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چکیده
موضوع حاکمیت و مدل سیاس��ی در اس�لام از دو منظر و در دو برهه قابل بررس��ی
و مالحظه اس��ت)1  :عصر حضور امام معصوم و )2عصر غیبت امام معصوم .در عصر
حضور ،حاکمیت بر اس��اس نظام «امامت»(به معنای خاص) استوار است بدین معنا
که در یک سازوکار اصطفایی -ماورایی حق حاکمیت به معصومان تفویض میشود.
در عص��ر غیبت این امر با گونهای ارتباط و پیوند با مدل و نظام جامع امامت ارتباط
مییاب��د .این پژوهش ثابت ک��رد که  آموزههای نهجالبالغ��ه ،از جمله خطبه  40و
نامه ،62با بیان برهانی و اس��تداللی ،مدل سیاسی عصر غیبت را نظام دینی(نه فقط
آن بهترینها از حیث علم و عدل و کفایت
نظام دینداران) دانسته و
حاکمیت آنرا از ِ
ّ
قلمداد میکند.
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مقدمه
نوع مدل و روند سیاسی حکومتها در گستره جامعه بشری یکی از پرگزشترین مسائل برای
اذهان و پرکارکردترین موضوعات برای جوامع بوده است.
فلس��فه سياس��ى يكى از مباحث مهم انديشه بشرى اس��ت كه ديرينه آن به روم و يونان
باس��تان برمىگردد ،بلكه مىتوان رگههاى آن را در عصر پايايى اجتماع و جامعههاى كوچك 
جستجو كرد ،چرا كه وجود اجتماع و تن دادن به آن خواه ناخواه مالزم با پذيرفتن نظم و يك 
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سرى قوانين خاصى است كه چگونگى تدوين و تعيين آن نيازمند فلسفه سياسى است .آيين
مقدس اسالم از آنجا كه خود را دين دو ساحتى(دنيوى و اخروى) توصيف مىكند ،نمىتواند
در تبيين اصول و مبادى كلى فلس��فه سياس��ى بىتفاوت باش��د .قريب چهارده سده پيش،
السالم) يك سرى آموزههاى كلى و متناسب
اسالم(كتاب و سنت پيامبر(ص) و امامان(عليهم ّ

با روزگار خود در مقوله سياست و حكومت عرضه داشته است .دانش سياسى در اسالم نه تنها
به موازات علم فقه و كالم پيش نرفته است ،بلكه به دليل دورى عالمان دينى از عرصه سياست
و حكومت به ديار فراموشى سپرده شده است(قدردان قراملمی.)13 ،1379،
در جهان معاصر حکومتها س��یطره خود را بر همه انسانها گستراندهاند و هر حکومتی
بر پایه فلس��فه سیاس��ی خاصی اس��توار است که در آن مس��ائل مهمی مطرح است .سستی
و تزلزل حکومت با فلس��فه سیاس��ی آن ارتباط تنگاتنگ دارد و یک��ی از عوامل پایداری هر
حکومتی ،قدرت اقناع و تبلیغاتی آن است که در رأستای فلسفه سیاسی آن حکومت اعمال
میگردد(نوروزی.)19 ،1378،
هر نظام و حکومتی میکوشد با ترسیم راهبرد رهبری و فلسفه سیاسی مطلوب و جامع،
باورهای مردم را بر اساس نظام ارزشی حاکم بر جامعه جهت دهد و با ارائه تحلیلهای جامع
و پاسخهای روزآمد به مشکالت ،آنان را بهسوی اهداف خود هدایت کند .در نظامهای سیاسی
دنیا ،مدلها و راهبردهای گوناگونی وجود دارد که هر یک میتوانند روش حکومت بر مردم و
نوع حقوق و وظایف آنها را معین نمایند.
موضوع حاکمیت و مدل سیاس��ی در اس�لام از دو منظر و در دو برهه قابل بررس��ی و
مالحظه است:
)1عصر حضور امام معصوم

)2عصر غیبت امام معصوم
در عصر حضور ،حاکمیت بر اس��اس نظام «امامت»(به معنای خاص) اس��توار است .بدین
معن��ا که در یک س��ازوکار اصطفایی -ماورایی حق حاکمیت به معصومان تفویض میش��ود.
یعن��ی خداوند با علم بیک��ران خود ،افرادی را خالص(اصطفی) ک��رده و همراه با ارائه بینات
که رش��ته اتصال و س��بب انسجام تعامالت خدا ،انسان و هستی اس��ت .این نظام و راهبرد از
حیث مبداءشناختی ،خدا محور بوده و از حیث غایتشناختی شامل سه هدف ابتدایی ،میانی
و نهایی اس��ت؛ همچنین از حیث قلمروش��ناختی جامع محور(پیوند و درهمتنیدگی دنیا و
آخرت) ،و از حیث راهکارشناختی نیز بر اساس روش انتصاب ماورایی و اصطفایی سامان یافته
است که محور اول ،یعنی ماورایی ،ناظر به مبداء نظام و محور دوم(اصطفایی) ناظر به مالک
و معیار نظام اس��ت .نظام امامت بر اس��اس منشور و س��ند جاویدان قرآن کریم است که امام
رضا بر جامعیت قرآن و اکمال آن تأکید ویژه مینماید .در روایات جایگاه علمی ،حقوقی و

شرعی امام و رهبر جامعه نیز بر اساس(االمام ،عالم بالسياسة ،مستحق للرئاسة ،مفترض الطاعة)

تبیین شده است .1این مدل و نظام جامع که یکی از شئون آن ،حکومت و سیاست است ،بر
اس��اس اراده شارع س��امان یافته و تحقق آن برای جامعه بشری امری ایده آل و مامول است
ک��ه تاری��خ نمونههایی از آن را در عصر حکومت نبوی و علوی ثبت و ضبط نمود .اما در عصر

غیبت این وضع چگونه است و چه ارتباط و پیوندی با مدل و نظام جامع امامت دارد؟ آیا در
عصر غیبت معصومان همین سازوکار و شاخصههای فوق الذکر میتواند جاری و ساری باشد؟
و یا تنها جلوهها و پرتوی از آن قابل تحقق اس��ت؟ و اساس��ا آیا میتوان این مقوله را نسبی و
تشکیکی دانست.
روی هم رفته مس��ئله مقاله فراروی ،تحلیل و بررسی نوع مدل سیاسی حکومت در عصر
غیبت و سازوکارها و شاخصههای آن میباشد که با تکیه بر آموزههای کتاب سترگ نهجالبالغه
به پیش خواهد رفت.
 .1ر.ک :پوررستمی ،حامد ،تحلیل راهبردی از امامت در دکترین امام رضا ،مجله انتظار موعود ،پاییز و زمستان
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نظامهای سیاسی و معیارهای فراروی
ابتدا مناسب است که در یک سیر تطبیقی ،نگاهی اجمالی به مدلها و نظامهای سیاسی رایج
در دنیا داشته باشیم تا با شناخت و ذهنیت آمادهتری مسئله مقاله مورد پردازش قرار گیرد.
نظامهای سیاسی در جهان امروز بر سه اساس و معیار دستهبندی میشوند:
الف) نظامها برأساس تعداد حاکمان که خود بر سه قسمند:
)1حکومت فردی :که سلطان یا شاه در رأس حکومت قرار دارد و بدون مسئولیت و به میل
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و رای خود(نه میل ملت یا آیین خاصی) اعمال قدرت میکند.
)2حکومت گروهی(طبقاتی) :که قدرت از آن گروه خاص اس��ت.گروهی که مدعی برتری
فکری یا طبقاتیاند و بر مردم حکم میرانند.
 )3حکومت جمهوری :که اقتدار و مناصب دولتی از طرف مردم به طور مستقیم و یا غیر
مس��تقیم به حاکمان واگذار میشود .در این نظام توارث دخالتي ندارد و حسب موارد
مدت زمامداري حاکمان برآمده از رأی مردم و متفاوت است.
ب) نظامها بر اساس مشارکت شهروندان که دو نوع دارد:
 )1حکومت توتالیتر :سیستمیکه در آن همه چیز برای دولت وجود داشته باشد و هیچ چیز
خارج از دولت و علیه دولت نباشد(كارلتون كالیمری ،1356 ،ج .)56/1:در این نظام مردم در
هیچیک از شئون جامعه از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب ،نقشی نداشته و همه چیز
در کنترل و نظارت رژیم است .بهعنوان نمونه مىتوان حكومتهاى فاشيستى هيتلر و
موسولينى و نظامهاى حاكم بر كشورهاى كمونيستى را نام برد(طلوعی.)359 ،1372 ،
 )2حکومت دموکرأسی :که در آن شهروندان مشارکت دارند و احزاب و جامعه مدنی فعال
بوده و حاکمیت و تدوین خط مشیهای اساسی برعهده مردم است.
ج) نظامها بر اساس جهانبینی
 )1حکومت الهی :در این حکومت منبع قانون ،خداوند است که بر اساس حکمت ،مصالح
و شناختی که از ابعاد وجودی انسانی دارد ،تشریع میکند و حکومت امانتی است در
دست حاکمان.
آن انسان
 )2حکومت طاغوتی :نظامهای سیاس��ی مبتنی بر اومانیس��م که
حاکمیت را از ِ
ّ

میدانند ،این دسته از نظامها در هر شکلی که تجلی یابند ،طاغوتی قلمداد میشوند.

