  شریک با رد هر گونه  شریفه، ییه  در این( 56 :)کهف «دهد! نمى

 مردود اعالم شده است.  ، از هر مقامی  غیرالهی  قانون  ، پذیرفتن حکومت

است که نزول خدای تعالی و  پرواضحاست؟  ریپذ تحققای شریعت اسالم، چگونه اما تدبیر بر مبن

- یمـ جسم وارگی او برای اجرای قوانین خود، مخالف عقل است. امری که مسیحیان بدان معتقدند و 

بـه بـاور ینـان،     (36 :3199 میشـل، اسـت ) شمائل عیسی مسیح، بر روی زمین یمده  خداوند به  ندیگو

ای است کـه   قضیه تجسد، قضیه»تجسیم خداوند، اگرچه غیرعقالنی است؛ اما باید به ین ایمان یورد: 

کنـیم و ایمـان    با عقل و منطق و حس و ماده و مصطلحات فلسفی تناقض دارد؛ ولی ما تصدیق مـی 

 (.354 :ق 3183 )شین،« داریم که ین ممکن است اگر چه معقول نباشد

 در قرین کریم، معتقدین به این باور غیرعقالنی را مذمت کرده است: خداوند

 إِنْ شَيْئًا اللَّهِ مِنَ يَمْلِكُ فَمَن قُلْ ۚ  لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ »

 مُلْككُ  وَلِلَّكهِ  ۚ   جَمِيعًكا  الْكأَرْضِ  فِكي  وَمَكن  وَأُمَّكهُ  مَكرْيَمَ  ابْنَ الْمَسِيحَ يُهْلِكَ أَن أَرَادَ

هها   آن؛ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَاللَّهُ ۚ   يَشَاءُ مَا يَخْلُقُ ۚ  وَمَا بَيْنَهُمَا  وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ

طور مسلّ  کافر شدند؛ بگو: اگهر    که گفهند: تدا، همان مسیح بن مری  است، به

تدا بخواهد مسیح بن مری  و مادرش و همه کسانى را کهه روى زمهین هسههند    
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ها و زمین  تواند جلوگیرى کند؟ )آرى( حکومت آسمان هالك کند، چه کسى مى

آفرینهد؛ )حهّهى    و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن تداست؛ هر چه بخواهد، مى

 ( 117 :)مائده« نند مسیح( و او، بر هر چیزى تواناستانسانى بدون ردر، ما

ـ اِعمال حاکم برای یبر پهنه جامعه انسان یتعال ینزول خدا حال که نـاممکن   ،بـر ین  یو تـول  تی

 :فرماید می صادقگونه که امام  متولیان امر، باید معرفی شوند. همان دیترد یاست، ب

 )صدوق،« زمین را بدون ]شناساندن[ امامی عادل واگذاردتر از ین است که  خداوند، برتر و بزرگ»

 (.557 تا: بی

 فرماید: خداوند متعال، در قرین کریم می

و از آنان امامهان  ؛ يُوقِنُونَ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَئِمَّ ً مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا»

کردنهد؛ چهون    رمان ما )مهردم را( ههدایت مهى   )و ریشوایانى( قرار دادی  که به ف

 ( 61 :)سجده« شکیبایى نمودند و به آیات ما یقین داشهند

هـای معنـوی    این افراد در وهله اول، انبیای الهی هستند که تحت تربیت خاص الهی و مجاهدت

لت در جامعـه  اند. رسالت انبیا اجرای اوامر الهـی و اسـتوار نمـودن عـدا     به مقامات عالی انسانی رسیده

 است:

مها  ؛ بِالْقِسْك ِ  النَّاسُ لِيَقُومَ وَالْمِيزَانَ الْرِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ»

هها کههاب )آسهمانى( و میهزان      رسوالن تود را با دالیت روشن فرسهادی  و با آن

قیام بهه مهدالت   را )شناسایى حقّ از باطت و قوانین مادالنه( نازل کردی  تا مردم 

 ( 63: )حدید« کنند

 به خاطر همین رسالت خطیر است که راج  به پیامبر گرامی اسالم فرمود:

منان از تودشان سهزاوارتر  ریامبر نسبت به مؤ ؛أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِينَ أَوْلَى النَّبِيُّ»

 (2 :احزاب) « است

 در ییه دیگر تأکید نمود: و

 لِلْخَكائِنِينَ  تَرُكنْ  وَلَا اللَّهُ أَرَاكَ بِمَا النَّاسِ بَيْنَ لِتَحْرُمَ بِالْحَقِّ الْرِتَابَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَا إِنَّا»

سوی تو فرسهادی  تا به آنچه تدا )به   )اى ریغمبر( ما قرآن را به حق به؛ خَصِيمًا
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کهاران   وحى تود( بر تو ردید آورده میان مردم حک  کنى و نباید به نفع تیانهت 

 ( 153: نساب)« )با مؤمنان( به تصومت برتیزى

حاکمیت در این ییه، مطلق است و شامل حکم والیی، حکومتی و قضایی بر اسـاس وحـی الهـی    

ی فـردی ین  ها ییتوانابه جنبه نبوت ایشان است نه نبوغ و  مربوط پیامبربنابراین، حکومت ؛ است

 حضرت.

