
 

 
 

 بنياد هاي حكومت اسالمي

 

 کاظم قاضي زاده

 مقدمه

هاى متمادى، منبع فياض و جوشان معارف و راهبردهاى مختلف بوده و هست و  قرآن کریم کتابى است که در قرن

 .هاى طالب حقيقت را به سوى رشد و تعالى راهبردى کرده است در قرون و اعصار، انسان

گرچه متن قرآن، محدود و معصوم از خطا و تحریف زاید است اما در عرصه تفسير و برداشت از این کتاب آسمانى، 

ها به بى  از جهت جامعه شناسى، آن نوع برداشت.مطالب گوناگون و احيانا متضادى به آن نسبت داده شده است

هاى  نظرى، ضرورت تأمل روشمند و برداشتانجامد ولى به لحاظ  اعتمادى نسبت به مجموعه چنان تفسيرهاى مى

از .آورد تر سروش آسمانى قرآن را فراهيم مى هاى به جان شنيدن هر چه بيش سازد و زمينه مستند را دوچندان مى

جمله موضوعات بسيار حساس و مهم که از دیرباز محل نزاع قرآن پژوهان است، معارف حكومتى قرآن کریم 

بشر توجه داشت است   دین اسالمى به شؤون اجتماعى زندگى-تر به تعبير گسترده-جيد واینكه آیا کالم اللّه م.است

یا نه، و در صورت مثبت بودن پاسخ، در چه حدى به آن پرداخته است؟از سؤاالت دامنه دارى است که مطرح شده 



گرایش دین گریزى و بویژه آنكه در یكى دو قرن اخير، بر اثر تحوالت ایجاد شده در کشورهاى اسالمى، دو .است

 .هاى اسالمى با یكدیگر رویا روى گشته است دین گرایى در عرصه حكومت

نكته الزم در آغاز بحث اینكه آیا اصوال پاسخگویى به آن پرسش، ماهيتى برون دینى و فرا متنى دارد و تنها با 

هاى درون دینى و  ه از پاسختوان به پاسخ مثبت یا منفى در آن حوزه رسيد یا اینك هاى فلسفى محض مى تبيين

سخت  1یكى از نویسندگان معاصر عرب با توجه به این نكته به دو نوع دنيوى گرى .توان بهره جست متنى نيز مى

در دیدگاه او دنيوى گرى سخت، چيزى جز توجيهات فيلسوفانه محض را در اثبات دنيوى گرى .کند و نرم اشاره مى

کند و به تعبير وى، به نوعى  در اثبات دیدگاه خویش به متون دینى مراجعه مىتابد، ولى دنيوى گرى نرم،  بر نمى

 2. پذیرا است-در حد اثبات دنيوى گرى-سلطه و مرجعيت دینى را

پردازد اما در عين حال مشروعيت  البته وى خود براساس اصطالح پيش گفته به جانبدارى از دنيوى گرى سخت مى

 .پذیرد دنيوى گرى نرم را نيز مى

که اخصّ از بحث دنيوى گرى )رسد درباره نسبت دین و حكومت با توجه به آنچه از عادل ضاهر آوردیم، به نظر مى

امكان استناد به متون دینى نيز وجود دارد و براى خيل عظيم متدینان به ادیان ( یا همبستگى دین و سياست است

 .تر است خشتر و اطمينان ب الهى نيز استفاده از متون دینى سهل الوصل

، همت «نسبت دین و حكومت»و«نسبت دین و سياست»رو، با اذعان به امكان طرح عقالنى و فلسفى بحث ازاین

هاى مختلف با استناد به آیات قرآن کریم است، گرچه در بعضى از مواضع به دیگر  اصلى این تحقيق به طرح دیدگاه



 .شدهاى فلسفى نيز استشهاد خواهد  نصوص دینى و یا به بحث

 هاى مشهور درباره نسبت دین و سياست و حكومت دیدگاه

اما قبل .از یكدیگر متمایز ساخت-در زمينه نسبت دین و سياست و دولت-توان چهار نظریه عمده را به طور کلى مى

، اشاره باره، از دو منظر جامعه شناسانه و دین شناسانه از آنكه به تحليل و تبيين آنها بپردازیم، به دو نظریه دراین

 :گوید مى 1پانيكار .کنيم مى

ها و نيازهاى درونى آن دو، اثر  مناسبات دین و سياست، یا تحت عوامل و متقضيات خارجى قرار دارد یا از ضرورت

در صورت اول، فرض بر این است که این دو مستقل و خود مختارند و نوع مناسبات و چگونگى و حدود .پذیرد مى

ها و خلقيات مقوبل اجتماعى  ارجى چون عقل و منطق، عواطف مشترک، سنن و اسطورهآنها تحت تأثير عوامل خ

پيوندند، سه حالت  اما هنگامى که دین و سياست بر حسب ضرورت و نيازهاى درونى به هم مى.گردد تعيين مى

د را بر دیگر ساالرى است که دولت همينه خو. وحدت کامل، دیگر ساالرى و باالخره هستى ساالرى:محتمل است

 .جوید از آن بهره مى(ایدئولوژیک)کند و به عنوان ابراز اعتقادى دین تحميل مى

 .دهند دین و سياست، دو بعد به هم پيوسته حيات بشرى را تشكيل مى( ymonotnO)  هستى ساالرى.4

ل استقالل دین و سياست، نوعى نسبت است که بر حسب اجبارهاى بيرونى شك( ymonotuA)  خود مختارى.5

 .یابد گرفته و در قالب دو نهاد اجتماعى متمایز و مستقل تبلور مى



 1: در کتاب هرمنوتيک کتاب و سنت، کال سه دیدگاه درباره نسبت دین، سياست و حكومت طرح شده است

 :درباره مسائل راجع به نظام سياسى جامعه سه نظریه وجود دارد

رزشى حكومت بيان شده و هم مسائل شكلى حكومت از نظریه اول این است که در کتاب و سنت، هم اصول ا

قبيل چگومگى نهادهاى حكومت و مناسبات آنها با یكدیگر، مناسبات شاخص آنها با مردم، وظيفه و اختيارات هر 

تمام آنچه در جهان امروز به عنوان حقوق اساسى شناخته [و.]یک از نهادها و حقوق مشخص مردم در برابر حكومت

 .سازد و به عنوان مقررات جاودانه در شریعت وارد شده است نظام سياسى خود را بر آن استوار مى شده و هر کشرى

هاى آن؛و آنچه از  نظریه دوم اینكه تنها اصول ارزشى حكومت به عنوان شریعت ثابت بيان شده است، نه شكل

از طرفداران این .گردد مىمسائل شكلى حكومت در کتاب و سنت وارد شده، به شرایط ویژه عصر صدر اسالم بر

 .اند نظریه، اقبال الهورى و محمد المبارک

نظریه سوم آن است که در اسالم هيچ یک از اصول ارزشى حكومت به عنوان شریعت بيان نشده است، اصول 

این همان نظریه .شود ارزشى کتاب و سنت راجع به اخالق فردى است، گرچه شامل حال حكومت کنندگان نيز مى

 .دین و سياست استجدایى 

گاه به بحث و بررسى آنها  کنيم و آن اکنون چهار نظریه متمایز را در مقابل دین و سياست و دولت ذکر مى

 .پردازیم مى

 نظریه جدایى دین و سياست.1



داند و نسبت به عرصه اجتماعى زندگى  این نظریه، دین را به طور کلى در حوزه مناسبات فردى انسان و خدا مى

 1: نویسد الصادق البلعيد، قرآن شناس تونسى، مى. کند دین را بى توجه معرفى مى انسان،

کلمه سياست و مشتقات آن در قرآن، حتى براى یک بار هم .قرآن کریم به طور کلى فاقد تصاویر مهم سياسى است

ن کلمات نظير گرچه مشتقات ای.خورد کلمات دولت، حكومت، سلطه و خالفت نيز در آن به چشم نمى.نيامده است

این امر داللت دارد که قرآن ذاتا به .حكم، سلطان و خليفه در قرآن آمده، اما مفاهيم آنها نيز فاقد بعد سياسى است

 .مجادالت سياسى و اجتماعى نپرداخته است

اى نه چندان کوتاه دارد اما یكى از  گرچه موضوع دنيوى گرى در غرب و علمانيت در کشورهاى غربى، سابقه

وى با تأليف کتاب االسالم و .هاى اسالمى، على عبد الرزاق مصرى است داران برجسته این تفكر در سرزمينهوا

، به طور کلى منكر (الخالفة او االمامة العظمى)اصلو الحكم، ضمن ردّ کتاب محمد رشيد رضا در باب خالفت 

کرده و حكومت نبوى را نيز به نوعى نسبت دین و سياست شده و راهبردهاى قرآنى را اصوال غير سياسى اعالم 

اش در آن کتاب  جالب اینكه خود به غرابت دیدگاه خویش معتقد بود و براى طرح خالصه نظریه.انكار نموده است

  2: نویسد گونه مى این

ت هایى بر سر راه کسانى وجود دارد که معتقدند پيامبر، رسالت را با حكومت سياسى و تأسيس دول بينى که گردنه مى

ها در افتند، پس راهى براى تو باقى  هرگاه بخواهند از لغزشى رهایى یابند به لغزش. اسالمى جمع کرده است

هاى سخت ندارد، و آن راه این است که  هاى مخوف و گردنه ماند، جز آنكه بسا مسيرى روشن است و پرتگاه نمى



پادشاهى و .ه به دعوت دینى خالص پرداخته استتنها پيامبرى بوده ک(صلى اللّه عليه و آله و سلّم)حضرت محمد 

دولت دارى، رسالت او را دچار شایبه نساخت و وى هرگز ملک و حكومت نداشت، و به معناى امروزى دست به 

 .تأسيس حكومت نزد

وى گرچه با نفى حكومت آغاز کرد و به دنبال تأید القاى خالفت عثمانى بود، مع الوصف تا اینجا بسنده نكرد و 

اند و با آنها نسبت دین و سياست را شرعى  ات و روایاتى را که براى اثبات وجوب نصب امام و خليفه استفاده شدهآی

حميد  1. اند، قابل مناقشه دانست و به توجيه آنها پرداخت یا از جهت داللت و سند، آنها را ضعيف شمرد دانسته

 2: کند عنایت دیدگاه عبد الرازق را چنين بيان مى

ها و احتجاجات او به سوء تفاهم منتقدان و  تر از همه بحث ترین بخش از احتياجات عبد الرازق که اتفاقا بيش کباری

شارحانش گرفتار شده و نتایج زیانبارى بر تأثير کلى او بر اندیشه دینى داشت است، در دو قضيه خالصه 

هاى اسالمى  ى تحقيق بخشيدن به آرماننخست اینكه قدرت و مرجعيت سياسى و حكومت، هر قدر هم برا:شود مى

ناگزیر و الزم باشد، تعلّق به جوهر اسالم ندارد و به هيچ وجه جزء ضروریات آن نيست، دوم اینكه اسالم اگر دست 

مسلمانان را در انتخاب هر شكل حكومتى که براى تأمين رفاهشان مناسب بيابند آزاد گذارده است، اعتقاد به عكس 

دهند درست نيست، چرا که  يده به اینكه در اسالم دین و سياست یک کل واحد را تشكيل مىاین نظر یعنى عق

هاى استبدادى که در طول تاریخ بر مسلمانان  دهد و از آنجا با نظام سياست را در درجه اول با خالفت پيوند مى

 .اند حكم رانده



اى که با حضور بيست و چهار تن از علماى طراز  دیدگاه عبد الرازق در مصر جنجال فراوانى به پا کرد و در محكمه

که االزهر را به مجازات  1211مورخ  11، تشكيل شد با استناد به قانون شماره 1225اول االزهر، در دوازدهم اوت 

 1. کرد، عبد الرازق را از گواهينامه االزهر و منصب قضا محروم ساخت مقدمان بر ضد حرمت علما مكلّف مى

اثبات مدعاى خود، به ادلّه متعددى از قرآن کریم، احادیث نبوى و شواهد تمسّک جسته است که در  عبد الرازق در

 .ها در مقاله حاضر به نقد و بررسى احتجاجات قرآنى وى خواهيم پرداخت بخش تحليل هر یک از دیدگاه

با سياست و نفى حكومت  نكته قابل ذکر آنكه عبد الرازق بين دو نظریه جدایى دین و سياست و قبول نسبت دین

دینى، در نوسان است و چون عمده نظر وى نفى خالفت در حوزه اسالم بوده است، بعضى از براهين او وافى به 

در حوزه متفكران اسالمى «علمانيت»هاى اما در مجموع وى یكى از شاخص.اثبات جدایى دین از سياست نيست

 .شود محصوب مى

 ه با حكومتنظریه پيوند دین با سياست و ن.2

دستورهاى دینى را نيز به حوزه زندگى خصوصى . این دیدگاه وجود راهبردهاى کالن سياسى در دین و قرآن نيست

اما از مجموعه دین و .داند کند و دین را نسبت به ابعاد اجتماعى انسان، داراى نظریه و عقيده مى افراد منحصر نمى

 1: نویسد باره مى مهدى بازرگان دراین.آورد ل حكومت را به دست نمىآیات قرآنى، هرگز ارائه نظام حكومتى یا تفك

دین فوق سياست و ....دهد کند و هدف و جهت مى دین در زندگى و در اخالق و عواطف و سياست مداخله مى.1



 .حاکم بر سياست است، نه ذیل آن و در ردیف آن

و قاتلوا فى سبيل »مثال.شود ئيات نمىکند ولى وارد جز دین اصول سياست و هدف حكومت را تعيين مى.2

هدف و غرض از جنگ و فدا کارى و انفاق باید خدا .است«انفقوا فى سبيل اللّه»و«و جاهدوا فى سبيل اللّه»و«...اللّه

، تابع زمان و مكان و تصميم فرمانده با ...باشد ولى از این مرحله که بگذریم، نوع جنگ با شمشير باشد و یا با

 .صالحيت است

ها، هدف دین خير و سعادت دنيوى تنها نيست، اخروى  برخالف تصور خيلى متجدد مآب....سياست باید للّه باشد.3

ربنا آتنا فى »با یكدیگر توأمند، .صرف هم نيست و اصوال در قرآن سعادت و تأمين دنيا و آخرت از هم جدا نيست

 .«الدنيا حسنة و فى اآلخرة حسنة

واجب )اعم کلمه و بر طبق حدود و مرزهاى یاد شده ضرورى و ظاهرا واجب است ورود در سياست به معناى.4

 .، بنابراین تدارک و توجه به مقدمات و شرایط و لوازم آن نيز واجب است(عينى

 .حفظ مرز الزم است. نباید با هم مخلوط شوند(به معناى عرفى آن)دین و سياست.5

ین سخنان بخشى از خطابه نویسنده در آغاز نهضت اسالمى است، هاى پيش اشاره شد، ا که در مأخذ جمله همچنان

هاى ایشان نيز با  هاى امروز نيست و برخى از دیدگاه و لذا بعضى از مطالب و مفاهيم آن مبهم و پاسخگوى پرسش

هاى  ولى آنچه در مجموع این کالم قابل برداشت است، اینكه نویسنده مداخله در عرصه.رو شده است تحول روبه

داند؛در نتيجه مباحث عمومى دولت و حكومت به عقل  پذیرد اما این مداخله را در مبادى و اهداف مى ياسى را مىس



 .بشرى واگذار شده است

عدم پيوند با حكومت و آیين کشور )و یک نفى(پيوند با سياست)گونه دیدگاه، ناچار باید به یک اثبات صاحبان این

کرده  هاى اجتماعى نيز آن را همراهى مى تلف طرح این نظریه که غالبا انگيزهتوجه نمایند، ولى بسترهاى مخ(دارى

است، و گاهى از اوقات عدم طرح دقيق نظریه، سبب شده است که صاحبان این دیدگاه و معتقدان به نظریه اول یا 

 .با یكدیگر اشتباه شوند(که پس از این خواهد آمد)سوم

آیين »:از جمله مهدى حائرى یزدى که آورده است.اند لب مشابهى را نوشتهبعضى از نظریه پردازان این گروه، مطا

عبد  1« .کشور دارى نه جزئى از اجزاى نبوت است و نه در ماهيت امامت که همه دانایى است، مدخليت دارد

و  2« .سخن حق این است که این دنيا را باید عقال با تدبيرهاى عقالنى اداره کنند»:نویسد الكریم سروش نيز مى

مسئله اصلى حكومت در قرآن، عدالت است نه انتخاب یا انتصاب و شورى و »:محمد مجتهد شبسترى معتقد است

که در صفحات  کند و همچنان هایش مرز خود را با دنيوى گرى مطلق جدا مى محقق اخير در نوشته 3« .مانند آن

 .بيند م بسيار محدود و نادر مىهاى دنيوى مطلق را در جهان اسال قبل از او نقل کردیم، دیدگاه

یكى از شاهدهاى مداخله دین در سياست و عدم مداخله آن در حكومت این است که در مبارزه با حكّام ظالم، 

باره  بازرگان دراین.اند رهبران دینى، بویژه انبيا، تالش وافرى دارند ولى همه آنان به تشكيل حكومت دست نزده

 1: نویسد مى

ها بوده  جز سياست نيست و از همان اول دعواى پيغمبران بر سر قدرت سالطين و حكّام و ارباباصال دین چيزى 



، کسى که او را مالک خود بدانند، کسى که درخواستشان از او باشد، کسى که از «قولوا ال اله االّ اللّه تفلحوا».است

ترین شعار سياسى و حكومتى  بزرگ«اللّه ال اله االّ»او وصف کنند یا عاشقش باشند و برایش قربانى کنند، گفتن

در واقع تاریخ بعثت انبيا تاریخ مقابله و منازعه با سياست و .کند ها را تعيين مى است، براى اینكه نقش تمام حكومت

خواهد بندگان، تحت سيطره و قدرت کسى جز  چرا که این امر باز هم به خاطر آزادى است و خداوند مى.قدرت است

 .فرستند براى اینكه مبارزه کنند، تا مردم هيچ ارباب و سرورى نداشته باشند ین است که پيامبران را مىا.او نباشند

محمد البارک یكى از نظریه پردازان این گروه، ضمن ذکر اصل نظریه، اصول متخذ از اسالم را نيز در حوزه سياست 

 2: شمارد و حكومت به طور کلى بر مى

اسالم از طریق کتاب و سنت، اصول حكومت را بيان کرده است ولى در این زمينه که نظر مستدل ما این است که 

توانند  در هر عصرى مسلمانان مى.چه گونه باشد ميدان را کامال باز گذاشته است شكل حكومت و جزئيات آن

 .متناسب با جامعه خود و بر حسب اوضاع و احوال موجود، آن شكل را معين کنند

لزوم انتخاب رئيس دولت براساس آراى اهل نظر و خبرگان از طرفى، و آراى عموم .1:تند ازاصول اسالمى عبار

لزوم شورایى بودن تقنينات و تصميمات .3لزوم تقييد دولت به قواعد و مقررات شریعت؛.2مردم از طرف دیگر؛ 

و انتقاد از آن؛  ذى حق بودن مردم براى محاسبه و مراقبت دولت.5مسئوليت دولت در برابر مردم؛ .4دولت؛

مراعات حقوق .2اداره جامعه براساس عدالت؛.8مساوات عموم مردم در برابر قانون؛ .7مالكيت اجتماعى بيت المال؛.6

لزوم اطاعت مردم از تقنينات و تصميمات .11مسئوليت جامعه در برابر نيازهاى مادى و معنوى افراد؛.11انسان؛ 



ن باشد و قوانين و مقررات دولت مغایر با قوانين اسالم نباشد و مصالح دولت، مشروط بر اینكه رئيس دولت مسلما

 .مسلمين را نيز تأمين کند

بعضى از اصول یاد شده، به نحوى در شكل حكومت نيز اثر گذار است یا اینكه بعضى از اشكال حكومتى را بر 

هاى کالن جامعه  سياستگذارىتابد، اما آنچه مهم است تلقّى نویسنده و آهنگ کلى این اصول در حوزه  نمى

محمد اقبال الهورى از دیگر نظریه .هاى متفاوتى وجود دارد این اصول اجماعى نيست و درباره آنها دیدگاه.است

 1. تر داند و نه بيش باره، مساوات، مسئوليت مشترک و آزادى مى پردازان این گروه، اصول اسالمى را دراین

 ت دین و حكومتنظریه پيوند دین با سياست و نسب.3

بيند و راهبردهاى خاص حكومتى را از قرآن و متون  این دیدگاه گرچه دین را داراى شؤون و ابعاد اجتماعى مى