1

غیبت از حیث تعداد حاکمان ،نوع جهان بینی و مش��ارکت مردم چگونه اس��ت؟ با طرح دو
پرسش کلی میتوان به شاخصهها و ویژگیهای نظام سیاسی در عصر غیبت پرداخت:
پرس��ش اول:آیا م��ردم در عصر غیبت هم نیاز به حاکم یا حکومت دینی دارند و اساس��ا
ویژگیهای این حاکم و حکومت چیس��ت؟ پاس��خ به این س��ؤال میتوان��د تکلیف نوع مدل
حکومت برأساس تعداد حاکمان و جهانبینی آن را مشخص کند:
)1ویژگیهای حکومت و حاکم در عصر غیبت
وقتی خوارج ش��عار(لاَ ُح ْك َم ِإلاَّ لهلِ ِ) را س��ردادند و خواس��تار نفی هر حکومتی شدند ،امام در

پاسخ چنین فرمود« :سخن ح ّقى است ،كه از آن اراده باطل شد،آرى درست است که فرمانى 
جز فرمان خدا نيس��ت ،ولى اينها مىگويند زمامدارى جز خدا نيس��ت ،در حالى كه مردم به
زمامدارى نيك يا بد ،نيازمندند ،تا مؤمنان در سايه حكومت او ،به كار خود مشغول و كافران
هم بهرمند ش��وند ،در واقع به وس��يله حكومت بيتالمال جمعآورى مىگردد و با دش��منان
مىتوان مبارزه كرد .جا ّدهها أمن و امان گش��ته و حقّ ضعيفان از نيرومندان گرفته مىش��ود،
 .1ر.ک :نوروزی ،محمد جواد ،فلسفه سیاست ،صص (113 -104با تلخیص)
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نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران ،در امان مىباشند.»1
جهت پردازش مس��ئله مقاله و رسیدن به فرضیه مورد نظر مناسب است نکات کالم فوق
به ترتیب ارائه شود:
 )1امام میفرماید آیه قرآن حق است اما خوارج برداشت باطل و نادرست از آن دارند .آری،
آن خداست و حاکم تنها اوست اما این بدان معنا نیست که خدا
حکم و حکومت تنها از ِ
به زمین آید و برای مردم حکمرانی کند!
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 )2اینک��ه م��ردم در هر زمان نیاز ب��ه حاکم دارند ،یک اصل عقلی اس��ت و نیاز به بحث
چندانی ندارد .زیرا تأمین نیازهای اولیه یک جامعه ،مانند نیازهای امنیتی ،اقتصادی و
اجتماع��ی ،وج��ود یک مدیر را در رأس میطلبد .از اینرو چه در عصر حضور و چه در
عصر غیبت ،مردم نیاز به حاکم و حکومت دارند.
 )3ام��ام میفرماید مردم در ه��ر زمان نیاز به حاکم دارند ،اما اولویت رهبری با انس��انی
نیک و شایسته است .اما اگر فردی شایسته برای رهبری وجود نداشت ،نباید به بهانه
عدم وجود رهبری عالم و عادل ،جامعه بدون رهبر بماند ،بلکه مراتب نازله امر رعایت
گردد تا جایی که حتی اگر یک فرد فاجر هم رهبر باشد ،باز هم بهتر از یک حکومت
آنارشیس��تی اس��ت .2چرا که آثار مخرب نداش��تن یک حاکم ولو از نوع فاجر ،بدتر و
بیش��تر از حکومت هرج و مرج و آنارشیستی است .3در واقع از منظر علوي ،اگر زماني
َ « .1ك ِل َمةُ َح ٍّق ُي َرا ُد بِ َها بَ ِ
َّاس ِم ْن َأ ِم ٍ
ون لاَ ِإ ْم َر َة ِإلاَّ لهلِ ِ َو ِإن َُّه لاَ بُدَّ لِلن ِ
ير بَ ٍّر َأ ْو
اط ٌل نَ َع ْم ِإن َُّه لاَ ُح ْك َم ِإلاَّ لهلِ ِ َو لَ ِك َّن َهؤُ لاَ ِء َيقُولُ َ
َاج ٍر َي ْع َم ُل ِفي ِإ ْم َر ِت ِه الْ ُمؤْ ِم ُن َو َي ْس َت ْم ِت ُع ِفي َها الْ َكا ِف ُر َو ُي َب ِّلغُ اهلل ِفي َها أْ َ
ف ِ
َي ُء َو ُيقَات َُل بِ ِه الْ َع ُد ُّو َو ت َْأ َم ُن بِ ِه
ال َج َل َو ُي ْج َم ُع بِ ِه الْف ْ
ُ

لض ِع ِ
اح ِم ْن ف ِ
الس ُب ُل َو ُيؤْ خَ ُذ بِ ِه لِ َّ
َاج ٍر».خطبه  40نهجالبالغه
يح بَ ٌّر َو ُي ْس َت َر َ
يف ِم َن الْقَوِ ِّي َحتَّى َي ْس َترِ َ
ُّ
 .2آنارشیسم در زبان سیاسی به معنای نظامیاجتماعی و سیاسی بدون دولت ،یا به طور کلی جامعهای فاقد هرگونه ساختار
طبقاتییا حکومتی است .طبق این عقیده ،نظام اقتصادی در جامعهای آزاد و بدون اجبار ِ یک قدرت سازمانیافته بهتر خواهد
شد و گروههای داوطلب میتوانند بهتر از دولتهای کنونی از پس وظایف آن برآیند .آنارشیستها به طور کلی با حاکمیت
هرگونه دولت مخالفند و دموکراسی را نیز استبداد اکثریت میدانند.آشوری ،داریوش ،فرهنگ سیاسی ،صص ۳۲-۳۰
 .3مهمترین 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) میگردد 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 Politics, Vol. 20, No. 3 (Jul., 1958), pp. 307-329, Published by: Cambridge University Press

مخير ش��دند كه از ميان دو حكومت آنارشيستي(نفي وجود حاكم و حكومت) و
مردم ّ
حکومت توتالیتری و استبدادی يكي را انتخاب كنند ،بهتر آن است كه به حكومتي و

لو استبدادي تن در دهند تا بهطور نسبي هم كه شده اوضاع كشور سر و سامان يابد.
چنانچه از پيامبر اكرم(ص) نقل ش��ده است«:االمام الجائر خير من الفتنة؛ حكومت امام

