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  پيشگفتار

کارکنان سپاه در جهت تقويت و ارتقاي معرفت،        تعليم و تربيت ديني و انقالبي       
ايمان و توانمندسازي و توسعه دانش و بينش آنان رسالتي است بس بزرگ کـه               

  .بر عهده معاونت تربيت و آموزش عقيدتي سياسي نهاده شده است
تحقق عمده اين مأموريت خطير در پرتـو نظـام آمـوزش کارآمـد و بالنـده            

رتقاي روحي و معنوي و تقويـت دانـش، بيـنش و            شود تا زمينه ا     پذير مي   امکان
منش اسالمي کارکنان سپاه را فراهم آورد و پاسداراني مـؤمن بـصير، شـجاع و                
آگاه تربيت کند که از ايمان و معنويت، معرفت دينـي و بـصيرت انقالبـي الزم                 

  .برخوردار باشند
  :اند چنانکه مقام معظم رهبري فرموده

ـ        ت ولـي در سـپاه از اهميـت مـضاعفي           مسأله آموزش در همه جا مهم اس
هـاي قـوي در مـسائل         اگـر در سـپاه پاسـداران آمـوزش        . برخوردار است 

عقيدتي سياسي وجود نداشته باشد ديگر سپاه را به عنوان بازوي توانـاي             
توان مطرح ساخت حرکت سپاه يک حرکت مـستمر           انقالب اسالمي نمي  
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ديـده    سپاه بايد آمـوزش   است و اگر قرار باشد اين حرکت باقي بماند افراد           
  ١.باشند و کساني که اين مهم را به عهده دارند شما هستيد

از سـاليان   » نظام تربيت و آموزش عقيدتي سياسي سپاه      «با توجه به اجراي     
سـازي آن در      اوليه تأسـيس ايـن نهـاد انقالبـي و ضـرورت بـازنگري و بهينـه                

اي   لعظمـي خامنـه   اهللا ا   قـوا حـضرت آيـه]       چارچوب تدابير فرمانده معظم کـل     
و بر اساس راهبردهـاي تحـول و تعـالي سـپاه، نظـام تربيـت و            ) العالي  مدظله(

نظام جديـد گرچـه بـه امـر         در  . آموزش مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفت       
خطير آموزش و تقويت دانش عقيدتي سياسي پاسداران توجـه کـافي مبـذول              

افزايـي بـوده و       يـت محـوري و معنو     شده است اما رويکـرد اصـلي آن تربيـت         
  .هاي آموزشي آن نيز بر اين اساس تنظيم شده است سرفصل

  هـاي مهـم آموزشـي کـه در نظـام جديـد مـورد توجـه قـرار           يکي از دوره 
ــوزش  ــت آم ــه اس ــه    گرفت ــت ک ــداران اس ــالي پاس ــت و تع ــاي دورة تربي   ه

اي اسالم و مباحـث بنيـادي بـا رويکـرد          افزايي نسبت به معارف پايه      به معرفت 
  .پردازد تي ميتربي

هاي آموزشي سپاه در حال بازنگري و بـازبيني اسـت و             اکنون کليه دوره    هم
هـاي آموزشـي، ارزشـيابي،        طبيعي است که در تدوين موضوعات و سرفـصل        

هـاي آموزشـي امـري        بازخوردگيري، و در نهايت اصالح يـا تغييـر سرفـصل          
يلي واليـت   کتاب حاضر بخش اول از مباحث تفـص       . ناپذير خواهد بود    اجتناب

  .هاي آينده تدريس خواهد شد فقيه است که دو بخش ديگر آن در سال
مسئوليت تهيه و تدوين متون آموزشي مورد نياز نماينـدگي ولـي فقيـه در               

اين متون با توجه بـه  .  است�سپاه به عهده پژوهشکده علوم اسالمي امام صادق 
                                                                 

 .٥/٣/١٣٦٢روزنامه جمهوري اسالمي، .  ١
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اي تحقيقـاتي   ه  سطح معلومات، نيازها و تخصص نيروهاي آموزشي، در گروه        
پژوهشکده تدوين و پس از طي مراحل اعتباربخشي محتوايي و شکلي به تأييد             

  .رسد نماينده ولي فقيه در سپاه و يا نماينده ايشان مي
پيشنهادها و تجربيات مربيان ارجمند و متربيان گرامي، راهگشا و مشوق ما            

  .هاي متون آموزشي خواهد بود در رفع کاستي
، ارزشيابي و تهيه ريزي ادارة برنامه

  متون آموزشي

معاونت تربيت و آموزش عقيدتي 

  سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه
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  مقدمه

ترين    به عنوان برجسته   �انقالب شکوهمند اسالمي ايران به رهبري امام خميني       
پديدة قرن توانست تمام معادالت سياسي جهان را درنـوردد و مـدلي در نظـام                

 بـوده  �ه دهد که از آرزوهاي ديرين انبياي الهـي و امامـان معـصوم     سياسي ارائ 
 با برهم زدن معادالت انديشة سياسي رايج جهان ـ که نوعـاً   �امام خميني. است

از تراوشات فکري بشر و در ساية عقل تجربي و سودگرا رشـد يافتـه بودنـد ـ     
 انديـشة    کـسي آن را در     �مدلي نو از حکومت ارائه داد که جز حاکمان معصوم         

 فرهنـگ   ،مدل حکومت ديني با نگـاهي جديـد و غافلگيرکننـده          . خود نداشت 
سياسي رايج را درنورديد و توانست با اسـتفاده از انديـشة دينـي بـه هـدايت،                  

  .ها بپردازد دهي حقيقي زندگي اجتماعي انسان مديريت و جهت
هاي رايج جهـان، مـدلي از نظـام سياسـي             حکوت ديني، در ميان حکومت    

که مشروعيتش از طرف خداوند است و، در عين حال، مردم در وجودش             است  
اين مدل از . کنند نقش اساسي دارند و در طول حاکميت خداوند ايفاي نقش مي          

شود، آنها کـه       با رهبري آنها اداره مي     �در زمان حضور امامان معصوم    حکومت  
اما در زمان   . اند   منصوب شده  �از جانب خداوند و به ابالغ پيامبر گرامي اسالم        

طبـق  . الشرايط بر اساس اصل واليت فقيـه حکمـران اسـت             فقيه جامع  ،غيبت
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 منـصوب بـه     �عقيدة شيعه ولي فقيه از طرف خداوند به وسـيلة امـام معـصوم             
  .شود و اذن دارد که تشکيل حکومت دهد رهبري مي

نظام جمهوري اسالمي ايران در عصر غيبت اولين نظامي است که افتخار يافته             
 نيز اولين فقيهي است که توانست   �ا با مدل حکومت ديني اداره شود و امام خميني         ت

 به عرصة عمل درآورد و حکومتي بر اساس انديشه و نظريهانديشة واليت فقيه را از 
بر اين اساس، اين مدل از حکومت به عنوان آرزوي امامـان            . باور ديني تشکيل دهد   

  .ت از اهميت خاصي برخوردار است که نصيب ملت ايران گرديده اس�معصوم
 با سـفارش معاونـت تربيـت و آمـوزش عقيـدتي             ١)واليت فقيه (متن حاضر   

. سياسي حوزة نمايندگي ولي فقيه در سپاه به عنوان متن آموزشي تدوين يافته است
: ها و مباحث مقدماتي واليت فقيه از قبيل         فرض  در اين قسمت از درسنامه، به پيش      

هـاي    هاي حکومت، منشأ مشروعيت حکومت، ويژگـي        لفهها، مؤ   انواع حکومت 
ها پرداخته شده و در       هاي قانون مطلوب، اهداف حکومت      حکومت ديني، ويژگي  

به اميد آن . جلدهاي بعدي به داليل و شبهات و آثار واليت فقيه پرداخته خواهد شد
روزي که حکومت واليي و سرپرستي الهي در همـة جهـان فراگيـر شـود و همـة                   

عفان عالم بتوانند بر مستکبرين و ملحدين جهان پيروز شوند و پرچم توحيد             مستض
اندرکاراني که در تهية اين کتاب    در پايان از کلية دست    . در تمام گيتي به اهتزاز درآيد     

االسـالم اسـداهللا      خـصوص از نويـسنده گرامـي حجـت          با ما همکاري کردند به    
اسـم بخـشيان، محمـود پـاکيزه،        کردفيروزجايي و همکاران ايـشان آقايـان ابوالق       

  .آيد محمدعلي مختاري، علي کارشناس تقدير و تشکر به عمل مي
  �پژوهشكده علوم اسالمي امام صادق

  مديريت تدوين متون آموزشي

                                                                 

 .هاي بعدي به زودي تدوين خواهد شد اين کتاب قسمت اول از مباحث واليت فقيه است و قسمت.  ١
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  اول  درس

 حكومت ليتشك ضرورت

  
  
  :ن درسي ايريرود تا پس از فراگير انتظار مياز فراگ

  با مفهوم  حكومت آشنا شود؛. 1

  دا كند؛يباور په ضرورت وجود حكومت ب. 2

  . او نمودار گردديت به حكومت در زندگياهم. 3

  حكومت فيتعر

ـ يس علوم يها  کتاب در حکومت ةواژ از يمختلف يها  فيتعر  شـده  ارائـه  ياس
 يرسم يارگان«: کرد فيتعر نگونهيا ساده طور به را حکومت توان  يم است اما 

 يرفتارها به کند يم يداشته، سع  نظارت هجامع افراد ياجتماع يرفتارها بر که
  ١».بخشد جهت مردم ياجتماع

ـ حکومت عبارت است از     «: توان گفت   ي م يتر  ف کامل يدر تعر  ک نظـام   ي
 مشخص  ينين در سرزم  ي مردم مع  ي خاص که بر مبنا    يتيکپارچه با هو  ي ياسيس

   ٢».اند  قرار گرفتهياسيل شده است و مردم تحت ادارة آن نظام سيتشک

                                                                 

 .٢١ مصباح يزدي، ص،)اوللدها ج ها و پاسخ پرسش (١مشکات  . 1
 .٤٤دولت اسالمي، هادي الفضلي، ص . 2
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  حكومت ليتشك ضرورت ةادل

 وجـود  حکومـت  يدهد، نوع   يم نشان خيتار که آنجا تا ،يبشر جوامع تمام در
 در آنچـه  نـوع  از ييها  حکومت زين ، و ي، پادشاه يلگيقب است، حکومت  داشته

 و علـم  از يا  مرحلـه  هر در بشر که است معنا بدان نيا دارد؛ وجود امروز يايدن
 دانسته که   يم کرده و     يم درک را حکومت وجود بوده ضرورت  فرهنگ و دانش
ـ حاکم و نظـم  وجـود  بـدون  ياجتماع يزندگ ـ  قـانون  تي ـ  يحت  هـم  روز کي
 حيتـصر  حکومـت  ضـرورت  بر مکاتب ةاساس، هم  نيا  بر .ستين ريپذ  ن  امکا

ـ آنارش. اسـت  حکومت ليتشک منکر ١»سميآنارش« مکتب تنها. دارند  هـا   ستي
 يزندگ به حکومت به ازين بدون تواند  يم ياخالق اصول تيرعا با بشر معتقدند

  .دهد ادامه خود
 اصـول  بـر  کـه  هـستند  يافراد جامعه هر در که باورند نيا بر مکاتب گريد
 هرج به را ياجتماع يزندگ نکند مهار را آنان يقدرت اگر و ستندين ملتزم ياخالق

٢.کشانند يم مرج و
   

  .ميکن يان ميرا ب حکومت ليتشک ضرورت ةادل درس، نيا در

  يل عقليلد. 1

  :ابدي ي ضرورت حکومت از سه مقدمه شکل ميل عقليدل
   کند؛ يد در اجتماع زندگيطور اضطرار با  است که بهي انسان موجود-
  خواه است؛ ياديطلب و ز  منفعتي انسان موجود-

                                                                 

ارد مرجعيت و قدرت سياسـي در هـر شـکلي غيـر الزم و               جنبش و نظريه سياسي است که عقيده د        . ١
ناپسند است و خواهان برافتادن هرگونـه دولـت  و جـايگزيني انجمـن هـاي آزاد و گـروه هـاي                 

عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان، فرهنگ واژه هـا،  ذيـل واژه             .(داوطلب به جاي آن است    
  )آنارشيسم

 .٢١ مصباح يزدي، ص،)ها جلد اول ها و پاسخ پرسش (١مشکات  . 2
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گر تجـاوز  يکدي به حقوق ي، گاهيخواه ادهيها، با توجه به صفت ز       انسان -
  کنند؛ يم

  . و الزم استيمت ضرورجه آنکه وجود حکوينت
 و  ي اجتمـاع  يانـسان موجـود   : توان گفت   يگانه، م   با توجه به مقدمات سه    

 کند و با افـراد   ير است در اجتماع زندگ    يات خود ناگز  ي ح ة است و در ادام    يمدن
 تشكيالت و اجتماعى زندگى يك ةساي در تنها بشر. متفاوت ارتباط داشته باشد   

 حيات به تواند مى شود شمرده محترم ها  انسان حقوق آن در كه سياسى منسجم
 معقـولى  و انـسانى  شـكل  بـشر  زنـدگى  صـورت،  اين غير در .دهد ادامه خود

 حـاكم  آن بـر  نـابرابرى  و كـشى  حق توحش، مرج، و هرج بلكه داشت نخواهد
 يگر، اگـر انـسان بـه حـال خـود رهـا شـود، موجـود                ي د يانيبه ب . شد خواهد

ـ ازمند نهاد  ي ن ين سبب، اجتماع بشر   ي به هم  .انگر خواهد بود  يخواه و طغ      ادهيز ا ي
ـ ن ترت يبد. بخشد سامان و  مردم سر  ي است که به روابط اجتماع     يالتيتشک ب، ي

کـه   يكـديگر  ها بـا    انسان متفاوت و متعارض هاى خواسته و ها  لي کنترل م  يبرا
 موجـب  نفـسانى و   يهـا   خواسـته  سـاير  و طلبـى  زياده و خودخواهى موجب
 نظم به و جهت  شود  يم ديگران حيثيت و ناموس مال، ،جان به تجاوز و تعرض

  .است ناپذير اجتناب دولت و حكومت تشكيل اجتماعى آنها، روابط درآوردن
تـا بـدان     هـا    انسان ي و کنترل روابط اجتماع    يبرقرار براى حكومت وجود

 از بهتـر  را جائر و ديكتاتور چند هر حكومت وجود عقل كه دارد اهميت اندازه
 و قتـل  مـرج،  و هـرج  بحران، دچار حكومت بدون جامعه زيرا داند، مى آن نبود

 هـاى   آزادي و حقوق تنها نه اى، جامعه چنين در. شد خواهد قانونى بى و غارت
 اميـال  دسـتخوش  انـسان  نـاموس  و مـال  جـان،  بلكـه  شـود  نمى رعايت مردم

 زا روانـى  و روحـى  اجتماعى، امنيت و آرامش و شد خواهد ياغيان و متجاوزان
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 و خود استعدادهاى از استفاده توان جه،يبندد و، در نت     ي رخت برم  يجامعه بشر 
  ١.داشت نخواهد را خداوند شمار بى هاى نعمت

ـ  يضـرور  امر کي بشر يبرا ن اساس، حکومت  يبر ا   يهياسـت؛ بـد    يعقل
حقوق،  و  حدود ةاجراکنند اجتماع، و  و فرد امور ةکنند ميتنظ است که حکومت  

 فنـون  و علـوم  تکامـل  و و سبب توسـعه    جامعه، استقالل و تعز ةکنند  نيتأم و
ـ افزون بر ا  . است يبشر الت حکومـت در هـر      ين، در صـورت نبـودن تـشک       ي

ـ  در آن جامعه نما    ي شخص يها  قهي، تفرقه و اعمال سل    يا  جامعه ـ  ي  شـود و    يان م
توانـد،    ي حکومت م  .گرفت نخواهد خود به را يانسجام و نظم نوع چيه جامعه

ـ   يدر نت . ه، مردم را از تفرقه و تشتت نجـات دهـد          ي رو جاد وحدت يبا ا  چ يجـه، ه
  .  را نخواهد داشتيا ن جامعهي توان تعرض به چنيابرقدرت

  يل نقليدل. 2

ر يناپـذ   ک اصل مـسلم و اجتنـاب      ي يا  ل حکومت در هر جامعه    يضرورت تشک 
ت آن سـفارش شـده   يز به ضرورت و اهمي نيات اسالمي که در رواياست، اصل 

  .شود يات اشاره مين رواي از اي به مواردنک،يا. است
  :ديفرما يل حکومت مي ضرورت تشکة در بار�رضا امام

اند كه از اين حد      چون آفريدگان بر حد محدودى قرار گرفته و فرمان يافته         

شـود كـه بـر       درنگذرند تا كارشان تباه نشود، اين كار جز به آن ميسر نمى           

اى كـه    جاوز از حد و درآمدن بـه ناحيـه        ايشان امينى بگمارند تا آنان را از ت       

كس    بود، هيچ  كند باز دارد، چه اگر چنين نمى       براى ايشان ايجاد خطر مى    

 جلـوگيرى از تبـاه شـدن ديگـران          يجويى و سودمندى خود را بـرا        لذت
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گذاشت، پس، براى مردمان سرپرستى قرار داده شد تا از فـساد و              نمى  فرو

   ١ .ام را در ميان ايشان اقامه كندتباهى بازشان دارد، و حدود و احك
 و از تعـدى   را آنهـا  كـه  نـشود  گماشته مردم بر يامين يعنينباشد،   نياگر چن 

 بـه  را، هرچند منجر   خود منفعت و لذّت كس  هيچ كند، جلوگيرى حدود تجاوز
 شد داده قرار قيمى آنها براى  پس، .كرد نخواهد ترك شود،  ديگرى زيان و ضرر

 از يكى اين. كند جارى آنها بر را احكام و حدود و کند منع فساد از ار آنها اينكه تا
  .ن خبر بدان اشاره شده استيوجود حکومت است که در ا هاى علّت

ـ         ـ        يخوارج بر اصل ضرورت حکومت اشـکال م  در  �يگرفتنـد و امـام عل
  :فرمود يپاسخشان م

 ِفـي  يعملُ فَاجِرٍ أَو برٍّ أَِميرٍ ِمنْ اسِِللنَّ بد لَا إِنَّه و إِمرَةَ لَا يقُولُونَ هؤُلَاءِ
  2.اْلكافِرُ ِفيها يسَتمِتع و اْلمؤِْمنُ إِمرَتِهِ
 كـه  حـالى  در باشد، فرمانروايى و حكومت نبايد: گويند مى) خوارج (آنان
 بـدكردار،  يا باشد نيكوكار هستند، حكومت و حاكم داشتن از ناچار مردم
 زنــدگى از كــافران و پردازنــد خــويش كــار بــه نــانمؤم آن ةســاي در كــه

  .برخوردارشوند
  :ديفرما يگر مي ديي در جا�حضرت ز آنيو ن

  3.َتدوم ِفْتنَةٍ ِمنْ َخيرٌ َغشوم َظلُوم والٍ
  .است بهتر مداوم آشوب از كند حكومت مردم بر كه ظالمى حاكم

                                                                 

1 .                      كُـني لَـم ،ادِِهمفَس ا ِفيهِ ِمنِلم وددالْح ا تِلْكودتَعلَا ي وا أَنأُِمر ودٍ، ودحم دلَى حِقفُوا عا ولَم الْخَلْق أَن
    قُوملَا ي و تُ ذَلِكثْبي                  ِمـن مهـنَعمي و ،ملَه ا أُبِيحم قْتِ عِنْدبِالْو مأْخُذُها أَمِينًا يفِيه ِهملَيلَ ععجي إل¡ا بِأَن 

سادِ غَيرِهِ فَجعِلَ علَيهِم الت¡عدى علَى ما حظَر علَيهِم؛ لِان¡ه لَو لَم يكُن ذَلِك لَكَان أَحد لَا يتْرك لَذ¡تَه و منْفَعتَه لِفَ                
كَاماالح و وددالْح فِيهِم قِيمي ادِ والْفَس مِن مهنَعمي م٦٢٤، ص٢ احمد آرام، ج: ، ترجمهه]الحيا. (قَي( 

 .٤٠نهج البالغه، خطبه  . 2
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  پرسش

  .ديف کنيحکومت را تعر. ١
  .ديام ببر ضرورت حکومت را نةادل. ٢
  .ديح دهي وجود حکومت را توضيضرورت اجتماع. ٣
  جاد وحدت در جامعه دارد؟ي در ايحکومت چه نقش. ٤
   بر اصل وجود حکومت دارند؟يدي چه تأکيات اسالميروا. ٥
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  دوم درس

  حكومت انواع
  
  
  :ن درسي ايريرود تا پس از فراگير انتظار مياز فراگ

  با انواع  حكومت آشنا شود؛. 1

  دا كند؛يباور پ يبه ضرورت وجود حكومت اسالم. 2

  .ابدي او نمود ي در زندگي به حكومت اسالميبنديپا. 3

  
هـا   ها و دولت  بشر، شاهد ظهور انواع حکومت     ي اجتماع يخ زندگ يدر طول تار  

 مـشارکت مـردم و      ةتوان آنها را بر اساس اوصاف حاکمان، نحـو          يم که م  يهست
ز يتنوع حاکم بر تفکر زمامدارانش از هـم متمـا          مختلف و مکاتب م    يها  پسوند
 يبـرا .  دادي جـا يگون  گونه يها  يبند  ميها را در درون تقس      ن حکومت يکرد و ا  

  .م کردي تقسيرالهي و غي الهيها  به حکومتيطور کل توان آنها را به ينمونه، م

  يحكومت اله. 1

ح پرسش مطـر  .  است ي حکومت و اله   ة مرکب از واژ   ي اصطالح يحکومت اله 
ـ  يب به چه معنا است؟ و مع      ين ترک ي در ا  ينجا آن است که پسوند اله     يدر ا   يار اله

  ست؟ي بودن آن به چيرالهيک حکومت و غيبودن 
ـ   يپرداز هيدر مقام نظر ـ ين پرسـش يو پاسخ بـه چن ـ تـوان تعر  ي م هـا و   في
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ـ ي که حکومت الهيا  ارائه داد، به گونهي از حکومت اله   ي مختلف يها  مدل  ي حت
ـ در ا .  بشود يان اله ي اد ةشامل هم  ـ  از ا  ييهـا   ن بخـش از سـخن، بـه نمونـه         ي ن ي

  .شود يف اشاره مي تعريها گونه
نان و معتقـدان بـه      ي است که در آن متـد      ي حکومت يحکومت اله :تعريف اول 

ـ ا هر ديت يحيا مسي خاص مثل اسالم     ينيد ـ يگـر صـاحب اقتـدار س   ين دي  ياس
 آن به دست يو نهادهاها   سازمانة جامعه و هم  ياسي قدرت س  ةباشند و مجموع  

ـ يف، حکومـت د   ين تعر يبر اساس ا  .  اداره شود  ينين مع ينان به د  يمتد قـاً  ي دق ين
  .است» ندارانيد«مرادف با حکومت
ج مـذهب و  يغ و تـرو   ي است که دفاع و تبل     ي دولت ي حکومت اله  :تعريف دوم 

ـ يف، جوهر و قـوام د     ين تعر يبر اساس ا  .  را بر عهده گرفته است     ين خاص يد  ين
ـ يگرا  مدافعه«د در حالت    ي حکومت را با   کيبودن   ـ  يآن بـرا  » ةان ـ ک د ي ـ ن  ي ا ي

ـ ن ترت يبـد . مذهب خاص جستجو کـرد     ـ ب، حکومـت وهاب   ي ان در عربـستان    ي
  .ر برشمرده دانستي با تعبيق حکومت الهيتوان از مصاد ي را ميسعود

ـ   ت همـه  ي است که مرجع   ي حکومت ي حکومت اله  :تعريف سوم  ـ  د ةجانب ن ي
ـ بـه ب  . رفته اسـت  ي جامعه پذ  ةو ادار است  ي س ة را در عرص   يخاص گـر، در   ي د ياني

ها و     مختلف حکومت خود را در برابر آموزه       ي، دولت و نهادها   ين حکومت يچن
ـ   يم د يتعال ـ  ين و مذهب خاص ـ يداننـد و سـع   ي متعهـد م ر و يکننـد در تـداب   ي م

شت و  ي سلوک با مردم، نوع مع     ةويز در ش  ين، و ن  يمات، به هنگام وضع قوان    يتصم
ـ       ي د ة دغدغ ي روابط اجتماع  يم انحا يتنظ ـ  ا ةن داشته باشـند و در هم ن شـئونِ   ي

  . ن موزون و هماهنگ کننديرند و آنها را با دي الهام بگينيم دي از تعاليحکومت
ـ ير از حکومت د   ين تفس يا ـ      ين ـ «سي بـه دنبـال تأس ـ ي د ةجامع اسـت و   » ين

 - ي و نظام  ياسي، س ي، اقتصاد ي اعم از فرهنگ   - ي روابط اجتماع  يةخواهد کل   يم
ـ ي د يهـا   را بر اساس آموزه    ـ .  شـکل دهـد    ين ـ ي د ةجامع ـ  ين ـ  د ة دغدغ ن دارد،  ي
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ـ  خـاص محـدود ن     يا  جانبه کـه بـه جنبـه         همه يا  دغدغه ـ . ستي ـ ي د ةجامع  ين
ـ بر اسـاس ا   . ساز کند   آهنگ و هم    ن هم يش را با د   ي شئون خو  ةخواهد هم   يم ن ي

 ييم آن را تـابلو يل است و تعال ين قا ي د ي خاص برا  ي شأن ينير، حکومت د  يتفس
ن و اهتمـام بـه آن       يت د ي مرجع ينيدهد؛ در حکومت د     يش قرار م  ي خو يفرارو

ـ رفته شده است؛ در ا    ير امور جامعه پذ   ياست و تدب  ي مختلف س  يها  در عرصه  ن ي
ـ  شئون مختلف جامعه تـابع م      ة در ادار  ينيم د يزان دخالت تعال  يحکومت، م  زان ي

ـ لت د گر، قلمرو دخا  ير د يبه تعب . ها است   ن عرصه ين در ا  يورود د  ـ   ي  ةن در عرص
ـ  کـه د ي است و به مقدار  ينيم د ي تعال ياست و اجتماع تابع محتوا    يس ن در هـر  ي
رش و التفـات    ي ارائه کرده باشـد، مـورد پـذ        يا   داشته باشد و آموزه    يامينه پ يزم

  ١.رديگ يها قرار م گونه حکومت نيا
ـ  يشتريف تناسب ب  ين تعر يرسد ا   يبه نظر م   .  داشـته باشـد  ي با حکومت اله

 هاى  سال در نخستين  مدينه اسالمى  حكومت ياسينظام س  نوع نيكامل ا  ةنمون
 �علـى  حضرت ةپنج سال  اسالمى ز حكومت ي و ن  �اسالم پيامبرگرامى هجرت

اسـت   ايـران  اسالمى جمهورى حكومت در عصرغيبت،  ديگرآن، ةنمون. است
ـ  ا .افته است ي استقرار   �يني امام خم  يکه به رهبر   ن نـوع حکومـت نـسبت بـه         ي

 اي برخوردار است، زيرا نه حکومت خالفتي        اي ديگر از امتيازات ويژه    ه  حکومت
 است و، در    ييگر، بلکه حکومت وال   ي و نه هر نوع حکومت د      يا  لهياست و نه قب   
  . دهد يل مي آن حکومت را تشکي قانونيها هي پايني ديها واقع، آموزه

 يرالهيحكومت غ. 2

ـ نـوع ق  چ  ي شود که ه   ي گفته م  ي به حکومت  يرالهيحکومت غ  ـ  ي ـ ي، د يد اله ـ  ين ا ي
 خيدر طـول تـار    هـا     حکومـت گونـه     نيا. مشتقاتشان در آن وجود نداشته باشد     
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وجـود   ييها  جهان حکومت  ي به تعداد کشورها   ديشاند؛   داشت ياشکال مختلف 
 از آنهـا بـه      يکه به برخ   شده   اني ب آن ي برا يادي ز يها يبند مي تقس  و  است داشته

  . شودي اشاره ميصورت کل

 ياستبداد حكومت. 1-2

کـه    اسـت  ياستبداد جهان حكومت  ها در    و حکومت  ياسي س يها   از نظام  يکي
 ديگـرى  سـهم  هرگونه يا رأى حق نماينده، نداشتن دليل به مردم در آن اكثريت  

 ة ادار يچگـونگ  کـشور و   سرنوشـت  نيـي  تع يكالن بـرا   هاى گيرى تصميم در
 نامحـدود  راتاختيـا  و قدرت حکومت، نوع اين در. ندارند نقشى  خود ةجامع
 حـق  اعمـال  و ١دارد قـرار  مستبدى جمع يا فرد دست مردم در  مشاركت بدون

 را سياسـى  هـاى  نظام گونه  اين. ابدي يم تمركز حاكم دست در تنها نيز حاكميت
  .نامند مى ديكتاتورى يا استبدادى حكومت

 هاى  ويژگي ترين مهم شود،  يم ارائه »استبداد «ةواژ از كه تعريفى بر اساس 
  :از اند عبارت استبدادى سياسى امنظ

  نيست؛ پاسخگو مردم برابر در حاكم يا  فرمانروا-
  است؛ غيرقانونى طريق از قدرت  كسب-
  است؛ نامحدود حاكم اختيارات و  اراده-
 يـا  فـرد  يـك  منافع جهت در ترور و وحشت زور، طريق از قدرت  اعمال -
  است؛ خاص گروه
ـ  بـر ا   ٢.اسـت  تـرس  روى از كمحـا  و حكومـت  از مردم  فرمانبردارى - ن ي

 تعيين وراثت، زور، طريق از ،يرژيم استبداد  اين در زمامداران اساس، انتخاب 
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 انتخـاب  در نظـرى  و رأى هـيچ  مردم،. گيرد مى انجام ... و كشى قرعه جانشين،
 دوران كـشورهاى  بيـشتر  هاى  رژيم. ندارند آنها اقتدار ميزان و قدرت صاحبان

