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  نگاهى کوتاه به زندگى و مبارزات
  )العالى مدظله(  حضرت آیت اهللا العظمى روحانى

العظمى سید محمدصادق حسینى روحانى در پنجم محرم سال  اهللا  حضرت آیت
هاى برجسته  از جمله خاندان» حسینى روحانى«خاندان . دنیا آمد ش در شهر قم به 1305 /  1345

روحانیان و علماى فراوانى از آن برخاسته و به کار هدایت مردم در این مذهبى در قم است که 
ندن دوران سطح، درس خارج فقه و اصول را در ایشان پس از گذرا. شهر اشتغال داشته و دارند
شیخ کاظم شیرازى، شیخ محمد حسین اصفهانى، شیخ محمدعلى : آیاتنجف نزد اساتیدى چون 

اهللا  تحصیل وى در درس آیت. و سید ابوالقاسم خویى فرا گرفتندکاظمى، سید ابوالحسن اصفهانى، 
ش   1329خویى، که از یازده سالگى آغاز شده بود، پانزده سال به درازا کشید و پس از آن در سال 

در کنار تدریس، به تألیف آثار فقهى و دینى . به قم بازگشت و به تدریس علوم دینى مشغول شد
  :آنها عبارت است ازترین  همنیز پرداختند که برخى از م

عنوان یک منبع مرجع شناخته شده است  این کتاب بزرگ که به): زبان عربى  به(الصادق   فقه- 1
 41زودى در  چاپ جدید آن به.  جلد بارها در داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است26در 

  .به چاپ خواهد رسید) با ذکر منابع و مصادر(جلد 

 سال 200باشد نزدیک به   جواهرالکالم که شامل تمامى ابواب فقه مىاز تألیف کتاب عظیم 
فقه در دو سده اخیر المعارف تمام ابواب   ترین دایرۀ الصادق اولین و کامل گذرد و کتاب فقه مى

تحریر درآمده، مورد عنایت خاصه تمامى له به رشته  این کتاب که در سنین جوانى معظم. است
این کتاب در میان علماء عامه نیز شناخته شده و . هاى علمیه است  همراجع تقلید و بزرگان حوز

بخش مطالعات (هاى معروف غرب   در دانشگاه» الصادق فقه«کتاب . مورد استناد است
  .یکى از منابع مورد قبول و قابل استناد است) شناسى اسالم

ستداللى ارائه حث ادوره کامل علم اصول فقه که به صورت ب): زبان عربى  به(االصول   زبدۀ- 2
  .باشد  جلد مى6این کتاب در . گردیده است

شیخ » مکاسب«اى است بر  باشد که حاشیه   جلد مى6در ): زبان عربى به(الفقاهه   منهاج- 3
  .اند اى نو و ابتکارى تمامى موارد ارائه شده را بحث و بررسى کرده   که به شیوه4  انصارى
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اهللا مبتکر مسائل مستحدثه و ارائه مسائل   حضرت آیت: )زبان عربى به(المستحدثه   المسائل- 4
 ابتالى این کتاب شامل ارائه مسائل جدید، نو و مورد. جدید با ذکر مسائل فقهى، روایى هستند

  .باشد و قرآنى مىجامعه با ذکر دالیل و مستندات فقهى، روایى 

  )زبان عربى به( جلد 2الصالحین در   تعلیق بر منهاج- 5

  )زبان عربى به( جلد 2الوثقى در    عروۀ تعلیق بر- 6

  )زبان عربى به(النجاۀ   تعلیق بر وسیلۀ- 7

  )زبان عربى  به( رساله در لباس مشکوک - 8

  )زبان عربى به( رساله در قاعده الضرر - 9

  )زبان عربى به( الجبر و االختیار -10

  )زبان عربى به( رساله در قرعه -11

  )زبان عربى به( مناسک الحج -12

  )زبان عربى به( المسائل المنتخبه -13

  )زبان عربى به( رساله در فروع العلم االجمالى -14

  )زبان عربى به( االجتهاد و التقلید -15

  )زبان عربى به( القواعد الثالثه -16

  )زبان عربى به( اللقاء الخاص -17

  )زبان فارسى و اردو  به(المسائل   رساله توضیح-18

  )زبان فارسى به(و اختیار  تحقیقى در مورد جبر -19

  )زبان فارسى و ترکى و اردو به( نظام حکومت در اسالم -20

  )زبان فارسى  به( مناسک حج -21

  )زبان فارسى به( منتخب احکام -22

  )زبان فارسى به(الملل   استفتائات قوه قضائیه و مؤسسه حقوقى وکالى بین-23

  )زبان فارسى به( احکام فقهى مسائل روز -24

 جلد به 4که تاکنون در ): زبان فارسى  به) (هاى مسائل شرعى پرسش و پاسخ(استفتائات  -25
  .صورت سئوال و جواب ارائه شده است

باشد  هاى مسائل شرعى مى شامل استفتائات و پاسخ): زبان عربى به( الف سئوال و جواب -26
  . سئوال و جواب است1000هر جلد شامل .  جلد تهیه شده است6که در 

، 41اهللا بروجردى در فروردین سال   زم به ذکر است ایشان رساله خود را پس از فوت آیتال
  .منتشر کردند
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هایى که به   شرکت فعال ایشان در حوادثى که منجر به انقالب اسالمى شد، از اطالعیه
 و در اعتراض به 1341 هاى مختلف از سوى ایشان صادر شده و نخستین آنها در آبان مناسبت
روش ایشان بسیار تُندتر از دیگر مراجع . آید دست مى هاى ایالتى و والیتى است، به انجمنمصوبه 

اسناد انقالب ها را در  فهرستى از این اطالعیه. وقت مانند آیات شریعتمدارى، گلپایگانى و نجفى بود
صریح هاى ایشان  گونه که گذشت لحن اطالعیه  همان2.توان مالحظه کرد ، مجلد پنجم مى1اسالمى

بیشتر این .  شدیدتر از آنان بود57 ـ 56هاى   چنانکه روش وى طى سالو بسیار انتقادى بود، 
نمونه آن، . طور مستقیم جنبه سیاسى داشت شد که به  در ارتباط با رخدادهایى صادر مىها   اعالمیه

دارم  الم مىصریحاً اع«:  درباره حزب رستاخیر بود که در آن آمده بود1354  اطالعیه ایشان در سال
دخول در حزب جدیدالتأسیس را به این صورت که دولت و مطبوعات و رادیو پس از نطق طراح 

کنند که در آن حزب فعالیت نمایند و باید ایمان به سه   حزب برداشت نموده و مردم را ملزم مى
م الاقل محروم از حمایت دولت خواهند شد، حراداشته باشند واال زندان یا تبعید و اصل 

  3.»دانم مى

از . ارشادى داردنیز هست که جنبه دینى و هایى  هاى ایشان، اطالعیه در میان مجموعه اعالمیه
هاى دکتر شریعتى در  اى که ایشان درباره حسینیه ارشاد و کتاب توان به اطالعیه آن جمله مى

 که در آن اشاراتى که در پاسخ استفتایى است در این اطالعیه ـ.  صادر کرده، اشاره نمود9/8/1351
: ـ آمده است   شدهشناسى اسالم و مسؤولیت شیعه بودن و تشیع علوى و صفوىهاى  به مطالبى از کتاب

و ... هاى نامبرده در این ایام پا به مرحله خطرناکى گذاشته  سخنرانىالذکر و  ه فوقنشریات مؤسس
و با وضع فعلى این ... تمصداق واقعى بدعت در دین و علیه مصالح عالیه اسالم و مسلمین اس

فیلم محمد یشان همچنین در ارتباط با  ا4.دانم  مؤسسه، حقیر شرکت در مجالس آن را حرام مى
حساسیت از خود نشان داده و در تماسى که با االزهر و نیز پادشاه ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  رسول

م بر ضد این فیلم وقتى سعودى ملک فیصل داشت، کوشید تا در اعتراض عمومى جهان اسال
سادات و حافظ اسد درباره مسئله   خطاب به انور1352 اى هم در سال   وى نامه5.شرکت کند

  6.اسرائیل نوشتانان در برابر فلسطین و لزوم اتحاد و یکپارچگى مسلم

                                                           
  1374منتشره توسط مرکز اسناد انقالب اسالمى، تهران، .   1
، 144، 138، 136، 134، 132، 124، 117، 110، 106، 103، 97، 95، 91، 90، 85، 61، 47، 43، 37، 33، 20، صص 5انقالب اسالمى، ج اسناد .   2

 تا اول بهمن همان سال به دلیل محدودیت و زندانى 57از خرداد (، 190، 186، 181، 177، 174، 171، 170، 162، 160، 159، 157، 155، 153، 148
  .هاى ایشان بیش از آن است ایشان فرمودند که آن مجموعه کامل نیست و اطالعیه. 284، 283، 281، 275، 274، )اى صادر نشده عیهبودن، اطال

  38 ـ 37اهللا العظمى سید محمد صادق حسینى روحانى، ص  زندگینامه حضرت مرجع مجاهد آیت: بنگرید.   3
  145اسناد انقالب اسالمى، ص .   4
شان منتشر شده، آمده  هاى فکرى و سیاسى ه توضیحات کافى در روزنامه اطالعات وقت و نیز شرح حالى که از خود ایشان در باره فعالیتدر این بار.   5

  .متن این مصاحبه را بنگرید در سایت ایشان، که تصاویرى هم از روزنامه اطالعات آمده است. است
  . آمده استwww.imamrohani.comایت تصویر آن به خط ایشان در شرح حال ایشان در س.   6
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اهللا  از جمله در ارتباط با مسائل عراق و در حمایت آیت. مسائل عراق نیز مورد توجه ایشان بود
این اطالعیه مربوط به . اى سرگشاده به ایشان نوشت که آقاى حکیم نیز به آن پاسخ داد  امهحکیم ن

  7.ش بود 1344 /  ق 1384 وضع قوانین ضداسالمى در عراق و مربوط به سال

دنبال سخنرانى اعتراضى و انتقادى ایشان، دولت وى را همراه برخى از  ش به 1345در سال 
 در 1346 اى از حوزه علمیه قم، با تاریخ فروردین  ر پایان اطالعیهد. روحانیون دیگر دستگیر کرد

اعتراض به سربازگیرى طالب حوزه علمیه قم، دستگیرى ایشان و بعضى دیگر از علماء مورد تقبیح 
گونه که گذشت، این دستگیرى پس از آن بود که ایشان در یک سخنرانى   همان8.قرار گرفته است

 ایشان پس از آن براى مدتى به زابل، 9.ز الیحه کاپیتوالسیون انتقاد کردعمومى از اعمال دولت و نی
  .سپس یزد و پس از آن میگون تهران تبعید شد که در هر کدام یکسال یا بیشتر به درازا کشید

العظمى روحانى به مناسبت اعدام  اهللا   تعدادى از علماى قم از جمله آیت51همچنین در سال 
العظمى روحانى،  اهللا  هایى صادر کردند که اعالمیه آیت  خلق اطالعیهچندتن از سران مجاهدین

 حوزه 10 اعالمیه شماره«طورى که بخشى از متن اعالمیه وى در  مفصل و بسیار صریح بود، به
  10.درج شده بود» علمیه قم

صورت صریح  العظمى روحانى به اهللا  آیت1356با آغاز رخدادهاى سیاسى در نیمه دوم سال 
دنبال حمله ساواک بسته   به1354 سالمدرسه فیضیه که از . میدان مبارزه با رژیم پهلوى شدوارد 

االسالم ابوالفضل زاهدى و به بهانه تشییع جنازه وى با  زمان با درگذشت حجت شده بود، هم
در جریان باز شدن آنکه نیاز به تأیید و حضور یک مرجع . اجتماع عظیم طالب، مجددا باز شد

العظمى روحانى رفته وایشان نیز پذیرفت تا در مدرسه حاضر  اهللا  ها به سراغ آیت لبهداشت، ط
  11.جاى آورد شده و نماز ظهر را به جماعت به

ش اعتقاد خود را به دولت اسالمى  1355 در سال نظام حکومت در اسالمایشان با نگارش کتاب 
این . ى ولى فقیه نشان داده بودبه ریاست فقها یا به عبارتى تشکیل حکومت اسالمى تحت رهبر

  .رسیدبار در تیراژهاى بسیار باال به چاپ   سه57  ماه  دىکتاب تا 

 شرکت فعال داشت و 1357 و1356هاى   العظمى روحانى در حوادث انقالبى سال اهللا  آیت
شدت انتقادهاى ایشان در مقایسه با . شد طور معمول همراه دیگر مراجع تقلید، یاد مى  نامش به

 پس از اطالعیه 1357 ماه در اردیبهشت. ر مراجع سبب شد تا دولت با او برخورد تُندترى کنددیگ

                                                           
  256، ص 1اسناد انقالب اسالمى، ج .   7
  161، ص 4اسناد انقالب اسالمى، ج .   8
  163اسناد انقالب اسالمى، ص .   9

  223 ـ 222، ص 4اسناد انقالب اسالمى، ج .   10
  73 ـ 70ص ... زندگینامه: شرح مفصل آن را بنگرید در.   11
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شاهى و اعالم روز نوزدهم  شدیداللحن وى درباره اعتراض به اعمال وحشیانه رژیم ستم
اردیبهشت تا   26عمومى، ساواک به منزل وى حمله کرد و از عنوان روز عزاى  ت بهاردیبهش

رمضان، مردم به  25شنبه هفتم این ماه،   اما در سه. اش تحت نظر قرار داد   در خانهشهریورماه او را
با این حال، پس از عید فطر که وى نماز آن عید را بسیار باشُکوه . خانه وى رفته، حصار شکستند

برگزار کرد، مجدداً با یورش نظامیان شاه، ایشان را ) محل فعلى زمین ورزشى حیدریان(در قم 
  .ماه به طول انجامید   کردند تا دىدستگیر

قم با تاریخ قع حمله اول به منزل ایشان در اطالعیه جمعى از فضالى حوزه علمیه شرح ماو
 از جمله اخبار سیاسى داغ 57  رخداد حصر و دستگیرى ایشان در سال12. آمده است8/4/1357

امه مفصلى به جمشید صدوقى ضمن ناهللا   آیت57/ 16/4در . آمد ب مىحسا روزهاى آن سال به
آموزگار درباره مسائل مختلف به وى اعتراض کرد و از جمله مشکالت را این نوشت که دولت 

اهللا حاج سیدمحمد صادق روحانى از مراجع قم را از پس از حوادث اخیر در خانه  حضرت آیت
م و نزدیکانش خود تحت بازداشت قرار داده، حتى تلفن منزل ایشان را قطع کرده و رفت و آمد اقوا

  13.را نیز ممنوع کرده است

. اى صادر کند همین محدودیت سبب شد تا وى نتواند در باره رخدادهاى آن سال، اعالمیه
 در ارتباط با اعالم عزاى عمومى است و پس از برداشته 57  آخرین اطالعیه وى در اردیبهشت سال

قانونى بودن دولت بختیار باره غیر در57 شدن محدویت از منزل وى نخستین اطالعیه در اول بهمن
  14.است

  اى بر کتاب نظام حکومت در اسالم  مقدمه

قمرى است که برابر با   1396حسب آنچه در پایان کتاب آمده، سال  تاریخ تألیف این کتاب، بر
چاپ سوم این کتاب در . شمسى یعنى دو سال پیش از پیروزى انقالب اسالمى است 1355سال 
. باشد  صفحه مى  136هزار نسخه صورت گرفته و جمعاً در قطع رقعى  اژ ده در تیر1357  ماه دى

 الفقاهه منهاجالزم به یادآورى است که ایشان مباحث مربوط به حکومت اسالمى را در مجلد چهارم 
  .اند  آوردهالصادق فقهشان با عنوان    از موسوعه فقهى18 همچنین مجلدو ) بعد   به280 ص(

، اعتقاد به والیت فقیه به معناى داشتن رهبرى سیاسى و م حکومت در اسالمنظامبناىِ نظرىِ کتاب 
کتاب حاضر . شود  تسلط بر امورى است که در اصطالح روز به آن حکومت و دولت گفته مى

کتاب . شوار نباشداى تنظیم شده است تا چندان د گونه فقهى نوشته شده اما متن فارسى آن به

                                                           
  517، ص 4المى، ج اسناد انقالب اس.   12
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عنوان یک متن مهمى که در شرایطى  تاریخى به است، اما به لحاظ بسیار کوتاه و مختصر و عمومى
  .بسیار حساس نوشته شده، از آن یاد شده است

 در نظام جکومت در اسالماالسالم والمسلمین رسول جعفریان در توضیحى پیرامون کتاب  حجت
مى چاپ مرکز اسناد انقالب اسال) 1357ـ  1320(هاى  اسالمى سال  ـ  مجموعه رسائل سیاسى

  :نویسد مى

  :هاى آن چنین است  ده فصل تنظیم شده که سرفصلاین کتاب در سیز

: ؟ فصل سومآیا حکومت در اسالم انتصابى است:  فصل دوم;لزوم تشکیل حکومت: فصل اول
 فصل ;برنامه حکومت اسالمى:  فصل پنجم;طرز حکومت اسالمى:  فصل چهارم;حاکم از نظر اسالم

 : فصل هشتم;وجوب اطاعت حاکم ; فصل هفتم; امتیازى نداردحاکم در حکومت اسالمى: ششم
لزوم تصدّى مقدار ممکن  : فصل دهم;تعیین حاکم در صورت تعدد: فصل نهم ;مدت حکومت حاکم

عالم تابع حاکم جور،  : فصل دوازدهم;تلزوم محدود نمودن حکوم:  فصل یازدهم;از وظایف حاکم
  .ز نیستسکوت عالم جای: فصل سیزدهم ;آفت دین است

عنوان یک حاکم اسالمى یاد کرده  به) صلى اهللا علیه وآله(نویسنده در مقدمه کتاب از نقش پیامبر
و بر این باور است که با انحراف امامت از مسیر خود، علما نیز از قلم زدن در آن باره خوددارى 