 )4در نظامهای سیاس��ی امروز دنیا مشاهده نمیش��ود که در رأس قدرت چند نفر حاکم
یا پادش��اه باش��ند ،چه در نظامهای دموکراتیک و چه س��لطنتی سخن از فرد واحد در
رأس حاکمیت اس��ت .مثال در حال حاضر  44کش��ور جهان دارای حکومت س��لطنتی
هستند که  12تا از آنها ،کشورهای اروپایی هستند .مانند بلژیک ،دانمارک ،لوگزامبورگ،
هلند ،نروژ ،اس��پانیا ،س��وئد و انگلیس که البته در برخی از آنها قدرت پادشاه بیشتر از
کش��ورهای دیگر است ،مثل انگلیس که رياست كشور با پادشاه يا ملكه بوده و شخص
ملکه فرمانده نیروهای مسلح انگلستان نیز هست(عبادی.)140-138 ،1373،گویی تجربه و
خرد ،سیاستگزاران را به نظام شورایی یا چند مدیریتی در رأس قدرت دعوت نمیکند.
نهجالبالغه نیز همواره سخن از حاکم و استاندار و یا فرماندار رفته است .یعنی سخن از یک
حاکم در رأس قدرت .و حامل این پیام که روند مدیریت با حاکمیت یگانه بهتر و منسجمتر
پیش خواهد رفت .البته هر حاکم و مدیری مش��اوره را س��رمایهای الزم و ذیقیمت دیده و از
همینرو بازوان مشورتی گستردهای دارد .اما موضوع مشاوره با نخبگان غیر از شورایی ریاست
کردن یا حکومت کردن است .افزون بر این خطراتی که مدیریت یگانه را تهدید میکند ممکن
اس��ت مدیریت چندگانه را هم تهدید کند .آیا امروزه در دنیا و یا حتی کشور خودمان فساد،
تبانی و انحراف در سیستمهای شورایی دیده نمیشود؟! از اینرو آنچه مهم است سالمت نفس
حاکمیت و پیروی از قانون است چه در مدیریت فردی و چه جمعی.
ّ

 )5در کالم امام آمده اس��ت که حاکم باید «ب َ ّر» یعنی نیک و شایس��ته باشد .حال مراد از
این صفت چیست؟ نهجالبالغه تبیینگر موضوع است .وقتی امام مالک اشتر را به
مصر میفرس��تد ،یک نامه خطاب به او مینویس��د که همان نامه شماره  53است .اما
نامهای هم خطاب به مردم مصر مینویسد که نامه  62نهجالبالغه بوده و حاوی نکات
آموزنده فراوانی اس��ت .از جمله آنکه امام یادآور میشود کهای مردم ،دغدغه و نگرانی
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جائر از وجود فتنه و آشوب بهتر است »(ابنمیثم،1362 ،ج.)103/2:
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من علی آن اس��ت که کس��انی والیت و رهبری مردم را به دس��ت گیرند ،که اهل
آسى َأ ْن َي ِل َي َأ ْم َر َه ِذ ِه الأْ ُ َّم ِة ُس َف َهاؤُ َها َو ُف َّجا ُر َها َف َي َّت ِخ ُذوا
سفاهت و فجور باشندَ :
(و لَ ِك َّن ِني َ

ين َح ْرب ًا َو الْ َف ِ
َم َ
ين ِح ْزب ًا؛ لكن از اين اندوهناكم كه
ال ا 
هلل ِ ُد َولاً َو ِع َبا َد ُه خَ َولاً َو َّ
اس ِق َ
الصالِ ِح َ
نادانان ،و تبهكاران اين ا ّمت ،حكومت را به دس��ت آورند ،آنگاه مال خدا را دس��ت به
دس��ت بگردانند ،و بندگان او را به بردگى كش��ند ،با نيكوكاران در جنگ ،و با فاسقان
همراه باشند).
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امام به مردم هشدار میدهد که مبادا رهبر جامعه فردی سفیه و فاجر باشد« .سفیه» یعنی
کسی که دچار سبکی ش��خصیت و نقصان عقل ،علم و صبر باشد(مصطفوی ،1374،ج.)145/5:
«فاج��ر» هم که جمع آن «فجار» و «فجره» اس��ت ،درلغت به معنای هرزه ،عیاش ،فاس��د،
دروغ گ��و ،بیحیاءآمده اس��ت .1در یک کالم ،امام دو ویژگی اساس��ی را برای یک رهبر
برمیشمرند :دانش و خردمندی؛ و عدالت.
روشن است که مراد از دانش ،دانش دینی است .یعنی اگر حکومتی دینی و اسالمیاست،
رهبر آن هم باید دینی و اسالمش��ناس باش��د .همچنانکه حض��رت علي در نهجالبالغه،
خطب��ه  172ميفرمايد« :اي مردم همانا س��زاوارترين مردم به اين امر(خالفت و زمامداري)
كس��ي اس��ت كه تواناترين آنها بر اجراي امور و داناترين به فرمان خداوند در فهم مس��ائل
باش��د»؛ یعنی شایستهترینها برای رهبری باید بهترین آنها از حیث کفایت و فقاهت باشد،
در واقع توان و دانش او برای اجرای فرمان خدا(دین) از همه بیش��تر و بهتر باش��د .2در نامه
 53نی��ز ام��ام این پیام را به مخاطب میرس��اند که رهبر و حاکم کش��ور باید توان و قدرت
ارجاع مسائل به قرآن و سنت را داشته باشد .بدین معنا که به حاکم مصر تأکید میکند که
امور و مش��کالت کش��ور و جامعه را به خدا و رسول برگرداند .امام در این فراز به آیه «يا َأيُّ َها

ين آ َم ُنوا َأ ِطي ُعوا ا  َ
الر ُس َ
نازَع ُت ْم ِفي شَ ْ��ي ٍء َف ُر ُّدو ُه ِإلَى
��ول َو ُأولِي الأْ َ ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإ ِْن َت ْ
الَّ ِذ َ
هلل َ َو أ ِطي ُعوا َّ
الر ُس ِ
هلل ِ الأْ َخْ ُذ بِ ُم ْح َك ِم
الر ُّد ِإلَى ا 
ا
��ول» استناد میکند و در تفس��یر این آیه میفرمایدَ (:ف َّ
هلل ِ َو َّ
 .1فجور مصدر و به معنای «هرزگی ،فسق ،فساد ،عیاشی و گناه» میباشد؛ ر.ک :ابی هالل عسکری ،فروق اللغویة ،ذیل
فرق بین فسق و فجر؛ فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،ص۲۹۷
 .2امام حسین میفرماید« :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

الر ُس ِ
ول الأْ َخْ ُذ بِ ُس َّن ِت ِه الْ َجا ِم َع ِة َغ ْي ِر الْ ُم َف ِّرق َِة) یعنی باز گرداندن چيزى به خدا،
الر ُّد ِإلَى َّ
ِك َتابِ ِه َو َّ

يعن��ى عمل كردن به قرآن ،و باز گرداندن به پيامبر(ص) يعنى عمل كردن به س�� ّنت او كه
وحدتبخش است ،نه عامل پراكندگى.
روشن است کسی میتواند موضوعات و مسائل گوناگون جامعه را به قرآن و سنت ارجاع
پاسخها و راهکارهای مناسب را دریافت کند که البته در فرهنگ شیعه به این شخص فقیه و
مجتهد گفته میشود.
از اینرو باالترین و مهمترین ش��أن رهبر اس�لامی در عصر غیبت آن اس��ت که بر اساس
اراده خدا حکم میکند .یعنی سخن و اراده خدا را که در قرآن و عترت نهفته است ،استنباط
و اس��تخراج کرده و بر اس��اس آن کش��ور را مدیریت کند و این مطالبه جدی مردم خداجو و
مسلمان از یک رهبر است .در همین راستا است که امام علی ع میفرماید پیشوا و رهبر جامعه
وظیفه دارد که تنها بر اساس اراده خدا حکم و حکومت کند و حق امانت الهی(یعنی حکومت)
را ادا کند .پس اگر چنین انجام داد ،دیگر بر مردم واجب اس��ت که کالم خدا را بش��نوند و او
را اطاعت و دعوت را اجابت کنند .1نکته جالب در این کالم آن اس��ت که امام میفرماید :اگر
حاکم بر اس��اس حکم و اراده خدا حکومت کرد ،مردم موظفند کالم خدا را بش��نوند واطاعت
کنند(نه کالم رهبر را) .پیام میتواند این باشد که وقتی رهبری بر این اساس حکومت کند ،و
منویات و عملکرد او برگرفته از اراده خدا باشد ،تبعیت از او دیگر به منزله تبعیت از خداست.
یعنی مردم به حکم و کالم خدا تن میدهند نه یک شخص.
مناس��ب است گفته شود که حاکم اسالمی در واقع مجری اسالم است نه حاکم و رئیس
و این اجرا هم به معنای آن نیس��ت که رهبر رئیس قوه مجریه شود ،به تعبیر شهید مطهری
واليت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه ،خود در رأس دولت قرار بگيرد و عمال حكومت كند.
نقش فقيه در يك كش��ور اس�لامى ،يعنى كش��ورى كه در آن ،مردم اس�لام را به عنوان يك 
ايدئولوژى پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هس��تند ،نقش يك ايدئولوگ اس��ت ،نه نقش يك 
حاكم .وظيفه يك ايدئولوگ اين اس��ت كه براى اجراى درس��ت و صحيح ايدئولوژى نظارت
وأن ُیؤ ّد َی األمانةَ  ،فإذا َف َع َل ف ََح ٌّق على ال ّن ِ
وأن
وأن ُیطیعوا ْ
أن َی ْس َمعوا لَ ُه ْ
اس ْ
أن َی ْح ُک َم بما أن َْز َل اهللُ ْ
«ح ٌّق على اإلما ِم ْ
َ .1
العمال ،حدیث ۱۴۳۱۳
ُیجیبوا إذا ُدعوا»؛ متقی هندی ،کنز ّ
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دهد که قدرت استنباط و اجتهاد داشته باشد .یعنی بتواند با فهم عمیق خود از قرآن و عترت،
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داشته باشد ...تصور مردم آن روز -دوره مشروطيت -و نيز مردم ما از واليت فقيه اين نبوده و
نيس��ت كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را بهدست گيرند .بلكه در طول قرون و اعصار،
تصور مردم از واليت فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه ،جامعه اسالمى است و مردم وابسته
به مكتب اسالمند ،صالحيت هر حاكمى(مجری) ،از نظر [اين] كه قابليت اجراى قوانين ملى 
اسالمى را دارد يا نه؟ بايد مورد تصويب و تأييد فقيه قرار گيرد(مطهری .)67 ،1372 ،در اندیشه
امام راحل نیز همین نکته نمایان است ،آنجا که میفرماید :اينكه مىگويند حكومت به دست
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فقيه باشد ،نه آن است كه دقيقا بايد شاه و وزير و سرلشگر و سپاهى و سوپور باشد ،بلكه فقيه
بايد «نظارت» در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسالمى داشته باشد(خمینی ،بیتا.)232 ،