 دارد، بهـره  وراثت حق از كه سلطنتى، رژيم. است بوده استبدادى قديم سيستم 
 كودتا هاى  حكومت امروزه،. ديآ مى به شمار  استبدادى رژيم رايج و بارز ةنمون

 هـاى   رژيـم  سـوم جـزو    جهـان  كشورهاى سياسى يها  نظام بيشتر و نظاميان و
 قـدرت  اعمـال  مكانيسم و فرمانروايان تعيين در مردم زيرا باشند، مى استبدادى

  ١.ندارند نقشى هيچ نهاآ
 دارد که   ي اساس يها   تفاوت يسه با حکومت اله   ي در مقا  يحکومت استبداد 

  :شود ي از آنها اشاره مييها به نمونه
 حاکم است امـا در حکومـت     شخص  قانون  مالکِ يدر حکومت استبداد  . أ

ـ  افراد، از جمله پ    ة و هم  ٢ از آن خداوند است    ياله  در عـصر    ،و �و ائمـه   �امبري
 . هستندي و احکام الهني قوانةکنند  خداوند و اجراعي مطهي فقيول ،بتيغ

ن رفاه و يرد تأميگ ي که صورت ميتي حداکثر فعالياستبداد حکومت   در. ب
 جـاد يا يبـرا   صـرفاً  ها  تي فعال ي مردم است اما درحکومت اله     يش ظاهر يآسا
ـ    تي نقش هدا  حکومتبلکه   ستي رفاه ن  اي تيامن  ي بـه سـو    ي جامعه از گمراه
ـ ي مح جـاد ي ضـمن ا   ،کند تا  ي دارد و تالش م    زي را ن  ي اله يها مانآر  مـساعد،   يط
  .سازد ايمهرا  عدالت  و تقوامان،ي بر اساس اي اخالقلي رشد فضاةنيزم

ـ  يدر حکومت استبداد  . ج ـ  يچ نقـش ي مـردم ه  خـود  ة در سرنوشـت جامع
ـ  يت نما يد از حکومت تبع   ي با يچ اعتراض يندارند و بدون ه     در حکومـت    يند ول

ل هستند و کارگزارانِ خود را ي مردم نسبت به سرنوشت خود در جامعه دخياله
 .کنند يم خودشان انتخاب ميرمستقيا غيم يبه صورت مستق
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  يدمكراس براليل حكومت. 2-2

 مكتـب  هـاى  انديـشه  و دمكراسـى  هاى مؤلفه از تلفيقى دمكراسى ليبرال نظام
ـ در ا  دليل، همين به. است ليبراليسم  تعريـف  بـه  نخـست ن بخـش از سـخن،       ي

بررسـى قـرار     مورد ليبراليسم فكرى مكتب شود وآنگاه  مى پرداخته دمكراسى
  .شود ي ميابيارز دمكراسى ليبرال نظام سپس و رديگ يم

) سـاالرى  مردم (دمكراسى تعريف مشهورترين :دمكراسى تعريف. 1-2-2
 حكومـت  «معنـاى  بـه  دمكراسـى  تعريف، اين در. است آن تعريف ترين ساده
 كـل  بـر ) گـروه  يا فرد (مردم از بخشى حاكميت و شود مى تعبير »مردم بر مردم

 حكومت در اى گونه به بايد مردم ةهم انديشه، اين ةپاي بر. كند مى نفى را اجتماع
  ١.باشد داشته شركت كردن

 وجـود  سياستمداران و انديشمندان افكار در ديرزمان از دمكراسى ةانديش
 كهن، يونان در. گردد برمى مسيح ميالد از قبل ها  لسا به آن تاريخى ةداشته، ريش 

 در آن ةادار زيـرا  اسـت،  آنهـا دمكراسـى    حكومـت  كه كردند مى ادعا ها يونانى
  ٢.اندك نه است، بسيار دست
 بـه  لغـوى  نظـر  از ليبـرال  و ليبراليـسم  واژگان :ليبرال تعريف واژة . 2-2-2

اسـتعمال   آزادى ارهـواد  يـا  خـواه   آزادى و خـواهى،   آزادى معنـاى  بـه  ترتيب
 و هـا  نگرش ها، روش از اى ليبراليسم مجموعه  نيز، اصطالحى نظر از. شوند  يم

 برابـر  در فـردى  آزادى حفظ يا كردن فراهم آنها ةعمد هدف كه هاست  سياست
 ةانديـش  تلقـى،  ايـن  اسـاس  بر. است ديگر مؤسسه هر يا دولت تسلط يا سلطه

 آزادى موانـع  مختلـف  اشـكال  با و تاس استوار فردگرايى ةشالود بر ليبراليسم
  ٣.ورزد مى مخالفت فردى
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  :است شده گر جلوه متفاوت هاى عرصه در ليبراليسم تاكنون
 مالكيـت  از دفـاع  اقتـصادى،  آزادى حفـظ  مفهـوم  بـه  اقتـصاد  ةعرص  در -

  است؛ آزاد بازار ترويج و خصوصى
 مايـت ح بيـان  و انديشه آزادى همانند هايى  آزادي از فرهنگى، ةعرص  در -

  كند؛ مى
 مقابـل  در فـرد  حقوق تحقق و آزادى دنبال به سياسى ةعرص در  ليبراليسم -

  است؛ سياسى نهادهاى
 و گـرى   ابـاحى  تـساهل،  و تـسامح  سـازى   نهادينـه  از نيز دينى  ليبراليسم -

  ١.كند مى حمايت اخالقى هاى آموزه پذيرى انعطاف
 مكتب هاى خصهشا و اصول ترين برجسته :ليبراليسم هاى ويژگى. 3-2-2

  :از اند عبارت ليبراليسم
  کـه  ياصل ترين مهم[ اقتصادى و سياسى عقيدتى، مختلف ابعاد در  آزادى -

  ]است شده وضع آن تأمين براى ليبراليسم
  فردى اراده طلبى  استقالل-
  اشرافيت و گرايى نخبه طرد و افراد  برابرى-
  اجتماعى و سياسى هاى عرصه در  رقابت-
  يسياس  مشاركت-
  ملت نمايندگان سوى از قوانين  وضع-
 طرفـى  بـى  و اجتمـاعى  شـئون  از ديـن  حـذف  معنـاى  بـه   سكوالريسم -

  ٢. دولت ايدئولوژيك
 صـورت  بـه  مـيالدى  نـوزدهم  قرن اوايل تا تقريباً ليبرال دولت و ليبراليسم
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 بـراى  جـدى  تهديـدى  و خطـر  را دمكراسـى  حتى و ماند باقى غيردمكراتيك
 سياسـتمداران  و انديـشمندان  زمـان  درگـذر  اما .كرد ىم تلقى خود موجوديت

 مـشاركت  براى مردم خواست و شهروندان نارضايتى از جلوگيرى براى ليبرال
  کـه  يدادنـد، در حـال     تـن  دمكراسى هاى روش به خويش سرنوشت تعيين در

 مقابـل،  در و، تعـديل  آن اصـول  بايـد  دمكراسـى  خطـر  رفع براى بودند معتقد
 تلفيـق  از جديدى سياسى نظام ب،ين ترت يبد .شود حفظ تىليبراليس هاى  ارزش

 ليبـرال  «عنـوان  بـا  مـدرن  دمكراسـى  هـاى  شـيوه  و ليبراليـستى  هـاى  انديشه
 دمكراسـى،  ليبـرال  نظـام  بـه  معتقـدان  نظـر  از واقع،  در ١.آمد پديد »دمكراسى
 اسـت،  آن  ايدئولوژيك ةپشتوان نيز ليبراليسم و حكومتى، ابزار نوعى دمكراسى

 حدود و حد ليبراليسم هاى آموزه و نظرها دمكراسى ليبرال نظام در كه وىنح به
 دمكراسـى،  ليبـرال  نظـام  در ديگـر،  عبـارت  بـه . كنـد  مـى  تعيين را دمكراسى
 ليبراليـسم  هـاى   ارزش چـارچوب  در گيرى تصميم براى روش يك دمكراسى

ـ  ليبراليسم اصول و ها  ارزش از حراست و حفظ آن ةوظيف و شود مى تلقى  تاس
 دمكراسـى  ليبرال  طرفداران حکومت  .است گرفته قرار فردى آزادى ةپاي بر كه

 حاكميـت  پـس،  .هستند دولت و حكومت مشروعيت مردم اساس  كه معتقدند
 يا فرد و آيد وجود به مردم ةاراد و خواست اساس بر كه است حاكميتى مشروع

  .ندارد نيز باشد مشروعيت نداشته امتيازى چنين كه دولتى
 بـر  نيـز  حاكميت به مردم بخشى  ، مشروعيت يبرال دمکراس يکومت ل در ح 

 هـر  در قـانون  همچنـين، . شـود  مى محقق ملى ةاراد و اجتماعى قرارداد اساس
 ملـت  ةاراد و خواسـت  از كـه  قـانونى  هـر  و است ملى ةاراد از اى ناشى  جامعه

  ٢.است اعتبار فاقد و نگيرد غيرمشروع سرچشمه
                                                                 

 .٨٤مكفرسون، ترجمه على منصورى تهرانى، ص. سى، سى بىاجهان واقعى دمكر. 1
 .١٩،٢٠ ،٥ قرارداد اجتماعى، ژان ژاك روسو، ترجمه منوچهر كيا، ص.ك. ر. 2



 ٢٩انواع حکومت     

  A-S-80  ـ١ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٨٥ ص ـ ١١٢ ـ ٢٨/٠٣/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

ـ  ي گرد اني که ب  يبا توجه به مطالب    ـ   يتـوان نظـام ل      يد، م  را بـا    يبـرال دمکراس
  :سه نموديگونه مقا ني اينيحکومت د

هاى غيرالهى    در بين حكومت   ، به ظاهر  ، كه ،يبرال دمکراس يلدر حكومت   . أ
اساس خواسـت    جعل و وضع قوانين بر    ،  شود  مى  شمرده ها از بهترين حكومت  

آورى نظيـر    ل زيـان  مسائ  چه بسا  ن اساس، يبر ا . گيرد اكثريت مردم صورت مى   
 كه زيان آن هم به فرد و هم به جامعه           ،بازى مصرف مواد الكلى، قمار و همجنس     

ـ      . شـود   مجاز شمرده مى   ،رسد مى اسـاس   قـوانين بـر   ،  يولـى در حكومـت اله
كه مضر به   ( ممكن است چـيزى     ،رو  ازاين ،شود نيازهاى فطرى انسان وضع مى    

 .ممنوع گردد جمع،خالف ميل  بر، )حال فرد يا جامعه است 

مين رفاه و آسايش مردم هدفى ندارد   أت  به جز  يبرال دمکراس يحکومت ل . ب
 ابزار لهـو و     گونههر   موقعيت خود  و براى جلب رضايت مردم و حفظ قدرت و        

موجـب انحـراف     هرچند،  دهد لعب و خوشگذرانى را در اختيار مردم قرار مى        
هـاى   ين ايـن رفـاه از راه  مأبراى تپس، . جامعه و سقوط در منجالب فساد گردد     

 مانند خريد و فروش مشروبات الكلى، قرار دادن ماليات بر بدكارى و   ،نامشروع
كه طبق موازين اسالم بايد ميان      ،  ينيدحكومت  در    اما .گيرد يمكمك  ...  و ،قمار

هـاى   هرگـز فضايل و اصـول و ارزش       ،دينماماديات و معنويات موازنه برقرار      
شود و رفاه و خوشگذرانى از راه نامشروع  انى ماديات نمى  قرب انسانى و اخالقى  

مين رفاه  أهمواره بر ت   ينيحکومت د . آيد يو به فساد كشيدن جامعه به دست نم       
 کند يكيد مأو آسايش مردم از طريق كار و كوشش و كسب درآمدهاى مشروع ت            

 .گمارد به تربيت، تزكيه و اصالح مردم همت مى و

ـ  در  . ج ـ کم حا ،يحکومت اله  ي خداونـد اسـت و رجـوع بـه آرا           از آنِ  تي
ـ   حاکمان  . رديگ ي صورت م  ني در چارچوب احکام د    يعموم  يدر حکومت اله

 در دسـت    ي اله يحکومت امانت . کنند ي م تي اسالم اعمال حاکم   ميبر اساس تعال  
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 در آنهـا    يانگـار   و سـهل   ي اسـالم  ني از قـوان   يحاکمان است و به محض تخطّ     
ـ   ي امـا در ل    .دشو ي مخدوش م  شاني ا تيمشروع ـ  حاکم يبـرال دمکراس ت از آنِ  ي

  . نخواهد داشتيچ نقشيعت در آن هي است و شريمردم و قرارداد اجتماع

  يستياليحكومت سوس. 3-2

ـ از م .  اسـت  يبـاور    و جامعـه   يـي گرا   جامعه يسم به معنا  يالياصطالح سوس  ان ي
ـ  مطرح شـده اسـت     يستياليحکومت سوس  ي كه برا  يف فراوان يتعار تـوان   يم
   :دف قلمداد كرين تعريتر ر را به عنوان جامعيزف يتعر

 است كه در ي ـ اقتصاد ياسي سي ساده خود، نظامي به معنا،سمياليسوس
ـ  تول ي اساس يتر ابزارها  مي مستق يا به شكل  ي يزير آن دولت از راه برنامه     د ي

ـ  يهدف از اعمال چن   .  آن است  يا مالك قانون  يكند   يرا كنترل م    ين كنترل
ـ د كاالها و خـدمات مـورد ن      ي تول ي و گاه كشاورز   يعت صن يها ييبر دارا  از ي

  ١.د آنچه سودآور باشديجامعه است، نه تول
 يهـا  گـر نظـام   يکـه آن را از د      يستيالي نظام سوس  ة عمد يها اصول و مؤلفه  

  :شود ي ميب بازشمارين ترتي بددنساز يز مي متماينيرديغ
 ياهــ هيــ نظرين اصــل مــشترک تمــاميتــر مهــم: گرايــي جامعــه. 1-3-2
 بـر   يو فراتر نهادن سود همگان     ح جامعه بر فرد   ي اهتمام آنها به ترج    يستياليسوس

ـ مالک «يهـا بـه سـو      ستياليز انتقاد سوس  ي ت ةرو، لب  نيازا.  است يسود فرد  ت ي
ـ ( »يخصوص ـ  يتـر  ياساس ـ اليسوس. بـوده اسـت   ) يدار هي سـرما  ةن مؤلف سم ي

ـ  مدرن يسـاالر  هي و سرما  ي، صنعت ي اقتصاد ييفردگرا ـ    ي ـ ا. کنـد  يسم را رد م ن ي
ـ ي لي اقتـصاد يها يت انسان و آزاديمکتب با فرد    موافـق  يدار هي و سـرما يبرال

 يهـا  ين نگرش با آزاد   ي ا ، البته .نگرد ي جامعه م  ةکري از پ  يست و فرد را عضو    ين
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ـ يژه در اروپـا   يو  به ،يستيالي سوس يها  از نحله  ي که در برخ   يفرد  بـر آن  ،ي غرب
  . ندارديشود منافات ياهتمام م

ـ براليبـر ضـد ل     ينگرش در واقع،    ،سمياليسوس ـ تالي و کاپ  يسم اقتـصاد  ي سم ي
ـ تاليسم و کاپ  يبراليرا از نظر ل   ي ز ،است سم دخالـت دولـت در اقتـصاد موجـب          ي

ـ  س يياخالل و عدم شـکوفا     ـ ا . اسـت  يستم اقتـصاد  ي  اسـت کـه     ين در حـال   ي
 آزاد و مناسـبات     يم اقتـصاد  يرژ و   يت خصوص يها معتقدند مالک   ستياليسوس

 و  يار مهـم نظـام اقتـصاد      ي از مـسائل بـس     يمبارزه با نابرابر  ز  ين و   وآن د  يديتول
 يهـا  يهـا و ناهنجـار     ي نابرابر ي عامل اساس  ياصل ارزش اضاف  .  است ياسيس

اعتقاد دارند که دخالت و نظـارت       آنها  .  بوده و هست   ي فرهنگ ي و حت  ياجتماع
دستبرد فـرد    را از    يتواند نفع عموم   يم تيا اکثر ي اجتماع   ةنديدولت در مقام نما   

  .در امان دارد
 .است» يبرابر«سم اصل يالي سوسيها گر از مؤلفه  ي د يکي: برابري. 2-3-2
ـ  ابزار تول  يت خصوص يها مالک  ستياليسوس  مفاسـد و    ي تمـام  ةد را سرچـشم   ي

. داننـد  ي م ي و فرهنگ  ي، اجتماع يز اقتصاد يخ اني ز يها يها و نابرابر   يدادگريب
  .د دارنديتأک يبر اصل برابرآنان ن جهت، يبه هم

 را بـر نظـام      يني حکومت د  يها  يتوان برتر   يد، م يان گرد يبا توجه به آنچه ب    
  :ر دانستي در موارد زيتياليسوس
 نوع نگرش آن به فـرد و  يةسم بر پايالي سوسياسياصوالً نظام س : در مباني . أ

به عبارت بهتـر، نگـرش      .  دارد ي اقتصاد يرساختيجامعه شکل گرفته است و ز     
ـ الي که سوس  يني و بدب  يخاص اقتصاد  ـ تاليهـا نـسبت بـه کاپ        ستي سم داشـتند   ي

ــ آنهــا را شــکل داد، نــه توجــه و نگــرش دقي فکــريربنــايز ــه انــسان و ي ق ب
رش نقـش   ي ناچار به پذ   ياسي س ةن امر سبب شد که در حوز      يا.  او يها  يازمندين

 صـرفاً در چـارچوب      ين نگرش، حقوق فـرد    يدر ا .  دولت شوند  ةختيمهارگس
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ل ي دولت را تـشک ي اصلةفي وظيعيشود و عدالت توز    يف م يرحقوق جامعه تع  
ـ ي س يها  يده گرفتن حقوق و آزاد    ين امر ناد  ي ا ةثمر. دهد  يم  فـرد خواهـد     ياس

 .بود

ن استوار  يادين نگرش بن  ي ا ي دارند و بر مبنا    ي اله يين مبنا ياما در اسالم، قوان   
ـ  ي کرامت اسـت و محـور آفـر        ينفسه دارا   يهستند که انسان ف    ـ   ينش م از . دباش

ـ  اسـت کـه بـه دل       ي اعتبار يز وجود يگر، جامعه ن  ي د يسو ـ ل ماه ي ـ ت ز ي ست ي
توان فرد را     ين حال، نه م   يدر ا .  است ي حقوق ي انسان لحاظ شده، دارا    ياجتماع

 در نظـر نگرفـت،   ي جامعه حقـوق يده گرفت و نه امکان دارد برا     يدر جامعه ناد  
شـود    ي امر موجب م   نيا. شوند  يت، به انسان ختم م    ين حقوق، در نها   يهرچند ا 

ـ    چيک طرف، ه  ياز  . جاد شود ين حقوق فرد و جامعه ا     ي ب يتعادل توانـد    يکس نم
ن سرنوشـت و    يـي  اسـت، ماننـد حـق تع       ي انسان را که خـداداد     يحقوق اساس 

ـ  ي د ي، از انسان سلب کند و، از سو       ي و آزاد  يت خصوص يمالک  يچ فـرد  يگر، ه
ـ  جامعه، ماننـد امن     نقض حقوق  ي برا يا  لهين حقوق خود را وس    يتواند ا   ينم ت ي

  .کند ين مييز قانون تعين دو را نيحدود ا. ، کنديونظم عموم
ـ الينظام سوس  :در نقش دولت  . ب   ، يعي، بـا اسـتناد بـه عـدالت تـوز          يستي

 ياست به قدرت  ي س ة بزرگ و در حوز    يک کارفرما ي اقتصاد به    ةدولت را در حوز   
ـ  يرد تبـد  ي مردم بگ  ي بدون توجه به رأ    يميتواند هرگونه تصم    يکه م  . کنـد   يل م

ـ ي اسـت کـه تمـام و       ي استبداد حزب  ي نوع يا  هين رو يامد چن يپ  نظـام   يهـا   يژگ
   سـابق   ينظـام شـورو   . شود  يست دارا م  يت حزب کمون  ي را با محور   ياستبداد

ها، مـردم     ن نظام يدر ا .  بودند  ن نوع نظام  ي نماد بارز ا   ي شرق ي اروپا يو کشورها 
ـ گ  ميکردند و در تصم     يفا م ي ا ينقش حداقل  ـ ي س يهـا   يري  ي نقـش چنـدان    ياس

  . نداشتند
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دولت موظف است کنترل بازار را بـه دسـت           اقتصاد   ةدر حوز  اما در اسالم،  
ـ  در معامالت را بگ    ، اجحاف و غشّ   يفروش  گران يرد و جلو  يگ رد و از تجـار و  ي

 کـه   ي واجـب اسـت هنگـام      يبر هر فرد مسلمان   . ات اخذ کند  يصاحبان پول مال  
  باال برود و رشد داشـته باشـد، خمـس و زکـات آن را         شده   نيي تع اموالش از حد

 اسـت کـه تـا    ينينهـا از جملـه قـوان   يا.  جامعه خرج شود  ي فقرا يبپردازد تا برا  
ت يمالکن حال، اسالم    ي در ع  .گردد ي از تراکم ثروت م    يري جلوگ سبب يحدود

ـ د دارد و آن را موجـب ز       ي را مشروع شمرده، بر اقتصاد آزاد تأک       يخصوص  يادي
ق بر گسترش هـر چـه       ي تشو سبب کار و تجارت و      يها دانيقابت در م  د و ر  يتول

اسالم کار را   . داند يت در انجام کار م    يجاد احساس مسئول  يد و ا  يشتر کار و تول   يب
ـ  شـرف انـسان      ةيهمچون جهاد در راه خدا و ما       ـ   يکـار ي ب دانـد و    يم  را  ي و تنبل

 اسـت   در مکتـب اسـالم، دولـت موظـف        . کنـد  ي م يح و از آن نه    يشدت تقب  به
ـ  مردم فراهم آورد تا مردم با خ       يت الزم را برا   يامکانات کار و تجارت و امن       يالي

  ١. خود بپردازنديراحت به کار اقتصاد
  

  پرسش

  .ديف کني را تعرينيحکومت د. ١
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  .ديف کني را تعريستبدادحکومت ا. ٤
  .ديف کني را تعريحکومت دمکراس. ٥
  .ديليبراليسم را نام ببر مكتب هاى شاخص و اصول ترين برجسته. ٦
  .ديف کني را به صورت ساده تعريستياليحکومت سوس. ٧
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به .  آن است  ةدهند  ليا ارکان تشک  يها     مؤلفه ي از مباحث مهم در هر حکومت      يکي
ل شده است که بـدون      ي تشک ين معنا که حکومت از عناصر مهم و قابل توجه         يا

  .شود ين آنها اشاره ميتر ن درس به مهميدر ا. خواهد بودسر نيآنها وجودش م

  حاكم. 1

 سهمى داراى يد و در جوامع بشر    يآ  يحاکم از ارکان مهم حکومت به حساب م       
 هـاى  نيازمنـدى  از يـك   هـيچ  خ، ضـعف  يدر طول تـار   . است حياتى و محورى

  بزرگ ي رويدادها .است نداشته زيانبار حاکم اثر  ضعف ةانداز به بشر اجتماعى
 سرچـشمه  رهبـرى  موضـوع  از بـشر  زندگانى شيرين و تلخ حوادث  و ياسيس

 انـسان  اجتمـاعى  زندگى حاکم همزاد  كه گفت توان مى ن سبب، يبد. گيرند مى
 نـشئت  انـسان  سرشـت  از و است فطرى ةپديد يك رهبرى به نيازمندى. است
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قدرت عالى و داراى صـالحيت بـراى اتخـاذ            «:از است عبارت آن و گيرد، مى
 نهادها قرارگرفته و هيچ قدرتى فوق آن        ةو قدرتى كه در رأس هم      صميم نهايى ت

  ١».نيست
 قـرار  پوشـش  تحـت  با تا است ازين حاکم به يحکومت هر ن اساس، در  يبر ا 

 شـده   نييتع شيپ از اهداف يسو به را جامعه حکومت آن در مستقر يقوا دادن
يچ قدرت ديگرى كه به     حق صدور امر و نهى دارد و تابع ه         حاکم. دينما تيهدا

٢.آن دستور بدهد يا جاى آن تصميم بگيرد نيست
   

 از کـه  باشـد  خودکامـه  و مـستبد  يفرد تواند  يم خود نوع در رهبر اي حاکم
 و ياسـتبداد  نظـام  ن صورت، يا در. ابدي يم قدرت رهيغ و کودتا وراثت، قيطر

 بـه  مـردم  انتخـاب  و يرأ بـا  که باشد يحاکم اي خورد، خواهد رقم يکتاتوريد
ـ  کـه  باشد نداشته ينيد و ياله شيگرا اما باشد دهيرس حکومت ـ  نيچن  ينگرش

  .است مرسوم يدموکراس براليل يها در نظام معموالً
 .اسـت  خداونـد  يسـو  از منصوب که است ياسالم حاکم گرشيد نوع اما

 خداونـد  از آنِ  را حاكميـت  حـق  است؛ اسـالم   ياله يت حاکم اسالم  يمشروع
سـار    هيالبتـه، در سـا     شـود؛  نمـى  )واگـذارده (تفـويض    كس  يچه به داند كه  مى

 و امـام  پيـامبر،  همانند ها انسان ترين  و باصالحيت  ترين  حکومت خداوند، پاك  
 ةاراد و رنـد يگ عهـده  بـه   را يبـشر  جامعه و امامت  يرهبر اند  موظف فقيه ولى

  .ندينما اجرا شود مى ابالغ وحى از طريق راكه خداوند
 اجـراى  متـضمن  كـه  خـود  امامت استمرار براى رهبرى و حاکم اسالم، در

ـ دارد، اخت  اى ويـژه  اختيارات است الهى احكام دقيق  اصـول   کـه نـاقض   ياراتي
 حاكميـت  منشأ است كه  نيا بر ادعا يدموکراس براليل در اما. ستين الهى احكام
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ـ       .اسـت  مـردم  عمـوم  بـه  متعلق و جامعه درون به مربوط ن ي باورمنـدان بـه چن
 بـه  را جامعـه  سرنوشـت  و داننـد  مـى  قـدرت  باالترين را ملت ةاراد يا  شهياند

 بـه  و ثـروت   قـدرت  هـاى   قطب ةليبه وس  هريك كه سپارند مى سياسى احزاب
 دلخـواه  در جهـت   را عمومى افكار مستمر به طور  نهايت، اند و، در    وجود آمده 

 .ستين سازگار ياسالم ةشياند با نگرش نوع نيا شک، يب. دهند مى شكل خود

ـ    ي که از ارکان اصـل     ياسياکم س ح  اسـت در تحـوالت و       ي مـدن  ة هـر جامع
ـ با تأک� يعل امام. دينما يفا مي اي آن نقش اساسيها يدگرگون ـ د بـر اهم ي ت و ي

ـ ضرورت وجود حاکم در جامعه بـه ب         آن و کارکردهـا،     يرات اجتمـاع  يان تـأث  ي
  از.ازدپرد مي گوناگون جامعه يها ها و نوع روابط حاکم با گروه يژگيط، ويشرا

  کـه دارنـد    يا ژهيت و نقش و   يل موقع يحکّام و جوامع به دل    ،  البالغه دگاه نهج يد
ـ      ي برا ييالگو،  دا کرده ين پ ي نماد يتيخصوص البتـه،  . شـوند  ي حرکـت مـردم م

ـ   ستين آنها ن  ي نماد يژگيل و ي مردم از حکام تنها به دل      يريالگوگ ن يبلکه همچن
ه به دنبال جلب منـافع خـود        ان است ک  ي عموم آدم  ييگرا دهي از خصلت فا   يناش

قهـراً مـردم   ؛ نـد ينما يم ميشان را تنظيها يريگ و موضع دارند   يحرکت اجتماع 
در  .باشـد داشـته   متمرکـز  يگذار ري و تأثيريگ ميروند که قدرت تصم يآنجا م

  :ديفرما يم، ت حاکم در جامعه اشاره کردهي به ارزش و اهم� امام،ن حاليع
. شده و راهبـر    تي است دادگر، هدا   يدا امام ن بندگان خ  يتر بدان که فاضل  

 رانـد يم يم  را  ناشناخته يدارد و بدعت   يم پا بهشده را     که سنّت شناخته  او  
و اسـت  خـود گمـراه    کـه    اسـت سـتمگر    ين مردم نزد خدا امام    يو بدتر ... 