ممکن است این شبهه مطرح شود که اگر حکومت یکی از شئون نبوت است، پس چـرا در ییـات   

وَ مَكا عَلكىَ   »متعدد قرین کریم وظیفه پیامبر را ابالغ وحی، انداز و تبشیر دانسته است؟ ییـاتی نظیـر:   

إِنْ أَنَكا إِلَّكا   »(؛ 24 :نـور ) « و بر رسول جز ابالغ روشن رسالت تکلیفى نیست؛  الْبَلَغُ الْمُبِين الرَّسُولِ إِلَّا

-مـان یدهنده گروهى که اهـل ا  من نیستم مگر رسولى ترساننده و بشارت؛  نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون

س تذکّر ده ؛ پلَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌفَذَكِّرْ »به استناد ییه شریفه  ؛ و(388: )اعراف« اند 

-53 :غاشـیه ) « گر بر ینان نیستى که )بر ایمان( مجبورشان کنـى  تو سلطه اى که تو فقط تذکّر دهنده

تواند با تشکیل حکومت، مردم را بـه فـرامین    (. اگر پیامبر بر مردم تسلطی نداشته است، چگونه می55

 دستور دهد؟خود 

 صراحت  بهاین سخن ناشی از عدم نگرش جام  به ییات قرینی است؛ زیرا در ییات متعدد دیگری 

 اللَّكهَ  أَطِيعُكوا  آمَنُكوا  الَّذِينَ أَيُّهَا يَا»است:  شده  دادهتمام امور  در اکرمدستور به اطاعت از رسول 

اید! اطاعـت کنیـد خـدا را! و اطاعـت      ى کسانى که ایمان یوردها؛  مِنْرُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا

 احْرُمْ وَأَنِ»(؛ 35 :تغـابن  ؛11: محمد ؛75 :مائده:  .ر نیز ؛27 : )نسا « را کنید پیامبر خدا و اولواألمر

و میـان  ؛ إِلَيْككَ  اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضِ عَنْ يَفْتِنُوكَ أَنْ وَاحْذَرْهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ

ینان بر طبق ینچه خدا نازل کرده است داورى کن و از هواهاى نفسانى ینان پیـروى مکـن و از ینـان    

: )مائـده « برحذر باش که مبادا تو را از بخشى از ینچه خدا به سویت نازل کرده اسـت، منحـرف کننـد   

47.) 

است که در مقام هدایت و دعـوت بـه خداونـد، هـیچ      صورت نیبدت از ییا دودستهوجه جم  این 

(؛ 545-543 /35ق:  3171 طباطبـایی، ) ستیناجباری نیست و برای پیامبر امکان اعمال زور و اجبار 

 رَبِّككَ  سَكبِيلِ  إِلَكى  ادْعُ»ها را به حق و حقیقـت هـدایت کننـد:     بلکه باید با حکمت و اندرز نیکو ین
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 سَكبِيلِهِ  عَكنْ  ضَكلَّ  بِمَكنْ  أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَ ِ وَالْمَوْعِظَ ِ بِالْحِرْمَ ِ

ها بـه روشـى کـه     با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با ین؛  بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ

داند چـه کسـى از راه او گمـراه     ه کن! پروردگارت، از هر کسى بهتر مىنیکوتر است، استدالل و مناظر

 (.352 :)نحل« یافتگان داناتر است  شده است؛ و او به هدایت

که شخص با شناخت و اختیار خویش، ایمان یورد، پایبندی به لوازم ایمـان ضـروری    ولی هنگامی

 هُكمُ  أُولَئِككَ  سَكبِيلًا  ذَلِككَ  بَكيْنَ  يَتَّخِكذُوا  أَنْ وَيُرِيكدُونَ  بِبَعْضٍ وَنَرْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ يَقُولُونَ»است: 

 مِكنْهُمْ  أَحَدٍ بَيْنَ يُفَرِّقُوا وَلَمْ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا وَالَّذِينَ مُهِينًا عَذَابًا لِلْرَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا حَقًّا الْرَافِرُونَ

یوریـم و   به بعضى ایمـان مـى  »گویند:  و مى؛ رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ أُجُورَهُمْ يُؤْتِيهِمْ سَوْفَ أُولَئِكَ

هـا کـافران    ین. خواهند در میان این دو، راهى براى خود انتخاب کننـد  و مى« کنیم بعضى را انکار می

کسانى که به خدا و رسوالن ایم. )ولى(  اى فراهم ساخته اند؛ و براى کافران، مجازات خوارکننده حقیقى

گذارنـد، پاداششـان را خواهـد داد؛ خداونـد، یمرزنـده و       ها فرق نمى او ایمان یورده و میان احدى از ین

 (.325-321 :)نسا «  مهربان است

 شود؟ سؤال اساسی ین است که بعد از ختم نبوت، تکلیف حاکمیت الهی چه می

 در پی دستور الهی:

 وَاللَّكهُ  رِسَكالَتَهُ  بَلَّغْكتَ  فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا»

اى فرسههاده مها، آنچهه را از    ؛  الْرَكافِرِينَ  الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ

کن و اگر نکنى )گویى هیچ( ریهام  سوی تو نازل شده ابالغ  جانب رروردگارت به

تردیهد   دارد، بهى  اى و تداوند تو را از )فهنه و شر( مردم نگه مهى  او را ابالغ نکرده

 ( 27 :)مائده« کند تداوند گروه کافران را هدایت نمى

الهی را بعد  امر الهی، در غدیر خم در جم  بیش از صد هزار مسلمان، حاکمیت به اکرمپیامبر 

