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دریافت: آبان 94
پذیرش: فروردین 95

 تحلیلی بر مدل سیاسی حکومت در عصر غیبت 
)با تکیه بر آموزه های نهج البالغه(

حامد پوررستمی 1
معصومه نظری 2

چکیده
موضوعحاکمیتومدلسیاس��یدراس��المازدومنظرودردوبرههقابلبررس��ی
ومالحظهاس��ت:1(عصرحضوراماممعصومو2(عصرغیبتاماممعصوم.درعصر
حضور،حاکمیتبراس��اسنظام»امامت«)بهمعنایخاص(استواراستبدینمعنا
کهدریکسازوکاراصطفایی-ماوراییحقحاکمیتبهمعصومانتفویضمیشود.
درعص��رغیبتاینامرباگونهایارتباطوپیوندبامدلونظامجامعامامتارتباط
مییاب��د.اینپژوهشثابتک��ردکهآموزههاینهجالبالغ��ه،ازجملهخطبه40و
نامه62،بابیانبرهانیواس��تداللی،مدلسیاسیعصرغیبترانظامدینی)نهفقط
نظامدینداران(دانستهوحاکمّیتآنراازآِنبهترینهاازحیثعلموعدلوکفایت

قلمدادمیکند.

واژگان کلیدی: 
.حکومت دینی، مشروعیت سیاسی، عصر غیبت، نهج البالغه، امام علی

purrostami@ut.ac.ir ،1. حامد پوررستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
nazari.13528@gmail.com 2. کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
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مقدمه
نوعمدلوروندسیاسیحکومتهادرگسترهجامعهبشرییکیازپرگزشترینمسائلبرای

اذهانوپرکارکردترینموضوعاتبرایجوامعبودهاست.
فلس��فهسیاس��ییکیازمباحثمهماندیشهبشریاس��تکهدیرینهآنبهرومویونان
باس��تانبرمیگردد،بلکهمیتوانرگههایآنرادرعصرپایاییاجتماعوجامعههایکوچک
جستجوکرد،چراکهوجوداجتماعوتندادنبهآنخواهناخواهمالزمباپذیرفتننظمویک
سریقوانینخاصیاستکهچگونگیتدوینوتعیینآننیازمندفلسفهسیاسیاست.آیین
مقدساسالمازآنجاکهخودرادیندوساحتی)دنیویواخروی(توصیفمیکند،نمیتواند
درتبییناصولومبادیکلیفلس��فهسیاس��یبیتفاوتباش��د.قریبچهاردهسدهپیش،
اسالم)کتابوسنتپیامبر)ص(وامامان)علیهمالّسالم(یکسریآموزههایکلیومتناسب
باروزگارخوددرمقولهسیاستوحکومتعرضهداشتهاست.دانشسیاسیدراسالمنهتنها
بهموازاتعلمفقهوکالمپیشنرفتهاست،بلکهبهدلیلدوریعالماندینیازعرصهسیاست

وحکومتبهدیارفراموشیسپردهشدهاست)قدردان قراملمی،1379، 13(.
درجهانمعاصرحکومتهاس��یطرهخودرابرهمهانسانهاگستراندهاندوهرحکومتی
برپایهفلس��فهسیاس��یخاصیاس��تواراستکهدرآنمس��ائلمهمیمطرحاست.سستی
وتزلزلحکومتبافلس��فهسیاس��یآنارتباطتنگاتنگداردویک��یازعواملپایداریهر
حکومتی،قدرتاقناعوتبلیغاتیآناستکهدررأستایفلسفهسیاسیآنحکومتاعمال

میگردد)نوروزی،1378، 19(.
هرنظاموحکومتیمیکوشدباترسیمراهبردرهبریوفلسفهسیاسیمطلوبوجامع،
باورهایمردمرابراساسنظامارزشیحاکمبرجامعهجهتدهدوباارائهتحلیلهایجامع
وپاسخهایروزآمدبهمشکالت،آنانرابهسویاهدافخودهدایتکند.درنظامهایسیاسی
دنیا،مدلهاوراهبردهایگوناگونیوجودداردکههریکمیتوانندروشحکومتبرمردمو

نوعحقوقووظایفآنهارامعیننمایند.
موضوعحاکمیتومدلسیاس��یدراس��المازدومنظرودردوبرههقابلبررس��یو

مالحظهاست:
1(عصرحضوراماممعصوم
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2(عصرغیبتاماممعصوم

درعصرحضور،حاکمیتبراس��اسنظام»امامت«)بهمعنایخاص(اس��تواراست.بدین
معن��اکهدریکس��ازوکاراصطفایی-ماوراییحقحاکمیتبهمعصومانتفویضمیش��ود.
یعن��یخداوندباعلمبیک��رانخود،افرادیراخالص)اصطفی(ک��ردهوهمراهباارائهبینات
آنه��اراب��هعنوانحاکمورهبربهمردممعرفیمیکند.درواقع»امامت«نظاموارهایاس��ت
کهرش��تهاتصالوس��ببانسجامتعامالتخدا،انسانوهستیاس��ت.ایننظاموراهبرداز
حیثمبداءشناختی،خدامحوربودهوازحیثغایتشناختیشاملسههدفابتدایی،میانی
ونهاییاس��ت؛همچنینازحیثقلمروش��ناختیجامعمحور)پیوندودرهمتنیدگیدنیاو
آخرت(،وازحیثراهکارشناختینیزبراساسروشانتصابماوراییواصطفاییسامانیافته
استکهمحوراول،یعنیماورایی،ناظربهمبداءنظامومحوردوم)اصطفایی(ناظربهمالک
ومعیارنظاماس��ت.نظامامامتبراس��اسمنشوروس��ندجاویدانقرآنکریماستکهامام
رضابرجامعیتقرآنواکمالآنتأکیدویژهمینماید.درروایاتجایگاهعلمی،حقوقیو
شرعیامامورهبرجامعهنیزبراساس)االمام، عالم بالسیاسة، مستحق للرئاسة، مفترض الطاعة(
تبیینشدهاست1.اینمدلونظامجامعکهیکیازشئونآن،حکومتوسیاستاست،بر
اس��اسارادهشارعس��امانیافتهوتحققآنبرایجامعهبشریامریایدهآلومامولاست
ک��هتاری��خنمونههاییازآنرادرعصرحکومتنبویوعلویثبتوضبطنمود.امادرعصر
غیبتاینوضعچگونهاستوچهارتباطوپیوندیبامدلونظامجامعامامتدارد؟آیادر
عصرغیبتمعصومانهمینسازوکاروشاخصههایفوقالذکرمیتواندجاریوساریباشد؟
ویاتنهاجلوههاوپرتویازآنقابلتحققاس��ت؟واساس��اآیامیتواناینمقولهرانسبیو

تشکیکیدانست.
رویهمرفتهمس��ئلهمقالهفراروی،تحلیلوبررسینوعمدلسیاسیحکومتدرعصر
غیبتوسازوکارهاوشاخصههایآنمیباشدکهباتکیهبرآموزههایکتابسترگنهجالبالغه

بهپیشخواهدرفت.

1. ر.ک: پوررستمی، حامد، تحلیل راهبردی از امامت در دکترین امام رضا، مجله انتظار موعود، پاییز و زمستان 
1389، شماره 33
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نظام های سیاسی و معیارهای فراروی
ابتدامناسباستکهدریکسیرتطبیقی،نگاهیاجمالیبهمدلهاونظامهایسیاسیرایج
دردنیاداشتهباشیمتاباشناختوذهنیتآمادهتریمسئلهمقالهموردپردازشقرارگیرد.