رانـد و بـدعت   يشـده را بم  رفتـه يکه سـنّت پذ گران، او ي ديموجب گمراه 
  ١.واگذارده را زنده گرداند
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  قانون. 2

 و، خطوط و سطور تنظيم براى است اى وسيله معناى به لغت، ، در »قانون «ةواژ
  :از است عبارت سياستمداران و اصطالح، حقوقدانان در

 هيئـت  طـرف  از اجتمـاعى   روابـط  ةكننـد   تنظيم عنوان به كه كُلّى اصلى
 آن براى نيز اجرايى ضمان و شده باشد  پذيرفته جامعه يك افراد و حاكمه

  ١.باشد داشته جودو
  نکهياز ا است عبارت قانونى ةماد هر ةبايست هاى ويژگى تعريف، بنابر اين

  باشد؛ عموميت داراى -
  باشد؛ اجتماعى روابط تنظيم جهت در -
  .باشد ىياجرا ضمانت داراى -

  :ديفرما يت قانون مي در اهميمقام معظم رهبر
 آن عـدالت  خالف و تاس عدالت كرد، پيدا تحقق قانون طبق بر چيزى اگر

  ٢.بشود انجام قانون برخالف كه است
ـ         ـ گ  يبا وجود قانون است که جامعه شکل م  مـردم   يرد و روابـط اجتمـاع     ي

 يك از فردى، و فطرى تمايالت و ها خواسته. شود  يگر برقرار م  ينسبت به همد  
 پديـدار  ديگر، عامل  سوى پذيرى، از  تمدن و اجتماعى زندگى ضرورت و سو،

 و جامعـه  سقوط و انحطاط سرانجام، و، گردد مى آدميان ميان در اختالف شدن
 هـا  اختالف از پيشگيرى براى ديرزمان از بشر رو،  ازاين. آورد مى پى در را تمدن

 روابط كه است بوده اى عادالنه و ثابت نبايدهاى و بايدها يافتن ها در پىِ   تنش و
 »قـانون  «را نبايـدها  و بايـدها  ايـن . كنـد  تنظـيم  آن اساس بر را خود اجتماعى

  .کند يمشخص م
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  مردم. 3

مردم با حضور در    . دهند  يل م يها و ارکان مهم حکومت را مردم تشک          از مؤلفه  يکي
ند؛ بـدون حـضور   يآ يبان حکومت به حساب م يگاه و پشت    هي متعدد تک  يها  صحنه

در  مـردم  نقـش  ةدربـار . ا استمرار آن ممکن نخواهد بود     يل حکومت   يمردم تشک 
  :دارد وجود عمده ديدگاه دو جامعه و خود سرنوشت تعيين وحکومت 

 حكومـت  در نقشى هيچ مردم و است سبحان خداوند تنها حاكميت منشأ .أ
  نظام؛ مقبوليت در نه و مشروعيت در نه ندارند، جامعه سرنوشت تعيين و

 منتخـب  كـارگزاران  آنكه بر مشروط هستند، مردم فقط حاكميت منشأ .ب
 كـرده  نـازل  خداونـد  كـه  باشد قانونى اساس بر جامعه قوانين و احكام و مردم
  .است

 به ديدگاه دو اين از يك هيچ كه افتيتوان در ي ميشتريل و دقت ب  ياما با تحل  
 بيـان  را حقيقـت  از بخـشى  كـدام  هـر  و نيـستند  حقيقت تمام روشنگر تنهايى

ـ د راستاى در تواند مى دوم ديدگاه واقع، در. دارند مى  آن در و حمطـر  اول دگاهي
 حكومــت يــك اســالمى حكومـت  چنــد آنكـه، هــر  توضــيح. گــردد منـدرج 

 حـاكم  آن زوايـاى  تمـام  در مكتـب  ضوابط و است الهى و مكتبى صد در صد
 مـردم  مشاركت و پنداشت غيرمردمى را ينظام نينبايد چن  حال، عين در است،

 آراى تنهـا  نـه  و اسـت  سـاالر   مردم كاملًا نظام اين انگاشت، زيرا  ناديده آن در را
 و دولـت  موفقيـت  و دارد خـود  اختيار و قبضه در نيز را آنان هاى  دل بلكه مردم
  .است مردم همدلى و مشاركت تابع نيز اسالمى ةجامع

 الهـى  اذن به مستند اسالمى حكومت اركان ةهم بايد اينكه به توجه با حال،
  چيست؟ حكومت از نوع اين در مردم نقش باشند،

 فقيـه  واليـت  يـا  دينـى  سـاالرى   مردم ةنظري در  آنچه ن است که  يت ا يواقع
 كنـد،  مـى  متمـايز  غرب دموكراسى ليبرال هاى  حكومت از را آن و است مطرح
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 قـانونى  و مشروعيت  اسالم است؛ مالك   ياسيگاه مردم در نظام س    يتوجه به جا  
 در مـردم  رأى دخالـت  عـدم  امـا  نيست مردم رأى اسالم نظر از حكومت بودن

 از. نيست هم مردم مشاركت و رأى به اعتنايى بى معناى به حكومت مشروعيت
 مـورد  بايـد  باشـد،  داشـته  را خداوند اذن بايد اينكه بر افزون حاكم، اسالم، نظر

 بـر  كسى تسلط عدم قانون با تا باشد آنان رشيپذ ا، دستكم، ي گزينش و انتخاب
   ١.باشد سازگار افراد جان و مال

 دينـى،  سـاالرى   مـردم  حكومت خالفبر غربى، ساالر  مردم هاى  حكومت
 مـشروعيت  نظر، يك بنا بر . نهند  يبنا م  مردم خواست بر را حكومت مشروعيت

 دولت و شهروندان بين كه معنا است، بدين  اجتماعى قرارداد از ناشى حكومت
 پيـروى  به ملزم را خود قرارداد شهروندان  آن بر اساس  كه شده منعقد يقرارداد

 نظـم،  ايجـاد  بـه  متعهـد  حكومـت  مقابل، در. دانند مى حكومت دستورهاى از
 و اسـت  حـاكم  خـود  سرنوشـت  بر انسان يعنى است، شهروندان رفاه و امنيت

 را خـود  هـاى   آزادي و كند جعل را قوانينى و مقررات خود رفتار براى تواند مى
  ٢.دينما اجرا را آن نيز حكومت و سازد محدود
ـ  مـردم  خـود  ن قرارداد يا طرفين اينكه در  طـرف  يـك  در اينكـه  يـا  ستنده

 شـده  اظهـار  متفاوتى هاى  ديدگاه است، ديگر حكومت  طرف در و شهروندان
 اجتمـاعى  قـرارداد  ةنظري گذاران  پايه از يكى كه -روسو   ژاك ژان نظر از است؛
 اكثريـت  يـا  همـه  اگـر  ٣.است عمومى ةحكومت اراد  مشروعيت مبناى -است  
ـ  باشند، كسانى حاكميت خواهان مردم . بـود  خواهـد  مـشروع  آنـان  تحكوم

 يعنـى  دانند، مى »مردم رضايت «را قوانين و حكومت مشروعيت ديگر، بعضى
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 دسـتورهاى  از اطاعـت  بودنـد،  راضـى  حكـومتى  بـه  جامعه افراد اكثريت اگر
 بـه  را خـود  آنـان  كه شود مى سبب مردم رضايت. است الزامى آنان بر حكومت

  . كند پيدا دادن دستور حق حكومت كرده، وارد سياسى الزام
  : کنندينيآفر توانند در حکومت نقش يمردم به دو صورت م

  ل حكومتينقش مردم در تشك.  1-3

ـ    يدايل و پ  يست که مردم در تشک    ي ن يديترد  ي و جـد   يش حکومت نقش اساس
رش حکومت را فراهم نسازند، حکومـت       ي پذ ةنيا زم ياگر مردم نخواهند    . دارند
ست و پنج سـال بـا   يب� يعل  شد که امامن امر موجبيهم. ل نخواهد شديتشک

ـ در ا� حضرت آن. استخوان در گلو و خار در چشم صبر کند ـ  ي ن ين رابطـه چن
  :ديفرما يم

قريش و كساني كه آنـان را يـارى كردنـد از تـو              ] انتقام از [من بر   ! بارخدايا
قطـع  ] �با حضرت رسول  [طلبم، زيرا آنها خويشى و اتّصال مرا         كمك مى 

و ظرف  ]  را كه براى من تعيين فرموده بود غصب نمودند         و خالفتى [كردند  
خورد با من براى     و مرا ريختند، و براى زد    ] مقام و منزلت و آبروى حرمت     [

آگاه باش كـه    : حقّى كه از ديگرى به آن سزاوارتر بودم گرد آمدند و گفتند           
 حق را[حق آن است كه آن را بگيرى و حق آن است كه آن را از تو بازگيرند               

پس، اگر والى گردى، واليتت حق      . گرفتن و از دست دادن تو يكسان است       
 ييپس با غـصه و رنـج شـكيبا        ] است، و اگر غير تو والى گردد، او حق است         

در صورتي كه از غصب خالفت راضى نباشـى         [كن يا با تأسف و اندوه بمير        
مرا يار پس، در آن هنگام، ديدم    ). اى ندارى مگر شكيبا بودن يا مردن       چاره
بيتم كه  دريغ داشتم از اينكه مـرگ           كننده و ياورى نيست مگر اهل       و دفاع 

پـس،  ]. بيتم تباه نشوند به زد و خورد راضى نشدم كه اهل[ايشان را دريابد    
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 در گلو آب دهن فروبردم و        رفته را بر هم نهادم و با استخوان         چشمِ خاشاك 
گيـاهى اسـت    (نظـل   براى فرونشاندن خشم صبر كردم به چيزى كه از ح         

  ١.تر بود تر و براى دل از كاردهاى بزرگ دردناك تلخ) بسيار تلخ
ـ انت و دن  يشان و خ  يت نکردن مردم از ا    يل حما يز به دل  ي ن �امام حسن   ياطلبي

ـ پـس از ا   . ه شد ياران ناچار به صلح با معاو     ي ـ      ي ـ  چيشان نـه تنهـا ه ک از امامـان    ي
ـ ل حکومت نشدند بلکـه      ي موفق به تشک   �معصوم ـ ک بـه    ي ک مظلومانـه بـه     ي

  . ف خود را انجام ندادنديت و تکليدند، چراکه مردم مسئوليشهادت رس
دهد کـه هرگـاه مـردم بـه           ي نشان م  �ني و ائمه مصوم   �امبر اسالم ي پ ةريس

ـ   يز خود را مکلف به تشک     يآمدند، آنان ن    يسمت آنها م   دانـستند،    يل حکومت م
  :ديفرما ي م�يکه امام عل چنان

 شكافت و جان را آفريد سوگند، كه اگر دعوت و حضور      به خدايى كه دانه را    
كنندگان نبود و اگر آمادگى ياران حجـت را بـر مـن تمـام                اين انبوه بيعت  

گـران و روشـنفكران پيمـان        نمود و اگر خدا از دانـشمندان و اصـالح          نمى
ــه يــارى و نجــات   ــا ســتمكارانِ شــكمباره را برنتابنــد و ب نگرفتــه بــود ت

 كـار را    ةگمـان، همچنـان رشـت       بـشتابند، بـى    ستمديدگان و گرسـنگان   
  ٢.انگاشتم نهادم و پايانش را بسان آغازش مى وامى

  :شان فرمودي بود که به ا�امبري بر دستور پي مبتن�يعملکرد امام عل
ـ  اگر در كمـال عاف     . توست ةت امت من بر عهد    ي وال !يا عل ي ت بـه   يت و رضـا   ي

 تـو اتفـاق     ةاما اگر دربار  ر  ي حكومت را به دست گ     ةحكومت تو تن دادند، رشت    
  ٣.ار كار آنان را به خودشان واگذ،ش گرفتندينظر نداشتند و راه اختالف را پ
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 دارنـد تـا     يدآمدن حکومت نقش اصـل    يد، مردم در پد   يان گرد يبنا بر آنچه ب   
  . شکل نخواهد گرفتينه نکنند حکومتيمردم نخواهند و از خود هز

  نقش مردم در استمرار حكومت.  2-3

ـ ز به حـضور و حما     يل شد، ادامه و استمرار آن ن      يآنکه حکومت تشک  پس از    ت ي
  : دهدين حضور خود را در چند عرصه نشان ميا.  دارديمردم بستگ

هاي   در عرصة دستيابي به اهداف و پياده كردن راهبردها و برنامه          . 1-2-3

ـ  بر روابـط م    ي نظم خاص  ي برقرار ي برا ي هر حکومت  عملياتي؛ جـاد  يان افـراد ا   ي
 جامعـه   ي که بـرا   ين و اهداف کالن   يادي بن يدئولوژي بر ا  ين نظم مبتن  يا. ودش  يم

ـ ا.  ف شده است  يشود تعر   يدر نظر گرفته م    ـ ن اهـداف ن   ي ز بـر اسـاس همـان       ي
. شوند ين و مشخص م ييات هر جامعه تب   ين و با توجه به مقتض     يادي بن يدئولوژيا

ـ   يابي دسـت ي بـرا ياسي سيها  ل، نظام ين دل يبه هم  د راهبردهـا و   بـه آنهـا ناچارن
ک سـو، نظـم مـورد نظـر را در           يم کنند، تا، از     يه و تنظ  ي را ته  ياتي عمل يها  برنامه

ـ ي بـه اهـداف نظـام س   يابيگر، امکان دست  ي د ياده کنند و، از سو    يجامعه پ   را ياس
 ي نظم مورد نظر و اجـرا      يها وابسته به برقرار     ن برنامه يت ا يموفق. فراهم آورند 

  . ن استيت آنها از قوانيم و تبع مردةليها به وس آن  برنامه
 در عرصة مبارزه با تهاجمات خارجي و تهديدات نظـامي دشـمن؛      . 2-2-3

ـ د  ي، با توجه به وجود دشمنان، احتمال تهد       ي هر حکومت  يبرا ـ  ي  ي نظـام  ةا حمل
ـ          يدر ا . وجود دارد  تواننـد جهـت حفـظ        ين صورت، تنها مـردم هـستند کـه م

ـ  يها  دها و حمله  يحکومت در مقابل تهد    ـ ان ا  آن نـد و بـه مبـارزه       ي نما يستادگي
  .پردازند
 ي بـرا  ي گـاه  در عرصة پايداري و تحمـل مـشكالت و فـشارها؛          . 3-2-3

ـ  از طرف دشـمن کارسـاز ن       ي نظام ةها حمل    از حکومت  ي بعض يبرانداز . ستي
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از به  يزند که ن    ي م يم اقتصاد ي مثل تحر  يگري د يدهايپس، دشمن دست به تهد    
ـ ز، مردم هستند که با تحمـل و پا يرت نن صويدر ا.  دارديستادگيصبر و ا    يداري

  .کنند يدر مقابل مشکالت و فشارها به حکومت کمک م
 به  يهر حکومت هاي داخلي؛     ها و درگيري    در عرصة مقابله با توطئه    . 4-2-3

ها گـاه     ن توطئه يا.  است ي و داخل  ي عوامل خارج  ة مورد هجوم توطئ   يطور نسب 
ن صـورت، بـا کمـک و        يدر ا . شود  يم يزيانگ   و فتنه  ي داخل يها  يريسبب درگ 

  .ها مقابله کرد يريها و درگ ن توطئهيتوان با چن ي مردم مياري

  نيسرزم. 4

ل ين معنـا کـه تـشک      ين اسـت، بـد    ي حکومـت سـرزم    يهـا   گر از مؤلفه  ي د يکي
ن مشخص کـه حکومـت در       يک منطقه و سرزم   يحکومت بدون در نظر گرفتن      

ـ را هـر حکومـت، بـا هـر اند         ي ز ر نخواهد بود،  يپذ  ابد امکان يآن استقرار      شه و  ي
 يي و فرمـانروا   يتواند حکمران   ي م ي که باشد، در قلمرو خاص مکان      يدئولوژيا

  . و الزم استي هر حکومت ضرورين براين جهت، وجود سرزميبد. کند
  
  

  پرسش

  .دي حکومت را نام ببريها مؤلفه. ١
  .ديح دهيف کرده، انواع آن را توضيحاکم را تعر. ٢
  .ديف کني تعرقانون را. ٣
  .ديل حکومت شرح دهينقش مردم را در تشک. ٤
 .ديان کنينقش مردم را در استمرار حکومت ب. ٥
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  چهارم درس

  تيار سنجش حقانيو مع مالكمنشأ حق، 
  قدرت حكومت و تيو مشروع

  )تحليلي و تطبيقي نگاه با(
  
  
  :ن درسي ايريرود تا پس از فراگير انتظار مياز فراگ

  قدرت آشنا شود؛ حكومت و تيت و مشروعيار سنجش حقانيو مع  حق، مالكبا منشأ. 1

  دا كند؛يباور پ يت منشأ حكومت اسالميبه حقان. 2

  .ابدي او نمود ي در زندگي به حكومت اسالميبنديپا. 3

  تيمفهوم مشروع

ــشروع ــاز ر) Legitimacy(تيواژه م ــي ــايشه الت ــه معن ــتين و ب ــانون اس  ١. ق
ـ       ي آن است؛ بد   ي، ارزشمند ياسيک نظام س  يت  يمشروع ن ين معنا کـه نظـام، مب

 اسـت و انتظـار دارد کـه    ي حق حکمران ي دارا ين نظام يچن.  است ياراده عموم 
  ٢.ن و مقرراتش اطاعت کننديز از قوانيمردم ن

ن اعتقاد است   يجاد و حفظ ا   ي ا ي برا ياسي نظام س  ييت، متضمن توانا  يمشروع
  ٣. اداره جامعه هستنديهادها بران ني موجود، مناسب ترياسي سيکه نهادها
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نخـست بـا    :  ارتبـاط دارد   يت با دو رکن مهم نظام حکومت      ين مشروع يبنابرا
د از فرمانهـا و دسـتورات حـاکم    يل مردم باين که چرا و به چه دليرکن حاکم و ا   

 کند و رکـن دوم، نظـام        يد فالن حاکم، حکمران   ي با ي کنند و بر چه اساس     يرويپ
  ١.دا کنديد تحقّق پيا فالن حکومت بانکه چري است و ايحکومت

 منشأ حق. 1

 بـه   يي پاسخگو يعني است، حق از منشأ  ن باب بحث  يدر ا  مهم مباحث جمله از
ـ حقان سـنجش  اريو مع  شود  يم يناش يا  هيناح چه از حق ن پرسش که  يا  بـه  تي

است، پرسـش نخـست      حق يحکومت شود  يم گفته يوقت  نمونه، يبرا. ستيچ
ـ حقان باعـث  يعامل چه و ستيچ از يناش نآ بودن آن است که حق    ـ  آن تي  يم

موضـوع   در شده ارائه مختلف اتينظر يبررس به ن بخش از سخن،   يدر ا . شود
  .ميپرداز يم منشأ حق

  خدا. 1-1

هـا    انسان. ت اصالتاً از آنِ خداست    ين اسالم، حق حاکم   ين مب ي د يها  بنا بر آموزه  
ـ   . ها مملوک خداوند هستند     دهير پد يز مانند سا  ين ـ     يانـسان حتّ  ي بـدون اذن اله

 حقوق ذات مقدس ين اساس، منشأ تماميبر ا. شتن نداردي تصرف در خو   ةاجاز
کـه    شـوند، چنـان     ي جعل و انشاء م    ي و يةر حقوق از ناح   ي است و سا   يحق تعال 
  :ديفرما ين باره ميم درايقرآن کر

  )57:انعام (.فاِصلينَاْل َخيرُ هو و اْلحقَّ يقُص ِللَّهِ إِلَّا اْلحْكم إِنِ
 داوران بهترين او و كند، مى بيان را حق كه نيست، خدا دست به جز فرمان
  .است
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  مردم. 2-1

 نيب كه معنا نين باورند که منشأ حق خواست و نظر مردم است،  بد           ي بر ا  يگروه
 ملـزم  را خود مردم آن بر اساس  كه شود  يم منعقد يقرارداد دولت و شهروندان

ـ ن حكومت مقابل، در و، دانند  يم حكومت ستوراتد از يرويپ به  بـه  متعهـد  زي
ـ نظر نيا گذار  هيپا روسو. است شهروندان رفاه و نظم و تيامن جاديا  اسـت و   هي

ابد؛ ي يم تيمشروع مالك نيهم به است دوران نيا جيرا يالگو كه يدموكراس
  . دينما مساعدت را  اويعموم يآرا كه دارد حكومت يستگيشا يتنهاكس

 تيحاكم يمل تيحاكم از ريغ اسالم در نكهيا ليقب از يكلمات به تفوه گفت ديبا
  .است كردن خرج اسالم ةسيازك و تفكر نيا از متأثر ندارد، تيمشروع يگريد

  )الحق لمن غلب(غلبه . 3-1

 ي است که با غلبه و قهر و زورمدار        ين باورند که حق تنها از آنِ کسان       ي بر ا  يبرخ
ن همان قانون جنگل اسـت کـه بـر          يدر واقع، ا  . ابندي تسلّط   ر افراد جامعه  يبر سا 

 ي انـسان  يهـا    ارزش ي که بر مبنـا    ي انسان ة است و در جامع    يزور و قدرت مبتن   
  . ندارديگاهي شده جايگذار هيپا

 :حنبل نقل شده است بن از احمد

ـ    ير غالب شد، خل   يکس که بر مسلمانان با شمش       آن ـ آ  يفه به حساب م د و  ي
مـان دارد، حـالل     يامت ا ي که به خدا و روز ق      ي کس ي برا .رمؤمنان است يام
ـ  کـه پ   يست که روز را بـه شـب برسـاند در حـال            ين ش را نـشناسد؛    يشواي
  ١.رمؤمنان استيا بدکار اميکوکار باشد يش نيشوايپ

  :ديگو يه ميميت ابن
ام؛       يتواند سر و سامان بگ      يآشکار است که امر مردم نم      رد جز به مـدد حکـّ
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ـ   يکي اگر   يحتّ ـ ن ب يالط از س دادگر حـاکم شـود، بهتـر از آن اسـت کـه             ي
ـ  با حـاکم ظـالم  بهتـر از           يشصت سال زندگ  ... کس حاکم نشود      چيه ک ي

  ١. کردن استيشب بدون حاکم زندگ
اند، از     نموده ي غلبه جانبدار  يةز از نظر  ي ن ي غرب ةشمندان و فالسف  ي اند يبرخ

، ]ه هفـدهم  لـسوف سـد   يف[، هابز   ]ياستمدار روم يمورخ و س  [وس  يجمله گرس 
  ٢.چيک کو مپلووي و لودوياوليماک

 يکتـاتور ي و د  ي اسـتبداد  يها  ت حکومت ي مشروع ي در واقع مبنا   ين تئور يا
ـ      يه نزد عقال و وجدان بشر     ين نظر يا. است  ضـرورت   يرو  چي محکوم است و به ه

ـ يت س ي و مشروع  يگاه اجتماع ي پا يدولت استبداد . کند  يجاب نم ياطاعت را ا    ياس
  ٣. داننديش ميا بالفعل خوي را دشمن بالقوه و ي حکومتنيندارد و مردم چن

 ي در امور حکومت را مردود م      ييم، هر گونه اعمال جبر و زورگو      يقرآن کر 
  :ديفرما يم� امبر اکرميکه خطاب به پ شمرد؛ چنان

  )45: ق ... .( و ما أَْنت عَليِهم بِجبار ... 
  .و تو به زور وادارنده آنان نيستى

ـ  ن � و امامان معـصوم    �امبر اکرم ي پ ي حکومت ةريدر س ن روش   يا ز وجـود   ي
  :  فرمود�رمؤمناني به ام�امبر اکرميکه پ داشته است، چنان

 ِفـي عاِفيـةٍ و        ولَّـوك   يا ابنَ أَِبي طَاِلبٍ َلك ولَايةُ أُمِتي ِمنْ بعدِي فَإِنْ         
    رِِهمبِأَم بِالرِّضَا فَُقم كَليوا ععَتمـا          اجم و مهعَفـد كَليإِنِ اْخَتَلفُوا ع و ،
 4.هم ِفيهِ، فَإِنَّ اللَّه سيجعلُ َلك مخْرَجاً

                                                                 

  .١٧٣تيميه، ص  السياسه الشرعيه في الراعي و الرعيه، ابن. 1
  .١٢٦شروعيت حکومت، صمباني م. ک.ر. 2
  . ١٢٨همان، ص. 3
 .٣٨٩، محمدبن جرير طبري، ص�طالب أبي بن المسترشد في إمامه] علي. 4
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ـ  وال يريت امتم به دست توست، اگر مردم بدون درگ        يپس از من وال    ت را  ي
 شدند، حکومت را قبـول کـن و اگـر           يروها به آن راض   ي ن ةبه تو دادند و هم    

  .ها ساز و به حال خود بگذاراختالف کردند، آنها را ر
  :ت شده استين روايهمچن

  1.ؤُم الرَّجلُ قَوماً اِلّا ِباِذِنِهمي رسولُ اهللاِ اَن يَنه
  . آنان شوديشواي پي بدون اجازه گروهي فرمود که کسيامبر نهيپ

  :ديفرما ي م� اسالميز رسول گراميو ن
ةَ و يْغِصب الْأُمةَ أَمرَها و يَتـولَّى ِمـنْ           الْجماع   يفَرِّقَ  منْ جاءُكم يرِيد أَنْ   

أَذِنَ ِفي ذَِلك لَّ َقدج زَّ وع فَإِنَّ اللَّه ،ةٍ فَاْقُتلُوهشُوررِ م2.َغي  
ـ جـاد کنـد و حاکم     ي که بخواهد در جماعت شما تفرقه ا       يکس ت را    ي ت امـ

ـ د و بدون مشورت قدرت را به دست بگ        يغصب نما  ـ د، ز يرد، او را بکـش    ي را ي
  .خداوند اذن داده است

ـ يل د ي اص ةشيدگاه اسالم مطرود است و در اند      ي غلبه از د   يةن، نظر يبنابرا  ين
  . واقع شده است�امبر اکرميح پي صري ندارد، بلکه مورد نهيگاهيچ جايه

  ت حكومتيت و مشروعيحقان. 2

 يکـسان  چـه  کـه  معناست نيبد حکومت تيمشروع و تيحقان رامونيپ بحث
ـ مع چه اساس بر و هستند دارا را مردم بر حکومت يستگيشا و تيصالح  ياري

 و حـق  ةواژ تالزم به توجه با ن،يداد؟ همچن  صيتشخ را حکومت تيحقان ديبا
ـ حقّان انيم يا  رابطه چه که گردد  يم مطرح پرسش نيا ف،يتکل  و حکومـت  تي
  است؟ برقرار مردم ةليبه وس حکومت از اطاعت فيتکل

                                                                 

   .٣٣٥، ص٧٣بحاراالنوار، ج. 1
  .٤٣٣ ، ص٢٩  همان، ج .2
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 اسـت؛  برقرار فيتضا ةرابط فيتکل و تيحاکم حق انيم ،يمنطق لحاظ  از
. کنـد  تيرعا را حق آن که دارد فيتکل مقابل، طرف داشت، حق يکس که آنگاه

. کند اطاعت پدر از ديبا فرزند پس، بدهد، دستور فرزندش به دارد حق پدر اگر
 ن معناست که  يبد بدهد، فرمان دارد حق حاکم مييگو  يم که ب، آنگاه ين ترت يبد

  . کنند عمل دستورش به ديبا ممرد
ـ م در. بر مردم  حکومت حق يعني حکومت تيمشروع ن،يبنابرا  مـردم،  اني

 حکومـت  مـردم  بـر  دارنـد  حق يکسان يا  هر جامعه  در که دارد وجود باور نيا
 حکومـت  فالن شود گفته اگر پس،. ندارند را يحق نيچن يگريد کسان کنند و 
 مطـابق  و حق لزوماً حکومت آن يادستوره که ستين معنا نيبد است، مشروع

 در کـه  اسـت  ياعتبار يشود مفهوم   يم گفته نجايا در که يحق. است تيبا واقع 
  .گردد يم مطرح ياجتماع روابط

ـ توج از اسـت  عبـارت  و دارد اشـاره  »تيحقان «به تيمشروع  عقالنـى  هي
ـ  تيمـشروع  گـر، يد عبارت به. حاكم سوى از حكومت اعمال  در ژگـى يو كي

 و دانـد  مى حيصح را شيخو حكمرانى آن مدد به حاكم كه است حكومتى نظام
 تيمـشروع . شـمارند  مـى  خـود  ةفيوظ را حكومت از تيبه سبب آن تبع    مردم

 گـران يد و دارنـد  حكومـت  حـق  اى عـده  چرا: است ها پرسش نيا به پاسخى
 و هـا  ژگـى يو چـه  حكمش بودن نافذ براى حاكم اند؟  آنان از اطاعت به موظف
 هـر  در كـه  است آن از حاكى ها پرسش نيا باشد؟ داشته ديبا ار ىيها تيصالح
ـ را باورهـاى  مبنـاى  بـر  اى، جامعه  تيصـالح  اى عـده  تنهـا  جامعـه،  آن در جي

 حقـى  از ناشـى  كننـد،  مـى  نهى و امر اي و وضع را قانونى اگر و دارند حكمرانى
 تيشـأن  و تيصـالح  بـه  اعتقادشـان  از ناشـى  زين ملت تيتبع و دارند كه است

  . است آنان حكمرانى مالاع



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ٥٠

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 غــصب رســاند، مــى مــدد آن فهــم در را مــا كــه ت،يمــشروع مقابــل ةواژ
)Usurpation (در سـعى  انـد  كـرده  غصب ناحق به را حكومت كه كسانى. است 

 و خداونـد  بـه  خـود  انتـساب  بـا  كوشـند  داشـته، مـى    خود براى وجهه كسب
 خـود  تيمـشروع  بـراى  ىيمبنـا  مردم كشاندن اطاعت به با اي نىيد هاى ارزش

ـ توج آنكـه  جهينت. دهند جلوه مشروع را شيخو تا حكومت  ابنديب  در حـاكم  هي
ـ حاكم اعمال جهت ـ توج و خـود  تي  بـه  نـاظر  آن رشيپـذ  بـر  مبنـى  مـردم  هي

  . است تيمشروع
 معنـا  نيبه ا  تيحاكم حق است، فىيتكل مالزم اسالم در حقى هر كه آنجا از
. است مشروع تشيحاكم كه تندهس حاكمى از اطاعت به موظف مردم كه است
 اي است حق حكومت ايآ ن پرسش که  يح مطلب آنکه نظر اسالم در برابر ا       يتوض

پاسـخ   كنـد؟  حكومت است موظف اي دارد حكومت حق ا حاكم يو آ  ف؟يتكل
 واجـد  كه ف؛ در نظر اسالم، كسى    يتكل هم و است حق هم دهد که حكومت    يم

 را حكومـت  اسـت  موظـف  طىيشـرا  در باشـد،  حكومت ارهاىيمع و طيشرا
ـ ف بـودن حکومـت ن     ين حق بودن و تکل    ي ب ي منافات ييگو. رديبپذ  ست؛ وقتـى  ي

 نيا اما. بود خواهد نىيمع افراد به حکومت متعلق  م،يبدان حق نوعى را حكومت
 را آن فرصـت  همه اسالمى ةجامع در رايز گروه ممتازند،  آن كه ستين معنا بدان

  . كنند بكس را ارهايمع و طيشرا آن كه دارند
 بـدون  و انـد   مـالزم  هـم  با اطاعت به فيتکل و تيحاکم حق ب،ين ترت يبد

