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Proving jurisprudence in creating an Islamic government 
 

 

Abstract: 

According to the jurisprudential literature, the right of sovereignty belongs only to 

God, the Prophet and the Infallibles (AS), which continues in the era of absence by the 

jurists, and this position and proof of government in jurisprudence arises from a social 

need for the practice of jurisprudence This type of government is the government of 

justice, which strengthens the Islamic rules and the supremacy of the right, and 

ultimately leads to the realization of justice in society. In Western political thought, 

God's legislative lordship is denied, and the source of the legitimacy of governments is 

determined by social contracts. In this type of view, government is a customary matter 

in which religion and sharia have no right to interfere and withdraw from the political 

sphere. Political science is also formed on the basis of the above and the governing 

propositions follow it. But in jurisprudential political thought, the divine legislative 

lordship includes all social aspects of societies, including sovereignty. Therefore, it is 

necessary to apply political propositions and issues based on the divine installation. 
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 اثبات فقه در ایجاد حکومت اسالمی

 1رسول علیخانی

 2اکبر فالح

 3محمد علی خیراللهی

 

       چکیده

 بواسدد   یبددت غ درعصدد می باشدددهک   ین)ع(معصوم و رسول و خدا آن از تنها حاکمیت  حق بیات فقهیطبق اد       

ب خاست  از یک نیدداز اجتمدداعی در  بددال عمقکدد د فقدد    ،فق و این جایگاه واثبات حکومت در    یابد می استم ار فقهاء

احکام اسالمی وب تدد ی هک  باعث تقویت شدن  است  عدل حکومت  حکومت، نوع این  هدرحوزه حکومت داری است 

 بی ربوبیت تش یعی خداوند غدراندیش  های سیاسی    حق ودرنهایت باعث تحقق یافتن عدالت درجامع  خواهد شد.

مش وعیت حکومت ها   اردادهای اجتماعی تعیین اسددت. در ایددن نددوع دیدددکاه ها،حکومددت،   أو منش  در می شو نکاا

را ازساحت های سیاسددی کنددار مددی کشددد.   درا نداشت  و خو ر آن  دخالت  دین و ش یعت حق  دام ی ع فی است ک   

کل ک فت  است و کزاره های حاکم ب  آن هم از این مبنا تبعیت می نماید. اما شعقوم سیاسی هم ب  اساس مبنای فوق  

ی جوامع از جمق  حاکمیت می شود. بناب این عون اجتماؤ ،ربوبیت تش یعی الهی شامل هم  شفقهیدر اندیش  سیاسی  

   م است کزاره ها و مسائل سیاسی بنا ب  مبنای نصب الهی ت بیق ک دد.الز

 نصب حاکم،کون  های مش وعیت،حکومت اسالمی،فق    :هاکقید واژه
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 سالمی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل،ایران)نویسنده مسؤول(استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ا2

 .استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل،ایران3

 1401/ 2/  12تاریخ دریافت :
 

 1401/ 10/5تاریخ پذیرش: 



 

4192 

 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

 مقدمه  -1

نظام . اینک  ساختار داردقوم سیاسی نقش کقیدی عزاره های ک هی ب   دی تعیین حاکم و ف مان وا در جهت  گونگچ     

ظ  درت چگون  باید باشد، سیاست های نظام ب  اساس چدد  مبددانی تنظددیم فسیاسی و ف آیند  درت، نظی  کسب و ح

، مناسبات حاکمیت با شه وندان و نحوه تعامل جامع  با حاکمیت و پدیده ها و چالش های جدیددد چگوندد  ددمی ک 

ن حکومت و نصددب حدداکم دل  الهی بو أت و مستعیین می شود، وظایف و تکالیف متقابل شه وندان و حاکمیت چیس

 بی ربوبیت تشدد یعی خداونددد غثی  کذار است.دراندیش  های سیاسی  أک  از ط ف خدا است، ب  هم  این کزاره ها ت

مش وعیت حکومت ها   اردادهای اجتماعی تعیین اسددت. در ایددن نددوع دیدددکاه ها،حکومددت،   أو منش  در می شو نکاا

را ازساحت های سیاسددی کنددار مددی کشددد.   در آن را نداشت  و خو دخالت  دیعت حق  ین و ش دام ی ع فی است ک   

کل ک فت  است و کزاره های حاکم ب  آن هم از این مبنا تبعیت می نماید. اما شعقوم سیاسی هم ب  اساس مبنای فوق  

ی شود. بناب این ی جوامع از جمق  حاکمیت معون اجتماؤ ،ربوبیت تش یعی الهی شامل هم  شفقهیدر اندیش  سیاسی  

 الزم است کزاره ها و مسائل سیاسی بنا ب  مبنای نصب الهی ت بیق ک دد. 

 مفهوم شناسی واژه ها-2

 حکومت-2-1

ب  معنی راندن و راننددده مشددتق شددده اسددت   gubernatioو    gubermatorاز ریش  التین    1اص الح حکومت      

راندددن و   دن، ف مان وایی ک دن، سق نت ک دن، حکمحکومت در لغت در معانی  ضاوت ک (55،ص1376)وینسنت،  

باشددد سددق   و  ددوه حدداکمی مددی  ف ماندهی بکار رفت  است. و حکومددت راندددن بدد  معنددی اعمددال و بدد  کددار بدد دن

رسد کدد  شد و ب  نظ  میاص الح حکومت در   ون میان  ب  معنای ف مان راندن بکار ب ده می(104،ص1385دهخدا،)

در وارد زبددان انگقیسددی شددده باشددد.  16در اوایددل  دد ن  government)) ان ف انس   دیملفظ حکومت از ط یق زب

شددود اسددتفاده مددی governmentاسددت و از لفددظ  ف انسدد  مصددداق کقمدد  حکومددت محدددود بدد   ددوه م  یدد 