کند که آنچه در مجموعه شریعت وجود دارد، همه آنچه را که در  نماید، اما به این نكته اذعان مى دیگر برداشت مى

 2: نویسد یت اللّه منتظرى در این زمينه مىآ.کند اداره یک حكومت الزم است تأمين نمى

بى تردید شریعت اسالم به اصول و احكام کلى بسيارى از تشكيالت سياسى و حكومتى پرداخته است و تفصيالت 

او در هر زمانى و براساس تغييراتى که در شرایط و امكانات و نيازهاى .و جزئيات الزم را براى ولى امر وانهاده است

 .نماید آید خصوصيات را تعریف و تحدید مى پدید مى جامعه اسالمى

هاى قرآنى و تشریعات نبوى تفاوت گذاشته و، در نهایت، لزوم  رشيد رضا از منظرى دیگر بين امور عادى و فهم



سوره اعراف، که در  158وى ذیل آیه شریفه .تبعيت را نيز بخشى از امور حكومتى وابسته به شریعت دانسته است

 1: کند، آورده است مردم را به پيروى از پيامبر اکرم امر مى«اتّبعوه»بيرقرآن با تع

تبعيت پيامبر اکرم از قرآن است ولى شامل . است«اتّبعوا النّور الّذى انزل معه» تبعيت پيامبر شامل تبعيت از قرآن

نه در بر گيرنده حقوقى امورى که نه تقربى در آن است و .شود نمى«کلوا و ادهنوا به» تبعيت در امورى عادى مثل

 :به طور خالصه معيار تشریعات نبوى عبارت است از.که مقتضى شریعت باشد

 عباداتى که به جهت تقرب به خدا بدان امر کرده است؛.1

 اى که به خاطر ضرر دینى از آن نهى کرده است؛ مفسده.2

 ؛شود عرض و مصالح عامه ما مى7اى که موجب ضرر در عقل، جسم، مال مفسده.3

 .حقوق مادى و معنوى که به حقوق مردم وابسته است.4

همه آنچه در حوزه سياست و حكومت الزم است، در مجموعه دین :شود اى تصریح مى در این دیدگاه بر نكته

روى قسمتى از امور یا به عهده ولى امر نهاده شده است یا امرى عرفى است که به مردم و متخصصان  ازاین.نيست

 .است واگذار گردیده

آیت اللّه شهيد سيّد محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا به دنبال آن بود که نظام اقتصادى اسالم را تبيين نماید ولى 

هاى  با اذعان به اینكه همه عناصر الزم براى تشكيل این نظام در متون دینى وجود ندارد اعتقاد داشت با حلقه

دیدگاه ایشان براساس اظهار شاگردان برجسته وى، دیرى نپایيد و .کردهاى مفقود را استنباط  توان حلقه موجود، مى



 1. اقتصادى و غيره منصرف شدند و راه مورد نظر را منتج ندانستند-هاى دینى، نظام سياسى ایشان از کشف نظام

بدانيم،  اگر مجموعه اصول موجود در قانون اساسى کشورى مانند ایران را براى ارائه یک نظام سياسى مطلوب الزم

اند و در این  اى هم که به دنبال مستند سازى قانون اساسى بوده عده.خيلى از آنها مستند به متون شرعى نيست

این نكته نشانگر آن است که  2. اند اند براى بعضى از اصول، مستند مستقيم شرعى یافته هایى نگاشته عرصه کتاب

که در مجموعه ميراث اسالمى، تنها بعضى از راهبردهاى کالن در  دیدگاه نانوشته تدوین کنندگان قانون بر این بود

 3. حوزه حكومت آمده است و نه همه آن

 نظریه پيوند دین با سياست و حكومت.4

ترین سطح دانست حوزه مداخله دین را در عرصه سياست، بسيار  توان آن را در برترین و گسترده این دیدگاه که مى

را متفكّل ارائه برنامه جامع زندگى انسان در همه ابعاد و از جمله بعدهاى اجتماعى آن  گيرد و دین وسيع در نظر مى

کند و بر لزوم استناد به دین در مجموعه راهبردهاى  عدم برنامه ریزى و طراحى نظام را نقض دین تلقّى مى.داند مى

کند و به ضرورت  و دین کفایت نمىبه عدم مخالفت دستورها، اصول و شيوه حكومت با اسالم .حكومتى، تأکيد دارد

هاى اسالمى  این دیدگاه از دیرباز طرفدارانى داشته است و یكى از مشهورترین دیدگاه.اندیشد استناد آنها به دین مى

 1: نویسند باره مى امام خمينى، معمار جمهورى اسالمى ایران، دراین.شود محسوب مى

يدى در تمام شؤون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و هاى غير توح اسالم مكتبى است که برخالف مكتب



فرهنگى و سياسى و نظامى و اقتصادى مداخله و نظارت دارد و از هيچ نكته و لو بسيار نا چيز که در تربيت انسان و 

 قرآن کریم و سنت پيامبر آن قدر که در حكومت و...جامعه و پيشرفت مادى و معنوى اثر دارد فرو گذار ننموده است

 .سياست احكام دارنددر سایر چيزها ندارند

 2: اند در کتاب استداللى البيع نيز آورده

 .اند اسالم همان حكومت است با شؤونى که دارد و احكام اسالم و قوانين آن از شؤون حكومت اسالمى

دف اصلى آنان از اند که ه دست زده«النظم االسالمية»هایى با عنوان در بين اهل سنت افراد زیادى بهتأليف کتاب

 .بوده است...( مانند نظام سياسى، اقتصادى و تربيتى و)هاى مختلف اسالمى تأليف چنين آثارى، ارائه نظام

در کتاب النظریات السياسية دیدگاه چند تن از متفكران اسالمى و غير اسالمى در این حوزه بيان شده است؛توفيق 

 :نویسد الواعى مى

تر  اسالم بيش:گوید دکتر شاخت مى 3. اسالم تنها دین نيست بلكه نظام سياسى نيز هست گوید، دکتر فيتز جرالد مى

. نظام کاملى از یک فرهنگ است؛ شامل دین و دولت.اسالم داراى نظریات قانونى و سياسى است.از یک دین است

مستقل است که روش اى  اسالم تنها عقاید دینى فردى نيست، اسالم مستوجب اقامه جامعه:گوید استاد جب مى 1

 2. معينى در حكم و قوانين، و نظام مختص به خود دارد

گيرند  بسيارى از متفكران شيعه دالیل ضرورت حكومت را از نظر اسالم با دالیل وجوب حكومتى اسالمى، یكى مى

 .انگارند هاى وحيانى مى و این نوع حكومت را متخذ از متون اسالمى و منطبق باداده



 3: آیه شریفهفى المثل ذیل 

و اذ قال موسى لقومه یا قوم اذکروا نعمة اللّه عليكم اذ جعل فيكم انبياء و جعلكم ملوکا و اتاکم ما لم یؤت اخذا من 

گاه که در  اى قوم من، نعمت خدا را بر خود یاد کنيد، آن»:زمانى را که موسى به قوم خود گفت-یاد کن-و]العالمين

و شما با پادشاهانى ساخت، و آنچه را که به هيچ کس از جهانيان نداده بود، به شما ميان شما پيامبرانى قرار داد، 

 ،[«داد

هاى بزرگ خدا است؛و این نيست مگر  آید حكومت اسالمى یكى از نعمت اند که از آیات متعددى به دست مى آورده

ها  ساختن شرایط تكامل انسان ها و فراهم به سبب سهم مهمى که در نظم جامه انسانى و جلوگيرى از مظالم و ستم

 4. دارد

 5: اند باره نوشته حدیثى الحيوة نيز دراین-نویسندگان مجموعه قرآنى

دین یعنى ضامن هدایت انسان، و سياست یعنى حافظ کرامت انسان، ال جرم این دو از یكدیگر جدا نيستند بلكه 

تا شخصيت انسانى به )د انسان به حفظ کرامت اوزیرا هدایت انسان به رشد انسان است و رش.این همانى نيز دارند

 .و حفظ کرامت انسان در گرو اجراى عدالت است(گونه خرد نگردد که شخصيت خرد شده قابل رشد نيست هيچ

بنابراین اصول قطعى سياستى حافظ کرامت انسان است که مجرى عدالت باشد و هر گونه ستم و تعدى اقتصادى و 

زیرا دین هماره دم از .گونه سياست هرگاه تحقق یابد عين دیانت است ه بزداید و اینقضایى و سياسى را از جامع

 .رشد انسان زده است و دم از عدالت



که خواهد آمد،  اند و دالیل آنان، همچنان البته در این گفتار، نویسندگان به درستى به سؤال این فصل پاسخ نداده

 .این همه در اصل نظریه پردازى، دیدگاه آنها قابل طرح است اما با.کند عينيت دین و سياست را اثبات نمى

 بررسى چهار نظریه

 (عارى بودن متون دینى از مفاهيم سياسى)ادلّه نظریه اول و بررسى آن.1

البته در صورت فقدان مفاهيم سياسى در متون دینى، دیگر بحث اشتمال دین بر راهبردهاى سياسى و پيوند دین و 

هاى امروزى آن  یكى از دالیل قاوالن این دیدگاه، تفاوت مفاهيم القا شده در متن با برداشت.نداردسياست معنا 

فرهنگى آن -خارج کرد و باید به معناى این کلمات در زمينه تاریخى 2را از زمينه  1به عبارت دیگر نباید متن .است

 3: نویسد على عبد الرزاق مى.نيز عنایت نمود

ات، همچون امامت، خالفت، بيعت، اولى االمر، امت و جماعت که در آیات و روایات به کار هيچ کدام از اصطالح

معانى و . شوند مورد نظر نبوده است اند به آن معنى که امروز آميخته با مفهوم سياست و دولت تفسير مى رفته

معناى رئيس دولت، اولى  امام و خليفه به-هاى شرعى ارائه مى شود گونه مقوله تفسيرهاى سياسى که براى این

االمر به معناى زمامداران و حكّام، و بيعت به مفهوم انتخابات و امت و جماعت به معناى ملت و دولت و کشور 

ها بر این معانى منوط بر آن است که در زمان  جملگى مفاهيم ومعانى جدیدى هستند که اطالق آن واژه-اسالمى

ایى از آنها استفاده و استنباط شوند، در حالى که اثبات چنين امرى نزول آیات و صدور روایات، همچنين معن



 .امكانپذیر نيست

مثال .الصادق البلعيد به تحليل بعضى از این واژگان پرداخته و در صدد اثبات غير سياسى بودن آنها برآمده است

 1: گوید در قرآن مى«شورا»درباره کلمه

در حق آن گروه از انصار نازل شد که قبل از ورود پيامبر اکرم کارهاى  باید دانست که«و امرهم شورى بنهم» در آیه

و در نتيجه، آیه تنها بعد اخالقى دارد و فاقد (چرا که آیه در مكه نازل شده است)دادند خود را با مشورت انجام مى

حالى که  توان گفت که براى تنظيم حكم سياسى در دولت اسالمى نازل شده است، در بعد سياسى است و نمى

است که در مفهوم آن «و شاورهم فى االمر» باره آیه دوم دراین.دولت اسالمى درآن زمان اصوال تشكيل نشده بود

اختالف است که آیا حمل بر خصوص شود یا عموم، واجب است یا مستحب، ولى حمل آن بر خصوص پيامبر ارجح 

چرا که تصميمات غير .نيز مؤید این خصوصيت است است؛چرا که خطاب از آغاز و پایان براى او است و شأن نزول

 .آمد و آیه براى مراعات آن نازل شد شورایى بر ایشان مشكل مى

 2: نویسد نيز مى«خالفت»او درباره معناى

کلمه خليفه گرچه در فقه تقليدى زیاد استعمال شده و بار سياسى زیادى یافته است و مفهوم کليدى متعارف اندیشه 

هفتم تا به حال شده است، ولى تنها دو بار در قرآن آمده و در معناى سياسى به کار نرفته است؛یكى سياسى از قرن 

 38سوره بقره، درباره حضرت آدم که اشاره به شخص دارد و نه به یک مفهوم کلى، و دیگر در آیه  31از آیه 

پس از .گردد ف شخصى او برمىکه اشاره به ویژگى روشنى براى داود، پيامبر الهى دارد و به اوصا«ص»سوره



خالفت، داراى معنایى گرفتار تنگنا و محدود است و نسبت خدا و رسولش را که همان نبوت و رسالت است بيان 

 .کند و وابسته به معناى دنيوى آن نيست مى

 1: را به مفهوم حجت آورده است«سلطان»را به معناى قضا و داورى، و«حكم»وى همچنين

اى همه  عده.هاى اندیشمندان از متون کهن دینى، افراط و تفریطهایى وجود دارد برداشت گاهى در حوزه:پاسخ

دانند و بعضى دیگر نيز تمام مفاهيم را بر امور  مفاهيم قرآن را حمل بر امور اجتماعى و یا اشاره به علوم عصرى مى

ولى از این نكته که .برداشتى ندارند کنند و جز به عرفان و معنویت از مفاهيم دینى غير سياسى و اجتماعى حمل مى

بگذریم، حق آن است که قرآن کریم به مفاهيم سياسى و اجتماعى اشارات فراوان دارد و به لفظ یا به معنا نسبت به 

گرچه لزوما همه مفاهيم امروزى در قرآن .هاى وافى داده است هاى اساسى در باب دولت و حكومت پاسخ پرسش

از آنها به معناى دیگرى آمده است مع الوصف و با توجه به تعدد و کثرت آیاتى که به کریم نيامده و یا بعضى 

 :کنيم مفاهيم سياسى اشاره دارد، در مقاله حاضر، تنها به بعضى از این مفاهيم اشاره مى

 (124/بقره()«.من تو را پيشواى مردم قرار دادم»:فرمود-خدا به او-)«.انّى جاعلک للنّاس اماما...»

پادشاهى براى ما بگمار »:گاه که به پيامبرى از خود گفتند آن)«.قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل اللّهاذ »

 (246/بقره( )«.تا در راه خدا پيكار کنيم

 (28/آل عمران.()به دوستى بگيرند-به جاى مؤمنان-مؤمنان نباید کافران را)«.ال یتّخذ المؤمنون الكافرین اولياء»

اید، خدا را اطاعت  اى کسانى که ایمان آورده)« .ایّها الّذین آمنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اولى االمر منكمیا »



 (52/نساء.()کنيد و پيامبر و اولياى امر خویش را فرمان برید

قرار -تسلّطى-ان رامؤمنان، براى کافر-زیان-و خداوند هرگز بر )«.و لن یجعل اللّه للكافرین على المؤمنين سبيال»

 (141/نساء.()نداده است

کند، و او  فرمانى جز حكم خدا نيست که حق را بيان مى)«.ان الحكم االّ للّه یقّص الحقّ و هو خير الفاصلين»

 (57/انعام.()بهترین داوران است

آگاه .بر گردانيده شوند-موالى به حقشان-گاه به سوى خداوند  آن)«.ثمّ ردّوا الى اللّه مولهم الحقّ اال له الحكم»

 (62/انعام.( )باشيد که داورى از آن او است

 (22/اعراف( )«.پروردگارم به دادگرى فرمان داده است»:بگو)«.قل امر ربّى بالقسط»

اى بر جاى نماند و دین یكسره از  و با آنان بجنگيد تا فتنه)«.و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و یكون الّذین کلّه للّه»

 (32/انفال.()گرددآن خدا 

قتلوا الّذین ال یؤمنون باللّه و ال باليوم االخر و ال یحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و ال یدینون دین الحقّ من الّذین »

با کسانى که اهل کتاب که به خدا و روز باز پسين ایمان )«.اوتوا الكتب حتّى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون

گردند، کارزار  دارند و متدیّن به دین حق نمى اند، حرام نمى اش حرام گردانيده که خدا و فرستادهآورند، و آنچه را  نمى

 (22/توبه.()کنيد، تا در عين خوارى به دست خود جزیه دهند

 (73/توبه.()اى پيامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گير)«.یا ایّها النّبى جاهد الكفّار و المنافقين»



به شما -دوزخ-اند متمایل نشوید که آتش و به کسانى که ستم کرده)«.و ال ترکنوا الى الّذین ظلموا فتمسّكم النّار

 (113/هود.()رسد مى

هاى این سرزمين بگمار که من  مرا بر خزانه»:گفت -یوسف-)«.قال اجعلنى على خزائن االرض انّى حفيظ عليم»

 (55/یوسف( )«.نگهبانى دانا هستم

پادشاهان چون »:گفت-ملكه-)«.ت انّ الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها و جعلوا اعزّة اهلها اذلّة و کذلک یفعلونقال»

 (34/نمل()«.کنند گونه مى آرى این.سازند به شهرى در آیند، آن را تباه و عزیزانش را خوار مى

 (6/احزاب.()است-تر و نزدیک-رترپيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوا)«.النّبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»

پروردگارا، مرا ببخش و ملكى به من ارزانى دار : گفت)«.قال ربّ اغفرلى و هب لى ملكا ال ینبغى الحد من بعدى»

 (35/ص()«.که هيچ کس را پس از من سزاوار نباشد

کنند، جز این  که با تو بيعت مى در حقيقت، کسانى)«.انّ الذّین یبا یعونک انّما یبا یعون اللّه ید اللّه فوق ایدیهم»

 (11/فتح.()هاى آنان است کنند؛دست خدا باالى دست نيست که باخدا بيعت مى

هایى چون امامت، ملک، والیت، اطاعت، اولى االمر، حكم، قسط، فتنه، فتال، جزیه، جهاد، رکون،  در این آیات، واژه

اصوال ذکر داستان حكومت فرعون،  1. کند داللت مىظلم، اولویت و بيعت به کار رفته است که بر امور سياسى 

هاى حق و باطل دیگر در  هاى باطل کارکردهاى حكومتى او و نحوه رویارویى موسى با آن، و نيز ذکر حكومت شيوه

هایى چون مشارکت  توان به وجود واژه آرى، گرچه مى.ها است گونه مقوله کالم خدا دليلى بر پرداختن قرآن به این



دموکراسى و جامعه مدنى و دولت و ملت در قرآن تردید کرد اما ال جرم مفاهيم قرآنى در موارد متعددى  سياسى و

در قرآن نيست اما شيوه برخورد با کفار، همچنين «دیپلماسى»فى المثل مفهوم.به راهبردهاى حكومتى اشاره دارد

، وحدت، مشروعيت و بسيارى از مفاهيم دیگر، به ها انواع آزادى.راه مواجهه بامسلمانان دیگر در آن مكرّر آمده است

اما عجالتا در پاسخ به ادعاهاى .راحتى از قرآن کریم قابل برداشت است که توضيح درباره هر یک از آنها خواهد آمد

 :داریم که گونه اظهار مى شاخص على عبد الرزاق و الصادق البلعيد این

 کلمه خالفت(الف

دو بار :عيد، کلمه خليفه و مشتقات آن در قرآن کریم بيش از دو بار ذکر شده استهاى الصادق البل برخالف گفته

، سه بار کلمه (32/؛فاطر73و  14/؛یونس65/انعام.جمع خليفه)، چهار بار واژه خالفت(26/؛ص31/بقره)کلمه خليفه

عال آمده و سه بار نيز مشتقاتى از استخالف به صورت اف(62/؛نمل74و  62/اعراف.جمع دیر خليفه)خلفا

گرچه در بعضى از این آیات واژه خالفت به معناى جانشينى گروه دیگر به کار رفته (.57/؛ هود33/؛انعام55/نور)است

 :است، مانند

 (162/اعراف.)فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا االدنى و یقولون سيغفر لنا

گيرند و  شدند که متاع این دنياى پست را مى-ىآسمان-گاه بعد از آنان، جانشينانى، وراث کتاب آن]

 [«.بخشيده خواهيم شد»:گویند مى



اما در موارد بسيارى مفهوم خالفت با نوعى جانشينى از سوى خداوند در زمين و به قدرت رسيدن، همراه است که 

این مفهوم، براى اینكه روشن شود .با مفهوم سياسى دولتمدارى و به دست گرفتن قدرت سياسى، قرابت دارد

سوره نور، از دو تفسير نسبتا کهن شيعى و  55برداشت جدیدى از کلمه خليفه و استخالف نيست و به تفسير آیه 

وعد اللّه الّذین آمنوا منكم و عملوا الصّالحات ليستخلفنّهم فى »:شيخ طوسى در تفسير آیه.کنيم سنى، اشاره مى

 1: نویسد مى(55/نور)«...االرض کما استخلف الّذین من قبلهم

دهد که آنان را  اند، وعده مى خداوند در این آیه به کسانى که از اصحاب پيامبر ایمان آورده و عمل صالح انجام داده