-623 /3 :3453 امینـی، :  .و مردم با ین حضرت بیعت کردند )ر سپردند علیه حضرت از خود ب

:  .وصـایت کردنـد )ر   های دیگر هم به والیت حضرت علـی  در موقعیت (. رسول اکرم 667

ین حضـرت دوازده   نانیجانشکه در مناب  شیعه و سنی  گونه همان(. 5 د ،3197 ی،شهر یر محمدی

؛ «فك ً علكيرم إثناعشكر خلي   يركونَ  أو ،الساع ُ حتي تقومَ ين قائماًاليزال الدّ» .اند شدهنفر معرفی 
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إلكي إثنكي    ال يكزال النكاس بخيكرٍ   »؛ «إثناعشكر أميكراً   حتكي يركونَ   صالحاً اليزال هذا األمر»

 3177 حنبـل،  بـن  احمد و 115/ 35: ق 3419 مسلم، ؛911/ 7: 5114 البخاری،:  .)ر« عشرخليف ً

 (.251-431/ 14: ق

رأی بـر تعطیلـی حاکمیـت     تـوان  ینمـ تفکر سیاسی اسالم، در زمان غیبت پیشوای معصوم،  بنابر

 دار اعمال حاکمیت الهی در این دوران شود؟ اما چه کسی باید عهده؛ الهی داد

بیـان شـده    معصـوم  بـت یکلی اعم از دوران حضور و غ طور  بهدر روایات اسالمی، ویژگی حاکم 

که توانـاترین مـردم     اى مردم، ین»: شمرد یبرمویژگی حاکم بر مردم را چنین  است. حضرت علی

« تـر اسـت   به حکومت و داناترین ینان به امر خدا در کار حکومت است از همه بـه حکومـت شایسـته   

 (.391 خطبه البالغه، )نهج

پیشـوا کسـى   به جان خودم سوگند، امـام و  »: سدینو یاش به کوفیان ـ م  هـ در نام  مام حسینا

که بر اساس کتاب خدا حکومت کند، عدل و داد را بر پا دارد، پایبند دین حـق باشـد و    نیست مگر ین

 (.38111737 ح /3 :3184 شهری، ری )محمدی« خود را وقف در راه خدا کند

 : فرماید می صادقامام 

 نیمسهلم  نیمخصوص امام مال  و مهادل به  آن که  دیزیاز حکومت کردن بدره»

 ( 3 /9 ق: 1119 بابویه، ابن ؛17 /67: ق 1157 ماملی، حر )شی  «است

  یمعرفـ برای اعمال والیت الهی  نیمعصومجانشینان ائمه  عنوان بهدر روایات، فقیهان عادل  

 حجك   أنكا  و عليرم حجّتي فإنّهم حديثنا رواة إلي فيها فارجعوا الواقع  الحوادث أما و»: اند شده

 من حجت ینان زیرا کنید؛ مراجعه ما حدیث راویان به دیی یم پیش که رخدادهایی در اما ؛ وعليهم اهلل

 (.399 ق: 3182 طوسی، ؛481 تا: بی )صدوق،« هستم ینان بر خدا حجت من و شمایند بر

داللت این حدیث، بر والیت فقیهان عادل، روشن است چراکه مقصود از حوادث واقعه چیزی جز 

ی کـه در ارتبـاط بـا نـواب امـام      کس رایزی جامعه اسالمی نیست؛ ها یگرفتاررویدادهای اجتماعی و 

، این نکتـه را  جوید می عصر ولیاست و از طریق ینان چاره مشکالت خود را از حضرت  مهدی

این کـار در زمـان پیشـوایان     که چنانداند که باید در احکام فردی خود به فقها مراجعه کند؛  نیک می

بر فقاهت و دانش دین،  دیتأک( و 67-68 :3199 خمینی، امام:  .داول بوده است )رمعصوم، امری مت

 برای اعالم این است که حکومت باید در تمام شئون مطابق اراده الهی و فرامین پروردگار باشد.
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، همـه وظـایف و اهـدافِ حکومـت     اسـت  معصـومین یت فقیهان، ادامه والیـت  ازینجا که وال

- مـی  رو امـام خمینـی    . ازایـن استمعصومین و نیز در زمان غیبت، برابر اسالمی در زمان حضور 

 فرماید:

 یبهرا تمام اموری که برای ریامبر و ائمه مربوط به حکومت و سیاسهت اسهت،   »

 تمینهی،  )امهام « نیز ثابت است و تفهاوت گذاشههن مقالنهی نیسهت     مادل هیفق

 ( 127/ 6ق:  1113

-یمـ ی فقها با معصومین در درجات معنوی و کماالت انسانی شأن همالبته ایشان برای دف  توهم 

 :ندیفرما 

، بعهد از غیبهت،   داشهند ائمه و اکرموالیت را که رسول   ییگو یموقهی »

ود که مقهام فقهها، همهان    کس این توه  نباید ریدا ش فقیه مادل دارد، برای هیچ

؛ زیرا اینجها  هحبت از مقهام نیسهت، بلکهه      است اکرمرسول  و ائمهمقام 

و اجهرای قهوانین    ریعنی حکومت و اداره کشهو  – حبت از وظیفه است  والیت 

یک وظیفه سنگین و مه  است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام  - شرع مقدس

 تمینهی،  )امهام « غیرمادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان مادی باالتر ببرد