م  یدد  یددا   رود، این واژه کاهی بدد   ددوهدر ع بی واژه حکومت در معانی کوناکونی بکار می(56،ص1376)وینسنت،

شدددود اطدددالق مدددی    دددوای حددداکم و کددداهی بددد  سیسدددتم حکدددومتی دولدددت و رو  حکدددومتی آنهمددد 

عمددل حکومددت و -1باشددد:(حکومت در عقم حقددوق و اندیشدد  سیاسددی دارای سدد  معنددا مددی94،ص1980)بعقبکی،

هایی ک  عمال س  رشت  ف ماروایی را در یک کشور بدد  دسددت دارنددد، بدد  ویدد ه  ددوه رژیم سیاسی و ارکان-2رهب ی،

-ی اعمددال  دددرت در  الددب در معنای خاص همان رژیم سیاسی است ک  نمودار نهادهای سیاسی و شیوه-3ی ،  م  

-102،صدد 1385کدد دد ) ا،ددی،باشد. در وا ع ط ز اعمال حاکمیت در حکومت مت قددی مددیهای حقو ی میبندی

هادهددای غی ف مددان وا کدد  نهادهای ف مددان وا و نه  و در معنای سوم حکومت م کب است از دوکون  نهاد سیاسی(100

باشد. نهادهای غی ف مان وا در اث کذاری و تهی  و انتقال  درت سیاسی نفوذ می  های ذیشامل احزاب سیاسی و ک وه

حکومت ب   »  :در تع یف دیگ ی از حکومت آمده است (  102،ص1385) ا،ی،  کنندشکل غی  مستقیم دخالت می  ب 

تدد ین  وه  ضائی  و  وه م  ی  باشد، از عمده  دهای سیاسی مانند  وه مققن ،ت و نهاالمعنای سازمانی ک  دارای تشکی

 
1 Government 
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« )عمیددد کنددددولددت بدد  وسددیق  ایددن نهادهددا ت قددی و اعمددال حاکمیددت مددی  عناص  و عوامل تشکیل دولت است و 

  :کنداندرو وینسنت متفک  عقوم سیاسی س  معنا از حکومت ارائ  می(751،ص1389زن انی،

 

  .دهندک  عمل حکم انی را ان ام می  شخ  یا اشخاصی -1

   . وه م  ی  در مقابل  وه مقنن  و دیگ   وا ب  معنای مناصب اج ایی -2

ب  اعتقاد شددهید صدددر حکومددت (55،ص1376)وینسنت، کنندک وه سیاستگزارانی ک   وانین را تصویب و اج ا می-3

می و ب  همین جهت بارها ب  حاکم اسددم السامت ب  اساس ش یعت ا م عبارت است از رعایت و حفظ شؤونالدر اس

 »مَسؤولٌ عَن رَعیتِ  کُقُکُم راع و کُقُکُم«  ق شده است همانگون  ک  در حدیث الف مانب داران نام رعیت اط راعی و ب 

توان کفت حکومت، نوع سازماندهی و در نهایت می(11،ص1378( آمده است )جمشیدی،  768،ص  1414)م قسی،  

دولت بدد    باشد. ب  بیان دیگ دهنده دولت یا کشور است، می درت سیاسی ک  جزء تشکیل  یت وت قی بی ونی حاکم

.عالم  صدددر در شددودسیاسی نیز یاد مددی کند. از حکومت ب  عنوان رژیموسیق  حکومت است ک  اعمال حاکمیت می

ت و حفظ شؤون امت ب  حکومت در دولت اسالمی عبارتست از رعاینویسد:  »تع یف حکومت از دیدکاه اسالم می

رعیددت« » اسالمی و ب  همین جهت بارها ب  حاکم )ف مان وا( اسم »راعی« و ب  ف مانب داران )م دم( نام  اساس ش یعت 

و ...(   38/ 72»رعیدد «( )م قسددی    اطالق شده است همانگون  ک  در حدیث ش یف )کقکم »راع« و کقکم مسئول عددن

م شهید ب  مفهوم و محتددوای نظدد ی و مفهددومی یددا چیسددتی و ماهیددت در این ا اما(6ق،ص1410آمده است.« )صدر،

حکومددت یعنددی  توج  دارد ن  ب  شکل ظاه ی آن ب  مثاب  یک نهاد. استنباط ما از این سخن این اسددت کدد   حکومت 

اسددالمی را در درون دولددت اسددالمی و بدد    حفظ مصالح و شؤون امته و حکومت اسالمی نیز مصالح و شؤون امت 

 کند. ت و دین اسالم حفظ میمبنای ش یع

 :  تع یف فوق ب  چند نکت  باید توج  ک د در ب رسی

آیددد و در وا ددع بوجددود مددی  هددای آنها و مسئولیت حکومت در درون دولت اسالمی و ب ای تحقق اهدافه آرمان-1

قق اهداف خددود و تواند ب ای تحدولت اسالمی می بخشی یا رکنی از دولت و نظام کقی سیاسی جامع  است. بناب این

حفظ مصالح و شؤون جامع  ب  مبنای دین اسالم و با توج  ب  مقتضددیات   ت ین آن اهداف یعنی رعایت وب  وی ه مهم

 . نظ  خود را بوجود آورد زمان حکومت مورد

مفهوم اساسی و بنیددادی اسددت و   حکومت تنها یک س ی از نهادها و تشکیالت سیاسی نیست بقک   بل از آن یک-2

باشند ب  عالوه در این دید ب  حکومت هم بدد  مفهوم می  دها و تشکیالت سیاسی صورت ظاه ی و ابزار تحقق آننها

 . ب  مشاب  یک هدف شود و همعنوان یک ابزار نگ یست  می

بناب این حفظ مصالح امددت نیددز بدد   . مبنای حکومت دین اسالم ب  عنوان مکتب حق و من ق با ف  ت انسان است -3