دارد  حـق  حـاکم  چـرا  ن پرسش که  ين ا يب ستين يتفاوت پس،. معنا  يب گريکدي
 يدسـتورها  و کنند يرويپ از حاکم  مردم ديبا چرا ن پرسش که  يدهد با ا   دستور

  .ندينما اجرا را او
باشـد و،    داشـته  وجود يحکومت ديبا يا  عهجام هر در اوالً که، ميرفتيپذ اگر

ـ با اسـت،  جامعه کي ياجتماع امور ريتدب يمعنا به اً، حکومت يثان  ميريبپـذ  دي
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از  انـد   مکلـف  مقابـل، مـردم    در دارند و،  کردن حکم و دادن دستور حق يکسان
 کـار نباشـد،    در يدسـتور  اگـر . کنند اطاعت حاکمه ئتيه اي حاکم يدستورها

ـ  باشـد،  ياوامر و اگر دستور . داشت خواهدن وجود يحکومت گريد  يکـس  يول
ـ دال گر، همان يان د يبه ب . معنا است   يو ب  هودهيب نکند حکومت  اطاعت ـ  لي  يعقل

ـ توج را امت و امام اي مرئوس و سيرئ ةرابط که ـ  ي ـ  بـدون   کـه  -کنـد     يه م  نيچن
 حکـم  حاکم حق  که کند  يم ثابت ناًيع -شود    ينم نيتام جامعه  مصالح يا رابطه
  .کنند اطاعت او از ديبا مردم و دارد کردن

  حكومت تيمشروع مالك. 3

ـ ت حکومـت چ   ين پرسش کـه مـالک مـشروع       يدر برابر ا    يهـا   ست؟ پاسـخ  ي
ت حکومت را خداوند متعـال      يار مشروع ي مع ي ارائه شده است؛ برخ    يگوناگون

 مـردم   ةت حکومت را، خواسـت و اراد      يگر مالک مشروع  ي د يا  دانند و عده    يم
. انـد   ش پرداختـه  يدگاه خـو  ين د يي گوناگون به تب   يها  هي قالب نظر  دانند و در    يم

  .مي پردازيت حکومت ميار مشروعي  معة مطرح درباري آراياکنون، به بررس

  تي مشروعيخدا تنها منبع ذات. 1-3

ـ  ينورافشان باب نيا ةعيطل عنوان به اسالم ياسيس فرهنگ در آنچه  آن كنـد   يم
ـ  تيمشروع اريمع كه است  امـر  و  خداونـد  ةقـدرت و اراد    حـق  حكومـتِ  كي

 خداسـت  آنِ از حكومت سنت، و كتاب ، از يقطع نصوص بنا بر  چراكه اوست،
ـ ا پرتـو  در پس، تنهـا  . ندارد را ها  انسان بر حكومت حق او از ريغ كس  چيه و  ني

 پسندانه عقل يهيتوج حكومت تِيمشروع يبرا توان يم كه است ياسالم تفكر
 هـا   انسان ةهم و خداست حق حكومت اصل كه آنجا از تفكر، نيا در. كرد ارائه

 بـر  حكومـت  حـق  كس  چيه اند،  يمساو گريكدي به نسبت شانه يها  دانه چون
 اسـت  جهـان  بـر  حاكم و است حق صاحب كه خداوند ،يآر. ندارد را يگريد
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. كنـد  عطا يشخص به خواهد  يم كه يمقدار هر به اي تماماً را حكومت تواند  يم
 خداوند به آن استناد جهت به شخص آن حكومت كه ستا صورت نيا تنها در 

  .هستند آن از تيتبع به موظف زين مردم و ابدي يم تيمشروع يتعال
ـ  گـاه يجا يدارا ياسـالم  حكومت ةشياند  در ي عموم يآرا اسـت؛   يخاص

ـ    حاكمان نشيگز و يمردم مشاركت ةمسئل  از ينظـر  لحـاظ  از آنهـا  ةليبـه وس
ـ  لحـاظ  از و اسـت  بوده مطرح ينيد حكومت در ها دور   سال ـ ن يعمل ـ  زي  نيچن

 عنـصر  را يعمـوم  يآرا  که يا  است، انديشه  شده به کار گرفته    همواره يا  هيرو
 بـه  نـسبت  مـردم  اگـر  شک،  يب. دانسته است   يم حكومت تحقق در تنها و مهم

ـ ن حكومـت  تحقـق  نكوشـند،  آن تحقـق  جهت در و نداشته ليتما حكومت  زي
اسـت   حكومت به نسبت يعموم يآرا موافقت بود؛ تنها با   نخواهد ريپذ  امكان
 بـود  ني چن ينبو  حكومت ةدربار که  ابد، چنان ي تينيع تواند    يم حكومت که آن 

 اقـدام  اگـر  و پوشـاندند  آن بـر  تحقـق  و تينيع لباس و خواستند را آن مردم كه
ـ  محقـق  ينبو حكومت كردند،  ينم  يآرا موافقـت  عـدم  مقابـل،  در .شـد   ينم

  .شد سال ٢٥ تا آن تحقق عدم سبب يعلو حكومت با يعموم
ـ ن معنـا  نيبـد  مـسئله  نيا اما ـ مقبول كـه  ستي  بـه  يعمـوم  يآرا توجـه  و تي
نبـودن   نيآفر  تيمشروع كه  باشد، چنان  هم ساز  تيمشروع ي حكومت يريگ  شکل

ـ ن يعمـوم  يآرا بـه  يياعتنا  يسبب ب  گاه  چيه يرش عموم يپذ  در ن،يبنـابرا . ستي
 يعموم تيمقبول عنصر گانهي بر متوقف حكومت تحقق اسالم، يحكومت ةشياند

ـ ازا. است يتعال يخدا جانب از آن تيمشروع ن حال، يبا ا . است  روسـت کـه     ني
ـ تك مردم چند هر داشت، تيمشروع سكوت سال ٢٥  در �يعل ت امام يوال  بـه  هي

ـ   اسالم بـه   ياسيدگاه س يتوان از د    ين اساس، م  يبر ا . زدند ارياغ ـ يد يدموكراس  ين
  .كرد ريتعب
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ـ ا در و داشتند اعتقاد كرديرو نيا  به �ينيخم ماما حضرت ـ  نـه يزم ني  نيچن
  : ديفرما يم

 رسول اگر.. است خدا حكم و فرمان قانون و است خدا به منحصر تيحاكم
 حـق  خـدا  جـز  يكـس ... بـود    خـدا  امر به شد، دار  عهده را خالفت �اكرم

ـ با خدا عقل، حكم به. ندارد يقانونگذار حق. ندارد را يكس بر حكومت  دي
 همـان  قانون اما كند، وضع قانون و دهد ليتشك حكومت مردم يبرا خود
  ١.كرده وضع كه است اسالم نيقوان

ـ فعل عامـل  را يعمـوم  يآرا بـه  مراجعه اصل ،�امام حضرت  و بخـش  تي
ـ  قـانون  يها  هيپا عامل نيا همواره و داند  يت م يحاكم به يده  استحكام  ياساس

  : ديفرما يباره م نيا در نشايا. بود خواهد رانيا ياسالم يجمهور
 يجمهور نيا لكن است، يجمهور جا همه كه ييمعنا همان به يجمهور

  ٢.باشد ي مياسالم قانون كه است يمتك ياساس قانون كي بر
 اسـتفاده  )اهللا  حفظـه (رهبـري  معظـم  مقـام  نظريـات  مجموع ن، از يهمچن

 از نـصب  بـه  بـوده،  الهـي  اسالمي نظام مشروعيت ايشان ديدگاه از كه شود  مي
 در مـردم  رأي و خواسـت  و  است �معصوم امام واسطه با خداوند متعال  سوي
 اسالمي نظام به مشروعيتي ولي است، تأثيرگذار آن به بخشيدن عينيت و تحقق

  :كنيم مي اشاره باره اين در ايشان بيانات از نمونه چند به اينجا در. بخشد نمي
 برخـوردار  عـدالت  و تقـوا  از شود  مي انتخاب حكومت براي كه كسي اگر -

 حكومـت  ايـن  اسـالم،  نظـر  از ، كننـد  اتفـاق  او بر كه هم مردم ةهم نبود،
  ٣ .است نامشروعي حكومت

                                                                 

 .٥٤ص ،�خميني امام فقيه،  واليت. 1
  .١٨٤ص ،�خميني امام االسرار،  كشف. 2
  .٢٦/٩/١٣٨٢از بيانات مقام معظم رهبري، . 3



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ٥٤

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 عدالت و تقوا اصلي ةپاي نيست، مردم رأي فقط حكومت مشروعيت ة پاي -
 لذا ندارد، كارايي مردم مقبوليت و رأي بدون هم عدالت و تقوا منتها است،
  ١.است مالز هم مردم رأي
 كـه  اسـت  مطـرح  موضوع اين الهي شريعت در و ديني ساالري  مردم  در -

 كـه  باشـد  داشـته  حق و باشد قبول مورد او تا بخواهند را حاكم بايد مردم
 اعتقـاد  اسالم به چون مسلمانم، چون :گويد  مي] مسلمان[. كند حكومت

 پـيش  انـسان  كرامـت  اسـاس  بـر  مردم رأي اسالم منطق در چون و دارم
 و واليتـي  هـيچ  اسـالم  در. ]دهـم   رأي مـي  [اسـت    معتبـر  متعـال  ايخد

 مـشخص  متعـال  خـداي  اينكه مگر نيست، مقبول ها  انسان بر حاكميتي
 كـرده  تنفيـذ  را آن شـارع  كه است قبول مورد واليت اين وقتي  آن  ...كند
 - دهـيم  مي او به را واليت كه كسي آن كه است اين به شارع تنفيذ و باشد
 تقـوا  و عـدالت  يعنـي  صـالحيت  و اهليـت  بايد - واليت از اي  مرتبه هر در

 است ديني ساالري  مردم منطق اين. بخواهند را او هم مردم و باشد داشته
   ٢.است عميق و مستحكم بسيار كه
 مـردم  خواست بدون مردم، رأي بدون مردم، تمايل بدون اسالمي  نظام -

  ٣.كند نمي پيدا عمل كند، امكان نمي پيدا تحقق
 مـردم،  خواسـت  تحقـق  بـدون  و مـردم  حضور بدون مردم، آراي  بدون -

  ٤.ماند نمي و شود نمي سرِ پا اسالمي نظام ةخيم
 نقـش  و جايگـاه  و حكومـت  مشروعيت مالك بيانگر خوبي به سخنان اين

                                                                 

  .همان. 1
  .همان. 2
  .٩/٦/٧٩ رهبري، معظم مقام از بيانات. 3
 .١٤/٣/٧٨همان، . 4



 ٥٥...      و يتار سنجش حقانيو مع مالکمنشأ حق، 

  A-S-80  ـ١ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٨٥ ص ـ ١١٢ ـ ٢٨/٠٣/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 نيتـر  مقبـول  و نيتر  معقول نياست؛ بنابرا  ايشان نظر از اسالمي نظام در مردم
ـ متعال تا  خداوند يسو از هم كه است حکومت، آن  تيمشروع نوع  و شـود  ديي

  . برخوردار باشديهم از پشتوانه مردم

  خواست مردم. 2-3

ـ بنابر نظر  ـ   ات سـه  ي ـ  مع ي عمـوم  ةت و اراد  ي، رضـا  ي قـرارداد اجتمـاع    ةگان ار ي
 نبودند،  يرو، اگر مردم خواستار حکومت      نيازا. ت خواست مردم است   يمشروع

حکومـت حـافظ مـصالح مـردم و         گردد، هر چند آن       يآن حکومت نامشروع م   
 ١. باشدي اخالقيها مدافع ارزش

 دولـت  خاسـتگاه  تبيـين  پيِ ه درين نظر يا: نظرية قرارداد اجتماعي  . 1-2-3
ـ  انسان که است استوار فرض نيا بر هينظر نيا اديبن و باشد  مي  ليتـشک  از شيپ

 وضع «به آن از که کرد  يم يزندگ يتيوضع و حالت در ياسيس سازمان و دولت
 نداشت وجود ياسيس قدرت گونه  چيه ت،يوضع نيا در. کنند  يم ادي ٢»يعيطب
 افراد يزندگ به تا نبود يقانون. درآورد اجرا به و کند وضع را مقررات و نيقوان تا

 قـانون  هـا   انـسان  اعمـال  و رفتار ةکنند  ميتنظ و موجود قانون بدهد؛ تنها  سامان
 آن از تنهـا  و داشـت  را خـود  اصخ يزندگ انسان هر که معنا نيبد بود، يعيطب

    ٣.است مناسب  کردنيرويپ يبرا ديشياند يم که کرد يم اطاعت يرفتار قواعد
و،  بوده اسـت   حکومت نهاد از شيپ که دارد يتيوضع به اشاره يعيطب وضع

 کي و کنند ترک را تيوضع نيا گرفتند ميل، تصم يدل ها، به هر    پس از آن، انسان   
  .دارند بر پا را ياجتماع اردادقر بر يمبتن يمدن ةجامع

                                                                 

  .٢٥ها، مصباح يزدي، ص  ها و پاسخ پرسش . 1
2. state of nature  
 .١٦٣ بنيادهاي علم سياست، ص، عالم، عبدالرحمن.ک.ر . 3



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ٥٦

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 ةديسـنج  کوشـش  محـصول  دولـت  ،ياجتماع  قراداد يةنظر طبق ن،يبنابرا
 از را خـود  دولـت اقتـدار    نيا است؛ يآزاد و تيامن نظم، يبرقرار جهت انسان

  .شده است اعطا او به يقرارداد اجتماع کي راه از که رديگ يم يمردم تيرضا
ـ  هوگـو « يهلند ينام قدانحقو طرف از ن بار ياول هين نظر يا  »وسيکروس

 و الک هـابز و   همچـون  ،يگـر يد شمندانياند ةليبه وس  و، سپس،  ديگرد اظهار
  ١.ديگرد حيتشر بودند، يعيطب حقوق طرفداران از همه که روسو
 از جامعه شهروندان ت، چنانچه ي رضا ية مطابق نظر  :نظرية رضايت . 2-2-3

 طبـق  .اسـت  الزم آنان به متحکو دستورات از اطاعت بودند، يراض يحکومت
ـ يس الزام سبب افراد تيرضا ه،ينظر نيا ه ي دوسـو  يا  پـس، رابطـه   . اسـت  ياس

 شهروندان اطاعت لزوم و سو، کي از حاکم، يبرا راندن حکم حق: برقرار است 
  .گريد يسو از ،ياسيس نظام اي حکومت کي از

ـ رنظ نيا يمدعا. است شده مطرح فوق مسئله نييتب در يمتعدد اتينظر  هي
ـ  ت مشهور يرضا يةبه نظر  که ـ ا اجمـال،  بـه  باشـد،   يم  تيمـشروع « :اسـت  ني

 به نسبت شانيا تيرضا بر يمبتن آنها از اطاعت به شهروندان الزام و ها  حکومت
 جان الک ارائه شـده      ةليه به وس  ين نظر ي  ا  ٢.»شيقراردادها و نيقوان و حکومت

  ٣.است
 ةمبنا استوار است که اگر هم     ن  يه بر ا  ين نظر ي ا :نظرية ارادة عمومي  . 3-2-3
 باشند حکومت آن افراد مشروع      يت افراد يت آنان خواهان حاکم   يا اکثر يمردم  

  ٤.ت خواست مردم استيار مشروعيه، معين نظريدر ا. شود يم

                                                                 

  .٧٣ص طاهري، اصول علم سياست، ابوالقاسم . 1
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 ٥٧...      و يتار سنجش حقانيو مع مالکمنشأ حق، 

  A-S-80  ـ١ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٨٥ ص ـ ١١٢ ـ ٢٨/٠٣/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

  ي اخالقيها ا مطلق ارزشيعدالت  .3-3

ـ ت حکومت را عدالت و رعايار مشروعياگر مع  ـ يهـا  ت ارزشي  قـرار  ي اخالق
ه ين عادالنه حکومت را توج    يت دستورها و قوان   ي اعتبار و مشروع   م، هرچند يده

ا گروه حاکم بر جامعـه      يت شخص حاکم    يم مشروع يتوان  يم، چگونه م  يا  نموده
  م؟ييرا اثبات نما

 اسـت   يش الزام ي عادالنه بود، اجرا   ي قانون و دستور   يگر، وقت يبه عبارت د  
دالنـه بـودن فرمـان      ن قانون به دست شخص حاکم باشـد؟ عا        ي ا ياما چرا اجرا  

  .ستي نيا گروه خاصيگر حکومت به دست شخص  هيتوج
ـ يهـا  رامون عدالت و ارزشيشده پ ات ارائه ي نظر ياکنون، به بررس     ي اخالق

  .ميپرداز يم
ستم بـه لحـاظ     يشمندان قرن ب  يان اند يجان رالز در م    :نظرية عدالت . 1-3-3

  . استيا ژهيگاه وي جاي داراياسيتوجه به فلسفة س
ـ ي ل يهـا  ة آمـوزه  ي از عدالت بر پا    يا هين نظر يتدو  ي اگـر چـه از سـو       ،يبرال

 بـه   ،دا کـرد  يت پ يعمق و جامع    جان رالز  ةليبه وس  عرضه شده بود،       ي قبل ةفالسف
ـ در نظر  .اند سه کرده ي مانند کانت مقا   ي که اثر او را با آثار فالسفة بزرگ        يا گونه ة ي

 يانـد و بـرا     با هم بحث شده    در ارتباط    ياسي و س  يات اخالق يعدالت رالز، نظر  
هـدف   .ز استفاده شده اسـت    ي ن يشناس  مانند اقتصاد و روان    يشرح آنها از علوم   

 و  يف و دفاع از مفهوم خاص عـدالت اجتمـاع         ي عدالت تعر  ية تئور ئرالز از ارا  
 مختلـف  يهـا   ميپـارادا  نيب از  رالز، . است يبراليمند از عدالت ل     و نظام  ياخالق

ـ اح يبرا توجه قابل يمبحث عنوان به را کانت اخالق فلسفة ،يفکر  اصـول  ياي
ـ  عامـل  و انـسان  يآزاد ماننـد  ،يکـانت  عناصر از و کرد انتخاب يبراليل ، ياخالق

  .است داده قرار ييگرا دهيفا مکتب نقد را خود متيعز نقطة و نمود استفاده
ـ چرخد؛ در ا يم» ريخ«ان، بر مدار و محور     يگرا  دهيدگاه فا يعدالت، در د   ن ي

ان، يگرا  دهيدگاه فا ين جهت، د  ياز ا . شود  يکمتر توجه م  » حق« به مفهوم    نگرش



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ٥٨

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 افراد را کنترل    ييجو   و لذت  يطلب  ادهيد که ز  يآ  ي به حساب م   يسميعدالت مکان 
ـ ع خ ينظام توز « را در سطح اجتماع بر اساس        يکند و نابرابر    يم ل يتعـد » راتي
  .دانند يت عدالت ميان حصول منفعت را غايگرا دهيجه آنکه فاي  نت١.دي نمايم

ـ نفـسه غا    ي پردازد و معتقد است که انسان ف       يدگاه م ين د يرالز به انتقاد از ا     ت ي
  ٢.م نه به دنبال حصول منفعتيلت انسان باشيد به دنبال تحقق فضيپس، با. است

ـ  ا ٧٠کا در دهـة     يبرال آمر ي جامعة ل  يها  يژگيف و يرالز با توص   ن سـؤال را    ي
 حاکم است و يبرالي که بر جامعة ليدار هيظام سرما کند که با توجه به ن       يمطرح م 

ـ توان با حفـظ پو      يشود چگونه م    يض و فقر م   ي، تبع يموجب نابرابر   آن از   يياي
ت افـراد قابـل نجـات       ين جامعه تا چه حد انسان     يد؟ در ا  ي رس ي به برابر  ينابرابر

  ٣ داشته باشد؟يشان ارزش زندگ ي که زندگياست، به طور
ک يت  يه بر آن است که مشروع     ين نظر ي ا :ي اخالقي ها  نظرية ارزش . 1-3-3

 ي سعادت افراد جامعـه و برقـرار       يحکومت، در گرو آن است که حکومت برا       
ـ  مردم از حکومت ا   يرويل لزوم پ  ي تالش کند و دل    ي اخالق يها  ارزش ن اسـت  ي

  ٤.که حکومت به دنبال سعادت آنان است
 اسـى يس الـزام  نشأاخالقى م  هاى ارزش بسط و عدالت ه،ينظر نيا مبناى بر
 در اخالقـى  هـاى  ارزش بـسط  و جامعه افراد سعادت براى حكومت اگر. است

 سـوى  از عـدالت  ةديا خى،يتار نظر از . شود مى قلمداد مشروع بكوشد، جامعه
 .گشت منتهى زمان آن در ها حكومت از وى بندى طبقه به و شد عرضه افالطون

ـ مع را خـصى ش مصلحت قبال در مشترك مصالح رىيگ پى ارسطو  بـراى  ارىي

                                                                 

  .٤٨،  ص ١٣٨٢، بهار١٩، فصلنامه مطالعات راهبردي، ش »عدالت به مثابة انصاف«نصيري، قدير، . 1
  .٤٢صبشيريه، هاي سياسي در قرن بيستم، حسين  انديشه. 2
 .٥، ص ٢٣/٢/٨٢کاظمي، ساالري، رضا   نشرية مردم،»جان رالز فيلسوف عدالت«. 3
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 ٥٩...      و يتار سنجش حقانيو مع مالکمنشأ حق، 

  A-S-80  ـ١ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٨٥ ص ـ ١١٢ ـ ٢٨/٠٣/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 تـا  حكومـت  تيارسطو، مـشروع   نظر از. كرد مى قلمداد حكومت تيمشروع
 جـه، ينت در و، نشود خارج درستى و عدالت مرز از حكومت كه دارد دوام زمانى

 نـشود،  داشته پاس لتيفض و آن درستى  در و شود دهيكش فساد به حكومت اگر
 مـشكالت  رفـع  بـه  قـادر  كه ددان مى مشروع را قانونى افالطون. ستين مشروع
 كـه  داند مى مانىيحك را مطلوب حاكم و شود جامعه در عدالت جاديا و جامعه

  . باشند داشته خوب دسترسى قانون به
 و نيقوان تيمشروع تنها اخالقى هاى ارزش و عدالت اريمع رسد مى نظر به
 حاكمـان  تيمشروع مورد در ه،ينظر نيا در اما .كند مى اثبات را حكومتى اوامر

ـ ا پاسخ هينظر نيا گر،يد عبارت به. است امدهين انيم به سخنى  كـه  را سـؤال  ني
  . دهد نمى كند مى تيحاكم اعمال مجوزى و اريمع چه اساس بر حاكم

ـ چ قانون بودن عادالنه اريمع كه گردد روشن ديبا آنكه گريد ةنكت ـ آ. ستي  اي
 اسـت،  خوب و عادالنه ميحك سوى از شده كشف نيقوان كه فرض نيا صرف

 ميحك اگر حتى نباشد، وحى به مستند قانون اگر رسد مى نظر به كند؟ مى تيكفا
 كه ميمعتقد ما. كند مى دخالت آن در نفسانى اغراض شك، بى كند، وضع را آنها

 و وجـودى  ابعـاد  بـه   كـه  يخداونـد  خداوند است،  جانب از الهى چون  قانون
 توانـد  مـى  اسـت،  آگاه انسان قعىوا مفاسد و مصالح مبناى بر و انسان ازهاىين

  .باشد جامعه در عدالت بسط و سعادت ضامن
  

  پرسش

  .ديان کنيدگاه ها در منشأ حق را بيد. ١
  .ديح دهيت حکومت را توضيت و مشروعيحقان. ٢
  .ديحکومت را نام ببر تيمشروع يمالکها. ٣
  .ديح دهيحکومت را توض تي در مشروعيه قرارداد اجتماعينظر. ٤
  .ديح دهي را توضي قرارداد اجتماعهينظر. ٥



  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

  
  
  
  

  پنجم درس

  يني حكومت ديها يژگيو 
  
  
  :ن درسي ايريرود تا پس از فراگير انتظار مياز فراگ

   آشنا شود؛يني حكومت ديها يژگيبا و. 1

  دا كند؛يباور پ يني حكومت ديها يژگيبه و. 2

  .دد او نمودار گري در زندگيني حكومت ديها يژگي به ويبنديپا. 3

  
ـ          ييها  يژگي از و  ينيحکومت د   از آنهـا اشـاره      ي برخـوردار اسـت کـه بـه برخ

  .شود يم

    يت الهيمشروع. 1

ـ  دايپ ظهور ينيد پرتو حکومت در که  سياسى دراسالمةانديش هماننـد   کنـد  يم
، حاكميـت   يرد، از ديدگاه وح   يگ  يهاى شريعت از وحى سرچشمه م       داده ةهم

  :فرمايد كه قرآن كريم مى همتا است، چنان ىمطلق بر جهان تنها از آنِ خداى ب
. وَلم يُكنْ َلـه َشـريك ِفـى اْلمْلـكِ          ...   لَه مْلك السمواتِ والْارضِ     -
  )2:فرقان(

وبـراى او درحكومـت جهـان        ... پادشاهى آسمانها وزمين ازآن خداسـت     
  .شريكى نيست
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  )44: كهف(.  هناِلك الْواليةُ ِللَّهِ اْلحقِّ-
ازآنِ خـداى    ]تكـوينى وتـشريعى   [ آنجا ثابت شد كه همه انواع واليـت       در

  .برحق است

ـ يات، مـشروعيت حكومـت هـر حـاكم د         ين آ يبر اساس ا      از حاكميـت    ين
گيرد و هرگونه مشروع دانستن حكـومتى        و واليت تشريعى الهى سرچشمه مى     

ن  الهي بـود   ١.رود جز از اين طريق نوعى شرك در ربوبيت تشريعى به شمار مى           
   شــده  ازمنبــع غيــب دريافــت�مــشروعيت توســط رســول گرامــى اســالم

ـ ا بـر . اسـت  حضرت بر بشريت عرضه شـده      آن يگرام ياياوص ةليبه وس  و  ني
 که معنا نيبد است، ياله تيمشروع ينيد حکومت يژگيو نيتر  ياصل اساس،

  . گــردد يمــ نيــيتع متعــال خداونــد قيــطر از حکومــت نــوع نيــا تيــحاکم
ـ يد حکومـت  اگـر  ـ پ تحقـق � معـصوم  حـضور  عـصر  رد ين    باشـد،  کـرده  داي

 -اسـت  خداونـد  طـرف  از شـده   نيـي تع کـه - معصوم شخص ن صورت، يا در
   عــصر در يحکــومت نيچنــ اگــر و. داشــت خواهــد عهــده بــه را آن تيــحاکم

ـ فق ن صورت، يا در باشد، کرده دايپ تحقق بتيغ    کـه  طيالـشرا   جـامع  عـادل  هي
ــرف از ــصوم ط ــاز�مع ــشک ة اج ــت ليت ــه حکوم ــده داده او ب ــت، ش    اس

   يعنــي صــورت، دو هــر در. داشــت خواهــد عهــده بــه را تيــحاکم يتــصد
ـ  ينيد حکومت تيمشروع بتيغ زمان در چه  و �معصوم امام زمان در چه  ياله

  .بود خواهد
 حكومت را امانت الهى معرفـى كـرده، نيـز همـين           �راز اينكه رسول خدا     

  :است
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ز قيامـت مايـه خـوارى     حكومت در دست حاكم امانـت اسـت، و آن در رو           
وپشيمانى است، مگركسى كه آنرا به حق و از راه مشروع تصاحب كنـد، و               

  ١.به وظيفه خويش عمل نمايد

    يني ديساالر مردم. 2

ـ يگـر از و   ي د يکي ـ ي د يسـاالر    مـردم  ي حکومـت اسـالم    يهـا   يژگ .  اسـت  ين
  : است که در آني از حکومت اسالميا وهي شيني ديساالر مردم
  مردم است؛ير رأ بي حکومت متک-

 مردم و حرکـت دادن آنهـا بـه          ي و معنو  ي ماد يها  يازمندين ن ي هدف تأم  -
  است؛ي اخروي و رستگاريسمت کمال ماد

 و احکــام ي الهــةت و اراديــ اراده مــردم  در چــارچوب و در طــول حاکم-
 . شود ي اعمال مياسالم

ـ  به مفهوم التقـاط م     يني د يساالر  ب، مردم ين ترت يبه ا   در  يالرسـا   ان مـردم  ي
 يسـاالر   ست بلکه مـردم   ي از احکام اسالم ن    ي آن و بخش   يبرال دمکراس يمفهوم ل 

 ي بر احکام اسالم و با استفاده از تجارب بشر         ي است که مبتن   ي بمثابه روش  ينيد
ـ  از حکومت انتخاب شده که در آن مردم در چارچوب حاکم           يا  وهي ش يبرا ت ي
ـ   يني د يرساال   مردم يتجل.  بر سرنوشت خود حاکم هستند     ياله تـوان در     ي را م

  : مشاهده کردي اسالمي جمهورياصل پنجاه و ششم قانون اساس
انـسان را بـر      ت مطلق بـر جهـان و انـسان از آن خداسـت و هـم او                يحاکم

ـ توانـد ا  يکس نم چيه. ش حاکم ساخته است  ي خو يسرنوشت اجتماع  ن ي
ـ ا در خدمت منافع فرد      ي را از انسان سلب کند       يحق اله  ـ ي  خـاص  يا گروه

                                                                 

1 .    موإن¡ها ي ى ال¡ذى            إن¡ها امانَه]ٌ واد ق±ها واخَذَها بِح نه]ٌ إل¡ا منِدام و ه]ِ ِخزْىالْقِيام لَيمـسلم،  صـحيح . (هِ فيهـا  ع 
  )١٢٤ص ،٢ج
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د اعمال  يآ  ي که در اصول بعد م     ين حق خداداد را از طرق     يقرار دهد و ملت ا    
 .کند يم