1977: 15 ) 

بسـیاری از علمـای    قبول موردتقاد به هم ترازی فقهای عادل در والیت ظاهری بر امور جام ، اع

ق( از محقـق   3566؛ ازجمله صاحب جـواهر )متوفـای   اند کردهاسالم بوده، حتی برخی ادعای اجماع 

، هیـ فق تیـ والاگـر  »فرمایـد:   کند و بعـد از ین مـی   می مسئله( نقل اجماع بر این 741کرکی )متوفای 

رو   . ازایـن انجامد یمبسیاری از امور مربوط به جامعه تشی  به تعطیلی  نهیهریگسترده و فراگیر نباشد، 

وسوسـه و   بـاره  نیـ دراهمه دالیل عقلی و نقلی روشن[ برخی از مردم  نیازا پساست که ] یور شگفت

« انـد  نبـرده ی ا هبهـر تشکیک کرده، گویا از فقاهت، بویی نبرده و از فهـم رمـوز سـخنان معصـومین،     

 (.179 /32 تا: بی )النجفی،

 فرماید:   ( نیز در تبیین مقام والیت عام فقها بر امور جامعه میق 3542مالاحمد نراقی )متوفای 

ریشگامان مردم در دژههای اسههوار    منوان  بهدر همه آنچه را که ریامبر و امام، »

دارای والیهت اسهت، مگهر اینکهه     ها  اسالم، دارای والیت هسهند، فقیه نیز در آن

دلیلی تاص، امری را اسهثنا کرده باشد     دلیت بر این مقام فقیه، ابههدا اجمهاع   
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جهزب مسهلمات     هراحت  بهه را  هیه فق  تیه والا حاب است که بسهیاری از آنهان   

وارث انبیهاب   منهوان  بهه ، سدس مامون  ریح اتبار است که فقیهه را  اند دانسهه

و اینکه وی مرجع در تمام حهوادث   اند نمودهو     تلقی امین رست، تلیفه رسول 

بوده و جریان امور جامعه و اتهیار  دور احکام بر مهده اوست و همهو کفیهت و   

 ( 397-392 :ق 1117 )النراقی،« استسرررست امت 

( نیابت فقها را در امور حکومتی و سیاسی جز  قطعیـات مـذهب   ق 3122محقق نائینی )متوفای 

 (.92 :3185 )نائینی، شمارد یم

ی دینی ین است کـه بنـابر ادلـه نقلـی، از یـک سـوی       ساالر¬ مردمحاصل بحث از مبنای نقلی 

ها از ین خداسـت و همـو انسـان را در تعیـین سرنوشـت       حاکمیت حقیقی عالم هستی به ویژه انسان

-حق، جام  و جهانعنوان ییین   خویش مختار قرار داده است. از دیگر سوی، اسالم با معرفی خود به

های زندگی بشری اسـت و در پیشـگاه    دارد که اسالم تنها ییین انتظام بخش عرصه شمول، اعالم می 

های اجتماعی  خدای تعالی غیر اسالم، ییین دیگری پذیرفته نیست؛ اما حاکمیت اسالم بر تمام عرصه

ها و پذیرش تولی افرادی است  نسانو سیاسی، از رهگذر عمل به قوانین اسالم از روی اراده و اختیار ا

 باشند. که از مأذونیت الهی برخوردار می

 ی دینیساالر¬ مردمتبیین عقلی 

از دیدگاه عقل، اطاعت از فرامین الهی واجب است؛ چراکه خداوند خیر محض و کمال مطلق اسـت و  

امـا پرواضـح   ؛ رساند یمتبعیت از کمال مطلق، امری بدیهی است که تصور دقیق ین، ما را به تصدیق 

-مستقیم امور انسانی از سوی خداوند، محال است، بلکه باید انسان وفتق  رتقعقل،  حکم بهاست که 

بـه  نائل و با مظهریت اسما  و صفات الهی، عالِم  یاله فهیخلدار این امر شوند که به مقام  هایی عهده 

ـ ؛ امـا ا شـوند  دار جامعه را عهـده  یهبراطاعت از پروردگار، ر زهیباانگتنها  و شوند یاراده اله افـراد   نی

ممکـن   تیـ رجوع بـه نظـر اک ر   ای یمتعدد بشر یها یابیارز قیاز طرییا شوند؟  ییشناسا دیچگونه با

انسـان   یاش، اشراف بـر تمـام ابعـاد وجـود     که الزمه یتیشخص نیواضح است که انتخاب چن ؟است

و  یرا معرفـ  یافـراد  نیخود خداونـد چنـ   دیباعقل  حکم بهها خارد است و  کامل است از عهده انسان

 نصب کند.

رو بایـد بهتـرین نظـم و     از دیگر سوی، عالَم مخلوق خدایی است که کمال مطلق اسـت؛ از ایـن  

-قانون بر اساس عدالت را داشته باشد و به عبارتی باید نظام احسن باشد. در نظام احسن چون انسان
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کند، حق حاکمیت بـرای کسـانی اسـت کـه از      وتی دارند، عقل حکم میکمال درجات متفا نظر ازها  

ترین باشند تا بتوانند استعدادهای جامعه بشری را به فعلیت  ی مختلف کاملها نهیزم درها  دیگر انسان

تواند ناقص باشد، بلکـه بایـد    دار شود، نمی رهبری جامعه انسانی را عهده خواهد یمبرساند. انسانی که 

در کمال انسانی به فعلیت رسیده واجد عصمت یا ملکه عدالت و تقوی باشد تا بتواند جامعـه را از   خود

 تواند باشد. ورطه جهل و گناه برهاند؛ چراکه فاقد شی ، معطی شی  نمی

توان از برهان حرکـت نیـز مـدد جسـت. فالسـفه       برای اثبات ضرورت حکومت انسان کامل، می

( کـه  53 /1 :م 3783 )مالصـدرا،  اند کردهاز قوه به فعل تعریف  زیچ  کیحرکت را به خرود تدریجی 

 نیاز به شش چیز دارد: مبدأ، منتهی، مسافت، زمان، متحر  و محر .