تکوینی دارد پس حکومت ب  اسدداس ف دد ت پددا  بشدد ی  کی د و چون این مبنا جنب ن مبنایی صورت میاساس چنا

باشده یعنددی از ناحیدد  وحددی سویی دیگ  حکومت دارای مبنای تش یعی نیز می  کی د و ب  پیش می رود و ازشکل می

 شود.  ینیز تأیید م

 حاکمیت -2-2
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باشددد. بدد  های ف مددان وا مددیدستگاه و م کز تولید ا تدار ب  ه  یک از  حاکمیت نیز ب  معنای  درت ب ت  ف ماندهی   

یا ب  بیان دیگ   درت سیاسی دولددت (،77و71،ص1385) ا،ی،  شودها مشخ  میحیت الاساس حاکمیت تمامی ص

 (  153،ص1388)عباسی، نهاد بی ونی منبعث نشده و ب ت  از آن نیز وجود ندارد ک  از هیچ سازمان و

 حاکم -2-3

و  (و فیصددق  دهنددده160،ص16ق،ج1414ف مان ها )واس ی زبیدددی، در معنای لغوی،)حاکم( ب  معنای تنفیذ کننده   

ق ، 1414(و بازدارنددده از ظقددم و ت دداوز)ابن منظددور ،145،ص2و اخددتالف )فیددومی،بی تددا،ج دپایددان بخددش ت دیدد 

ت بدد  فقیدد  جددامع الشدد ائی اطددالق مددی ( معنا شده است.در نزد فقها ب  امام معصوم)ع( و در زمان غیب140،ص12ج

شود.همان طور ک  )محقق ک کی( و)شهید ثانی( بدان تص یح ک ده اند ب  او )نایب عام( کفت  مددی شددودهچ ا کدد  بدد  

در اصدد الح (162،ص4ق،ج1413هشهید ثانی،266،ص11ق،ج1414صورت کقی و با صفات نصب شده است)ک کی،

 ددانون اسددت و بدداالت  از آن  عالی دولت ک   انون کذار و اجدد ا کنندددهعقم سیاست،حاکمیت یا ف مان وایی را  درت 

( حاکم رئیس دولت و مسددئول اعمددال حاکمیددت اسددت )عمیددد 163،ص1383اند )آشوری،  درتی نیست، بیان ک ده

 ( 664،ص1،ج1389زن انی،

 مقاصد شریعت وحکم حکومتی -3

و از ایددن جهددت اجدد ای   است   (ان، ع ض و مالدین، ج)حکم حکومتی از یک جهت تابع مقاصد اصقی ش یعت     

قحت صدد م» :اندراستا، ب خی از فقها چنین نوشت  بایست در عمل این موارد را لحاظ کند. در همیناحکام حکومتی می

لحاظ نموده. این منافع ب  ت تیب  ششود ک  شارع حکیم ب ای بندکانمی  م، شامل منافعیالعقمای دین اس  الحدر اص 

-آالم یا وسیق  ک دن ب ط ف و ی آنق دین، جان، عقل، نسل و اموال، منفعت نیز شامل لذت یا وسی  حفظ  :عبارتند از

(. همچنین ب خی دیگ  نیز مصقحت را »دفع ، ر دینی، دنیایی یا کسب نفددع 27ق:  1412ی رفع آالم است« )بوطی،  

مقاصد ش یعت در پ تو اصددل مصددقحت، (.در راستای رعایت  85،ص2ق، ج1303اند ) می،دینی یا دنیایی« معنا ک ده

معنددای   بدد »  :نویسدددچنانچ  در همین راب  ، غزالددی مددیکنند.  متفک ان اهل سنت نیز رویک د نسبتا مشابهی اتخاذ می

نسبت بدد    ش ع  صودش ع است و مق  فود و هدصقحت، تأمین مقصو دفع ، ر، ... بوده و م اد ما از م  جقب منفعت 

کاندد  باشددد، ایددن اصددول پددن   باشد. پس آنچ  در جهددت حفددظاموال می  ان، نسل ودین،عقل، ج  خقق پنح ام  حفظ

،ددمن اینکدد ، نکتدد  (. 174، 1ق،ج 1413« )غزالددی، شودقحت و آنچ  موجب تفویت آنها باشد، مفسده نامیده میصم

 م ی کدد ا منفعت دنیایی ندارد، بقک  و ب  خی  صاصقحت اختصدینی، م نگاه از قحت این است ک صمهم درتع یف م

 شود، ه  چند از جهت دنیوی منفعتی نداشت  باشددد، چنانکدد  اکدد قحت نامیده میصنیز م  ،باشد  منفعت اخ وی داشت 

، ر داشت  باشد، از نگدداه  یت انسانی و معنوی ف دصام ی دارای منفعت تخیقی یا حیوانی باشد، امّا ب ای عقل و شخ

قحتی است ک  هم م بددوط بدد  دنیددای صمی، مالاسع   در جام  قحت صم»  :قحت نیست. ب  تعبی  جوادی آمقیصدینی، م

 خددود، کتدداب در سبحان خدای  ک   آخ ت  یحسن   هم  و  باشد  ی دنیان حس  م دم باشد و هم م بوط ب  آخ تشان، هم

 عددذاب و نا حسن  اآلخ ه فی ن  وو منهم من یقول ربّنا آتنا فی الدنیا حس»  :کندچنین بیان میرا    مومنان  یجامع   شعار

ک  چیزی ب  وی باشد.  هم ب  سود آخ ت  و  قحت وا عی انسان است ک  هم ب  سود دنیاصچیزی م  (.201بق ه،)  «النار

الح اخدد وی انسددان صدد نیست و وحی الهددی کدد  از م قحت صآسیب ب ساند، م شسود دنیای انسان باشد، ولی ب  آخ ت