آمد و به این ترتیب باز پدید آمدن استعمار، نظریه جدایى دین از سیاست در این اواخر، با بر. کردند
. ترین اصول اسالمى به فراموشى سپرده شد عنوان یکى از کهن هم بحث از حکومت اسالمى به

ایشان با اظهار تأسف از اینکه در مشروطه از قوانین غربى استفاده کردند، از اینکه اخیراً کسانى 
 بحث کنند، اظهار شعف اند تا در آن باره روى نظریه حکومت اسالمى کار کرده و تالش کرده

بحث ایشان درباره والیت فقیه نیز طى درس خارج فقه ایشان مطرح شده و در پایان . کرده است
  .اند با طرح سیزده پرسش اصلى، طرح تنظیم نهایى کتاب را در سیزده فصل ریخته

آیاتى که .  با عنوان لزوم تشکیل حکومت، بحث از ضرورت حکومت اسالمى استفصل اول
عالوه،  به. ترین مستند قرآنى است  االمر واگذار کرده مهم ت را به خدا و رسول و اولىحکوم

عالوه، قوانین  به. اسالم مؤسسات اجرایى داشته و روش حکومت پیامبر نیز شاهد این مدعاست
قوق همه نشانگر آن است که اسالم فقهى، مانند احکام دفاع ملى، احکام جزایى و مالى و احقاق ح

  .ار مستقیم با حکومت داردک  و سر

دو راه وجود دارد انتصاب و .  به چگونگى انتخاب حاکم پرداخته شده استفصل دومدر 
از نظر مؤلف، حاکم اسالم انتصابى و از طرف خداست و افزون بر پیامبر و . انتخاب توسط مردم

ایشان . هستندامامان معصوم که از طرف خدایند، در عصر غیبت، فقها هم منصوب از طرف ائمه 
در ضمن . کند ایت شده بیان مىسپس به راه انتخاب پرداخته و شرحى از مفاسد دموکراسى غیر هد
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میان برخى از روشنفکران اشاره دارد که دموکراسى عمومى را اشاره به اندیشه تازه ظهور 
  .دانند پذیرند و انتخاب را تنها در جوامع پیشرفته راه درست مى نمى

عالوه،  به.  آن است که حاکم اسالمى از نظر اسالم چه کسى استفصل سومپرسش اصلى در 
ایشان تأکید دارد که بحث دین و فقه تنها . هایى باید داشته باشد یک حاکم اسالمى، چه ویژگى
انبیاء نیز براى تحقق . اجتماعى نیز هسته تأسیس یک نظام عادالنه تبیین احکام فقهى نیست، بلک

) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  یکى از وظایف بسیار مهم رسول«به نوشته این مؤلف . اند  همین امر آمده
. »کردن نظام اجتماعى عادالنه و اجراى احکام و قوانین الهى است تشکیل حکومت اسالمى و برپا

 اما در عصر غیبت، امام چه. بنابر این با وجود پیامبر و امام معصوم، پاسخ پرسش اول روشن است
مؤلف در اینجا، به . شود پرسشى است که در بحث از والیت فقیه دنبال مىد بود، این کسى خواه

یکان یکان ادله والیت فقیه از روایات موجود استدالل کرده و به اشکاالتى که در این باره شده یا 
ترین بحث کتاب است که  در واقع این بحث، اصلى. تواند بشود پاسخ داده داده است مى

روایات مربوط به اینکه علما ورثه انبیا هستند، فقهاى . وضوع اثبات والیت فقیه دارداختصاص به م
امناى پیامبرانند، علما خلیفه انبیاء هستند، رجوع در حوادث واقعه به علما و فقها، و نیز مقبوله 

  .حنظله از جمله روایاتى است که به آنها استناد شده است  بن عمر

اکم اسالمى چه شرایطى باید داشته باشد، به شرایط کلى مربوط به اما در پاسخ این پرسش که ح
  .مرجعیت و نیز شایستگى، عدم حرص به مقام، مطیع احکام الهى بودن و جز آن اشاره شده است

ل حکومت در این بخش، به چگونگى شک.  استطرز حکومت اسالمىفصل چهارم در موضوع 
اسالمى است مورد بحث قرار ه ساختار کلى نظام اسالمى پرداخته شده و موضوعاتى که مربوط ب

در نخستین عنوان فرعى، نظام شاهى مورد انکار قرار گرفته و دالیل رد آن از کتاب و . گرفته است
بحث از دموکراسى در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموکراسى، . سنت و عقل ارائه شده است

قلیت ممتازه یا حکومت اریستقراطى نیز مورد حاکمیت ا. اشکاالت این نوع نظام بیان شده است
ت اقلیت بر هاى حکومت مارکسیستى هم که حکوم  نقادى مؤلف قرار گرفته و در ادامه عیب

  .اکثریت است نیز شرح داده شده است

مجرى آن نیز . اش، آن است که قوانین آن آسمانى است  ترین ویژگى اما حکومت اسالمى، مهم
بنابر این تا وقتى . هاى غیردینى تفاوت دارد  براین از بنیاد با انواع حکومتپیامبر و امام است و بنا

عهده مجتهدین است و باید  استنباط قوانین هم به. قانون الهى هست، کسى حق وضع قانون ندارد
رفته یا ماند مسائل مربوط به قوانین فرعى که در فقه مورد بحث قرار نگ  مى. مطابق آن عمل شود

عهده مجتهدین است، اما   در این موارد نیز آنچه باید از متون کلى فهمیده شود به. مسائل اجرایى
از نظر مؤلف، . اى براى مشاوره برگزیند  حاکم اسالمى که خود یک مجتهد است، باید افراد زبده
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. بایست در کنار حاکم وجود داشته باشد  شورى به معناى مشورت است و یک مجلس مشورتى مى
لزوم عمل بر اساس ) صلى اهللا علیه وآله(به آیات و روایات و سیره عملى پیامبروى با استناد 

بیند  احتمالى هم باشد، مصلحت را در آن مىکرده و حتى اگر موجب نوعى ضرر مشورت را بیان 
  .که حاکم به رأى مشاورین احترام بگذارد، کما اینکه پیامبر در اُحد چنین کرد

حکومت اسالمى بر دو اصل ورد بحث قرار گرفته این است که عنوان دیگرى که در این فصل م
کند و این   نائینى نقل مىاالمه  تنبیه وى در اینجا مطالبى را از کتاب .حرّیت و مساوات استوار است

واقع، مؤلف در نگارش نیمه دوم در . یابد  هاى مختلف ادامه مى در بخشها تا آخر کتاب  نقل
صلى اهللا علیه (نمونه هایى که در این بخش از سیره پیامبر. ائینى استکتاب، متأثر از آراى مرحوم ن

توجه . باشد  نقل شده، تقریباً همگى برگرفته از کتاب یاد شده مى) علیه السالم(و امام على) وآله
اش دفاع از حریت   اى که در دفاع از مشروطه داشت، رویکرد جدى  حسب اراده داریم که نائینى بر

  .کرد، در همین دایره بود انتخاب مىهایى که از تاریخ   نمونهمساوات بود و و 

مقصود آن است که پس از تبیین آنکه حاکم . برنامه حکومت اسالمى استفصل پنجم عنوان 
اسالمى چه کسى است، که کسى جز مجتهد متدین و عالم نیست، نظام اسالمى با چه ترتیبى باید 

وزارت یکى از مناصبى است که در . گونه خواهد بوددر واقع، سیستم اجرایى آن چ. شکل بگیرد
مؤلف براى مثال از چند وزارت خانه مانند فرهنگ، بهدارى و . دولت اسالمى وجود خواهد داشت

در اینجا به مناسبت وزارت اقتصاد، اصول اساسى اقتصاد اسالمى را با . اقتصاد یاد کرده است
هاى عمومى،  اصل اشتراک در نیازمندى. ه استرعایت جنبه عدالتخواهانه مورد بحث قرار داد

انفال، حقوق واجبه شامل خمس و زکات، انفاق، تعاون عمومى، تکافل اجتماعى و اقتصاد اسالمى 
وى سپس با اشاره به وزارت دفاع و . ترین اصول اقتصاد حاکم بر حکومت اسالمى است  از اساسى

مى باشد از وزارت تظلمات یاد کرده و نظااسالمى باید در نهایت قوت جنگ و اینکه حکومت 
اینکه این وزارت خانه با همه اهمیتى که براى دفاع از حق ومقابله با ظلم دارد، در دنیاى اسالم 

خواهى و نیز شرایطى که   وى بحثى هم درباره خطر ریاست. مورد فراموشى قرار گرفته است
  .استصاحب منصبان دولت اسالمى باید داشته باشند ارائه کرده 

اختصاص به بحث درباره » حاکم در حکومت اسالمى امتیازى ندارد«کتاب با عنوان  فصل ششم
این نکته است که در نظام حکومتى اسالم، حاکم در ردیف سایر مردم بوده و الزم است تا زندگى 

مت عالوه، در حکو به. طراز با سطح زندگى فقیرترین مردم روزگار را بگذراند اى داشته، هم ساده
  .اسالمى، مردم حق مراقبت دارند و حاکم در مقابل ملت مسؤول است

 درباره وجوب اطاعت از حاکم است که در آیات قرآن هم با تعبیر اطیعواهللا و فصل هفتم
االمر،  مقصود از اولىدرست است که . ید شده استاالمر منکم روى آن تأک اطیعواالرسول و اولى
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لى که حکومت و تسلط است، در بقیه موارد هم اطاعت را واجب ائمه طاهرین است، اما مالک اص
طبیعى . تکیه دارد، استناد کرده است» سمع وطاعت«ایشان در این باره به روایاتى که روى . کند مى

است که اطاعت در اینجا مطلق نیست و مشروط به آن است که حاکم عادل بوده مطابق احکام 
  .اسالمى عمل کند

ایشان به هیچ نظر  به. ه استبحث شد» مدت حکومت حاکم اسالمى«اره دربفصل هشتم در 
العمر حاکم باشد، خود را  حاکمى که مادام. العمر نیست روى این حکومت بدون قید و مادام
عالوه، عدالت شرط اصلى حاکم است و اگر اقدامى  به. داند چندان ملزم به خدمت به مردم نمى
حکومت «به باور وى . رود د، حق حاکمیت او هم از میان مىبکند که او را از عدالت سلب کن

  .»اسالمى محدود است به عمل به کتاب و سنت

داشته باشند،  نفر صالحیت براى رهبرى به این بحث پرداخته شده که اگر چندینفصل نهم در 
 عقد نظر ایشان آن است که در اینجا باید شوراى حل و. چه کسى و با چه روشى باید انتخاب شود

اگر دیگران هم صالحیت داشتند، مناصب دیگر را به آنان . وارد شده و یکى را انتخاب کنند
اندازد و این  خواهى خود را جلو نمى اصوال در حکومت اسالمى، کسى به قصد ریاست. بسپارند

بایست با نظر عقال یعنى همان شوراى حل و عقد باشد  کار به دلیل آنکه یک مسؤولیت است، مى
وى در این باره، نظرى همانند انتخاب مرجع دارد . گذارند  یک نفر مى مسؤولیت را روى دوشکه

این نظرى بود . روند بدون آنکه کسى خود را براى مرجعیت عرضه کند، مردم به سراغ او مىکه 
 یعنى اگر عامه مردم به سمت یک ;که در قانون اساسى اول جمهورى اسالمى هم مورد توجه بود

  .صورت طبیعى او رهبرى را در اختیار خواهد داشت بال کردند، بهنفر اق

در این باره است که حوزه کارى مجتهد سه بخش است، استنباط احکام، فضاوت و  فصل دهم
 و اکنون پرسش آن است که اگر حاکم شرع بر تشکیل حکومت قدرت نداشت، الزم ;حکومت

نظر وى پاسخ مثبت است و حاکم شرع و  گرى کند؟ به تواند تصدى  هایى که مى است در بخش
بایست از فرامین الهى تبعیت کرده و مبنا را اطاعت از   اى که ممکن است مى نیز مردم در هر حوزه

  .مجتهد بگذارند

 با عنوان لزوم محدود نمودن حکومت در این باره است که اگر مجتهد قادر به فصل یازدهم
حکومتى که بیشتر ظلم تواند یک   گرفته که مى نیست، اما در شرایطى قرار تشکیل حکومت

کند، آیا الزم است این کار را انجام دهد؟  کند را تبدیل به حکومتى کند که کمتر ظلم مى مى
نام نظریه  این همان نظریه مرحوم نائینى درباره مشروطه است که به. نظر وى پاسخ مثبت است به

اهللا نائینى گذاشته و در   را همان فرمایشات آیتمؤلف در اینجا مبنا. شود قدر مقدور شناخته مى
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نظر وافى به  به االمه تنبیه در کتاب اهللا نائینى در این موضوع چون نوشته آیت: نویسد آغاز آن مى
  .شود  اند نقل مى مقصد دیده شد لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته

نظریه . »ن استعالم تابع جور، آفت دی«درباره این مطلب است که  فصل دوازدهم
بود، در پیش از انقالب جایگاه » السالطین وعاظ«که برگرفته از نام کتاب معروف » دربارى آخوند«

. روحانیون انقالبى داشتبه دربار و کشى خاصى میان روحانیون وابسته  اى داشت و خط ویژه
تبداد همراهى اى را در قدح کسانى که با دولت اس  پیش از این نظریه، مرحوم نائینى هم ادله

مؤلف در اینجا همان روایات و مباحث را در این باره نقل کرده و . کنند در کتابش آورده بود مى
وى در همین بخش عین بحث نائینى را در تقسیم . دهد  ارجاع مىاالمه  تنبیهچندین بار به کتاب 

ر سالطین و توجیه  دربااستبداد به دینى و سیاسى طرح کرده و از استبداد دینى، همراهى علما را با
  .کند مراد مىحکومت آنان 

لزوم مبارزه علما را با حکومت جائر و » سکوت عالم جایز نیست«با عنوان فصل سیزدهم در 
شود و نیز  طاغوت یادآور شده و با استناد به روایاتى که وجوب مبارزه علما با بدعت را یادآور مى

کند که عالمان نه تنها نباید با حاکمان جور  ینى، تأکید مىمبارزه ابوذر با عثمان و نیز عاشوراى حس
  .زم است تا مبارزه هم بکنندهمراهى کنند، بلکه حق سکوت نداشته و ال
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  مقدمه

  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الْخَالئِق سَیدَنا وَ  الحَمْدُ هللا رَب الْعالَمین وَالصالۀُ وَالسالمُ عَلى أشْرَفِ
 مُحَمد وَ آلِه الطَّیبینَ الطّاهرین وَاللَّعْنُ عَلى أعْدائِهِم أجْمَعین الى قیامِ مَوالنا

  یَوْمِ الدین

  مقدمه

صلى اهللا علیه (رسول گرامى اسالم. ترین اصول اسالمى است حکومت اسالمى از اساسى
والى به اطراف مود، ظامات اسالمى را برقرار ناز اوایل ورود به مدینه، تشکیل حکومت داد و ن)وآله

فرستاد، به قضاوت در امور مسلمانان پرداخت، سفراء نزد پادشاهان کشورهاى بزرگ اعزام داشت، 
باالخره تمام ... عهده گرفت و  ها منعقد کرد، فرماندهى جنگ را به معاهده و پیمان با سران قوم

  .کارهایى را که براى یک حکومت الزم بود انجام داد

تعال آیاتى مربوط به حکومت بر آن حضرت نازل شد و خود آن حضرت از طرف خداوند م
جانشین بر امت تعیین بعد از خود نیز حاکم و اى در این زمینه بیان داشت و براى  بیانات ارزنده

  .فرمود

ترین اصول اسالمى است، ولى با توجه به این  مسئله حکومت اسالمى با اینکه یکى از کهن
اى   ذشته کمتر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است، یک بحث نو و تازهنکته که متأسفانه در گ

 حکومت از دست) صلى اهللا علیه وآله(است، زیرا که پس از رحلت نبىّ اکرم

و خالفت از  خداى تعالى براى تصدى حکومت تعیین نموده بود خارج شد کسى که پیغمبر به امر
العباس رسید و آنها  امیه و بنى   خالفت به بنىمسیر حقیقى خود منحرف گردید، تا آنجا که نوبت

اى که براى حکومتشان طرح و عملى کردند کامال مغایر  اساس حکومت را دگرگون ساختند، برنامه
با اسالم بود و رژیمى را بهوجود آوردند که بیشتر به رژیم اکاسره و قیاصره و فراعنه ایران و روم و 

 والیت اسالمى و در ادوار بعدى بیشتر متأسفانه همان مصر آن روز شباهت داشت تا به سیستم
و نظام ضداسالمى حاکم بر بالد مسلمین گشت و روى همین اصل هم علماى سیستم ادامه یافت 

کردند   عالوه، از آن جهت که فکر مى به. اسالم نتوانستند راجع به این موضوع بحث کافى نمایند
سالم از عنوان کردن آن خوددارى کردند و در نتیجه این بحث آن روز اثر علمى ندارد، علماى ا
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اطالع ماندند و از وظایف و حقوق   مسلمانان از احکام و قوانین مربوط به نظام اجتماعى بى
ل باشند، راه را از چاه تمیز بدیهى است مردمى که گرفتار نادانى و جه. خبر شدند عمومى بى

  !پندارند  دمت مىظلم را خدهند بلکه گاهى ذلّت را عزّت و  نمى

استعمارگران، به هنگامى که نوبت به آنها رسید، موقع را مغتنم شمردند و براى رسیدن به هدف 
دارى و نظام اجتماعى   استعمارى خود اسالم را طورى دیگر معرفى کردند که گویا راجع به مملکت

: کنند که نقل مى) علیه السالم(اى ندارد و مانند مسیحیت است که از خود حضرت عیسى برنامه
است و خدا حقى دارد و آن عمل به واجبات  دارد و آن عمل به دستور او قیصر حقى بر ملت

و با آنکه همچون . طور جداگانه حقشان ادا گردد عبادى و ترک محرّمات، و هر کدام باید به
  15.نددهد که از زمامدار اگر چه برخالف دین حکمى دهد، اطاعت کن یهودیت است که دستور مى