و آنان بر -هاى مشرکان عرب و عجم را به ایشان به ارث بدهد جانشين زمين گرداند؛ مناى آن این است که زمين

 .اسرائيل بعد از هالکت زور گویان، وارث شام و در آنجا ساکن شدندکه بنى  همچنان-این ممالک قدرت بيابند

هاى تصرف  روشن است که هدف در اینجا صرف جایگزینى افراد نسبت به قبل نيست، چرا که اشخاص در زمين

شده خود در آنجا سكونت مستمر داشتند، بلكه مقصود جانشينى در قدرت است که مفهومى کامال سياسى 

رطبى نيز ذیل این آیه بتفصيل داد سخن داده و آن را منطبق بر قدرت کامل اسالم بر جزیرة العرب، انصارى ق.دارد

 2. و یا دوران خلفانى اربعه، دانسته است(ص)در اواخر دوران درخشان پيامبر اکرم

ى است که با شود که مقصود از استخالف، امر اگر به سياق آیات قبل و بعد از این آیه نيز بنگریم بسيار واضح مى

فرا ( ص)آیات قبل و بعد، مردم را به اطاعت مطلق از پيامبر اکرم.قدرت یافتن همراه است و بار سياسى دارد

آیه .اند تبعيت کرده(صلى اللّه عليه و آله و سلّم)خواند و این آیه در حقيقت پاداش مؤمنينى است که از رسول خدا  مى



کند که ال جرم، بویژه با توجه به نظر  ف مؤمنان در قبل اشاره مىضمن وعده به استخالف، به نوعى از استخال

آن استخالف در حقيقت دستيابى به قدرت و حكومت و زعامت بوده .مفسّران، بر بنى اسرائيل منطبق است

 .جالب است که دو وعده دیگر، قرین با استخالف، مسئله امنيت و تفوق و سيطره دینى است.است

( و ليمكّننّ لهم دینهم الّذى ارتضى لهم) و تفوق دینى 1( و ليبدّ لنّهم من بعد خوفهم امنا) اامنيتالبته آنچه متناسب ب

 .اى پهناور است است، همان خالفت سياسى و قدرت فاقيه بر عرسه 2

یا داود انّا جغلناک خليفة فى االرض فاحكم بين النّاس »و(3/بقره)«انّى جاعل فى االرض خليفة» درباره دو آیه

تواند به نظریه الصادق  هاى شخصى داود، نمى نيز حكم به اختصاص اولى به آدم و دومى به ویژگى(26/ص)«بالحقّ

چرا که با فرض قبول، این نكته روشن است که در اینجا خالفت و جانشينى از خداوند مد نظر .البلعيد مدد رساند

تردیدى نيست که مقصود، جنبه (ن النّاس بالحقّفاحكم بي) است و در شق دوم نيز با اشاره به نتيجه جانشينى

سياسى خالفت است؛زمخشرى هم در قبل از قرن هفتم هجرى قمرى، از آن آیه برداشت سياسى کرده و آورده 

 3: است

باشد؛چرا که آدم خليفه خدا در زمين بود و همچنين هر پيامبر (خدا)ممكن است که مراد از خليفه، خليفه از جانب من

 «.ا جعلناک خليفة فى االرضانّ»:دیگرى

از کالم وى روشن است که آیه یاد شده را با وجودى که خطاب آن خاص به داود است، به پيامبران دیگر نيز تعميم 

 .داند دهد و خالفت راهم خالفت خداوند در زمين مى مى



رچه در بعضى از موارد به از واژه حكم، گ. درباره تعبيرات دیگر نظير کحلمات حكم و شورا نيز اشكال واضح است

شود اما در موارد متعدد این کلمه، به قرینه سياق، داراى مفهومى اعم از حكم قضایى و سياسى و  قضا تعبير مى

 .بدین گونه است(62/انعام)«اال له الحكم»و (57/انعام)«ان الحكم االّ للّه» است؛آیات«فرمان»گویاى مطلق

کم،  ، دست«و شاورهم فى االمر» در آیه.ه، شورا در امور عمومى مسلمين استمقصود از شورا نيز در دو آیه یاد شد

اى نداشته باشند، بسيار  جهاد است، و اینكه آن وظيفه مختص پيامبر باشد و دیگران چنين وظيفه«االمر»مراد از

ن عدم تشكيل دهند، در زما ستودن مسلمانان در اینكه همه کارهاى خود را با مشورت انجام مى.نماید عجيب مى

تر  درباره این دو واژه و دیگر کلمات، بيش.دولت نبوى، منافاتى با شمول این آیات نسبت به حوزه سياست ندارد

 .سخن خواهيم گفت

 توجيه آیات راجع به سياست(ب

ين النّبىّ اولى بالمؤمن» على عبد الرزاق خود احساس کرده است که بعضى از آیات قرآن کریم، از جمله آیه شریفه

ما کان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امرا ان یكون لهم الخيرة من امرهم و من یعص »و 1« من انفسهم

 1: نویسد وى در توجيه این آیات مى.هاى سياسى است ناظر به زمينه 2، «اللّه و رسوله فقد ضلّ ضالال مبينا

اند جماعت واحدند و پيامبر مردم را به  آن جهت که مسلمما شک نداریم که اسالم وحدت دینى دارد و مسلمانان از 

این وحدت دعوت کرده و قبل از رحلت، عمال چنين وحدتى را تحقق بخشيده است و خود بر رأس این وحدت 



و در همين مسير با زبان و شمشير قدم برداشت و نصر و فتح الهى او را یاد کرده و مالئكه او را ...دینى بوده است

 .دند و قدرتى بر امت یافت که پيش و پس از او براى کسى به هم نرسيدتأیيد کر

حال هر کس این وحدت دینى را دولت بنامد و این قدرت نبوى را به عنوان ملک یا خالفت تلقّى کند و پيامبر را 

مهم .است؛این اطالقات اسامى [ ال مشاحة فى االصطالح] خليفه و سلطان و ملک خطاب نماید، براى او مجاز است

 .مفهوم است که گفتيم مفهوم از ریاست نبوى ریاست وحى بوده و آن را تعریف کردیم

اند و به همين جهت در مقام  پى برده(ص)چه خوب است که صاحبان این دیدگاه به شؤون حكومتى پيامبر اکرم

هاى مختلف مفسّران و با  اللاند، اما توجيه آنان با استمداد از ظهور آیات و استد توجيه غير سياسى آیات برآمده

النّبى اولى بالمؤمنين من » طبرسى، مفسّر گرانقدر شيعى، درباره آیه شریفه.توجه به شأن نزول، هماهنگى ندارد

 2: نویسد مى( 6/احزاب)«انفسهم

ير زندگى نسبت به تدب(صلى اللّه عليه و آله و سلّم)اول آنكه پيامبر :اند در معناى این آیه نظریاتى را مطرح کرده

مسلمانان سزاوارتر و حكم او نافذ تر از حكم خود مسلمانان است؛چرا که اطاعت از پيامبر اکرم، همان اطاعت از 

پيامبر از مردم در فراخوانى اولى است؛یعنى اگر پيامبر مردم را به چيزى فرا بخواند و خودشان به :دوم آنكه.خداست

 .پيامبر بر مؤمنين از حكم بعضى از آنها بر بعض دیگر اولى است حكم:سوم.چيز دیگرى، دعوت پيامبر اولى است

 1: نویسد کند و مى وى در ادامه به شأن نزول بعضى از روایات اشاره مى

آهنگ حرکت در غزوه تبوک داشتند و به مردم دستور دادند (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)نقل شده است که پيامبر



 .دهيد از پدران و مادرانمان اجازه بگيریم که این آیه نازل شدخارج شوند، بعضى گفتند اجازه 

 2: کند زمخشرى نيز در تفسير آیه اضافه مى

در هر چيز از امور دین و دنيا نسبت به آنان، براى همين آیه مطلق گذارده است و قيدى براى (پيامبر اولى است)

تر دوست بدارند و حكم او بر آنان نافذتر باشد  د بيشاولویت نياورده است؛پس بر مؤمنان واجب است که او را از خو

 .از حكم خودشان، و حق او بر حقوق خودشان مقدم باشد

و بدون توجه به -است بر وحدت دینى( ص)در هر صورت حمل این آیه شریفه نشانگر اولویت و والیت پيامبر

آیت اللّه منتظرى چند .رفتنى نيستعرصه حيات اجتماعى و بدون عنایت به شأن نزول و دیدگاه مفسّران، پذی

 :کند احتمال را در معناى آیه ذکر مى

 لزوم مقدم داشتن پيامبر اکرم بر مؤمنان؛.1

 اولویت پيامبر اکرم درتشخيص مصالح مؤمنان، مثل پدر نسبت به فرزندان؛.2

 اولویت در امور عامه اجتماعى؛.3

 3. ماعىهاى اجت تقدم والیت اجتماعى پيامبر بر سایر والیت.4

 1: نویسد هاى مناسبى دارد و مى آیت اللّه محمد مهدى خلخالى نيز درباره آیه، برداشت

 :هایى دارد ویژگى«النّبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» آیه شریفه

 .رساند این آیه، والیت تصرف را در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى مى-



 .شود ست اما به طریق اولى والیت بر اموال را شامل مىگرچه منطوق آیه، والیت بر نفوس ا-

رساند، چرا که پيامبر نه تنها ولى است که اولى  این آیه جداى از والیت، اولویت در والیت را عند التزاحم هم مى-

 .هم هست

 .ها است، پس مقيد به عدم اضرار به شخص و محدود به طرق مشروع است این والیت مانند والیت انسان-

این والیت مقيد به مصلحت مولى عليه است و مطلق نيست و این نكته در مفهوم والیت که در آن نفع رسانى به -

 .مولى عليه وجود دارد قابل پى گيرى است

 .شود اطالق والیت، هم والیت بر اشخاص و هم والیت بر مجموع کشور را شامل مى-

، بر (36/احزاب)«ه و رسوله امرا ان یكون لهم الخيرة من امرهم اهللو ما کان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى » درباره آیه

این نكته توافق است که شأن نزول آیات بعدى درباره ازدواج پيامبر با همسر قبلى پسر خوانده او بوده است و پاسخ 

 .به انكار مؤمنان نسبت به آن است اما این آیه به عنوان مقدمه بر آن، قابل استظهار است

ر موارد متعدد در قرآن ذکر شده است که مورد، متخصص نيست و مفهوم آیه لزوم تبعيت مؤمنان را از هر ولى د

 .دهد گونه قضا و حكم خدا و رسول نشان مى

 1: نویسد عالّمه طباطبائى در تفسير آیه مى

مورشان به همين دليل هيچ یک از زنان و مردان باایمان حق ندارند در مقابل قضاء خدا و رسول نسبت به امرى از ا

که آن امر به آنان منتسب است سر پيچى کنند و غير قضاى الهى را بر گزینند، بلكه باید از اراده خدا و پيامبر 



ما کان محمد ابا احد »:تواند تمهيدى براى آیات بعد تبعيت نمایند و آیه عموميت دارد؛گرچه به خاطر سياق آیات مى

 .باشد« ...من رجالكم

 2. اند به این نكته که قضا در آیه اعم از حكم قضایى یا غير آن است توجه داده(ره)نىامام خمي

 عدم تناسب دین با سياست(ج

 3: آورد که ظاهر آن با جدایى دین و سياست سازگارى تام دارد مهدى حائرى یزدى دليلى مى

تصادى و امنيتى آنا است و همه از حكمت و تدبير امور مملكتى که عبارت از تمشيت امور روزمره مردم و نظام اق

اند و  روند که پيوسته در حال نوسان و دگرگونى هاى عقل عملى و از موضوعات جزئى و متغيراتى به شمار مى شاخه

افتد، قهرا وضع و نسبت آنها را با  هایى که در موضوعات حسى و تجربى دائما اتفاق مى این نوسانات و دگرگونى

سازد و تشخيص صحيح موضوعات تجربى تنها به عهده خود مردم است و  هى متفاوت مىکليات و فرامين وحى ال

تا آنها بخوبى موضوعى را تشخيص ندهند احكام کليه شرع فعليت و حاکميت نخواهند یافت و با وضع موجود 

 .انطباق پيدا نخواهند کرد

حائرى سياست را به موضوعات جزئى و  دکتر. رسد این اشكال برخاسته از تعریف خاصى از سياست است به نظر مى

کند و تنها راه وجود پيوند بين دین و سياست راحضور مفاد الزم در حوزه سياست و تدبير امور  امورد متغير تفسير مى

 .داند که هر دو داراى اشكال است مردم در دین مى



سياست، مانند عدالت ورزى،  هاى کالن یكى اصول کلى و درخواست:تواند حامل دو امر و هدف باشد سياست مى

هاى موردى در تدبير و سياستگذارى  گيرى ؛دیگرى امور جزئى و تصميم...مردم ساالرى، خدا جویى، کمال طلبى و

تواند در دین ثابتى که باید پاسخگوى جوامع مختلف باشد وجود داشته باشد ولى وجود  گرچه مورد اخير نمى.جامعه

ها قبال  لكه به طور واقع راهبردهاى کالن در شریعت وجود دارد که در طرح دیدگاهقسم اول در دین بالمانع است، ب

 .مطرح شد

 1: هاى مناسبى داده شده است هاى حضور دین ثابت در سياست متغير نيز پاسخ درباره شيوه

 دین عبارت است از قضایاى کلى تشكيل شده از موضوع و محمول کلى، و تردیدى نيست که موضوع کلى ثابت

در حالى که مفهوم کلى به حال خود .است ولى در عين حال قابل انطباق بر هزاران فرد متغير و قابل زوال است

 .باقى و ال یزال است

کند و هر فردى در زمانى و مكانى  ها فرد از ازل تا ابد صدق مى که بر ميليون«االنسان حيوان ناطق»مانند قضيه

گونه  ، به عبارت دیگر ثبات کليات حكم هيچ...لى که آن قضيه ثابت استرود در حا کند و از بين مى زندگى مى

 .تنافى و تضادى با تغيير تجربى ندارد

ولى با .شود هاى دیگرى نيز وجود دارد که از ذکر تفصيلى آن صرف نظر مى البته در حوزه دالیل این بحث، تقریب

فاوهاى جغرافيایى و فرهنگى جهان اسالم، توجه به خاتميت دین اسالم و تحول شرایط عصرهاى مختلف و ت

 .اند هاى مختلفى را نيز دریافت نموده اندیشمندان مسئله ثبات و تحول را در این دین از دیرباز مداقّه کرده و پاسخ



پردازیم که در پاسخ به سؤال نشریه نقد و  در پایان این بخش به ذکر سه دیدگاه از اندیشمندان معاصر شيعى مى

 1: شده است نظر ارائه

 انطباق پذیرى دینى بر اوضاع و احوال مختلف و متغير چه گونه است؟:سؤال

 :جواب

ها و  احكام دینى دو قسم ثابت و متغير دارد که بدین وسيله انطباق پذیرى و کارایى دین در زمان:سيّد کاظم حائرى

 .اى خود بحث دامنه دارى استماند و این بحث به ج ها و اوضاع و احوال مختلف و متغير محفوظ مى مكان

گرچه بعضى از احكام امكان ثبات دارد، اما به طور کلى جمود بر احكام عصرى با ادعاى :مصطفى مليكان

جهانشمولى دین متناقض است و باید براى حفظ و بقاى دین، بعضى از احكام عصرى را فداى روح و غایت و هدف 

 .دین نمود

اى  شود به گونه گوید که در فطرت انسانى دستخوش تغيير و تحول نمى مى دین از امورى سخن:محمد لگنهاوزن

 .ها طرق الى اللّه باشد باز هم از نظر جذبه همگانى به دین مشترکند که حتى اگر به تعداد انسان

 ادلّه دیدگاه دوم و بررسى آن.2

لحاظ استدالل، چون بيش از آنكه در  قبال اشاره کردیم که این دیدگاه در دو حوزه اثبات و نفى نظر دارد ولى، به

هاى پيوند دین و حكومت قرار گرفته، و  مقابل دیدگاه جدایى دین از سياست مطرح شود در نقطه مقابل دیدگاه



قسمت عمده استدالل خود را به نفى حكومت از ماهيت دین و نفى زمامدارى دینى از سيره رهبران دینى اختصاص 

هاى این گروه، در نفى پيوند دین  اى است که با دیدگاه اى على عبد الرزاق نيز به گونهه بعضى از استدالل.داده است

 :ادلّه این نظریه بدین شرح است.و حكومت، همساز است

 تصریح قرآن به نفى شأن والیت و حكومت براى پيامبر اکرم(الف

 1: نویسد گونه مى این(ص)عبد الرزاق درباره شؤون پيامبر

کند که پيامبر اکرم شأنى در پادشاهى سياسى نداشته است و آیات قرآن  این نظریه را تأیيد مىظواهر قرآن مجيد 

برخى از .در اینكه کار آسمانى پيامبر تنها در محدوده ابالغ و بدون هيچ معنایى در سلطه و قدرت بوده، متعدد است

 :اند از این آیات عبارت

 (81/نساء.)ا ارسلناک عليهم حفيظامن یطع الرسول فقد اطاع اللّه و من تولى فم-

اتّبع ما اوحى اليک من ربک ال اله هو و اعرض عن المشرکين، و لو شاء اللّه ما اشرکوا و ما جعلناک عليهم حفيظا -

 (117و  116/انعام. )و ما انت عليهم بوکيل

 (22/سیون.)و لو شاء ربک آلمن فى االرض کلهم جميعا افانت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنين-

قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما یهتدى لنفسه و من ضل فانما یضل عليها و ما انا -

 (118/یونس. )عليكم بوکيل



 (54/اسراء.)و ما ارسلناک عليهم وکيال-

 (43/فرقان.)ارأیت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وکيال-

بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما یضل عليها و ما انت عليهم انا انزلنا عليک الكتاب للناس -

 (41/زمر.)بوکيل

 (22/مائده. )و ما على الرسول اال البالغ و اللّه یعلم ما تبدون و ما تكتمون-

 (46/سبأ.)او لم یتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو اال نذیر مبين-

 (2/یونس. )انذر الناس اکان للناس عجبا ان او حينا الى رجل منهم ان-

 (64/نحل.)و ما انزلنا عليک الكتاب االلتبين لهم الذى اختلفوا فيه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون-

 (82/نحل.)فان تولوا فانما عليک الباغ المبين-

 (56/فرقان.)و ما ارسلناک اال مبشرا و نذیرا-

 (27/مریم.)فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقين و تنذر به قوما لدا-

 (22/نمل.)فمن اهتدى فانما یهتدى لنفسه و من ضل فقل انما انا من المنذرین-

 (46و  45/احزاب.)یا ایها النبى انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، و داعيا الى اللّه باذنه و سراجا منيرا-

 (28/بأس.)و ما ارسلناک اال کافة للناس بشيرا و نذیرا و لكن اکثر الناس ال یعلمون-

 (22/مائده.)اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البالغ المبين-



 (26/ملک.)قل انما العلم عند اللّه و انما انا نذیر مبين-

قل انى ال املک لكم ضرا و ال رشدا قا انى لن یجيرنى من اللّه احد و لن اجد من دونه ملتحدا اال بالغا من اللّه و -

 (23/جن.)االتهرس

ورزد ولى در مقابل این سؤال  اصرار مى  گرچه عبد الرزاق در آیات ذکر شده به حصر وظيفه پيامبر اکرم در رسالت

مهندس بازرگان با .دهد، کم تر عنایت دارد بزرگ که با توجه به سيره و تاریخ و منش نبى اکرم چه پاسخى مى

 1: نویسد گونه مى ا، اینقبول واقعيت زندگى اجتماعى و سياسى رسول خد

هاى نهج البالغه و  هاى مختلف زندگى وجود دارد، خطبه هایى در زمينه گرچه در احادیث و کلمات پيامبران توصيه

ضمن آنكه شامل خداشناسى و دین شناسى و تعليم و تربيت است، نسبت به (عليه السالم)هاى حضرت امير  نامه

ومتى و اداره حكومت عنایت وافر دارد اما آنان عالوه بر وظایف رسالت و اخالق و مناسبات اجتماعى و مسائل حك

اند در عين ارزنده و  امامت، معلم و مصلح و موظف به خدمت و اعمال صالح بودند، تعليماتى که از این نظرها داده

 .گردد نمى« ان هو االّ وحى یوحى»شود و مشمول ممتاز بودن، جزء دین و شریعت حساب نمى

 2: کند ادامه، به وجود راهبردهاى کلى سياسى دینى اذعان مى وى در

دهد حرف نادرستى نيست، ولى نه چگونه زیستن به مفهوم چه  اند دین دستور چه گونه زیستن را به ما مى اگر گفته