قحت دنیددا و آخدد ت اوسددت و از صب  چیزی ک  مکند  راهنمایی و ت غیب می  مانند منافع دنیوی با خب  است، وی را
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را در ب   الح دنیوی ویصه  چند ب  حسب ظاه ، م  کند،فساد اخ وی ب ای او در پی دارد، نهی می  و  چیزی ک  ، ر 

« اخدد وی انسددان اسددت   -دنیددوی    الحصدد های ش عی و باید و نبایدهای دین، ب ای تأمین مل و ح امالداشت  باشد. ح

 بایسددت دارایشود، مددیقحت جامع  اتخاذ میصبناب این حکم حکومتی ک  ب  مبنای م(.466ص،1379)جوادی آمقی،  

شددود. بدد  محسددوب نمددی دهد. بناب این، صدور این نوع حکم، تشدد یع   شش ای ی باشد ک  اهدا ش یعت را نیز پوش

را بدد  جددای حکددم  «مقدد رات»شدد عی، عنددوان  همین مبنا یکی از فقها ب  منظور تمایز بین این حکم و سددای  احکددام

ک  باید افددزود، (. ب  عالوه، وی کی یا ش ط دیگ ی 269ق،ص1419)سبحانی، یا حکومتی پیشنهاد داده است   حکومی

م صددادر الو ب   اری نظم و حفظ نظددام اجتمدداع و اسدد   قحت عمومیصرعایت م  فبا هد  آن است ک  حکم حکومتی

اساسی را مدددّنظ  ف در صدور این کون  احکام، این هد میالزم است حاکم اسالو (. 65،ص1362)طباطبایی،شود  می

الح جامع  بش ی صحفظ نظام ک  خود از بزرکت ین م فبا هد    ار دهد. با این تو،یح ک  چون صدور حکم حکومی

م اعی وا ددع  قحت عمومیصصدور کقی  احکام حکومتی و اج ایی، م  یابد ک  درکی د، ، ورت میاست، صورت می

  .  ک دد

 درفقه حاکمیت باتاث -4

 دلیل عقل-4-1

عقل ب  روشنی ب  بداهت  بح ه ج و م ج و لزوم ا ام  نظام و حفظ مصالح عمددومی اجتمدداعی، بسددی و توسددع      

نماید و این امور جز در سای  حکومت صددالح مع وف، رفع ظقم و فساد و دفاع ازجامع  در مقابل تهاجمات حکم می

ستق ار دولتی این چنین نیز جز ب  واس   پذی   امت و اطاعت آنان میس  نخواهددد ک دد. اعادل  درتمند محقق نمی

ف اهم ک دد و ه چ  عقل بدان حکم نماید،شدد ع نیددز بدد  آن حکددم خواهددد   بود. این هم  ب  حکم عقل واجب است 

 :پذی  خواهد بودحال پدیداری دولت ب  یکی از س  ط یق زی  امکان.نمود

 مالک هم  چیز است،   نصب از ط ف خداوندی ک -1

  ه  و غقب  ب  امت و مقت،  -2

 .انتخاب آن از ط ف مقت  -3

. درزمین  صورت اول در زمان حا،  ف ض این است ک  نصب از سوی خداوند ب  واسدد   ادلدد  ثابددت نشددده اسددت 

  خالف این ام .شماردشکل دوم پدیداری دولت ظالمی است ک  عقل آن را  بیح می(493، ص1ق، ج1408،منتظ ی)

باشد و عقل، حکم ب  اطاعت ازچنددین حکومددت و تسددقیم در ب ابدد آن را سق   انسانها ب  اموال و نفوس خودشان می

خداوند در ،می  انسددان غ یددزه انتخدداب را  دد ار .ماند، راه انتخاب م دم است دهد.بناب این تنها راهی ک  با ی مینمی

فَبَشدد   عِبدداد الددذّین یسددتمعون التقددولَ فیتّبعددونَ )...: ت وده اسدد داده وبندکان خویش را ب  انتخاب احسددن سددتایش نمدد 

 1.....(اَحتسَن 

 سیره عقال -4-2

دلیل دیگ  ب  مبنای ش عی و دینی حاکمیت مقی استم ار سی ه عقال درهم  اعصار و  دد ون اسددت. عقددال همددواره    

 قیم آنها ب  ایشان دشواراسددت بدد  دیگدد اندرب خی از کارها نایب ک فت ،ان ام بعضی از امورخویش را ک  اج ای مست

 
 17-18سوره زم /آی  1
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نمایند. از جمق  امور عمومی ک  جامع  بدان نیازمند بوده و تحقق آنها متو ف ب  مقدمات فدد اوان و دددرت واکذار می

هددا مدد دم زمامدددار باشد. در این زمین می....باشد، اموری نظی  دفاع از کشور،راهسازی، وسایل ارتباط جمعی وزیادمی

رسددانند.همین طورنسددبت بدد  نمایند وامور را ب  دست او سپ ده او را در ان ام کارها یاری مددیرا انتخاب می  توانایی

اج ای حدود و تعزی ات و فصل دعاوی ک  امکان تصدی ف د ف د م دم در آنها وجود ندارد و موجبات ه ج و م ج 

و نماینددده آنددان دراجدد ای امددور عمددومی  آیددد. بندداب این والددی جامعدد  بدد  منزلدد  نایددب و اخددتالل نظددام پدیددد مددی

انددد نددوعی حکومت ان ددام داده  ام   ب  اعتقاد ب خی آنچ  عقال در طول تاریخ در  (494،ص1ق،ج1408،منتظ ی)است 

باشددد.این حکومددت مددی اسددتناب  و توکیددل اسددت. در حقیقددت والددی وکیددل و مدد دم موکددل و مددورد وکالددت، امدد 

های البالغ  دریکی از نام نه   در  عقی)ع(.حض ت  1نیز امضا نموده است   ام عقالئی ِمستم درهم  اعصار ش ع مقدس

 منتظ ی()فددانکم خددزّان ال عیددال و وکددالء االمالوسددف اء االئمددال)  :نویسدخویش ب  اصحاب خ اج و مالیات چنین می