رامـون  ي کـه پ   ي رهبر انقالب و مباحث    ي از سو  يني د يساالر  مردم ةيان نظر يب
 بـاز   ي اسـالم  ي جمهور ي ابعاد نظر  يبررس ي را برا  يگريآن مطرح شد، باب د    

  :شود ي از آن اشاره ميکرد که به بخش
ـ ا.  ارتباط نـدارد   هاى دمکراسى غربى مطلقاً     شهيرى به ر  ساال  ن مردم يا ن ي
ـ طور ن   نيست؛ ا يز ن ينى دو چ  يساالرى د   مردم.. .گر است يز د يک چ ي ست ي

ـ م يم تـا بتـوان  ين سنجاق کن  يم و به د   يريکه ما دمکراسى را از غرب بگ       ک ي
سـاالرى هـم متعلـق بـه      ن مردميخود ا ،م؛ نهي کامل داشته باشةمجموع

 ١. ن استيد

    يمحور انونق. 3

ن معنـا کـه   ي اسـت، بـد  يمحور  قانونيني حکومت د  يها  يژگيگر از و  ي د يکي
ـ         ينيها در حکومت د     تمام برنامه  ـ گ  ي بر اسـاس قـانون صـورت م رد و قـانون    ي

ان ارکان مختلف جامعه و اسـتمرار       ي م ي ثبات و هماهنگ   يرازه و عامل اساس   يش
ن قانون چون قـانون    يگردد و ا    ي م ي تلق ينيحرکت رو به رشد آن در حکومت د       

را از ...  و يا قهي سليها و عملکردها يخوار ها، رانت يعدالت  ي ب ة است، هم  ياله
 بر آن حاکم    ي که قانون حاکم است نظم و هماهنگ       يا  در جامعه . ن خواهد برد  يب

ـ  که ا  يريخواهد بود و جامعه در مس      ـ   ين حاکمـان بـرا    ي انـد     کـرده  ي آن طراح
 اسـت و    ي که فاقـد قانونمنـد     يا  ز بر جامعه  يت، ن يحرکت خواهد کرد و، درنها    

  دانند غلبه خواهد کرد  يت آن نميمردم در آن خود را مکلف به رعا
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 ي قـانون محـور    ي حکومت اسـالم   يها  يژگين و يتر   از مهم  يکين،  يبنابرا
  :ديفرما ي م�ينيخم امام. تواند باشد يم

عـه حکـم    ت از قانون و فقط قانون بر جام       يحکومت در اسالم به مفهوم تبع     
ـ    �حـضرت رسـول   .... دارد ييفرما ـ  ي هروقـت مطلب ـ  ي  را ابـالغ    يا حکم
  ١. بوده استي از قانون الهيروياند به پ کرده

ـ  ين ترت يبه ا  ـ  يب، ه  مـستثنا از قـانون      ي از ارکـان حکومـت اسـالم       يچ رکن
  . رود يش ميز در چارچوب مقررات و طبق قانون پيباشد و همه چ ينم

اگر نظـم وقـانون در جامعـه    «: ديفرما يد که مبر يش ميآنجا پ تا امام کار را
  ٢». دانستيدي توان توحيحاکم نباشد آن جامعه را نم

توان توقع داشـت کـه مقـررات          ي، م يبا قانون محور بودن حکومت اسالم     
ـ يحکومـت بـا و    .  شود يت م ياسالم در تمام سطوح رعا      يمحـور    قـانون  يژگ

  :شود يآنها اشاره م از يابد که به بعضي دست ييها جهيتواند به نت يم
م خواهد شـد و،     ي که قانونگذار مد نظر دارد تنظ      يي بر مبنا  ي روابط اجتماع  -
  . جامعه و وحدت آن خواهد شدييجه، موجب رشد و شکوفايدر نت

 ابد؛ي ي که از وضع قانون داشته است دست مي شارع و قانونگذار به اهداف-

 .شوند يج اعمالشان واقف ميف خود و نتاي افراد به حقوق و تکالة هم-

 روابط در سطوح مختلـف سـاختار    يساز  ت قانون موجب شفاف   ي حاکم -
 شود؛ ي مياسيس

...  و   يخـوار   انـت، رانـت   ي، خ يا  قهي در امور و عملکرد سـل      ي از پراکندگ  -
  .شود ي ميريجلوگ
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    يمحور تيوال. 4

 ن معنـا کـه  ي است، بـد يمحور تي واليني حکومت ديها يژگيگر از و ي د يکي
برند  ي به سر مي الهيت و سرپرستي آن در پرتو وال ةرمجموعيحکومت و تمام ز   

ن يتر  ي از اساس  يکيب،  ين ترت يبد. دگان او خواهند بود   ي خدا و برگز   ةو دلسپرد 
ـ ي حق ي خدا به معنـا    ي آن است که رهبر و ول      يني حکومت د  يژگيو ، منـشأ و    يق

، يدر تمام ابعاد فرهنگ، ي و سازماني، اجتماع يشه و رفتار فرد   يدهنده اند   جهت
ـ گ  هـا و موضـع       همه حرکـت   ة و سرچشم  ي، اخالق ياسيس  در  ١.هـا باشـد     يري

ـ       هـا و سـازمان       گروه ة، هم ينيحکومت د   امـر همـسو و هماهنـگ        يهـا بـا ول
  .باشند يم

   ينيگز ستهيشا. 5

ن معنا کـه در     ي است، بد  ينيگز  ستهي شا يني حکومت د  يها  يژگيگر از و  ي د يکي
ت يسته و کارآمـد در مـسئول      ي شا يها  ن است که انسان    اصل بر آ   ينيحکومت د 
 منتخبان شناسايى در را خود سعى و توان ، تمام ينيحکومت د . رنديامور قرار گ  

برگزيـده   حكومـت  امـور  بـراى  اصـلح  تا افراد  کند  يم تالش و رديگ  يم كار به
 را اسـالمى  نظام راه افراد ترين شايسته انتخاب با ينيمردم در حکومت د   . شوند

 انجـام  حكومـت  بـه  را خـدمت  نمـوده، بهتـرين    تر كوتاه مقصد، به رسيدن در
 مـسئوالن  غيرمـستقيم،  يـا  مستقيم طور به مردم اسالمى، حکومت در. دهند مى

بر  را مسئوالن ساير و مجلس نمايندگان جمهور، رياست رهبر، از اعم حكومت
 و كننـد  مـى  انتخـاب  حكومـت   موجود در افـراد بـراى      يهايستگياساس شا 

 مـسائل  و امـور  اجـراى  ةنحـو  در نظـام  بـه  دادن سـو  و سمت در مردم انتخاب
 سوى به نظام حركت ميزان كاهش يا تسريع در و است مؤثر بسيار قانونگذارى
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 از جمهور رئيس يك انتخاب  نمونه، يبرا. دارد فراوان تأثير نيز اسالمى اهداف
 را  اوليـه  يستگيشا شرايط همگى گرچه -مسئوليت   اين تصدى داوطلبان ميان
 ساير و كابينه دهى  شكل در غيرمستقيم طور به كه شود مى موجب -هستند   دارا

 داشـته  شايـسته  انتخـابى  راه ايـن  در اگـر  و شوند سهيم كشور اجرايى مقامات
 انتخاب در اگر و شود مى رفع بيشتر سرعت با كشور معضالت و مسائل باشند،

 مـشكالت  بـر  جديـدى  مشكالت بسا هچ نكنند انتخاب را گزينه بهترين خود
  .بكاهند اسالمى نظام كارآمدى از و بيفزايند

  
  

  پرسش

  .دي را نام ببريني حکومت ديها يژگيو. ١
  .ديح دهي را توضيني بودن حکومت دياله. ٢
  .ديح دهي را توضيني ديساالر مردم. ٣
  .ديح دهي را توضينيقانون محور بودن حکومت د. ٤
  .ديسي را بنوينيومت دت محور بودن حکيوال. ٥
  .ديح دهي را توضيني در حکومت دينيگز ستهيشا. ٦
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  ششم درس

  مطلوب قانون هاي يژگيو 
  
  
  :ن درسي ايريرود تا پس از فراگير انتظار مياز فراگ

  مطلوب آشنا شود؛ قانون يژگيبا و. 1

  دا كند؛يباور پمطلوب  قانون يژگيبه و. 2

 . او نمودار گردديت قانون مطلوب در زندگيرعا. 3

  
 كـه  باشد اى به گونه  بايد و شود مى وضع جامعه و فرد مصالح تأمين براى قانون

ـ ز هاى  ويژگي بايد مطلوب قانون يك بنابراين،. يابد تحقق مهم هدف اين ر را  ي
  .داشته باشد

  تي از مصونيبرخوردار. 1

 و  ت و محفـوظ بـودن از خطـا        ي مـصون  ي قانون مطلوب اله   يها  يژگي از و  يکي
 از هر نوع  يني د يها   و آموزه  ين معنا که قانون برخاسته از وح      يکژراهه است، بد  

ـ     يرا منبع رو  يا انحراف در امان است، ز     ينقص   ـ  و سـنت پ يش آن کـالم اله امبر ي
ت قـانون   ياما به حسب مراتب، مصون    .  است � و امامان معصوم   � اسالم يگرام

  .شود يم ميمطلوب از خطا و اشتباه به دو قسم تقس
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  )اتيقرآن و روا (يت ذاتيمصون. 1-1

ـ   يتر  ن و متقن  يتر  قرآن به عنوان محکم    ت ي از مـصون ين منبع قانون بـه طـور ذات
 است که از طرف خداوند متعال       ي اله ين معنا که قرآن وح    يبرخوردار است، بد  

ـ چ نقـص در آن د     ي نازل شده است و ه     �بر رسول اکرم   ـ  ي ـ      يده نم چ يشـود و ه
   ١.افته استيادت در آن راه نيا زي اعم از نقصان يفيتحر

 اجتمـاعى  نيقـوان  و عملـى  احكام به مربوط قرآن آيات از بخش ترين  مهم
 درهمـه  مـردم  تمـامى  بـراى  قـرآن  .٢اسـت  معروف االحكام  آيات به كه است،
 همه آنها برنامه دارد و قـانون مطلـوب          ياست و برا   شده نازل ها  ومكان ها  زمان

  :دي فرمايکه م چنان.  جسم و جان آدم استيبرا
-ما  و و52:قلم. (ِللْعاَلمينَ ذِكْرٌ الَّا ه(  

  .نيست جهانيان براى بيدارى مايه جز قرآن اين
-و  Ĥم ْلنَاكسِشيراً ِلْلنَّاسِ كَافَّةً إِلَّا أَرَنذِيراً ب28:سبأ. (و(  
  .نفرستاديم مردم ةهم براى رسان بيم و بشير جز را تو ما و

 پـذير    امكان �معصومين سيره و سنت با استفاده از   قرآن از كامل گيرى بهره
 قـانون مطلـوب     يتواند از منابع اصل     يد، قرآن م  ين اساس، بدون ترد   يبر ا . است
  . باشد

ـ  که مصداق بارزش همان اخبار و روا     �تيب   و اهل  �امبريسنت پ  ات از آن ي
ـ بزرگواران است، ن   ـ  يز از مـصون   ي ـ منـد هـستند، ز       بهـره  يت ذات ـ را پ ي  و  �امبري

. شـود   ي از آنان صادر نم    يچ کالم لغو  ي از عصمت، ه   ي با برخوردار  �تشيب  اهل
 بـه  امـر  قرآن در كه است دليل  بدين �نيات معصوم يعمل به اخبار و روا     اعتبار
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 ٦٩      قانون مطلوبهاي ويژگي
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ـ کـه در رابطـه بـا تبع          چنـان  .اسـت   شـده  �ائمه  و �پيامبر اکرم  اطاعت ت از  ي
  :ديفرما ي م�خدا رسول

-و  ءĤـٰـٰاتاتاتات م ـٰـٰنَهنَهنَهنَه ما و َفُخذُوه لُالرَّسو كُمكُمكُمكُمـٰـٰ   )7:حشر. (فَاْنَتهوا عنْه كُمكُمكُمكُمـٰـٰ
 خوددارى كرده نهى آنچه از و بگيريد آورده، شما براى  �پيامبر را آنچه و

  .نماييد
  )80:نساء. (اللَّه اطاع فََقد الرَّسولَ يِطعِ  منْ-

  است  كرده خدا اطاعت كند، اطاعت پيامبر از كه كسى
. است داده  دستور�بيت اهل از اطاعت به متعددى احاديث درزي ن�پيامبراكرم

 همـراه  به تا داده فرمان است، معتبر سنى و شيعه نزد در كه ثقلين معروف حديث در
  :فرمايد ز مىين ديگرى حديث در پيامبر. شود جسته  تمسك�بيت اهل به قرآن

  1باِطلٌ َفهو الْبيتِ هذا ِمنْ يخْرُج َلم ما كُلُّ
  .است باطل باشد، نشده صادر من بيت اهل از كه آنچههر

ـ ب   که از جانب اهـل     ين اساس قانون  يبر ا  ـ تِ پ ي  نباشـد نـاقص و ابتـر        �امبري
 ت قـانون و   يم در مـشروع   ي هماننـد قـرآن کـر      �معـصومين  اخبار. خواهد بود 

 ديـده  بـسيار  حقـوقى  مـسائل  احاديث، در و دارد بسزايى اهميت قانونگذارى
 ي اصل يبند  تواند استخوان   ي م يات اسالم يب، اخبار و روا   يتن تر يبد ٢.شود مى

  .ل دهدي را تشکيقانون مطلوب اله

  )فقه (يت حداكثريمصون. 1 ـ 2

ط يالشرا   جامع ي فقها ةلين قانون  به وس    ي تدو �پس از عصر حضور امام معصوم     
  .رديپذ يصورت م
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  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 گونه  دو ين قانون و قانونگذار   ي تدو يبرا اسالم احكام تشخيص براى فقها
 اسـاس  بـر  فقيـه . متغيـر  مقـررات  و ثابـت  مقـررات  :دارنـد  دست در مقررات

 را متغيـر  مقـررات  ثابت، احكام در چارچوب  و مكان  زمان اقتضاى و ضرورت
ـ ن معنا که در اسـالم       يگرداند، بد  برمى اصول به را فروع و استنباط ک سلـسله   ي

ـ ر ن يي قابل تغ  يطيچ شرا يمقررات ثابت وجود دارد که در ه       تند و جـزو اصـل      سي
ـ فق. گـردد   يند که به آنها اصول اطالق م      يآ  ي اسالم به حساب م    يمسلم و قطع   ه ي

ش مجهول است با ارجاع آنها به اصـل مـسلم و            ي که حکمشان برا   ي مسائل يبرا
  :فرمود باره  دراين�صادق که امام دا خواهد کرد، چناني علم پيقطع

  1.َتفْرَّعوا انْ عَليُكم و صولَاْلُا اَليُكم ُنلِْقى انْ عَلينا انَّما
 مـسائل  كـه  داريـد  وظيفـه  شما و كنيم ارائه شما بر را اصول كه ماست بر

 .كنيد استنباط و اتخاذ آنها از را فرعى

 بـر اسـاس     -ني در به دست آوردن احکام و قـوان        -عه، اجتهاد   يدر مکتب ش  
ن مکتـب،    ي ا ينين معنا که درمنابع د    يبد. ردي پذ يصورت م ) ع(تيمکتب اهل ب  

وجود دارد که آنها بـه      ) ع(تيدستورات الزم در رابطه با قانون مطلوب از اهل ب         
 توانند منبع و سرچشمه احکام باشند و شخص مجتهد با توجه            يعنوان اصول م  

ـ  ي تواند احکـام و قـوان      ي م ي که دارد به راحت    يبه ظرافت و تبحر     را از آن    ين اله
گر مکاتـب بـه علـت       ي است که د   يوه ا ي ش نيا. ديسرچشمه زالل استخراج نما   

ـ بـر ا .  از آن محرومنـد   �تي از اهل ب   يدور ـ   ي ت يعه از مـصون ين اسـاس فقـه ش
  . برخوردار استيحداکثر

کنـد    ي استنباط م  ي را از اصول مسلم و قطع      يب علم فقه قانون اله    ين ترت يبد
ـ ي باشـد، اگرچـه مـصون    يدست آمده که همان قانون اله      ن حکم به  يو ا   يت ذات
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 ٧١      قانون مطلوبهاي ويژگي
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ـ د فق ييد، به سبب تأ   ندار  ي دارد و بـرا    يت حـداکثر  يط مـصون  يالـشرا   ه جـامع  ي
  .گران حجت استيد

  انسان يوجود جانبه همه رشد به توجه. 2

 يجانبـه وجـود    توجه بـه رشـد همـه   ي قانون مطلوب اله   يها  يژگياز جمله و  
ـ باشد، ز   يانسان م   ي و معنـو   ي اسـت کـه از دو بعـد مـاد          يرا انـسان موجـود    ي

 کامل و مطلوب است که به هر دو بعد انسان بپردازد و             يانونبرخوردار است و ق   
ـ  را انـسان  جانبه  همه سعادت يقانون اله . دياز هردو بعد را برآورده نما     ين  ةوجه

 بارور و رستگارى و سعادت به بشر رساندن براى و دهد  يم قرار خويش همت
 تـشريع  را الزم قوانين و احكام او، وجودى هاى ظرفيت و استعدادها ةهم شدن

  . دهديقرار م بشر راه فرا و
 از غفلـت  و يكـى  بـه  يكـسويه  توجـه  و روح از جسم تفكيك قانون اسالم 

ـ  انسان وجودى حقيقت از بخشى گرفتن ناديده بمثابه ديگرى را،   در دانـد،   يم
 بعـد  يك به توجه تمام اگر نيز انسان نيازهاى به پاسخگويى جهت ريزى برنامه
 سـرانجام  بـه  برنامـه  آن حـتم،  طور به شود غفلت گرشدي بعد از و باشد انسان

 تـأمين  و يمعنـو  و يبعد ماد  به توجه كريم قرآن اساس، اين  بر ١.رسيد نخواهد
 دستور و شده خواستار مؤمنان از توأماً را اخروى و دنيوى نيازهاى و ها خواسته

  :است داده
 .الـدْنيا  ِمـنَ  َنـصيبك  َتـْنس  ال و اْلـĤخِرَةَ  الـدار  اللَّـه  اتاك ِفيمĤ وابتَغِ

  )77:قصص(
 دنيا از را ات بهره) نيز (كن، و   طلب را آخرت سراى داده، تو به خدا آنچه در

  !مكن فراموش
                                                                 

 .٥١ ص تاريخ، بستر در اسالم هاى انديشه.  ١



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ٧٢
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 راه در تـالش  ن است که اگرچـه    يشود ا   يفه برداشت م  يه شر ين آ يآنچه از ا  
ـ  زنـدگى  در تـر  مهم و برتر هدف بايد جهانى،   آن جاويد زندگى تحصيل  دباش

 ابتدايى هدف عنوان به دنيوى زندگى گرفتن ناديده قيمت به نبايد اهم اين ولى
  .آيد دست به مهم و

 را آخـرت  و دنيـا  آميختگـى  زيبـا،  يانيبا ب  نيز، �مجتبى حسن امام حضرت
  :ديفرما يكرده، م تبيين

 َتمـوت  كَانَّـك  لِاخِرَِتـك  و اعمـلْ   ابداً تَعيش كَانَّك ِلدْنياك و اعملْ 
  1.َغداً
 و كـرد  خـواهى  زندگى آن در هميشه گويا كه كن كار چنان دنيايت براى
  !مرد خواهى فردا گويا كه كن رفتار اى گونه به آخرتت براى

 و باشـند  مـى  آخـرت  از دنيا جدايى به قائل كه كسانى نظر رغم به بنابراين،
 تفكـر  در دنيـا  و ديـن  داننـد،  مى خداپرستى و آخرت صرفاً را انبيا بعثت هدف
 كـه  است تنيده هم در و آميخته هم به چنان   آن يمحمدى و قانون اله    ناب اسالم

 روايـات  و در آيـات   نيـست و   يكـديگر ميـسر    از دو ايـن  تفكيك وجه هيچ به
 تـرك  و معنويـت  و عبادت به تام توجه يعنى دين به جانبه  يك رويكرد اسالمى

 و نهـى  شـدت  بـه  آن از و مطرح »رهبانيت و محض زهدگرايى «عنوان به دنيا،
ـ     ي بر ا  . است شده نكوهش ـ ين اساس، قـانون مطلـوب کـه از منبـع وح  و ي اله

جانبـه   ز در صدد اصالح و رشد همـه    يرد ن يگ  ي سرچشمه م  �نيکلمات معصوم 
 آن اسـت،    ي در جـستجو   يـي  است که هر نظـام وال      يتين خصوص يا. بشر است 

  .ل برسندها به کما  تمام همتش بر آن است تا انسانيعني

  )انسان فطرت و روح با هماهنگ(بودن يفرامكان و يفرازمان. 3

ـ  آن است که مق    ي قانون مطلوب اله   يها  يژگياز جمله و   ـ د بـه زمـان      ي ا مکـان   ي
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 ٧٣      قانون مطلوبهاي ويژگي
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ـ قانون مطلوب همان قانون اسالم است و اسـالم ن         . ستي ن يخاص ز از جهـات    ي
  . ستي نيا مکان خاصيمتعدد متعلق به زمان 

  :ديفرما ين اسالم مي ديو فرامکان ي فرازمانةقرآن دربار
و أُوِحي الْقُرْآنُ هذَا إَِلي ُكمبِهِ لِأُْنذِر نْ ولَغ م19: انعام( ب(  
به او  ] قرآن[ آن شما و هرکه را       ةلي شده است تا به وس     ين قرآن به من وح    يا
  .رسد انذار کنم يم

ـ ن است که انذار قرآن مخصوص مخاطبـان حـال حاضرن          يه ا يمراد آ  ت، سي
  ١.رديگ يامت را در برميها تا ق ها و مکان ها  و در همه زمان  انسانةبلکه هم
  :دي فرماي م�يد مطهريشه

  احتـرام فطـرت و       ين و مقررات خود به طور رسـم       ي اسالم در وضع قوان    -
ـ ا.  اعالم کرده است   ين فطر ي خود را  با قوان     يوابستگ ـ  ي  اسـت کـه بـه       ين جهت

  ٢.ودن داده است بين اسالم  امکان جاودانيقوان
ـ      انسان فطرت ل با ي به چند دل   ي قانون مطلوب اله   -  يمنطبق است که به برخ

  : شودياز آنها اشاره م
 عقـل  به قانون اسالم  اندازه به يقانون هيچ دين؛ حريم در عقل پذيرش .الف

  .كند مى معرفى خود احكام منابع از يكى را عقل كه به طورى است، نداده بها
 معنـوى  و مادى و اجتماعى و فردى نيازهاى جوانب تمام ه ب يقانون اله . ب
 دنيـا  بـودن  مقدمه و آخرت عالم بودن اصل به را ها  انسان نيز و دارد توجه انسان
 مختلف شئون براى خود قوانين با حال هر به و دهد مى توجه به آن  رسيدن براي

  .كند مى تضمين آخرت عالم در را ابدى سعادت دنيوى، زندگى
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 آن، متغيـر  احوال و نيازها براى و ثابت قوانين ثابت، نيازهاى براى ماسال. ج
 َلهـم  وأَِعـدوا  «آيـه  مثـال،  عنـوان  بـه . اسـت  كـرده  بينى پيش را متغيرى قوانين

ُتمَتطَعااسةٍ ِمنْ مو ثابـت  نيازهـاى  بـراى  كلـى،  اصـل  عنـوان  به) ٦٠: انفال( »قُو 
  ١.است اسالمى جامعه هميشگى

 مطابق فطرت انـسان اسـت و زوال در آن           يب، قانون مطلوب اله   ين ترت يبد
 فطـرت انـسان    قوانين با اند كه   زوال به محكوم وقتى قوانين. راه نخواهد داشت  

 سرشت و فطرت با است مدعى )اسالم(خود   كه  چنان اگر اما. نباشند هماهنگ  
 چـرا  اسـت،  هماهنـگ  آن قـوانين  و طبيعت با و بوده هماهنگ اجتماع و انسان

 او آسـمانى  قـانون  ولى رود  يا م ي از دن  �پيامبر جسم ن اساس يبر ا  .رديان پذ يپا
  ٢.است زنده

  
  

  پرسش

  دي قانون مطلوب را نام ببريها يژگيو. ١
  .ديح دهي قانون مطلوب را توضيت ذاتيمصون. ٢
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  هفتم درس

  تيمشروع منشأ 
  غرب و اسالم در يقانونگذار و قانون

  
  
  :ن درسي ايريرود تا پس از فراگير انتظار مياز فراگ

  شود؛غرب آشنا  و اسالم در يقانونگذار و قانون تيمشروع با منشأ. 1

  دا كند؛يباور پاسالم  در يقانونگذار و قانون تيمشروع به منشأ. 2

  . او نمودار گرددي به قانون در زندگيبنديپا. 3

  منشأ اعتبار قانون. 1

 دارد کـه  ين امر بستگيست، به اين مسئله که منشأ اعتبار قانون چيروشن شدن ا 
ـ ي آنهـا، واقع   کننـدگان   ، بـا قطـع نظـر از وضـع         ين و قواعـد حقـوق     يا قوان يآ  يت

 فقط به انـشاء و اعتبـار        ينکه قوام قانون و قاعدة حقوق     يا ا ي دارند؟   ياالمر  نفس
   دارد؟ يبستگ

 يهـا ت گـزاره  يها و شناخت ماه   دگاهين د ييها تب ن پرسش ي پاسخ به ا   ةالزم
  .ان توجه استي شايدگاه اساسين باره سه ديدر ا.  استيحقوق
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 يعيمكتب حقوق طب. 1-1

ـ     يخيرباز مطرح بوده، سابقة تـار     يدن مکتب از    يا ش از دو هـزار سـال       ي آن بـه ب
ـ طرفداران ا . گردد  يبازم ـ ي، واقع ين حقـوق  ي قـوان  ين مکتـب بـرا    ي ـ ي ع يت  و  ين

-ي مياالمر ات نفسيک سلسله واقعي از ين را حاکياند و قوان   لي قا ياالمر  نفس
  .دانند

ـ ين طب ي همانند قوان  ين حقوق ين، قوان يبنابرا ـ ي و ر  يع ـ اقع و ي دارا ياض ات ي
 جز کـشف    يافهي وظ يقيباشند و علم حقوق همچون علوم حق      ي م ياالمر  نفس

ـ   ياتي کشف و اخبار از واقع ين حقوق يمفاد قوان . واقع ندارد  م ي اسـت کـه در تنظ
ـ  ن يحير صـح  ين، تعب يرند و بنابرا  يد مد نظر قرار گ    ي با يروابط اجتماع  ست کـه   ي

گذار در واقع کاشف قانون     نونرا قا يم، ز يگذار و واضع قانون بنام     را قانون  يکس
  .است و نه واضع آن

 سميتويمكتب پوز. 2-1

ـ  برخـوردار ن   ياالمـر    نفس يتي از واقع  ين حقوق ين گروه معتقدند قوان   يا ستند ي
ن ين باورند که قوانيآنان بر ا.  استي به انشاء و امر و نه     ين حقوق يبلکه قوام قوان  

ـ  ي يعين طب يد همسان قوان  ي را نبا  يحقوق ـ داشـت، ز   پن يا عقل ـ يرا واقع ي  جـز   يت
 است کـه    يت اعتبار ين واقع يت آنها هم  ي ندارد و واقع   ي و اعتبار  يت جعل يواقع

  . بخشديگذار به آنها مقانون
ـ کـسره ناپد  ي وضع شد لغـو و نـسخ شـد، بـاز             ياگر پس از آنکه قانون     د و  ي

  .  نخواهد داشتيچ ارزش و اعتباريگردد و پس از آن هيار عدم ميرهسپار د
 صرف بوده و قوام آنها فقط به اعتبـار          ي امور اعتبار  ين حقوق ين، قوان يبنابرا

ـ  انشاء وجود ندارد کـه قـانون از آن حکا          ي ورا يتيگذار است، و واقع   قانون ت ي
  .کند
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 مكتب اسالم. 3-1

ط ي معتدل و به دور از افراط و تفـر         يدگاهيدگاه مذکور، اسالم د   يدر مقابلِ دو د   
ج مترتـب   يها و نتا  انسانيان رفتار اجتماع  ي م ي واقع ونديرا نه ارتباط و پ    يدارد، ز 

گر سـخن،   يبه د . مانديکند و نه از کارکرد اعتبار و انشاء غافل م         ي م يبر آن را نف   
-يداند که قابل جعل نباشد و نه اعتبار صرف که ب         يت محض م  يقانون را نه واقع   

امـا نکتـة   . دانـد يت و جعل مي از واقعيازهيرا آم ت باشد بلکه آن   يارتباط با واقع  
ـ       يافتن  يمهم آن است که قبل از اعتبار          ثبـوت   يک قانون، مصالح و مفاسـد واقع

 احکام و   ي واقع يها وجود دارند که مالک    ييها  تيگر، واقع ير د يدارند و، به تعب   
 کـه   يني قوان يعنيشود،  ي گفته م  يروند و به آنها احکام شأن       يمقررات به شمار م   
ـ         دهيت نرس يهنوز به مرحلة فعل    ـ لة پ ياند و آنگاه که انشاء شوند و به وس  يآور  امي

 و سپس   ي به حکم انشائ   يب از آن حکم شأن    يابالغ گشته و به مردم برسند به ترت       
  ١.شونديل مي و منجز تبديبه حکم فعل

  قانون تيمشروع مالك. 2

 قابل ي کسي آن است و از سوي ، اعتبار قانون ذاتيعيدگاه حقوق طبيبر اساس د
 است و از جانب ي که اعتبارشان ذات  يکيزي و ف  ين هندس ير قوان ينظ. ستيجعل ن 

 هـم   يگـر ين را هر کـس د     ين قواعد و قوان   يابد، بدان معنا که ا    يي اعتبار نم  يکس
 هـر حکـم     ين اساس، اعتبـار و ارزشـمند      يبر ا . کرد باز اعتبار داشت   يکشف م 

بـه خـود آن     ز از آن جمله اسـت وابـسته         ي ن ي که قواعد حقوق   يقي و حق  ينيتکو
ـ   ي داشته باشد معتبر و صح     يينما  اگر واقع . حکم است  شـود و اگـر     يح قلمداد م