دایى گونه خوردن و خوابيدن و زایيدن یا کار و کسب و جنگ کردن، بلكه مبناى آزاد زیستن و برده نبودن، براى خ

 .شدن انسان و به زندگى مطلوب جاوید رسيدن



دليل دکتر مهدى حائرى نيز براى جدایى رسالت و حكومت، تأخّر حكومت از مقام رسالت و اعطاى آن از سوى 

 3: نویسد وى مى.مردم استو

الم کنيم بعضى از پيامبران سلف و على الخصوص پيامبر عظيم الشأن اس اما اینكه از سوى دیگر مشاهده مى

عالوه بر مقام واالى پيامبرى، عهده دار امور سياسى و کشور (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)حضرت ختمى مرتبت 

نيز عالوه بر مقام امامت و والیت کليه الهيه که تنا از سوى خدا و به (عليه السالم)اند و حضرت على دارى نيز بوده

ان از طریق بيعت و انتخاب مردم به مقام سياسى خالفت و امور وسيله وحى فرجام پذیرفته بود در یک برهه از زم

کشور دارى نائل گردیدند، باید بدانيم این مقامات سياسى به همان دليل از سوى مردم وارد بر مقام پيشين الهى 

ه، به هاى زمان و مكان بدون آنكه خود در صدد باشند این مقام به آنها عرضه گردید آنها شده و به مناسبت ضرورت

 .توانند جزئى از وحى الهى محسوب باشند همان جهت نمى

 1: کند گونه تبيين مى وى شيوه مردمى بودن حكومت نبوى و علوى را نيز این

انتخاب زمامدارى سياسى به خاطر اجرا و کارایى احكام و قوانين اسالمى، تنها به ابتكار و از سوى خودمردم به 

، ...مردمى تحقق یافته است و از حوزه وحى و پيامبرى بيورن بوده است صورت بيعت براى تشكيل یک حكومت

را مورد توشيح و رضا مندى قرار داده و [ یعنى بيعت و گزینش مردمى آن]خداوند این عمل شایسته و پسندیده مردم 

 «...لقد رضى اللّه عن المؤمنين اذ یبعا یعونک تحت الشجرة»:در قرآن فرموده است

نخست آنكه آیات متعددى را که براى .شود مدافعان جدایى دین و حكومت در چند بند ارائه مى پاسخ دليل اول



اند داراى قراین داخلى و خارجى است و حصر آن اضافى است نه  حصر مقام الهى رسالت پيامبر اکرم ذکر کرده

درت هدایت افراد را دارد، در غالب آیات پيش گفته در مقابله با توهم آن است که رسول اکرم وظيفه و یا ق.حقيقى

 .حالى که آن آیات بر این نكته مشعر است که هدایت به دست خداوند و براساس قوانين تكوین است

: آورده است(، فما ارسلناک عليهم حفيظا...و ارسلناک للنّاس رسوال)...سوره نساء 81و  72عالّمه طباطبائى ذیل آیه 

2 

است که هيچ وظيفه و شأنى براى تو در نزد ما نيست مگر آنكه آنكه تو پيامبرى آن «ارسلناک للنّاس رسوال»مراد از

ات ابالغ است، شأن تو سياست است نه شأن دیگرى جز آن، تو مالک امر دیگرى نيست تا در یمن و شؤم  و وظيفه

 .ها منع کنى ها بكشانى و از خوبى اثر گذارى یا مردم را به سوى بدى

در ميمنت و مشومت مردم اثر گذار است اعالم (ص)صر را در برابر این توهم که پيامبربه عبارت دیگر، ایشان ح

 .دارد مى

اى از آیاتى که على عبد الرزاق بدانا استشهاد کرده است گامى درمقام حصر اضافى نسبت به وجود  اصوال دسته

ات هم در مقام پاسخگویى به اشتياق اى از آی عده.گونه است در پيامبر یا اختياراتى از این...هاى تكوینى و قدرت

اى نيز اصوال ناظر به مداخله دین در  فراوان پيامبر اکرم نسبت به ایمان آوردن همه مردم بوده است و دسته

 .حكومت یا حصر وظيفه در رسالت نيست

 1: نویسد مى(فهل على الرّسل االّ البالغ المبين) سوره نحل 35عالّمه طباطبائى، ذیل آیه 



وظيفه پيامبران، بالغ مبين است و .خویش را به طور روشن به آنان برسان که حجت تو بر آنان کامل گرددرسالت 

انسانى مانند آنان است و رسالتى که بر آن «رسول»، ...اى در الجاى مردم به محتواى دعوت ندارند آنان وظيفه

جتماعى است که صالح دنيایى و آخرتى در حقيقت رسالت مجموعه قوانين ا.مبعوث شده است انذار و تبشير است

 .مردم در آن است و شأن پيامبر الجاى بر ایمان نيست

اشاره دارد؛وکالت در (ص)دوم اینكه بعضى از آیات که عبد الرزاق بدانها عنایت کرده است، به نفى وکالت پيامبر

صلى اللّه عليه و آله )يامبر اکرمپ.کند که شخصى از جانب دیگرى و به نيابت او کارى را انجام دهد جایى صدق مى

تواند به جاى مردم ایمان آورد و نه آنكه به جایشان عمل صالح انجام دهد و نه در برابر کارهاى بد  نه مى(و سلّم

اما هيچ کدام از آن مفاهيم با این نكته که پيامبر اسالم رهبر امت اسالمى .دیگران در روز قيامت پاسخگو باشد

 .مت را به عهده دارد منافاتى ندارداست و سرپرستى حكو

یابد در کنار آیاتى که بر مقام رسالت و پيامبرى تأکيد  هر کس مجموعه قرآن را در نظر بگيرد، به روشنى در مى

 .رساند دارد، آیات دیگرى نيز هست که جایگاه قضا و حكومت و سرپرستى پيامبر اکرم را مى

، باز مدلول آیات قضا که داللت ظهور مطابقى دارد، بر اطالق آیاتى بر فرض که دو دسته فوق را متعارض بدانيم

نتيجه این اطالق و تقييد آن است که مقام .سازد رساند متقدّم است و آن را مقيد مى که انحصار وظایف پيامبر را مى

ه عهده ختمى مرتبت گرچه داراى وظایف منحصر و محدودى است اما جز رسالت، وظيفه والیت و قضا را نيز ب

 .دارد



شود، در ضمن بررسى ادلّه  این آیات به جهت آنكه از ادلّه نظریه سوم و تا حدى نظریه چهارم محسوب مى

 .هاى سوم و چهارم خواهد آمد نظریه

از سوى دیگر، بيانات پيامبر اکرم و دیگر معصومان که در این حوزه یا در تفسير این آیات ذکر شده است دليل 

 .نحصار وظيفه به آن چيزى است که عبد الرزاق ادعا کرده استدیگرى بر بطالن ا

نویسنده، عناوین بعضى از ابو اب .است«الحجة»کتاب (کتاب حدیثى شيخ کلينى)یكى از عناوین کتاب اصول کافى

ه و باب فرض طاعة األئمة؛باب ان األئمة و الة امر اللّ:فى المثل.را با الهام از مضامين احادیث هر باب آورده است

خزنة علمه؛باب ان األئمة و الة االمر و هم الناس المحسودون الذین ذکر هم اللّه عز و جل؛باب التفویض الى رسول 

 1. فيهم نزلت«ان اللّه یأمر کم ان تؤدوا االمانات الى اهلها» األئمة فى امر الدین؛باب ان قوله تعالى  اللّه و الى

از زبان خود آنان است؛آنها که (عليهم السالم)شؤون دیگر پيامبر و امام این عناوین خود به اندازه کافى نشانگر 

انى تارک فيكم الثقلين کتاب »و روایت«ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» قولشان به نصّ آیه شریفه

: نماید کافى ضرورى مى در اینجا ذکر روایتى از اصول.، حجت و الزم القبول و االتباع است«اللّه و عترتى اهل بيتى

2 

کند که ایشان به یكى از اصحاب خود  نقل مى(عليه السالم)در سند صحيح، فضيل بن یسار از امام صادق

هنگامى که این خصلت به کمال رسيد، .خداوند پيامبر خود را ادب آموخت و بسيار نيكو ادب آموخت:فرمودند

سپس .م را به او واگذار کرد تا مردم را راهبرى و تدبير کندگاه امر دین و مرد آن.«انک لعلى خلق عظيم»:فرمود



 «.ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»:فرمود

ترميم بيانات على عبد الرزاق از سوى مهدى بازرگان مبنى بر اینكه ضمن قبول واقعيت حكومت نبوى آن را امرى 

ین حد که از سوى دین، مانعى را براى سر پرستى حكومت عادى در قبال وظایف الهى دانسته است، اگرچه در ا

بيند مطلوب است، اما به جهت اینكه سر پرستى حكومت را امرى غير دینى دانسته است، باید بتواند در  دینى نمى

مقابل دالیل گروه سوم و چهارم مقاومت کند؛هنگامى که در آیات قرآن کریم آیاتى با ظهور بر نصب و جعل پيامبر 

حائرى نيز مطلب افزوده .توان دیدگاه بازرگان را پذیرفت م و دیگر انبيا بر حكومت و والیت وجود دارد، نمىاکر

دیگرى دارد و با توجه به اینكه امر والیت و حكومت متأخّر از امر رسالت بوده است و به لحاظ خارجى مردم بيعت 

در .ه است، این حكومت را با منشأ غير دینى دانسته استکرده و آیه شریفه قرآن نيز از بيعت آنان به نيكى یاد کرد

 :حالى که هر دو نكته به دالیل زیر قابل خدشه است

اى که این تأخّر اثبات  تنها نكته.اوال تأخّر والیت از نبوت هرگز به معناى مردمى بودن حكومت و نبوت نيست

سرپرستى نيست و وجود پيامبران متعددى که کند، آن است که صرف وجود پيامبرى، دليلى بر لزوم والیت و  مى

 .اند، شاهدى بر این نظر است مقام خالفت نداشته

باید گفت هم اصل واقعه بيعت و هم انتساب آیه مورد نظر به آن «حكومت براساس بيعت»ثانيا درباره بيعت و

ود دارد؛چرا که این در اینكه بيعت مردم منشأ مشروعيت حكومت پيامبر باشد، تردیدهاى جدى وج.مخدوش است

سياسى آن، تعداد افراد حاضر در آن و زمان و موضوع بيعت با بيعت مشروعيت -بيعت از لحاظ شرایط اجتماعى



 .بخش، نا سازگار است

، راجع به بيعت رضوان است که در صلح (18/ فتح)«...لقد رضى اللّه عن المؤمنين اذ یبایعونک تحت الشجرة» آیه

 1: نویسد باره مى ابن هشام دراین. ه استحدیبيه به وقوع پيوست

در .حضرت پيامبر پيكى به مكه فرستادند ولى بازگشت وى به تأخير افتاد و موجب انتشار شایعه کشته شدن او شد

پس از آن . این شرایط مسلمانان خود را در معرض توطئه مشرکان دیدند و پيامبر اکرم نيز به جنگ مصمم شدند

اندند، هرچند بعد از بيعت، سفير ایشان از مدینه بازگشت و با قرار داد صلحى که ميان اصحاب را به بيعت خو

 .به مدینه باز گشتند(صلى اللّه عليه و آله و سلم)مسلمانان و قریش برقرار شد پيامبر اکرم

به نزول انصارى قرطبى ضمن آنكه نام این سفير را عثمان بن عفّان ذکر کرده است، ذیل آیه شریفه مورد بحث، 

 1: دهد آیه پس از بيعت اشاره دارد و ادامه مى

هنگامى که خبر قتل عثمان بن عفّان شایع شد، پيامبر اصحاب را به بيعت با او بر ادامه جنگ و مبارزه با مكيان فرا 

ت طبق یک نقل، آنان پيمان خون بستند و نقل دیگر آن است که پيمان بستند که نگریزند و این همان بيع.خواند

 .رضوان در زیر درخت است که خداوند رضاى خود را از مبایعان اعالم کرده است

 2: نویسد شيخ طوسى نيز ضمن اشاره به شأن نزول آیه، مى

علت بيعت رضوان، به تأخير افتادن بازگشت عثمان و شایعه قتل او بود و پيامبر اکرم بر کارزار با :گوید ابن عباس مى

تعداد ما یک هزار و چهار صد :جابر گوید.تعداد ما یک هزار و پانصد نفر بود:گوید عباس مىابن . قریش پيمان گرفتند



 .نفر بود و ابن وافى عدد را یک هزار و سيصد نفر اعالم کرد

رسد استشهاد به آیه شریفه در بيعت براى به دست گرفتن قدرت از  در مجموع با توجه به آنچه ذکر شد، به نظر مى

جدا مخدوش است؛چرا که اوال زمان این بيعت در سال ششم هجرى قمرى است، در حالى که  سوى پيامبر اکرم

تر از  نبى اکرم در این هنگام چند سال رهبرى جامعه اسالمى را به عهده داشتند؛ثانيا تعداد افراد بيعت کننده کم

اد بودند؛و ثالثا موضوع بيعت در تر از این تعد نفر بوده است، در حالى که در آن زمان مسلمانان بسيار بيش 1511

در هر صورت، مجموعه مطالب ذکر شده .حقيقت اعالم وفادارى و پایدارى در جنگ بوده است نه اداره حكومت

 .تواند نافى حكومت از ماهيت دین باشد نمى

 ناسازگارى اهداف و دستورهاى دینى با زعامت(ب

 :کنند اى را در اثبات این نظریه ارائه مى قدمه، استدالل ویژهمدافعان نظریه جدایى دین از حكومت با توجه به دو م

پردازد و نگاه آن به دنيا آلى نيست بلكه نهایت  نخست اینكه حكومت به تدبير، تعمير و آبادانى این جهانى مى

 مقصود تشكيل حكومت، دنيایى آباد و آزاد است؛

شود از باب مقدمه  و دنيا هم اگر در دین مطرح مى اندیشد دوم آنكه دین اصوال به آبادانى و سعادت اخروى مى

 .آخرت است و هيچ اصالتى را دین براى دنيا قائل نيست

در موارد وجود .تواند هم پيوند با حكومت باشد غایات دین و حكومت قابل جمع نيست و در نتيجه دین نمى:نتيجه



 .احكام اجتماعى نيز غایت ارائه آنان اخروى است

 1: نویسد باره مى راینمهدى بازرگان د

هاى سياسى، اقتصادى، بهداشتى  اگرچه در قرآن کریم و در مجموعه تعاليم دینى دستورهاى مختلفى در زمينه

بلكه شعار توحيد باالترین شعار سياسى است، اما غایت تشریع این احكام نيز اخالقى و الهى است، نه .وجود دارد...و

 .هاى اخروى است هاى مالى است، همه غایت ، اقامه نماز و انفاقغایتى که براى ترک شرب خمر.دنيایى

گوید انفاق کنيد تا در ميانتان عدالت اجتماعى و طبقه توحيدى برقرار گردد یا اقتصادتان و  قرآن به هيچ وجه نمى

رضات اللّه و ابتغا م»جامعه شكوفا شود، بلكه خواهان انفاقى است که فى سبيل اللّه و نيت و قصد انفاق کنندگان، 

 .باشد«تبيتا من انفسهم

پردازد که وسيله ساز حيات آخرت و تقرّب ما به خدا باشد ولى به هيچ وجه انتظار  قرآن تا آنجا به کار دنياى ما مى

گوید که ما نيازها و مسائل زندگى دنيا را کنار گذارده، تالش و تدبير الزم در جهت معاش و لوازم  ندارد و نمى

 .و خانوادگيمان و اجتماعيمان به عمل نياوریمزندگى شخصى 

 1: نویسد باره مى داند و دراین وى در پاسخ به وجود آیات جهاد و قتال نيز، آنان را در راه تأمين قدرت سياسى نمى

در تعليل هيچ .آیات جهاد و قتال صرفا براى دفاع و استقرار امنيت و آزادى است، نه براى هجوم و تصرف قدرت

 .اى به تسلّط و تصرف نشده و خالف آن گفته شده است یات و احكام یاد شده نيز تصریح و اشارهیک از آ

این دیدگاه به نحوى در لوازم پرداختن به سياسيت نيز اثر گذار شده است به طورى که بعضى از نویسندگان، 



چرا که باید با قصد )اند دانسته مقدمى بودن حيات دنيا را براى آخرت مالزم بامكلّف بودن انسان در اقدام سياسى

و در مقابل، مقصود بالذات بودن دنيا را مالزم با محقّ بودن انسان در اقدام سياسى (قربت، به مطلوب خود نایل شود

 2(. چرا که دیگر براى انجام دادند آن نياز به قصد قربت نيست)اند همرا دیده

 3: ستمهندس بازرگان دالیل آخرت نگرى را نيز ذکر کرده ا

کند، امور شخصى مشروع به ندرت در  توجه به آهنگ همومى ادعيه مأثور، که از توبه و امن از عذاب صحبت مى.1

هاى عمومى یا سالمت و سعادت جمعى اخروى  تر از آن، اینكه در قالب جمعى و رفع گرفتارى آید و کم ادعيه مى

 .بياید

تالى به سوى خدا و دیگرى در جهت محرومان و مستضعفان مثال دعاى پس از نماز در ماه رمضان یكى صرفا اع

 .است

تر  هدف انبيا، انقالب عظيم عليه خود محورى و تبليغ خدا محورى و اعالم دنياى آینده جاودان بى نهایت بزرگ.2

 .از دنياى فعلى بوده است

ن به آن است، تناسب ندارد و سوق هدف انبيا در چيزهایى که بشر داراى امكان کافى و استعداد الزم براى رسيد.3

 .ها و جمشيد و بزرگمهر و همورابى است هاى پاستورها و گاندى این امور از خدا تنزل مقام پيامبران در حد مارکس

 :کنيم در پاسخ به این اشكال دو بحث را، یكى صغروى و دیگرى کبروى، به طور مستقل مطرح مى

 یى و اجتماعى را براى مناسک و احكام مطرح نكرده است؟آیا قرآن کریم هرگز اهداف دنيا:بحث صغروى.1



در پاسخ باید گفت قرآن کریم، هم به اهداف این جهانى و هم به اهداف متعالى در دستورهاى خود توجه کرده 

 .است و برخالف کالم نویسنده محترم، هدف نهایى احكام منحصر به امور معنوى نيست

هاى دنيایى و اهدافى  بادات اسالمى است ولى با این حال در حج نيز جنبهترین ع به عنوان نمونه، حج از خالص

 :خوانيم که در سوره حج مى براى رشد و بهبود زندگى این جهانى مطرح شده است؛چنان

و اذن فى النّاس بالحجّ یأتوک رجاال و على کلّ ضامر یأتين من کلّ فج عميق، ليشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم 

 ...یّام معلوماتاللّه فى ا

در این دو آیه نه تنها غایات دنيایى و اخروى در کنار هم آمده است، بلكه غایت دنيایى مقدم بر غایت اخروى بيان 

 :در عرصه اجتماع نيز یكى از اهداف ارسال پيامبران الهى، اقامه قسط است.شده است

 (25/حدید.)يقوم النّاس بالقسطلقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ل

و » هاى از جمله در آیه.حتى در بعضى از آیات، ثمرات دنيایى ایمان آورى مؤمنان را با تأکيد بسيار مطرح کرده است

و لو انّهم اقاموا التّوریة و »و(26/اعراف)«لو انّ اهل القرى آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم برکات من السّماء و االرض

 (66/مائده)«.ما انزل اليهم من ربّهم الکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهماالنجيل و 

با توجه به این آیات، بسزا است اهداف کلى دین را در عرصه دنيا و آخرت به جاى تحليل نویسنده، به صورت 

 1: فرمایند با توجه به این نكته مى(ره)امام خمينى.اهداف مرحله ميانى و نهایى مطرح کنيم

رسد به آن؛مقصد انبياء حكومت  خواستند دست ما نمى گویيم مقصد انبياء، باز آن مقصدى که آنها مى ما هم مى



 .گردد به معرفة اللّه تمام مقاصد برمى.نبوده است، حكومت براى مقصد دیگر بوده است

 2: نویسد استاد مطهرى نيز با عنایت به مجموعه ابعاد اسالم مى

واقع گرا است که در آن به همه جوانب نيازهاى انسانى اعم از دنيایى و آخرتى، اسالم مكتب جامع و همه جانبه 

 .جسمى یا روحى، عقلى و فكرى و احساسى و عاطفى، فردى و اجتماعى توجه شده است

کنيم، زیرا که به نحوى پاسخ حاضر را  در خاتمه بحث صغروى، به دو دیدگاه دیگر نيز در این زمينه اشاره مى