 خواهـد  یمیی است که ها قوهمتحرکی در نظر بگیریم که دارای استعداد و  عنوان  بهاگر جامعه را 

به سمت فعلیت یافتن حرکت کند، نیاز به محر  دارد. این محر  خـود بایـد فعلیـت امـر بـالقوه را      

برای گرما بخشـیدن بـه یب و حرکـت     م الًامر دیگری باشد.  بخش تیفعلتواند  داشته باشد و اال نمی

شـد. رهبـر   ، نیاز به محرکی )یتش( داریم که بالفعل گرمـا را داشـته با  جوش  نقطهدمای یب به سمت 

ها را به سمت ین هدایت کند و به عبـارتی رهبـر    انسان خواهد یمجامعه باید واجد کماالتی باشد که 

 جامعه باید از هر حیث کامل باشد.

بنابراین، از حیث عقلی حاکمیت مستقل و بالذات از ین خدای تعالی اسـت و در مرحلـه نخسـت،    

اما در دوران حرمان جامعه انسانی از وجـود ظـاهری   است؛ اعمال این حاکمیت بر عهده انسان کامل 

ـ با یحکـم عقـل کسـ     بـه  توان به تعطیلی حاکمیت الهی حکم نمـود و  تردید نمی انسان کامل، بی  دی

باشد؛ هـم عـالم    کینزد دایره وجودی انسان کامل،که تا حد امکان به  ردیعهده گ رمردم را ب عامتز

تـوان   از  تا حـد ممکـن از خطـا و گنـاه برحـذر باشـد و هـم        باشد، هم خودش یبه اراده و احکام اله

 نیست. طیالشرا جام چنین شخصی جز فقیه عادل  برخوردار باشد. ییباال یتیریمد

از دیگر سوی چون اصل اولی بر اختیار انسان است، حاکمیـت انسـان کامـل در صـورتی تحقـق      

ها ین را پذیرا شوند. البته به حکم عقل انسان در اعمال اختیار خود نباید راه ناصواب  یابد که انسان می

 از اسـالم را برگزیند. بر این اساس، سیره معصومین بر محوریت انتخاب مردم بوده اسـت. پیـامبر   

 امینـی، :  .مردم بیعـت بگیـرد )ر   از علیشود تا نسبت به والیت حضرت  می مأمورطرف خداوند 

فرمایـد:   در تبیین اختیار مردم در پذیرش والیت الهـی ین حضـرت، مـی    ؛ و(667-623 /3 :ق 3453

ی و عافیـت، تـو را سرپرسـت خـود کردنـد و بـا       درست به! والیت امتم حق توست. اگر طالب یابپسر »

تالف رضایت درباره تو به وحدت نظر رسیدند، امرشان را به عهده گیر و بپذیر، اما اگر درباره تو به اخـ 
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 )الطبـری « ؛ زیرا که خداوند گشایشی به روی تو باز خواهد کردواگذارافتادند، ینان را به خواست خود 

 (.547-548 :ق 3435 طاووس ابن ؛439 :ق 3432 االمامی،

. رود ینمـ  یو نـزد کسـ   رونـد  یکه نزدش م یا ! تو مانند کعبهیعل ای»فرماید:  در حدی ی دیگر می

نزد ینـان   امدند،یو اگر ن ریو حکومت را به تو سپردند، از ینان بپذ تییمدند و وال پس اگر مردم نزد تو

 (.98 /41 :ق 3411 )مجلسی،« مرو

 پیـامبر اذن الهی و تنصـیص   به امامبر اساس این سفارش، گرچه ثبوت والیت امت برای 

الیت به امر الهی ، اما تصدی امور مسلمین، منوط به پذیرش مردم است. به عبارتی مشروعیت واست

تواند با قهر و غلبه تصدی حکومت را به عهـده   است اما بدون پذیرش و اقبال مردم، حاکم الهی نمی

ینچه بر مسلمانان، بعد از کشته شـدن یـا فـوت امامشـان، بـر      : »فرماید می علیلذا امام  ؛ وبگیرد

ی نزنند کار به  دستندهند و اساس حکم خداوند و حکم اسالم واجب است، این است که عملی انجام 

، عالم، پرهیزگار و یشنا بـه  دامن پا و دست یا پا جلو نگذارند و قبل از هر اقدامی، به انتخاب رهبری 

: ق 3411 )مجلسـی، « قضا و سنت نبوی بپردازند تا کار ینان را سامان دهد و بین ینان حکومت نماید

11/ 344.) 