 .باشیدداران م دم، وکیالن امت وسفی ان رهب ان خویش میشما خزان  (495،ص1ق،ج1408،

 بیعت -4-3

در تاریخ زمامداری پیامب  اک م)ص( و خقفای پس از آن حض ت،عنص  بیعت همواره م  ح بوده است.البت  بیعت    

هددای مشدد وع ونامشدد وع  ازجمق ،تقسددیم بدد  بیعددت . ت بحث   ار ک فتدد  اسدد  تقسیماتی دارد ک  درجای خود محل

ی مبتنی ب آن وجاهت شدد عی ومبنددای نبوده وه کون  حاکمیتد های نامش وع مورد تأیی  است.ت دیدی نیست ک  بیعت 

توانند مورد استناد ما در این بحث   ار کی ند.ازجمق  اند میهایی ک  مورد تأیید ش ع   ار ک فت   دینی ندارد.اما بیعت 

آنها بیعت م دم با امی المؤمنین عقی)ع(پس از  تل عثمان است. آنان و تددی بدد  سدد اع عقددی)ع( رفتندددتا بددا او بیعددت 

رها کنید و س اع غی    م ا  : )بتدا از پذی   استنکاف نمود و با این عبارت آنها را مورد خ اب   ار دادکنند،حض ت ا

من نیزهمانند یکی ازشما خواهم بود و چ  بسا نسبت بدد  کسددی کدد  او را بدد    من روید ...درصورتی ک  م ا رها کنید

تددوان اسددتنباط از این جهددت مددی(271،ص92تا،خبی  صبحی صالح،)2ت  وشنوات  باشماید از شما م یعوالیت کماشت 

طالب، ام حکومت و حاکمیت، بدد  دسددت خددود مسددقمانان اسددت و آنددان ابینمود ک  م ابق با این ف مایش، عقی بن

حضدد ت در ارتبدداط  دیگ ی، م ابق نقل.سپارندکی ند وب  اف اد واجد ش ایی میهستند ک  تولیت امور را ب  دست می

 باشددد.م دم این خالفت و حکومت ام  شما و م بوط ب  شما می)  :گام بیعت م دم با وی ف مودبا ام خالفت و ب  هن

من ددوق (193)ابددن اثی ،بددی تددا،ص  3(احدی را در آن حقی نیست مگ  آنک  شما امارت و خالفت را ب  او داده باشید

 باشد.س نوشت سیاسی و اجتماعی خود می ص یح این جمالت، کویای حقانیت و مش وعیت دخالت م دم در

 امت -4-4

دهند و مقبولیت حکومت در کدد و ر ی و نظدد  مدد دم ت ین بخش حاکمیت را تشکیل میامت یا م دم مسقمان مهم   

م دمی است کدد  در آن رهبدد ، حاکمیددت خددود را هددم از   –است. بناب این، حاکمیت مورد نظ  یک حاکمیت ش عی  

کند و ب  عبارت دیگ ، مش وعیت و مقبولیت را با هم داراست. او انتخاب م دم کسب می  جانب ش ع و هم از جانب 

کوید: تعیین م جع کواه ب  امت ب  وسیق  صفات و مشخصددات عمددومی اسددت کدد  از سددوی خداونددد باره میدر این

 
 ش ع منعی نسبت ب  آن صادر نشده باشدتواند دلیل ش ع محسوب ک دد ک  از ط ف سی ه عقال و تی می 1

 (دَعونی و التتَمِسوا غی ی ... وَ اِن ت کتتُمونی فانا کَاَحدِکُم ولعقّی اَستمعُکُمُ و اَطَوعُکُم لِمَنت وَلَّیتتُموه اَمت َکُمت) 2

  ...(ایّها النّاس! اِنّ هذا اَمت کُم لیسَ لِاَحِد فی  حَقّ اِلّا مَنت اَمَّ تُم) 3
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اب را آکاهاندد  ان ددام بینی شده استه ولی ت بیق آنها با م اجع، ب  عهده خود امت است ک  باید مسئولیت انتخدد پیش 

 (54ق،ص1399دهند )صدر،

 وحل وفصل حکومتی شورا -4-5

 آیات   آن م تبی با شورا -الف

 و الذین استَ ابوا لِ َب هِم و اَ اموا الصقوةَ و اَم ُهُم شورا بینهمه  سوره شوری: ) 28آی -

 (القَّ   و شاوِرهم فی االم  فاذا عَزَمَت فَتََوکَّل عقیسوره آل عم ان: ) 159آی -

 :آیات فوق ب  اموری چند داللت دارند

 .تأکید و تشویق ب  اصل مشورت -1

درآیدد  شدد یف  وروایات،انصدد اف بدد  (ام )زی ا کقم  همقبولیت مشورت در ام حکومت و امور سیاسی و اجتماعی -2

 (3بی تا،خالح،صبحی ص()فقما نهضت باالم  نکثت طائفال ...)ف مایدحکومت دارد،نظی موردی ک  حض ت عقی)ع(می

  .... و تی ا دام ب  حکومت ک دم، ک وهی پیمان شکستند

اک  ازآیات فوق نتوانیم مبنای دینی تنفیددذ و اجدد ا   ریزی حکومتیکی ی و ب نام ثبوت مشورت در م احل تصمیم  -3

 ده از آراء دیگدد انها ب  اساس مشورت و استفاکی یرا از ط یق شورا اثبات نماییم حدا ل این آیات در زمین  تصمیم

دانیم ک  اصل والیت و حکومت پیامب  از ط یق شورا ان ام نگ فت  است اما پیامب  با هم  عظمت هم  می.داللت دارد

و عصمتی ک  از آن ب خوردار بوده است مأموریت داشت  است ک  با مسقمانان درامور آنان ب  مشددورت بپدد دازد. ایددن 