طور که معاویه   همان(استعمارگران براى این موضوع در حوزه روحانیت مُبلّغینى تربیت نمودند 
براى در هم شکستن نیروى اسالم راویانى به خدمت گرفت که با تأویل آیات و جعل اخبار 

ها ومؤسسات تبلیغى و دولتى،  و در دانشگاه) هاى حکومت او را مستحکم سازند پایه
هایى گذاشتند و انتشاراتى پخش کردند، و گروهى از دانشمندان خود را زیر ماسک   نشانده دست

  .به فعالیت واداشتند که حقایق اسالم را تحریف نمایند» خاورشناسى«فریبنده 

کرده و روشنفکر، طور دیگر   ها، اسالم در نظر مردم حتى طبقه تحصیل در نتیجه این فعالیت
ار فرق دارد، تا آنجا که مسئله جدایى دین از سیاست در جهان جلوه کرد که با اسالم حقیقى بسی

  !اسالم نیز مطرح گردید

جایى رسید که بسیارى از احکام سیاسى، اقتصادى، جزایى و نظامى و آنچه  سرانجام کار به
هاى   مربوط به کیفیت اداره مجتمع اسالمى است از مباحث فقهى حذف شد و در اغلب حوزه

  .دیدعلمى عمال متروک گر

تر است، آنها حق را باطل و باطل را حق جلوه   آرى، کار استعمارگران از این هم عجیب
اسالم حکومت ندارد، دین غیر از حکومت : استعمارگران و ایادى و مزدوران آنها گفتند. دهند مى

! ، و دین باید از سیاست جدا شود تا مردم به سعادت اخروى برسند]از آن[است و حکومت غیر 
با وجود آن همه آیات و روایات، و حتى سیره  و(صدا شدند  هى از مسلمانان هم با آنها همگرو

تا دستگاه حکومت از دین جدا نباشد، مردم : گفتند) و امیرالمؤمنین) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر اکرم
  .کننددست آورند، بنابراین مسلمانان نباید در امر حکومت دخالت  توانند سعادت اخروى به نمى

                                                           
  .78مبادى العلوم السیاسیه، ص .   15



١٧ نظام حکومت در اسالم

خوانند که  اطالع ندارند؟ آیا قرآن نمى) صلى اهللا علیه وآله(آیا مسلمانان از سیره پیغمبر اکرم
فَاحْکُمْ  «17» احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اهللاُ وَالَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمِْوَأَن« 16»فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اهللاُ«: فرماید مى

إِنَّا أَنزَلْنَا  «19»وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنزَلَ اهللاُ فَأُوْلَئِک هُمْ الْفَاسِقُونَ« 18» بِالْحَقِّ وَالَ تَتَّبِعِ الْهَوَىبَیْنَ النَّاسِ
مُوک فِیمَا شَجَرَ  یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّفَالَ وَرَبک الَ«20»إِلَیْک الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاک اهللاُ

  21.»قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماًبَیْنَهُمْ ثُم الَ یَجِدُوا فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِما 

آیاتى که مربوط ومت اسالمى است بهویژه عالوه بر این آیات، آیات دیگرى که مربوط به حک
هاى قرآن مجید  ب سورهبه جنگ و احکام سیاسى و جنایى و اجتماعى و نظامى است، در اغل

البالغه  راستى آیا آنها از نهج! اند وجود دارد که گویا آن گروه از مسلمانان غافل، آنها را نخوانده
انگیز  چقدر تأسفسرایان پاسخ ندادند؟   اطالعند که به یاوه  هاى حدیث بى اند و از کتاب بیگانه

ن وطیت قانون بنویسند، مواد عمده قوانیاست که گروهى از مسلمانان وقتى خواستند که در دوره مشر
خوشبختانه در این اواخر افراد آگاه، فهمیده و اندیشمندى پیدا . را از قوانین بیگانگان گرفتندمدنى 
اند که اسالم براى  اند که در احکام اجتماعى اسالم مطالعات عمیقى انجام داده و اثبات کرده شده

ریزى شده  اى استوار طرح آورده و حکومت اسالمى با پایهاداره اجتماع بشرى بهترین قوانین را 
  .ترین قوانین را در بر دارد است که جامع

صورت یک بحث جالب حیاتى  اکنون این بحث جزو مباحث زنده روز درآمده و به  هم
وقتى بحث فقهى ما به مسئله والیت رسید الزم دیدم درباره این بدین جهت، . گر شده است جلوه

اینک بدین صورت در اختیار دانشمندان قرار . عمل آید  طور وسیع یک تحقیق اساسى به مسئله به
  .و ما توفیقى اال باهللا. گیرد مى

  :براى روشن شدن جهات بحث، مطالب را در ضمن چند فصل بیان خواهیم کرد

احتیاج بشر در ادامه حیات به حکومت و دین مقدس اسالم این جهت را مهمل نگذاشته  . 1
  .یح لزوم تشکیل حکومت را بیان نموده است با بیانى صربلکه

حکومت از نظر اسالم آیا انتصابى است؟ به این معنى که خود اسالم حاکم را تعیین نموده؟  . 2
یا آنکه انتخابى است و اختیار تعیین حاکم را به امت اسالمى داده؟ به عبارت دیگر، حکومت اسالم 

   است؟ یا انتصابى است یا شکل دیگر است؟دموکراسى و بر اساس رأى اکثریت
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در صورتى که حاکم را اسالم تعیین نموده، آن چه کسى است و چه شرایطى باید داشته  . 3
  باشد؟

دارى و   عنوان امانت طرز حکومت اسالمى چگونه است؟ استبدادى؟ مشروطه؟ و یا به . 4
  والیت است؟

  .برنامه حکومت اسالمى . 5

رابر حکومت و اینکه آحاد ملت اسالم مراقبت بر کارهاى هیأت حاکمه وظیفه مردم در ب . 6
داند یا  به عبارت دیگر، آیا اسالم حق مراقبت ملت را در کارهاى مملکتى قانونى مى. دارند یا نه

  نه؟

  اطاعت افراد از دستورهاى حکومتى واجب است یا نه؟ . 7

  .مدت حکومت اسالمى . 8

یک از آنها باید  ى بودند که باید حاکم اسالمى داشته باشد کداماگر چند نفر داراى شرایط . 9
  تشکیل حکومت بدهد؟ به عبارت دیگر آیا اسالم در صورت تزاحم، نظرى دارد یا نه؟

اگر حاکم شرعى تمکّن از تشکیل حکومت نداشت، آیا به مقدار ممکن و مقدور، باید  . 10
  وظایف حکومتى را تصدّى بنماید یا نه؟

ر حاکم نتوانست تشکیل حکومت دهد ولى قدرت داشته باشد که حکومت جائر را به اگ . 11
  حکومتى بهتر تبدیل کند، آیا تبدیل بر او واجب است یا نه؟

در صورتى که غصب مقام حکومت شد و حکام شرع نتوانستند متصدى آن مقام شوند، آیا  . 12
  تبعیت از حاکم جائر بر آنان جایز است؟

عنوان امر به  دست گیرد، آیا به   که شخص غیرصالحى مقام حکومت را بهدر صورتى . 13
عنوان منع بدعت در دین و امثال  عنوان دفع ظلم از مظلومین، یا به  معروف و نهى از منکر، یا به

شده است یا آنکه سکوت آنان و اکتفاى اى بر علما تعیین  ظیفهها، آیا در شرع مقدس اسالم و این
  جایز است؟...  نشر حقایق وبه بیان احکام و
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  لزوم تشکیل حکومت:  فصل اول

  

  فصل اول

  

  

  لزوم تشکیل حکومت

  

  

  
االجتماع   در اهمیت حکومت و نقش آن در زندگى بشر، اکثر فالسفه جهان و دانشمندان علم

طور فطرى لزوم آن را  معتقدند که تشکیل حکومت و دولت یک امر ضرورى است و انسان به
  .کند  درک مى

دولت از مقتضیات طبع بشرى است، زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعى است «: گوید رسطو مىا
انسانى وحشى کند و خود یا  و کسى که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعى را ویران مى

  22.»است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد

وجود دولت ممکن نیست، زیرا تحصیل حیات با فضیلت افراد بشر جز به«: گوید افالطون مى
نیاز  طبیعت انسان به حیات سیاسى متمایل است، بنابراین دولت از امور طبیعى است که انسان بى

  23.»از آن نیست

خلدون این نظریه را اختیار نموده و بر اثبات آن به ضرورت اجتماعى بودن انسان یا به  ابن
کرده و نتیجه گرفته است که تشکیل دولت الزم بودن آن، استدالل  »مدنى بالطبع«اصطالح فالسفه 
  24.و ضرورى است

اساس نظام سیاسى وجود دولت است، بلکه هر نظم سیاسى براى «: گوید ثروت بدوى مى
را به دولت مربوط داند، حتى بعضى معنى سیاست  رورى مىجمعیت وجود دولت را الزم و ض

  25.»اند کردهدانند و اجتماع را بدون دولت امر غیرممکن تلقى  مى

دیگر علما و سیاستمداران و جامعه شناسان نیز بر این عقیده هستند و دالیل فراوانى بر این 
  .اند  مدعا اقامه کرده
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٢٠ نظام حکومت در اسالم

  نظر اسالم. 1

  :تر است، زیرا  نظر اسالم درباره حکومت از همه اینها اساسى

وجه قرار داده طور مستقل مورد ت اسالم به اجتماع اهمیت خاصى قائل شده و آن را به: اوال
  .تواند اهمیت موضوع را از دیدگاه اسالم نشان دهد  است و توجه به آیات زیر مى

 این است راه راست من، پس از 26;ی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَّبِعُوا السبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْأَنَّ هَذَا صِرَاطِ«
و اجتماع را از هم (» دکن  ه شما را از هم جدا مىها را دنبال نکنید ک آن پیروى کنید و دیگر راه

  ).پاشد مى

چنگ بزنند تا از ) دین اسالم( همگى به ریسمان الهى 27;وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اهللاِ جَمِیعاً وَالَ تَفَرَّقُوا«
  .»هم جدا نشوید

عُوا فَتَفْشَلُوا وَالَ تَنَازَ«: فرماید کند و مى و در آیه دیگر مفاسد تفرقه و پراکندگى را بیان مى
شوید و آبرو و حیثیت و عظمت   با یکدیگر نزاع نکنید که سست و ضعیف مى28;وَتَذْهَبَ رِیحُکُم
  .»رود شما از بین مى

وَلْتَکُنْ مِنْکُم أُمۀٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ «: فرماید  و در آیه دیگر براى حفظ مجتمع اسالمى مى
 باید از میان شما جامعه اسالمى 29;وَیَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْکَرِ وَأُوْلَئِک هُمْ الْمُفْلِحُونَوَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 

گروهى باشند که مردم را به خیر و صالح دعوت نمایند و مردم را به کار نیکو فرمان و ترغیب 
  .»خود رستگارند) که وسیله هدایت خلقند(دهند و از کارهاى زشت باز دارند و آنها 

 حقاً کسانى که دین خودشان را پراکنده 30;إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْء«
  .»و مجتمع واحد را تجزیه کردند تو از آنها نیستى) و بین جمعیت متدینین جدایى افکندند(ساختند 

) اگر اختالفى( حقاً که مؤمنان برادر یکدیگرند، پس 31;یْنَ أَخَوَیْکُمْإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ فَأَصْلِحُوا بَ«
  .»نماییدصلح و سازش برقرار ) بین آنهاشما در (بین برادرانتان رخ داد  در

دهد و آن را شرط اساسى   و آیات مشابه دیگر که به تأسیس جامعه اسالمى متحد فرمان مى
  .داند رسیدن به سعادت مادى و معنوى مى

بر اساس ... حج، نماز، جهاد، انفاق و: ترین احکام اسالمى از قبیل وى این اصل است که مهمر
  .اجتماع قرار داده شده است
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٢١ نظام حکومت در اسالم

  .بدیهى است که اتّحاد و اتّفاق ملّت و بناى مجتمع بدون حکومت ممکن نیست

  لزوم مؤسسات اجرایى . 2

یل به سعادت مادى و معنوى را نشان هاى ن ها هر چند تمام راه قوانین و دستورالعمل: دلیل دوم
اى نخواهد داشت، و بدیهى است که بدون قوه مجریه، عمل به قانون  داده باشد، بدون عمل نتیجه

پذیر نیست به خصوص قوانینى که هدف آنها سعادت حقیقى عقلى است و طبعاً مخالف با  امکان
  .گذرانى است  رانى و خوش  آزادى فردى در شهوت

ند با فرستادن انبیاء و مجموعه قوانین، یک دستگاه اجرایى و حکومتى بدین جهت خداو
  .جزو واجبات شمرده است) االمر اولى(بهوجود آورده و اطاعت از مجریان الهى را 

  )صلى اهللا علیه وآله(روش حکومت پیامبر . 3

ود  است، زیرا آن حضرت اوال خ) علیه وآلهصلى اهللا(سنّت و روش پیغمبر اکرم: دلیل سوم
پرداخت و به کارهاى حکومت اسالمى شخصاً  تشکیل حکومت داد و به اجراى قوانین اسالمى مى

  .نمود  رسیدگى مى

ساله خود در مدینه، فقط به بیان    در طول اقامت ده]توانست مى [)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
تشکیل  ولى داد، شمارى به جامعه تحویل مى  احکام و معارف الهى مشغول شود تا دانشمندان بى

حکومت و اجراى وظایف دولت را طبق دستور الهى بر همه چیز مقدّم داشت و به فرمان پروردگار 
اساساً علت اختالف بین دو گروه شیعه و سنى همین . براى بعد از خود نیز جانشینى معین فرمود

با حکومت کارى ) علیه السالم(و بعد از او ائمه طاهرین)علیه السالم(امر بود و اگر حضرت على
کردند، بلکه تسلیم رهبرى و امامت   العباس به آنها تعرّض نمى  امیّه و بنى نداشتند خلفا حتّى بنى

کردند و همین امر بود که تبلیغ امامت حضرت  شدند و وسائل تبلیغى آنان را فراهم مى  آنها مى
صلى اهللا ( نازل شد و پیغمبرنمود و لذا آیه تبلیغ با آن لحن شدید را مشکل مى) علیه السالم(على

مردم را جمع کرد و آن را ابالغ نمود و حتى » غدیر خم«ناگزیر در بیابان گرم و سوزان )علیه وآله
اش همین بود که حکومت ظاهرى را از آنها گرفتند، وگرنه مقامات معنوى و   غصب خالفت معنى

د بهترین دلیل است به اینکه ذاتى که خداوند به آنها عطا کرده بود قابل غصب نبود، این خو
  .مقام رهبرى دینى از مقام حکومت و رعایت دنیوى جدا نیست: گوییم مى

: گوید یکى از نویسندگان عصر، مثالى در این باره آورده است که بسیار جالب است، او مى
نشین باشد و زعامت و امامت نداشته باشد، مانند قهرمان جهانى است که یک  امامى که خانه«
! و حقوق ویژه را به او بدهندن جهان لقب داده و نشان افتخار جاى او قهرما  اى را به  پنبه هلوانپ

  .»اى چه فاجعه



٢٢ نظام حکومت در اسالم

و حضور امام ) صلى اهللا علیه وآله(و از آنجا که احکام الهى منحصر و محدود به زمان پیغمبر
و وصى آن ) هصلى اهللا علیه وآل(کند پیغمبر اکرم  نیست، پس همان و ضرورت که ایجاب مى

  .دارد  حضرت تشکیل حکومت بدهند در زمان غیبت نیز تشکیل حکومت را الزم مى

  کیفیت قوانین اسالم . 4

رساند  دلیل چهارم بر لزوم تشکیل حکومت، کیفیت قوانین اسالم و احکام شرعى است که مى
ده است و اینک براى اداره نظام اجتماعى و سیاسى و نظامى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع ش

طور مسلم عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت  آوریم که به  هایى را از این احکام ذیال مى نمونه
  :است

  احکام دفاع ملى: الف

مراد از این احکام، احکام راجع به حفظ نظام اجتماعى اسالم و دفاع از تمامیّت ارضى و 
با . نه و هجوم کفّار و دشمنان دین استاستقالل کشور اسالم و حفظ مرزها و سرحدّات آن از رخ

  :شود که اسالم تا چه حد به این احکام اهمیت داده است  مراجعه به آیات و اخبار روشن مى

 در عهدنامه به مالک اشتر سپاه را موجب عزّت دین و حافظ رعیت )معلیه السال(حضرت على
  .» الرَّعیۀ االّ بِهِموَ لَیْسَ تَقُومُ«: و زینت فرماندهان شمرده است و فرمود که

ضمن دعا به مرزبانان  ، در27در صحیفه کامله سجادیه، دعاى شماره ) علیه السالم(امام سجاد
حکام را بیان فرموده ین و وظیفه مسلم) امیه بوده با آنکه حاکم آن زمان از بنى(مملکت اسالمى 

  .است

رساند    و این مى32،»وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوۀوَأَعِد«: اى به پیامبر دستور آمده که در قرآن نیز آیه
دهد که به هر اندازه که  که اسالم چه اندازه به این مسئله اهمیت داده که به ملّت اسالم دستور مى

ممکن باشد اسلحه و قواى دفاعى تهیه کنند و در هر عصرى حتى در دوره صلح مراقب باشند تا 
گیر کند و به بالد اسالمى حمله نماید و دستور داه است که در صورت دشمن نتواند آنها را غافل

  .حمله دشمن بر همه مسلمین واجب است از تمامیت ارضى و استقالل کشور اسالمى دفاع نمایند

اسالم و پیشرفت  ترقّى و توسعه قلمرو علت اساسى آن سیر سریع مسلمانان نخستین به سوى
تفوّق و سیادت قابل ستایش آن در صدر اسالم این بود که در آن انگیز این آیین در جهان و   حیرت

ها  هاى بعدى که مردم به پیروى از سران حکومت  شد، ولى در دوران  زمان به این احکام عمل مى
از احکام الهى روگردان شدند و به این احکام عمل نکردند دوران تنزّل و انحطاط مسلمانان آغاز 