نظامهایسیاسیدرجهانامروزبرسهاساسومعیاردستهبندیمیشوند:
الف(نظامهابرأساستعدادحاکمانکهخودبرسهقسمند:

1(حکومتفردی:کهسلطانیاشاهدررأسحکومتقرارداردوبدونمسئولیتوبهمیل
ورایخود)نهمیلملتیاآیینخاصی(اعمالقدرتمیکند.

2(حکومتگروهی)طبقاتی(:کهقدرتازآنگروهخاصاس��ت.گروهیکهمدعیبرتری
فکرییاطبقاتیاندوبرمردمحکممیرانند.

3(حکومتجمهوری:کهاقتدارومناصبدولتیازطرفمردمبهطورمستقیمویاغیر
مس��تقیمبهحاکمانواگذارمیشود.درایننظامتوارثدخالتينداردوحسبموارد

مدتزمامداريحاکمانبرآمدهازرأیمردمومتفاوتاست.
ب(نظامهابراساسمشارکتشهروندانکهدونوعدارد:

1(حکومتتوتالیتر:سیستمیکهدرآنهمهچیزبرایدولتوجودداشتهباشدوهیچچیز
خارجازدولتوعلیهدولتنباشد)کارلتون کالیمری، 1356، ج:56/1(.درایننظاممردمدر
هیچیکازشئونجامعهازسیاستواقتصادگرفتهتامذهب،نقشینداشتهوهمهچیز
درکنترلونظارترژیماست.بهعنواننمونهمیتوانحکومتهایفاشیستیهیتلرو

موسولینیونظامهایحاکمبرکشورهایکمونیستیرانامبرد)طلوعی، 1372، 359(.
2(حکومتدموکرأسی:کهدرآنشهروندانمشارکتدارندواحزابوجامعهمدنیفعال

بودهوحاکمیتوتدوینخطمشیهایاساسیبرعهدهمردماست.
ج(نظامهابراساسجهانبینی

1(حکومتالهی:دراینحکومتمنبعقانون،خداونداستکهبراساسحکمت،مصالح
وشناختیکهازابعادوجودیانسانیدارد،تشریعمیکندوحکومتامانتیاستدر

دستحاکمان.
2(حکومتطاغوتی:نظامهایسیاس��یمبتنیبراومانیس��مکهحاکمّیتراازآِنانسان
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میدانند،ایندستهازنظامهادرهرشکلیکهتجلییابند،طاغوتیقلمدادمیشوند.1

باتوجهبهنمودارفوقحالمیتواناینس��والرامطرحنمودکهمدلسیاس��یدرعصر
غیبتازحیثتعدادحاکمان،نوعجهانبینیومش��ارکتمردمچگونهاس��ت؟باطرحدو

پرسشکلیمیتوانبهشاخصههاوویژگیهاینظامسیاسیدرعصرغیبتپرداخت:
پرس��شاول:آیام��ردمدرعصرغیبتهمنیازبهحاکمیاحکومتدینیدارندواساس��ا
ویژگیهایاینحاکموحکومتچیس��ت؟پاس��خبهاینس��ؤالمیتوان��دتکلیفنوعمدل

حکومتبرأساستعدادحاکمانوجهانبینیآنرامشخصکند:

1(ویژگی های حکومت و حاکم در عصر غیبت
وقتیخوارجش��عار)اَل ُحْکَم ِإالَّ هلِلِ(راس��ردادندوخواس��تارنفیهرحکومتیشدند،امامدر
پاسخچنینفرمود:»سخنحّقیاست،کهازآنارادهباطلشد،آریدرستاستکهفرمانی
جزفرمانخدانیس��ت،ولیاینهامیگویندزمامداریجزخدانیس��ت،درحالیکهمردمبه
زمامدارینیکیابد،نیازمندند،تامؤمناندرسایهحکومتاو،بهکارخودمشغولوکافران
همبهرمندش��وند،درواقعبهوس��یلهحکومتبیتالمالجمعآوریمیگرددوبادش��منان
میتوانمبارزهکرد.جاّدههاأمنوامانگش��تهوحّقضعیفانازنیرومندانگرفتهمیش��ود،

1. ر.ک: نوروزی، محمد جواد، فلسفه سیاست، صص 104- 113)با تلخیص( 
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نیکوکاراندررفاهوازدستبدکاران،درامانمیباشند1«.
جهتپردازشمس��ئلهمقالهورسیدنبهفرضیهموردنظرمناسباستنکاتکالمفوق

بهترتیبارائهشود:

1(اماممیفرمایدآیهقرآنحقاستاماخوارجبرداشتباطلونادرستازآندارند.آری،
حکموحکومتتنهاازآِنخداستوحاکمتنهااوستامااینبدانمعنانیستکهخدا

بهزمینآیدوبرایمردمحکمرانیکند!
2(اینک��هم��ردمدرهرزماننیازب��هحاکمدارند،یکاصلعقلیاس��تونیازبهبحث
چندانیندارد.زیراتأمیننیازهایاولیهیکجامعه،مانندنیازهایامنیتی،اقتصادیو
اجتماع��ی،وج��ودیکمدیررادررأسمیطلبد.ازاینروچهدرعصرحضوروچهدر

عصرغیبت،مردمنیازبهحاکموحکومتدارند.
3(ام��اممیفرمایدمردمدره��رزماننیازبهحاکمدارند،امااولویترهبریباانس��انی
نیکوشایستهاست.امااگرفردیشایستهبرایرهبریوجودنداشت،نبایدبهبهانه
عدموجودرهبریعالموعادل،جامعهبدونرهبربماند،بلکهمراتبنازلهامررعایت
گرددتاجاییکهحتیاگریکفردفاجرهمرهبرباشد،بازهمبهترازیکحکومت
آنارشیس��تیاس��ت2.چراکهآثارمخربنداش��تنیکحاکمولوازنوعفاجر،بدترو
بیش��ترازحکومتهرجومرجوآنارشیستیاست3.درواقعازمنظرعلوي،اگرزماني

1. »َکِلَمُة َحقٍّ ُیَراُد بَِها بَاِطٌل نََعْم ِإنَُّه اَل ُحْکَم ِإالَّ هلِلِ َو لَِکنَّ َهُؤاَلِء َیُقولُوَن اَل ِإْمَرَۀ ِإالَّ هلِلِ َو ِإنَُّه اَل بُدَّ لِلنَّاِس ِمْن َأِمیٍر بَرٍّ َأْو 
ُغ اهلل ُ ِفیَها اْلََجَل َو ُیْجَمُع بِِه الَْفيْ ُء َو ُیَقاَتُل بِِه الَْعُدوُّ َو َتْأَمُن بِِه  َفاِجٍر َیْعَمُل ِفي ِإْمَرِتِه الُْمْؤِمُن َو َیْسَتْمِتُع ِفیَها الَْکاِفُر َو ُیَبلِّ

ِعیِف ِمَن الَْقِويِّ َحتَّی َیْسَتِریَح بَرٌّ َو ُیْسَتَراَح ِمْن َفاِجٍر«.خطبه 40 نهج البالغه ُبُل َو ُیْؤَخُذ بِِه لِلضَّ السُّ
2. آنارشیسم در زبان سیاسی به معنای نظامی اجتماعی و سیاسی بدون دولت، یا به طور کلی جامعه ای فاقد هرگونه ساختار 
طبقاتییا حکومتی است. طبق این عقیده، نظام اقتصادی در جامعه ای آزاد و بدون اجبارِ  یك قدرت سازمان یافته بهتر خواهد 
شد و گروه های داوطلب می توانند بهتر از دولت های کنونی از پس وظایف آن برآیند. آنارشیست ها به طور کلی با حاکمیت 