بنابراین اگر نام یک مدل حکومتی ،والیت فقیه میشود ،این مدل در واقع والیت و نظارت
فقه اسالمی است نه فقیه؛ یعنی اگر قرار بود حاکم اسالمی بر اساس میل و اراده خود جامعه
را راهبری کند ،طاغوت بود و هیچ مشروعیتی نداشت .حتی اگر رهبر ،خود فرد متدینی بود،
اما در عرصههای سیاس��ی و اجتماعی براساس دین خدا عمل نمیکرد ،باز هم مشروعیت او
زیر سؤال بود .از اینرو حکومت یا دولت دینداران کافی نیست ،بلکه شاکله حکومت و دولت
نیز باید دینی باش��د .حس��ب آموزههای نهجالبالغه ،رهبر و کارگزار اسالمی نه تنها در حوزه
شخصی ،بلکه در همه عرصهها تنها موظف است عالمانه و عادالنه مجری اوامر خدا و معصومان
علیهمالسالم باشد .و این هنر مردان خداست که همتشان وقف اجرا و پیادهسازی احکام خدا،
در گستره جامعه میشود و این مسئله مهم بهخوبی در کالم امیرالمؤمنین هویداست« :ال َّل ُه َّم
ِإن َ
ان ِمنَّا ُم َنا َف َس ً��ة ِفي ُس ْل َط ٍ
اس شَ ْي ٍء ِم ْن ُف ُض ِ
ول الْ ُح َطا ِم َو
َّك َت ْع َل ُم َأن َُّه لَ ْم َي ُكنِ الَّ ِذي َك َ
ان َو لاَ الْ ِت َم َ
��ن لِ َن ِر َد الْ َم َعالِ َم ِم ْن ِدي ِن َ
ون ِم ْن ِع َبا ِد َك َو ُتقَا َم
ك َو ن ُْظ ِه َر الإْ ِْصلاَ َح ِفي بِ�َل�اَ ِد َك َف َي ْأ َم َن الْ َم ْظ ُلو ُم َ
لَ ِك ْ
الْ ُم َع َّط َل��ةُ ِم ْن ُح ُدو ِد َك؛ نهجالبالغه ،خطبه 131؛ پروردگارا تو مىدانى آنچه ما انجام داديم نه براى 
اين بود كه ملك و س��لطنتى بدس��ت آوريم ،و نه براى اين كه از متاع پست دنيا چيزى تهيه
كنيم ،بلكه بخاطر اين بود كه نشانههاى از بين رفته دينت را باز گردانيم ،و صلح و مسالمت
را در ش��هرهايت آش��كار س��ازيم ،تا بندگان س��تمديدهات در ايمنى قرار گيرند ،و قوانين و
مقرراتى كه بدست فراموش سپرده شده بار ديگر عملى گردد .یعنی قدرت میآید برای آوردن
نشانههای دین در جامعه و آشکارسازی اصالح دینی در عرصه کشور و این همه زمینه را مهیا
میکند تا احکام و دس��تورات خدا در جامعه حاکم ش��ود .و اگر در جامعهای این مهم محقق

نشود ،از جهاتی چند جامعه ضربه خواهد خورد که یکی از آنها شرک اجتماعی است .توضیح
آنکه توحید و شرک عملی میتواند در دو بعد ظهور و بروز داشته باشد:
)1بعد فردی   )2بعد فرافردی و اجتماعی

وارد وادی شرک عملی میکند .اما در شرک فرافردی نه تنها یک فرد ،بلکه یک گروه و حتی
یک جامعه ممکن است مبتال به بیماری شرک شده و به تبع دامنه و کارکردهای مخرب آن،
عملی فردی است.
بسیار گستردهتر از شرک
ِ

در واقع ش��رک اجتماعی بدین معناست که جامعه ،تابع و مطیع حرف طاغوت شود .در

خطبه قاصعه چنین آمده اس��ت که در احواالت مؤمنان پيش��ين انديشه كنيد ،كه چگونه در
حال آزمايش و امتحان به سر بردند ،آيا بيش از همه ،مشكالت بر دوش آنها نبود و آيا بيش از
همه مردم در سختى و زحمت نبودند؟ آيا از همه مردم جهان بيشتر در تنگنا قرار نداشتند؟
سپس حضرت از اطاعت و عبودیت مردم از فراعنه خبر میدهد(:اتَّخَ َذ ْت ُه ُم الْ َف َر ِاع َنةُ َع ِبيدا) یعنی
فرعونهاى زمان ،آنها را به بردگى و بندگی خود كش��اندند ،و همواره بدترين شكنجهها را بر
آنان وارد كردند .واژه «عبید» بهمعنای مطیعان ،بندگان و پرستش��گران طاغوت است .یعنی
مردمیکه باید عبد خدا باشند ،به عبودیت طاغوت کشانده شدند .شارحان نهجالبالغه هم بر
همین نکته تأکید کرده و آوردهاند که آل فرعون ،قوم موسی را به بردگی گرفته و میگفتند:
اگر اینها نزد خدا ارزشی داشتند ما بر آنها مسلط نمیشدیم .هر چند موسی بارها دوای این
درد را به مردم گوشزد میکرد و به قوم خود میگفت:ای قوم اگر به خدا ایمان دارید ،پس بر
او توکل کنید(و قیام نمایید).1
اساس��اً در اندیشه اس�لامیهرگونه هواپرستى ،جاهپرس��تى ،مقام پرستى ،پول دوستى و
شخص پرستى نوعی شرك(شرک عملی) قلمداد میشود .قرآن كريم درباره موسى و فرعون،
حکومت جابرانه فرعون بر بنى اس��رائيل را «تعبيد»(بن��ده گرفتن) مىخواند ،یعنی حضرت
(و ِت ْل َ
َ
��رائيل) .روشن است كه
ك ِن ْع َمةٌ َت ُم ُّن َها َع َل َّى َأ ْن َع َّب ْد َت بَنى ِا ْس
موس��ى به فرعون میگویدَ :
ين»؛ شوشتری،
 .1ر.ک :شرح سيدعباس موسوى ،ج 3ص329؛ «يا ق َْو ِم إ ِْن ُك ْن ُت ْم آ َم ْن ُت ْم بِاهلل ِ َف َع َل ْي ِه ت ََو َّك ُلوا إ ِْن ُك ْن ُت ْم ُم ْس ِل ِم َ
بهج الصباغه ج  14ص 406
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در بعد فردی ،تنها فرد است که ممکن است آلوده به شرک شده و از مدار توحید عملی
َ
��ر ٌك) که فرد با اندکی ریا خود را
خارج گردد .مانند کالم امام َ
��ير ِّ
در(و ْاع َل ُموا أ َّن َي ِس َ
الر َيا ِء ِش ْ
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بنىاسرائيل نه فرعون را پرستش مىكردند و نه بردگان فرعون بودند ،بلكه صرفاً تحت سيطره
طاغوتى و ظالمانه فرعون قرار داش��تند ،همچنانکه قرآن کریم در جاى ديگر از زبان فرعون
ون؛ مؤمنون47/؛ قوم موس��ى و هارون بندگان ما هس��تند) .از
(و ق َْو ُم ُه َما لَ َنا َعابِ ُد َ
نقل مىكندَ :
اینرو فرعون بهطور صریح از قوم موس��ی و برادرش ،بهعن��وان بندگان و بردگان خویش نام
ون؛اعراف127/؛  موس��ی و قومش
(و ِانَّا َف ْو َق ُه ْم قَا ِه ُر َ
میب��رد .یا در آيه ديگر ق��رآن مىفرمايدَ :
زيردس��ت ما و ما مس��لط و قاهر بر آنها هستيم) .بنی اس��رائیل چه بسا در مقام نظر و اعتقاد
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دچار شرک نبودند ،اما در مقام عمل خواه یا ناخواه دچار شرک عملی بودند ،زیرا مجبور بودند
ِ
عملی اجتماعی است .رسول
شرک
به حاکمیت و سیطره طاغوتی تن دهند .این شرک از نوع
ِ
هلل خوال و كتابه
هلل عليهم دوال و عباد ا 
خدا(ص) فرمود« :إذا بلغ بنو الحكم ثالثين اتخذوا مال ا 