کدد دد وظیفدد  دهد و تی پیامب  مأمور بدد  چنددین امدد ی مددیرا ب  خوبی نشان میجهت جایگاه کقیدی شورا در اسالم  

 .مند نیستند معقوم خواهد بوددیگ ان ک  از مقام عصمت نیزبه ه

 روایات م تبی با شورا -ب

اموراجتمدداعی و سیاسددی وجددود دارد. از   در(شورا)درزمین  مورد بحث،احادیث و روایات ف اوانی درمقام تأکید ب     

باشد. مبنای ش عی شددورا در محدددوده خددود بدد  خددود م تبی با زمامداران می موع  این احادیث ک  بعضاً مستقیماًم 

 :شودک دد.در زی  دو نمون  ازاین روایات نقل میاستفاده می

ه  کدد  بخواهددد میددان کدد وه مسددقمانان تف  دد  بیندددازد د)روایتی ازپیامب  اک م)ص( نقل ک دیده است ک  ف مودن -1

ق، 1408،  منتظدد ی)1دحکومت ب  امت راغصب نماید وبدون مشورت با م دم متددولی امدد  آنددان کدد دد او را بکشددیو

 (497،ص1ج

ه ک  استبداد ر ی داشت  باشد هال  خواهد ک دیددد : )نقل ک دیده است ک  ف مودند(عقی)عنیز ازحض ت   روایتی  -2

  (152بی تا،حکمت صبحی صالح،.)2ست و ه  ک  با م دم مشورت نماید در عقول آنان مشارکت جست  ا

 مبانی حکومت، ضرورت واهداف آن در اندیشه اسالمی-5

 دراندیشه اسالمی مبانی حکومت -5-1

عقددل و اختیددار بدد  دیگدد   حاکمیت م قق ب  جهان از آن خداست و انسان ب  جهددت دارا بددودندر اندیش  اسالمی    

اختیار خود   ار داده است. از ط فی جهان ب  اسدداس   سان را درموجودات ب ت ی دارد. لذا خداوند اداره س نوشت ان

 
 (ءکُم یُ یُد اَنت یُف ّق ال ماعال ویَغتصِبَ االمّال اَمت َها و یَتَولّی من غی مشورة فا تقوهُ ....من جا) 1

 (من استبد ب  ی  فقد هقک و من شاورال جال شارکها فی عُقُولها) 2
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چهارچوب این سنن و  وانینی الهی آزاد است. بدد  ایددن اسدداس هددیچکس بدد  دیگدد ی  سنن الهی بنا شده و انسان در

ه ن  دد ار داده شدددالرسددو   اند ک  در همین راستا دو وسیق  در اختیددارندارد. هم  رسل مامور ب  ا ام   سی بوده  سق  

یِ  لَقَدت  رتسَقتنَا رُسُقَنَا بِالتبَیِنَاتِ وَ  نتزَلتنَددا»است، اول کتابه دوم میزان.   ...« مَعَهُددمُ التکِتَددابَ وَ التمِیددزَانَ لِیَقُددومَ النَدداسُ بِالتقِسددت

-ن را مالک و معیار   ار مددیال وه عصمت دارد ک  رفتار رسو ( کتاب همان  انون است و میزان اشاره ب   25)حدید/  

 (50،ص1391ه اراکی،76-77،ص 1380ه جوان آراست ،5،ص1387)جمشیدی،  دهد

می و در جهددت الب  مدار اصول اسدد  در حکومت دینی مبنا اعمال حاکمیت الهی است. اعضا و ارکان حکومت همگی

 باشددند همگددی انونگذاری، اج ا و  ضاوت ک  از شوون حکومددت مددی  .دارندمی کام ب  میالتامین اهداف مکتب اس

سدداختار بدد ای   ت  فقسف  وجودی حکومت و عقت تشکیلهای دینی است. ب  عبارت روشنارز   ب خاست  از دین و

نبددودن مسددقمانان اسددت. چدد ا کدد  بسددیاری از  ی غی می و تحت سق  السازی واج ای احکام اساعمال  درت، پیاده

 (.  54 – 55،ص 1388)امام خمینی،   احکام در سای  حکومت ت قی پیدا خواهد

 دراندیشه اسالمی ضرورت حکومت -5-2

در بحث ، ورت حکومت ب  این مو،وع خواهیم پ داخت ک  چ  چیزی ما را ب  سمت تشکیل حکومددت سددوق    

دهد و ب  بیان دیگ  لزوم وجود حکومت در ع ص  سیاسی و حقو ی اجتماع چیست؟ در باب ، ورت دو دسددت  می

 کنیم:عققی و نققی بیان می

 از منظ عققی  ت حکومت ، ور -الف

است ک  ب  ب خی از آنهددا اشدداره  یل متعددی م  ح شدهلدر خصوص مبانی عققی ، وری بودن وجود حکومت د   

  .خواهیم ک د

دچددار تعار،دداتی خواهنددد شددد و  ها نیازهای کوناکونی دارند ک  در تامین این نیازها و استفاده از طبیعت انسان-الف

  .باشد تا محی ی مناسب ب ای همگان ف اهم آورد  اید  درتی وجود داشت شوند. لذا بب خی متض ر می

شددوند کدد  حددل و فصددل و مددی فات و منازعدداتیالبا توج  ب  کست   جوامع انسانی انسانها در جامع  دچار اخت-ب

 رسیدکی ممکن نخواهد بود. و این ام  تنهددا از عهددده حکومددت   رسیدکی ب  آن جز از ط یق هیئت دادرسی و م جع

 .  ساخت  است 

ایددن زندددکی اجتمدداعی بدددون وجددود  انسان موجودی مدنی بال بع است. لذا باید در اجتماع زندکی کند و روابی-ج

کددذاری کنددد. و کددذاری و مقدد راتباید حکومتی باشد تا ،دداب    ،وابی ب  ه ج و م ج من   خواهد شد. در نتی  