 کند:   پذیرفتن حکومت را پذیرفتن مردم معرفی می شرط علیبه همین خاطر، حضرت 

کهه   یجز کس ست،ین یکس را در آن حق حکومت شماست، هیچ نیمردم، ا یا»

 ( 132 /9: ق 1113 االمامی، )الطبری « دیو امارت ده دینیشما برگز

 اند:   ین حضرت در بیان علت پذیرفتن خالفت به استقبال مردم اشاره فرموده

العلمكاء ان ال   يالحج  بوجود الناصر و ما اخذ اللّه عل اميحاضر و قلوال حضور ال»

اگهر حاهور   ؛ غاربهكا  يحبلهكا علك   تيكظّ  ظالم و ال سغب مظلوم أللق يعل قارواي

حاضر و تمام بودن حجت بر من به تاطر وجود یاور نبود و اگر نبود مهدى کهه  

ههیچ سههمگر و گرسهنگى     یبهارگ  تداوند از دانشمندان گرفهه که در برابر شک 

« انهداته   هیچ مظلومى سکوت ننمایند، دهنه شهر حکومت را بر کوههانش مهى  

 سه(  تطبه البالغه، )نهج

در ین حـوادث پـس از رحلـت    نوشـت کـه    هیبه معاو یا قبل از صلح، نامه یمام حسن مجتبا

رحمت خداونـد بـر او    که علیهمانا که »و فرمود:  قرار داد لیتحل و  هیمورد تجز را خدارسول 

 امر و حاکم قرار دادنـد  یمسئول و ول یمرا پس از و مسلمانان...  دیکه رهسپار یخرت گرد یباد، زمان
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داشـت و   یوافـر خـواه   یا بهـره  ی،و عمـل کنـ   یگـوش دهـ   میها به حرفو  یکن نیو اگر تو چن ...

کـه مـردم    یانیـ در ین جر بـردار و   در باطل دسـت  یمسلمانان را در ین مصلحت باشد پس از شناور

 (.41 /44: ق 3411 )مجلسی،« کن عتیاند، داخل شو و با من ب واردشده

- شرط قبول دعوت مردم کوفه را، پذیرفتن مردم و نخبگان کوفه معرفـی مـی   نیزحسینامام 

 شما و به تیکه نظر اک ر سدیبه من بنو اواگر  فرستم یمسوی شما   مسلم را به میپسرعمومن »کند: 

سوی شـما    به دیا است که نوشته ییها شما مطابق با نامه ستهیشا یها تیخصوص فرزانگان و شخص 

 (.17 /5 :ق 3431 )مفید،« خواهم یمد

اصـیل، حـق و مشـروع از ین     حاکمیـت شود کـه گرچـه    با توجه به مطالب پیش گفته روشن می

لهـی اسـت؛ امـا اقتضـای اراده     خداست و به حکم عقل، مشروعیت هر نظام سیاسی مبتنـی بـر اذن ا  

تکوینی خداوند، حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است و لذا خداوند، بـا ارائـه ادلـه مـتقن و اتمـام      

خواهد که بـرای نیـل بـه سـعادت جاویـدان، سرنوشـت خـویش را در چـارچوب          حجت، از انسان می

 حاکمیت و فرامین حق و مشروع او قرار دهند.

ی دینی، ین است که حاکمیت مردم بـر سرنوشـت   ساالر¬ مردمنظریه  نکته مهم در تبیین عقلی

خویش هرگز به معنای اعطای حقانیت بـرای حاکمیـت نیسـت؛ زیـرا حقانیـت و مشـروعیت، امـری        

اعتباری و منوط به انظار متک ر، متحول و منفعل نیست؛ بلکه حقانیت در اعمال قـدرت و تصـرف در   

بخـش عـالم    حاکمیت حقیقی است و چنین امـری در اختیـار هسـتی   ها، در گرو مالکیت و  اراده انسان

شود، بنابراین مردم با رأی خـود، نـه اعطـا کننـده      است و تنها با اذن و اجازه او حق تصرف ایجاد می

 ساز تحقق ین خواهند بود.  مشروعیت به حاکمیت مأذون از ناحیه خداوند، بلکه زمینه

ی غربی است که برخی مشروعیت حکومـت را از  ساالر¬ مردماین ویژگی درست برعکس نظریه 

شـود کـه مـردم     دانند، بدین معنا که بین مردم و حکومت قراردادی منعقد می می« قرارداد اجتماعی»

دانند و حکومت نیز خود را ملزم به ایجاد نظم و رفاه و  خود را ملزم به پیروی از دستورات حکومت می

دانند؛ به عبارتی اگر مـردم از   را معیار مشروعیت می« رضایت شهروندان»کند. برخی دیگر  امنیت می

را مـال   « اراده عمـومی »حکومت راضی بودند، اطاعت از دستورات حاکمان الزم است. برخی دیگر 

کنند که اگر حکومتی بااراده و رأی همه یا اک ر مردم برپا شـود، مشـروع اسـت     مشروعیت معرفی می

 (.52-54 /3: 3173 یزدی، )مصباح

و چون نقـش   وجه مشتر  سه نظریه فوق، این است که خواست مردم، مال  مشروعیت است؛

 بـرای  ابـزاری  مـردم  اسـت و  ریدناپـذ یترد قدرتمند احزابنفوذ   اعمال یا دروغین یها وعده و تبلیغات
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رأی ندهنـد،   شوند؛ ممکن است مردم به حاکم و نظام حکومتی می احزاب یطلب منفعت و یطلب استیر

هرچند که به دنبال مصالح واقعی مردم باشد و یا خواستار حکومتی شوند که بـرخالف مصـالح مـردم    