یک مشت یهودى سرگردان این چنین بر بالد اسالمى سیطره یافته و جایى رسید که   شد و کار به
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٢٣ نظام حکومت در اسالم

مسجد اقصى اولین قبله مسلمان را آتش زدند و کشور اسالمى فلسطین را غصب نموده و مسلمانان 
  .را از خانه و کاشانه خود آواره نمودند

 روى امروز اگر مسلمانان طالب عزّت و سعادت دنیوى و اخروى هستند باید به احکام خدا
شک عزت از دست رفته را باز   کار ببندند که در این صورت بى آورند و دستورهاى قرآن را به

  .خواهند یافت

 مسلمانان و اسرائیل است که دیدیم به علت اندک توجهى 1973شاهد زنده آن جنگ رمضان 
: ردند کهفرمان قرآن عمل ک عربى به تعلیمات اسالمى مبذول داشتند و به این که سران کشورهاى

 و تفرقه و جدایى 34»وَأَعِدوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوۀ« و آیه 33،»وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اهللاِ جَمِیعاً وَالَ تَفَرَّقُوا«
با اینکه ژاندارم . آسا بر دشمن پیروز شدند  را کنار گذاشتند و نیروى قدرت کسب کردند و برق

گونه لوازم جنگى و کمک مادى به آنها  کرد و همه  مى شدیداً دفاع نهااز آ) آمریکا( المللى بین
و . نام اسرائیل وجود نداشت  کرد امروز کشورى به طورى که اگر آمریکا مداخله نمى  کرد، به مى

آنچه مایه تأسف و تأثّر است این است که از آنجا که حکمرانان کشورهاى اسالمى، از ایمان عمیق 
 دستورات اسالمى برخوردار نبودند باز اختالفات از سر گرفته شد و نسبت به اسالم و اجراى

وزى به مسلمانان ر جدایى و تفرقه و خرابکارى بار دیگر شروع گردید و در نتیجه بدبختى و تیره
  .بینیم  روى آورد و وضع به این صورت در آمد که مى

  احکام جزایى اسالم: ب

 حدود و امثال آنها که باید طبق دستور و نظارت احکام جزایى اسالم از قبیل دیات و قصاص و
حاکم اجراء شود، براى جلوگیرى مفاسد در میان ملت وضع شده است و اجراى این قوانین به یک 

  .آید  ز عهده انجام آنها برنمىسازمان دولتى نیازمند است و بدون قدرت حکومت کسى ا

  احکام مالى: ج

هایى که در این آیین مقدّس   اج، و باالخره مالیاتاحکام مالى مانند خمس، زکات، جزیه، خر
عنوان نفقه و مخارج فقرا نیست بلکه براى تأمین مخارج ضرورى یک دولت  تعیین شده و قطعاً به
  .هاى یک حکومت است  بزرگ و رفع نیازمندى

از درآمد پنجم تمام درآمد خود را اعم  ه است که یکاسالم بر تمام افراد مسلمان مقرر نمود
المال بپردازند و عالوه بر   به بیت... ها و شاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و مؤسسات، کارخانهک
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٢٤ نظام حکومت در اسالم

بیستم محصول خود را   آن بر تمام کشاورزان و دامداران فرض کرده است که یک دهم یا یک
هاى مذهبى که تحت  طور که به اقلیت همان. المال بگذارند  عنوان زکات در اختیار این بیت به

برند و به  کنند و از مزایاى نظامى و ادارى کشور استفاده مى یت حکومت اسالمى زندگى مىحما
گونه کمکى به بودجه دولت اسالمى   پرداختن خمس و زکات معتقد نیستند و از این راه هیچ

عنوان جزیه سرانه مردان صاحب کار و پیشه و یا   رسانند، مالیاتى مقرر کرده است که به نمى
  .المال دولت اسالمى بپردازند  درآمد کشت و دامدارى به بیتمالیات بر 

کنند مقرر داشته است که طبق   هاى ملى اسالمى کشاورزى مى و نیز بر کسانى که در زمین
المال اسالمى  صالحدید حاکم اسالمى مقدارى از محصول زراعت یا بهره حاصله از آن را به بیت

  .بپردازند

 مصالح اسالمى بشود، مقدار ناچیزى که شاید نسبت به کل این بودجه هنگفت که باید صرف
توانند هزینه   شود، آنها که نمى درآمد از یک بر میلیونم هم کمتر باشد به فقرا و مستحقین داده مى

و مقدارى هم . دست آورند یا توانایى کار کردن را ندارند زندگى خود را از راه کسب و کار به
شود و بقیّه در مصالح   هاى علمى و دینى مى مى و حفظ حوزهصرف گسترش علم و تبلیغ اسال

  .شود اسالم و مسلمین مصرف مى

فرهنگى مجتمع ودجه هنگفت اداره تشکیالت ادارى و سیاسى و آورى این ب هدف از جمع
دار دلیل بر این نیست که اسالم تشکیل حکومت    آیا تعیین چنین بودجه وسیع و دامنه.اسالمى است
  هاى دریافت بودجه آن را نیز تعیین کرده است؟ داند و براى این منظور راه زم مىاسالمى را ال

  احکام احقاق حقوق: د

علما را گران نسبت به مردم ساکت نمانده بلکه   ظلم ستمگران و ستم غارتاسالم در مقابل
دیده قیام نمایند و با انحصارطلبى و  موظّف نموده است که براى احقاق حقوق ملت ستم

 ودجویى ستمگران مبارزه کنند و از صرف بودجه ملى در عیاشى وس

گذرانى افراد خودخواه و خودکامه جلوگیرى کنند، زیرا این بودجه باید در توسعه فرهنگ و  خوش
پذیر  ت امکانتأمین بهداشت و رفاه مردم صرف شود و انجام این دستور بدون تشکیل حکوم

  .نیست



٢٥ نظام حکومت در اسالم

ه شقشقیه در مقام بیان علت پذیرفتن حکومت خود در خطب) علیه السالم(حضرت على
  35.»...یُقارّوا على کِظّۀِ ظالم و السغب مظلوم و ما أخذ اهللا على الْعلماء أالّ... لوال«: فرماید مى

یکى از علل قبول حکومت این است که خداوند از علما، پیمان گفته است که در برابر پُرخورى 
  .حرومیت ستمدیدگان خاموش نمانندگرى ستمگران و گرسنگى و م و غارت

طور که آن حضرت فرموده است انجام این وظیفه تنها بهوسیله قوه مجریه و دستگاه  همان
  .پذیر است حاکم امکان

پشتیبانى پیشه بر ملل مسلمان تسلط یافته، در اثر   در کشورهایى که زمامداران ستمحتى
 زیرزمینى از قبیل نفت و معادن و امثال آن خاطر تصاحب منابع هاى استعمارگر است که به  دولت

و تحمیل نظام اقتصادى غیرعادله و نظام سیاسى و فرهنگى غیراسالمى خود، افرادى را بر مسند 
جلوگیرى از این قبیل . کنند گذرانى آنها را فراهم مى نشانند و وسایل خوش حکومت مى

  . نیستصالحیت ممکن  آمیز بدون تشکیل حکومت ذى هاى مفسده توطئه

  لزوم حکومت از نظر اخبار . 5

. کند اخبار و روایات معتبرى است که بر لزوم تشکیل حکومت اسالمى تصریح مى: دلیل پنجم
  :عنوان نمونه به چند روایت زیر توجه فرمائید اینک به

کند که آن حضرت در بیان علت  نقل مى) علیه السالم(فضل بن شاذان از حضرت رضا . 1
  :از جمله اینکه... را ذکر فرمودهاالمر امورى  لىوجوب اطاعت او

و منها انّا النجد فرقۀ من الْفِرق و الملّۀ من الْمِلَل بَقَوا و عاشوا االّ بِقَیّم و رئیس لما البد لهم منه «
م یجز فى حِکْمۀ الحکیم أن یَتْرک الخلق لمایعلم انّه البدّ لهم منه و ال قوام له فى أمر الدین والدنیا فلم

االّ به، فیقاتلون به عدوّهم و یقسمون به فِیئهم و یقیمون به جمعهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من 
ها را  ها و ملت  یک از فرقه ها این است که ما هیچ  از جمله آن علت: فرماید   امام مى36;مَظْلومهم

 مانده است، بینیم که جز بهوجود یک سرپرست و یک رئیس به حیات خود ادامه داده و باقى نمى
 باید چنین شخصى باشد، بنابراین از حکمت خداوند حکیم به دور زیرا براى امر دین و دنیا ناگزیر

داند وجود چنین شخصى براى آنها  سرپرست بگذارد با اینکه مى  که مخلوقات خود را بىاست 
جنگند   مىشود، زیرا تحت رهبرى او با دشمنانشان  شان تباه مى  ضرورى است و بدون آن زندگى

                                                           
  .3البالغه، خطبه  نهج.   35
  .29، حدیث 183، ص 1الشرایع، ج  علل.   36
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کنند و بهوسیله او نماز جمعه و جماعت برپا  شان را عادالنه تقسیم مى و درآمد ملى و عمومى
  .»کنند  دارند و دست ستمگران را از حریم حقوق مظلومین کوتاه مى مى

: در خطبه شقشقیه، درباره علت تصدّى حکومت چنین فرمود) علیه السالم(حضرت على . 2
»ۀ و برء النَّسمۀ  لوال حضور الحاضر و قیام الْحُجّۀ بوجود الناصر و ما أخذ اهللا على أما والذى فلق الْحب

الْعلماء أن الیُقارّوا على کِظَّۀِ ظالم و السَغَب مظلوم أللْقَیْتُ حَبلها على غاربها و لسقَیْتُ آخرها بِکأس 
  37.أوّلها و اللقیتم أن دنیاکم هذه أزهد عندى من عفطۀ عنز

کنندگان نبود و به علت   ایى که دانه بشکافت و انسان را آفرید، اگر حضور بیعتسوگند به خد
شد و نه این بود که خداوند از علما پیمان گرفته  وجود نیروى پشتیبان، حجّت بر من تمام نمى

محرومیت ستمدیدگان خاموش گرى ستمکاران و گرسنگى و  ست که در برابر پُرخورى و غارتا
دیدید که  پذیرفتم و مى کردم و مانند اول، مقام زعامت را نمى  ت را رها مىننشینند، زمام حکوم

  .»تر است ارزش این دنیاى شما در نظر من از آب بینى بُز هم کم

ولى از آنجا که » با اینکه به مقام حکومت دلباخته نبود«: فرماید مى) علیه السالم(دقت کنید امام
مبارزه کنند، و از فته است که با سودجویى ستمگران  گربه علت پیمانى که خداوند از دانشمندان

ستمدیدگان دفاع نمایند قبول زعامت و رهبرى بر آن حضرت واجب شده و آن حضرت ناگزیر آن 
  .تر است  ارزش  عهده گرفته است، وگرنه دنیا و ریاست آن در نظر او از هر چیزى بى را به

ت از امور الزم و واجب است، ولى حکومتى که حکوم) علیه السالم(نظر امام به عبارت دیگر به
  .به واسطه آن احقاق حق بشود و از باطل جلوگیرى گردد
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٢٨ نظام حکومت در اسالم

  آیا حکومت در اسالم انتصابى است؟:  فصل دوم

  

  فصل دوم

  

  

  آیا حکومت در اسالم انتصابى است؟

  

  

  

تصاب، انتخاب، اجتماعى جهان تعیین رئیس هیأت حاکمه به یکى از طرق ان هاى در نظام
بینید که دو یا سه تا از اینها  البته اگر بیشتر دقت شود مى. وراثت، انقالب، کودتا و پیشنهاد است

مطرح که عبارت از کاندیداتورى است، قاعده در نظامى » پیشنهاد«اند، مثال  مالک تعیین یک نظام
از تجلى اراده جامعه که حق عبارت است که » انقالب«است که تعیین حاکم از راه انتخاب است، و 

گاه  تعیین حاکم را دارد و مسؤول سرنوشت خویش است، رژیمى یا فرد یا افرادى را که تجلى
گیرد، برگشت به  دست مى گذارد و خود زمام امور را به اراده اقلیت است با اعمال روز کنار مى

  .انتخاب همراه با خشونت است

ه گروهى با یک حمله غافلگیرانه داخلى، حاکم را به حکومت در اسالم از راه کودتا نیست ک
جانشین او کند وهمچنین از وعامل کودتا، خود جانشین او گردد یا کس دیگر را زور برکنار کنند 

اى تسلط یابد و نیز  راه غلبه هم نیست که یک قدرت مهاجم خارجى با پیروزى نظامى بر جامعه



٢٩ نظام حکومت در اسالم

عنوان ارث  گونه لیاقتى هم نداشته باشد باز به  هیچیک حق موروثى هم نیست که وارث حاکم اگر
  .زند بر اریکه حکومت تکیه

یا به انتصاب است که از طرف خدا یا : بنابراین تعیین حاکم در اسالم به یکى از دو راه است
، یا به انتخاب که مردم )شیعه بر این عقیده است(یا امام معین شده باشد ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

ون واسطه یا با واسطه کسى را براى خود رهبر تعیین کنند، به عبارت دیگر همانند حکومت بد
دموکراسى که در اشکال مختلف در دنیا وجود دارد و بر اساس اکثریت آراى مردم رهبرى را معین 

گیرد در اسالم به  دست مى عنوان نماینده اکثریت مردم به نمایند و او زمام امور کشور را به مى
  :شود  دالیل زیر حاکم از راه انتصاب معین مى

فقهاى اسالم را در ) صلى اهللا علیه وآله(آوریم که پیغمبر اى که در فصل آینده مى   ادله:الف
  .زمان غیبت حاکم قرار داده و اطاعت از دستورات آنان را الزم شمرده است

فکران است، اخیراً آل همه روشن   تعیین حاکم به روش سیستم دموکراسى با آنکه ایده:ب
اند که   جه شدهگروهى از روشنفکران کشورهاى تازه به استقالل رسیده و انقالبى به این نکته متو

باشند و ناآگاه باشند، براى در صورتى که اکثریت قریب به اتفاق یک جامعه رکود فکرى داشته 
دم ایجاد شود و معتقدات آل باید تغییر انقالبى در خود مر رساندن این جمعیت به یک سعادت ایده

خرافى از بین برود و طرز تفکرشان عوض شود و روابط اجتماعى غلطى که دارند تغییر کند تا 
سرانجام یک دموکراسى متحرک و سازنده برقرار گردد و مادامى که یک جامعه از رکود درنیامده و 

در . ادامه داشته باشدضع باید معتقدات خرافى را کنار نگذارد و طرز تفکرش عوض نشود این و
چنین حکومتى اگر تعیین حاکم از راه مراجعه به آراى مردم باشد، قطعاً اکثریت آنها به کسى که 
مخالف عادات و عقایدشان است رأى نخواهند داد و از آنجا که اسالم برنامه انقالبى دارد لذا تعیین 

  .داشتحاکم به نحو دموکراسى کذایى و مصطلح در آن مفهومى نخواهد 

 در دموکراسى ثابت که بر اساس کشوردارى قرار دارد، نه بر اساس حرکت و تربیت، و به :ج
انسانى قرار گرفته است، باز قیدى افراد  ر اساس حفظ سنن موجود و احساس بىعبارت دیگر ب

بینیم که مردم غالباً فاقد بینش کافى هستند و یک   مراجعه به آراء عمومى صحیح نیست، زیرا مى
دهد که هر چه  سخنرانى داغ، یک مشت کلمات به ظاهر زیبا چنان آنها را تحت تأثیر قرار مى

  .کنند سخنران بخواهد به آن عمل مى
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آیا . کند شان را عوض مى  آمیز زنى، عقیده رانند که یک نگاه محبت و جمعى به قدرى شهوت
  ج شود؟در میان این قبیل جماعت دموکراسى حقیقى ممکن است رای

بینیم دنیایى داریم که انسانیت از آن بیزار است و پهنه زمین را مبدّل به جهنّم   ن است که مىای
شود به دول پیشرفته به اصطالح متمدّن که حقیقتاً مقید به  اند، تازه این مربوط مى سوزانى نموده

 رأى در اوراق مانده گاهى یک مأمور، هزارها اعتناء به آراء حقیقى مردم هستند، اما در ممالک عقب
اى که فعال در بعضى  ریزد، به گونه هاى رأى مى انتخاباتى نوشته و دور از چشم مردم به صندوق

  .از کشورهاى شرقى معمول است

فهمند و لذا جماعات زیادى در موقع رأى دادن آنچه   عالوه اکثریت، از سیاست چیزى نمى به
هاى رأى   مند که چه نوشته شده در صندوقاربابشان بنویسد و به دستشان بدهد بدون آنکه بفه

ریزند و روى این جهات، خداوند تبارک و تعالى در آیات قرآنى زیادى این اکثریت را مورد  مى
بنابراین تعیین حاکم در حکومت اسالمى حتماً به گونه تعیین آن در . نکوهش قرار داده است

خود ) صلى اهللا علیه وآله(غمبر اکرمذا پیحکومت دموکراسى مصطلح نیست بلکه انتصابى است و ل
بدون مراجعه به آراء عمومى متصدّى حکومت اسالمى شد و براى بعد از خود هم تعیین حاکم 
نمود و دیده شد بعد از آن حضرت که بنا شد خلیفه و حاکم بر امت را با مراجعه به آراء تعیین 

  .کنند، چه فجایعى نصیب امت اسالمى گردید

گردد و ما براى  عباس را مطالعه کنیم قضیه کامال روشن مى امیه و بنى  بنىاگر تاریخ خالفت
  :نقل کنیمفتار یکى از نویسندگان معاصر را در این زمینه مناسبت نیست که گ نمونه، بى

را به خالفت و رأى حاضرین در ) علیه السالم(، على)صلى اهللا علیه وآله(بعد از تعیین پیغمبر«
جاى وصایت چگونه رأى  وى اشرافیت و قومیت باز برخاسته است، بیعت بهبکر، ب سقیفه به ابى