جد مروان بن حكم و بس��يارى از خلفاى اموى) به
دخال»؛یعن��ی هرگاه فرزندان عاص(یعنی ّ
سى تن رسيد ،مال خدا را ميان خود دست به دست مىكنند ،بندگان خدا را بنده خود قرار
مىدهند و دين خدا را مغشوش مىسازند .روشن است كه امويان نه مردم را به پرستش خود
مىخواندند و نه آنها را مملوك و برده خود ساخته بودند ،بلكه استبداد و جباريّت خود را بر

«رب
مردم تحميل كرده بودند .رسول خدا(ص) با آيندهنگرى اين وضع را نوعى شرك و رابطه ّ
و مربوبى» خوانده است(مطهری ،1372 ،ج .)196/2:بنابراین قیام یک ملت برای رهایی از بندگی
طاغوت(شرک عملی اجتماعی) و حرکت بهسوی توحید عملی امری ضروری است.
امام خمینی نیز فرق اساسى حكومت اسالمى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى 
و مانن��د آنرا چنی��ن میدانند كه در اين نظامه��ا ،نمايندگان مردم يا ش��اه ،به قانونگذارى 
مىپردازند ،در صورتى كه قدرت مق ّننه و اختيار تشريع در اسالم به خداوند متعال اختصاص
مقدس اسالم يگانه قدرت مق ّننه است .هيچكس حق قانونگذارى ندارد ،و
يافته است و شارع ّ
هيچ قانونى را ُجز حكم شارع نمىتوان به اجرا گذاشت .به همين سبب ،در حكومت اسالمى 
ب��ه جاى مجلس قانونگذارى ،مجلس برنامهريزى وجود دارد كه براى وزارتخانههاى مختلف

برنامه كيفيت انجام خدمات عمومى را در
در پرتو احكام اسالم برنامه ترتيب مىدهد و با اين
ّ
سراسر كشور تعيين مىكند(نظرپور)24 ،1382 ،

پیش از این نیز گذش��ت که امام علی در نام��ه  62خطاب به مردم مصر این دغدغه و

نگرانی را ابراز داشته و میفرماید( :از اين اندوهناكم كه بىخردان و فاسقان ،حكومت را به دست
آورند ،آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند ،و بندگان او را به بردگى كشند .)1پیداست که از
منظر امیر بیان اگر حکومت و قدرت بهدست حاکمان فاقد علم و عدالت باشد ،مردم آن جامعه
به بردگی و بندگی طاغوت کشانده خواهند شد و به طبع افراد جامعه(بهعنوان یک شخصیت
عملی در بعد فردی ممکن است افرادی در همین جامعه اهل دعا ،نماز و روزه باشند .از اینرو
این بخش از نهجالبالغه ما را از سبک زندگی غیرموحدانه در عرصه اجتماعی بر حذر میدارد.
بنابراین همانطور که ش��رک عملی فردی مثل ریا موجب خش��م الهی میش��ود ،شرک عملی
اجتماعی مثل تن دادن به طاغوت هم ،غضب الهی را شعلهور میکند و روشن است که عذاب
و مجازات برخاسته از این غضب ،اجتماعی است نه فردی ،یعنیتر و خشک با هم میسوزند.
بنابر آنچه گذشت روشن شد که از منظر دین ،هم حکومت باید دینی باشد و هم حاکم؛
حاکم نیز افزون بر اینکه باید اهل خرد ،دانش و فهم درس��ت و عمیق از دین باش��د ،عدالت و
پاکدستی او نیز شرط اساسی است .امام علی در فرازهای مختلف نهجالبالغه این ویژگی
را با بیانهای زیبا و بلیغ عنوان نمودهاند( .نک :حکمت332؛ نامه  59 ،45و)...

در قاموس نهجالبالغه ،مس��ئولیت ،مصونیت نمیآورد ،بلکه به نوعی محدودیت میآورد.
چنانکه امام به عثمان بن حنیف ،استاندار بصره میگوید فکر نمیکردم دچار چنین خبطی
شوی و دعوت اصحاب زر را پذیرفته و پای سفره آنها بنشینی ،سفرهای که بینوایان از آن رانده
شده بودند ،اما اغنیا دعوت داشتند(نک :نهجالبالغه ،نامه.)45
از اینرو یکی از ویژگیهای مهم رهبر و حاکم در جامعه اسالمی ،علم و عدالت است و ولی
فقیه تا زمانی مشروعیت دارد که آراسته به شرایط فوق باشد .در غیر اینصورت هم منتخبان
مردم وظیفه دارند او را کنار بزنند و هم فرد خود به خود از مشروعیت ساقط است.
انعکاس نتایج آموزههای در دکترین سیاسی کشور
انع��کاس نتیجه مباحث فوق را میتوان با اندکی تأمل بهخوبی و روش��نی در قانون اساس��ی
آسى َأ ْن َي ِلي َأ ْم َر َه ِذ ِه أْ ُ
ال َّم ِة ُس َف َهاؤُ َها َو ف َُّجا ُر َها ف ََيت َِّخ ُذوا َم َ
ين َح ْرب ًا َو
ال اهلل ِ ُد َولاً َو ِع َبا َد ُه خَ َولاً َو َّ
الصالِ ِح َ
َ .1
«و لَ ِك َّن ِني َ
َ
الْف ِ
ين ِح ْزبا»؛ نامه 62
َاس ِق َ
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مستقل) از مدار توحید عملی در بعد اجتماعی فاصله خواهند گرفت .هر چند از حیث توحید
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جمهوری اسالمیایران مالحظه نمود .بطوریکه در اصل پنجم قانون اساسى آمده است« :در
زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اس�لامى اي��ران ،واليت امر و امامت ا ّمت بر
عهده فقيه عادل و با تقوا ،آگاه به زمان ،شجاع مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم
عهده دار آن مىگردد(.نک :اصل  5قانون اساس��ی) همچنين ،در اصل  109كه درباره ش��رايط و

صالحيت علمى الزم
صفات رهبر است ،به سه شرط مهم اشاره شده است كه عبارتاند از-1 :
ّ
براى افتاء در ابواب مختلف فقه؛  -2عدالت و تقواى الزم براى رهبرى ا ّمت اسالم؛  -3بينش
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صحيح سياسى و اجتماعى ،تدبير شجاعت ،مديريت و قدرت كافى براى رهبرى(.نک :اصل 9
قانون اساسی)  که این سه شرط نیز پیش از این در آموزههای نهجالبالغه گذشت.