هرگونه دولت مخالفند و دموکراسی را نیز استبداد اکثریت می دانند.آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، صص 32-30
3. مهم ترین اصل  بنیادین آنارشیسم، نفی حکومت است؛ یعنی عصاره تفکر آنارشیستی تأکید بر آزادی فرد است. این 
تأکید منجر به تقبیح و مخالفت با هر گونه اقتدار بیرونی )خاصه حکومت( می گردد که مانعی در رشد و تعالی آزاد 

فرد باشد. ر.ک: 
D. Novak, The Place of Anarchism in the History of Political Thought, The Review of Poli-
tics, Vol. 20, No. 3 )Jul., 1958(, pp. 307-329, Published by: Cambridge University Press
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مردممخّیرش��دندکهازمیاندوحکومتآنارشیستي)نفيوجودحاکموحکومت(و
حکومتتوتالیتریواستبدادییکيراانتخابکنند،بهترآناستکهبهحکومتيو
لواستبداديتندردهندتابهطورنسبيهمکهشدهاوضاعکشورسروسامانیابد.
چنانچهازپیامبراکرم)ص(نقلش��دهاست:»االمام الجائر خیر من الفتنة؛ حکومتامام

جائرازوجودفتنهوآشوببهتراست«)ابن میثم، 1362،ج:103/2(.
4(درنظامهایسیاس��یامروزدنیامشاهدهنمیش��ودکهدررأسقدرتچندنفرحاکم
یاپادش��اهباش��ند،چهدرنظامهایدموکراتیکوچهس��لطنتیسخنازفردواحددر
رأسحاکمیتاس��ت.مثالدرحالحاضر44کش��ورجهاندارایحکومتس��لطنتی
هستندکه12تاازآنها،کشورهایاروپاییهستند.مانندبلژیک،دانمارک،لوگزامبورگ،
هلند،نروژ،اس��پانیا،س��وئدوانگلیسکهالبتهدربرخیازآنهاقدرتپادشاهبیشتراز
کش��ورهایدیگراست،مثلانگلیسکهریاستکشورباپادشاهیاملکهبودهوشخص
ملکهفرماندهنیروهایمسلحانگلستاننیزهست)عبادی،1373، 138-140(.گوییتجربهو
خرد،سیاستگزارانرابهنظامشورایییاچندمدیریتیدررأسقدرتدعوتنمیکند.
نهجالبالغهنیزهموارهسخنازحاکمواستاندارویافرمانداررفتهاست.یعنیسخنازیک
حاکمدررأسقدرت.وحاملاینپیامکهروندمدیریتباحاکمیتیگانهبهترومنسجمتر
پیشخواهدرفت.البتههرحاکمومدیریمش��اورهراس��رمایهایالزموذیقیمتدیدهواز
همینروبازوانمشورتیگستردهایدارد.اماموضوعمشاورهبانخبگانغیرازشوراییریاست
کردنیاحکومتکردناست.افزونبراینخطراتیکهمدیریتیگانهراتهدیدمیکندممکن
اس��تمدیریتچندگانهراهمتهدیدکند.آیاامروزهدردنیاویاحتیکشورخودمانفساد،
تبانیوانحرافدرسیستمهایشوراییدیدهنمیشود؟!ازاینروآنچهمهماستسالمتنفس

حاکمّیتوپیرویازقانوناستچهدرمدیریتفردیوچهجمعی.
5(درکالمامامآمدهاس��تکهحاکمباید»بَّر«یعنینیکوشایس��تهباشد.حالمراداز
اینصفتچیست؟نهجالبالغهتبیینگرموضوعاست.وقتیاماممالکاشتررابه
مصرمیفرس��تد،یکنامهخطاببهاومینویس��دکههماننامهشماره53است.اما
نامهایهمخطاببهمردممصرمینویسدکهنامه62نهجالبالغهبودهوحاوینکات
آموزندهفراوانیاس��ت.ازجملهآنکهامامیادآورمیشودکهایمردم،دغدغهونگرانی
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منعلیآناس��تکهکس��انیوالیتورهبریمردمرابهدس��تگیرند،کهاهل
اُرَها َفَیتَِّخُذوا  ِة ُسَفَهاُؤَها َو ُفجَّ سفاهتوفجورباشند:)َو لَِکنَِّني آَسی َأْن َیِلَي َأْمَر َهِذِه اأْلُمَّ
الِِحیَن َحْربًا َو الَْفاِسِقیَن ِحْزبًا؛لکنازایناندوهناکمکه َماَل اهلل ِ ُدَواًل َو ِعَباَدُه َخَواًل َو الصَّ
نادانان،وتبهکارانایناّمت،حکومترابهدس��تآورند،آنگاهمالخدارادس��تبه
دس��تبگردانند،وبندگاناورابهبردگیکش��ند،بانیکوکاراندرجنگ،وبافاسقان

همراهباشند(.

امامبهمردمهشدارمیدهدکهمبادارهبرجامعهفردیسفیهوفاجرباشد.»سفیه«یعنی
کسیکهدچارسبکیش��خصیتونقصانعقل،علموصبرباشد)مصطفوی،1374، ج:145/5(.
»فاج��ر«همکهجمعآن»فجار«و»فجره«اس��ت،درلغتبهمعنایهرزه،عیاش،فاس��د،
دروغگ��و،بیحیاءآمدهاس��ت1.دریککالم،امامدوویژگیاساس��یرابراییکرهبر

برمیشمرند:دانشوخردمندی؛وعدالت.
روشناستکهمرادازدانش،دانشدینیاست.یعنیاگرحکومتیدینیواسالمیاست،
رهبرآنهمبایددینیواسالمش��ناسباش��د.همچنانکهحض��رتعليدرنهجالبالغه،
خطب��ه172ميفرماید:»ايمردمهماناس��زاوارترینمردمبهاینامر)خالفتوزمامداري(
کس��ياس��تکهتواناترینآنهابراجراياموروداناترینبهفرمانخداونددرفهممس��ائل
باش��د«؛یعنیشایستهترینهابرایرهبریبایدبهترینآنهاازحیثکفایتوفقاهتباشد،
درواقعتوانودانشاوبرایاجرایفرمانخدا)دین(ازهمهبیش��تروبهترباش��د2.درنامه
53نی��زام��اماینپیامرابهمخاطبمیرس��اندکهرهبروحاکمکش��وربایدتوانوقدرت
ارجاعمسائلبهقرآنوسنتراداشتهباشد.بدینمعناکهبهحاکممصرتأکیدمیکندکه
امورومش��کالتکش��وروجامعهرابهخداورسولبرگرداند.امامدراینفرازبهآیه»یا َأیَُّها 
وُه ِإلَی  ُس��وَل َو ُأولِي اأْلَْمِر ِمْنُکْم َفِإْن َتناَزْعُتْم ِفي َش��يْ ٍء َفُردُّ الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهلل َ َو َأِطیُعوا الرَّ
دُّ ِإلَی اهلل ِ اأْلَْخُذ بُِمْحَکِم  ُس��ولِ «استنادمیکندودرتفس��یراینآیهمیفرماید: )َفالرَّ اهلل ِ َو الرَّ

1. فجور مصدر و به معنای »هرزگی، فسق، فساد، عیاشی و گناه« می باشد؛ ر.ک: ابی هالل عسکری، فروق اللغویة، ذیل 
فرق بین فسق و فجر؛ فرهنگ معاصر عربی- فارسی، ص297