ى تواند بر رأ  مى! دهند و رأى قریش که به شیخشان قبیله اوس و خزرج که به رئیسشان رأى مى
کنند و با یک جمله ابوبکر بر   مىچگونه این مردمى که در سقیفه بر سعد اجتماع . پیغمبر فائق آید

رشد و آگاهى دارند که پیغمبر را از دخالت در سرنوشت ! کنند  جماع مىگردند و بر او ا مى
اند و   ها مردم شهر پیغمبر هستند و در کنار او و با او زیسته نیاز سازد، تازه این  شان بى  سیاسى

اند و آنها ابوبکر و عمرند، فردا که اسالم از مدینه بیرون رفت   اند و از او اسالم آموخته جهاد کرده
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برى مردم خواهد ساخت؟ چه کسانى نسل گذشت، آنگاه این بیعت چه سرنوشتى را براى رهو این 
  »داد؟ چه کسانى انتخاب خواهند شد؟رأى خواهند 

نشینى على آغاز یک تاریخ هولناک و خونین است و بیعت سقیفه  خانه...«: نویسد  تا آنکه مى
بال خواهد داشت و فدک سرآغاز دن هاى خونینى را به که آرام و هوشیارانه آغاز شد، بیعت

  .هاى بزرگ فردا خواهد بود هاى بزرگ و ستم غصب

ها و  عام ها و قتل و غارت. فردا سیاه و هولناک و خونین است و فرداها و فرداها و فرداها
  .»براى بشریتهاى فردا مصیبتى بزرگ براى اسالم، فاجعه سنگین  فتو خال. ها شکنجه
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  ز نظر اسالمحاکم ا:  فصل سوم

  

  فصل سوم

  

  

  حاکم از نظر اسالم

  

  

  

  :فصل سوم در بیان دو امر است

حاکم از نظر اسالم کى است؟ یعنى آن کسى که براى حکومت در اسالم تعیین شده است  . 1
  چه شخص یا چه صنفى است؟

  .شرایطى را که باید حاکم اسالمى واجد باشد . 2

بعثت انبیا و یان شد، معلوم گردید که اساساً هدف از  از آنچه در مباحث گذشته ب:اما امر اول
وظیفه آنان، فقط بیان احکام نیست بلکه به ضمیمه بیان احکام و معارف الهى هدف این است که 

ترین وظیفه آنان برقرار  مردم بر اساس روابط اجتماعى عادالنه نظم و تربیت پیدا کنند، و مهم
لَقَدْ راى قوانین و احکام است، و این معنى از آیه کریمه نمودن نظام اجتماعى صحیح از طریق اج
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 به وضوح استفاده 38،لْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْکِتَابَ وَا
  .شود مى

شود، زیرا مفاد آیه این   استفاده مى39،طَاعَ بِإِذْنِ اهللاِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِالَّ لِیُو نیز از آیه کریمه 
  .است که هر پیغمبرى را ما مطاع قرار داده و مردم باید اطاعت از او بنمایند

عمل به یرا و معلوم است که مراد این نبوده که اگر پیغمبرى حکمى را بیان کرد عمل کنیم، ز
  .ب دیگرى استحکم، اطاعت خدا است و وجوب اطاعت پیغمبر مطل

یکى از وظایف بسیار مهم کنند بر اینکه   و نیز بیان کردیم که آیات قرآنى زیادى داللت مى
تشکیل حکومت اسالمى و برپا کردن نظام اجتماعى عادالنه و اجراى ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  رسول

رگوار روش  به همان نحوى که سنّت خود آن حضرت و پس از آن بزاحکام و قوانین الهى است
  .چنین بوده است)علیه السالم(حضرت على

  :به آیات شریفه زیر توجه نمایید

  40.االَْمْرِ مِنْکُمْ  أَطِیعُوا اهللاَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِی

االمر و البته  در این آیه قطع نظر از لزوم اطاعت خدا، امر شده است به اطاعت پیغمبر و اولى
  .باشد مى) علیه السالم(ه طاهریناالمر ائم مراد از اولى

همان نحوى که اشاره شد اطاعت پیغمبر غیر از عمل به احکام الهى است، مانند خواندن نماز، 
اطاعت پیغمبر و امام عبارت است از عمل کردن به . زیرا عمل به احکام اطاعت خدا است

  . و امثال آنجنگ رفتناعى مانند دستورات آنان در اداره امور مملکتى و نظام اجتم

) علیهم السالم(االمر که معنایش صاحب اختیار و متصدّى امر است بر ائمه عالوه اطالق اولى به
  .خود داللت دارد بر اینکه امام از طرف خدا براى حکومت بر امت اسالمى تعیین شده است
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٣٤ نظام حکومت در اسالم

  41.ونَونَ الصالَۀَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۀَ وَهُمْ رَاکِعُإِنَّمَا وَلِیکُمْ اهللاُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُ

ولىّ بر شما منم و : فرماید  کند خداوند مى  مى» حصر«که افاده » إِنَّمَا«در این آیه کریمه با کلمه 
هم از سنخ والیت خدا نماید که والیت پیغمبر و امام    و ظاهر آیه افاده مى;پیغمبر و حضرت امیر

هور آیه کریمه در اینکه منصب حکومت و زعامت از آن پیغمبر و امام است قابل بنابراین ظ. است
  .انکار نیست

  42.النَّبِى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

کند، به اضافه روایات زیادى که  و غیر از این چند آیه، آیات دیگرى نیز داللت بر این معنا مى
  .ال بیان شد داللت بر این امر داردیکى از آنها خبر فضل بود که قب

منصب حکومت از مناصب خود آن بزرگوار و پس ) صلى اهللا علیه وآله(بنابراین در زمان پیغمبر
  .است آن عصر بوده از رحلت حضرتش این منصب به ضمیمه زعامت دینى متعلق به امام

امّت اسالم که واجد که مورد بحث ما است، این مقام بر علما و فقهاى و اما در زمان غیبت 
شرایط باشند قرارداده شده است، و بر این معنى روایات زیادى داللت دارد و در اینجا ما به چند 

  :نماییم نمونه از آنها اشاره مى

  البالغه جمالتى از نهج

در خطبه شقشقیه که پس از اندى حکومت ایراد فرمود چنین ) علیه السالم(حضرت امیر . 1
الذى فلق الْحبّۀ و برء النسمه لوال حضور الْحاضر و قیام الْحجۀ بوجود الناصر و ما أما و: فرماید مى

أخذ اهللا على الْعلماء أن الیقارّوا على کِظّۀ ظالم و السَغَب مظلوم اللْقَیت حبلها على غاربها و لسقیت 
  43;آخرها بکأس أولها و اللقیتم دنیاکم هذه أزهد عندى من عفطۀ عنز
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٣٥ نظام حکومت در اسالم

کنندگان نبود و  ى که بذر را بشکافت و جان را آفرید، اگر حضور یافتن بیعتسوگند به آن کس
 حجت بر لزوم تصدّى من بهوجود نیروى مددکار تمام نشده بود و اگر نبود که خداى تعالى از

 گرى  علما، تعهد و پیمان گرفته که بر پُرخورى و غارت

نند زمام حکومت را رها ستمگران و گرسنگى جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نما
دیدید که دنیا و مقامات دنیوى و ریاست آن در نظر من از  گشتم و مى  ساختم و از پى آن نمى مى

  .آب عطسه بُزى ناچیزتر است

فرماید، علت قبول زعامت پیمانى است که خدا از   مورد استشهاد ما جمله دوم است که امام مى
) علیه السالم(که خود اماماکت ننشینند، همان نحوى  ستمکاران سعلما گرفته که در مقابل ظلم

داند و لذا براى عمل به آن قبول  بدون تصدى مقام حکومت عمل به این واجب را غیرممکن مى
در زمان غیبت هم چون این واجب همچنان در وجوب خود باقى است و ما . زعامت نموده است

مزدور و عامل بیگانه به کمک اربابان خود و با اى ستمکار  توانیم ساکت بنشینیم و ببینیم عده نمى
برند و صرف    عمومى را به یغما مىها مسلمان و ثروت زور سرنیزه اموال ملت و دسترنج ملیون

ها استفاده   گذارند ملت از حداقل نعمت نمایند و نمى  هرزگى خود و نزدیکانشان مىعیاشى و 
ها هر نوع  ه خاتمه دهیم و در راه سعادت انسانکنند، بلکه بر ما فرض است که به این وضع ظالمان

و معلوم است این عمل بدون تشکیل حکومت حق و عدالت . اى را سرنگون کنیم  حکومت ظالمانه
امکان ندارد، پس مسلماً شخص یا صنفى را خداى تعالى براى تصدّى این کار تعیین نموده و از 

  . اسالمندشود آنها علما و فقهاى روایات بسیارى استفاده مى

  علما ورثه انبیاءند

إنّ : فى حدیث) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  قال رسول):علیه السالم(خبر قدّاح از امام صادق . 2
فقد هماً ولکن ورثوا العلم، فمن أخذ بشىء منه، یورثوا دیناراً و الدر الْعلماء ورثۀ االنبیاء، إنّ االنبیاء لم

مه از ثقات و مورد اعتمادند و لذا در اصطالح علما از این  رجال این حدیث ه44;أخذ حظّا وافِرا
  .کنند یر مىروایت به روایت صحیحه تعب

این خبر با کمى اختالف در تعبیر با سندهاى دیگرى نیز نقل شده از جمله آنها خبرى است که 
بیاء و ذاک انّ العلما إنّ العلماء وَرَثه االن: )علیه السالم(عن االمام الصادق: نماید ابوالبخترى روایت مى

  یورثوا درهماً و الدیناراً و انّما اورثوا أحادیث من أحادیثهم فمن أخذ بشىء منه أخذ حضاً وافراً لم
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٣٦ نظام حکومت در اسالم

  .و روایات دیگرى هم به این مضمون هست

و در ) صلى اهللا علیه وآله(در خبر اول از پیغمبر اکرم) علیه السالم(در این روایات امام صادق
که علما وراث پیغمبرانند و پیامبران ثروتى از خود به میراث : فرماید  ام مىخبر دوم خود ام

اى از علم فراگیرد بهره  گذارند بلکه علم و حدیث میراث آنها است و بنابراین هر کسى بهره نمى
  .شایان و فراوان برده است

راى مردم البته مراد از علم و احادیث احکام و قوانینى است که پیامبران از جانب خدا ب
  :استدالل به این روایات براى اثبات منصب حکومت بر علما از دو راه ممکن است. اند  آورده

آنکه چون پیغمبران داراى منصب حکومت و زعامت دنیوى هستند ـ همان نحوى اشکال اول 
باشند، باید داراى این منصب باشند، به عبارت  بر آنها مى که بیان شد ـ پس علما هم که میراث

حسب فهم عرفى ظاهرش این است ل مطلق قرار دادند به دیگر اگر کسى را وارث کس دیگر به قو
برنده نیز   گذارنده ثابت است بر ارث  که آنچه از نظر گوینده این کالم از مناصب اعتبارى بر ارث

ثابت خواهد شد و چون منصب حکومت منصب جعلى و اعتبارى است و آن کسى که اعتبار این 
یک از افراد به حسب مفاهیم عرفى  پیغمبران نموده فرموده است علما وارث پیامبرانند هیچامر بر 

  .کند که این منصب بر علما نیز ثابت است در این شک نمى

مأمور بوده که وظّف به نشر احکام و اجراى آنها بوده است و گونه که پیغمبر م راه دوم، همان
ین و احکام الهى برقرار نماید، علما هم موظفند به نشر اى بر اساس قوان  نظام اجتماعى عادالنه

احکام و اجراى آن، قبال نیز اشاره نمودیم که اجراى جمیع احکام الهى حتى احکام جزایى و 
سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و قضایى بدون قدرت و نیروى حکومتى و زعامت دنیوى ممکن 

اللت دارد بر اینکه منصب حکومت و زعامت بر نیست، بنابراین این روایات به داللت التزامى د
  .تعلما قرار داده شده اس

یکى آنکه . البته اشکاالتى به داللت این روایات بر ثبوت زعامت دنیوى در فقها شده است
فرماید بلکه از  اهللا اصفهانى نیز مى آیت. باشد) علیه السالم(ممکن است مراد از علما، ائمه طاهرین

شود که مراد از علما در این  استفاده مىنحن الْعلماء و شیعتنا الْمتعلّمون : فرمودهآن روایت که امام 
ولى جواب این اشکال از صدر و ذیل روایت واضح و آشکار . باشند  روایات نیز خصوص ائمه مى



٣٧ نظام حکومت در اسالم

شود که مراد فقهاى امّت اسالمند، زیرا  است و اگر در تمام جمالت روایت دقت شود، معلوم مى
مَن سَلَکَ طریقاً یطلب «: فرماید  قداح در مقام ذکر فضیلت طلب علم است و چنین مىصدر روایت

 کسى که در پى دانش راه بپیماید خدا براى او راهى به بهشت ;فیه علماً سَلَک اهللا به طریقاً الى الجنّۀ
  .معلوم است این صفت براى غیر از ائمه است، زیرا علم آنها تعلّمى نیست. »گشاید مى

 کسى که مقدار کمى از ;فمن أخذ بشیىء منه فقد أخذ حظاً وافراً«: فرماید نیز در ذیل خبر مىو 
  .نیست) علیه السالم(این تعبیر مناسب شأن امام» علم فرا گیرد بهره وافر و شایانى برده است

د  پس بنگری;فانظروا علمکم هذا عَمّن تأخذوه«: فرماید و همچنین در ذیل خبر ابى البخترى مى
  . بدیهى است این تعبیر درباره امام صحیح نیست.»گیرید این علمتان را از چه کسانى مى

شود که انسان اطمینان پیدا کند که مراد از علما در   بنابراین مالحظه صدر و ذیل خبر موجب مى
مه و مؤیّد آن هم روایتى است که مرحوم عال) علیه السالم(این روایت فقهاى امّتند نه ائمه طاهرین

تَفَقَّه فى الدین فانّ ! یا بُنَى«: فرماید که حضرت امیر به محمد فرموده است   نقل مىبحارمجلسى در 
و اگر فقیه شدى (» باشند   پسرم درس دین بیاموز چون فقها ورثه انبیاء مى;الفقهاء وَرَثۀ االنبیاء
  ).شوى وارث پیغمبران مى

گیرد، و این امر به خودى خود  بدأ اعلى مى آنکه نبىّ کسى است که وحى را از ماشکال دوم
موجب والیت عامه و زعامت دنیایى و حکومت نیست، و اگر مأمور به تبلیغ شد که آنچه را گرفته 

شود رسول، و چون در  کند و مى به مردم ابالغ کند، آن وقت است که زعامت و والیت پیدا مى
  .مراد جهت زعامت و حکومت نیستروایت، عالم وارث نبى قرار داده شده نه رسول، پس 

که اول آنان ] است[جواب اشکال مزبور این است که مراد از انبیا آن اشخاص متحقق در خارج 
عبارت ظاهر است بر گرامى اسالم است، پس و آخر آنان و اکملشان شخص پیغم) علیه السالم(آدم

عنوان اینکه  ورثه آن بزرگوار بهباشند نه   در اینکه علماى امّت اسالم ورثه شخص پیامبر اسالم مى
او نبىّ است نه رسول و چون پیغمبر اکرم هم نبى بود و هم رسول لذا عالمى که وارث آن سرور 

  .است باید بگوییم مقام زعامت را هم دارا است



٣٨ نظام حکومت در اسالم

عنوان اینکه نبىّ است قرار داده و   عالوه در قرآن کریم مقام اولویت را بر آن حضرت به به
  . نبى اولى به مؤمنین است  از خودشان45;ؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمالنَّبِى أَوْلَى بِالْمُ: ستچنین فرموده ا

علم و بیان باشند در  نده انبیا مىبر نماید بر اینکه علما ارث آنکه حدیث داللت مى اشکال سوم
 آن عبارت از شود، همان است که در خبر بیان شده است و احکام، بنابراین چیزى که ارث برده مى

  .علم است و مربوط به زعامت دنیوى و حکومت نیست

این اشکال هم مانند دو اشکال گذشته قابل جواب است، زیرا مراد از علم، احکام شرعى و 
معارف الهى است و معلوم است که احکام را خداوند تعالى بر مردم جعل فرموده و تا روز قیامت 

  . ارث گذاشته باشندباقى است و چیزى نیست که انبیا به

بنابراین مراد حفظ احکام و نشر معارف و اجراى آنها است و چون احکام اسالم اختصاص به 
عبادات و معامالت ندارد بلکه از جمله آنها احکام جزایى و سیاسى و وجوب دفاع از استقالل 

ى آنها ممکن مملکت اسالمى و سد ثغور و امثال آنها است که بدون نیرو و قدرت و حکومت اجرا
  .نیست، بنابراین ارث به این معنى هم مستلزم جعل والیت و زعامت و حکومت است

این جمله برند از انبیا، معنى  کند بر اینکه علما ارث مى  اینکه روایت داللت مىاشکال چهارم
ومت و حک. شود این است که آنچه متعلّق به انبیا بوده و بعد از آنها باقى است، منتقل به علما مى

والیت عامه انبیا بعد از آنها باقى است یا نه، بر ما معلوم نیست تا به اطالق دلیل بگوییم به علما 
  .داده شده است

عالوه  گردد، به جواب این اشکال از آنچه در جواب اشکاالت قبلى بیان شد، روشن مى
زیرا قطع نظر از آیات و باقى است، ) صلى اهللا علیه وآله(حکومت بدون اشکال بعد از پیغمبر اکرم

اى بدون رئیس و  هیچ ملتى و فرقه)علیه السالم(روایات دالّه بر این معنى و روش حضرت امیر
تواند به موجودیت خود ادامه دهد، پس مسلماً حکومت بعد از پیامبر اسالم باید باشد،  حاکم نمى

  .کند که منتقل به علما شده است و حدیث داللت مى

  برانندفقها امناى پیام
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٣٩ نظام حکومت در اسالم