 3: نویسد آیت اللّه سيّد کاظم حائرى مى.ادکن تقویت مى

دین اساسا براى سعادت دنيا و آخرت آمده است، زیرا هر دو حيات بشرى هستند، هرچند که اولى فانى و دومى 

البته حيات اصلى و قابل توجه .باقى است و خداوند رحيم مهربان سعادت بشر را در کل حيات او خواستار شده است

 «.و ان الدار االخرة لهى الحيوان لو کانوا یعلمون»:ستکامل، حيات آخرت ا

 1: هاى حيات دنيایى انسان، آورده است استاد مليكان نيز ضمن بيان تفاوت در عرصه

 :توان ارائه کرد سعادت، معناى واحدى ندارد اما به طور خالصه سه عرصه سعادت را مى

 .مثل رستگارى، فالح، نجات، رهایىبهترین اوضاع و احوال ممكن بعد از مرگ، :سعادت اخروى

 .کنند زندگى تعبير مى(یا سطح معيار)همان چيزى است که امروزه از آن به برترین سطح:سعادت دنيوى مادى

مثل عدالت، آزادى، نظم و امنيت در ساحت جمعى و رضایت باطن، شامل آرامش، اميد، شادى :سعادت دنيوى مادى

 .در ساحت فردى



سعادت دنيوى معنوى هم مورد اهتمام دین است اما سعادت دنيوى .کند خروى را تأکيد مىدین، تأمين سعادت ا

 .مادى مورد اهتمام دین نيست و شأن و کار کرد دین به هيچ وجه این نيست

 آیا آلى و مقدمى بودن حيات دنيا براى آخرت، با مداخله دین در حكومت منافات دارد؟:بحث کبروى.2

تواند آن قدر مهم باشد که  مقدمه مى.که نویسنده محترم از آن یاد کرده است منفى است پاسخ ما برخالف بداهتى

که وى بستر مناسب جامعه دینى را براى رشد  رسد همچنان اصوال به نظر مى. دین خود متفكّل اداره آن شود

دین، مطلوب و بلكه داند، عنایت به اهداف سياسى مورد نظر را براى  معنویت و اخالص و خدا خواهى ضرورى مى

 .الزم بداند

این امكان .تر شویم امكان هدایت آن بيش تر است در این عرصه نيز هر چه به حكومت و زعامت مهار شده نزدیک

 .56-54همان، صص (.1)بعيد نيست که با توجه به تأثير 

هاى اقتصادى و سياسى از  فزاینده و بسيار زیاد حكومت بر اخالق و آداب اجتماعى مردم و حتى تأثير رفع دغدغه

تر دین، بر حكومت قرار گرفته باشد و دین خود در این عرصه وارد  مردم، بر رشد دینى و معنوى آنها، عنایت بيش

 .ميدان شود و به طور کامل یا تا حدى به مقوله حكومت بپردازد

 .در هر صورت دليل پيش گفته، چه از نظر صغرى و چه از نظر کبرى مخدوش است

 ازم دستورهاى دینى و سخنان بزرگان دینلو(ج



یكى از دالیل جدایى دین و حكومت از نظر بعضى از قائالن به این دیدگاه، کالم امير المؤمنين در نهج البالغه 

آنان به قسمتى از خطبه چهلم نهج البالغه .درباره فلسفه حكومت و الزمه وجود حكم حكومتى در شریعت است

و انّه ال بدّ للنّاس من امير برّ او فاجر یعمل فى امرته المؤمن، و »:فرمایند ت در آن مىکنند که حضر استشهاد مى

براى مردم فرمانروایى الزم است، خواه نيک رفتار یا بدکردار که مؤمن در سایه حكومت او ) 1« .یستمتع فيها الكافر

 .(مند شود به کار نيک بپردازد و کافر نيز از فرمانروایى او بهره

 2: ى حائرى، ذیل این خطبه آورده استمهد

در این سخن گهر بار، جز همان اصل ضرورت طبيعى همزیستى مسالمت آميز نيست؛این «البد للنّاس»مقصود از

گونه که گفته شد تنها عامل تعيين کننده امير یا قوّه اجرایى است که هم بينش و هم توان تدبير امور  اصل همان

هرچند که شخصا از امتيازات .آید از عهده حفظ و حراست مرزهاى جغرافيایى آن بر مى باشد و مملكتى را دارا مى

مند نباشد و این خود بهترین  اخالقى تا آنجا که برخورد به کار امارت و تدبير امور کشور دارى او نداشته باشد، بهره

 .دليل شرعى جدایى حكومت از دین است

ود حكم حكومتى در اندیشه سياسى اسالم، آن را یكى از دالیل جدایى دین ایشان در جاى دیگر نيز با اشاره به وج

 1: داند از حكومت مى

زیرا بسيارى از .احكام والیى، یا به تعبير دیگر احكام حكومتى، شاهد گویا و قاطعى است بر جدایى سياست از دیانت

کند که منابع آن به هيچ وجه در کتاب  ىافتد که حكومت نياز شدیدى به جعل موضع قانونى پيدا م اوقات اتفاق مى



و اگر این موارد را به عنوان موجبه جزئيه قبول کردیم .و سنت نيست، در اینجا حكومت وقت حاکم است نه دین

اید که موجبه جزئيه نقيض سالبه کليه است، یعنى این سلب کلى که هرگز دین از سياست جدا نيست  قطعا شنيده

 .باطل خواهد بود

در جواب به اعتراض خوارج است که (عليه السالم)به نویسنده این است که روایت منقول از حضرت على  پاسخ ما

سخنان خوارج این بود که پذیرش حكم و .پس از روشن شدن آثار شوم حكميت، به امير مؤمنان متعرض شدند

ضمن تأیيد (عليه السالم(م علىاما.تمسّک جستند« ان الحكم االّ للّه» حكم غير خدا ناروا است و به آیه شریفه

کنند، در حالى که  مى«ال امرة االا للّه» آنان از این آیه برداشت:مضمون آیه، به مغالطه خوارج اشاره کرد و فرمود

 .جهان نيازمند رهبر و فرمانروایى است

ینكه این امير لباس کند، اما به ا روایت تنها بر ضرورت وجود امير و حاکم در ميان مردم تأکيد مى در نتيجه این

آیا اگر کسى با بر اندازى به کمومت رسيد ولى در ادامه به .اى ندارد امارت را به حق تن کرده است یا خير، اشاره

اى مطلوب بهع اداره امور، ایجاد امنيت و تقویت ضعيف و استراحت نيكوکار و عقوبت بد کار پرداخت، حكومت  گونه

 .متى نيز با مبناى نویسنده ناسازگار و نا مشروع استچنين حكو! شود؟هرگز وى مشروع مى

در باب وجود حكم حكومتى در شریعت هم باید بگویيم بين حكم براساس رهنمود شرع و حكم شرع، تفاوت 

ها حكم کردن حاکم شرع، شرعى است اما تک تک احكام آن برخاسته از  گرچه در بعضى از دیدگاه.گذاریم مى

رو در ماهيت  ازاین.هاى تابع وى است و بر مبناى مصلحت سنجى ولى امر یا دستگاهمصالح واقعى شرعى نيست 



لذا اگر مقصود از عدم جدایى  1. هاى متفاوتى وجود دارد عصيان اوامر حكومتى و تفاوت آن با احكام شرعى، دیدگاه

است، مطلبى صحيح  دین از سياست آن باشد که یكا یک احكام حكومتى، برخاسته از مصالح واقعى نفس االمرى

نيست و با استدالل مستشكل قابل رد است ولى اگر مقصود آن است که در دین عالوه بر اصول کلى، راهكارهایى 

نيز در موارد مختلف و بر حسب مقتضيات زمان قرار داده شده است، این مطلب صحيح است و با بيان پيش گفته 

 .تناقض ندارد

 الف مردم و عدم درخواست اجر والیتعدم وظيفه پى گيرى در موارد مخ(د

دهند، بویژه در حوزه  ماهيت دستورات حكومتى و فلسفه اساسى حكومت، پى گيرى امورى است که مردم انجام مى

هاى پيامبران الهى عدم پى گيرى نسبت به  در حالى که یكى از ویژگى.ها ها و پاداش نيكوکارى عقوبت تخلف

فان :على عبد الرزاق به آیاتى در این زمينه استشهاد کرده که عبارت است از.مخالفت مردم در عرصه اجتماع است

فان اعرضوا فما ارسلناک عليهم حفيظا ان عليک اال »؛(22/مائده)«توليتم فاعلموا انما على رسولنا البالغ المبين

فذکر انما »؛(54/ق)«عيدنحن اعلم بما یقولون و ما انت عليهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف و»؛(48/شورى)«البالغ

 (22و  21/غایشه)«.انت مذکر، لست عليهم بمصيطر

 1: نویسد عبد الرزاق مى

حفيظ بر مردم، وکيل یاجبّار و مسيطر ( صلى اللّه عليه و آله و سلّم)بينى صریحا از اینكه پيامبر گونه که مى قرآن آن



تاآنان را مؤمن کند حفيظ و مسيطر بر آنان  نماید و کسى که حق اکراه بر مردم ندارد بر آنان باشد منع مى

از سوى دیگر قرآن کریم .ملک نيست چرا که از لوازم ملک، سيطره و جبروت و سلطنت غير محدود است.نيست

کرد چرا که براى  کند و اگر والیت و ملک داشت حق ملک را نيز بيان مى حق رسالت را براى پيامبر اکرم بيان مى

 .از حق رسالتملک نيز حقى است غير 

برخى نيز از این مرحله فراتر رفته و تشریع در اجرائيات و، به تعبير دیگر، قرار دادن وظيفه پى گيرى را در حوزه 

 2. کنيم اند که به سبب خروج اشكال و جواب از بحث ما، از طرح آن صرف نظر مى حكومت نا ممكن دانسته

یكى پى  3د گفت که دو حوزه متفاوت در پى گيرى وجود دارد؛ درباره آیات مورد استشهاد عبد الرزاق بای:پاسخ

گيرى در مرحله دعوت به اسالم و پا فشارى بر قبول آن و دیگرى در مرحله نظارت بر اجراى فرایض دینى و ترک 

 .محرمات در جامعه دینداران

نفى وظيفه پى گيرى در حوزه (هاى اول و دم مورد استشهاد عبد الرزاق بویژه آیه)آنچه در این آیات ذکر دشه است

هاى برجسته دین اسالم است که از پذیرش کور  و این ویژگى 1. اول است؛یعنى مسلمان شدن اجبارى نيست

اما آنچه وى .کند و به دنبال بيدارى عقل و وجدان و بصيرت آدميان است کورانه دین و اجبار به آن احتراز مى

دوم است؛یعنى درباره اینكه آیا در جامعه اسالمى، پيامبر اکرم نسبت به  خواهداز آیات نتيجه گيرى کند در حوزه مى

رفتارهاى مردم وظيفه پى گيرى داردیا نه؟با توجه به اینكه حوزه زعامت و حكومت و تدبير جامعه با حوزه دعوت به 

هاى دینى و  چارىدین، تفاوت بسيار دارد و در آیات متعددى از قرآن نسبت به پى گيرى و عقوبت مرتكبان نا هن



براى ...اجتماعى دستورهایى وارد شده است، توجه به آیات راجع به قصاص، دیات و ارتكاب فحشا، شرب خمر و

روشن است که سيطره و جبروت نيز نسبت به وادار کردن به قبول باور .ابطال ادعاى نویسنده یاد شده کافى است

ه است اما این بدان معنى نيست که نبى اکرم براى اداره جامعه، از پيامبر مكرم اسالم نفى شد(ایمان به خدا)قلبى

تاریخ حكومت ده ساله پيامبر اکرم نشانگر آن است که حكومت ایشان یكى از پر .قدرت حكومتى الزم را ندارد

نكته دیگرى که در استدالل نویسنده مطرح بود عدم طرح حق .هاى معاصر حضرت بوده است اقتدارترین حكومت

 .و زعامت درباره رسول اکرم و تأکيد بر حق رسالت استوالیت 

این نكته فى نفسه صحيح است یعنى در چندین مورد، از حق پيامبر اکرم و انبياى گذشته و اجر رسالت، سخن به 

قل ما اسئلكم عليه من اجر و ما انا من »:ميان آمده است؛و این آیات نيز راجع است به اجر رسالت و پيسامبر اسالم

قل ال اسئلكم عليه اجرا االّ »؛(21/انعام)«قل ال اسئلكم عليه اجرا ان هو االّ ذکرى للعالمين»؛(86/ص)«متفكّلينال

قل »؛(57/فرقان)«قل ما اسئلكم عليه من اجر االّ من شاء ان یتّخذ الى ربّه سبيال»؛(23/شورى)«المودة فى القربى

 (47/سبا)« .ما سئلتكم من اجر فهو لكم

رى نيز مسئله غير انتفاعى بودن دعوت الهى نسبت به انبياى سلف مطرح شده است که بيت القصيده در آیات دیگ

با .است( 181و  164، 145، 127، 112/شعراء)«و ما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى االّ على ربّ العالمين» همه آنان

 :شود که توجه به این مجموعه آیات روشن مى

آوران بوده است و به همين  وت از سوى مردم توهم نفع طلبى و جلب منافع شخصى پياماوال یكى از موانع قبول دع



اتّبعوئا »:خوانيم سوره یس مى 21کردند؛ در آیه  سبب در موارد متعددى این توهم را پيامبران یا حاميان آنان دفع مى

 «.من ال یسئلكم اجرا و هم مهتدون

ى در غالب موارد آن، این اجر جز از جانب خداوند نفى شدهاست و در ثانيا گرچه اجر رسالت در قرآن مطرح شده ول

 .حقيقت آیات شریفه به تفضل مشيت الهى در نفى سود جویى رسالت اشاره دارد

ثالثا براى پيامبر گرامى اسالم طرح اجر رسالت، ولو به جهت نفى آن، سخت بوده است و لذا در آغاز همه این آیات 

گویا پيامبر از طرح بحث شرم داشته است و خداوند بر ذکر آن تأکيد نموده و آن را .ده استاستفاده ش«قل»از تعبير

 .همراه کرده است«قل»با امر

شود که طرح مودت ذى القربى در سوره شورى، به عنوان اجر رسالت، در حقيقت اجر  رابعا با نگاه اجمالى محرز مى

ه راه خدا که نفى واقعى خود آنها است دست یابند و معالم و رسالت نيست بلكه راهى است که مردم از آن طریق ب

 .هاى راه را گم نكنند نشانه

درباره والیت پيامبر اکرم، با توجه به عالقه عاطفى شدیدى که بين امت و رهبر بود اصوال طرح حقوق متقابل بال 

در نتيجه از .یافت تحقق مى موضوع بود و به نحو احسن از دو طرف ایفاى حقوقى که در این حوزه ضرورى است

 .شود عدم طرح حق والیت و طرح حق اجر رسالت، با توضيحات پيش گفته، نتيجه گيرى على عبد الرزاق باطل مى

 ادلّه دیدگاه چهارم و بررسى آن.3



است، تر  اند و دیدگاه سوم به نظر نگارنده به صواب نزدیک با توجه به اینكه دیدگاه سوم و چهارم به یكدیگر نزدیک

 .داریم ذکر دالیل دیدگاه چهارم و نقد و بررسى آن را مقدم مى

اند، و آنچه براى اداره حكومت  که گذشت مدعى آن است که دین و حكومت به هم در آميخته دیدگاه چهارم چنان

هاى کلى، اصول، اهداف، برنامه ریزى، انتخاب مجرى عالى حكومت و شكل و  از خط مشى-مطلوب نياز است

لذا دالیل این گروه بدین شرح بررسى .نيز در مجموعه متونى دینى به ودیعت گذارده شده است-ار حكومتساخت

 :شود مى

 دانند آیاتى که اقامه قسط و عدل را هدف غایى رسالت مى(الف

 :خوانيم سوره حدید مى 25درآیه 

بالقسط و انزلنا الحدید فيه بأس شدید و منافع  لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس

 .للنّاس و ليعلم اللّه من ینصره و رسله بالغيب انّ اللّه قوى عزیز

این آیه، به غایت اجتماعى ارسال پيامبران که اقامه قسط است اشاره دارد؛بينات، کتاب، ترازو و در نهایت حدید، 

آورد و این همه براى برقرارى قسط و ضمانت اجرایى  ود مىهمه مجموعه منسجمى را براى اداره حكومت به وج

 1: فرمایند مى  امام خمينى، در توجيه استدالل به این آیه.آن است

آمده است تا خاتم انبياء بر این بوده است که (عليه السالم)تمام انبياء از صدر بشر و بشریت، از آن وقت که آدم



کردند، ما فردى باالتر از خود انبياء نداریم، این فردها خودشان را فدا  عه مىجامعه را اصالح کند و فردا را فداى جام

فرماید که انبيا، را فرستادیم، بيّنات به آنها دادیم، ميزان به ایشان  خداى تبارک و تعالى مى.کردند براى جامعه مى

ند، عدالت اجتماعى در بين مردم غایت این است که مردم قيام به قسط کن«ليقوم النّاس بالقسط»دادیم و فرستادیم؛

تناسب این « و انزلنا الحدید»:دنبالش هم فرمود.ها از بين برود، به ضعفا رسيدگى شود، قيام به قسط شود ظلم.باشد

 .با بيّنات، با ميزان، با حدید.چيست؟تناسب این است که این اهداف باید با حدید انجام گيرد

یا گروه بخواهند جامعه را تباه کنندیک حكومتى را که حكومت عدل ؛یعنى اگر چنانچه شخص «فيه بأس شدید»

 .است تباه کنند، با بيّنات باید با آنها صحبت کرد، اگر نشنيدند با موازین عقلى، اگر نشيدند با حدید

وا ليقيم» گرچه در این کالم، اقامه قسط وظيفه پيامبران نيست و آن وظيفه مردم است و در آیه شریفه نيز به جاى

، ولى یقينا مجموعه به ودیعت گذاشته شده در دین، برنامه «ليقوم النّاس بالقسط»:، آمده است«النّاس بالقسط

 .اجراى حكم به قسط است

 :گونه است ها از آن آیه این دیدگاه ناقدانه برخى نویسندگان معاصر نسبت به بعضى برداشت

 2: دکتر حائرى معتقد است

خاطر تعليم و آموزش عالى عدالت است تا مردم از این آیات بيّنات رهنمودهاى کتبى و فرستادن رسوالن، تنها به 

گاه خود به عدل و  هاى راستين شاهين عدالت، آگاهى و تعقل خود را سرشار سازند، آن دستيابى به معيارها و ميزان

 .داد قيام آگاهانه نمایند



عدالت و انتظامات که دقيقا به معناى برقرارى یک حكومت شود که قيام به عدل و اجراى  بنابراین خوب معلوم مى

مسئول براى تدبير امور مملكتى است، به عهده خود مردمان واگذار شده است و وظيفه اجرایى آنان در شأن نزول و 

مقام و منزلت رفيع این رهبران الهى نيست؛زیرا مرحله اجراى تكليف عدل که همان سياست و تدبير امور و آئين 

ور دارى است مطلبى نيست که بتوان از تجزیه و تحليل ماهيت نبوت و امات به دست آورد یا از لوازم آن کش

 .استنباط نمود

 1: نویسد مهندس بازرگان نيز مى

اند، این نيست که مردم و دیگران را براى مبارزه با  هاى تصور و تبليغ کرده طور که بعضى معنى و منظور آیه، آن

استكبار یا بسط عدالت و دیانت در دنيا بسيج نماید، بلكه خود مردم در اخالق و رفتارشان عامل به  ظلم، استبداد و

 .عدالت و قسط باشند

خدا جلوگيرى از ظلم و دفاع از امنيت و آبادانى یا از دین و دیانت را بر عهده خود مردم گذارده و نصرت و پيروزى 

 .را در همين حرکت مردم قرار داده است

قيام به قسط به :اول.توان به دو شكل تفسير کرد پاسخ به این اشكال باید گفت قيام به قسط را در آیه شریفه مىدر 

معناى وسيع آنكه مطابق این معنا، تنها یكى از افراد قيام به قسط، حكومت عادل است و افراد دیگر آن عبارت 

و خالصه انجام دادن همه واجبات و ترک همه  است از امانت دارى تک تک مكلّفان، مواسات و یارى مظلومان

هاى مختلف، متفاوت است چون مصادیق عدل در  محرمات و این وظایف، به حسب زن یا مرد بودن افراد و گروه