2. امام حسین می فرماید: »ان مجاری االمور و االحکام علی ایدی العلماء باهلل، االمناء علی حالله و حرامه«؛ همانا 
جریان امور و احکام در دست عالمانی است که امین بر حالل و حرام خدا هستند؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول،ص 168
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َقِة(یعنیبازگرداندنچیزیبهخدا، ُسوِل اأْلَْخُذ بُِسنَِّتِه الَْجاِمَعِة َغْیِر الُْمَفرِّ دُّ ِإلَی الرَّ ِکَتابِِه َو الرَّ
یعن��یعملکردنبهقرآن،وبازگرداندنبهپیامبر)ص(یعنیعملکردنبهس��ّنتاوکه

وحدتبخشاست،نهعاملپراکندگی.
روشناستکسیمیتواندموضوعاتومسائلگوناگونجامعهرابهقرآنوسنتارجاع
دهدکهقدرتاستنباطواجتهادداشتهباشد.یعنیبتواندبافهمعمیقخودازقرآنوعترت،
پاسخهاوراهکارهایمناسبرادریافتکندکهالبتهدرفرهنگشیعهبهاینشخصفقیهو

مجتهدگفتهمیشود.
ازاینروباالترینومهمترینش��أنرهبراس��المیدرعصرغیبتآناس��تکهبراساس
ارادهخداحکممیکند.یعنیسخنوارادهخداراکهدرقرآنوعترتنهفتهاست،استنباط
واس��تخراجکردهوبراس��اسآنکش��وررامدیریتکندواینمطالبهجدیمردمخداجوو
مسلمانازیکرهبراست.درهمینراستااستکهامامعلیعمیفرمایدپیشواورهبرجامعه
وظیفهداردکهتنهابراساسارادهخداحکموحکومتکندوحقامانتالهی)یعنیحکومت(
رااداکند.پساگرچنینانجامداد،دیگربرمردمواجباس��تکهکالمخدارابش��نوندواو
رااطاعتودعوترااجابتکنند1.نکتهجالبدراینکالمآناس��تکهاماممیفرماید:اگر
حاکمبراس��اسحکموارادهخداحکومتکرد،مردمموظفندکالمخدارابش��نوندواطاعت
کنند)نهکالمرهبررا(.پیاممیتوانداینباشدکهوقتیرهبریبرایناساسحکومتکند،و
منویاتوعملکرداوبرگرفتهازارادهخداباشد،تبعیتازاودیگربهمنزلهتبعیتازخداست.

یعنیمردمبهحکموکالمخداتنمیدهندنهیکشخص.
مناس��باستگفتهشودکهحاکماسالمیدرواقعمجریاسالماستنهحاکمورئیس
وایناجراهمبهمعنایآننیس��تکهرهبررئیسقوهمجریهشود،بهتعبیرشهیدمطهری
والیتفقیهبهاینمعنانیستکهفقیه،خوددررأسدولتقراربگیردوعمالحکومتکند.
نقشفقیهدریککش��وراس��المی،یعنیکش��وریکهدرآن،مردماس��المرابهعنوانیک
ایدئولوژیپذیرفتهوبهآنملتزمومتعهدهس��تند،نقشیکایدئولوگاس��ت،نهنقشیک
حاکم.وظیفهیکایدئولوگایناس��تکهبرایاجرایدرس��توصحیحایدئولوژینظارت

1. »َحقٌّ علی اإلماِم أْن َیْحُکَم بما أْنَزَل اهلل  ُ وأْن ُیؤّدَی المانَة، فإذا َفَعَل َفَحقٌّ علی الّناِس أْن َیْسَمعوا لَُه وأْن ُیطیعوا وأْن 
ُیجیبوا إذا ُدعوا«؛ متقی هندی، کنز العّمال، حدیث 14313 



95
هار

 /ب
48

ره 
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

128

داشتهباشد...تصورمردمآنروز-دورهمشروطیت-ونیزمردمماازوالیتفقیهایننبودهو
نیس��تکهفقهاحکومتکنندوادارهمملکترابهدستگیرند.بلکهدرطولقرونواعصار،
تصورمردمازوالیتفقیهاینبودهکهازآنجاکهجامعه،جامعهاسالمیاستومردموابسته
بهمکتباسالمند،صالحیتهرحاکمی)مجری(،ازنظر]این[کهقابلیتاجرایقوانینملی
اسالمیراداردیانه؟بایدموردتصویبوتأییدفقیهقرارگیرد)مطهری، 1372، 67(.دراندیشه
امامراحلنیزهمیننکتهنمایاناست،آنجاکهمیفرماید:اینکهمیگویندحکومتبهدست
فقیهباشد،نهآناستکهدقیقابایدشاهووزیروسرلشگروسپاهیوسوپورباشد،بلکهفقیه
باید»نظارت«درقوهتقنینیهودرقوهمجریهمملکتاسالمیداشتهباشد)خمینی، بی تا، 232(.
بنابرایناگرنامیکمدلحکومتی،والیتفقیهمیشود،اینمدلدرواقعوالیتونظارت
فقهاسالمیاستنهفقیه؛یعنیاگرقراربودحاکماسالمیبراساسمیلوارادهخودجامعه
راراهبریکند،طاغوتبودوهیچمشروعیتینداشت.حتیاگررهبر،خودفردمتدینیبود،
امادرعرصههایسیاس��یواجتماعیبراساسدینخداعملنمیکرد،بازهممشروعیتاو
زیرسؤالبود.ازاینروحکومتیادولتدیندارانکافینیست،بلکهشاکلهحکومتودولت
نیزبایددینیباش��د.حس��بآموزههاینهجالبالغه،رهبروکارگزاراسالمینهتنهادرحوزه
شخصی،بلکهدرهمهعرصههاتنهاموظفاستعالمانهوعادالنهمجریاوامرخداومعصومان
علیهمالسالمباشد.واینهنرمردانخداستکههمتشانوقفاجراوپیادهسازیاحکامخدا،
درگسترهجامعهمیشودواینمسئلهمهمبهخوبیدرکالمامیرالمؤمنینهویداست:»اللَُّهمَّ 
ِإنََّک َتْعَلُم َأنَُّه لَْم َیُکِن الَِّذي َکاَن ِمنَّا ُمَناَفَس��ةً ِفي ُسْلَطاٍن َو اَل الِْتَماَس َشيْ ٍء ِمْن ُفُضوِل الُْحَطاِم َو 
لَِک��ْن لَِنِرَد الَْمَعالَِم ِمْن ِدیِنَک َو نُْظِهَر اإْلِْصاَلَح ِفي بِ��اَلِدَک َفَیْأَمَن الَْمْظُلوُموَن ِمْن ِعَباِدَک َو ُتَقاَم 
َل��ُة ِمْن ُحُدوِدَک؛ نهج البالغه، خطبه 131؛پروردگاراتومیدانیآنچهماانجامدادیمنهبرای الُْمَعطَّ
اینبودکهملکوس��لطنتیبدس��تآوریم،ونهبرایاینکهازمتاعپستدنیاچیزیتهیه
کنیم،بلکهبخاطراینبودکهنشانههایازبینرفتهدینترابازگردانیم،وصلحومسالمت
رادرش��هرهایتآش��کارس��ازیم،تابندگانس��تمدیدهاتدرایمنیقرارگیرند،وقوانینو
مقرراتیکهبدستفراموشسپردهشدهباردیگرعملیگردد.یعنیقدرتمیآیدبرایآوردن
نشانههایدیندرجامعهوآشکارسازیاصالحدینیدرعرصهکشورواینهمهزمینهرامهیا
میکندتااحکامودس��توراتخدادرجامعهحاکمش��ود.واگردرجامعهایاینمهممحقق
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نشود،ازجهاتیچندجامعهضربهخواهدخوردکهیکیازآنهاشرکاجتماعیاست.توضیح
آنکهتوحیدوشرکعملیمیتوانددردوبعدظهوروبروزداشتهباشد:

1(بعدفردی2(بعدفرافردیواجتماعی
دربعدفردی،تنهافرداستکهممکناستآلودهبهشرکشدهوازمدارتوحیدعملی
َیاِء ِش��ْرٌک( کهفردبااندکیریاخودرا خارجگردد.مانندکالمامامدر)َو اْعَلُموا َأنَّ َیِس��یَر الرِّ
واردوادیشرکعملیمیکند.امادرشرکفرافردینهتنهایکفرد،بلکهیکگروهوحتی
یکجامعهممکناستمبتالبهبیماریشرکشدهوبهتبعدامنهوکارکردهایمخربآن،

بسیارگستردهترازشرکعملِیفردیاست.
درواقعش��رکاجتماعیبدینمعناستکهجامعه،تابعومطیعحرفطاغوتشود.در
خطبهقاصعهچنینآمدهاس��تکهدراحواالتمؤمنانپیش��یناندیشهکنید،کهچگونهدر
حالآزمایشوامتحانبهسربردند،آیابیشازهمه،مشکالتبردوشآنهانبودوآیابیشاز
همهمردمدرسختیوزحمتنبودند؟آیاازهمهمردمجهانبیشتردرتنگناقرارنداشتند؟
سپسحضرتازاطاعتوعبودیتمردمازفراعنهخبرمیدهد:)اتََّخَذْتُهُم الَْفَراِعَنُة َعِبیدا( یعنی
فرعونهایزمان،آنهارابهبردگیوبندگیخودکش��اندند،وهموارهبدترینشکنجههارابر
آنانواردکردند.واژه»عبید«بهمعنایمطیعان،بندگانوپرستش��گرانطاغوتاست.یعنی
مردمیکهبایدعبدخداباشند،بهعبودیتطاغوتکشاندهشدند.شارحاننهجالبالغههمبر
همیننکتهتأکیدکردهوآوردهاندکهآلفرعون،قومموسیرابهبردگیگرفتهومیگفتند:
اگراینهانزدخداارزشیداشتندمابرآنهامسلطنمیشدیم.هرچندموسیبارهادوایاین
دردرابهمردمگوشزدمیکردوبهقومخودمیگفت:ایقوماگربهخداایماندارید،پسبر

اوتوکلکنید)وقیامنمایید(1.
اساس��اًدراندیشهاس��المیهرگونههواپرستی،جاهپرس��تی،مقامپرستی،پولدوستیو
شخصپرستینوعیشرک)شرکعملی(قلمدادمیشود.قرآنکریمدربارهموسیوفرعون،
حکومتجابرانهفرعونبربنیاس��رائیلرا»تعبید«)بن��دهگرفتن(میخواند،یعنیحضرت
موس��یبهفرعونمیگوید: )َو ِتْلَک ِنْعَمٌة َتُمُنَّها َعَلَیّ َأْن َعَبّْدَت بَنی اِْس��رائیَل(.روشناستکه

ُلوا ِإْن ُکْنُتْم ُمْسِلِمیَن«؛ شوشتری،  1. ر.ک: شرح سیدعباس موسوی، ج3 ص329؛ »یا َقْوِم ِإْن ُکْنُتْم آَمْنُتْم بِاهلل ِ َفَعَلْیِه َتَوکَّ
بهج الصباغه ج 14 ص 406
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بنیاسرائیلنهفرعونراپرستشمیکردندونهبردگانفرعونبودند،بلکهصرفاًتحتسیطره
طاغوتیوظالمانهفرعونقرارداش��تند،همچنانکهقرآنکریمدرجایدیگراززبانفرعون
نقلمیکند:)َو َقْوُمُهَما لََنا َعابُِدوَن؛مؤمنون/47؛قومموس��یوهارونبندگانماهس��تند(.از
اینروفرعونبهطورصریحازقومموس��یوبرادرش،بهعن��وانبندگانوبردگانخویشنام
میب��رد.یادرآیهدیگرق��رآنمیفرماید: )َو اِنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن؛اعراف/127؛موس��یوقومش
زیردس��تماومامس��لطوقاهربرآنهاهستیم(.بنیاس��رائیلچهبسادرمقامنظرواعتقاد
دچارشرکنبودند،امادرمقامعملخواهیاناخواهدچارشرکعملیبودند،زیرامجبوربودند
بهحاکمیتوسیطرهطاغوتیتندهند.اینشرکازنوعشرِکعملِیاجتماعیاست.رسول
خدا)ص(فرمود:»إذا بلغ بنو الحکم ثالثین اتخذوا مال اهلل  علیهم دوال و عباد اهلل  خوال و کتابه 
دخال«؛یعن��یهرگاهفرزندانعاص)یعنیجّدمروانبنحکموبس��یاریازخلفایاموی(به
سیتنرسید،مالخدارامیانخوددستبهدستمیکنند،بندگانخدارابندهخودقرار
میدهندودینخدارامغشوشمیسازند.روشناستکهامویاننهمردمرابهپرستشخود
میخواندندونهآنهارامملوکوبردهخودساختهبودند،بلکهاستبدادوجباریّتخودرابر
مردمتحمیلکردهبودند.رسولخدا)ص(باآیندهنگریاینوضعرانوعیشرکورابطه»رّب
ومربوبی«خواندهاست)مطهری، 1372، ج:196/2(.بنابراینقیامیکملتبرایرهاییازبندگی

طاغوت)شرکعملیاجتماعی(وحرکتبهسویتوحیدعملیامریضروریاست.
امامخمینینیزفرقاساسیحکومتاسالمیباحکومتهایمشروطهسلطنتیوجمهوری
ومانن��دآنراچنی��نمیدانندکهدرایننظامه��ا،نمایندگانمردمیاش��اه،بهقانونگذاری
میپردازند،درصورتیکهقدرتمقّننهواختیارتشریعدراسالمبهخداوندمتعالاختصاص
یافتهاستوشارعمقّدساسالمیگانهقدرتمقّننهاست.هیچکسحققانونگذاریندارد،و
هیچقانونیراُجزحکمشارعنمیتوانبهاجراگذاشت.بههمینسبب،درحکومتاسالمی
ب��هجایمجلسقانونگذاری،مجلسبرنامهریزیوجودداردکهبرایوزارتخانههایمختلف
درپرتواحکاماسالمبرنامهترتیبمیدهدوبااینبرنامهکیفّیتانجامخدماتعمومیرادر

سراسرکشورتعیینمیکند)نظرپور، 1382، 24(
پیشازایننیزگذش��تکهامامعلیدرنام��ه62خطاببهمردممصرایندغدغهو
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نگرانیراابرازداشتهومیفرماید:)ازایناندوهناکمکهبیخردانوفاسقان،حکومترابهدست
آورند،آنگاهمالخدارادستبهدستبگردانند،وبندگاناورابهبردگیکشند1(.پیداستکهاز
منظرامیربیاناگرحکومتوقدرتبهدستحاکمانفاقدعلموعدالتباشد،مردمآنجامعه
بهبردگیوبندگیطاغوتکشاندهخواهندشدوبهطبعافرادجامعه)بهعنوانیکشخصیت
مستقل(ازمدارتوحیدعملیدربعداجتماعیفاصلهخواهندگرفت.هرچندازحیثتوحید
عملیدربعدفردیممکناستافرادیدرهمینجامعهاهلدعا،نمازوروزهباشند.ازاینرو
اینبخشازنهجالبالغهماراازسبکزندگیغیرموحدانهدرعرصهاجتماعیبرحذرمیدارد.
بنابراینهمانطورکهش��رکعملیفردیمثلریاموجبخش��مالهیمیش��ود،شرکعملی
اجتماعیمثلتندادنبهطاغوتهم،غضبالهیراشعلهورمیکندوروشناستکهعذاب
ومجازاتبرخاستهازاینغضب،اجتماعیاستنهفردی،یعنیتروخشکباهممیسوزند.