الفقهاء اُمناء « :)صلى اهللا علیه وآله(اهللا  قال رسول):علیه السالم(خبر سکونى از امام صادق . 3
 :)صلى اهللا علیه وآله(و ما دخولهم فى الدنیا؟ قال! اهللا یا رسول:  قیل;یَدْخلوا فى الدنیا الرّسل ما لم

د روایت معتبر است، در این خبر از سن 46،»اتّباع السلطان فإذا فَعَلوا ذلک فأحْذروهم على دینکم
. فقها امین و مورد اعتماد پیامبرانند، مادامى که داخل در دنیا نشوند: پیامبر منقول است که فرموده

و اگر چنین کارى پیروى کردن از سلطان : مراد از دخول در دنیا چیست؟ فرموده است: سؤال شد
  .کنیدکردند، باید از آنها بر دینتان بترسید و پرهیز 

است به معنى سکون خاطر و عدم خوف، و آن عبارت است از چیزى که » امن«امانت از ماده 
ـ   که گاهى مال است و گاهى علم شود به واسطه آنکه او مورد اعتماد است ـ نزد کسى گذاشته مى

یکى : البته دو حکم متوجه امین خواهد بود. شود باشد امین نامیده مى  و کسى که امانت نزد او مى
  .لزوم حفظ امانت و دیگرى وجوب رد امانت به اهلش

در این روایت پیامبر گرامى اسالم فرموده است فقیه امین پیغمبر است، امانتى که نزد فقیه است 
و پیغمبر به او سپرده عبارت است از علم و احکام و معارف الهى، بنابراین فقها مأمورند به حفظ 

  . اجراى آنهااحکام و رساندن آنها به مردن و

و چون احکام شرعى اختصاص به عبادات و به معامالت ندارد بلکه از جمله آنها احکام سیاسى 
دارى کند   مربوط به اداره جامعه اسالمى و برپا داشتن نظام عادالنه است، اگر کسى بخواهد امانت

وى که امام دیگرى نیست، همان نحر آنکه با نیروى حکومت این کار را انجام دهد راه به غی
ومنها انّه لو : در خبر فضل بن شاذان در مقام بیان علل احتیاج را علم فرمود) علیه السالم(هشتم

یجعل لهم اماماً قیّما أمیناً حافظا مستودعاً لذریت الملّۀ و ذهب الدین و غیّرت السنن و االحکام و  لم
 یعنى از جمله علل و دالیل 47;سلمینلزاد فیه المبتدون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک على الم

این است که اگر براى ملّت، امامِ برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پایدار و 
خواهد رفت  فرسودگى دچار خواهد شد و آیین از میان دارى تعیین نکنند، دین به کهنگى و امانت

گذاران چیزها در دین خواهند   گشت و بدعتو سنن و احکام اسالمى دگرگونه و وارونه خواهد 
اى دگر جلوه  دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را براى مسلمانان به گونه افزود و بى

                                                           
روایت نموده، و نیز )علیه السالم(در نوادر پسند صحیح از امام موسى کاظم) ره(، این روایت را قطب راوندى 5، حدیث 46، ص 1اصول کافى، ج .   46
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٤٠ نظام حکومت در اسالم

این تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى : فرماید خواهند داد تا آنکه در آخرِ خبر مى
  .است

لذا . ام دهددارى را انج  کومت بدهد تا وظایف امانتبنابراین فقیه که امین است، باید تشکیل ح
اگر عالم تابع سلطان شد از او بر دینتان : فرماید  مى) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  حضرت رسول

و ظاهراً علتش این است، چنین عالمى که باید حاکم باشد اگر به اختیار خود تابع حاکم . بپرهیزید
از او اخذ علم نمود، به عبارت دیگر چنین عالمى که شانه شود   پس نمى;شد، خائن است نه امین

  .توان به او اعتماد کرد  کند، نمى  از زیر بار مسؤولیت خالى مى

به اینکه اند   این روایت نمودیم، اشکالى که جمعى از فقها نمودهگونه که ما استدالل به این
 در این صورت روایت داللت ].ندک  را دفع مى  [باشد  مى» احکام شرعى«امانت سپرده شده به فقها 

کند بر اینکه منصب فتوى بر فقها ثابت است و ربطى به مسئله حکومت ندارد، پاسخ این  مى
  .اشکال را عنوان نمودیم و تکرار آن الزم نیست

  ندعلما خلفاى پیغمبران

یه صلى اهللا عل(الرحمه ـ به چهار طریق معتبر از حضرت امیر  خبرى است که صدوق ـ علیه . 4
اللهم ارْحَم : قال: چنین نقل فرموده) صلى اهللا علیه وآله(روایت نموده و حضرت از پیغمبر اکرم)وآله

دیثى و الذین یأتون من بعدى و یروون ح: مَن خُلفائک؟ قال! اهللا یا رسول:  قیل;خلفائى ثالث مرّات
  48.سنّتى فیعلِّمونها الناس من بعدى

خدایا جانشینان مرا رحمت کن و این کالم را سه مرتبه : دپیغمبر فرمو«: فرماید  حضرت امیر مى
آیند   کسانى که بعد از من مى: جانشینان شما کیانند؟ فرمود! اهللا  یا رسول: پرسیده شد. تکرار فرمود

  .»آموزند کنند و آن را پس از من به مردم مى و حدیث و سنت مرا نقل مى

تا  »الّذین یأتون«ه از یکى آنک:  منتهى استاستدالل به این روایت بر حکومت فقیه بر دو رکن
بر فقیه مستلزم جعل ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  دیگرى اینکه اطالق خلیفه رسول. آخر، فقها باشند
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٤١ نظام حکومت در اسالم

در خبر باشد، صراحت خبر در اراده » فَیُعَلِّمونها الناس«اما امر اول، چنانچه جمله . حکومت باشد
دهند و   جمله این است که علوم اسالمى را بین مردم بسط مىفقها قابل انکار نیست، زیرا معناى

سازند تا به دیگران  رسانند و مردم را براى اسالم آماده و تربیت مى احکام اسالم را به مردم مى
البته این کار از علما و فقها ساخته است نه راوى حدیثى که مانند ضبط صوت حدیث . تعلیم بدهند

  .نند بدون آنکه از مفاد آن چیزى بفهمندک  را یاد گرفته و نقل مى

شود که مراد علما هستند، زیرا سنن عبارت از احکام الهى  و اگر این جمله نباشد باز استفاده مى
اهللا نامیده   وارد شده است سنن رسول) صلى اهللا علیه وآله(است و به اعتبار اینکه بر پیغمبر اکرم

آیند و احادیث و سنن مرا نشر  کسانى که بعد از من مىبنابراین معناى خبر این است که . شود مى
باشد بر فهمیدن  شود نشر احکام الهى غیر از نقل حدیث است و آن متوقّف مى دهند معلوم مى مى

حکم الهى از روایات، که بدون شک غیر از اجتهاد چیز دیگرى نیست، پس به هر دو طریق یعنى 
اشد عبارت خبر داللت بر آن دارد که مراد از آن علما و فقها نبیا باشد » فَیُعَلّمونها الناس«جمله 
  .هستند

اما امر مردم، خلیفه کسى است که جانشین شخصى شود که او را در مناصبى خلیفه خود نماید 
  .و قابل انتقال به غیر باشد

ترین منصب   زیرا مهم;در این صورت، داللت روایت بر جعل حکومت براى فقیه روشن است
غیر از مقامات معنوى و ذاتى که آن بزرگوار واجد بود و قابل ) (صلى اهللا علیه وآله( اکرمپیغمبر

صلى اهللا علیه (منصب حکومت و زعامت دنیوى است، پس اگر خود پیامبر) تفویض به غیر نبوده
گونه قیدى هم ذکر نفرماید، به حسب فهم عرفى، فهمیده  بفرماید فقیه خلیفه من است و هیچ) وآله
  .شود که فقیه در حکومت و ریاست دنیوى جانشین پیغمبر است مى

صلى اهللا علیه (اهللا به عبارت دیگر حکومت اسالمى به اتفاق همه فِرَق، حَقّ مسلّم خلیفه رسول
بکر بعد از تصدّى منصب   به همین جهت به ابى. باشد که به او تفویض شده است مى) وآله

العباس که مقام ریاست دنیوى   امیه و بنى  شد، و ملوک بنىاهللا اطالق   حکومت عنوان خلیفه رسول
  .نامیدند اهللا مى  را گرفتند، خود را خلیفه رسول

شود  فقها، خلفا و جانشینان من هستند، مسلماً فهمیده مى: بنابراین اگر خود پیغمبر اکرم فرمود
 زعامت به آنها تفویض مقامم در که در مقام جعل منصب حکومت بر فقها است، و ظهور این کال



٤٢ نظام حکومت در اسالم

 بهترین 49»یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاک خَلِیفَۀً فِی االَْرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاس«: قابل انکار نیست و آیه کریمه
تأیید است، زیرا در این آیه خداوند تبارک و تعالى ترتب حکومت بر مردم را به قرار دادن داود 

حال که حکم : فرماید  م و مفروغٌ عنه و واضح فرض نموده و مىامر مسلّ» خَلِیفَۀً فِی االَْرْضِ«
باشد آنکه راوى معنى خالفت را و  و امر دیگر که مؤید مى. کنى، متابعت هواى نفس مکن مى

: باشند، نپرسید، بلکه سؤال کرد کیانند خلفاى شما؟ حضرت فرمود اینکه در چه امر خلیفه مى
  .علما، خلفاى من هستند

ند به داللت فوق به اینکه روایت داراى دو قرینه است بر اینکه مراد جانشینى علما ا اشکال کرده
است در خصوص تبلیغ احکام، نه در منصب حکومت، یکى آنکه علما، جانشین پیغمبر و نبىّ، 

اند و معناى این تعبیر چنین است، مثال اگر امام جماعتى در موقع  عنوان نبوّت و پیغمبرى شده به
شود؟ یا    را خلیفه خود قرار دهد، آیا بیش از جانشینى او در نماز جماعت فهمیده مىسفر، شخصى

آیا غیر از جانشینى او در امر تجارت تاجرى در روز مخصوصى کسى را خلیفه خود قرار دهد 
بنابراین اگر پیغمبر که از طرف خدا احکامى براى مردم آورده است بفرماید فقها، شود؟  فهمیده مى
  .شود باشند، بیش از جانشینى در بیان احکام چیزى فهمیده نمى ن مىخلفاى م

آیند و احکام را  آنها کسانى هستند که بعد از من مى: فرماید دوم آنکه در بیان تعیین خلیفه مى
مبر، علما را جانشین شود، زیرا اوال پیغ  جواب این اشکال با بیانى که شد معلوم مى. کنند  بیان مى

أللهم ارْحَم «: پیغمبرى، چون فرمودهعنوان نبوّت و  اده است نه خود پیغمبر بهشخص خود قرار د
، وثانیاً نشر احکام و اجراى آنها با فرض آنکه از جمله احکام، احکام سیاسى و »خُلَفائى
دارى است، بدون نیرو و قدرت حکومتى ممکن نیست، و ثالثاً آنکه اداره نظام اجتماع و  مملکت

ترین مناصب اعتبارى و جعلى پیغمبر اکرم است و اهمیت آن از  ام عادالنه از مهمبرقرار کردن نظ
باشد و اگر نباشد بگوییم منصب متیقّنى مراد است نه همه مناصب، باید   بیان احکام بیشتر مى

عنوان مشروح به » الذین یأتون من بعدى«بگوییم منصب زعامت اراده شده است، و رابعاً جمله 
  .اند، نیست   در مقام بیان چیزى که در آن جانشین شدهجانشین امّت و

  در رویدادهاى اجتماعى به چه کسى باید رجوع کرد؟

سألْتُ محمد بن عثمان الْعمرى أن یوصل لى کتاباً قد «: گوید در خبر اسحاق بن یعقوب مى . 5
أمّا ما سألْتَ ) علیه السالم(سألْتُ فیه عن مسائل اُشْکِلَتْ عَلَىّ فورد التوقیع بخط موالنا صاحب الزمان
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٤٣ نظام حکومت در اسالم

و  أمّا الْحوادث الواقعۀ فارْجِعوا فیها إلى رواۀِ حَدیثِنا فإنّهم : عنه أرشدک اهللا و ثبّتک، إلى أنْ قال
  50;حُجتى عَلَیْکُم و أنَا حُجّۀ اهللا

نویسد و از مشکالتى که برایش رخ  اى به حضرت ولىّ عصر ـ ارواحنا فداه ـ مى  اسحاق، نامه
کند و بهوسیله نماینده آن حضرت محمّد بن عثمان، نامه را به حضور مبارک    سؤال مىداده
یکى از مشکالت این بوده، در رویدادهاى . شود رساند، جواب نامه به خط مبارک صادر مى مى

آمدها به علما رجوع  در حوادث و پیش: فرماید تازه به چه کسى باید رجوع نمود؟ امام مرقوم مى
 در مکاسبدر کتاب » شیخ انصارى«. » آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایمکنید، زیرا

 بحث والیت فقیه

که منظور از حوادث واقعه در این خبر مسائل و احکام شرعى نیست، زیرا این امر از : فرماید مى
واضحات مذهب شیعه بوده که در این امور باید به فقها رجوع شود، بلکه مراد و منظور 

داده است که در  هایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى  آمدهاى اجتماعى و گرفتارى پیش
فرماید در این قبیل   امام مى;کنند  آمدها، عقال و مردم باایمان به رئیس خود رجوع مى این پیش

است که فقها را رئیس و حاکم بر مسلمین قرار اى این تعبیر این معن. امور، به فقها رجوع نمایید
  .دارى و اداره نظام اجتماعى به آنان رجوع کنید  ام و در جمیع کارهاى مملکت داده

اند، شاید مراد این باشد که در احکام رویدادها به فقیه   بعد شیخ در جواب کسانى که گفته
  :به سه جهت این احتمال مردود است: فرماید  رجوع کنید مى

فرماید در حکم آنها به فقها   به فقها کنید و نمىفرماید در رویدادها رجوع  اینکه امام مى :اوال
  .رجوع کنید، و معناى این دو عبارت متفاوت است

 اگر مراد این بود که در حکم حوادث رجوع به فقیه شود، باید در مقام ذکر علت و سبب :ثانیاً
تند و بفرماید فقها حجّت خدا هستند بر شما، در حالى که فرموده است آنها حجّت من بر شما هس

رساند که امام در مقام بیان این نیست که در احکام شرعى به  من حجّت خدایم و این تعلیل مى
 با نظر فقیه و تحت ریاست عالیه او فقها رجوع کنید، بلکه منظور این است که کارهاى اجتماعى را

  .انجام دهید

حلّى  وده و راه آنکه در پرسش اسحاق نوشته شده است، مسائلى که برایش مشکل ب:ثالثاً
 مسئله ;اى معروض داشته و سؤال کرده است  آمده، بهوسیله نائب حضرت، نامه نظرش مى به

این نظریه . رجوع به فقیه در احکام شرعى از امور واضحه است و معنى ندارد که از آن سؤال کند
  .در نهایت متانت است
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٤٤ نظام حکومت در اسالم

  اند  ه فرمانروایىعلما منصوب ب

عنْ رجلین من أصحابنا بینهما ) علیه السالم(ت سألت أبا عبْداهللاقال«: خبر عمر بن حنظله . 6
مَنْ تَحاکَمَ الَیْهِمْ، فى : منازعۀ فى دَین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القُضاۀ أیحلّ ذلِک؟ قال

 لَانّهُ ;حْتاً و انْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُحَقّ اَوْ باطِل، فَانّما تَحاکَمَ الَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَانّما یَاْخُذُهُ سُ
یُریدوُنَ اَنْ یَتَحاکَمُوا الَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ «: قالَ اللّهُ تَعالى. اَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما اَمَرَاهللا اَنْ یُکْفَرَ بِهِ

 کانَ مِنْکُمْ مِمّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِى یَنْظُرانِ مَنْ: فَکیف یصنعان؟ قال: قلت. »اُمِروُا اَنْ یَکْفرُوُا بِهِ
ا حَکَمَ بحُکْمِنا فانّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً فإذ. فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً... حَاللِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف اَحکامَنا

اد عَلَیْنا کالرادّ على اهللا و هو على حدّ الشّرک یُقْبَل منه فإنّما استَخَف بِحُکْمِ اهللا و عَلَینا ردّ و الر فلم
  51»بِاهللا

  :رود  باشد و جهاتى موجب مقبولیت آن به شمار مى این روایت از حیث سند معتبر مى

درباره دو نفر از شیعیان پرسش نمودم که ) علیه السالم(از امام صادق: گوید عمر بن حنظله مى
 رخ داده براى دادرسى به قضات یا به خود سلطان مراجعه بین آنها نزاعى در مورد قرض یا میراث

   روا است؟اند، آیا این کار  نموده

هر کس در مورد حق یا باطل مراجعه به آنها بنماید، در حقیقت به طاغوت مراجعه : امام فرمود
و هر چه را به ) فرماید دقت شود امام از هیأت حاکمه غاصب به طاغوت تعبیر مى(کرده است 

باید : حرام است، زیرا خدا فرموده است» عنوان ثانوى به«نها بگیرد ولو مال خودش باشد حکم آ
  .طاغوت را به هیچ نحوى به رسمیت نشناسید

  پس در مورد نزاع و اختالف چه باید کرد؟: پرسد  راوى مى

م باید رجوع به فقیه نمود و داورى و حکم او را باید پذیرفت، زیرا من او را حاک: فرماید مى
االتباع   ام و اگر چنین حاکمى حکم کرد بر همه افراد حتى مجتهدین دیگر حکمش الزم قرار داده

بیت نموده و  اعتنایى کرده و ردّ بر ما اهل است، هر فردى که حکم او را نپذیرد به حکم خدا بى
  .پایه شرک به خدا است ردّ بر ما، ردّ بر خدا است و این کار هم
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٤٥ نظام حکومت در اسالم

گونه که معمول بوده و هست اگر شخصى که زمام امور شهر  شود همان ىاز این خبر استفاده م
دست او است، کسى را حاکم قرار بدهد مردم آن شهر یا مملکت موظفند در تمام   یا مملکتى به