هدف »:شود چنين مى مطابق این تفسير چون آیه به عدد مكلّفان انحاللى است، معناى آن.بين مردم مختلف است

 «.کتاب و ميزان آن است که هر انسانى آنچه از عدل و قسط به عهده دارد باید انجام دهدانبيا از آوردن بيّنات، 

کند حكومت عادل که یكى  اما آیه شریفه در صدد تعيين مصداق قسط براى هر مكلّفى نيست، بنابراین تعيين نمى

فه پيامبر، امام و سپس از مصادیق قسط است وظيفه کيست، آیا وظيفه همه مردم از طریق انتخابات است یا وظي

 .کند و بيان آن خارج از عهده آیه شریفه است آیه این معنا را روشن نمى.فقيه یا وظيفه فرد دیگرى است

، و اشاره به «و انزلنا الحدید فيه بأس شدید»فرماید مقصود از اقامه قسط درآیه شریفه، به قرینه ذیل آنكه مى:دوم

ها موظف  همه انسان»:شود است؛و در این صورت معناى آیه شریفه چنين مى قوّه قاهره دارد، اقامه حكومت عادل

گوید حكومت حق مردم است و آن را به هر کس  ، ولى داللتى بر ادعاى مستدل که مى«اند به اقامه حكومت عادل

خداوند دهند ندارد چون آیه تنها داللت دارد بر اینكه اقامه حكومت، وظيفه مردم است؛ زیرا  که بخواهند مى

کند بلكه حتى بنابر پذیرش والیت نبى یا امام، باز هم اقامه حكومت و تنفيذ خارجى  مستقيما حكومت را اعمال نمى

والیت او را تنفيذ ( عليه السالم)آن به عهده مردم است و به همين دليل بود که وقتى مردم در زمان حضرت امير

 :باید گفت در نتيجه.ها خانه نشين شدند نكردند، ایشان مدت

هاى معنوى و ملكوتى و اخروى نبوده است بلكه برقرارى عدالت اجتماعى در جامعه  غایت رسالت انبيا، صرفا جنبه.1

 .ترین غایات ارسال رسوالن الهى است یكى از مهم

ره آید که  به قيام به قسط، به دست مى(حدید)  و ضمانت اجرایى آن(کتاب و ميزان)از وابستگى محتواى رسالت.2



این همان چيزى .رساند هاى مختلف براى برقرارى قسط یارى مى آورد مضامين کتاب و سنت، مردم را در عرصه

است که به عنوان احتواى دین بر حكومت، فى الجمله یا بالجمله، مطرح شد؛گرچه در این آیه احتواى بالجمله ثابت 

 .شود نمى

کند ولى درباره منشأ مشروعيت حكومت اسالمى،  ثابت مىاین آیه ضرورت حكومت را براساس تعاليم اسالمى .3

نيز براى برقرارى قسط در «حدید»اشاره به پشتوانه.نماید ساکت است و مشروعيت الهى را براى حكومت ثابت نمى

 .شود جامعه، قرینه بسيار مناسبى محسوب مى

 آیات دال بر جامعيت، جهان شمولى و خاتميت دین(ب

در صورتى که اثبات شود قرآن کریم و پيامبر خاتم همه .اثبات سه قضيه موجبه کليه استاین استدالل مبتنى بر 

هاى دیگر  شود که نه تنها در سياست که در حوزه اند نتيجه آن مى چيز را براى همه عصرها و در پهناى گيتى آورده

ها در یک مورد نياز به بحث داریم در اثبات این سه قضيه کليه تن.شویم نيز با داشتن قرآن، از غير آن بى نياز مى

سياست و قرآن (فرا مكانى)ها بودن و براى همه مكان(فرا زمانى)ها بودن ولى در دو مورد آن، یعنى براى همه زمان

ان هو »؛(158/اعراف)«یا ایّها لنّاس انّى رسول اللّه اليكم جميعا»:مثال در آیات شریفى وارد شده است.تردید نيست

تبارک الّذى نزّل الفرقان على عبده »؛(52/قلم)«و ما هو االّ ذکر للعالمين»؛(114/، یوسف21/انعام)« يناالّ ذکر للعالم

 (1/فرقان)«.ليكون للعالمين نذیرا



راغب اصفهانى در معناى .شود ، فرا مكانى و فرا زمانى بودن رسالت و قرآن روشن مى«عالمين»با توجه به مفهوم

، چرا که هر (عالمين)بندند فلک و پيرامون آن از جواهر و اعراض و آن را جمع مى عالم است براى»:نویسد عالم مى

جمع آن بر نحو جمع سالم به این .مثل عالم انسان، عالم اب، عالم آتش.نوعى از انواع این فلک را نيز عالم گویند

نقل شده است که مقصود از از ابن عباس .اند ها، عالم انسان است و او را غلبه داده جهت است که از جمله عالم

نقل شده است که (عليهما السالم)جعفر بن محمد( امام)عالم، اصناف مخلوقات ملک و جن و انس است، فقط، و از

 1« .کند و در نتيجه جمع آن بر ناس داللت مى.اند و هر یک را عالمى قرار داده است مراد از عالمين، همه مردم

را ارائه ...ها و تمام ساختارهاى مطلوب و آن نيز همه چير، کل علوم، همه روشاما مهم این است که آیا محتواى قر

 :رسد دهد یا نه؟در این زمينه آیاتى وجود دارد که بررسى اجمالى آنها مطلوب به نظر مى مى

كلّ و یوم نبعث فى کلّ امّة شهيدا عليهم من انفسهم و جئنابک شهيدا على هؤالء و نزّلنا عليک الكتاب تبيانا ل-

 (82/نحل.)ء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين شى

و ما من دابّة فى االرض و ال طائر یطير بجناحيه االّ امم امثالكم ما فرّطنا فى الكتاب من شى ثمّ الى ربّهم -

 (38/انعام.)یحشرون

یعلمها و ال حبّة فى  و عنده مفاتح الغيب ال یعلمها االّ هو و یعلم ما فى البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة االّ-

 (52/انعام.)ظلمات االرض و ال رطب و ال یابس االّ فى کتاب مبين

 (111/یوسف.)ما کان حدیثا یفترى و لكن تصدیق الّذى بين یدیه و تفصيل کلّ شى و هدى و رحمة لقوم یؤمنون-



 (12/اسراء.)و کلّ شى فصّلناه تفصيال-

ء و هدى و رحمة لعلّهم بلقاء ربّهم  سن و تفصيال لكلّ شىثمّ اتينا موسى الكتاب تماما على الّذى اح-

 (154/انعام.)یؤمنون

ء فخذها بقوّة و أمر قومک یأخذوا باحسنها  ء موعظة و تفصيال لكلّ شى و کتبنا له فى االلواح من کلّ شى-

 (145/اعراف. )سأوریكم دار الفاسقين

مانند دو آیه )تم نيست و راجع به کتب آسمانى پيشين استالبته بعضى از این آیات درباره کتاب آسمانى پيامبر خا

 .، ولى ذکر همه آنها براى این است که از تشابه تعبير در این آیات بتوانيم در بررسى نظریه استفاده کنيم(اخير

 :هاى مختلف و استدالل به آیات، توجه به بعضى از روایات ذیل آیه نخستين شایسته است قبل از طرح دیدگاه

ء حتى و اللّه ما ترک شيئا یحتاج اليه  ان اللّه تبارک و تعالى انزل فى القرآن تبيان کل شى:م صادق عليه السالماما

عليه )امام صادق ] 1. العباد حتى ال یسطيع عبد یقول لو کان هذا انزل فى القرآن اال و قد انزل اللّه فيه

ان بدان نيازمندند وانهاد تا جایى که بندگان نتوانند ادعا کنند خداوند در قرآن همه چيز را از آنچه بندگ:فرمود(السالم

 .[که خدا چيزى را در قرآن نفرستاد، مگر اینكه در قرآن نيز چيزى نازل شده باشد

هيچ چيزى نيست مگر :فرمود(عليه السالم)امام صادق ] 2. ما شئى اال فيه کتاب و سنة(:عليه السالم)امام صادق

 .[نت هستاینكه آن در کتاب و س

ما من امر یختلف فيه اثنان اال و له اصل فى کتاب اللّه عز و جل و لكن ال تبلغة عقول (:عليه السالم)امام صادق



هيچ چيزى نيست که دو نفر در آن اختالف کنند مگر آنكه ریشه آن در :فرمود(عليه السالم)امام صادق ] 3. الرجال

 .[رسد کتاب خدا هست و عقل و ادراک مردم به آن نمى

امام ] 4. کتاب اللّه فيه نبأ ما قبلكم و خيرما یعدکم و فصل ما بينكم و نحن نعلمه(:عليه السالم)امام صادق

در کتاب خدا خبر پيشينيان شما و اختالفتان هست و فصل الخطاب آنچه بين شما است، :فرمود(عليه السالم)سادق

 .[دانيم و ما آن را مى

برخى با توجه به آیات و روایاتى که گذشت و با عنایت به :گونه است موع آیات، اینتقریب استدالل با توجه به مج

، قرآن کریم را «ال رطب و ال یابس»و یا«ء ما فرطنا فى الكتاب من شى»یا« ء کل شى»عباراتى از آنها، نظير

 .اند مشتمل بر همه چيز دانسته

است و حكومت است؛پس آنچه در این حوزه مورد نياز هایى که قرآن آن را در بر دارد عرصه سي یكى از این عرصه

 1: نویسد باره مى غزالى دراین.تواند از قرآن کریم قابل برداشت باشد است، مى

شان از قرآن خارج نيست  این علوم، چه آنهایى که ما شماره کردیم و چه آنهایى که بر نشمرده و یاد نكردیم، ریشه

 .اند و آن دریاى افعال است از دریاهاى معرفت اللّه، سر چشمه گرفتهچرا که همه اینها از دریاى واحدى، 

پس «.و ان البحر لو کان مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد»:و گفتيم که این دریایى است که ساحلى ندارد

اذا مرضت فهو و »: کند که شفا و مرض است که خداوند از قول ابراهيم حكایت مى«از دریاى افعال»از افعال الهى

 «.یشفين



 2: ابن مسعود نيز گفته است

 .خداوند در قرآن هر علمى را نازل کرده و هر چيز را براى ما بيان فرموده است

 :گویيم توان از این آیات چنان برداشتى داشت؟در پاسخ مى آیا مى

عناى لوح محفوظ نيز آمده کلمه کتاب به معناى قرآن منزل نيست بلكه کتاب به م:دربعضى از آیات یاد شده:اوال

 .سوره انعام چنين است 52است و آیه 

اگر در جنگل، .فهم حوزه عموم و اطالق، نيازمند دقت در کيفيت بيان، نوع متكلّم و مخاطب و هدف بيان است:ثانيا

ارد، حتما گردد به دیگرى بگوید امروز همه چيز در جنگل وجود د که از شكار برمى دو شكارچى یكدیگر را بينند و آن

تواند مقصود او همه نوع شيرینى، نوشيدنى، خوردنى  شوند و هرگز نمى مرادش همه حيواناتى است که شكار مى

 .باشد...و

، و (2/بقره)«ذلک الكتاب ال ریب فيه هدى للمتّقين»:بر همين اساس باید گفت قرآن نيز کتاب هدایت است

توان کتابى را که دستور  بنابراین نمى.اند اقامه دادگرى مبعوث شده پيامبران الهى نيز به هدف تعليم و تزکيه مردم و

البته امكان .است، داراى عموميتى دانست که بتواند جزئيات و کليات هر رشته و دانشى را بازگو کند(ص)کار پيامبر

و بعضى از  دارد که کسى حوزه سياست را وابسته به هدایت انسان بداند اما سؤال آن است که آیا در حد کليات

براى رسيدن به هدایت باید تمام جزئيات :کند؟یا پاسخ آن است که اصول ضرورى، زمينه هدایت را مشخص مى

ها و نهادها و راهكارها نيز در قرآن وجود داشته باشد؟در قسم اخير، محل تردید است و، در نتيجه، آیه  خط مشى



 .تواند بر مطلوب داللت کند شریفخ نمى

که ذیل آیه نقل شده است نيز بعضى هم مضمون کتاب است و لذا همان پاسخى که درباره برداشت از درباره آیاتى 

نكته دیگر اینكه این (.«ء اال فيه کتاب او سنة ما من شى»مثل روایت)کتاب طرح گردید، اینجا نيز صادق است

ستخراج کنند و دیگران را قدرت فهم و توانند این امور را از قرآن ا کند که تنها ائمه مى روایت احتماال اشاره مى

اشاره دارد ولى نهایت اینكه آنچه از مفاهيم قرآن «بطون قرآن»روایات به نوعى به بحث این.استخراج آنها نيست

 .ها داللت ندارد شود بر همه چيز و در همه حوزه نصيب عموم جامعه اسالمى مى

رآن و رسالت بر امورى باشد که در راه سعادت انسان مفيد تواند نشانگر اشتمال ق در هر صورت این دليل گرچه مى

 .رساند گونه که مورد نظر مستدل است، نمى و ضرورى است ولى عموميت بيش از را، آن

 1: که ابن حزم اندلسى معتقد است چنان.شود در دیدگاه اندیشمندان نيز نظر پيش گفته تأیيد مى

تبيانا لكل »و«ء ما فرطنا فى الكتاب من شى» ا که آیاتى چونقياس و تفسير به رأى در دین مباح نيست، چر

 .، دال بر بطالن قياس و رأى است«اليوم اکملت لكم دینكم»و« لتبين للناس ما نزل اليهم»و«ء شى

 2: نویسد عالمه طباطبئى نيز مى

هى نشده در قرآن مجيد نسبت به هر آنچه سعادت دنيایى و آخرتى انسان متوقف بر معرفت آن است کوتا

 «.ء و نزلنا عليک الكتاب تبيانا لكل شى»:فرماید است؛خداى تعالى در جاى دیگر مى

 3: و صاحب مجمع البيان آورده است



اول آنكه کتاب، :چند تفسير متفاوت یاد شده است(«ء ما فزطنا فى الكتاب من شى» در آیه شریفه)در معناى کتاب

دینى و دنيایى بدان نيازمندیم ذکر شده است، یا به طور مختصر و یا به قرآن است؛چرا که در آن تمام آنچه در امور 

بيان کرده و خداوند نيز ما را به حكم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)گونه مفصل که موارد مجمل را پيامبر اکرم 

 .، به اطاعت از وى فرمان داده است«ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نها کم عنه فانتهوا» آیه

شود که اصوال هيچ یک از علما از مفهوم کليت قرآن، چيزى را جز هدایت امور دینى و  آنچه نقل شد مستفاد مى از

 .اند بعضى نيز هدایت تفصيلى را به بيان پيامبر وا نهاده.اخروى یا هدایت در امور دنيوى برداشت نكرده است

 حكومت و رهبرى، جزء متمم دین و رسالت قلمداد شده است(ج

هاى تاریخى متواترى  لحاظ تاریخى و از منظر شيعه، وصایت امير مؤمنان انكار ناپذیر است و شواهد و نقلبه 

تواند در اینجا مورد توجه قرار گيرد،  آنچه مى.آورى شده است هاى متعددى جمع باره وجود دارد که در کتاب دراین

ریم، والیت و جانشينى امير مؤمنان مكمل بر طبق آیات قرآن ک.وابستگى نصب جانشين و محتواى رسالت است

کنيم؛پيش از این  در این خصوص به دو آیه قبل و بعد از واقعه غدیر خم اشاره مى. دین و بلكه محور رسالت است

 :سوره مائده نازل شد 67واقعه و در حالى که پيامبر اکرم نسبت به اجراى آن تردیدى جدى داشت، آیه 

انزل اليک من ربّک و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و اللّه یعصمک من النّاس انّ اللّه ال یهدى یا ایّها الرّسول بلّغ ما 

 .القوم الكافرین



 :بود که این آیه نازل گردید(عليه السالم)و پس از نصب و اعالم خالفت امام على

 (3/مائده.)اليوم أکملت لكم دینكم و اتتمت عليكم نعمتى و رضيت لكم االسالم دینا

کند، این دو آیه درباره واقعه غدیر خم  براساس نظر عالمان و مفسّران شيعه، که قراین متعددى نيز آن را تأیيد مى

ولى بعضى از اهل  1. اند که از طرق فریقين این مطلب نقل شده است بعضى از محققان ذکر کرده.نازل شده است

، روز بعثت را «اليوم» عه پيام وحى است و یا اینكه درباره، مجمو«بلّغ ما انزل اليک» گویند که سنت در آیه قبل مى

 2. اند ذکر کرده

 1: نقل شده است(عليه السالم)در روایت صحيحه از امام باقر

اليوم اکملت لكم :و کانت القریضه تنزل بعد الفریضة االخرى و کانت الوالیة آخر الفرائض فانزل اللّه عز و جل

ال انزل عليكم بعد هذه فریضة قد اکملت لكم :ال ابو جعفر ليقول اللّه عز و جلدینكم و اتممت عليكم نعمتىو ق

 .الفرائض

، و هم او ...اليوم اکمت:شد و آخر آنها والیت بود که درباره آن خدا نازل کرد واجبات یكى پس از دیگرى نازل مى]

 .[، چرا که فرایض کامل شدکنم پس از این واجب، واجب دیگرى را نازل نمى:گوید خداوند متعال مى:فرمود

 2: نازل شد، آن حضرت فرمود(صلى اللّه عليه و آله و سلّم)در مجمع البيان آمده است هنگامى که این آیه بر پيامبر

 .اللّه اکبر على اکمال الدین و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتى و والیة على بن ابى طالب من بعدى

تمام نعمت خدا و رضایت پروردگار به رسالت من و والیت على بن ابى طالب پس اللّه اکبر بر کامل شدن دین و ا]



 .[از من

 3: نویسد عالمه طباطبائى نيز در شرح آن آیه مى

من تمام معارف را براى شما (روزى که کافران از دین شما مأیوس گشتند)امروز:خالصه معناى آیه این است که

مت خود را بر شما کامل کردم که همان والیتى است که اداره امور دینى و با واجب کردن والیت، نع.کامل گردانيدم

 .پس نبوت مادام که نصب والیت امر، بعد از نبى صورت نگيرد ناقص است.تدیر آن است

در هر صورت آیه شریفه والیت براساس برداشت مشهور شيعه که بر والیت سياسى نيز داللت دارد با ضميمه آیات 

البته این دليل تنها بر .ر آن است که این نصب وصایت جزء دین بود و دین مشتمل بر حكومت استیاد شده، نشانگ

داللت دارد ولى در -که تجلّى آن در اینجا نصب رهبر جامعه اسالمى است-اشتمال فى الجمله دین بر حكومت

ه ودیعت گذاشته شده است اینكه آیا شكل و ساختار و جزئيات مورد نياز در حكومت در عصرهاى بعدى، در دین ب

به تعبيرى این دليل بيش از آنكه دليل دیدگاه چهارم باشد، براى اثبات دیدگاه سوم به کار .یا نه، داللتى ندارد

 .رود مى

 مالزمه خطابات عمومى قرآن با حكومت دینى(د

روشن است .گذارده استیكى ادلّه پيوند دین و حكومت، توجه به لوازم آیاتى است که وظایفى را به عهده جامعه 

که اگر به دید فلسفى بنگریم جامعه، هویتى جداى از تک تک افراد ندارد ولى در نزد اندیشمندان، هویت ویژه 



 .اى نيز دارد جداگانه

قرآن کریم واجبات و تكاليفى را بر دوش جامعه جامعه نهاده است که امت اسالمى مخاطب آنهایند و بعضى از آن 

 :توان یافت تى مىتكاليف را در آیا

 (121/بقره.)و قاتلوا فى سبيل اللّه الّذین یقاتلونكم و ال تعتدوا

و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدیهما على االخرى فقاتلوا تبغى حتّى ء الى امر اللّه 

 (2/راتحج.)فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا انّ اللّه یحبّ المقسطين

 (61/انفال.)و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخيل ترهبون به عدوّ اللّه و عدوّکم

 (114/آل عمران.)و لتكن منكم امة یدعون الى الخير و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر

 (38/مائده. )و السّارق و السّارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نكاال من اللّه

 1: نویسد باره مى آیت اللّه منتظرى دراین

جامعه و با لحاظ مصالح جامعه صادر شده است و اجراى آن  و بيش از آنچه ذکر شد تكاليفى داریم که مخاطب آن

جامعه اسالمى  بنابراین. اى است که براى آن کار ممحض و قدرت تمرکز داشته باشند ناچار متوقف بر وجود عده

 .را تشكيل دهد و این مهم را بدان واگذاردباید دولت مقتدرى 

این دليل ال جرم بر لزوم حكومت در جامعه اسالمى داللت دارد و از این جهت توجه دین به موضوع :بررسى