بنابرآنچهگذشتروشنشدکهازمنظردین،همحکومتبایددینیباشدوهمحاکم؛
حاکمنیزافزونبراینکهبایداهلخرد،دانشوفهمدرس��توعمیقازدینباش��د،عدالتو
پاکدستیاونیزشرطاساسیاست.امامعلیدرفرازهایمختلفنهجالبالغهاینویژگی

رابابیانهایزیباوبلیغعنواننمودهاند.)نک: حکمت332؛ نامه 45، 59 و...(
درقاموسنهجالبالغه،مس��ئولیت،مصونیتنمیآورد،بلکهبهنوعیمحدودیتمیآورد.
چنانکهامامبهعثمانبنحنیف،استانداربصرهمیگویدفکرنمیکردمدچارچنینخبطی
شویودعوتاصحابزرراپذیرفتهوپایسفرهآنهابنشینی،سفرهایکهبینوایانازآنرانده

شدهبودند،امااغنیادعوتداشتند)نک: نهج البالغه، نامه45(.
ازاینرویکیازویژگیهایمهمرهبروحاکمدرجامعهاسالمی،علموعدالتاستوولی
فقیهتازمانیمشروعیتداردکهآراستهبهشرایطفوقباشد.درغیراینصورتهممنتخبان

مردموظیفهدارنداوراکناربزنندوهمفردخودبهخودازمشروعیتساقطاست.

انعکاس نتایج آموزه های در دکترین سیاسی کشور

انع��کاسنتیجهمباحثفوقرامیتوانبااندکیتأملبهخوبیوروش��نیدرقانوناساس��ی

الِِحیَن َحْربًا َو  ُدَواًل َو ِعَباَدُه َخَواًل َو الصَّ َفَیتَِّخُذوا َماَل اهلل ِ  اُرَها  ِة ُسَفَهاُؤَها َو ُفجَّ َأْمَر َهِذِه اْلُمَّ َیِلَي  َأْن  1. »َو لَِکنَِّني آَسی 
الَْفاِسِقیَن ِحْزبا«؛ نامه 62



95
هار

 /ب
48

ره 
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

132

جمهوریاسالمیایرانمالحظهنمود.بطوریکهدراصلپنجمقانوناساسیآمدهاست:»در
زمانغیبتحضرتولیعصر)عج(درجمهوریاس��المیای��ران،والیتامروامامتاّمتبر
عهدهفقیهعادلوباتقوا،آگاهبهزمان،شجاعمدیرومدبّراستکهطبقاصلیکصدوهفتم
عهدهدارآنمیگردد. )نک: اصل 5 قانون اساس��ی(همچنین،دراصل109کهدربارهش��رایطو
صفاترهبراست،بهسهشرطمهماشارهشدهاستکهعبارتانداز:1-صالحّیتعلمیالزم
برایافتاءدرابوابمختلففقه؛2-عدالتوتقوایالزمبرایرهبریاّمتاسالم؛3-بینش
صحیحسیاسیواجتماعی،تدبیرشجاعت،مدیریتوقدرتکافیبرایرهبری.)نک:اصل9

قانوناساسی(کهاینسهشرطنیزپیشازایندرآموزههاینهجالبالغهگذشت.
بهاعتقادشیعه،اساسدرگزینشرهبر،نّصونصباست.رهبرانمعصومعلیهمالسالماز
سویخداوندوجانشینانآناندردورانغیبتنیزازسویامامانعلیهمالسالمنصبوتعیین
اُرَها...(میتوان ِة ُسَفَهاُؤَها َو ُفجَّ میش��وند.ازظاهرعبارت)َو لَِکنَِّني آَس��ی َأْن َیِلَي َأْمَر َهِذِه اأْلُمَّ
مسئلهنصبوتفویضرااستنتاجنمود.بااینتقریرکهاماممیفرمایدناراحتیمنآناست
کهاهلسفاهتوفجوروالیتاموررابهدستبگیرند.اینسخندرواقعانشاییاستحاوی
اینپیامکهوالیتوسرپرستیمردموجامعهبایدازآنکسانیباشدکهاهلعلموعدلاند.
شارعدراینجانهسکوتکردهونهتوصیهنمودهاست،بلکهسخنازامرودستورمبنیبرقبول

مسئولیتازسویعالمانعادلبرایاجرایاحکاماسالمراندهاست.
روایات��یمانند»مقبوله عمر بن حنظله« و »الحوادث الواقعه«نیزش��واهدیبرایتأییدو

تأکیدنکتهفوقمیباشند.
درمقبولهعمربنحنظلهامامصادقعالماندینیرابهعنوانحاکمبرجامعهاسالمی

معرفیمینماید:

»اْنُظ��ُروا ِإلَ��ی َمْن َکاَن ِمْنُکْم َقْد َرَوی َحِدیَثَنا َو نََظَر ِفي َحاَللَِنا َو َحَراِمَنا َو َعَرَف 
َأْحَکاَمَنا َفاْرَضْوا بِِه َحَکما1؛ بنگرید در بین ش��ما کس��ی که گفتار ما را روایت 
می کند و در حالل و حرامی که ما بیان کرده ایم مطالعه کرده و آنها را می شناسد، 

او را به عنوان َحَکم قرار دهید؛ زیرا من او را حاکم قرار داده ام.«

1. نك: حر عاملی، محمد بن  حسن، وسایل الشیعة، ج 18، باب 11، ح 1؛ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 1، 
باب اختالف الحدیث، ح 1
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یعنیشخصفقیِهدینشناِسمنتخبمردم،منصوِباماماستودرواقعاماماوراحاکم
قراردادهاست.

درحدیثحوادثواقعهنیز،امامعصر)عج(درپاس��خبهنام��هیکیازیارانخود،درباره
وظیفهشیعیاندررویدادهاوحوادثیکهپیشمیآید،میفرماید:

تی َعلیُکم و انَا  ��ا الَحواِدُث الواِقَعُة فاِرُجع��وا فیها إلی ُرواِة َحدیثنا، َفانّهم ُحجَّ »امَّ
��ة اهلل  َعَلیهم1؛ در رویدادهایی که پیش می آید، به روایان حدیث ما مراجعه  ُحجَّ

کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنانم.«

اینهمهمیتواندداللتبرنصبفقیهجامعالشرایطوتفویضوالیتامربهاوازسویامام
درعصرغیبتداش��تهباش��د.حالایننصب،یابهطریقخاصاست،کهنّوابخاصنامیده
میشودویابهطریقعاماستکهآنانرانوابعاممیگویند.درروشدوم،کسیبهرهبری
انتخابنشدهاست،بلکهتنهاشرایطوویژگیهایکلّیکسیکهشایستهرهبریاست،بیان
ش��دهاست.)رفیعی،1357،42(بنابراین،هرکسازش��رایطوالیتدرزمانغیبتبهرهبرد،در
مقامرهبریاّمتاسالمیقرارمیگیرد.بههمیندلیل،ممکناستفقیهانبسیاریدریک
زمانودرنقاطمختلفشرایطمذکورراداراباشندوازسویشارعحقاعمالوالیتراکسب
کننددرصورتاس��تفادههمزمانچندنفرازاینحقوباتوّجهبهاینکهممکناس��تمیان
اینافراداختالفنظرهاییدرتشخیصمصالحمسلمانانپیشآید،جامعهاسالمیدچارهرج
ومرجخواهدشد،درحالیکههدفازتشکیلحکومت،ایجادنظموجلوگیریازهرجومرج

است.)هاشمی،1387،48(.
برایپیشگیریازچنینمشکلیتنظیمکنندگانقانوناساسی،مجلسخبرگانرهبری
وانتخابرهبرتوسطاینمجلسراپیشبینیکردهاندکهدراصل107قانوناساسیبهآن

اشارهشدهاست.