منتها چون   . ح خواهد بود  يرمعتبر و ناصح  ي نباشد، غ  ي خارج ينيمطابق با امور ع   
ان ي را از م   ي اطالع ندارند، به ناچار کس     ين حقوق يها از صحت و سقم قوان     انسان

                                                                 

 .٧٨، ص١حقوق و سياست در قرآن، ج. 1
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گـذار   برخوردار است به عنوان قانون     يترشي و دانش ب   يدانان که از آگاه   حقوق
شـان، مـصالح و     يم  امـور اجتمـاع     ي تنظ يخواهند برا ي م ينند و از و   يگزيبرم

ـ  را کشف و قانون مناسب را وضع کند و ا          يمفاسد واقع  ـ ن چ ي ـ  ن يزي ست جـز   ي
، ي و خواه اجتماعي، خواه فرديرجوع به متخصص که در همة مشکالت زندگ

  .ان دارديجر
 از وضـع آن از      يت قانون ناش  ي اعتبار و مشروع   يستيتويق پوز  حقو يبر مبنا 

رفتند، به سبب ي را پذياگر مردم قانون.  مردم استيعنيدار تي مقام صالحيسو
ت همة مصالح و مفاسد وضـع       ي با رعا  يشود و اگر قانون   يرش معتبر م  يهمان پذ 

گـر،  ير د يتعببه  . شود اما با خواستة مردم موافق نباشد، فاقد ارزش و اعتبار است           
  .ت آن استين مقبوليت قانون عيمشروع

ـ    ين حقوق ي از قوان  يدر مکتب اسالم، هر گونه اعتبار ذات       گـردد و     ي سـلب م
ـ    ين قوان يشود، خدا ا    ي م ين تنها از خداوند ناش    ياعتبار قوان  کنـد و   ين را وضع م

 اعتبـار دارد    يک جامعه در صـورت    ي حاکم بر    يکرد، نظام حقوق  ين رو يطبعاً در ا  
  . گرددي به خدا منتهکه

ـ    ين حقوق ي از قوان  يدر مکتب اسالم، هر گونه اعتبار ذات       گـردد و   ي سـلب م
ـ    ين قوان يشود، خدا ا  ي م ين تنها از خداوند ناش    ياعتبار قوان  کنـد و   ين را وضع م

 اعتبـار دارد    يک جامعه در صـورت    ي حاکم بر    يکرد، نظام حقوق  ين رو يطبعاً در ا  
  ١. گردديکه به خدا منته

-ي متعـال بـازم    ي حقوق به خدا   ةدي اسالم، اصل هم   ينش توح ياس ب بر اس 
 و  ينيامـور تکـو   .  هر چه دارد از اوسـت      ي از اوست و هر کس     يرا هست يگردد، ز 

ـ     ي هـر دو بـه خداونـد مـستند اسـت و اوسـت کـه د                 يعيتشر  يگـران را از حق
  .گران نداده استي داده که به ديا حقوقيکند، مثالً به انب يبرخوردار م
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 يتيگاه و موقع  يدهد بر حسب جا   ي که خداوند به بندگانش م     يوقمالک حق 
ـ ها از    انسان ة هم ي اله ة اراد يبر مبنا .  دارند ياست که در نظام هست     ـ ک تکل ي ف ي

ار از آن جهت است کـه       ي اراده و اخت   يروينش انسان با ن   ي برخوردارند و آفر   يکل
ـ  پرستش نام  ي حرکت کند که در فرهنگ اسالم      يقي کمال حق  يبه سو  ـ  دي -يه م
  .شود

ـ ين وظيا پرستش خداست و ا   ي انب ة دعوت هم  ةسرلوح ـ ي عمـوم ةف  ة در هم
ـ ي.  دارد ي حقوق يها اقتضا انسان ـ مـودن ا  ي در رهگـذر پ    يعن ـ ر با ين مـس  ي د از  ي
 ي مـاد يهـا  از نعمتيريگ  و حق بهره  يات، حق آزاد  ي همچون حق ح   يحقوق

  .برخوردار باشند

   دو مكتب يابيارز. 3

  يعيطب مكتب حقوق يابيارز. 1-3

ـ  يعين طب يا قوان ين بحث مطرح بوده است که آ      يرباز ا ياز د  ـ   ي، عقل  ي بـرا  ي و اله
ان شـد کـه طرفـداران       يب. از است ين موضوعه ن  يا به قوان  يکند  يت م يجامعه کفا 

را ين موضوعه ندارد، ز   ي به قوان  يازين باورند که بشر ن    ي بر ا  يعيمکتب حقوق طب  
ـ گر ن يافته است و د   ي دست   يعين طب ي به قوان  يعيعقل با شناخت حقوق طب      يازي

ـ اما با .  که قانون وضع کنند ندارد     يبه کسان  د توجـه داشـت کـه بـشر در درک           ي
  .مصالح و مفاسد ناتوان است

ن ي از قواعد و قـوان     ياريشمندان در بس  يان اند يق در م  ي عم يهااختالف نظر 
ل ي از قب  يقت است که مصالح و مفاسد واقع      ين حق ي ا ياي گو ي، به روشن  يحقوق

 آن  ين نـاتوان  يعلت ا . ها باشد ستند که عقل بشر قادر به درک آن       ي ن ييهاتياقعو
ـ  دستور دهد، با   يني مع ي آنکه بتواند به عمل اجتماع     يگذار برا است که قانون   د ي
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ـ     ي و اخرو  ي آن را با مصالح معنو     يعدم تناف   از عهـده    ين امـر  ي احراز کند و چن
  . خارج استيعقل بشر

  سميتويپوز مكتب يابيارز. 2-3

اند و صرفاً  ي و واقع  ي فاقد پشتوانه عقالن   ين و قواعد حقوق   ين نگرش، قوان  يدر ا 
ک جامعـه بـرآن   ي آنچه را که مردم  يعني. ها و خواست مردم هستند    تابع قرارداد 

ن ي که احکـام و قـوان      يتوافق کنند خوب و آنچه مردم نپسندند بد است، در حال          
مفاسد تابع علم و جهل و خواستن       ن مصالح و    ي است و ا   يتابع مصالح و مفاسد   

  ١.ستي نيو نخواستن فرد و گروه
ـ ن است کـه اگـر مع      ين مکتب ا  يگر ا ياشکال د  ن و  ي قـوان  يگـذار ار ارزش ي

، ي حقوق يهام، گزاره يک جامعه بدان  يها را خواست و پسند مردم        ديها و نبا   ديبا
ـ م کـه    ي که ما معتقد   يدر حال . شوندي و تابع زمان و مکان م      ينسب لـسله از   ک س ي

ـ اند و نه تابع قرارداد، بلکه ر      يها نه نسب  ارزش  دارنـد و    يشه در فطـرت انـسان     ي
ـ  يهـا زشر است و ار   يرناپذييفطرت تغ  .رندير ناپذ ييثابت و تغ   ـ  بـر آن ن    ي مبن ز ي

  .رندير ناپذييتغ
فَأَِقم وجهك ِللدينِ حِنيفاً ِفطْرَت اللَّهِ الَِّتي َفطَرَ النَّاس عَليهـا الَ تَبـدِيلَ              

  )30:روم. (ِلَخلْقِ اللَّهِ

  اسالم در يگذار قانون نظام تيماه. 4

د و نبوت و عدم اعتقاد بـه        يرش توح يپذ.  باشد يد اله يدر مکتب اسالم، قانون با    
ن يات بر قـوان   ي از آ  ياريم در بس  يقرآن کر .  اسالم، تناقض است   يقانون اجتماع 

 کـه از  ينيقـوان . ح داردي تصر است يات اجتماع ي ح ة که مربوط به عرص    يفراوان
  . ستيرفته ني بر تافتن از آنها پذيات اسالم به شمار رفته و رويضرور
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ـ        ين از مقا  ي اسالم، قوان  ياسيدر نظام س   شـوند و   يسه فعل و هـدف انتـزاع م
هاست، همگان حق استفاده     همة انسان  يابي نش انسان کمال  يچون هدف از آفر   

  .د را دارني و معنوي ماديهااز نعمت
 نظـام   يانگر حد و مرز حقوق افراد در جهت برقـرار         ين که ب  يخاستگاه قوان 

،  ي اجتمـاع  يعنير ابعاد اسالم    ي با سا  يو نظام حقوق  . احسن است خداوند است   
  .  مرتبط و هماهنگ استي و اقتصادي، فرهنگيتيترب

 اسـت   ياالمر  جعل قانون از جانب خداوند بر اساس مصالح و مفاسد نفس          
 و انـسان    يدن انسان به کمال، از جانب خداوند که خـالق هـست           يسکه با هدف ر   
  :گردديجه حاصل ميان شد، دو نتياز آنچه ب. گرددياست وضع م

 اسـت کـه     يعي اسالم نه همچون مکتب حقوق طب      يت قواعد حقوق  يماه. ١
ـ ينيات عين را فقط واقع يمالک قوان   کـه  ي بداند و نه همچون مکتب حقوق عقل

ـ        فقط دسـتورات عقـل ر      دهـد و نـه همچـون مکتـب           يا مـالک عمـل قـرار م
 يبلکه قـانون دارا   .  صرف بداند  يت اعتبار ي ماه ي که قانون را دارا    يستيتويپوز
ـ  ي است کـه در آن اراده تـشر        ي واقع - ي اعتبار يتيماه  همـسو بـا اراده      يعي اله

  . اوستينيتکو
ر مکاتـب   ي در اسـالم نـسبت بـه سـا         ين اجتماع يت قوان ي مشروع يمبنا. ٢
 است، اگرچه   ي اله ةت قانون تنها انطباق آن با اراد      ي مشروع يمبنا. ت است متفاو

ـ   يرد و اگر قانونيمورد قبول دولت و مردم قرار نگ     نباشـد،  ي منطبـق بـا اراده اله
  .ت استيرش دولت و مردم باشد، فاقد مشروعيهرچند مورد پذ

  اسالم در گذار قانون يها يژگيو. 5

ـ ي و طب  يستيتويگذار باشد، مکتب پوز   تواند قانون ي م ينکه چه کس  يدر ا   بـر   يع
.  خداونـد اسـت    يگذار واقع اما در اسالم، قانون   . د دارند ي بشر تأک  يگذارقانون
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ـ ي در خداوند نت   يگذارانحصار قانون  ـ  بـسط اند   ةج ـ  توح ةشي  در عرصـل    يدي
ـ بـر اسـاس د    .  است يات اجتماع يح ـ دگاه توح ي  و خدامحورانـة اسـالم،      يدي
 بودن قـانون  ياله. شودي شرک محسوب م   ينون اله  به جز قا   يرش هر قانون  يپذ

م از جانب خداوند وضع شده و در قرآن آمده          يطور مستق  ا به يبدان معناست که    
بت معـصوم   يط که در زمان غ    يالشرا  ه جامع يامبر، امام معصوم و فق    يا به پ  يباشد و   

ـ ا بر. نائب معصوم است، اجازة وضع آن داده شده باشد         گونـه   اسـاس، سـه    ني
  : در جامعه وجود داردين الهقانو

   خداوند وضع شده است؛يماً از سوي که مستقيقانون. أ
 که از خداوند به او داده شده اسـت وضـع           يا   که معصوم با اجازه    يقانون. ب

  کند؛يم
ط بـا اجـازة امـام معـصوم         يبت، افراد واجدالشرا  ي که در عصر غ    ينيقوان. ج

  .کننديوضع م
ـ  روشن شدن ا   يبرا ـ          ين بحـث، ضـرور    ي  ي اسـت کـه نخـست بـه بررس
-ل انحصار قـانون   ين پرداخته شود و سپس به دال      يت بشر در وضع قوان    يصالح

  . به خداوند اشاره گردديگذار

  يگذار قانونيت انسان برايعدم صالح. 1-5

رد، فقط مخصوص خداوند ي انسان را در برگي ابعاد وجودة که هميوضع قانون
ـ  انجـام ا  يي و نـه توانـا     يگذار  متعال است و انسان نه حق قانون       . ن امـر را دارد ي

  :اند از ن مسئله عبارتيل ايدال
گذار  کامل از جوانب وجود بشر است و قانون        يوضع قانون محتاج آگاه   . أ

ـ ي، جسمي، اجتماعيت نسبت به همة مصالح فرد   ينهايد از علم ب   يبا ، ي و روح
ـ  وضع کند که ه ي برخوردار باشد تا بتواند قانون     ي و معنو  يماد ـ  اةم ن ابعـاد را  ي
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ـ   ها فاقد انسان   که انسان  يرد، در حال  يدربرگ گـاه  ي کامـل و شـناخت جا      يشناس
 از ابعـاد وجـود    يها صرفاً به بخش   ک از انسان  يهر  .  هستند يانسان در نظام هست   

 شئون انسان احاطـه     ةکس به هم    چي دارد و ه   يانسان در حد تخصص خود آگاه     
ـ   چيده است که ه   يچين پ  وجود انسان چنا   يايابعاد و زوا  . ندارد توانـد  يکـس نم

ها تنها ازين نين، تزاحم تأميافزون بر ا.  آن را بکند   ياي زوا ي احاطه بر تمام   يادعا
  . قابل حل استيدر نظام احسن اله

ن لغزش و اتهام است که منـافع        ي همواره در معرض ا    يگذار بشر قانون. ب
، عالوه بـر    يگذارم قانون رو، در مقا    نيا  از.  را مقدم داشته است    ي و گروه  يفرد

 يهاد فارغ از حب و بغضيگذار بر همة ابعاد انسان، بالزوم احاطه داشتن قانون
 ي عـاد  يهـا ن امر از انسان   يرد و ا  ي، مصالح جامعه را در نظر بگ      ي و گروه  يحزب

  .ستيساخته ن
توان يرو، نم   نيا  ان و غفلت است، از    يانسان همواره در معرض خطا، نس     . ج

  . او مهر صحت نهاديگذاربر قانون
ن دستور  ي انسان است و روشن است که تا ا        يقانون، دستور رفتار اجتماع   . د

  . واال و باال صادر نگردد قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشتياز جانب مقام

  نيقوان وضع در خداوند يانحصار تيصالح. 2-5

-يداوند روشن م به خيل انحصار حق قانونگذاريبا توجه به آنچه گفته شد دال
  :شود
 ي الزم بـرا يهـا ق آشکار و پنهان عالم و آدم و برنامهي حقاةخداوند به هم . أ

ـ  برخوردار ن  ين علم يکس جز او از چن    چيکمال او آگاه است و ه      ـ بـه ب  . ستي ان ي
ـ ي تنظيد طوري انسان با  ين زندگ يگر، قوان يد ش را ي ابعـاد زنـدگ  ةم گردد که هم

ـ  ي و معنـو   ي ابعـاد مـاد     با سنجش همـة    يعني. دين نما يتأم   ک نظـام منـسجم     ي
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ـ    ي برا ين اطالع جامع  يد و چن  يو هماهنگ ارائه نما    ن ابعـاد و جهـت      ي ارتبـاط ب
  . ستي جز خداوند متصور ني کسي براييدادن آنها به سمت کمال نها

برد و فقط بر اساس ي نميانين سود و زيعل و اعتبار قوان  گذار از ج  قانون. ب
ـ    يت رشد و تعال که به بندگان در جه     يلطف او . کنـد ي آنـان دارد قـانون وضـع م

  .شودي واقع نميليچ تماير هياز مطلق است و تحت تأثين يب
  . راه ندارديان در ساحت قدس ربوبيغفلت و نسخطا، . ج
 يهـا امـر    انـسان  ة خداوند بر هم   يعي و تشر  يني تکو يذات يتفوق و برتر  . د

ارد و اگر انسان بخواهد به کمال       ها د ت بر انسان  يخداوند حق ربوب  .  است يهيبد
  . ن نکند مرتکـب ظلـم شـده اسـت         يت را ادا کند و اگر چن      يد حق ربوب  يبرسد با 

ـ  دارد و، ثان   يگـذار ن اسـاس، اوالً، فقـط خداونـد قـدرت قـانون           يبر ا  اً، حـق   ي
  . مختص به اوستيگذار قانون

د سراغ قانون خدا رفـت و سـپس         ي با ي اله يعيت تشر ي حق ربوب  ي ادا يبرا
  را هرگونه وضـع    ي وضع قانون داده است، ز     ة اجاز ي کرد که او به چه کس      يبررس

  . مستند باشديد به اذن الهيان خدا با قانون و تصرف در امور بندگيو اجرا
ـ          يددات متع ينه، آ ين زم يدر ا   از آنهـا اشـاره      ي وارد شده اسـت کـه بـه برخ

  :ميکن يم
  :صوص خداستت مخيکند که حاکميان ميات بي از آيادسته :دسته اول

  )40:وسفي. (اهياِنِ الحْكم اِلَّا هللا اَمرَ أَلَّا تَعبدوا اِلَّا اِ
  .ست؛ فرمان داده که غير او را نپرستيديحکم، جز از آن خدا ن

هـا در مواقـع   ن امـر داللـت دارنـد کـه انـسان     يات بر ا  ي آ يرخب :دستة دوم 
  :د به حکم خدا رجوع کنندياختالف با

  )10:يشور. ( اهللاِيءٍ َفحكمه اَِليهِ ِمن َشيم فو ما اخَتَلفُت
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ـ ن شما اخـتالف پد    ي که ب  يدر مورد  ـ د آمـد با   ي د حکمـش را از خداونـد       ي
  .ديبخواه

 ييهـا ز اختالف و برخورد   ي ن ي و حقوق  يآشکار است که در مسائل اجتماع     
  .د حکم آن را از خداوند خواستيه باين آيد که بر اساس ايآيش ميپ

 حکـم  يکند که حتماً بر اساس کتاب اله      يد م يامبر تأک يند به پ   خداو ياتيدر آ 
ـ گران پ يالت د ي نفس و تما   يکند و مبادا از هوا     ـ آ.  کنـد  يروي  بـه   يات متعـدد  ي

  :ن مضمون وجود دارد، از جملهيهم
- كفَاحا أَْنزَلَ اللّهم ِبمَنهي48:مائده. (م ب(  
  .ن آنها به آنچه که خداوند نازل کرده حکم کنيب
-  أَنِ احكو       ـذَراحو مهاءـوأَه الَ َتتَِّبـعو ـا أَنـزَلَ الّلـهم ِبمـَنهيأَن م ب مه

  )49:مائده. ( عنْ بعضِ ما أَْنزَلَ اللّهكيْفِتنُو
ز ي نکن و بپره   يروي آنان پ  يها و از خواسته   يد طبق حکم خدا حکم کن     يبا
  .ن که تو را بازدارند از آنچه که خداوند نازل کرده استياز ا

ن مطلب مبرا بود،    ي به سبب معصوم بودن، از ا      �امبريالبته، ساحت مقدس پ   
ـ  با يگران هم بدانند که احکام اله     ينکه د ي ا يز برا يد و ن  ي تأک ياما برا  د بـه طـور     ي

ـ د بـه پ   ين تأک يرد، با ا  ي از آن صورت نگ    يچ تخلّف يت شود و ه   يق رعا يدق   �امبري
  .ان شده استيب

ـ      يه، کسان ي مائده در سه آ    ةدر سور  ـ     که بر خالف حکم خ کننـد  يدا حکـم م
  :اندمورد مذمت قرار گرفته

  )44:مائده. (حُكم ِبما اَنزلَ اهللا فَاولِئك هم الكافِروني و من َلم -
  )45:مائده. (حُكم ِبما اَنزلَ اهللا فَاولِئك هم الظالموني و من َلم -
  1 )46:مائده. (حُكم ِبما اَنزلَ اهللا فَاولِئك هم الفاسقوني و من َلم -

                                                                 

  .هستند فاسق و کافر ظالم، نکنند، حکم خدا يسو از شده نازل حکم طبق که آنان. 1
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 وضـع   يش خـود قـانون    ي را که از پ    ي، کسان ياتيم در آ  يقرآن کر  :دستة سوم 
  :کنند مورد استنکار قرار داده و محکوم کرده است يم

ِمم ن اظَلمم َلينِ افتَرواًي ع18:هود. ( اهللا َكذِب(  
 . را به خدا نسبت دهدي حکميست که کسين باالتر ني از ايظلم

 توسط  ي اسالم ي و جمهور  يي که در نظام وال    ينيد توجه داشت منبع قوان    يبا
 نگهبان، ناظر بـر     يات است و شورا   يشوند، قرآن و روا     ي وضع م  يمراجع قانون 

 نگهبـان منـصوب از   ي کـه شـورا  يين با شرع است و از آنجـا يمطابقت آن قوان 
  .االتّباع هستند ن الزمين قوانين، ايه است، بنابراي فقي وليسو

  
  پرسش

  ستيقانون چمنشأ اعتبار . ١
  ستيت قانون چيمالک مشروع. ٢
  دي کنيابي را ارزيعيسم و حقوق طبيتويدگاه مکتب پوزيد. ٣
   داشته باشديد منشأ الهي بايگذارل قانونيبه چه دل. ٤
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  هشتم درس

  ها حكومت اهداف 
  ييوال ريغ يها حكومت با ييوال حكومت تفاوت و

  
  
  :ن درسي ايريگرود تا پس از فراير انتظار مياز فراگ

   آشنا شود؛ييوال ريغ يها حكومت با ييوال حكومت تفاوت و ها حكومت با اهداف. 1

  دا كند؛يباور پ يي حكومت واليازهايبه امت. 2

  . او نمودار گرددي در زندگيي به حكومت واليبنديپا. 3

  
ـ    يش خود اهداف  يش و رو  يداي در پ  ياسيهر نظام س    طبـق آن     وکنـد     ي را دنبال م

توان به صـورت      يها را م    ن راستا، حکومت  يدر ا . دکن  ي م يزير   خود برنامه  يبرا
ـ م نمـود کـه هـر        يتقـس » يـي رواليغ«و  » يـي وال« به دو قسم     يکل ک از آن دو   ي

 .ان خواهد شدي با هم دارند که بييها تفاوت

  ييوال حكومت اهداف. 1

 کـه   ن نکتـه توجـه داشـت      يد به ا  ي با ييقبل از پرداختن به اهداف حکومت وال      
 از  يت در آن به طور انحصار     ي از حکومت است که حاکم     ي مدل ييحکومت وال 

گـر،  يبه عبارت د  . کنديدا م ي پ يده تجل ي برگز يها   انسان يآنِ خداست و از سو    
ـ         ي مدل ييحکومت وال   خـدا قـرار دارد و       ي از حکومت است که در رأس آن ول
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ف يد و به وظـا    کنن  يدا م يت پ ي حکومت با اذن و اشراف او مشروع       ي نهادها ةهم
ـ يب  با جهانين نظاميپردازند و چن يخود م  ـ  توحين ـ يدي ن بـا فطـرت   ي و همچن

  ١. دارديخوان  هميانسان
ت        : شود  از چهار ركن تشكيل مى     ييحکومت وال  خـدا، ديـن، رهبـر و امـ .

ن، تار و پود حکومت واليى ايمان به خدا و عمل به ديـن اسـت و كـسى                   يبنابرا
ت نيـز بـر                ةر قلّ شايستگى رهبرى را دارد كه د      ايمان و رابطه با خـدا باشـد و امـ 

كند و تعامل آنها نيـز بـر اسـاس ديـن انجـام               اساس عقل و ايمان با او بيعت مى       
 . شودي از آنها اشاره ميکند که به بعض ي را دنبال ميگيرد و اهداف مى

  ياخالق يها يستگيشا و ياسالم يها ارزش جيترو. 1-1

 و  ي اسـالم  يهـا   ج ارزش ي تـرو  يـي ومـت وال  ن اهـداف حک   يتر   از بزرگ  يکي
هـا و      تمـام تـالش    يين معنا که حکومت وال    ي است، بد  ي اخالق يها  يستگيشا

ا ي ي اعم از واجبات اله    ي اسالم يها  سازد تا ارزش    يتمام سازوکارها را فراهم م    
ــويغ ــأثيرواجبــات کــه در رشــد معن ــد و همچنــير جــدي جامعــه ت ن ي دارن

  .دينه و بارور نمايعه نهاد را در جامي اخالقيها يستگيشا

  انسان يتعال و رشد و تيترب و ميتعل. 2-1

هـا     انـسان  يت و رشد و تعـال     يم و ترب  ي تعل ييگر از اهداف حکومت وال    ي د يکي
 اسـت،  آن و ممارسـت  و تكـرار  مطلب القاى معناى به در لغت تعليم .است

٢.متأثرشود ازآن متعلّم كه چندان
ـ «از  اسـت  عبـارت  در اصـطالح  اما   راهمف

 ي معنـا ٣.»شـود  واجـد  را دانـشى  مـتعلم  اينكه براى و عوامل ها زمينه كردن
                                                                 

  .١٧محوري، ص واليت. 1
  .علم ةواژ اصفهانى، راغب فردات،الم. 2
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 ٨٩     يي وال ريغ يها حکومت با ييوال حکومت تفاوت وها  اهداف حکومت

  A-S-80  ـ١ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٨٥ ص ـ ١١٢ ـ ٢٨/٠٣/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 فعليـت  بـه  بـراى  و عوامـل  هـا  زمينه كردن فراهم: ز عبارت است ازيت نيترب

و شكوفا نمودن استعدادهاى درونى انسان درجهت مطلوب و استفاده  رساندن
اسـت کـه     بـر آن     يـي  تمام تالش حکومت وال    ١.هاى صحيح و مناسب     ازروش

ـ  يابنـد و در مـس     ي يي رها يد تا مردم از جهل و نادان      ينه را فراهم نما   يزم م و  ير تعل
ـ  ن ي اله يايت از اهداف مهم انب    يم و ترب  يکه تعل   رند، چنان يت قرار گ  يترب ز بـوده،   ي

 :ديفرما يقرآن در رابطه با آن م

ِهم آياِتـهِ و يـزَّكيِهم و       الْاميينَ رسولًا ِمْنهم يْتلُوا عَلي     بعثَ ِفى    هو الَّذى   
. َضـاللٍ مبـينٍ    يعلِّمهم اْلِكتـاب و اْلِحْكمـةَ و انْ كـانُوا ِمـنْ قَبـلُ َلفـى               

  )2:جمعه(
نخوانده پيامبرى از خودشـان    مردمِ درسةاو خدايى است كه در ميان تود  

 و بـه    كنـد، ) و تربيـت  (برانگيخت تا آياتش را برآنها بخواند و آنها را تزكيه           
و حكمت بياموزد، هرچندكـه پـيش ازآن درگمراهـى          ) قرآن(آنان كتاب   

  .آشكارى بودند
ن اساس، تعليم و تربيت نفوس، تأديب رعيت به آداب الهـي و اخـالق     يبر ا 

ها از اخالق زشت و رذيلـه از اهـداف حکومـت              صالح و بر حذر داشتن انسان     
  .ز بوده استي  ن�پيامبر

هـاي    کردنـد، ارزش    تران را زنده به گـور مـي       ، دخ �امبري عصر پ  ةدر جامع 
پيشگي و تجاوز بـه محرومـان         ناپسند اخالقي و نژادي بر آنان حاکم بود و ستم         

، با خواندن آيات دلنشين خدا و تبيين        �خصلت آنان شده بود، اما پيامبر اسالم      
ت صحيح  يمعارف زالل، آنان را رام کرد و، با تعليم حکمت، مبناي اخالق و ترب             

ـ ، عالوه بر اين که شخص پ      يه آنان آموزش داد؛ در حکومت نبو      را ب   بـه   �امبري

                                                                 

  ).تصرف بااندكى( ٥ص  يكتا، شكوهى محسن اسالمى، تربيت و تعليم. 1



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ٩٠

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

داد، در اعـزام حاکمـان        يت م يتربيت و تزکيه نفس و تهذيب اخالق حسنه اهم        
  .فرمود  توصيه ميينيمنصوب از طرف خود نيز به اين هدف اجتماعي و د

  فقر و ينابرابر با مبارزه و ياقتصاد عدالت و رفاه نيتأم. 3-1

 و مبـارزه بـا      ين رفاه، عدالت اقتصاد   ي تأم ييگر از اهداف حکومت وال    ي د يکي
 آن است تا   يني و تالش حکومت د    ين معنا که تمام سع    يبد.  و فقر است   ينابرابر

 مـردم فـراهم     ي را برا  ينه اقتصاد يژه در زم  يو  ها، به   نهي زم ةش در هم  يرفاه و آسا  
هـا    يهـا و نـابرابر      يالتعد  ي ب يد که جلو  يم نما ي تنظ يت را طور  يد و وضع  ينما

هاي مادي جامعه بر اسـاس        تأمين نياز . گرفته شود و به شدت با آنها مبارزه شود        
ـ و  عدالت و تدبير در معيشت مردم، به       ژه حمايـت از مستـضعفان، از وظـايف         ي

 و  يواقعيت اين است كه اهتمام به تأمين عدالت اقتـصاد         .  است ينيحكومت د 
 در اسالم بدان توجه جدي شده و بـراي ايـن             امري است كه   يرفع فقر و نابرابر   

بنابراين، حكومـت اسـالمي وظيفـه       . كار راهكارهايي در نظر گرفته شده است      
 بكوشد و عوامل گرسنگي يعدالت يدارد كه در اصالح دنياي مردم و رفع فقر و ب         

  .كن سازد اي و شكمبارگي جمع ديگر را ريشه دسته
هـاي عمـومي      ا كه به دارايـي    حكومت اسالمي وظيفه دارد دست كساني ر      

هاي عمـومي را از دسـت آنـان           اند كوتاه نمايد و دارايي      مسلمانان تعدي نموده  
، در روزهاي آغازين حكومت خود،      �يروست که حضرت عل     ازاين. رهاسازد

اي ناعادالنه  عده� حضرت المال، استرداد اموالي كه پيش از آن تقسيم برابر بيت
هـاي اصـلي و       رسنگي از محرومان را جزو برنامه     تصرف نموده بودند، و رفع گ     

  ١.مهم حكومت خود اعالم نمود

                                                                 