نص و نصب است .رهبران معصوم عليهمالسالم از
به اعتقاد شيعه ،اساس در گزينش رهبرّ ،

سوى خداوند و جانشينان آنان در دوران غيبت نيز از سوى امامان عليهمالسالم نصب و تعيين
آس��ى َأ ْن َي ِل َي َأ ْم َر َه ِذ ِه الأْ ُ َّم ِة ُس َف َهاؤُ َها َو ُف َّجا ُر َها )...میتوان
مىش��وند .از ظاهر عبارت َ
(و لَ ِك َّن ِني َ
مسئله نصب و تفویض را استنتاج نمود .با این تقریر که امام میفرماید ناراحتی من آن است

که اهل سفاهت و فجور والیت امور را بهدست بگیرند .این سخن در واقع انشایی است حاوی
این پیام که والیت و سرپرستی مردم و جامعه باید از آن کسانی باشد که اهل علم و عدلاند.
شارع در اینجا نه سکوتکرده و نه توصیه نموده است ،بلکه سخن از امر و دستور مبنی بر قبول
مسئولیت از سوی عالمان عادل برای اجرای احکام اسالم رانده است.

روایات��ی مانند «مقبوله عمر بن حنظله» و «الحوادث الواقعه» نیز ش��واهدی برای تأیید و

تأکید نکته فوق میباشند.

در مقبوله عمربن حنظله امام صادق عالمان دينى را بهعنوان حاكم بر جامعه اسالمى 
معرفى مىنمايد:
ان ِم ْن ُك ْم ق َْد َر َوى َح ِدي َث َنا َو ن ََظ َر ِفي َحلاَ لِ َنا َو َح َرا ِم َنا َو َع َر َف
��روا ِإلَ��ى َم ْن َك َ
«ان ُْظ ُ
َ
ار َض ْوا بِ ِه َح َكما1؛ بنگريد در بين ش��ما كس��ى كه گفتار ما را روايت
أ ْح َكا َم َنا َف ْ

مىكند و در حالل و حرامى كه ما بيان كردهايم مطالعه كرده و آنها را مىشناسد،
او را به عنوان َح َكم قرار دهيد؛ زيرا من او را حاكم قرار دادهام».
 .1نک :حر عاملی ،محمد بنحسن ،وسايل الشيعة ،ج  ،18باب  ،11ح 1؛ کلینی ،محمد بن يعقوب ،اصول كافى ،ج ،1
باب اختالف الحديث ،ح 1

شناس منتخب مردم ،منصوبِ امام است و در واقع امام او را حاکم
یعنی شخص فقی ِه دین
ِ
قرار داده است.
در حدیث حوادث واقعه نیز ،امام عصر(عج) در پاس��خ به نام��ه يكى از ياران خود ،درباره
وظيفه شيعيان در رويدادها و حوادثى كه پيش مىآيد ،مىفرمايد:

كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنانم».

این همه میتواند داللت بر نصب فقیه جامعالشرایط و تفویض والیت امر به او از سوی امام
در عصر غیبت داش��ته باش��د .حال اين نصب ،يا به طريق خاص است ،كه ن ّواب خاص ناميده

مىشود و يا به طريق عام است كه آنان را نواب عام مىگويند .در روش دوم ،كسى به رهبرى 
انتخاب نشده است ،بلكه تنها شرايط و ويژگىهاى كلّى كسى كه شايسته رهبرى است ،بيان
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فار ُجع��وا فيها إلى ُروا ِة َحديثناَ ،فانّهم ُح َّجتى َع ُ
الحوا ِد ُث الوا ِق َعةُ ِ
ليكم و انَا
«ا َّم��ا َ
1
هلل َع َليهم ؛ در رويدادهايى كه پيش مىآيد ،به روايان حديث ما مراجعه
ُح َّج��ة ا 

ش��ده است(.رفیعی  )1357،42،بنابراين ،هركس از ش��رايط واليت در زمان غيبت بهره برد ،در
مقام رهبرى ا ّمت اسالمى قرار مىگيرد .به همين دليل ،ممكن است فقيهان بسيارى در يك 
زمان و در نقاط مختلف شرايط مذكور را دارا باشند و از سوى شارع حق اعمال واليت را كسب
توجه به اينكه ممكن اس��ت ميان
كنند در صورت اس��تفاده همزمان چند نفر از اين حق و با ّ

اين افراد اختالف نظرهايى در تشخيص مصالح مسلمانان پيش آيد ،جامعه اسالمى دچار هرج
و مرج خواهد شد ،در حالىكه هدف از تشكيل حكومت ،ايجاد نظم و جلوگيرى از هرج و مرج
است(.هاشمی.)1387،48،
براى پيشگيرى از چنين مشكلى تنظيمكنندگان قانون اساسى ،مجلس خبرگان رهبرى 
و انتخاب رهبر توسط اين مجلس را پيشبينى كردهاند كه در اصل  107قانون اساسى به آن
اشاره شده است.
رابطه نظریه حسبه با نظریه نصب در والیت
حتی فقيهانى كه داليل «نصب» رهبر را كافى ندانس��ته و با تقریر «امور حس��به» به مسئله
الدين و اتمام النعمة ،ج ،2
 .1حر عاملی ،محمد بنحسن ،وسائل الشيعه ،ج  ،18باب  ،11ح 9؛ صدوق ،ابوجعفر ،كمال ّ
باب  ،45ح 4
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والیت فقیه پرداختهاند ،1در اصل وجوب و تش��کیل حکومت اسالمی به زعامت ولی فقیه هم

هلل س��يد محس��ن
نظر بوده و از این جهت تفاوتی دیده نمیش��ود .در واقع فقهایی مانند آيةا 

هلل س��يد ابو
هلل س��يد احمد خوانس��ارى(متوفاى  1405ق) و آيةا 
حكيم(متوفاى  1390ق) ،آيةا 
حسبيه قائل به جواز تصرف
القاسم خوئى(متوفاى 1412ق) از جمله كسانى هستند كه در امور
ّ
فقيهاند(.جوان آراس��ته )1386،197،امام خمینی نیز نظریه حسبه را قبول داشتند ،اما آنرا یکی
از دالیل نصب فقیه به عنوان ولی برمیش��مرده و آوردهاند« :حفظ نظام ،پاسدارى از مرزهاى 
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مسلمانان ،حفظ جوانانشان از انحراف از اسالم ،جلوگيرى از تبليغات عليه اسالم و نظاير اينها
از واضحترين مصاديق امور حس��بيه به ش��مار مىآيند .انجام اين امور جز با تشكيل حكومت
عدل اس�لامى امكانپذير نيس��ت .بنابراين ،با قطع نظر از داليل واليت فقيه ،بىشك فقهاى 
عادل ،قدر متي ّقن از افرادى هس��تند كه تصدى اين امور را بر عهده مىگيرند و حكومت بايد
به اذن آنان باشد».2
«تصدى امور حس��بيه مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى از ضرورياتى اس��ت
حداقل وظيفه فقهاى 
كه ش��رع مقدس اهمال درب��اره آن را اجازه نمىدهد و قدر متي ّق��ن و ّ
شايسته است كه آنرا عهدهدار شوند .منتها طبق اين برداشت تصدى در اين امور يك وظيفه
ش��رعى مانند ديگر واجبات كفايى است ،ولى طبق برداشت ديگر فقها ،اين يك منصب است
كه از جانب ش��ارع به آنان واگذار ش��ده ...همگى به اين نتيجه رسيدهاند كه در عصر غيبت،
حقّ تصدى در امور حسبيه از جمله رسيدگى و سرپرستى و ضمانت اجرايى احكام انتظامى 
و آنچه در رابطه با مصالح عا ّمه امت اس��ت به فقيهان جامع ش��رايط واگذار شده است؛ خواه