نظددارت  اه و  درتی باشد تا آن را اج ا کند و ب  اج ای آنمق رات کافی نیست چ اک  باید دستگ  همچنین تنها وجود

ه 3-4،صدد 1409ه منتظدد ی، 751 -755،صدد 1389)عمیدددزن انی، صددورت کیدد د تددا تخقفددی بوجددود نیایددد

 (70،ص1391اراکی،

 ازمنظ آیات وروایات  ، ورت حکومت  -ب

م، ماهیددت الب  جامعیت دیددن اسدد  یز وجود حکومت ب ای جامع  بش ی ام ی مسقم میباشد. با توج از منظ  اسالم    

ای است ک  بدون وجود حکومت امکان تحقق پیدددا می ب  کون الاس   وانین و دستورات اجتماعی، ا تصادی و سیاسی

  .نخواهد ک د
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 213نیازمند ب  حکومت بوده است. آی   ت ب  این ام  دارند ک  جامع  بش ی هموارهالل  آن ک یم هستند ک  دآیاتی از 

َکانَ النَّاسُ  ُمَّالً وَاحِدَةً فَبَعََث القَّ ُ النَّبِیِّینَ مُبَشددِّ ِینَ وَمُنتددذِرِینَ وَ َنتددزَلَ مَعَهُددمُ   »  .  بق ه در این باره اذعان داردسوره مبارک 

  ُوتُوهُ مِنت بَعتدِ مَا جَاءَتتهُمُ التبَیِّنَاتُ بَغتیًا بَیتددنَهُمت  التکِتَابَ بِالتحَقِّ لِیَحتکُمَ بَیتنَ النَّاسِ فِیمَا اختتَقَفُوا فِی ِ  وَمَا اختتَقَفَ فِی ِ إِلَّا الَّذِینَ

تَقِیمٍفَهَدَى القَّ ُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اختتَقَفُوا فِی ِ مِنَ التحَقِّ بِإِذتنِ ِ  وَالقَّ ُ یَهتدِی مَنت یَشَاءُ إِلَى صِ َ  19« همچنددین در آیدد  اطٍ مُسددت

مَددا وَمَا َکانَ النَّاسُ إِلَّا  ُمَّالً وَاحِدَةً فَاختتَقَفُوا  وَلَوتلَا کَقِمَالٌ سَبَقَتت مِنت رَبِّکَ لَقُضِیَ بَیتنَهُمت فِی  ت: »سوره مبارک  یونس آمده اس

وَلَددا  ۖ  ةً وَلَوت شَاءَ رَبُّکَ لَ َعَلَ النَّدداسَ  ُمَّددالً وَاحِدددَ  سوره مبارک  هود آمده است، »  118« و همچنین در آی   فِی ِ یَختتَقِفُونَ

ف وجددود داشددت  اسددت و الای اختشود ک  در اجتماعات بش ی در ه  دورهمی« از این آیات استفاده  یَزَالُونَ مُختتَقِفِینَ

کدد   ضدداوت در اختیددار   های الهی است.  درتفات جامع  بش  ب  اساس آموزهتالجهات بعثت انبیاء حل اخ  یکی از

ت ین م جع جامع  باشد ک  کسی توان مقابقدد  الباید با  فالزی ا م جع حل اختاوست ناکزی  حاکم جامع  نیز میباشد،  

فات جامع  نیاز ب  حکم و  ضاوت است و آن نیز نیاز ب  حکددومتی تالب ای حل اخ  با آن وجود نداشت  باشده بناب این

 نمایددد،دد وری مددی امدد ی فات است نیاز ب  حکومددت التا آن را متقبل شود و از آن ا ک  جامع  مشحون از اخت  دارد

آنهددا اشدداره  شمار است ک  در این کوتاه سخن ب  یکددی از  ، ورت حکومت بیروایات دال ب   (71،ص1391)اراکی،

إِنَ ُ لَا بُدَ لِقنَاسِ مِنت  َمِی ٍ بَ ٍ  َوت فَدداجِ ٍ یَعتمَددلُ   د: »ف مایناست ک  می  (مالالسعقی )شود. روایت مع وف حض ت امی   می

بُلُ وَ ی  التمُؤتمِنُ وَ یَستتَمتتِعُ فِیهَا التکَافِ ُ وفِی إِمت َتِ ِ   بَقِغُ القَ ُ فِیهَا التأَجَلَ وَ یُ تمَعُ بِ ِ التفَیتءُ وَ یُقَاتَلُ بِ ِ التعَدُوُ وَ تَددأتمَنُ بِدد ِ السددُ

تَ َاحَ مِددنت فَدداجِ   یُؤتخَذُ بِدد  تَ ِیحَ بَدد ٌ وَ یُسددت عِیفِ مِددنَ التقَددِویِ حَتَددی یَسددت ( )جمشددیدی، 40هدد  البالغدد : خ بدد  « )نلِقضددَ

 ( 4،ص1409همنتظ ی،3،ص1387

 دراندیشه اسالمی  اهداف حکومت -5-3

ب  اساس دین شددکل ک فتدد  و   می، حکومتی است ک  تمامی ارکان آنالم یا حکومت اسالز دیدکاه اسحکومت ا      

حدداکم در امدد  حکومددت دخالددت آرا و منویددات شددخ     وانین و مق رات اج ائی آن ب ک فت  از احکام دینی باشددد

 .کنددداست ک  در چارچوب  وانین الهی، و در راستای مصالح عمومی حکومت می  نداشت ، بقک  شخصیت حقو ی او

)مدد ادی و  فقددی خدددای متعددال حددق  انونگددذاری دارد  کدد  حدداکم تنهددا م دد ی احکددام الهددی اسددت. چدد ا

افدد اد و جامعدد   در جامع  ب ای تق ب اختیاریمی، بست سازی و هدایتگ ی  الغایت حکومت اس(85،ص1389ف وتن،