  .١٥نهج البالغه، خطبه. 1



 ٩١     يي وال ريغ يها حکومت با ييوال حکومت تفاوت وها  اهداف حکومت

  A-S-80  ـ١ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٨٥ ص ـ ١١٢ ـ ٢٨/٠٣/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

  ياجتماع تيامن و يآزاد نيتأم. 4-1

ـ  مردم است، ز   يت اجتماع ي و امن  ين آزاد ي تأم يني از اهداف حکومت د    يکي را ي
 است ابتدايى حق دارد؛ بشر كه است حقى اول كه، است امورى از يكى آزادى«

 آزاد اعمـالش  در باشـد،  آزاد خـويش  آراى در. باشـد  آزاد بايد كه دارد بشر كه
 از بزرگتـرين  يت اجتماعي آزادى و امن  ١.»باشد آزاد مملكتش در خودش باشد،

از موجـودات،   . هاى انسانى است    ترين ارزش  يهاى خداوندى و از عال     موهبت
رو، ايـن شايـستگى را        انـد، ازايـن    منـد شـده    ها از نعمت عقل بهـره       تنها انسان 

 حيات گذارند و، با اختيار، صـراط مـستقيم الهـى را             ةاندكه آزاد پا به عرص     فتهيا
موهبت . ت کامل سرنوشت سعادتمندشان رارقم بزنند     يبرگزينند وآزادانه با امن   

آزادى، به عنوان يك كمال و ارزش انسانى، وسيله وگـذرگاه اسـت نـه هـدف                 
 و شــكوفايى اى بــراى رهــايى ازاســارت و بردگــى، رشــد وتوقفگــاه، وســيله

ها براى فـتح   ها و استيفاى حقوق، گذرگاهى كه انسان   استعدادها، انجام تكليف  
آزادسـازى و رهـايى     . هاى شامخ كمـال انـسانى سـخت بـدان نيازمندنـد            قله

هـاى مستـضعف از چنگـال ظالمـان و سـتمگران، و از               هاى مردم و انسان    توده
ـ          ـ ن در ا   اسـت کـه قـرآ      يزنجيرهاى اسارت و بردگـى از اهـداف اله نـه  ين زم ي

  :ديفرما يم
  )157: اعراف. (كاَنت عَليِهم و يَضع عْنهم اصرَهم و الْاغْاللَ الَّتى

و زنجيرهـايى را كـه بـر        ]  يوغ بندگى و بردگى و اسارت     [و بارهاى سنگين    
  .دارد آنها بود برمى] دوش وگردن[

ـ ين اهـداف حکومـت د     يتر   از مهم  يکيد  يشا ـ  امن ي برقـرار  ين ـ  تي  ي داخل
. شـود   يت دانسته م  ي امن يل دولت برقرار  ي که راز  تشک    يي باشد، تاجا  يوخارج

  :ديگو ي جامعه ميريگ ح علت شکليخلدون پس از تشر ابن
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  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ٩٢

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 آن انجام   ةلي جهان به وس   يد و آبادان  ي بشر حاصل آ   ين اجتماع برا  يهرگاه ا 
به دسته  يا  ان آنان باشد تا از تجاوز دسته      ي در م  يد حاکم ير با يرد، ناگز يپذ
 ١. بشر مخمر استيوانيع حيرا تجاوز در طباي کند، زيريگر جلوگيد

ـ ي بشر، حکومت د   يعت تجاوزگر يل وجودطب يبه دل   در صـدد اسـت تـا        ين
دانند   ي م يت را عامل  ي امن �يامام عل . رديجلوي تجاوز قدرتمندان به ضعفا را بگ      

ن بـه کـار خـود        آ يةشـوند و در سـا       يمند م   که مؤمنان وکافران هر دو از آن بهره       
  :شوند يمشغول م

مـان کـار    يازمندند تا در حکومت اومرد بـا ا       يا بد ن  يمردم به زمامدار خوب     
کـار  يبا دشمنان پ... ه حکومت او يش کند و کافر بهره  خود برد ، در سا       يخو

 ٢. او حق ناتوان را از توانا بستاننديرويمن سازند وبه نيکنند وراه ها را ا

ت و سالمت دو نعمـت هـستند        يامن«: دي فرما يز م ين � اسالم يامبر گرام يپ
ـ       ياريکه بس  ـ  ٣».شـوند   ي از مردم درآن مغبـون م ـ    ي همچن  فلـسفه   �ين امـام عل

  :دارند يان مين بين را چني خود با دشمنان دينبردها
 بـه دسـت آوردن قـدرت        ي مـا بـرا    يري که جنگ و درگ    يدان  يا تو م  يخدا

ـ  حق ود  ياه  م نشانه يا وثروت نبود بلکه خواست    يوحکومت دن  ن تـو را بـه      ي
ـ        يها  نيم ودر سرزم  يش برگردان يگاه خو يجا م تـا   ي تو اصـالح را ظـاهر کن

ن و مقـررات    ي کننـد و قـوان     يات در امـن وامـان زنـدگ         دهيبندگان ستمد 
   ٤.گر اجرا گردديات بار د شده فراموش

 و  يري در دوران خالفت با متخلفان و مجرمان و دسـتگ          �يت امام عل  يقاطع
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 ٩٣     يي وال ريغ يها حکومت با ييوال حکومت تفاوت وها  اهداف حکومت

  A-S-80  ـ١ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٨٥ ص ـ ١١٢ ـ ٢٨/٠٣/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 ي هـر دولـت اسـالم   ي براي کامليبدون فوت وقت آنها الگوع و يمجازات سر 
 يانت شده بـود و    ي از فرماندارانش که مرتکب خ     يکي به   يا   در نامه  �امام. است

  ١.فر خواهم داديابم تو را کيد کرد که اگر به تو دست يرا تهد
ـ ين اسـاس،    يبر ا  ـ ي از اهـداف ارزشـمند حکومـت د        يک  آن اسـت کـه      ين
ـ ن را آزاد سازد و امن     ي و ظالم   دربند استعمار  يها  انسان ـ ت فراگ ي ر را در جامعـه     ي

ت بـه سـر   ي کامل در چارچوب اسالم در امن يد تا همه انسانها با آزاد     يبرقرار نما 
  .ببرند

  ياله حدود و احكام ياجرا. 5-1

ن يرا دي است، ز ي احکام و حدود اله    ي اجرا ينياز جمله اهداف مهم حکومت د     
برخـوردار  ... ات، زکـات و  يمانند قصاص، د ين و احکاميمقدس اسالم از قوان   

  . د اجرا شونديط بايستند و در هر شرايبردار ن لياست که تعط
 اسـت بلکـه از اهـداف        يني نه تنها از اهداف حکومت د      ي احکام اله  ياجرا

  :ديفرما ين رابطه ميکه قرآن در ا چنان. باشد يز مي نيامبران الهيبعثت پ
هِ            بِاْلهدى ارسلَ رسولَه  هو الَّذى    .  و دينِ اْلحقِّ ِليْظهِرَه عَلـى الـدينِ ُكلـِّ

  )28: فتح(
 ةاو خدايى است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاده تا آن را بر هم                

 ابعاد وسيع و جامعيـت فراگيـرش در زمـين           ةو با هم  [اديان پيروز گرداند    
  ].حاكم گرداند

م و قوانين مترقّى اسالم، و توجه به        با مرورى هرچند اجمالى وگذرا براحكا     
 آن  ة اجزاى آن وجود دارد، و نيـز گـستر         ةآميختگى و ارتباط منطقى كه ميان هم      

ورات عبـادى گرفتـه تـا    گيـرد، از دسـت   برمـى   ابعاد زندگى انسانى را در    ةكه هم 
                                                                 

  .٥٤٩ص ،٤٢ ةنام، همان. 1



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ٩٤

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

يـابيم   راحتى درمى  به... قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و        
ويـژه آيـين مـسيحيت،        سمانى اسالم برخالف ديگر اديان كنونى، به      كه تعاليم آ  

شـود تـا فقـط       تنها در برخى احكام عبادى و دستورات اخالقى خالصـه نمـى           
هاى فـردى بـه خداپرسـتى و امـور        انسان با خدا و گرايش     ةدرصدد ايجاد رابط  

بلكه تنوع و حجم احكام و قوانين آن به حـدى اسـت كـه               . اخالقى باشد و بس   
ن اسـاس،  يبـرا .  شدن نيازمند تـشكيل حكومـت اسـالمى اسـت       ييراى اجرا ب
 از  ين، مقـررات و احکـام اسـالم       ين دسته از قوان   ي ا يافت که اجرا  يتوان در   يم

ـ ياهداف حکومـت د    ـ يامـام خم  . هـد داشـت    قـرار خوا   ين ـ   در ا   �ين نـه  ين زم ي
  :ديفرما يم

مـا  يم جمهورى اسالمى معنايش اين نيست كـه فقـط           يگو حاال كه ما مى   
. رأى به جمهورى اسالمى داديم ديگر به باقى كارهـاى ديگركـار نـداريم             

 مردم رأى بدهند يا اكثريت      ةجمهورى اسالمى معنايش اين است كه هم      
اي كـه     رأى بدهند به اينكه جمهورى لكن احكام، احكام اسالم، جمهورى         

اگر يك جمهورى باشد كه قانونش قـانون  . در او قانونش قانون اسالم باشد 
   ١.خواهند و رأى برآن دادند اسالم نباشد اين آن نيست كه ملّت ما مى

، پس از تبليغ و ترويج دين اسالم و تأسيس حکومت           � اسالم يامبر گرام يپ
ن هدف حکومت او اجـراي      ي متدين و صالح، بزرگتر    ةدر مدينه و تشکيل جامع    

قـررات   با آوردن بهترين م    �حضرت  آن. احکام، قوانين و مقررات اسالمي بود     
قضاوتش بر اساس ما انـزل      . زندگي تمام توانش را در پياده کردن آنها به کار برد          

 طبـق دسـتور   �پيـامبر اسـالم  . اش بر معيار وحي اسـتوار بـود   اهللا و امر و نهي   
  خداوند، وظيفه داشت تا بر اساس قوانين نازله در بعد حقوق کيفري، عمـومي              
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 ٩٥     يي وال ريغ يها حکومت با ييوال حکومت تفاوت وها  اهداف حکومت

  A-S-80  ـ١ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٨٥ ص ـ ١١٢ ـ ٢٨/٠٣/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 �ف دولت اسالمي پيامبر اعظم    هد الم،کپس، در يک    . خصوصي حکم نمايد   و
  .محوري است تثبيت قانون، اجراي آن و ايجاد فرهنگ قانون گرايي و قانون

  ييرواليغ يها حكومت اهداف. 2

  .شود ي از آنها اشاره مي دارند که به برخيز اهدافي نييروالي غيها حکومت

  رفاه نيتأم. 1-2

ن يتـر  بـزرگ .  اسـت ن رفاهي تأمييروالي غيها  از اهداف مهم در حکومت  يکي
ـ اما رفـاه و آسا . ش باشندين است که مردم در رفاه و آسا  ي آنان ا  ةدغدغ  کـه  يشي

ش و  ين باورند کـه آسـا     يآنها بر ا  .دهند  يت م يپسندند و به آن رضا      يخودشان م 
ن يرفاه مورد نظر در نزد آنها بد. ده استي که حاصل شود پسنديرفاه به هر شکل

ق ي باشد، اگر چه از طر     يش و راحت  ي در آسا  يديچ ق يمعنا است که انسان بدون ه     
ن يچن.  به دست آمده باشد    ي و اخالق  يني د ين و باورها  ينامشروع و بر خالف د    

  .بند باشديد به آن پاي است که حکومت بايش از جمله اهداف مهميرفاه و آسا

  )ييرها(يآزاد نيتأم. 2-2

تـرين هـدفي      آزادي مهـم  .  است ي آزاد ييروالي از اهداف مهم حکومت غ     يکي
ـ   ييروالي غ يها  است كه حكومت   طبـق ايـن ديـدگاه    . كوشـند  ي در تحقق آن م

 ايـن   ةنيشيآزادي حتّي بر رفع تبعيض و توزيع عادالنه امكانات اولويت دارد و پ          
هـاي كليـسا و       گيـري   گردد به سـخت     يپردازان غربي برم    ديدگاه در بين نظريه   

 .اجبار مردم براي اقامت در تحت لواي دين

، آزادي و استقالل فردي هـيچ قيـد و          يانديشة حکومت ليبرال دمکراس   در  
هركس مجاز است تعريف خاص خودش را از سعادت و هـدف          . شرطي ندارد 

ا سعادت ديگـران  يا خير  يكس حق ندارد، به بهانة حق      هيچ. زندگي داشته باشد  



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ٩٦

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

را مجبور يا ترغيب به انتخاب الگوي خاصـي از زنـدگي كنـد، زيـرا ايـن كـار                    
مبنـاي ايـن نظريـه آن اسـت كـه از نظـر              . محدود ساختن استقالل فردي است    

. ها هيچ انتخاب و تصميمي بر انتخاب و تصميمي ديگر برتري ندارد        ليبراليست
تر بودن يا برتر بودن برخـي مبـاني           معقول. ها و تصميمات برابرند     همة انتخاب 

١.شود د نميبر ديگري دليل دخالت در حريم و قلمرو خصوصي افرا» خير«
 

شناختي ايـن     گرايي و پلوراليسم معرفتي مبناي معرفت       شكاكيت يا نسبيت  
طبق ايـن   . کنند  ي آنها را دنبال م    يبرال دمکراس ي ل يها  نگرش است که حکومت   

ديدگاه، شناخت حقيقي از مصالح و خيرات امكان ندارد تا بتواند معياري كلـي              
 هيچ نظام اخالقي و معرفتي بيرون از     .و الزامي براي تنظيم و كنترل رفتار ما باشد        

  ٢.خواست و ارادة ما معتبر نيست تا خواست و ارادة ما را كنترل كند
توانـد بـا اسـتمداد از         اين مبنا از ديدگاه اسالم مردود است، زيرا عقـل مـي           

. براي عموم مردم فـراهم سـازد  را نجات  ومعرفت وحياني حد نصاب سعادت     
ـ    تواند  عقل گرچه به تنهايي نمي     هـاي وصـول بـه        هـا و روش      راهكـار  ة بـه هم

رو، اسـالم     ازايـن . سعادت انسان دست يابد اما با مدد وحي اين توانايي را دارد           
بر مبناي اصول اسالم، آزادي غايت و ارزش مطلـق          . نگاه متعادل به آزادي دارد    

اي است براي حركت انـسان بـه سـوي كمـال نهـايي بـه                  آزادي وسيله . نيست
توان گفت آزادي واقعي انسان در        مي.  از سر گزينش و اختيار     صورت آگاهانه و  

 خداپرستي و رهايي از قيد خودخواهي و اسـارت          ةانديشة اسالمي تنها در ساي    
سد مهم در برابـر آزادي واقعـي انـسان خودخـواهي و      . شود  شهوات تأمين مي  

  ٣.هاي نفس اماره است انقياد به خواسته
                                                                 

  .٣٢، ص٢٢ششم، شسال  نشريه علوم سياسي،احمد واعظي، ، »اسالم و ليبراليسم«. 1
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  .٥٧درآمدي بر نظام سياسي اسالم، محمد جواد نوروزي، ص. ک. ر. 3
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 نظـر ليبراليـسم تنهـا رهـايي از موانـع            نكتة ديگر آن است كه آزادي مـورد       
گونه كـه مكاتـب    بيروني است؛ ليبراليسم به آزادي دروني توجهي ندارد، همان       

هاي شرقي، مانند بوديسم تنها آزادي بيرونـي را مطـرح             ژه عرفان يو  عرفاني، به 
اما حقيقت اين است كه براي كمال انسان و شكوفايي اسـتعدادهاي            . سازند  مي

بايد به آزادي دروني، يعني رهـايي از قيـد و بنـد هـوا و هـوس و                   متعالي او هم    
تعلّقات نفساني توجه شود و هم به آزادي بيروني در حد معقـول آن، يعنـي بـه                  

. ها و حقايق واالي الهي تصادم نداشته باشد، بها داده شـود             اي كه با ارزش     اندازه
 آزادي بيروني را نيز بـه       نبودِ اهتمام به آزادي معنوي و رهايي از قيد و بند دروني           

  .اندازد خطر مي
  : فرمايد مي�  پيامبر خاتمةقرآن در بار

انـد از مؤمنـان     و زنجيرهايي را كه بر خود نهـاده  هاي گران و غل پيامبر بار 
  )١٥٧: اعراف.(دارد مي بر

اگر در انديشة ليبراليسم واالترين هدف و اصـل بنيـادين در تنظـيم روابـط             
تـرين   هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ است، و مهـم        رصهاجتماعي آزادي در ع   

 ةها برابـري اقتـصادي و كاسـتن از فاصـل            اصل و آرمان در نظرية سوسياليست     
شـود، غايـت اصـلي و كمـال مطلـوب در مكتـب اسـالم                  طبقاتي عنـوان مـي    

محوري و وصول انسان بـه قـرب حـق اسـت و آزادي و برابـري بايـد در                      خدا
» ِليعبـدونِ  إِلَّـا  اْلـإِْنس  و الِْجـنَّ  َخلَْقـت  مـا  و« که   خدمت اين هدف نهايي باشد    

  ).٥١:ذاريات(

  يت اجتماعيامن. 3-2

ن ي است، بـد   يت اجتماع ي امن ييروالي غ يها  گر از اهداف حکومت   ي د يکي
 نظـم در روابـط      يل برقـرار  يت جامعه از قب   يمعنا که حکومت درصدد است امن     

 خود قرار دهد تا مردم      ي کار ةها را در برنام    ي، مبارزه با ظلم و ناهنجار     ياجتماع
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ـ اگرچـه امن  .  خـود بپردازنـد    ة روزمـر  يش کامل به زنـدگ    يت و آسا  يدر امن  ت ي
 يهـا    اسـت کـه در نظـام       يين شعارها يتر   از مهم  ي و حقوق شهروند   ياجتماع

، مطرح است امـا در عمـل مـردم آن    يبرال دمکراسيژه در نظام ليو ، به ييرواليغ
 يهـا    چندان برخوردار نبـوده ، از خـشونت در حـوزه           يتينن ام يکشورها از چن  

  .ستنديبهره ن يمختلف ب
  
  

  پرسش

  .دي را نام ببرييوال حکومت اهداف. ١
  .ديح دهي را توضييانسان در حکومت وال يتعال و ورشد تيوترب ميت تعلياهم. ٢
  .ديح دهي را توضيي در حکومت والياله حدود و احکام يت اجراياهم. ٣
  .دي را نام ببرييرواليغ يها حکومت اهداف. ٤
  .ديح دهي را توضي آزادةسم درباريبرالي اسالم و ليها دگاهيتفاوت د. ٥
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  نهم درس

   حاكم و رهبر مطلوبهاي يژگيو 
  
  
  :ن درسي ايريرود تا پس از فراگير انتظار مياز فراگ

  آشنا شود؛ مطلوب رهبر و حاكم يها يژگيو با. 1

  كند؛ دايپ باور لوبمط حاكم يژگيو به. 2

  .گردد نمودار او يزندگ در مطلوب حاكم از اطاعت. 3

  
ن معنا که در هر ي حاکم و رهبر مطلوب است، بدي از ارکان حکومت اسالميکي

ط بـه عنـوان     ي اسالم، وجود رهبر واجد شـرا      ياسيژه نظام س  يو  ، به ياسينظام س 
ـ ه و اهميت آن ن     و الزم است و جايگا     ي ضرور يتگر و سکاندار نظام امر    يهدا ز ي

اى  ع و ارزشمند بوده، از ظايف و اختيـارات گـسترده         يار رف يدر نظام اسالمى بس   
  .برخوردار است

 از آنهـا اشـاره   يز برخوردار است که به برخي نييها  يژگيرهبر مطلوب از و   
  .شود يم

  )اجتهاد و فقاهت(قانون به علم. 1

ک رهبر  ي است که    يياه  يژگي از جمله و   ي قانونگذار ةصالحيت علمى در حوز   
ـ  با ي در حـد   ي و اجتهاد  يرهبر مطلوب از نظر فقه    . د داشته باشد  يمطلوب با  د ي
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ـ  انبيـا،  وارث   عنـوان  بـه  رهبـر مطلـوب    را از يباشد که بتواند فتوا دهد، ز       ةخليف
رهبـر   اسـاس،  بـراين . است شده ياد  برمردم �امام زمان  حجت  و �خدا رسول

 مـسائلى  كرده، در  بيان را مسائل حكم ىفقه موازين و شرعى ادلّه طبق مطلوب
 نيز و. كند  يصادر م  نيز را ثانويه است احكام  اموركشور و حكومت مربوط به  كه
 نباشد، ممكن ثانويه و اوليه احكام اجراى ترى،  مصالح مهم  بر بنا كه، مواردى در

ـ كند افزون بـر ا      يم بيان را حكومتى احكام ـ ن، با ي  در  ين جـار  ي بـه قـوان    يستي
 مـسائل  ي آن آگـاه ة داشته باشد تا بتوانـد بـه وسـيل     ي کاف ييخود آشنا مملکت  

ـ  بـر ا .راحل وفصل كند  ... سياسى و اجتماعى و    دو مطلـوب  رهبـر   ن اسـاس،  ي
 :د داشته باشديدسته از علوم را با

ا همـان اجتهـاد مـصطلح را        ي ياستنباط احکام اله  مطلق   ييتوانا :دستة اول 
 يمردم سزاوار به خالفت کس     «:ديفرما يبطه م ن را يدر ا  �يامام عل  .داشته باشد 

  ١».باشد است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر
ـ  با ،نيبنـابرا .  باشد ي احکام اله  يد مجر يرهبر با ،  يحکومت اسالم  در د از  ي

 يط مختلف زمـان   يتا در شرا   ٢ داشته باشد  ير اسالم اطالع کاف   ياحکام ثابت ومتغ  
ـ  ا ةالزم. ن احکام  باشد   ي جامعه بر اساس ا    ة قادر به ادار   يو مکان   ن امـر اجتهـاد    ي
ن يتواند مسائل مستحدثه را حل و بر فروع د          ي است که م   ين شخص ي و چن  است

   .ق دهديتطب
ـ و بـه ،   در عصر حاضر   يرهبر :دستة دوم  ـ   ي ـ ي س يط رقـابت  يژه در مح  و  ياس

 ة ادار يچگـونگ قانون و    نسبت به    يي و اطالعات باال   يازمند آگاه ي ن ،يالملل نيب
 جامعـه اسـتفاده     ةن ادار ي نو يها هدفمند جامعه است تا بتواند از روش        و يعلم

به عبـارت    .ده رقبا باشد  يچي پ يها ص روش ي قادر به تشخ   ،گري از طرف د   ،کند و 
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 ١٠١      حاکم و رهبر مطلوب هاي ويژگي
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 خود را به طـور      ي و خارج  يط داخل يمح ها بتواند  ين آگاه ي با استفاده از ا    ،گريد
وسف در برابر   ي که  حضرت     ياز موارد  يکي ل،  ين دل ي به هم  . کند ييق شناسا يدق

ـ    .)٥٥:وسفي(م بودن خود بود     يد کرد عل  يفرعون مصر بر آن تأک     م ي منظور از عل
] بـود  امبر خدا ين جهت پ  يوسف از ا  يکه  [ نبود   ينجا علم به احکام اله    يبودن در ا  
ـ  ا . بود يدار  امور خزانه  ة ادار يچگونگبه   و دانش بروز او نسبت       يبلکه آگاه  ن ي

ـ رت و ب  يط و اوضاع و احوال و هم داشـتن بـص          يشامل فهم شرا   هم   يآگاه نش ي
  .باشد ي ميکاف

  تقوا و عدالت. 2

 .عدالت به معناى عادل بودن، انصاف داشـتن، دادگـر بـودن و دادگـرى اسـت                
رود و او     اسالمى انتظارى جـز عـدالت نمـى        ةازيك سو، از رهبر مطلوب جامع     

 ةسوى ديگر، افراد جامع    از. دبايد براى اجراى عدالت، نخست، خود عادل باش       
 عـدالت در رهبـرى بـه اجـراى عـدالت در      ةاسالمى نيز با آگاهى از وجود ملك      

اگر رهبر عادل نباشد، در اداى حق مـسلمين،         . شوند جامعه اميدوار و دلگرم مى    
  .ممكن است نتواند عادالنه رفتاركند ... اجراى قانون و

 ١.مـر او و پرهيزكـارى اسـت    تقوا به معناى پرهيز، ترس ازخـدا واطاعـت ا         
 اسالمى، افزون بر ايمان و اعتقاد كامل به مبـانى و اصـول              ةشك، رهبر جامع    بى

 نفسانى تقوا باشد كه او را وادار به ترك گناهان و انجـام              ةاسالم، بايد داراى ملك   
اى كه در هر حال بر هواى نفس خويش مسلّط باشـد             به گونه  تكاليف الهى كند،  

  .كس ديگر اطاعت نكند فرمان خدا از هيچو جز پيروى از 
 ي کـه قـرار اسـت رهبـر        يي فقها ي برا يت اصل يدو خصوص   بر ،تيدر روا 

 مخالفـاً «، » ا لنفـسه صـائنً « : د شده اسـت يرند تأکيبر عهده گ    را ي اسالم ةجامع
                                                                 

  .»تقوا«فرهنگ عميد، ذيل واژه . 1
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ـ  که مهـار نفـس خـود را در اخت          يکس يعني ١،» هواه يعل  ي و بـا هواهـا  ردار داي
  .ورزد يمخالفت مبا آنها ند و ک ي خود مبارزه مينفسان
   : استيل اساسي دلچندن امر به يا

ـ  ،هـا  انـسان هدايت  که   ن است ي در اسالم ا   ي رهبر ي از اصول و مبان    -   ن ي اول
 را بـه اجـرا      يتين مـسئول  يتواند چن  ي م ي رهبر ، پس .ن باشد آن هدف   يتر مهم و

٢.ت شده باشديدرآورد که خودساخته و هدا
 

 .د اسوه و الگو باشـد     ي رهبر با  ن است که  ي ا  اسالم در ي از اصول رهبر   يکي -
ـ          ي متق يد انسان ي رهبر با  ،ين امر ي چن يبرا ن ي و خودساخته باشـد تـا بتوانـد چن

ـ  «: ديفرما يم � اسالميامبر گراميرا پي ز،فا کند ي را ا  ينقش  يمردم از نظـر اخالق
  ٣».ه هستند تا به پدرانشانيشتر شبيبه زمامدارانشان ب

 ةن است که اگر دارند    يا» قدرت «ي اصل يژگيم، و يري نپذ چه رم و ي چه بپذ  -
ـ نخـوت و روح     او را به فساد کشانده و غـرور و         ،آن مهذب نباشد   ت و  ي سـبع  ةي

ـ شود باور بـه ا     ين امر م  يآنچه مانع از ا   .دهد ياو پرورش م    را در  ياستبداد رأ  ن ي
 د به او حساب پس    ي با ي جهان ناظر اعمال است و روز      يامر است که مالک اصل    

  :اد بزندين فريدارد که چن يرا وام� يعلحضرت  ين امر حتيهم. داد
ـ به سر بـرم      ٤ سعدان ي خارها ي اگر تمام شب را بر رو      ،سوگند به خدا   ا بـا   ي

تـر دارم  تـا خـدا و        ده شـوم، خـوش    ين سو وآن سـو کـش      ير به ا  يزنج غل و 
 از بنـدگان    ي مالقات کنم که بـه بعـض       يامت در حال  يامبرش را در روز ق    يپ

  ٥. را غصب کرده باشمي از اموال عموميزي و چستم
                                                                 

  .٩٤، ص١٨ جوسائل الشيعه،. 1
  .١٦٨ص ،١٦٤خطبه نهج البالغه، . 2
  .١٤٤حراني، ص شعبه ابنقول، الع تحف .3
  .خاري سه شاخه و سخت گزنده که غذاي شتران است. 4
  .٢٢٤خطبه نهج البالغه، . 5



 ١٠٣      حاکم و رهبر مطلوب هاي ويژگي
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  :دهد ين فرمان مي چنيبه مالک اشتر نخع �پس امام
روز وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده و آنچـه              از شب و   يدر بخش 

  ١.ب و نقص انجام دهيع يکند ب يک ميرا به خدا نزد تو
 تمام  ي ندارد بلکه ضرورت آن برا     ياسي س ي تقوا اختصاص به رهبر    يژگيو

ـ يمرحـوم كل  . شـود  يت کامالً احساس م   يري و مد  يسطوح رهبر  ـ ي روا ين  از  يت
  : حضرت فرمود كند كه آن ي نقل م�امبر اكرميپ

 سه خـصلت    ي كه در و   يمگر بر كس   ستي جامعه برازنده ن   يامامت و رهبر  
 كـه بـه آن غـضب    يت خداوند بازدارد، حلمي كه او را از معص     ييتقوا: است
 كه حكومتشان   ي در حكومت راندن بر كسان     يكيو ن ش را كنترل كند     يخو

 مهربـان   ي آنـان هماننـد پـدر      ي كـه بـرا    ييرا به عهده گرفته است، تا جا      
  ٢.باشد

  ريتدب و عقل. 3

رهبر بايد طبـق    . براى انجام امور مهم، تدبير و آينده نگرى بسيار ضرورى است          
بـرى جامعـه در   قانون از اين ويژگى سود جويد تا بتواند، عالوه بر هدايت و ره   

ريزى كند و ابتكار عمـل را در           آينده جامعه اسالمى نيز برنامه     ةزمان حال، دربار  
ـ  باين است که رهبـر اسـالم   ير ا يمنظور از عقل و تدب    . دست بگيرد   يد شـناخت ي

.  کنـد داشـته باشـد      يخواهد در آن رهبر    ي که م  يطيط مح يق و کامل از شرا    يدق
 کالن نظام خـود را  ي راهبردهايظر کافک راهبر بزرگ است که با دقت ن     يرهبر  
د و، سـپس، ملـت و       ينما  يم م ي جامعه را ترس   ةنديانداز آ   کند و چشم    ي م يطراح