رساند ولى در اثبات نظریه چهارم با مشكل مواجه است؛چرا که  سياست و حتى به طور خاص حكومت را مى



مت عمده کار آن با مردم باشد و در عين حال به آن امور نيز رسيدگى تواند حكومتى تشكيل شود که قس مى

 .پرداختن بدان امور مساوى وجود تمام ساختارها، شكل و جزئيات حكومت در دین نيست.کند

 وجود احكام خاص، نهادهاى ویژه و راهبردهاى جزئى سياسى(ه

و به طور کلى احكام جزایى و ...(ات، قصاص ومانند احكام حدود، دی)در قرآن کریم موارد متعددى از احكام خاص

هاى نظامى در برابر  وجود نهادهایى چون نهاد امر به معروف و نهى از منكر و تحریض به آمادگى.قضایى وجود دارد

 .نيز انكار نا پذیر است...دشمن و جهاد با کفار و منافقان و

ت مداخله کرده بلكه خود جزئيات الزم را ذکر نموده دینى که به این امور پرداخته است نه تنها در سياست و حكوم

 .شود است و در نتيجه حد اکثر الزم در حوزه حكومت از سوى دین تأمين مى

 2: گوید کند و مى این دليل را مهندس بازرگان انتقاد مى

يق و احكام بينيم مثال درباره ارث، نكاح و طالق و مناسبات خانوادگى، آن همه دستورهاى دق اگر در قرآن مى

هاى نفوذ شيطان در اجتماعات و امكان ظلم مردم در حق یكدیگر و مرکوب  تفصيلى آمده، براى آن است که راه

اگر قرار بود غرض از (مثال در باب قصاص.)ها بسته شود شيطان شدن و از خدا و سعادت عقبى دور ماندن انسان

فمن تصدق به فهو کفارة »د پشت سر آنها عفو و استثناىاین حدود و احكام، نظام و امنيت جوامع در کشورها باش

یا ایّها الّذین امنوا »:در قرآن همچنين با تقابل عادالنه و تفصيل و تحليل بيش ترى چنين آمده است.آمد نمى«له



روف و ء فاتّباع بالمع کتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ و العبد بالعبد و االنثى باالنثى فمن عفى له من اخيه شى

اداء اليه باحسان ذلک تخفيف من ربّكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب اليم، و لكم فى القصاص حياة یا 

، در ...به این ترتيب براى جلوگيرى از تعدى و تالفى گرى بى حد و اندازه ظالمانه(.172و  178/بقره)«اولى االلباب

ومتى صادر شده است تا دیندار در اثر خشم و عصبيت، چنين دستورهاى ظاهرا قضایى، اجتماعى و حك قرآن

 .ها از راه خدا به راه شيطان بر نگردد و از سعادت جاویدان محروم نشود فرسنگ

 1. کند ایشان در جاى دیگر با قبول بعضى از آثار سياسى احكام، آنها را آثار فرعى اعالم مى

ى با قانون گرایى در مصدر قدرت ندارد و این واقعيتى روشن است که توصيه عفو به صاحب حق هرگز منافات:پاسخ

اند ولى در موارد دیگر، مانند حدود شرعى هرگز امر به عفو  است که با زمنيه قصاص، مردم به عفو ترغيب شده

 .نشده است

در ضمن، اینكه در بعضى از موارد براى رعایت دستورهاى الهى به اهداف اخروى و بلند مدت اشاره شده باشد 

منافاتى با اهداف کوتاه مدت ندارد و اصوال این از امتيازات احكام اجتماعى اسالم است که جداى از آثار، مقصود 

 .کند سازد و به اهداف اخروى نياز عامل را نایل مى دنيوى زمينه ارتقاى معنوى را فراهم مى

در امر حكومت و سياست است ولى اینكه  رسد این آیات دليل خوبى بر مداخله دین با توجه به این موارد به نظر مى

 .آیا این مقدار، دليل بر پرداختن به همه جزئيات هست یا نه؟پاسخ ما منفى است

 نظریه سوم.4



در بررسى نظریه چهارم، گرچه اطالق موجود در این دیدگاه اثبات نشد اما توجه فى الجمله دین و قرآن به حوزه 

الزم تصدیق و تأیيد شد؛چيزى که همان نظریه سوم و رأى گزیده و مسائل حكومتى و طرح بعضى از جزئيات 

تواند شواهد  هاى عينى در ادامه مى براى اینكه دیدگاه سوم بهتر و کامل تر اثبات شود بحث.منتخب محقق است

مومات یا ادلّه این نظریه، به طور کلى، پذیرفتن ادلّه دیدگاه چهارم با حذف اطالقات و ع.خوبى براى تبيين آن باشد

 :.رسد تفصيل بيش تر در این بخش ضرورى به نظر نمى.هایى است که در بخش قبل بطالن آن ثابت گردید تعميم

 والیت فقيه

ترین مسائل جامعه اسالمى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت  ، یكى از مهم« والیت فقيه»مساله 

  :باشد ضرورى مى

این اصل است و بر هر فرد مسلمان و انقالبى الزم است  جمهوری اسالمیبناى نظام  که والیت فقيه سنگ  اول آن

 .اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند

ز این اصل مهم و مترقى ستيزى انقالب و نظام اسالمى، ا  اند که ظلم  فهميده انقالبدوم اینكه دشمنان اسالم و 

سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقالبى، باید به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن 

، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه این انقالب اسالميهجوم برند و به همين جهت است که پس از پيروزى 

  .بدیل مطرح گشته است  اصل بى
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در «  غيبت کبرى»هاى آغاز   حكومتى داشته، در همان سال مساله والیت فقيه به معناى اعمال امورى که جنبه 

  .فقها و علما مطرح بوده است گفتار

ش تا 1/11/1348والیت فقيه را در تاریخ   قدس سره در حوزه علميه نجف اشرف، بحث  امام خمينيحضرت 

  :خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جا چنين فرمودند  در جلسات درس 21/11/1348

 

بوده است، حكم   این مساله از اول مورد بحث اى نيست که ما آورده باشيم، بلكه   موضوع والیت فقيه چيز تازه»

 1312ميرزاى بزرگ، وفات یافته   هآیه اهلل العظمى ميرزا محمد حسن شيرازى معروف ب)شيرازى   مرحوم ميرزاى

فقيه دیگر نيز   در حرمت تنباکو، چون حكم حكومتى بود، براى( ق، مرجع تقليد بعد از استاد اعظم شيخ انصارى.ه

  واجب االتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جز چند نفر از این حكم متابعت کردند، حكم قضاوتى نبود که بين

الف شده باشد، و ایشان روى تشخيص خود، قضاوت کرده باشد، بلكه روى مصالح چند نفر سر موضوعى اخت

ادامه استعمار انگلستان در رابطه با )مسلمين و به عنوان ثانوى، این حكم حكومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان 

مرحوم ميرزامحمد و هم چنين . وجود داشت، این حكم نيز بود، و با رفتن عنوان، حكم هم برداشته شد( دخانيات

که حكم جهاد ( از مراجع بعد از ميرزاى شيرازى  ق معروف به ميرزاى کوچک. ه1338وفات یافته )تقى شيرازى 

به طورى که نقل . حكم حكومتى بود  اسم آن دفاع بود و همه علما تبعيت کردند، براى این است که دادند البته 

ق صاحب کتاب کشف .ه1228يخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته معروف به آیه اهلل ش)کردند مرحوم کاشف الغطا
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مال احمد،وفات یافته )اند، و از متاءخرین مرحوم نراقى   مطالب را فرموده  نيز بسيارى از این( الغطاء در فقه استداللى

وم آقاى نائينى دانند، و مرح  وسلم را براى فقهاء ثابت مى وآله عليه اهلل همه شوون رسول اهلل صلي (ق.ه1245سال 

از حدیث مقبوله عمر   فرمایند که این مطلب  نيز مى( ق.ه 1355نائينى وفات یافته سال  آیه اهلل حاج ميرزا حسين )

قرار  تر مورد بررسى  این بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بيش  در هر حال طرح. شود  بن حنظله استفاده مى

 « .تر گردد  گذاشتيم تا مساله روشن  و در دسترس آقایاندادیم، و شعب حكومت را ذکر کرده 

 فقيه کيست

الشرایط  فقيه جامع. الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد مقصود از فقيه در بحث والیت فقيه، مجتهد جامع

یعنى از  .« قدرت مدیریت و استعداد رهبرى»، و « عدالت مطلق»، « اجتهاد مطلق» ;باید سه ویژگى داشته باشد

ها،  ء اسالم را به طور عميق و با استدالل و استنباط بشناسد و از سوى دیگر، در تمام زمينه سویى باید صدر و ساقه

حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و از هيچ یک تخطى و تخلف ننماید و از سوى سوم، استعداد و توانائى مدیریت 

 .و کشوردارى و لوازم آن را واجد باشد

 گيهاي ولي فقيهویژ

 

 اجتهاد مطلق 
 عدالت مطلق 
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 قدرت مدیریت و استعداد رهبرى 

 
 
 

 اجتهاد مطلق

 
باشد  اى که دیانت آن، عين سياست است و سياست آن، عين دیانتش مى به گونه منسجم است اسالم، یک مجموعه

گيرد که فقيه، به همه ابعاد آن آگاه باشد و از اینرو،  آورد وحى، زمانى صورت مى و فهم درست و کامل ره
عات و سياست اسالمى شناس واقعى کسى است که در همه اصول و فروع، در عبادات و عقود و احكام و ایقا اسالم

«  مجتهد مطلق»بنابراین، کسى که در تحليل همه معارف دین، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطالح، . مجتهد باشد
بر جامعه اسالمى و اداره آن را ندارد و همچنين فقيهى که  است، صالحيت والیت«  مجتهد متجزى»نيست، بلكه 

تواند داشته باشد ن چنين مسؤوليت عظيمى را نمىابعاد سياسى اسالم را خوب نفهميده است، توا .  

 
فقيه حاکم بر نظام اسالمى که در عصر غيبت، مجرى و حافظ و مبين قرآن است، باید به تمام جوانب آن آگاه 

او باید عالوه بر شناخت احكام و معارف قرآن کریم، درباره انسان و جامعه اسالمى، روایات رسيده از . باشد
اگر شخصى . را نيز به خوبى بررسى نماید و به شناختى کامل و جامع از احكام اسالم برسد( لسالما عليهم)عترت

یعنى  ;تواند آنها را عميقا بررسى نماید، او ولى مسلمين نيست برخى از مسائل اسالمى برایش حل نشده و خود نمى

تواند اسالم را به اجرا درآورد ىتواند فتوا بدهد و نه م نه مى ;« مصدر والیت»ست و نه «مرجع فتوا»نه  .  

 
فقيهى که شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمين را حل کند و آنها را بر 

تواند  ى است که در صورت واجد بودن شرایط دیگر، مى« مجتهد مطلق»اصول و فروع دین تطبيق دهد، او 

المى را بپذیرد و از عهده آن برآیدمسؤوليت والیت و مدیریت جامعه اس .  

 
 

 عدالت مطلق

 
 ;الشرایط، کسى است که عالوه بر جناح عقل نظرى، در جناح عقل عملى نيز به مقدار ممكن کامل باشد فقيه جامع

بفهمد، باید آن علم را در خودش و محدوده حياتش و در جامعه  یعنى عالوه بر اینكه الزم است علم دین را درست
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الزم است همه وظایف دینى خود را انجام دهد و آنچه از دین باید به مردم ابالغ  ;ى به درستى اجرا نمایداسالم
مطيع هواهاى نفسانى نگردد  ;فقيه عادل، باید به ميل و هوس کارى نكند. کند، ابالغ نماید و چيزى را کتمان نكند

مرتكب شود نه واجبى را ترک کند و نه حرامى را ;و گناهى از او سرنزند .  

 
پرستى رسوخ یافته است و در واقع،  اى دارد و در نهادش، بت شخصى که مطيع هوس است، در درون جانش بتكده
گاه  چنين شخصى، هيچ. «  افرایت من اتخذ الهه هواه»: پرستد هوایش را معبود و اله خود قرار داده و همان را مى

اف لكم »: است که فرمود( عليه اهلل سالم)ول خطاب ابراهيم خليلصالحيت والیت و هدایت مسلمين را ندارد و مشم

آميز، تنها شامل  این بيان عتاب. پرستيد اف بر شما و بر هر آنچه غير خدا مى ; « ولما تعبدون من دون اهلل

شود هاى درونى هواپرستان را نيز شامل مى هاى صورى نيست، بلكه بتكده پرستان بتكده بت .  

 
به احكام و دستورهاى دین  الشرایط، ترک هوا و هوس و تابعيت عملى محض سبت گى دوم فقيه جامعبنابراین، ویژ

کند، خود نيز آن را  دهد، باید خود نيز به آن عمل کند و اگر حكم قضایى صادر مى فقيه حاکم، اگر فتوا مى. است

ن گردن نهد و آن را نقض نكندنماید، خود نيز به آ بپذیرد و اگر حكم والیى و حكومتى صادر و انشاء مى .  

 
 

 قدرت مدیریت و استعداد رهبرى

 

  :هاى رهبر، چنين بيان شده است در اصل یكصدونهم قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران، ویژگى

 

  :شرایط و صفات رهبرى

 

  .صالحيت علمى الزم براى افتاء در ابواب مختلف فقه -1

 



  .مت اسالمعدالت و تقواى الزم براى رهبرى ا -2

 

  .بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى -3

 

  .تر باشد مقدم است در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بينش فقهى و سياسى قوى

 

و همچنين عدالت و تقواى بنابراین، عالوه بر اجتهاد مطلق و صالحيت علمى الزم براى افتاء در ابواب مختلف فقه 

  .الزم براى رهبرى امت اسالم، استعداد و توانائى رهبرى و کشوردارى، شرط ضرورى سوم براى فقيه است

 

به امور سياسى و  الشرایط باید عالوه بر اجتهاد و عدالت مطلق، اوال بينش درست و صحيحى نسبت فقيه جامع

دهاى دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانيا از هنر مدیریت و لوازم اجتماعى داخل و خارج کشور داشته باشد و ترفن

بسيارى از ما اوزان شعر را  ;زیرا مدیریت، گذشته از تئورى، نيازمند ذوق اداره و هنر تدبير است ;آن برخوردار باشد

ض، هيچ گاه کسى اما دانستن عرو ;باشد«  مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن»دانيم که مثال فالن شعر باید بر وزن  مى

چراکه انشاء شعر، گذشته از آشنائى به قواعد شعر، نيازمند  ;شعرشناسى، غير از شاعر بودن است. کند را شاعر نمى

دانيم که باید کشور را بر اساس قسط و عدل اداره کرد، اما مدیر و مدبر بودن،  همه ما مى. استعدادهاى خاصى است

برخى  شناسى را ممكن است شرط اسالم. را ندارد ى است که هر کس آنهنر ;غير از دانش و بينش سياسى است



وقتى خبر حكومت نظامى . ندارند( سره قدس)داشته باشند ولى همه آنان شجاعت الزم را مانند شجاعت امام راحل

حكومت  بيرون بروید و: به ایشان دادند، امام هراسناک نبودند و فرمودند 57 را در یكى از روزهاى دهه دوم بهمن

و آن زمان که خبر تجاوز رژیم عراق و توطئه استكبار بر ضد انقالب اسالمى را به ایشان ! نظامى را بشكنيد

  .خود را به دیگران نيز انتقال دادند رساندند، نترسيدند و شجاعت

 

رفتند  رگ مىوگيرها، بعضى از آقایان، خدمت مراجع و فقهاى بز در رژیم فاسد و منحوس پهلوى، در بحبوحه گرفت

یكى از بزرگان فقه رفتم، خدا غریق رحمتش  من خدمت. شدند کردند و خواستار اطالعيه مى و با آنان مشورت مى

فرمودند وقتى که دین در خطر باشد، تقيه حرام  در آن اوضاع بحرانى که امام مى. کند که بر ما حق بزرگى داشت

دریغ ورزید، من دیدم این فقيهى که به علم و دانش او خيلى  است و براى حفظ دین از هيچ چيزى حتى جان نباید

. کند را جلوى خود گذاشته و بحث تقيه را مطالعه مى( رض)اعتقاد داشتيم و داریم، بحاراالنوار رحلى مرحوم مجلسى

ادق  ;ودنداو به همه آنچه در کتاب و سنت نوشته شده، علم داشت و اگر اعلم از دیگران نبود، دیگران از او اعلم نب

از دیگران بود ولى هنر کشوردارى و تدبير و مدیریت در او نبود که در پرتو آن، اگر به او بگویند ده نفر یا صدنفر 

ها را هدر رفته نبيند و بلكه شهادت هزاران نفر را براى حفظ اسالم و زنده کردن دین و  اند، آن خون کشته شده

  .حيات انسانى در جامعه ضرورى ببيند

 



توان گفت هر فقيه عادلى صالحيت رهبرى جامعه را دارد، بلكه باید گذشته از شرائط علمى، داراى  نابراین، نمىب

 .استعداد و توانایى الزم براى اداره امت اسالمى باشد

پس از شرایط عامه . شرایطي که براي زمامدار ضروري است مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسالمي است

  :تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد که عبارتند ازمثل عقل و 

 علم به قانون  -1

 عدالت  -2

 

وقتي در آن کسي که باید عهده دار خالفت شود، اختالف پيدا  -صلي اهلل عليه و آله  -چنانكه پس از رسول اکرم 

اختالف . ان بروز نكردشد باز در اینكه مسئول امر خالفت باید فاضل باشد، هيچ گونه اختالف نظري ميان مسلمان

  :فقط در دو موضوع بود

چون حكومت اسالم حكومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين الزم مي باشد، چنانكه در روایات آمده  -1

نه فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد، هر شغل یا وظيفه و مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت . است

ائمه ما براي امامت خودشان به همين مطلب استدالل کردند که . باید افضليت علمي داشته باشد منتهي حاکم. دارد

اشكاالتي هم که علماء شيعه بر دیگران نموده اند در همين بوده که فالن . امام باید فضل بر دیگران داشته باشد

فالن کار را بر خالف احكام . يستحكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگوید، پس الیق خالفت و امامت ن



  ...و. اسالم انجام داد، پس الیق امامت نيست

مثال . چيزهاي دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. قانونداني و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسي است

در موضوع امامت علم به چگونگي مالئكه، علم به اینكه صانع تبارک و تعالي داراي چه اوصافي است، هيچ یک 

چنانكه اگر کسي همه علوم طبيعي را بداند و تمام قواي طبيعت را کشف کند یا موسيقي را خوب بلد  .دخالت ندارد

باشد، شایستگي خالفت را پيدا نمي کند و نه به این وسيله بر کساني که قانون اسالم را مي دانند و عادلند، نسبت 

  .به تصدي حكومت، اولویت پيدا مي کند

درباره آن  -عليهم السالم  -و ائمه ما  -صلي اهلل عليه و آله  -آنچه مربوط به خالفت است و در زمان رسول اکرم 

صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خليفه اوال باید احكام اسالم را بداند 

زیرا . عقل همين اقتضا را دارد. تقادي و اخالقي برخوردار باشدیعني قانوندان باشد و ثانيا عدالت داشته، از کمال اع

  .حكومت اسالمي حكومت قانون است، نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم

چون اگر تقليد کند، قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر . اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، الیق حكومت نيست

. « الفقهاء حكام علي السالطين »و این مسلم است که . انون اسالم باشدنكند، نمي تواند حاکم و مجري ق

در این . سالطين اگر تابع اسالم باشند باید به تبعيت فقها درآیند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا کنند

کساني که به علت صورت حكام حقيقي همان فقها هستند، پس بایستي حاکميت رسما به فقها تعلق بگيرد، نه به 

  .جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت کنند



البته الزم نيست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداري همه قوانين اسالم را بدانند و فقيه باشند، بلكه 

و امير  -آله صلي اهلل عليه و  -چنانكه در زمان پيغمبر . کافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خویش را بدانند

مصدر امور باید داراي این دو امتياز باشد، لكن معاونين و صاحب . این طور بوده است -عليه السالم  -المؤمنين 

منصبان و ماموراني که به شهرستانها فرستاده مي شوند، باید قوانين مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از 

  (1. )مصدر امر بپرسند

کسي که . ر بایستي از کمال اعتقادي و اخالقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشدزمامدا -2

مي خواهد حدود جاري کند، یعني قانون جزاي اسالم را به مورد اجرا گذارد، متصدي بيت المال و خرج و دخل 