 های انسانی و اخالقی را رعایت نکند. اقدام نماید و ارزش

 یرأ نیسـت،  ممکـن عمـالً   نفـر  یک بر همه مردم یرای نظر از ایراد فوق، از ینجا که اتفاق صرف

 از بسیاری چون دادن؛ یرأ شرایط رأی تمام واجدین نه است مشروعیت مال  دهندگان یرأ اک ریت

 مـردم  از کمـی  درصد منتخب انتخابات، در پیروز شخص گاهی و کنند نمی شرکت انتخابات در مردم

 حال چنین حاکمی چگونه حق حاکمیت بر تمام مردم را داراست؟ .است

 از بایـد حـاکم   برگشـت،  مـردم  نظـر  دلیلی هر به اگرمطلب دیگر اینکه بنابر مشروعیت مردمی، 

 تـا  حـداقل  حـاکم  جهـان،  یها یدموکراس در که درحالی  شود، می ساقط حاکمیت اعمال برای وکالت

 .نپذیرند چه و بپذیرند مردم چه دارد مشروعیت سال چهار

از اراده الهـی محقـق    تخلـف  ائمـه ، به دلیل عصمت در پیـامبر و  ی دینیساالر¬ مردماما در 

اینکه برخالف اراده الهی اقـدام کنـد، از حـق والیـت      محض  به هیفق  یولشود و در زمان غیبت،  نمی

 (.533 :3198 یملی، شود )جوادی منعزل می

 یریگ جهینت

اسـت. اهمیـت ایـن    « نقش اراده مـردم در فریینـد قـدرت   »یکی از مباحث اساسی در فلسفه سیاست 

نی نقلی و عقلی نقش اراده الهی و اراده مردم در استقرار و بقـای حاکمیـت دینـی را    بحث، تبیین مبا

ی دینی در تحفظ حاکمیت بالذات خداوند و حاکمیت مردم بر ساالر¬ مردمسازد تا شمایل  ضروری می

 سرنوشت خویش و نقش محوری مشارکت ینان در فرایندهای مدیریتی نمایان شود.

ی دینی ین است کـه بنـابر ادلـه نقلـی، از یـک سـوی       ساالر¬ مردمحاصل بحث از مبنای نقلی 

ها از ین خداسـت و همـو انسـان را در تعیـین سرنوشـت       حاکمیت حقیقی عالم هستی به ویژه انسان

شـمول، تنهـا    عنوان دین حق، جـام  و جهـان    خویش مختار قرار داده است. از دیگر سوی، اسالم به

ی بشری است و در پیشگاه خدای تعالی غیر اسالم، ییین دیگـری  های زندگ ییین انتظام بخش عرصه

های اجتمـاعی و سیاسـی، از رهگـذر اراده و اختیـار      پذیرفته نیست؛ اما حاکمیت اسالم بر تمام عرصه

- ها در عمل به قوانین اسالم و پذیرش تولی افرادی است که از مأذونیت الهـی برخـوردار مـی    انسان

 باشند.

ی دینی ین است که بـا توجـه بـه اینکـه خداونـد خیـر       ساالر¬ مردمحاصل بحث از مبنای عقلی 
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محض و کمال مطلق است، به حکم عقل، جامعه باید تحت والیت و حاکمیت خدای تعالی باشـد. از  

ها باید کسانی باشـند   دیگر سوی، چون نظام یفرینش، نظام احسن است؛ بنابراین، متولیان امور انسان

در کمال انسانی به فعلیت رسیده، واجد عصمت یا ملکه عدالت و تقوی باشند تا بتواننـد جامعـه را    که

توان از برهان حرکت نیز مدد جست. با ایـن   از ورطه جهل و گناه برهانند. برای نیل به این نتیجه می

یی اسـت کـه   هـا  هقـو متحرکی در نظر بگیریم که دارای استعداد و  عنوان  بهتوضیح که اگر جامعه را 

به سمت فعلیت یافتن حرکت کند، نیاز به محر  دارد. این محر  خـود بایـد فعلیـت امـر      خواهد یم

امـر دیگـری باشـد؛ یعنـی رهبـر جامعـه بایـد واجـد          بخش تیفعلتواند  بالقوه را داشته باشد و اال نمی

عبارتی رهبر جامعه باید از هـر  ها را به سمت ین هدایت کند و به  انسان خواهد- یمکماالتی باشد که 

 حیث کامل باشد.

بنابراین، از حیث عقلی حاکمیت مستقل و بالذات از ین خدای تعالی اسـت و در مرحلـه نخسـت،    

اما در دوران حرمان جامعه انسانی از وجـود ظـاهری   است؛ اعمال این حاکمیت بر عهده انسان کامل 

ـ با یحکـم عقـل کسـ     بـه  اکمیت الهی حکم نمـود و توان به تعطیلی ح تردید نمی انسان کامل، بی  دی

باشـد؛ هـم عـالم بـه اراده و      کینزد دایره وجودی انسان کاملکه به  ردیمردم را به عهده بگ عامتز

برخـوردار   ییباال یتیریتوان مد از  باشد، هم تا حد ممکن از خطا و گناه برحذر باشد و هم یاحکام اله

 نیست. طیالشرا جام چنین شخصی جز فقیه عادل  باشد.