. کندي م ي مذکور راهبر  ي راهبردها يانداز در راستا    کشور را به سمت آن چشم     

                                                                 

  .٥٨٥ص ،٥٣همان، نامه . 1
  .٤١٧، ص١اصول كافي، کليني، ج. 2



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ١٠٤
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ـ  آن شناخت دق   ين و راهبرد و اجرا    ين تدو ين گام در ا   يتر  ن و مهم  ياول ق نقـاط   ي
ن شـناخت بـدون وجـود       يا. دات نظام است  يها و تهد  فرصتقوت و ضعف و     

نـد،  يگويز ميرت نينش که به آن بص يب. ديآي به دست نم   ياسي س ينش اجتماع يب
ـ يرکى و   يارى، ز يى دل، هوش  ينايى، ب ينايى، ب يى دانا ابه معن در واقع،     ١.ن اسـت  يق

ـ چيدهد تا پ  ي م ييتوانابه رهبر   ن صفت   يا ـ هـا را در هـر دو سـطح          يدگي ط يمح
هـا   يدگيچين پيمات خود را با توجه به اي تصمو درک کرده    يالملل  ني و ب  يداخل

  . ن اخبار و اوضاع واحوال زمان خود آگاه باشديد از آخريرهبر با .اتخاذ کند
  :ديفرماين خصوص ميدر ا� امام صادق

مجانِهِ لَاَتهِبزَم اِلماِبس الْعهِ اللَّوَلي2. ع  
 زمـان ] مختلـف  هـاى   راه و گوناگون شرايط و [حوالا و اوضاع به كه كسى
  .شود نمى واقع اشتباهات هجوم مورد باشد، آگاه خود

ک و کنار هم گذاردن     يص و تفک  ين، الزم است که رهبر قدرت تشخ      يهمچن
گر، يبه عبارت د  . ج آنها را داشته باشد    ي و سپس کشف نتا    يبند  اطالعات و جمع  

 دشـمن را درک     يهاها و برنامه  ر دارد راهبرد  اي که در اخت   يقادر باشد از اطالعات   
  . دي نماينيبشينده رخ دهد پي را که ممکن است در آيکند و حوادث

  : ديفرمايم� يامام عل
  ٣.شود يدا مينش آشکار و هويب ها بر اهل ها و پنهان دهي که پوشيبه راست

  :ديفرمايم� ن امام صادقيهمچن
 سـرْعةُ  َتزِيـده  َفَلـا  الطَّرِيـقِ  َغيـرِ  عَلى كَالسائِرِ بِصيرَةٍ َغيرِ عَلى الْعامِلُ
  4.بعداً إِلَّا الطَّرِيقِ ِمنَ السيرِ

                                                                 

 .٥٤٦، ص ١ج معين، فرهنگ فارسى، .  1
 .٢٦، ص١الکافي، ج. 2
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 ١٠٥      حاکم و رهبر مطلوب هاي ويژگي
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 يري اسـت کـه در مـس       يرت عمل نکند ماننـد کـس      ي بص ي که از رو   يکس
اد کنـد از    ير ز ين مس يدارد؛ هر قدر که سرعت خود را در ا        ياشتباه گام برم  

 .رديگيشتر فاصله مي بير اصليمس

  شجاعت. 4

بديهى است كه رهبرى براى انجام امور بايد به علم مديريت آگاهى كافى داشته              
تواند در زمان مقتضى تبديل به اقتدارگردد كه         باشد، اما مديريت درصورتى مى    
  ١.صفت شجاعت به آن افزوده شود

 ةگيرنـد   در نظام جمهورى اسالمى ايران، در بسيارى از مسائل مهم، تصميم          
رو، او بايـد از شـجاعت الزم برخـوردار     ازايـن . ولى فقيه و رهبرى است   نهايى  

ساز تاريخى، براى     باشد و بدون ترس و واهمه در لحظات حساس و سرنوشت          
 اسالمى، با قاطعيت، قدرت و شجاعت، تصميم مناسـب          ة جامع ةهدايت و ادار  

دي  فشرد، هرچنـد ايـن تـصميم بـا منـافع فـر             يرا اتخاذ كرده، بر اجراى آن پا      
  .ياگروهى مخالف باشد

 يف اله يت تکل ي است که مکلف به رعا     ياسالم فرد  ياسيس ةيرهبر در نظر  
ـ رهبـر با   ،گـر ي د ياز سو  .ن است يو اقدام بر اساس مصالح  اسالم و مسلم          در  دي

ـ  گـام بـردارد و ا      ي اسالم ة جامع ةتوسع جهت تکامل و   جـاد  ين امـر مـستلزم ا     ي
ـ باشان  يا ، آن در کنار . ن در جامعه است   ياديتحوالت بن  ـ د عـدالت را ز    ي  ير بنـا  ي

 يهـا  مخالفت ن و يانات سهمگ يدر برابر جر   ديبا رهبر   .اقدامات خود قرار دهد   
 کـه گـاه آنچنـان       ييهـا   کنـد، مخالفـت    يستادگيد ا ي ترد يا گسترده بدون ذره  

ـ  خـود را ن    ي آبرو ي حت ي را پشت سر خود دارد که رهبر       ي مردم يها تيحما ز ي

                                                                 

 .٦٨حقوق اساسى جمهورى اسالمى ايران، مرتضى نجفى اسفاد و فريد محسنى، ص. 1



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ١٠٦
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 ،يطين شــرايدر چنــ .کنــد ي مــيياحــساس تنهــانــد وکــامالً يب يخطــر مــ در
تنها از جان خود بلکـه      ه  د ن ي با يرهبر اسالم  ار حساس است و   ي بس يريگ ميتصم

 . استييار باالين مستلزم شجاعت بسيا ز بگذرد ويت خود نيثي از حيدر موارد
طلبد که قـادر بـه    ي را مي شجاعيها جاد تحول در جامعه انسانين، ايعالوه بر ا  

  . هستندخطر کردن
 ،رنـد يبر عهـده گ   جامعه رايتوانند رهبر يد دانست که ترسوها هرگز نم يبا

ـ ستند با آرامش خ   ي قادر ن  ين افراد يرا چن يز  نيتـر   صـدر در سـخت     ةال و سـع   ي
ـ ازا .ح اتخاذ کنند  يم صح ياحوال تصم  ن اوضاع و  يتر دهيچيپ ط و يشرا  در  ،رو ني

،  بـه مـردم مـصر      يا در نامـه   �يامام عل . د شجاع باشد  ي رهبر با  ،يدگاه اسالم يد
  :ديفرما يف مين توصي را چني مالک اشتر به عنوان فرماندار، ويهنگام معرف

 وحشت ي شما فرستادم که در روزهايرا به سو  از بندگان خدا  يا من بنده 
بـدکاران   گرداند، بر ي برنمي ترس از دشمن رويخوابد و در لحظه ها  ينم

  ١. استيک پسر حارث مذحجمال او. است  آتش تندتريها از شعله
  : ديفرما يز در نامه به مالك اشتر مين و

 غضبناك  يندبه كُ ....  بگمار كه    يكس را به فرمانده    انت آن يان سپاه ياز م 
 و ضـعف او را بـه زانـو    زديانگ ينم را بر يها و  يكس كه سخت   آن.... شود   يم

  ٢.آورد يدرنم
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 ١٠٧      حاکم و رهبر مطلوب هاي ويژگي
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  پرسش

  .دي رهبر مطلوب را نام ببريها يژگيو. ١
   در رهبر مطلوب دارد؟يقانون چه نقش به علم. ٢
  .ديرهبر مطلوب را نام ببر يت اصليخصوصدو . ٣
  .ديح دهير در رهبر مطلوب را توضيتدب و  عقليژگيو. ٤
   در رهبر مطلوب دارد؟يشجاعت چه نقش. ٥



  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

  
  
  
  

  دهم درس

  يريناپذ كيتفك و يوستگيپ 
  ياله تيريمد با ياله قانون

  
  
  :ن درسي ايريرود تا پس از فراگير مر انتظاياز فراگ

  آشنا شود؛ ياله تيريمد با ياله قانون يوستگيپ ةادل با. 1

  دا كند؛ي احكام باور پينسبت به ضرورت استمرار اجرا. 2

  .گردد توانا ياله يرهبر از ياله قانون ييجدا يها بيآس انيب بر. 3

  
ـ (ني قـوان  ةارائش از   يخ سنت بر آن  بوده است که خداوند پ         يدر طول تار   ش از  يپ

ـ ر قـانون باشـد ترب     يد اجراکننده و مد   ي را که با   يابتدا فرد ) ي اله ينزول وح  ت ي
ـ ا. فرسـتاد   ي او م  ينمود و، پس از آن، قانون را برا         يم ـ ن نکتـه ب   ي ـ انگر اهم ي ت ي

 ة در ادار  ي فهماند که تنها وجود قانون اله      ي است و به ما م     يت اله يريگاه مد يجا
ـ .  باشد ير شابسته اله  يد همراه مد  يست بلکه با  ي ن ي کاف يجامعه آرمان  ن، يهمچن

ـ افتن ح يان  يش از پا  ي بر آن است که پ     يسنت اله  ـ  يات مـد  ي  يرِ بعـد  ي مـد  يرِ اله
ـ ز ب ين ن ي شود و ا   يمعرف ـ       ي ـ  يانگر آن اسـت کـه زم ر و  يگـاه از وجـود مـد        چين ه

 اي از دن  �امبر اسالم ينکه پ ي مثال قبل از ا    يبرا.  نخواهد بود  ي خال يسرپرست اله 
ـ        يبروند خداوند جانش   .  نباشـد  ي بـدون مجـر    ين او را انتخاب کرد تا قانون اله

ـ  يريبا مد ) قرآن (ي قانون اله  يهمراه ـ  آنچنـان اهم   يت اله ـ ت دارد کـه پ    ي امبر ي
  :ديفرما ين ميث معروف ثقلي در حد� اسالميگرام



 ١٠٩     ي اله تيريمد با ياله قانونناپذيري  پيوستگي و تفکيک
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 و) قرآن (خدا كتاب گذارم، مى سنگين و گرانبها چيز دو شما ميان در من
 روز در كـه  ايـن  تا شوند نمى جدا همديگر از هرگز آنها و بيتم لاه و عترت
  ١.شوند وارد من بر كوثر حوض كنار قيامت

 يتيريرا مد يشود، ز   ي کنار زده م   يرالهيت غ يري مد يان، در سنت اله   ين ب يبا ا 
  .ديآ ي نباشد طاغوت به حساب مير الهيکه در مس

  ي الهي با رهبري قانون الهيوستگي پةادل

ن يت قـوان  يق در ماه  ي عم يازمند کاوش ي ن ي اله ي قانون و رهبر   يوستگي پ ييچرا
ـ ان اهم ا  ياکنون، به ب  .  است �ني معصوم ةريز س ي و ن  يانيوح ـ ن دال ي ل پرداختـه   ي

  .شود يم

  ميكر قرآن اتيآ. 1

ـ د دارد و ا   ي تأک يامبران اله يم بر لزوم اطاعت از پ     يقرآن کر  ـ ن مطلـب ب   ي انگر آن  ي
 يـة ن اطاعـت را ما    ياند و ا    ين اله يدستورات و قوان   حامل   يامبران اله ياست که پ  

انـد؛     دانسته ي و يک انجام ير و ن  ي خ يةز ما يت و عدم بطالن اعمال انسان و ن       يهدا
ن ي از ا  يگردد؛ برخ   ي روشن م  ي به خوب  ي اله ي قانون و رهبر   يوستگيرو، پ   نيازا

  :ن قرارنديات بديآ
 أَْنـزَلَ  و مْنذِرينَ و مبشِّرينَ النَِّبيينَ اللَّه فَبعثَ واِحدةً أُمةً النَّاس  كانَ -

مهعم قِّ اْلِكتاببِاْلح ُكمحنَ ِلييا النَّاسِ بفيهِ اْخَتَلفُوا فيم ا وم فيهِ اْخَتلَف 
 لَّـذينَ ا اللَّه َفهدى بيَنهم بْغياً الْبينات جاءْتهم ما بعدِ ِمنْ أُوتُوه الَّذينَ إِلَّا

  )213:بقره (... . بِإِذْنِهِ اْلحقِّ ِمنَ فيهِ اْخَتَلفُوا ِلما آمنُوا

                                                                 

. الَحـوض  علـى  يـردا  حتـى  يفْتَرِقـاً  لَـن  ان¡هما و  بيتى اهلُ  عِتْرتى و الل¡هِ كتاب الث¡قَلينِ فيكُم تارِك انّى.  1
 )٢٢٦، ص ٢بحاراالنوار، ج (



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ١١٠

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 دهنـده  بـيم  و نويـدآور  را پيـامبران  خداوند پس، بودند؛ يگانه مردم امتى 
 در مـردم  ميـان  تـا  فرستاد، فرو حق  به را] خود [آنان كتاب  با و ، برانگيخت

 آنـان  بـه ]  كتاب [كه كسانى زج و. كند داورى داشتند اختالف هم با آنچه
 و [سـتم  خـاطر  بـه  -آمـد    آنـان  براى روشن داليل آنكه از  پس - شد داده

 خداونـد  پـس، . نكرد اختالف آن در]  كس  هيچ [بود، ميانشان كه]  حسدى
 آن در كه آنچه حقيقت به خويش، توفيق به بودند، آورده ايمان كه را آنان

 هـدايت  راست راه به بخواهد را كه هر خدا و. كرد هدايت داشتند، اختالف
  .كند مى
- ْلنا  لََقدسَلنا أَرسناتِ ريبِالْب أَْنزَْلنا و  ـمهعم  اْلِكتـاب اْلميـزانَ  و  ُقـومِلي 

طِ النَّاس25:ديحد(.  ... بِالِْقس(  
 و كتاب آنها با و كرديم روانه آشكار داليل با را خود پيامبران] ما [راستى به

 بـراى  آن در كـه  را آهن و برخيزند، انصاف به مردم تا آورديم فرود را ترازو
 بـدارد  معلـوم  خدا تا آورديم، پديد است، سودهايى و سخت خطرى مردم
 نيرومنـد  خـدا  آرى،. كنـد  مـى  يارى را پيامبرانش و او نهان، در كسى چه

  .است ناپذير شكست
 رسـل همـواره بـا       ن مطلب داللت دارند که ارسال     ي بر ا  يات به روشن  ين آ يا

ـ ي همراه بوده است، کتابينزول کتاب آسمان   .  شـمرده شـود  ي که متن قانون اله
ـ  ي است و داور   يم اله يها به صراط مستق     ت انسان ين کتاب سبب هدا   يا ن در  ي ام

ـ      يکتاب آسمان . باشد  يشان م يرفع اختالفات ا    را بـه مـردم      ي حالل و حـرام اله
  .کند ي از منکر ميهاند و آنان را امر به معروف و نينما يم

ـ  ي قوان ي اجرا ي برا يات بر لزوم وجود مجر    ين آ ين، ا يهمچن  داللـت   ين اله
 :ديفرما ينه مين زمي در ا�ينيدارند؛ امام خم
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پس از تشريع قـانون     . كند  گذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى         قانون
ـ           ةقـو . اى به وجود آيـد       مجريه ةبايستى قو  ام  مجريـه اسـت كـه قـوانين و احك

ها را عايد مـردم        دادگاه ة قوانين و احكام عادالن    ةكند؛ و ثمر    ها را اجرا مى     دادگاه
 مجريـه   ةبه همين جهت، اسالم همان طور كه قانونگذارى كرده، قـو          . سازد  مى

  ١. مجريه هم هستةمتصدى قو» ولى امر«. هم قرار داده است

  ����رمؤمنانيام  و����اكرم ينب ةريس. 2

ت اسـت کـه آنـان بـا         ين واقع يانگر ا ي ب �رمؤمنانيو ام  � اکرم ي نب ةري س يبررس
 همت گماشتند؛ قرآن ي در جامعه اسالمين الهي قوانيل حکومت به اجرايتشک

  :ديفرما ي مي قرآني وحيعني ي بر قانون الهي نبوةري انطباق سةم درباريکر
ْنطِقُ ما ونِ يوى عاْله  ౦ ْإِن وإِلَّا ه يحوحى و4-3:نجم ( .ي(  
 شـود  مـى  وحـى  آنچـه  بـه جـز    سخن اين. گويد نمى سخن هوس سر از و

  .نيست
  :سدينو ي  م� اکرمي نبةريز درباره سي ن�ينيامام خم

يـك از مـسلمانان در ايـن معنـا كـه              ، هيچ � پس از رحلت رسول اكرم     -
. كس نگفت حكومت الزم نـداريم       هيچ. حكومت الزم است ترديد نداشت    

در ضرورت تشكيل حكومت همـه      . نشدكس شنيده     چنين حرفى از هيچ   
دار اين امـر شـود و         اختالف فقط در كسى بود كه عهده      . اتفاق نظر داشتند  
، در زمان متصديان خالفت     �لهذا، پس از رسول اكرم    . رئيس دولت باشد  

 هم حكومت تشكيل شـد، سـازمان دولتـى وجـود            �و زمان حضرت امير   
  ٢.گرفت داشت و اداره و اجرا صورت مى

                                                                 

 . ٢٦واليت فقيه، ص.  1
 .٣٠- ٢٩همان، ص. 2
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 دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيـرا،         �رويه پيغمبر اكرم   سنت و    -
دهـد كـه تـشكيل        اولًا، خود تـشكيل حكومـت داد و تـاريخ گـواهى مـى             

حكومت داده و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسالم پرداختـه، و بـه               
فرسـتاده؛ بـه قـضاوت     والـى بـه اطـراف مـى    :  جامعه برخاسته است  ةادار
فرموده؛ سـفرايى بـه خـارج و نـزد رؤسـاى              ب مى نشسته، و قاضى نص     مى

بـسته؛ جنـگ را    كرده؛ معاهـده و پيمـان مـى    قبايل و پادشاهان روانه مى 
انداختـه    و خالصه احكام حكومتى را به جريـان مـى         . كرده  فرماندهى مى 

. كـرده اسـت   » حـاكم «ثانياً، براى پس از خود به فرمان خدا تعيين          . است
 تعيـين حـاكم     � پـس از پيـامبر اكـرم       ةوقتى خداوند متعال براى جامع    

 نيز الزم �كند، به اين معناست كه حكومتْ پس از رحلت رسول اكرم    مى
 بـا وصـيت خـويش فرمـان الهـى را ابـالغ          �است و چـون رسـول اكـرم       

  ١ .رساند نمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز مى مى

  ين و احكام الهيت قوانيماه. 3

ـ يس ةادار يبـرا  کـه  يحکام ا -شرع،   احکام تيماه در دقت  با  و ياقتـصاد  -ياس
توان   ي م -مقرات متنوع است   و نيقوان ياست و حاو   شده عيتشر جامعه يفرهنگ

ـ  برخـوردار باشـد و ا      يت اله يريد از مد  يبا آنها اجراکننده که افتيدر  ن مـستلزم  ي
 و اجـرا  پهنـاور  و ميعظ دستگاه کي سيتأس بدون و  است ينيد حکومت ليتشک
  . کرد عمل ياله احکام ياجرا ةفيوظ به توان ينم يت الهيري تحت مدةادار

  ياله احكام ياستمرار اجرا ضرورت. 4

ـ ست، چراکـه مق   ير ن يپذ  لي تعط ي امر ياحکام اله  د بـه زمـان و مکـان و عـصر           ي
ن ي که آگاه به احکام و قوان      ير اله يرو، ضرورت دارد مد     نيازا. باشد  ي نم يخاص

                                                                 

 .٢٦ص همان،.  1
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 جـز   يبـت کـس   ين شخص در عصر غ    يو ا  گردد   ي احکام اله  ياسالم است مجر  
  .ستيه ني فقيول

  :ديفرما يم باره نيا  در�ينيخم امام حضرت
 يـة ما قـانون  نکـه يا يبرا ست،ين يکاف جامعه اصالح يقانون برا  ةمجموع
ـ  به. دارد اجياحت يمجر و هياجرائ ةقو به شود بشر سعادت و اصالح  نيهم
 احکـام  يعني انون،ق مجموعه کي فرستادن کنار در متعال خداوند جهت
 �اکرم رسول. است کرده مستقر اداره و اجرا دستگاه حکومت کي شرع،

 دولـت  تـا  ...داشت قرار مسلمانان جامعه يادار و يياجرا ليتشک رأس در
   ١.آورد وجوه به را اسالم

  ي الهي از رهبري قانون الهيي جدايها بيآس

 يهـا   بيها وآس   انيرد، ز ي قرار نگ  ي اله ي رهبر ياگر در رأس هرم جامعه اسالم     
 از آنها   يگردد که به برخ     ي وارد م  ي اسالم ةان اسالم و جامع   ي به ک  يريناپذ  جبران
  .شود ياشاره م

  ياله يرهبر تيمهجور دنبال به ياله قانون تيمهجور. 1

ـ  ي قوان يم که حاو  يت قرآن کر  يقت تلخ مهجور  يات قرآن به حق   ي آ يبرخ  ين اله
ـ پ(ي اله يت رهبر ياست، در اثر مهجور    ، ين و اوامـر و    يو فـرام  ) �مبر اکـرم  اي

  : اشاره دارد
ــالَ و ــولُ ق ــا الرَّس ــوِمي إِنَّ رب ي ــذُوا َق ــذَا اتََّخ ــرْآنَ ه ــوراً الُْق جهم .
  )30:فرقان(
  ».كردند رها را قرآن اين من قوم پروردگارا،«: گفت] خدا [پيامبر و

                                                                 

  .٢٣، ص)ره(خميني امام اسالمي، حکومت.  1
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ـ  ي حد � اسالم يرسول گرام  ـ  يهـا  ن را در مناسـبت    يث ثقل ر  گونـاگون ذک
ـ  داللـت دارد؛ ز    �تيب   قرآن و اهل   يوند ناگسستن ين امر بر پ   ينموده است و ا    را ي

شان را  يم اطاعت از ا   ياند و قرآن کر     ي دو حجت بالغه اله    �تيب  م و اهل  يقرآن کر 
 . واجب نموده استيد و شرطيچ قيبدون ه

بها و دو عامـل       ن دو ثقل گران   ي از ا  يچ حال ي در ه  ين اساس، امت اسالم   يبر ا 
 يين دو ره بـه جـا  يست و بدون تمسک به اياز نين ي بيت و سعادتمند  ي هدا مهم

د       ي و انحراف از مس    ينخواهد برد بلکه به گمراه     ير حق و اسالم نـاب محمـ� 
 . دچار خواهد شد

ـ يت و کمـال حق    ي به هدا  يابي دست ين، مسلمانان برا  يث ثقل يبنابر حد   بـه   يق
ـ م روشن است، ز   ي قرآن کر   امت به  يازمنديل ن يدل. ازمندنديکتاب و عترت ن    را ي

ت ين سند حقّان  يتر   محکم �خاتم  امبريد پ ي جاو ةن معجز يتر  قرآن به عنوان مهم   
 معتقـدات و معـارف      ة مطرح است و هم    ين کتاب آسمان  يتر  ن اسالم و کامل   يد
ـ  ين دستورات و تعال   ي مسلمانان و همچن   ينيد  ي مـورد لـزوم آنـان بـرا        يم عمل

  .تکامل را دربردارد
ص حق از باطل است و هرکه       ي تشخ ي متقن و آشکار برا    ياريعم م يقرآن کر 

  . استيپندار و رفتارش با قرآن همسو و هماهنگ باشد مسلمان واقع
  : ن شکل استي بد�تيب  اهليت الهيري به مدي امت اسالميازمندين

ـ  عم ي عموم مردم دشوار است بلکه  درک معـان         يفهم معارف قرآن برا    ق و  ي
شناسـان    نکه مردم به قرآن   ي ناممکن است، مگر ا    ي عاد يها   انسان يژرف آن برا  

 را از آنـان     يات اله ين آ يير و تب  يند و تفس  ي تمسک بجو  �تيب   چون اهل  ينيراست
ـ  فهـم درسـت قـرآن غ       يت اله يرين اساس، با نبودن مد    يبر ا . بخواهند رممکن ي

  .شود يت آن مين سبب مهجوريخواهد شد و هم
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ت يمهجور. ١:  است، از جمله   يوناگون ابعاد گ  ي دارا يت قانون اله  يمهجور
ت قرآن از لحاظ فهـم و تـدبر در        يمهجور. ٢قرآن از لحاظ خواندن و ترجمه آن        

ـ ت قرآن از لحاظ تبل    يمهجور .٤ت قرآن در مقام عمل      يمهجور. ٣م  يقرآن کر  غ ي
  .يات الهيج آيو ترو

ـ  يم مهجور يت قرآن کر  ين بعد از ابعاد مهجور    يتر  ان، مهم ين م ياز ا   يت عمل
 کنار يم در مقام عمل از شئونات و صحنه زندگ     ين معنا که قرآن کر    يآن است، بد  

 مـردم  ين و شـئون زنـدگ  يت است که اشرار را بر دين مهجوريگذاشته شود و ا 
  .نهد ي را از عرصه اجتماع کنار ميگرداند و رهبران اله يحاکم م

  ياله قانون در فيتحر. 2

ـ  ي قـوان  يز مجر يرآن و ن   و مفسر ق   ين احکام اله  ي مب يرهبر اله  امـا  .  اسـت  ين اله
 دارد و اسـالم     ي را در پ   ين اله يف قوان ي تحر ي از رهبر اله   ي اسالم ة جامع ييجدا

. کند  ي م يطانيگر خرافات ش  يات و د  يلي را دستخوش اسرائ   ي و يو معارف واال  
 �تيب  آن است که از وجود اهل      يف قانون اله  ي از تحر  يري از عوامل جلوگ   يکي

ق قرآن کـامالً آشـنا هـستند و نـسبت بـه             يرا آنان نسبت به حقا    يزاستفاده شود،   
  .  نهفته در آن علم کامل دارنديرازها

  ياله حدود يليتعط. 3

ـ  يهـا    گسست، در دام هواها و هـوس       ي که جامعه از رهبر اله     يهنگام  يطاني ش
گـردد و     يل م ي سپرده شده، تعط   ي به فراموش  ين بحران، حدود اله   يدر ا . افتد  يم

ـ ن ترت يبد. شود  يفرما م   ن حکم يت نخست ياهلاحکام ج  ب، جامعـه بـه سـمت       ي
ـ  يها  شود و، سرانجام، در گرداب      يقهقرا کشانده م    و ضـاللت نـابود      ي گمراه

  : جز خسران به دنبال ندارديني از رهبر ديدور. شود يم



  )بخش اول(     درسنامه واليت فقيه ١١٦

  A-S-80 ـ)موردي( ٢ کلمه ـ چاپ ٢٥٥٢٩ـ  ص ١٢٠ ـ ٩/٠٤/٩٢ ـ ن ـ ٥٣٥

 .يوِقُنـونَ  لَِقـومٍ  حْكمـاً  اللَّـهِ  ِمـنَ  أَحسنُ منْ و يبغُونَ الْجاِهِليةِ َفحْكم أَ
  )50:مائده(

 چـه  داورى دارند، يقين كه مردمى براى و اند؟ جاهليت حكم خواستار آيا
  است؟ بهتر خدا از كسى

  طاغوت تيحاكم. 4

 بـر  طـاغوت  ةسيطر  چراكه ١است، حياتي امور از طاغوت حاكميت رد بر تأكيد
 نيتـي ام و اقتـصادي  اجتماعي، سياسي،  فرهنگي، ةناحي از جامعه مقدرات تمام

 را جامعـه  كـل  كه سازد  مي قادر را طاغوت ن قدرت يباشد؛ ا   مي خطرناك بسيار
 كـه  ورزد تأكيـد  سياسي و اقتصادي و اجتماعي مفاهيم از دسته آن روي و ببلعد

ـ  سوق بيروني و دروني تباهي و فساد سوي به را مردم عمومي ذهنيت  دهـد،   يم
ـ   . نماينـد  حركت طاغوت يها  وسوسه و القاها پي در مردم كه نحوي به  يبـا نف

ـ  و کنار زدن وال    يت اله يريمد ـ  برگز يت و سرپرسـت   ي دگان خداونـد متعـال،     ي
  :ديفرما ي م�ينيخم ن اساس، اماميبر هم. رسد يت ميطاغوت به حاکم

يا .  در كار نباشد، طاغوت است       فقيه   در كار نباشد، واليت     اگر چنانچه فقيه  
بـا امـر خـدا نباشـد، رئـيس          اگـر   . خدا، يا طاغوت، يا خداست، يا طاغوت      

وقتـى غيـر مـشروع شـد،        .  نباشد، غير مشروع است     جمهور با نصب فقيه   
طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حـوزه او وارد              

  ٢.شدن در حوزه طاغوت است

                                                                 

1  .و ثْنا لَقَدعه]ٍ كُل±  في بوالً أُمسوا أَنِ ردباع  الل¡ـه ـوا  وتَنِبحقيقـت، در ميـان هـر امتـي     الط¡ـاغُوتَ؛ و در    اج 
. بپرهيزيــد] فريبگــر[=خــدا را بپرســتيد و از طــاغوت:] تــا بگويــد[فرســتاده اي برانگيختــه ايــم

 )٣٦، آيه)١٦(نحل(
 ٢٢١، ص١٠ صحيفه امام، ج. ٢



 ١١٧     ي اله تيريمد با ياله قانونناپذيري  پيوستگي و تفکيک
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  پرسش

  دي را نام ببري الهي با رهبري قانون الهيوستگي پةادل.١
ـ   يوستگي چگونه بر پ   ين و احکام اله   يت قوان يماه. ٢ ـ  ي بـا رهبـر    ي قانون اله  ي اله

  کند؟ يداللت م
  .دي را نام ببري الهي از رهبري قانون الهيي جدايها بيآس. ٣
ـ    را به  ياله يرهبر تيمهجور ياله قانون تيچگونه مهجور . ٤ ح يدنبال دارد توض

  .ديده
ـ  ي از رهبـر   ي قانون اله  ييچگونه جدا . ٥  سـبب بـه وجـود آمـدن طـاغوت         ي اله

  شود؟ يم
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