کنند، چه کارهاى کشورى یا لشکرى  کارهایى که هر فرقه و طایفه در آن کارها رجوع به رئیس مى
  .باشد، به آن حاکم رجوع کنند و حکم او در جمیع این امور ناقد استیا قطع نزاع یا غیر اینها 

که زعامت و ریاست عامه در امور دین و دنیا را دارد فقیه و مجتهد را حاکم ) علیه السالم(امام
این است که در جمیع امور عامه » قَدْ جَعَلْتُهُ حاکِماً«بر امت اسالم قرار داده، بنابراین معنى این جمله 

باشد و معنى حکومت اسالمى  االتباع مى د از مجتهد متابعت نمود و حکم او در تمام امور الزمبای
  .همین است

اند بر این استدالل که این خبر در مورد قضاوت و فصل خصومت و قطع نزاع  اشکال نموده
اده استفچیزى از آن » حکم مجتهد در باب مرافعات نافذ است«وارد شده است و بیشتر از اینکه 

قوه اجرائیه در همه امور به عبارت دیگر قوّه قضائیه واگذار به مجتهدین شده، نه . شود نمى
  »...کشوردارى و برقرار نمودن نظام عادالنه مجتمع اسالمى

آمدى  شود که اگر پیش   در صدر خبر از امام سؤال مىاوّالاین اشکال مورد قبول نیست، زیرا 
آمدى رخ داد که در آن قبیل  شود، یا پیش  خود حاکم رجوع مىآمدها به شد که در آن قبیل پیش

شود، آیا براى شیعه جایز است رجوع به سلطان و قاضى غیرشیعه  آمدها به قاضى رجوع مى پیش
  .کدام جایز نیست رجوع به هیچ: فرماید  بنماید یا نه؟ امام در جواب مى

  یل امور چیست؟پس تکلیف شیعیان شما در این قب: کند بعد راوى سؤال مى

االجراء است چون او  در همه این امور به فقیه شیعه رجوع کنند و حکم او الزم: فرماید امام مى
  .ام، بنابراین مورد خصوص قضاوت نیست را من حاکم بر امّت اسالم قرار داده

ام در مق» فإنّى قد جَعَلْتُه حاکِماً« جمله کنیم مورد خصوص قضاوت است، ولى   فرض مى:ثانیاً
شود که   و خصوصِ مورد، موجب این نمى;ذکر علّت است بر حکم امام به لزوم مراجعه به مجتهد

شود مختص به همان مورد بشود، مثال اگر گفته شود   اى که بعد از بیان حکم ذکر مى  کبراى کلیه



٤٦ نظام حکومت در اسالم

شود هر چیزى که  آورنده است، از این جمله استفاده مى نوشیدن خمر حرام است، زیرا سکر
  .خمر ى بیاورد حرام است، خمر باشد یا غیرمست

اى   مراد از این کبراى کلیه و علت اگر خصوص باب قضاوت باشد تکرار لغو و بیهوده:الثاًث
آید، یعنى اگر حکمى بیان شود و بعد در مقام ذکر علت آن همان حکم تکرار شود، مانند   پیش مى

کنید که چقدر  ام دانشمند الزم است توجه مىاینکه بگویند احترام دانشمند الزم است، زیرا احتر
  معنى خواهد بود؟ این عبارت غیربلیغ و بى

شود براى    در باب قضاوت و حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى رجوع به قاضى مى:رابعاً
تعیین حق و براى اجراى آن و الزام طرف به قبول حکم و یا اجراى حکم حقوقى یا کیفرى باز باید 

در خبر براى هر دو جهت فرموده رجوع به مجتهد ) علیه السالم(امام. ه مراجعه نمودبه قوه مجری
  .شود

  :شود  شود که به همه آنها اشاره مى  باالخره از این روایت چند امر فهمیده مى

است و اند حرام   ه مراجعه به حاکم جور و ناروا و مقاماتى که به ناحق متصدّى مقام شد:اول
ن کسانى که متصدّى قوه اجرائیه باشند یا تصدّى قوه قضائیه نموده باشند جایز نیست و فرقى بی

نیست، و مردم مسلمان حق ندارند در کارها و رویدادهاى اجتماعى به هیأت حاکمه ناصالح و 
حکام جور مراجعه کنند و حتى اگر حق ثابتى داشته باشند و براى احقاق آن حق بخواهند مراجعه 

  .اند ز نیست و اگر رجوع نمایند بر خالف دستور اسالمى عمل کردهبه آنان بنمایند، جای

حاکم ظالم گر مراجعه نمودند و حاکم به نفع آنان حکم کرد، آن مالى که به حکم آن  آنکه ا:دوم
بسیار روشن است که این . شود، ولو حق ثابت او هم باشد تصرّف درآن مال جایز نیست گرفته مى

کردند، طبعاً دکان   ا اگر مردم مسلمان به همین حکم عمل مىحکم جنبه سیاسى دارد، زیر
ها و  توانستند به این نحو با حیثیت ملت  شد و دیگر نمى  ها و حکام جور بسته مى طاغوت
هاى زیرزمینى مردم بازى کنند و همه را در راه زندگى پر از فساد خود و اربابانشان مصرف  ثروت

  .ایندنم



٤٧ نظام حکومت در اسالم

آید باید رجوع به مجتهد   اختالف و کارهایى که براى مردم پیش مى آنکه در موارد نزاع و:سوم
طور که حضرت امیر ـ  بکنند و مجتهد هم قوه مجریه اسالم و هم قوه قضائیه است، همان

کرد و هم  فرمود و مجازات را معین مى  فرمود، تعیین حق مى اهللا علیه ـ هم قضاوت مى صلوات
همچنین علما ... کرد و فرمود، تعزیر مى  ، اجراى حد مىکرد  نمود، خودش حبس مى اجراى آن مى

  .باشند ب را دارا مىدر زمان غیبت همه این مناص

  العقول روایت تحف

باشد و در قرن چهارم هجرى    که از علماى بزرگ و مورد اعتماد مىالعقول تحفصاحب  . 7
ز حضرت سیدالشهداء ـ علیه ا. اند  کرده، علما او را به بزرگى و فضل و تقوى یاد نموده زندگى مى

باشد در اینکه   صریح مىما نظر  آالف التحیۀ و الثناء ـ روایت نموده است که آن روایت هم به
حکومت اسالمى مخصوص مجتهدین است و چون این روایت متضمن مطالب مهمه اساسى است، 

اه آنچه استفاده  بعد ترجمه نموده و آنگ;نمائیم باشد نقل مى  لذا همه روایت را ولو مفصل مى
  :نماییم  شود از روایت بیان مى مى

لَوْالَ یَنْهَاهُمْ «: اعتبروا أیّها الناس بما وعظ اهللا به أولیائه من سوء ثنائه على األحبار إذ یقول
لَبِئْسَ ما إلى قوله رَائِیلَ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْ:  ـ و قالالرَّبانِیونَ وَاالَْحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ االِْثْمَ

 و إنما عابَ اهللا ذلک علیهم النّهم کانوا یرون من الظَلَمۀ الّذین بین أظهرهم المنکر و ;کانُوا یَفْعلون
فَالَ تَخْشَوا : الفساد فالیَنْهونهم عن ذلک رغبۀً فیما کانوا ینالون منهم و رهْبۀ ممَا یَحْذرون واهللا یقول

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ :  ـ و قالینِالنَّاسَ وَاخْشَوْ
فبدأ اهللا باألمر بالمعروف والنهى عن المنکر فریضۀ منه، لِعِلْمه بأنّها إذا أدیت و أقیمت عَنْ الْمُنکَرِ 

ا، و ذلک أنّ األمر بالمعروف والنّهى عن المنکر دعاء إلى االسالم استقامت الفرائض کلّها هَینها و صَْعبه
مع ردّ المظالم و مخالفۀ الظالم و قسمۀ الفىء و الغنائم و أخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها فى 

  .حقّها

 ثمّ أنتم أیّتها العصابۀ، عصابۀ بالعلم مشهورۀ، و بالخیر مذکورۀ و بالنصیحۀ معروفۀ و باهللا فى أنفس
الناس مهابۀ یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف و یؤثرکم مَن ال فَضل لکم علیه و الید لکم عنده 
تشفعون فى الحوائج إذا امتنعت من طالبها و تمشون فى الطریق بهیبۀ الملوک و کرامۀ األکابر، ألیس 



٤٨ نظام حکومت در اسالم

 حقّه تقصرون فاسْتَخْففتم  أکثرکلّ ذلک انّما نِلْتموه بما یرجى عندکم من القیام بحقّ اهللا و إن کنتم عن
فضیّعتم و إمّا حقّکم بزعمکم فطلبتم، فال ماال بدّلتموه و النفسا خاطرتم بها بحقّ االمّۀ فإما حقّ الضعفاء 

للذى خلقها و العشیرۀ عادیتموها فى ذات اهللا، أنتم تتمنّون على اهللا جنّته و مجاورۀ رسله و أماناً من 
  .عذابه

المتمنّون على اهللا أن تحلّ بکم نقمۀ من نَقَماته ألنّکم بلغتم من کرامه اهللا لقد خشیتُ علیکم أیّها 
تکرمون، و قد تَرَوْنَ عهود اهللا  فى عباده منزله فضّلتم بها و من یعرف باهللا التکرمون، و أنتم باهللا

محقرورۀ و ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  منقوضۀ فالتفزعون و أنتم لبعض ذمم ابائکم تفزعون و ذمّۀ رسول
العمى و البکم و الزمنى فى المدائن مهمله الترحمون وال فى منزلتکم تعملون و المن عمل فیها تعینون 
و باإلدهان والمصانعۀ عِند الظلمۀ تأمنون، کلّ ذلک ممّا أمَرَکم اهللا به من النهى والتناهى، و أنتم عنه 

 ذلک بأنّ ;نازل العلماء لو کنتم تشعرونغافلون، و أنتم أعظم الناس مصیبۀ لما غلبتم علیه مِن م
مَجارِى االُمور و األحکام على أیدى العلماء باهللا، االُمناء على حالله و حرامه، فأنتم المسلوبون تلک 
 المنزلۀ و ما سلبتم ذلک االّ بتفرّقکم عن الحقّ واختالفکم فى السنّۀ بعد البیّنۀ الواضحۀ،

م المؤونۀ فى ذات اهللا کانت أمور اهللا علیکم ترد و عنکم تصدر و و لو صَبَرْتُم على األذى و تحمّلت
أیدیهم، یَعْمَلون بالشّبَهات و ترجع ولکنّکم مکّنتم الظلمۀ من مَنْزِلتکم و استمسلتم أمور اهللا فى إلیکم 

یَسیرون فى الشَّهوات سلّطَهم على ذلک فرارکم من المَوْت و إعجابکم بالحیاۀ التى هى مُفارقتکم 
سلمتم الضعفاء فى أیدیهم، فمن بین مستعبد مقهور و بین مُسْتضعف على مَعیشَتِهِ، مغلوب یتقلّبون فى فأ

الملک بارائهم و یستشعرون الخزى بأهوائهم اقتداء باألشرار و جرأۀ على الجبّار فى کلّ بَلَد مِنهم على 
المس، اس لهم خول الیدفعون یدٌ ع، فاألرض لهم شاغرۀ و أیدیهم فیها مبسوطَۀ و النّمنبره خَطیب یصق

سَطْوۀ على الضَعَفۀ شدید، مطاع الیعرف المبدىء و المعید، فیاعجبا و ما لِىَ  فمن بین جبّار عنید و ذى
الأعجب واألرض من غاش غشوم و مُتَصدّق ظَلوم و عامل على المؤمنین بهم غیر رحیم، فاهللا الحاکم 

  .شجر بیننافیما فیه تنازعنا، و القاضى بحکمه فیما 

الحُطام، ولکن من فضول یکن ما کان منا تَنافساً فى سُلطان، و ال الْتِماسا   اللهم إنّک تَعْلم أنّه لم
لِنرى المَعالم من دینک و نُظْهر اإلصالح فى بالدک، و یَأمن المَظْلمون مِن عبادک، و یعمل بفرائضک و 

لظلمۀ علیکم، و عملوا فى إطفاء نور نبیّکم، و سُنَنِک و أحکامک، فإنّکم تنصرونا و تَنْصفونا قوى ا
  52;حَسْبُنَا اهللا و علیه تَوَکَّلْنا و إلیه أنبنا و إلیه المصیر
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صورت بدگویى از علماى  اى مردم عبرت بگیرید از پندى که خدا به دوستارانش داده به: یعنى
خوارى  یعنى یهود و حرامچرا علماى یهود از گفتار گناهکارانه آنان، : فرماید  یهود، آنجا که مى

فرماید لعنت شدند  دادند خیلى بد بوده است، و مى آنان جلوگیرى نکردند؟ راستى آنچه انجام مى
دادند خیلى زشت  راستى آنچه انجام مى: فرماید مى و تا آنجا که آن دسته از یهود که کفر ورزید،

رده است به واسطه آنکه آنها بوده است و خداوند علما را نکوهش کرده و کار آنها را عیب شم
اى  خاطر عالقه  اند و آنها را منع نکردند به  کار زشت و فساد پرداخته دیدند که ستمکاران به مى

خاطر ترسى که از آزار و تعقیب آنان به دل راه  هاى خود از آنها داشتند و نیز به که به دریافتى
مردان مؤمن «: فرماید و مى» د، از من بترسیداز مردم نترسی«: فرماید دادند، در حالى که خدا مى مى

» کنند دار یکدیگرند، همدیگر را امر به معروف و نهى از منکر مى  و زنان مؤمنه، دوستدار و عهده
خداوند از امر به معروف و نهى از منکر شروع فرموده، اول این دو را واجب شمرده، چون 

ت برقرار خواهد شد، زیرا امر به معروف و نهى دانست که اگر این وظیفه انجام شود همه واجبا مى
از منکر عبارت است از دعوت به اسالم به اضافه بازگرداندن حقوق ستمدیدگان به آنان و مخالفت 

توزیع هاى عمومى و درآمد ملى به طرز عادالنه  و مبارزه با ستمگران و کوشش براى اینکه ثروت
  .ذ شود و به موارد قانونى برسدها به نحو عادالنه و صحیح اخ شود و مالیات

سپس شما اى گروه نیرومند که به علم و عالم بودن شهرت دارید و به خیرخواهى معروفید و به 
اید، به نحوى که مردم شریف و مقتدر از شما  سبب خدا در دل مردم شکوه و مهابت پیدا کرده

ا هیچ برترى بر او ندارید، کنند و کسى که شم برند و مردم ناتوان شما را تکریم مى حساب مى
 ;دارد خود دریغ نموده به شما تقدیم مى را از هاى خود دهد و نعمت شما را بر خود ترجیح مى
اید که بر خواستاران آنها ممتنع شده، در راه پُرشکوه پادشاهان و   شما وسیله نیازهایى شده
دست   نیرو را از این جهت بهآیا تمام این احترامات و قدرت و . روید بزرگوارى بزرگان راه مى

رود که در راه خدا قیام کنید، گرچه نسبت به بیشتر حق خدا که   نیاوردید که به شما امید مى
اید، حق افراد ناتوان  اینکه حق ملت را خوار و فرو گذاشته: اید مانند عهده دارید کوتاهى کرده به

  .کنید  است براى گرفتن آن قیام مىکنید حق شما  اید ولى آنچه خودتان خیال مى را ضایع کرده

اید و نه با قبیله و جمعیتى   اید، نه جان را در راه خدا به مخاطره انداخته نه پولى خرج کرده
اید، شما آرزو دارید که خدا بهشت را جایگاه شما قرار دهد و با پیغمبر  خاطر خدا در افتاده به

  .همنشین باشید و از عذاب روز قیامت در امان باشید

اى کسانى که چنین انتظاراتى از خدا دارید و در عین حال وضعتان چنین است، از این بیمناکم 
پروردگار به مقامى بلند رسیدید نکبت خشمش بر شما فرو افتد، زیرا در سایه عظمت و عزّت که 
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 آنها  مردان مؤمن به خدا در بین مردم هستند و کسى;و بدان مقام برترى دارید بر سایر بندگان خدا
  .خاطر خدا در میان مردم ارجمند هستید دارد و شماها به را گرامى نمى

اند،  هاى خدا را شکسته و زیر پا نهاده  بینید پیمان و نیز از آن جهت بر شما بیمناکم که مى
اى از تعهدات پدرانتان پریشان   کنید، در حالى که به واسطه پاره شوید، داد و فریاد نمى  نگران نمى
اعتنایى  بینید که تعهداتى که در برابر پیغمبر خدا انجام شده، مورد بى شوید، و نیز مى  مىو نگران

گیرها در همه شهرها  ها و زمین مقدار شده و بینوایان، کورها و الل است و خوار و بى
  .شود اند و بر آنها ترحّم نمى سرپرست مانده  بى

کند اعتنا دارید و یا  کسى که این کار را مىکنید و نه به  نه به مقدار شأن و مقامتان کار مى
  .دارید کنید و به مجامله و سازش با ظالمان خود را آسوده مى کمک مى

جمعى و  ها، همان است که خدا فرمان داده از جلوگیرى و بازداشتن متقابل و دست  تمام این
م علما را داشتید و از تر است، زیرا مقا شما از آن غافلید، مصیبت شما از مصیبت تمام مردم بزرگ

هاى  نامه اند و شما هیچ توجه ندارید، زیرا در حقیقت جریان امور کشورى و تصویب شما گرفته
دست دانشمندان روحانى و امناء بر حالل و حرام   کشور اسالمى و صدور احکام قضایى را خدا به

آنها هم جز انحراف شما از  از دست دادن اند و سبب داده است و اینک تمام آنها را از شما گرفته
ـ چیز دیگرى  با آنکه دالیل روشنى بر آن داشتید حقیقت و کیفیت سنت ـحق و اختالف شما در 