« ال ینال عهدي الظالمين»ار نباشد و مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصيت ک

  .خداوند تبارک و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا، عادالنه رفتار 

يل نماید و بيت المال مسلمين را صرف نخواهد کرد و ممكن است اعوان و انصار و نزدیكان خود را بر جامعه تحم

  .اغراض شخصي و هوسراني خویش کند

بنابراین، نظریه شيعه در مورد طرز حكومت و اینكه چه کساني باید عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پيغمبر اکرم 

احكام و قوانين و در به موجب آن، امام باید فاضل و عالم به . تا زمان غيبت، واضح است -صلي اهلل عليه و آله  -

  (2. )اجراي آن عادل باشد



 

پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسالم باقي بماند و استمرار پيدا  -عليه السالم  -اکنون که دوران غيبت امام 

کند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت الزم مي آید، عقل هم به ما حكم مي کند که تشكيالت الزم است، 

شرع مقدس . ا هجوم آوردند، بتوانيم جلوگيري کنيم، اگر به نواميس مسلمين تهاجم کردند، دفاع کنيمتا اگر به م

هم دستور داده که باید هميشه در برابر اشخاصي که مي خواهند به شما تجاوز کنند براي دفاع آماده باشيد، براي 

چون این امور به  .و اجرائي الزم است جلوگيري از تعدیات افراد نسبت به یكدیگر هم حكومت و دستگاه قضائي

چون تشكيل حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مي . خودي خود صورت نمي گيرد، باید حكومت تشكيل داد

  ...خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است مانند خراجات، خمس، زکات، و غيره

اي تبارک و تعالي براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، اکنون که شخص معيني از طرف خد

تكليف چيست؟ آیا باید اسالم را رها کنيد؟ دیگر اسالم نمي خواهيم؟ اسالم فقط براي دویست سال بود؟ یا اینكه 

 اسالم تكليف را معين کرده است، ولي تكليف حكومتي نداریم؟ 

تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بيحالي دست روي دست معناي نداشتن حكومت این است که، 

آیا باید اینطور باشد؟ یا . بگذاریم که هر کاري مي خواهند بكنند و ما اگر کارهاي آنها را امضا نكنيم، رد نمي کنيم

، لكن آن اینكه حكومت الزم است و اگر خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است

براي بعد از غيبت هم  ;موجود بود -عليه السالم  - خاصيت حكومتي را که از صدر اسالم تا زمان حضرت صاحب



  .قرار داده است

اگر با هم . این خاصيت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است

  (3. )مومي در عالم تشكيل دهنداجتماع کنند مي توانند حكومت عدل ع

حاکمي که مي خواهد به وسيله تشكيالت دولت و قدرت آمرانه اي که دارد، هدفهاي عالي اسالم را عملي کند، 

شرح داد، بایستي همان خصال ضروري را که سابقا اشاره کردیم،  - عليه السالم -همان هدفهائي را که امام 

  .عادل باشد داشته باشد، یعني عالم به قانون و

به دنبال فرمایشات خود در تعيين هدفهاي حكومت به  -عليه السالم  -به همين جهت، حضرت امير المؤمنين 

صلي اهلل  -لم یسبقني اال رسول اهلل . اللهم اني اول من اناب و سمع و اجاب»: خصال الزم حاکم اشاره مي فرماید

ي ان یكون الوالي علي الفروج و الدماء و المغانم و االحكام و امامة و قد علمتم انه ال ینبغ. بالصالة - عليه و آله

صلي اهلل  -دینت را که بر زبان رسول اهلل )خدایا من اولين کسي بودم که رو به تو آوردم و « المسلمين البخيل 

زگزاردن، بر من در نما -صلي اهلل عليه و آله  -هيچ کس جز پيغمبر خدا . شنيد و پذیرفت( جاري شد - عليه و آله

و شما مردم خوب مي دانيد که شایسته نيست کسي که بر نواميس و خونها و درآمدها و احكام و . سبقت نجست

  .قوانين و پيشوائي مسلمانان والیت و حكومت پيدا مي کند، بخيل باشد

داني مردم را به گمراهي نباشد تا از روي نا( و نا آگاه از قوانين)باید که جاهل « و ال الجاهل فيضلهم بجهله »

  .بكشاند



و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به  . « و ال الجافي فيقطعهم بجفائه، و ال الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم»

و نيز باید که از دولتها نترسد تا با یكي دوستي و با دیگري . علت جفاي او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند

  .دشمني کند

و باید که « ال المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و یقف بينها دون المقاصد، وال المعطل للسنة فيهلک االمة  و»

در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حق دار برسد، و نباید که سنت و 

  .قانون را تعطيل کند تا امت به گمراهي و نابودي نرود

یكي علم و دیگر عدالت، و این دو را خصلت : رست توجه کنيد که مطالب این روایت حول دو موضوع دور مي زندد

. روي خصلت علم تكيه مي نماید« و ال الجاهل فيضلهم بجهله »در عبارت . قرار داده است« والي »ضروري 

و معامالت با مردم و دادرسي و قضا و  عدالت به معناي واقعي این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم

رفتار کند و طبق برنامه اي که براي مالک اشتر  - عليه السالم -تقسيم درآمد عمومي مانند حضرت امير المؤمنين 

و در حقيقت براي همه واليان و حكام تعيين فرموده است، چون بخشنامه اي است عمومي که فقها هم اگر والي 

  (4. )عمل خویش بدانندشدند، بایستي دستورال

 

مجتهد عادل مورد تایيد خبرگان محترم . من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعيت الزم نيست

اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين . سراسر کشور کفایت مي کند



در این . تا رهبري را به عهده بگيرد، رهبري او مورد قبول مردم است وقتي آنها هم فردي را تعيين کردند. کنند

  .صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است

من . در اصل قانون اساسي من این را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري کردند، من هم قبول کردم

  (5. )دور قابل پياده شدن نيستدر آن هنگام مي دانستم که این در آینده نه چندان 

 

اسالم براي آن کس که سرپرستي براي مردم مي خواهد بكند، والیت بر مردم دارد یک شرایطي قرار داده است 

که وقتي یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، دیگر الزم نيست که مردم جمع بشود، اصال 

ي بزند، رئيس جمهور اسالم اگر یک سيلي بيجا به یک نفر بزند یک سيل -اگر  - اگر بيجا. خودش هيچ است

ساقط است، تمام شد ریاست جمهوریش دیگر و باید برود سراغ کارش، آن سيلي را هم عوضش را باید بياید بزند 

  (6. )توي صورتش

انتخاب کنيم که از  در مورد رهبري، ما که نمي توانيم نظام اسالمي مان را بدون سرپرست رها کنيم، باید فردي را

  (7. )حيثيت اسالمي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع کند

فقط براي امامي است که ( دادرسي)بپرهيزید، زیرا حكومت ( دادرسي)از حكم کردن »: السالم مي فرماید امام عليه

  «.است یا وصي پيغمبرو عادل در ميان مسلمانان باشد، براي پيغمبر ( و آئين دادرسي و قوانين)عالم به قضاوت 

« امام »در اینجا معناي لغوي . اوال باید امام باشد: کند( دادرسي)مالحظه مي کنيد کسي که مي خواهد حكومت 



. که عبارت از رئيس و پيشوا باشد، مقصود است نه معناي اصطالحي به همين جهت، نبي را هم امام دانسته است

اگر امام بود، . دوم اینكه عالم به قضا باشد. يد عالم و عادل زائد مي نمودمراد بود، ق« امام »اگر معناي اصطالحي 

سوم اینكه باید . لكن علم به قضا نداشت، یعني قوانين و آئين دادرسي اسالم را نمي دانست، حق قضاوت ندارد

ا داشته ر (یعني رئيس و عالم و عادل بودن)براي کسي است که این سه شرط ( دادرسي)پس قضا . عادل باشد

  .بعد مي فرماید که این شروط بر کسي جز نبي یا وصي نبي منطبق نيست. باشد

قبال عرض کردم که منصب قضا براي فقيه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خالفي 

  .اکنون باید دید شرائط قضاوت در فقيه موجود است یا نه. نيست

فقيه طبعا عالم به قضا است، چون فقيه به کسي اطالق مي . ت نه هر فقيهيبدیهي است منظور، فقيه عادل اس

شود که نه فقط عالم به قوانين و آئين دادرسي اسالم، بلكه عالم به عقاید و قوانين و نظامات و اخالق باشد یعني 

ن بود که امام، یعني شرط دیگر ای. فقيه، وقتي عادل هم باشد دو شرط را دارد. دین شناس به تمام معني کلمه باشد

 -عليه السالم  -به حسب تعيين امام  -و گفتيم که فقيه عادل، مقام امامت و ریاست را براي قضاوت . رئيس باشد

. حصر فرموده که این شروط جز بر نبي یا وصي نبي بر دیگري منطبق نيست -عليه السالم  -آنگاه امام . دارا است

بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست مي آید  .یعني جانشين او هستندفقها چون نبي نيستند، پس وصي نبي 

است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس المله مي باشد،  -صلي اهلل عليه و آله  - که فقيه، وصي رسول اکرم

 (8. )و او باید قاضي باشد، و جز او کسي حق قضاوت و دادرسي ندارد



 :پي نوشت ها

 

(1 .)msiraluceS  

 .62ضاهر، عادل، االسس الفلسفية للمعانية، ص (.2)

حالتى است که دین همان سياست است؛نه چيزى برتر و نه چيزى کم تر و ( msisraM)  وحدت کامل.1

 .بالعكس

نوعى از مناسبات مبتنى بر دیگر ساالرى است که در آن دین اصول سياست و ( ycarcoehT)  دین ساالرى.2

 .نماید را تعيين مىدولتمدارى 
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ص .خوارزمى:تهران. ترجمه بهاء الدین خرمشاهى.اندیشه سياسى در اسالم معاصر.ش.ه 1362.عنایت، حميد(.2)
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 .همان جا(.1)

نى مورخ متن سخنرا.)141ص .شرکت سهامى انتشار:تهران.مرز ميان دین و امور اجتماعى.بازرگان، مهدى(.1)
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 .172ص .انتشارات شادى:لندن.حكمت و حكومت.م 1225حائرى یزدى، مهدى، (.1)

 .253ص .صراط:تهران.مدار و مدیریت.سروش، عبد الكریم(.2)

 .65همان، ص .مجتهد شبسترى، محمد(.3)

 .21ص .بى نا:تهران.پيام هاجر.ش.ه 1374.بازرگان، مهدى(.1)

 .42-22صص .بى نا:قاهرة.نظام االسالم، الحكم و الدولة.ق.ه 1274.محمد البارک(.2)

 .177ص . هاى اسالمى کانون نشر پژوهش:تهران.احياى فكر دینى در اسالم.اقبال الهورى، محمد(.1)

 .767ص .2ج ....دراسات فى والیة الفقيه و.منتظرى، حسينعلى(.2)

 .و صفحات بعد 313ص .2ج .دار المنار:تفسير المنار، قاهره.ق.ه1373.رشيد رضا، محمد(.1)

 .(ش.ه1372. قم.)ابن مطلب، در محاضرات علمى، از آیت اللّه سيّد محمود هاشمى نقل شده است(.1)

 .امير کبير:تهران.قانون اساسى براى همه.ش.ه1365.یزدى، محمد(.2)

؛یزدى، 11ج .نجهاد دانشگاهى دانشگاه گيال:رشت.مبانى فقهى کليات قانون اساسى.عميد زنجانى، عباسعلى(.3)

 .انتشارات دانشگاه تبریز:تبریز.مبانى فقهى در قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران.ش.ه1363.هم او:همان.محمد



مؤسسه تنظيم و :تهران(.مجموعه رهنمودهاى امام خمينى)صحيفه نور.ش.ه1378.، روح اللّه(قدّس سره)خمينى(.1)

 .178و  176صص .21ج (ره)نشر آثار امام خمينى

 .مطبعة مهر:قم.هم او، کتاب البيع.(2)

النظریات :به نقل از.)17ص . دار ابن حزم:بيروت.الدولة االسالمية بين التراث و المعاصرة.م 1226.الواعى، توفيق(.3)

 .(28السياسية االسالمية، ص 

 .همان جا(.1)

 .همان جا(.2)

 .21/مائده:قرآن(.3)

 .25ص .11ج .پيام قرآن:مكارم شيرازى، ناصر(.4)

 .77، ص 6، ش 2، س «(نظر خواهى از دانشوران)انتظار بشر از دین».1375بهار .فصلنامه نقد و نظر(.5)

(1 .)txeT  

(2 .)txetnoC  

 .45عبد الرزاق، على، همان، ص (.3)

 .237همان، ص .الصادق البلعيد(.1)

 .234همان، ص (.2)



 .235همان، ص (.1)

مبانى اندیشه سياسى .عميد زنجانى، عباسعلى:-ى قرآن، ها و مفاهيم سياس براى آشنایى باواژه(.1)

 .244-218صص .مؤسسه فرهنگى اندیشه:تهران.اسالم

 .452ص . 7ج .دار احياء التراث العربى:بيروت.التبيان فى تفسير القرآن.طوسى، محمد بن حسن(.1)

 .226ص . 12ج .دار احياء التراث العربى:بيروت.الجامع االحكام القرآن.انصارى قرطبى، محمد(.2)

 (55/نور)«.و هراس ایشان را به ایمنى بدل سازد»(.1)

 (55/نور)«.برترى بخشيد-که خود بر آنان پسندیده است-و دینشان را»(.2)

 .124ص . 1ج .نشر ادب الحوزة:قم.الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل.زمخشرى، محمود بن عمر(.3)

 (6/احزاب)«.است-تر نزدیک و-پيامبر به مؤمنان از خودشان سزوار تر»(.1)

اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان  و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده»(.2)

 (36/احزاب)«.اختيارى باشد؛و هر کس خدا و رسولش را نا فرمانى کند، قطعا دچار گمراهى آشكار گردیده است

 .71عبد الرزاق، على، همان، ص (.1)

ج .دار احياء التراث العربى: بيروت.مجمع البيان فى تفسير القرآن.ش.ه 1332/ق.ه 1372.طبرسى، فضل بن حسن.(2)

 .328ص .4

 .همان جا(.1)



 .523، ص 3زمخشرى، محمود بن عمر، همان، ج (.2)

 .41، ص 1منتظرى، حسينعلى، همان، ج (.3)

 .185موسوى خلخالى، محمد مهدى، حاکميت در اسالم، ص (.1)

ج .مؤسسة االعملى للمطبوعات:بيروت.الميزان فى تفسير القرآن.ق.ه 1324-1323.طباطبائى، سيّد محمد حسين(.1)

 .341ص .7

 .278، ص 2، روح اللّه، کتاب البيع، ج (قدس سره)خمينى(.2)

 .141حائرى یزدى، مهدى، همان، ص (.3)

 .31ص . تبليغات اسالمىدفتر :قم.شریعت و حكومت.ش.ه 1377.موسوى خلخالى، محمد مهدى(.1)

 .و صفحات بعد 61فصلنامه نقد و نظر، همان، ص (.1)

 .62-68عبد الرزاق، على، همان، صص (.1)

 .55، ص 28، ش 5، مجله کيهان، س «آخرت و خدا هدف بعثت انبيا».1374بهمن -آذر.بازرگان، مهدى(.1)

 .همان جا(.2)

 .143حائرى یزدى، مهدى، همان، ص (.3)

 .168-167 همان، صص(.1)

 .5، ص 5طباطبائى، سيّد محمد حسين، همان، ج (.2)



 .257، ص 12همان، ج (.1)

 .561-558صص . 1ج .مطبعة الحيدرى:طهران.االصول من الكافى.بى تا.کلينى، محمد بن یعقوب(.1)

 .552همان، ص (.2)

ج .دار احياء التراث العربى:قاهرة.السيرة النبویة.ق.ه1346.ابن هشام، عبد الملک بن هشام بن ایوب حميرى(.1)

 .321و  321صص .3

 .276، ص 16انصارى قرطبى، محمد، همان، ج (.1)

 .328، ص 2طوسى، محمد بن حسن، همان، ج (.2)

 .52بازرگان، مهدى، آخرت و خدا هدف بعثت انبيا، ص (.1)

 .57همان، ص (.1)

، مجله کيهان «ان مسلمان دو قرن اخيردین و سياست از دیدگاه متفكر».1371مرداد .مجتهد شبسترى، محمد(.2)

 .22، ص 74، ش 8فرهنگى، س 

 .42-48بازرگان، مهدى، آخرت و خدا هدف بعثت انبيا، صص (.3)

 .25، ص 12قدس سرّهه، روح اللّه، صحيفه نور، ج )خمينى(.1)

 .52ص .صدرا:قم.اى بر جهان بينى اسالمى مقدمه.مطهرى، مرتضى، بى تا(.2)

 .52نظر، همان، ص فصلنامه نقد و (.3)



 .«41خطبه ».بيروت. به اهتمام صبحى صالح.نهج البالغة.م 1221/ق.ه 1411.شریف رضى، محمد بن حسين(.1)

 .126همان، ص .حائرى یزدى، مهدى(.2)

 .225، ص 2، فصلنامه حكومت اسالمى، ش «نقدى بر مقاله سيرى در مبانى والیت فقيه».هم او(.1)

هاى علمى کنگره امام خمينى و اندیشه حكومت  موعه مصاحبهمج.ش.ه 1378.مؤمن، محمد(.1)

ماهيت »ه،  ؛ صرافى، سيف اهلل578-521صص .11ج (.ره1 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى:تهران.اسالمى

 .285-256، صص 7، همان، ج «عصيان اوامر حكومتى

 .72-71عبد الرزاق، على، همان، صص (.1)

و صفحات بعد؛نيز  32موسوى خلخالى، محمد مهدى، شریعت و حكومت، ص :-پاسخ، براى آشنایى با اشكال و (.2)

 .13حائرى، سيّد کاظم، فصلنامه حكومت اسالمى، ش 

انا هدینا »؛«فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر»؛(256/بقره)«ال اکراه فى الدّین»:اشاره است به آیاتى نظير(.3)

 ...؛«السبيل اما شاکرا و اما کفروا

 (37/ق)«.انّ فى ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السّمع و هو شهيد»:-(.1)

 .146، ص 15، روح اللّه، صحيفه نور، ج (قدّس سره)خمينى(.1)

 .141حائرى یزدى، مهدى، همان، ص (.2)

 .54بازرگان، مهدى، آخرت و خدا هدف بعثت انبيا، ص (.1)



 .357ص .مكتبة المرتضویة:طهران.دات الفاظ القرآنالمفر.ق.ه 1362.راغب اصفهانى، حسين بن محمد(.1)

 .74، ص 3حویزى، عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، ج (.1)

 .همان جا(.2)

 .همان جا(.3)

 .همان جا(.4)

 .26ص .المرکز العربى للكتاب:دمشق».غزالى، محمد بن محمد، جواهر القرآن(.1)

 .118ص  ،14طبرى، محمد بن جریز، جامع البيان، ج (.2)

، ص 2، ج ...منتظرى، حسينعلى، دراسات فى والیة الفقيه و:به نقل از.)56ابن حزم، على بن احمد، المحلى، ص (.1)

71). 

 .81، ص 7طباطبائى، سيّد محمد حسين، همان، ج (.2)

 .27، ص 2طبرسى، فضل بن حسن، همان، ج (.3)

 .22، ص 1منتظرى، حسينعلى، همان، ج (.1)

 .باره خواهد آمد ر دراینتوضيح بيش ت(.2)

 .587، ص 1حویزى، عبد على بن جمعه، همان، ج (.1)

 .152، ص 2طبرسى، فضل بن حسن، همان، ج (.2)



 .123، ص 5طباطبائى، سيّد محمد حسين، همان، ج (.3)

 .511، ص 1منتظرى، حسينعلى، همان، ج (.1)

 .53بازرگان، مهدى، آخرت و خدا هدف بعثت انبيا، ص (.2)

 .57ان، ص هم(.1)

  .51و52و53صفحه  -کتاب والیت فقيه  .1

  .53و54صفحه  -کتاب والیت فقيه  .2

  .54و55صفحه  -کتاب والیت فقيه  .3

  .61و62صفحه  -کتاب والیت فقيه  .4

  .2/2/68 -122صفحه  -21جلد  -صحيفه نور  .5

  .28/8/57 -141صفحه  -3جلد  -صحيفه نور  .6

  .2/2/68 -122صفحه  -21جلد  -صحيفه نور  .7

 .83و84صفحه  -کتاب والیت فقيه  .8

 

 

 
 