به حكم «وظيفه و تكليف» باش��د يا «منصب ش��رعى» كه با نام واليت عا ّمه ياد مىشود و در
هر دو صورت ،حقّ تصدى اينگونه امور با فقهاى شايسته است»(معرفت .)176 ،1378،بنابراین
«نظريه حس��به» که يكى از راههاى اثبات واليت اس��ت ،مستند طرفداران نظريه انتصاب نيز
قرار گرفته اس��ت .بر اين اساس ،نظريه حسبه در طول نظريه انتصاب قرار مىگيرد نه مقابل
آن .و نکته ش��ایان ذکر آنکه مبناى مش��روعيت در هر دو نظريه حسبه و انتصاب ،الهى است
جوان آراسته( ،پیشین.)203 ،
 .1یعنی امورى كه شارع مقدس راضى به ترك و تعطيل آنها نيست ،و متولّى خاص شرعى هم براى آن وجود ندارد.
 .2امام خمينى ،كتاب البيع ،ج  ،2ص 498 -497؛ حائری ،سيد كاظم ،والية االمر فى عصر الغيبة ،ص 96

اما پرس��ش دوم :نقش مردم در حکومت دینی و تأثیر رآی و مش��ارکت سیاس��ی آنها
چیس��ت؟ پاسخ به این س��ؤال میتواند نوع مدل حکومت بر اساس مشارکت شهروندان را
بیان میکند:
)2نقش مردم در حکومت دینی
بدون تردید هر حکومتی نیازمند حمایت و مقبولیت عمومیاست .مراد از مقبوليت« ،پذيرش

تحلیلی بر مدل سیاسی حکومت در عصر غیبت

اض ِرَ ،و ِق َيا ُم الْ ُح َّج ِة بِ ُو ُجو ِد الن ِ
«لَ ْو لاَ ُح ُضو ُر الْ َح ِ
َّاص ِر؛ اگر حضور و مشارکت مردم
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مردمى» است .در واقع اگر مردم به فرد يا گروهى براى حكومت تمايل نشان داده و خواستار
حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتى بر اساس خواست و اراده
ا ِعمال
ّ
مردم تش��كيل گردد ،گفته مىشود آن حكومت داراى «مقبوليت» است .از نهجالبالغه نقش
پررنگ و حیاتی مشارکت و مقبولیت مردمیدر عرصه سیاست و حکومت بهدست میآید ،تا
آنجا که اگر حضور و حمایت مردم نباشد ،نه تنها برای رهبر غیرمعصوم ،بلکه برای امام معصوم
نیز فضای ورود به عرصه مدیریت و رهبری جامعه مهیا نخواهد شد .امام در خطبه شقشقیه
تأکید میورزد:
نبود و با حمایت آنها حجت بر من تمام نمیش��د ،افسار حکومت و خالفت را

رها میکردم».1

این بدان معناست که اگر حمایت و مقبولیت مردم نباشد ،حجت بر امام تمام نمیشود و
به تبع آن ،امام سکانداری نظام اسالمی را نخواهد پذیرفت .در فرازی دیگر هم امام نسبت
به این اتمام حجت تأکید میورزد ،آنجاکه پس از کش��ته ش��دن عثمان ،مردم برای بیعت با
امیرالمؤمنین هجوم آوردند ،امام میگوید(:دعونی والتمسوا غیری...؛ بروید و مرا واگذارید
و شخص دیگری را برای این مسئولیت انتخاب کنید) .در ادامه میفرماید :بدانید که اگر من
دعوت شما را اجابت کنم ،بر اساس آنچه خودم میدانم بر شما حکومت خواهم کرد و به گفته
این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد .ولی اگر مرا واگذارید ،من نیز همانند یکی از شما
َ .1
اضرِ َ ،و ِق َيا ُم الْ ُح َّج ِة بِ ُو ُجو ِد الن ِ
«أ َما َو الَّ ِذي َف َل َق الْ َح َّبةَ َ ،و بَ َر َأ الن ََّس َمةَ  ،لَ ْو لاَ ُح ُضو ُر الْ َح ِ
َّاصرِ َ ،و َما َأخَ َذ اهلل ُ َع َلى الْ ُع َل َما ِء َألاَّ
اربِ َهاَ ،و لَ َسق َْي ُت ِ
َب َم ْظ ُلومٍ ،أَ َللْق َْي ُت َح ْب َل َها َع َلى َغ ِ
ُيقَا ُّروا َع َلى ِك َّظ ِة َظالِمٍ َ ،و لاَ َسغ ِ
آخ َر َها بِ َك ْأ ِس َأ َّولِ َهاَ ،و أَ َللْف َْي ُت ْم ُدن َْيا ُك ْم َه ِذ ِه
َأزْ َه َد ِع ْن ِدي ِم ْن َعف َْط ِة َع ْن ٍز»؛ خطبه 3

هستم ...من وزیر و مشاور شما باشم ،بهتر است تا امیر شما باشم.1
این س��خن امام بدین معناس��ت که اگر قرار باشد من رهبر ش��وم اما شما از من حمایت
ِ
حکومت بدون پش��توانه و
و اطاع��ت نکنید ،همان بهتر که حاکمیت نظام را نپذیرم .امام
حمایت مردمی را نمیخواهد و اساساً امام اجرای رأی و اراده حاکم را منوط به پذیرش و
اطاعت جمهور میداند .2از سوی دیگر اگر جامعهای ،مانند کوفه سال  40هجری ،رهبری صالح
ببیند ،اما بهجای پشتیبانی ،به او پشت کند ،مورد غضب خدا قرار خواهد گرفت .به عبارت دیگر
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مردم از حیث تشریعی موظفند با امام بیعت کرده و از او اطاعت کنند .اما از حیث تکوینی آزادند
حاکمیت فرعونیان را بپذیرند ،مثل اینکه ش��رع میگوید غیبت حرام
و اختیار دارند که حتی
ّ

است؛ حال برخی حرف خدا را گوش میکنند و غیبت نمیکنند و برخی به گونهای دیگر عمل
یل ِإ َّما ِ
الس ِب َ
شاكراً َو ِإ َّما َك ُفوراً؛ انسان3/؛  ما انسان را
میکنند .قرآن کریم میفرمایدِ ( :إنَّا َه َد ْینا ُه َّ

به سوى راه هدایت كردیم ،حال یا شكر این نعمت را بجا میآورد ،و یا كفران میكند .البته این
خاصیت دنیاست اما در آخرت ،شاکر خدا پاداش بیند و کافر هم ،عقاب.
بر همین اس��اس اس��ت که در نامه امیرالمؤمنین به ش��یعیان آمده اس��ت« :پیامبر
خدا(ص) با من پیمانی بسته و فرمود:ای پسر ابیطالب! والیت بر امت من از آن تو است ،پس
اگ��ر ب��ا رضا و رغبت ،تو را به والیت خویش برگزیدند و بر خالفت تو اجتماع و اتفاق نمودند،
والیت آنان را به عهده بگیر و اگر بر خالفت تو اختالف کردند ،آنان را با آنچه در آن هستند،
واگذار .»3اين سخنان همگى بيانگر نقش راهبردی مردم در پيدايش و تثبيت حكومت دینی
ِ
حكومت معصوم در عصر حضور و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت باشد.
است؛ خواه
از اینرو دانش��مندان اس�لامی بر این باورند که اين مردم هستند كه بايد زمينه تح ّقق و
استقرار اين حاكميت(در عصر غیبت) را فراهم كنند و تا مردم نخواهند ،نظام اسالمى مح ّقق
متوسل به زور و جبر نمىشود ،بلكه
نخواهد شد و فقيه در اصل تأسيس حكومت خود هيچگاه
ّ

نظير همه پيامبران و امامان ،تنها در صورتى كه خود مردم به حكومت وى تمايل نشان دهند،
«و ْاع َل ُموا َأنِّي إ ِْن َأ َج ْب ُت ُك ْم َر ِك ْب ُت بِ ُك ْم َما َأ ْع َل ُم َو لَ ْم ُأ ْص ِغ ِإلَى ق َْو ِل الْقَائِلِ َو َع ْت ِب الْ َعا ِت ِب َو إ ِْن ت ََر ْك ُت ُمو ِني ف ََأنَا َك َأ َح ِد ُك ْم
َ ..1
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ُ
َ
َ
َو لَ َع ِّلي أ ْس َم ُعك ْم َو أط َو ُعك ْم ل َم ْن َول ْي ُت ُمو ُه أ ْم َرك ْم َو أنَا لك ْم َو ِزيرا خَ ْي ٌر لك ْم منِّي أميرا»؛ خطبه 92
طاع؛ كسى كه فرمانش نمىبرند ،تدبيرى برايش نمىماند)؛ نهجالبالغه ،خطبه 27
(..2ال َر ْأ َى لِ َم ْن ال ُي َ
« ..3و قد کان رسول اهلل(ص) عهد الی عهدا فقال :یا ابن ابی طالب لک والء امتی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک
بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه»؛ ابن طاووس ،کشف المحجة ،ص 180