ها ین را پذیرا شوند. البته بـه حکـم عقـل     یابد که انسان اما چنین حاکمیتی در صورتی تحقق می

انسان در اعمال اختیار خود نباید راه ناصواب را برگزیند. منتها نکته مهم ین است که حاکمیت مـردم  

نیسـت؛ زیـرا حقانیـت در اعمـال     بر سرنوشت خویش هرگز به معنای اعطای حقانیت برای حاکمیت 

ها، نه امری اعتباری و منوط به انظار متک ر، متحول و منفعل؛ بلکـه در   قدرت و تصرف در اراده انسان

بخش عالم است و تنهـا بـا اذن و    گرو مالکیت و حاکمیت حقیقی است و چنین امری در اختیار هستی

سـاز تحقـق حاکمیـت مـأذون      رأی خـود، زمینـه   شود، بنابراین مردم با اجازه او حق تصرف ایجاد می

 خواهند بود و نه اعطا کننده مشروعیت به ین.
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 .اسراء نشر قم، ،عدالت و ففقاهت والیفت فقیه والیت، 1733، عبداهلل آمنلی، جوادی .11

 آیتنی،  انحمیند  عبنر  ترجمنه  ،اسفالم  جهان د  فلسفه تا یخ، 1763، انجر خلیل و حشا انفاخوری .15

 اس می. اننق ب تهران: آمنوزش

 سایت از برگرفته ،12/11/1731 ،نظام کا گزا ان دیدا  د  بیانات، 1731، علی سید ای، خامشه .16
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 بفا  آشفنایی ، 1751، کریستول، کارل کویمبی و آندرسن، توتون جیمز ک یمر، کارنتون رودی، .13

 .دو  چاپ امیرکبیر، تهران: انتشارات ملکوت، بهرا  ترجمه ،سیاست علم

 امیرانمؤمشین کتابخانه اصفهان: اول، چاپ ،اسالمی حکیمت مبانی، 1762، جعفر سبحانی، .13

لگی  حکیمت مردم ساال   دینی مبتنفی بفر بیانفات    ا»سدیدپور، سعیده سادات و دیگنران،   .11

  31-11: 7، شماره 1711، مدیریت اس می، پاییز «مقام معظم  هبر  )دامت برکاته(

 ه آل انبیت.، قم: موسسوسائل الشیعهق،  1409، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن .21

 .قاریشدس جامعه: بشغارى ،مسیحیت االدیان مقا نقه، ق 1731، حامد یوسف شین، .21

، ترجمه علی ثیاب االعحال و عقاب االعحالتا،  بی، صدوق، محمد بن علی بن انحسین بن بابویه .22



     17     ی دینیساالر¬ مردمتبیین مبانی نقلی و مقلی 

 اکبر غفاری، تهران: مکتبه انصدوق.

 ، قم: اسماعیلیان.الحیزان فی تفسیر القرآنق،  1717، طباطبایی، سید محمدحسین .27

الحسترشفد ففی امامفه امیرالحفیمنین علفی بفن       ق،  1115، انطبری االمامی، محمد بنن جرینر   .21

 تهران: موسسه انثقافه االس میه. ،طالب ابی

 ، نجف اشرف: مکتبه انصادق کتاب الغیبهق،  1735، طوسی، محمد بن حسن .25

 انصدوق.، تهران: مکتبه ، اصیل کافی1113، کلیشی، محمد بن یعقوب .26

 . انفاء  موسسه : بیروت دو ، چاپ بحا االنیا ،، 1117، محمدباقر ، مجلسی .23

و  السفنه  و الکتفاب  فی طالب ابی ابن علی االمام میسیعه، 1731، شهری، محمد محمدی ری .23

 ، قم: دارانحدیث.التا یخ

 ، قم: دارانحدیث.نامه میزان الحکحه دانش، 1731، شهری، محمد محمدی ری .21

 ، تهران: سروش.5، ج حقیق اساسی د  جحهی   اسالمی، 1766، اندین  لج مدنی، سید .71

 ، بیروت: دارانکتب انعربی.صحیح مسلم بشرح النیو ، 1113مسلم، ابن حجاج انقشیری،  .71

 پژوهشى و آموزشى مؤسسه انتشارات: ، قمها پاسخ و ها پرسش، 1711، یزدی، محمدتقی مصباح .72

  خمیشى اما 

 پژوهشى و آموزشى مؤسسه ، قم: انتشاراتنظریه سیاسی اسالم، 1711، مصباح یزدی، محمدتقی .77

  خمیشى اما 

، قنم: موسسنه آل   اال شاد فی معرفه حهفج ا  علفی العبفاد   ق،  1117، مفید، محمد بن محمد .71

 انبیت 

، بینروت: دار االحیناء انتنرا     الحکحه الحتعالیه فی االسفا  العقلیفه اال بعفه   ،  1131، م صدرا .75

 انعربی.

، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطانعات و تحقیقات ادیان کالم مسیحی، 1733، شل، توماسمی .76

 و مذاهب.

 ، قم: موسسه بوستان کتاب.تنبیه االمه و تنزیه الحله، 1732، نائیشی، محمدحسین .73

، بیروت: دار االحیناء انتنرا    جیاهر الکالم فی شرح شرائع االسالمتا،  بی، انشجفی، محمدحسن .73

 انعربی.
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 ، قم: مرکز انششر انتابع نمکتب االع   االس می.عیائد االیامق،  1113، انشراقی، احمد بن محمد .71

 



 

 