رابطه نظریه حسبه با نظریه نصب در والیت
حتیفقیهانیکهدالیل»نصب«رهبرراکافیندانس��تهوباتقریر»امورحس��به«بهمسئله

1. حر عاملی، محمد بن  حسن، وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ح 9؛ صدوق، ابوجعفر، کمال الّدین و اتمام النعمة، ج 2، 
باب 45، ح 4
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والیتفقیهپرداختهاند1،دراصلوجوبوتش��کیلحکومتاسالمیبهزعامتولیفقیههم
نظربودهوازاینجهتتفاوتیدیدهنمیش��ود.درواقعفقهاییمانندآیة اهلل س��یدمحس��ن
حکیم)متوفای 1390 ق(،آیة اهلل س��یداحمدخوانس��اری)متوفای1405ق(وآیة اهلل س��یدابو
القاسمخوئی)متوفای 1412ق(ازجملهکسانیهستندکهدرامورحسبّیهقائلبهجوازتصرف
فقیهاند.)جوان آراس��ته،1386،197(امامخمینینیزنظریهحسبهراقبولداشتند،اماآنرایکی
ازدالیلنصبفقیهبهعنوانولیبرمیش��مردهوآوردهاند:»حفظنظام،پاسداریازمرزهای
مسلمانان،حفظجوانانشانازانحرافازاسالم،جلوگیریازتبلیغاتعلیهاسالمونظایراینها
ازواضحترینمصادیقامورحس��بیهبهش��مارمیآیند.انجاماینامورجزباتشکیلحکومت
عدلاس��المیامکانپذیرنیس��ت.بنابراین،باقطعنظرازدالیلوالیتفقیه،بیشکفقهای
عادل،قدرمتیّقنازافرادیهس��تندکهتصدیایناموررابرعهدهمیگیرندوحکومتباید

بهاذنآنانباشد«2.
»تصدیامورحس��بیهمانندایجادنظموحفاظتازمصالحهمگانیازضروریاتیاس��ت
کهش��رعمقدساهمالدرب��ارهآنرااجازهنمیدهدوقدرمتیّق��نوحّداقلوظیفهفقهای
شایستهاستکهآنراعهدهدارشوند.منتهاطبقاینبرداشتتصدیدرایناموریکوظیفه
ش��رعیماننددیگرواجباتکفاییاست،ولیطبقبرداشتدیگرفقها،اینیکمنصباست
کهازجانبش��ارعبهآنانواگذارش��ده...همگیبهایننتیجهرسیدهاندکهدرعصرغیبت،
حّقتصدیدرامورحسبیهازجملهرسیدگیوسرپرستیوضمانتاجراییاحکامانتظامی
وآنچهدررابطهبامصالحعاّمهامتاس��تبهفقیهانجامعش��رایطواگذارشدهاست؛خواه
بهحکم»وظیفهوتکلیف«باش��دیا»منصبش��رعی«کهباناموالیتعاّمهیادمیشودودر
هردوصورت،حّقتصدیاینگونهاموربافقهایشایستهاست«)معرفت،1378، 176(.بنابراین
»نظریهحس��به«کهیکیازراههایاثباتوالیتاس��ت،مستندطرفداراننظریهانتصابنیز
قرارگرفتهاس��ت.برایناساس،نظریهحسبهدرطولنظریهانتصابقرارمیگیردنهمقابل
آن.ونکتهش��ایانذکرآنکهمبنایمش��روعیتدرهردونظریهحسبهوانتصاب،الهیاست

جوانآراسته،)پیشین، 203(.

1. یعنی اموری که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست، و متولّی خاص شرعی هم برای آن وجود ندارد.
2. امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 497- 498؛ حائری، سید کاظم، والیة االمر فی عصر الغیبة، ص 96 
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اماپرس��شدوم:نقشمردمدرحکومتدینیوتأثیررآیومش��ارکتسیاس��یآنها
چیس��ت؟پاسخبهاینس��ؤالمیتواندنوعمدلحکومتبراساسمشارکتشهروندانرا

بیانمیکند:

2(نقش مردم در حکومت دینی
بدونتردیدهرحکومتینیازمندحمایتومقبولیتعمومیاست.مرادازمقبولیت،»پذیرش
مردمی«است.درواقعاگرمردمبهفردیاگروهیبرایحکومتتمایلنشاندادهوخواستار
اِعمالحاکمّیتازطرفآنفردیاگروهباشندودرنتیجهحکومتیبراساسخواستواراده
مردمتش��کیلگردد،گفتهمیشودآنحکومتدارای»مقبولیت«است.ازنهجالبالغهنقش
پررنگوحیاتیمشارکتومقبولیتمردمیدرعرصهسیاستوحکومتبهدستمیآید،تا
آنجاکهاگرحضوروحمایتمردمنباشد،نهتنهابرایرهبرغیرمعصوم،بلکهبرایاماممعصوم
نیزفضایورودبهعرصهمدیریتورهبریجامعهمهیانخواهدشد.امامدرخطبهشقشقیه

تأکیدمیورزد:

ِة بُِوُجوِد النَّاِصِر؛ اگر حضور و مشارکت مردم  »لَْو اَل ُحُضوُر الَْحاِضِر، َو ِقَیاُم الُْحجَّ
نبود و با حمایت آنها حجت بر من تمام نمی ش��د، افسار حکومت و خالفت را 

رها می کردم1.«

اینبدانمعناستکهاگرحمایتومقبولیتمردمنباشد،حجتبرامامتمامنمیشودو
بهتبعآن،امامسکاندارینظاماسالمیرانخواهدپذیرفت.درفرازیدیگرهمامامنسبت
بهایناتمامحجتتأکیدمیورزد،آنجاکهپسازکش��تهش��دنعثمان،مردمبرایبیعتبا
امیرالمؤمنینهجومآوردند،اماممیگوید:)دعونیوالتمسواغیری...؛برویدومراواگذارید
وشخصدیگریرابرایاینمسئولیتانتخابکنید(.درادامهمیفرماید:بدانیدکهاگرمن
دعوتشمارااجابتکنم،براساسآنچهخودممیدانمبرشماحکومتخواهمکردوبهگفته
اینوآنوسرزنشافرادگوشنخواهمداد.ولیاگرمراواگذارید،مننیزهمانندیکیازشما

ِة بُِوُجوِد النَّاِصِر، َو َما َأَخَذ اهلل ُ َعَلی الُْعَلَماِء َأالَّ  1. »َأَما َو الَِّذي َفَلَق الَْحبََّة، َو بََرَأ النََّسَمَة، لَْو اَل ُحُضوُر الَْحاِضِر، َو ِقَیاُم الُْحجَّ
لَْفْیُتْم ُدْنَیاُکْم َهِذِه  لَِها، َو َلَ لَْقْیُت َحْبَلَها َعَلی َغاِربَِها، َو لََسَقْیُت آِخَرَها بَِکْأِس َأوَّ ِة َظالٍِم، َو اَل َسَغِب َمْظُلوٍم، َلَ وا َعَلی ِکظَّ ُیَقارُّ