دست به تشكيل حكومت خواهد زد .در اين مورد هم نظير همه احكام و دستورات الهى ،مردم
مىتوانند به اختيار خودشان یا آن را بپذيرند و اطاعت كنند و یا نافرمانی و سرپيچى نمايند.
حاكميت الهى و حكومت پيامبران و
الب ّت��ه مردم در طول تاري��خ ملزم و مك ّلف بودهاند كه به
ّ
حاكميت آنان را به رس��ميت شناخته و بپذيرند و اگر نپذيرفتهاند در
امامان تن دهند و حق
ّ
گفتنی اس��ت گاهي منظور از دموکراس��ی اين اس��ت كه مردم در انتخاب خود آزادند و
هيچكس نميتواند شكل خاصي از حكومت يا حاكم خاصي را بر آنان تحميل كند؛ روشن است
كه اسالم هيچ مخالفتي با اين معناي از دموکراسی ندارد .اما اگر منظور از دموکراسی همان
نوع نظام سياسياي باشد كه انديشمنداني چون روسو در قرن هفدهم و هجدهم ميالدي آن
را مطرح كردند و هم اكنون بارزترين جلوه و چهره خود را در نظام ليبرال دموکراسی نمايان
كرده اس��ت ،این دموکراسی مورد تأیید نهجالبالغه نیست ،زیرا نظام ليبرال دموکراسی غرب
داراي مباني و بنيادهايي اس��ت كه بس��ياري از آنها با نظام اس�لامي و مردمساالري ديني در
تضاد است.1

..1نک :شریفی ،احمدحسین ،تفاوتهای دمکراسی و جمهوری ،دفتر مطالعات فرهنگی تمهید

تحلیلی بر مدل سیاسی حکومت در عصر غیبت

پيشگاه خداوند مسئول خواهند بود (مصباحیزدی.)1382،73،
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نتایج

 -بر اساس معیار جهان بینی ،مدل سیاسی در عصر غیبت از نوع حکومت الهی است که درآن خداست و مجری حکم خدا هم کسی است که از حیث دیندانی
آن
حاکمیت ذاتی از ِ
ّ
و دینداری بهترینها در جامعه باشد.

حاکمیت از سوی امام زمان(عج) به فقیه جامع الشرایط
 -در دوران غیبت مشروعیت و حقّ
تفویض شده و او منصوب عام امام است
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 -در نظ��ام جمهوری اس�لامی ایران فرایند و س��ازوکار انتخاب رهب��ر در مجلس خبرگان،فرایندی به منظور کشف نائب عام امام معصوم است نه نصب او .زیرا اگر مردم یا خبرگان

کسی را انتخاب کردند که اهل مدیریت نفس ،حفظ دین و اطاعت از امام بود ،او در واقع
منصوب امام معصوم است نه مردم یا خبرگان.

 -نکته در خور تأمل آنکه در یک مبنا و معنا ،نمیتوان تضاد میان نظریه انتخاب و انتصابمشاهده نمود .با این تقریر که منتخب خبرگان مکشوف خبرگان است نه منصوب آن .بلکه

آن امام است.
نصب فقیه
ِ
ِ
منتخب مکشوف ،از ِ

 -بر این اساس خبرگان حسب ظواهر شریعت و ضوابط عقالیی ،ویژگیها و شرایط را بررسینموده و در اصلحیت یک فقیه به تنجز و حجیت میرس��ند .و این فرد منتخب و مکشوف

خبرگان ،منصوب معصوم به نصب عام است.

اجرایی برنامههای فقیه ،دستورهای الهی است که در منابع دینی مانند قرآن کریم و
 -سن ِدِ
سنت و عقل تجلی یافته است.

 -حکومت دینی ،بر اساس مشارکت مردم و بر محور مردم ساالری است .زیرا از سویی تحققحکومت با حضور مردم و نظارت و مشارکت سیاسی آنها صورت میپذیرد و از سوی دیگر

در پرتو آموزههای دینی ،مردم ،آقایی و ساالری خود را از حکومت مطالبه کرده و خواهند
توانست عزت ،کرامت ،عدالت و منزلت مقتضی را باز یابند.

منابع
 -قرآن کریمجالبالغه
- -نه 

- -ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،قم ،موسسه النشر االسالمی1404 ،ق

- -ابن میثم بحرانی ،علی ،شرح نهجالبالغه ،بیجا ،نشر الکتاب 1362 ،ش

- -آشوری ،داریوش ،فرهنگ سیاسی ،تهران انتشارات مروارید۱۳۵۱ ،ش

 -امام خمينى ،كتاب البيع ،قم ،موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني(س)1386 ،ش.- -جوان آراسته ،حسين ،مبانى حكومت اسالمى ،قم ،بوستان كتاب1386 ،ش

- -حر عاملي ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،قم ،موسسه آل البيت علیهم السالم1412 ،ق

 -خمینی ،سیدروح اهلل ،حکومت اسالمی ،تهران ،موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني(س)،1378ش
- -خمینی ،سیدروح اهلل ،كشف االسرار ،تهران ،حجر ،بیتا

 -رفيع��ى علی و ديگران ،تش��كيالت نظام جمهورى اس�لامى ايران ،ق��م ،مركز تحقيقاتاسالمى1357 ،ش
 -شوشتری ،محمدتقی ،بهج الصباغة فی شرح نهجالبالغه ،تهران ،امیرکبیر 1376 ،ش -صدوق ،محمد ،کمال الدین و تمام النعمة ،قم ،موسسه النشر االسالمی 1405 ،ق. -طلوعى ،محمود ،فرهنگ جامع سياسى ،تهران ،نشر علم1372 ،ش- -عبادي ،كوروش ،انگلستان ،تهران ،وزارت امور خارجه1373 ،ش

 -عسکری ،ابوهالل ،الفروق اللغویة ،قم ،موسسة النشر االسالمی 1412 ،ق- -قانون اساسی جمهوری اسالمیایران

 -قدردان قراملكى ،محمد حسن ،حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهرى ،موسسه دانشو انديشه معاصر  -تهران ،چاپ :دوم 1379 ،ه.ش.

 -كارلتون كالیمری ،توتون جیمز آندرسن ،كارل كویمبی كریستول ،آشنایی با علم سیاست،ترجمه :بهرام ملكوتی ،تهران ،سیمرغ۱۳۵۶ ،ش

تحلیلی بر مدل سیاسی حکومت در عصر غیبت

- -ابن طاووس ،رضي الدين علي بن موسي ،کشف المحجة ،تهران ،كتابفروش تهرانى1306 ،ق
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 -کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح :علی اکبر غفاری ،بیروت ،داراالضواء1405 ،ق- -متقی هندی ،عالء الدین ،کنزالعمال ،بیروت ،موسسة الرسالة 1409 ،ق

 -مصباح یزدی،نگاهى گذرا به نظريه والیت فقیه ،قم ،مؤسس��ه آموزش��ى و پژوهشى امامخمينى(قدس سره)1382 ،ش
 -مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج،11تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی1374 ،ش
فصلنامه النهج  /شماره / 48بهار95
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- -مطهری ،مرتضی ،پيرامون انقالب اسالمى ،تهران ،نشر هماهنگ۱۳۸۲ ،ش

 -مطهری ،مرتضی ،مقدمهای بر جهان بينى اس�لامی،تهران ،مرکزآموزش مدیریت دولتی،۱۳۷۲ش


 -موسوی ،سید عباس ،شرح نهجالبالغه ،بیروت ،دار الرسول  -دار المحجة البیضاء1418 ،ق- -میرزایی ،نجفعلی ،فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،قم ،دارالثقلین1379 ،ش

 -نظرپور ،مهدى ،آشنايى با نظام جمهورى اسالمى ايران ،تهران ،معاونت آموزش نيروىمقاومت بسيج1382 ،ش
 -نوروزی ،محمد جواد ،فلس��فه سیاس��ت ،قم ،موسس��ه آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی،1378ش

- -هاشمی ،محمد ،حقوق اساسى جمهورى اسالمى ايران ،تهران ،نشر میزان1387 ،ش
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