نظم و امنیت، ا تصاد و رفاه، عدالت، ت بیددت   ب  خداوند از ط یق عبودیت و مع فت اهل ذک  شده است، البت  آزادی،

-9،صدد 1389)فددوزی،  کی نددددر ذیل عبودیت و مع فت اهل جددای مددی و تعالی انسان نیز جزء اهدافی هستند ک 

ها ب  سمت شدن و مقدددمات راهنمایی انسان :اندمی را در دو مورد بیان نمودهالف حکومت اسب خی مهمت ین هد(.7

 می را مدین  فا،ق  ساختن و مبددادی تمدددن راسددتین را مهیددا نمددودن والکشور اس  سی  و سقو  آنها را ف اهم ک دنه

هددای است ک  خقیف  همدد  کمددالفت الهی این  الزم  خال  .اصول حاکم ب  روابی داخقی و خارجی آن را تبیین نمودن

هددای وجددود مظهدد  است ب  اندازه سع  هستی خود فدد اهم نمددوده و در همدد  آن کمددال  مستخقف عن  را ک  خداوند

هددا از خدد وج انسددان می کدد السبحان   ار کی د. از این رو بقی  اهداف نسبت ب  هدف اصددقی حکومددت اسدد   خداوند

می متصدی رشددد الدر حوزه ف هنگی حکومت اس(  2،ص1371)جوادی آمقی،  ظقمت ب  نور است هدف ف عی است 

هَُو الَّذِی بَعََث فِی التأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنتهُمت یَتتقُددو عَقَددیتهِمت آیَاتِدد ِ وَیُددزَِکّیهِمت   »  تزکی  آنان است   عقم و دانش شه وندان در کنار

در جاهقیت جدید یددا کهددن (. مشکل جامع   2« )جمع /   لُ لَفِی ،َقَالٍ مُبِینٍوَیُعَقِّمُهُمُ التکِتَابَ وَالتحِکتمَالَ وَإِنت َکانُوا مِنت  َبت
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ت دو عامل   عددی اللدانستن است. یعنی جهالت و ، همانا ندانستن اصول تمدن ناب یا عمل نک دن ب  آن ب  ف ض

نظدد  م رسالت دوم حکومت اسالمی ذیل هدف مدین  فا،ددق  رشددد ا تصددادی اسددت. در.انح اط جامع  جاهقی است 

مقابل خداوند مالددک نیسددتند و از   های دیگ  مالک دست ن  خود هستند اما درها در مقابل انسانم ه  چند انسانالاس

ب  مص ف ب سانند. از این روست ک  و تی بدد  موجددب دسددتور   این رو درآمد خود را باید با توج  ب  دستورات الهی

مالکیددت  و امثال آن داده شود کسی حق ندارد ب  استناد حددقدرآمد ب  عنوان خمس، زکات   زم است بخشی ازالالهی  

دد )جددوادی اعث مح ومیددت جامعدد  کدد ب از ادای این تکقیف س  باز زند. ب  بیان دیگ  اصل مالکیت خصوصی نباید

ا تصددادی، رشددد  می در کنار رشددد ف هنگددی والسومین بعد تحقق مدین  فا،ق  در جامع  اس(  3-7،ص 1371آمقی،

از مواهب طبیعددت از سددی ه پیشددوایان دیددن   ها ب  به ه ب داری کاملوانین الهی عالوه ب  ت غیب انسانصنعتی است.  

چهددارمین بعددد حکومددت (9،ص1371)جوادی آمقددی،  عص  خود دارد  هایت ین فناوریکی ی از پیش فت مبنی ب  به ه

-ست. اصول کقی این رشد را مددیالمققی اداخقی و بین  می در ح کت ب  سمت تحقق مدین  فا،ق  رشد حقو یالاس

رعایت عهد (.279)بق ه/   پذی ی ال تَظتقِمُونَ وَ ال تُظتقَمُونک ی و سق  نفی ه کون  سق  :توان ب  این نحو خالص  ک د

ن را عدددم در نق   مقابل مهمت ین دلیل نبدد د بددا مسددتکب ی(.34)اس ا/   ها:  وتفُوا بِالتعَهتدِ إِنَ التعَهتدَ کانَ مَستُؤاو پیمان نام 

(.رعایت امانت و پ هیز از خیانت در امددوال 12)توب /   لَهُمت   َیتمَانَ  لَا  إِنَّهُمتفَقَاتِقُوا  َئِمَّالَ التکُفت ِ    :پایبندی ب  عهدها بیان ک د

 ( 58)نسا/   ا َهتقِهَإِنَّ القَّ َ یَأتمُ ُُکمت  َنت تَُؤدُّوا التأَمَانَاتِ إِلَى  و حقوق »

 برآمد -6

 درت سیاسی ک  جز تشکیل دهنده دولت یا کشور است،   ت، نوع سازماندهی و ت قی بی ونی حاکمیت وحکوم     

 کند. از حکومت ب  عنوان رژیددم سیاسددیب  وسیق  حکومت است ک  اعمال حاکمیت می  باشد. ب  بیان دیگ  دولت می

هددا فات میان انسانالاخت کی و حلوجود  درتی ب ای ف اهم ک دن محی ی مناسب ب ای همگان، رسید.شودنیز یاد می

باشددد. در آیددات ئل عققی تشکیل حکومت میالد دهنده ب  زندکی اجتماعی از جمق کذاری و نظمو همچنین مق رات

هددای دینددی مبنددای حکومددت در حکومددت .در باب ، ورت م  ح شده است   ئل کوناکونیالمی نیز دالو روایات اس

ر یا غی  دینی ب  اسدداس  دد ارداد اجتمدداعی، الهای سکو حالیک  در حکومت   اج ای احکام و دستورات الهی است. در

 .باشدک  اساس می  است  ت انسانالتمای  خواست  و
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