َأْزَهَد ِعْنِدي ِمْن َعْفَطِة َعْنٍز«؛ خطبه 3
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هستم...منوزیرومشاورشماباشم،بهتراستتاامیرشماباشم1.
اینس��خنامامبدینمعناس��تکهاگرقرارباشدمنرهبرش��وماماشماازمنحمایت
واطاع��تنکنید،همانبهترکهحاکمیتنظامرانپذیرم.امامحکومِتبدونپش��توانهو
حمایتمردمیرانمیخواهدواساساًاماماجرایرأیوارادهحاکمرامنوطبهپذیرشو
اطاعتجمهورمیداند2.ازسویدیگراگرجامعهای،مانندکوفهسال40هجری،رهبریصالح
ببیند،امابهجایپشتیبانی،بهاوپشتکند،موردغضبخداقرارخواهدگرفت.بهعبارتدیگر
مردمازحیثتشریعیموظفندباامامبیعتکردهوازاواطاعتکنند.اماازحیثتکوینیآزادند
واختیاردارندکهحتیحاکمّیتفرعونیانرابپذیرند،مثلاینکهش��رعمیگویدغیبتحرام
است؛حالبرخیحرفخداراگوشمیکنندوغیبتنمیکنندوبرخیبهگونهایدیگرعمل
ا َکُفوراً؛انسان/3؛ماانسانرا ا شاِکراً َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ میکنند.قرآنکریممیفرماید:)ِإنَّا َهَدْیناُه السَّ
بهسویراههدایتکردیم،حالیاشکرایننعمترابجامیآورد،ویاکفرانمیکند.البتهاین

خاصیتدنیاستامادرآخرت،شاکرخداپاداشبیندوکافرهم،عقاب.
برهمیناس��اساس��تکهدرنامهامیرالمؤمنینبهش��یعیانآمدهاس��ت:»پیامبر
خدا)ص(بامنپیمانیبستهوفرمود:ایپسرابیطالب!والیتبرامتمنازآنتواست،پس
اگ��رب��ارضاورغبت،تورابهوالیتخویشبرگزیدندوبرخالفتتواجتماعواتفاقنمودند،
والیتآنانرابهعهدهبگیرواگربرخالفتتواختالفکردند،آنانراباآنچهدرآنهستند،
واگذار3«.اینسخنانهمگیبیانگرنقشراهبردیمردمدرپیدایشوتثبیتحکومتدینی

است؛خواهحکومِتمعصومدرعصرحضوروخواهحکومتفقیهدرزمانغیبتباشد.
ازاینرودانش��منداناس��المیبراینباورندکهاینمردمهستندکهبایدزمینهتحّققو
استقراراینحاکمیت)درعصرغیبت(رافراهمکنندوتامردمنخواهند،نظاماسالمیمحّقق
نخواهدشدوفقیهدراصلتأسیسحکومتخودهیچگاهمتوّسلبهزوروجبرنمیشود،بلکه
نظیرهمهپیامبرانوامامان،تنهادرصورتیکهخودمردمبهحکومتویتمایلنشاندهند،

1.. »َو اْعَلُموا َأنِّي ِإْن َأَجْبُتُکْم َرِکْبُت بُِکْم َما َأْعَلُم َو لَْم ُأْصِغ ِإلَی َقْوِل الَْقائِِل َو َعْتِب الَْعاِتِب َو ِإْن َتَرْکُتُموِني َفَأنَا  َکَأَحِدُکْم 
ي َأِمیراً«؛ خطبه 92 ي َأْسَمُعُکْم َو َأْطَوُعُکْم لَِمْن َولَّْیُتُموُه َأْمَرُکْم َو َأنَا لَُکْم َوِزیراً َخْیٌر لَُکْم ِمنِّ َو لََعلِّ

2..)ال َرْأَی لَِمْن ال ُیطاَع؛ کسی که فرمانش نمی برند، تدبیری برایش نمی ماند(؛ نهج البالغه، خطبه 27
3.. »و قد کان رسول اهلل)ص( عهد الی عهدا فقال: یا ابن ابی طالب لك والء امتی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیك 

بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه«؛ ابن طاووس، کشف المحجة، ص 180
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دستبهتشکیلحکومتخواهدزد.دراینموردهمنظیرهمهاحکامودستوراتالهی،مردم
میتوانندبهاختیارخودشانیاآنرابپذیرندواطاعتکنندویانافرمانیوسرپیچینمایند.
البّت��همردمدرطولتاری��خملزمومکلّفبودهاندکهبهحاکمّیتالهیوحکومتپیامبرانو
امامانتندهندوحقحاکمّیتآنانرابهرس��میتشناختهوبپذیرندواگرنپذیرفتهانددر

پیشگاهخداوندمسئولخواهندبود)مصباح یزدی،1382،73(.
گفتنیاس��تگاهيمنظورازدموکراس��یایناس��تکهمردمدرانتخابخودآزادندو
هیچکسنميتواندشکلخاصيازحکومتیاحاکمخاصيرابرآنانتحمیلکند؛روشناست
کهاسالمهیچمخالفتيبااینمعنايازدموکراسیندارد.امااگرمنظورازدموکراسیهمان
نوعنظامسیاسيايباشدکهاندیشمندانيچونروسودرقرنهفدهموهجدهممیالديآن
رامطرحکردندوهماکنونبارزترینجلوهوچهرهخودرادرنظاملیبرالدموکراسینمایان
کردهاس��ت،ایندموکراسیموردتأییدنهجالبالغهنیست،زیرانظاملیبرالدموکراسیغرب
دارايمبانيوبنیادهایياس��تکهبس��یاريازآنهابانظاماس��الميومردمساالريدینيدر

تضاداست1.

1..نك: شریفی، احمدحسین، تفاوت های دمکراسی و جمهوری، دفتر مطالعات فرهنگی تمهید
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نتایج
براساسمعیارجهانبینی،مدلسیاسیدرعصرغیبتازنوعحکومتالهیاستکهدر-

آنحاکمّیتذاتیازآِنخداستومجریحکمخداهمکسیاستکهازحیثدیندانی
ودینداریبهترینهادرجامعهباشد.

دردورانغیبتمشروعیتوحقحاکمّیتازسویامامزمان)عج(بهفقیهجامعالشرایط-
تفویضشدهواومنصوبعاماماماست

درنظ��امجمهوریاس��المیایرانفرایندوس��ازوکارانتخابرهب��ردرمجلسخبرگان،-
فرایندیبهمنظورکشفنائبعاماماممعصوماستنهنصباو.زیرااگرمردمیاخبرگان
کسیراانتخابکردندکهاهلمدیریتنفس،حفظدینواطاعتازامامبود،اودرواقع

منصوباماممعصوماستنهمردمیاخبرگان.
نکتهدرخورتأملآنکهدریکمبناومعنا،نمیتوانتضادمیاننظریهانتخابوانتصاب-

مشاهدهنمود.بااینتقریرکهمنتخبخبرگانمکشوفخبرگاناستنهمنصوبآن.بلکه
نصِبفقیهمنتخِبمکشوف،ازآِناماماست.

برایناساسخبرگانحسبظواهرشریعتوضوابطعقالیی،ویژگیهاوشرایطرابررسی-
نمودهودراصلحیتیکفقیهبهتنجزوحجیتمیرس��ند.واینفردمنتخبومکشوف

خبرگان،منصوبمعصومبهنصبعاماست.
سنِداجرایِیبرنامههایفقیه،دستورهایالهیاستکهدرمنابعدینیمانندقرآنکریمو-

سنتوعقلتجلییافتهاست.
حکومتدینی،براساسمشارکتمردموبرمحورمردمساالریاست.زیراازسوییتحقق-

حکومتباحضورمردمونظارتومشارکتسیاسیآنهاصورتمیپذیردوازسویدیگر
درپرتوآموزههایدینی،مردم،آقاییوساالریخودراازحکومتمطالبهکردهوخواهند

توانستعزت،کرامت،عدالتومنزلتمقتضیرابازیابند.
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