  .نیست

شما اگر مردانى بودید که بر شکنجه و ناراحتى شکیبا بودید و در راه خدا حاضر به تحمل 
و شما مصدر امور و مرجع افتاد   دست شما مى شدید، زمام امور به ها مى ها و ناگوارى سختى

همه کارها بودید، ولى شما به ستمکاران میدان دادید تا این مقام را از شما بگیرند و تمام کارها را 
رانى و   حکومت بپردازند وراه شهوتید تا بر اساس پوسیده حدس و گمان به به آنها واگذار کرد

  .خودکامگى را پیش گیرند

تان به  بیل رفتار ظالمانه، فرار شما از کشته شدن و دلبستگىمایه تسلط آنان بر حکومت و این ق
شما با این کار، ناتوانان و مردم مسلمان را در اختیار . زندگى دنیا است که از شما جدا خواهد شد

آنان قرار دادید تا یکى را با دادن پول و مقام بنده خود کنند و دیگرى را به حدى در فشار معیشت 
 جز تهیه لقمه نانى نداشته باشد و آنها هم با خیال آسوده هر نوع دلشان قرار دهند که فکرى

رانى را بر خود هموار سازند به پیروى از  بخواهد با ملک و مملکت بازى کنند، رسوایى هوس
  !اشرار و در برابر خداى جبّار

اند، خاک وطن زیر پایشان  در هر شهرى یک منبرى و خطیب و سخنورى زبردست گماشته
اکنده و دستشان در همه جا باز است، مردم برده ایشانند و هر دستى بر سر آنها زنند، دفاع از آن پر



٥١ نظام حکومت در اسالم

با آنها قُلدرى و کوبد و  یک حاکم زورگو و بدخواه است، حاکم دیگر بیچارگان را مى. نتوانند
  .روز رستاخیز ایمان دارندترسند و نه به  کند، نه از خدا مى  گیرى مى  سخت

باز و ستمکار است و  ا در شگفت نباشم که مملکت در تصرّف مردمى دغلو چر! شگفتا
اش  بگیران ستم و استاندارانش نسبت به مردم باایمان غیرمهربان، خدا در مورد آنچه درباره مالیات

کشمکش داریم، داورى خواهد نمود و درباره آنچه بین ما رخ داده با رأى خودش حکم خواهد 
  .نمود

حکومت ایم بر ضد  اى که ما شروع کرده مبارزهى که آنچه از ما اظهار شد و دان خدایا تو مى
هاى زاید و  اموى، به واسطه عالقه به حکومت بر مردم نبوده و نیز براى جستجوى ثروت و نعمت

هاى درخشان دین تو را ارائه دهیم و در کشورت  کاالهاى دنیا نبوده، بلکه براى این بوده که ارزش
خاطر کنیم تا قوانین آسمانى تو عملى  هایى از بندگانت را آسوده دیده  وریم و ستماصالح پدید آ

  .گردد

هاى ستمکار و کسانى که   باید ما را یارى کنید و داد ما را از قدرت! بنابراین، شما علماى دین
اند بگیرید، خداوند یگانه ما را پشتیبان است و بر او  در خاموش کردن نور پیغمبرشان کوشیده

  .توکل داریم و به درگاه او بازگردیم و سرانجام همه به سوى او است

* * *  

  :کنیم شود که به برخى از آنها اشاره مى  از این روایت مطالب بسیار مهمى استفاده مى

آنان موظف به تشکیل حکومت و . منصب حکومت بر علماى اسالم قرار داده شده است . 1
 تا آخر به و ذلک أنّ مجارى االُمور على أیدى العُلماءجمله . باشند برقرار نمودن نظام عادله مى

راستى مایه تعجب است که جمعى . قرینه جمالت قبل و بعد آن تقریباً صراحت در این معنى دارد
اند که مراد از علما در آن روایت ائمه طاهرینند نه   از فقها بدون مراجعه به صدر و ذیل خبر گفته

  . دقت کنیدیتفقهاى اسالم، در روا

علما در صورتى که حاکم جور تشکیل حکومت داد، موظفند که نه تنها با او همکارى نکنند  . 2
و نه فقط سکوت نکنند، بلکه باید مفاسد حکومت او را گوشزد نمایند و او را راهنمایى کنند و 

نصیب بمانند    بىساکت نمانند و در این راه اگر جانشان به خطر بیافتد نهراسند و اگر از مال دنیا
  .اعتنایى نکنند

اگر حاکم جور بدعتى در دین گذاشت، علما باید بگویند و فریاد بزنند، اعالمیه بدهند،  . 3
  .شود ملت را آگاه سازند و حقایق را بیان دارند   کنند و به هر نحو که مىسخنرانى

القه به آن یا به اینکه حکومت را که امام در صدد گرفتن آن بوده است نه به واسطه ع . 4
  .زخارف دنیا بوده، بلکه براى زنده داشتن دین و گرفتن داد مظلومین بوده است
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شود که در رساله امر به معروف به آن اشاره  مطالب مهم دیگرى نیز از آن استفاده مى
  53.ایم  نموده

ه غیر از این چند روایت، روایات دیگرى نیز داللت دارد بر اینکه منصب حکومت تفویض ب
 بعد از عوائدفقها شده است، بنابراین همان نحو که مرحوم نراقى عالم بزرگوار اسالمى در کتاب 

ماند که حکومت  کسى باقى نمىدید بر فرماید از نظر اخبار، هیچ جاى تر اشاره به روایات مى
اى منصبى است الهى که ویژه انبیا و صلحا بوده و پس از پیامبر اسالم و ائمه اطهار، حق فقه

  .پرهیزگار است

  شرایطى که در حاکم معتبر است

امر اول اینکه حاکم کى است؟ امر دوم : کنیم  در اول فصل گفتیم که اینجا در دو امر بحث مى
طور کافى بحث  بهامر اول اینکه شرایط و خصوصیاتى که حاکم باید واجد باشد چیست؟ در 

  :کردیم و اما امر دوم

سالم باید واجد باشد ـ که اگر فاقد یکى از آنها بشود لیاقت شرایطى که حاکم و رئیس امت ا
  :تشکیل حکومت را ندارد ـ چند چیز است

تواند تشکیل حکومت دهد ولو به این نحو که او را   بنابراین بچه غیربالغ نمى:بالغ بودن . 1
  !الحکومه تعیین کنند  رئیس قرار دهند و تا رسیدن به حد بلوغ براى او نایب

  . دیوانه لیاقت تشکیل حکومت ندارد:ل بودنعاق . 2

  .تواند تشخیص دهد   که سفیه صالح و فساد کشور را نمى:سفیه نبودن . 3

دارى   دلیل اعتبار این سه امر روشن است، زیرا حکومت از نظر اسالم یک نحو والیت و امانت
ولىّ دارند، بنابراین غیربالغ، دیوانه، سفیه، در امور شخصى خود احتیاج به : است واین سه گروه

  .توانند والیت بر غیر داشته باشند نمى

اساساً حکومت اسالمى بر عالم .  اعتبار این شرط از روایات گذشته روشن است:عالم بودن . 4
  .قرار داده شده است» عالم بودن«به علت 

  :توان از چند خبر استفاده کرد  اعتبار این شرط را مى:اعلم بودن . 5

أیّها الناس إن أحقّ الناس «: فرماید اى چنین مى  در ضمن خطبه) علیه السالم(میرحضرت ا: اول
 اى مردم 54;بهذا االمر أقْومهم علیه و أعْلمهم بأمر اهللا فإن شغب شاغب استعتب و إن أَبى قوتل

تر به  سزاوارترین افراد بر این امر ـ حکومت ـ کسى است که بهتر بتواند آن را اداره کند و عالم

                                                           
  .مراجعه شود به کتاب االمر بالمعروف و التقیۀ.   53
  .172غه، خطبه البال نهج.   54
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ـ و فتنه ایجاد نماید جواب بدهد و اگر عناد  با بیان یا غیربیان  انگیزى ـ کام الهى باشد و اگر فتنهاح
  .و لجاجت کرد با او به نبرد برخیزد

ما ولّت أُمّۀ قطّ أمرها رجال و فیهم من هو أعلم منه لم : فرماید مى) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر
 هیچ جمعیتى والیت امرش را یعنى منصب اداره نظام 55;رکوایزل أمرهم سفاال حتى یرجعوا إلى ما ت

نماید مگر اینکه آن جمعیت  باشد واگذار نمى را به کسى که دانشمندتر از او در بین جمعیت مى
  .»نماید، تا وقتى که فرد دانشمندتر متصدّى امر شود  سیر قهقرایى مى

مّ قوماً و فیهم أعلم منه و أفقه، لم یزل من أ«: فرموده است) صلى اهللا علیه وآله(و نیز رسول اکرم
 در حالى که دانشمندتر از او در بین ، اگر کسى پیشواى قومى شد56;أمرهم فى سفال إلى یوم القیامۀ

  .»نماید تا روز قیامت جمعیت باشد آن ملت سیر قهقرایى مى

تصلح إال ألهلها، فَمَن إنّ الرئاسۀ ال«: نقل است) صلى اهللا علیه وآله(و نیز از پیامبر گرامى اسالم
 ریاست بر کسى غیر 57;دعى الناس إلى نفسه و فیهم من هو أعلم منه، لم ینظر اهللا إلیه یوم القیامۀ

گردد، پس کسى که   اهلش صالح نیست، یعنى غیر اهل اگر متصدّى ریاست شود موجب فساد مى
مانان کسى داناتر از ین مسلدعوت کند ملت را به خود و بگوید از من تبعیت کنید در حالى که در ب

  .»نماید نمىاو باشد خداوند نظر رحمت در روز رستاخیز به او 

مَن : )صلى اهللا علیه وآله(اهللا قال رسول«: نقل شده است) علیه السالم(در خبرى از امام صادق
  کسى که58;ضرب الناس بسیفه و دعاهم إلى نفسه و فى المسلمین من هو أعلم منه فهو ضالّ متکلّف

ریزى مردم را به خود دعوت کند، در حالى که دانشمندتر از او در بین مردم باشد  با جنگ و خون
  .»چنین شخصى گمراه است

به )علیهم السالم(ها روایت دیگر به این مضمون از ائمه طاهرین  دهعالوه بر آنچه که ذکر شده،
دهد و    و دانش زیاد اهمیت مىاساساً اسالم به علم. ما رسیده است که نقل همه آنها ضرور نیست

داند و سفارش تحصیل  داند و کلید راه سعادت را علم و دانش مى فرد دانشمند را برتر از همه مى
نماید تا جایى که  علم و دانش را نموده و در روایات زیادى فضیلت علم و عالم را بیان مى

  .دانشمندان را به پایه پیامبران گذشته رسانده است

تاریخ اند تا جایى که در بعضى کتب   مسلمانان به حدى در این راه کوتاهى نمودهمتأسفانه 
و ! شدند که خلیفه کتاب بخواند و مطالعه کند نوشته شده است که وزراى خلفاى اسالمى مانع مى
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٥٤ نظام حکومت در اسالم

یکى از خلفاى عباسى مرد، وزیر او تصمیم گرفت یک فرد عالم و دانشمندى را به : نویسند مى
چه اصرارى : اى از دیوانیان او را از این کار برحذر داشتند و گفتند  د ولى عدهخالفت منصوب کن

کم که مرد دانشمندى خلیفه شود؟ بهتر است آن کودک صغیرى که از دانش بهره ندارد خلیفه و حا
سوادى  حکمرانى کنى، او هم چنین کرد و مقتدر را که کودک بىنام او  بر مسلمانان گردد و تو به

  !فت تعیین نمودبود به خال

  59!روى کند  چقدر زشت است که  خلیفه در علم زیاده: گفت نویسند معاویه مى  باز مى

اعتنایى به علم و دانش   آرى یکى از علل و اسباب بدبختى و انحطاط و تنزل مسلمین همین بى
  .است

  حاکم اسالمى باید خالف فرمان الهى عمل نکند

به عبارت . بات را انجام دهد و از محرّمات اجتناب نمایدحاکم اسالمى باید عادل باشد، واج . 6
نوامیس مسلمین و  چنین نباشد مسلط شدن او بر دیگر به دستورات الهى عمل کند و اگر

شود که   هاى عمومى و سایر وظایف حکومت خیانت به امت اسالم است و موجب مى ثروت
 مقابل هواهاى نفسانى و لذّات حیوانى از مسلمانان به روز سیاه بنشینند، زیرا طبعاً چنین کسى در

ها و تنزل و   نمایید چه بدبختى  شما مالحظه مى. اینکه مصالح ملت را زیر پا بگذارد امتناعى ندارد
  .اند انحطاطى نصیب مسلمانان شده از زمامدارى کسانى که تقوى و عدالت نداشته

امورى که در ترین   ا از اساسىاتى از ائمه طاهرین رسیده است که این شرط رهرحال روای به
اتّقوا «: نماید روایت مى) علیه السالم(سلیمان بن خالد از امام صادق. اند حاکم معتبر است دانسته

 60;الْحکومۀ فإن الْحکومۀ إنما هى لإلمام العالم بالقضاء العادل فى الْمسلمین کَنَبىّ أو وصىّ نبى
قط از آن کسى است که عالم به احکام الهى باشد بپرهیزید از حکومت، زیرا زمامدارى و حکومت ف
  .»و عادل در بین مسلمین، مانند پیامبر یا وصى پیامبر

و قد عَلِمتم أنّه الینبغى أن یکون «: فرماید  در ضمن خطبه چنین مى) علیه السالم(حضرت امیر
ون فى أموالهم نَهْمَتُهُ و الوالى على الفروج و الدماء و المَغانم و األحکام و إمامۀ المسلمین البخیل فتک
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٥٥ نظام حکومت در اسالم

ال الجافى فیقطعهم بجفائه و ال الحائف للدول فیتّخذ قوماً دون قوم و ال المرتشى فى الحکم فیذهب 
  61;بالحقوق و یقف به دون المقاطع و الالمعطّل لِلسنّۀ فیهلک االمّۀ

هاى  دانید که سزاوار نیست کسى که بر نوامیس و نفوس و ثروت یعنى شما مردم خوب مى
و نیز نباید . اشدکند بخیل ب ملت و دستورات و قوانین الهى و پیشوایى مسلمانان والیت پیدا مى

خشن و جفاکار باشد تا به واسطه و همچنین نباید . کند  جاهل باشد، زیرا جاهل ملت را گمراه مى
 و نباید کسى. جفاى او مردم با او قطع مراوده کنند

خوار نباید باشد تا اینکه حقوق مردم را  و رشوه. کند   میل مىباشد که اموال مسلمین را حیف و
کند نباشد وگرنه موجب نابودى امت   و کسى که سنت و قانون الهى را تعطیل مى. پایمال ننماید

  .»شود مى

  ...یکى علم و دیگرى عدالت: کند  موضوع را بیان مىالبته این خبر دو

 التَصلح اإلمامۀ إال لرجل :)صلى اهللا علیه وآله(اهللا سولقال ر«: فرماید مى) علیه السالم(امام باقر
وَرَع یحجزه عن معاصى اهللا، و حِلْم یملک به غضبه، و حسن الوالیۀ على من یلى : فیه ثالث خصال

  62;حتى یکون لهم کاالبِ الرحیم

امامت و پیشوایى و رهبرى مسلمین شایسته نیست مگر بر کسى که سه : است پیغمبر فرموده
مى را واجد باشد که تقوى و ورع که او را از نافرمانى خدا باز دارد، و حل:  را واجد باشدخصلت

ملت را دارا باشد تا آنکه نسبت به در صورت غضب بتواند خودش را حفظ کند، و حسن اداره 
  .»آحاد ملت در حکم یک پدر مهربان باشد

فلعمرى ما االمام إالّ «: مایدفر  خطاب به اهل کوفه مى در) علیه السالم(حضرت سیدالشهداء
 نیست امام مگر کسى 63;الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط و الدائن بدین اهللا، الحابس نفسه على ذات اهللا

  .»که حکم به کتاب بنماید و با مردم به عدالت رفتار کند و متدیّن باشد

ر بکتاب اهللا و سنّۀ إنما الْخلیفه مَن سا«: فرماید   مىاى  در خطبه )علیه السالم(امام حسن
  .»نیست خلیفه غیر از کسى که بر طبق کتاب خدا و سنّت پیامبر عمل نماید64;نبیه

ایّاکم إذا وقعت : قال«: روایت نموده) علیه السالم(اعتماد از امام صادقابوخدیجه راوى مورد 
 65» من هؤالء الفُسّاقبینکم خصومۀ، أو تَدَارَى فى شىء بینکم من األخْذ و العَطاء أن تحاکموا إلى أحد

  .فرماید که در موارد دعاوى حقوقى و جزایى به فاسق رجوع شود  که در این روایت امام نهى مى
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٥٦ نظام حکومت در اسالم

  .و به همین مضمون چند روایت دیگر نیز وارد شده است

 بر این معنى داللت دارد، زیرا فرد شاخص و 66الَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواعالوه آیه کریمه  به
  .وشنِ رکون به ظالم، سپردن امور ادارى و کشورى به ستمکاران استر

  شایستگى رکن اساسى است

حاکم و والى مسلمانان باید لیاقت و شایستگى داشته باشد، صاحب رأى و بصیرت در تدبیر  . 7
 امور و برقرار نمودن نظام عادالنه و حفظ امن بالد از شرّ اشرار باشد، شجاعت و قوّت قلب داشته

زیرا مقصد اصلى و . باشد تا بتواند در مقابل دشمنان دین اعم از داخلى و خارجى استقامت نماید
در ) علیه السالم(غرض از جعل منصب حکومت بر شخص یا صنفى همان نحو که حضرت امیر

بیان نموده، انجام وظیفه  68العقول تحف فرموده و حضرت سیدالشهداء هم در خبر 67خطبه شقشقیه
هاى  کام و برقرارى نظام عادالنه اسالم است و گرفتن داد مظلوم از ظالم و صرف ثروتاجراى اح

  .عمومى در موارد قانونى و امثال اینها است

بنابراین حاکم باید واجد صفات و خصال ذکر شده باشد تا آنکه این مهم و مقصد و هدف عالى 
  .به خوبى انجام یابد

تر و استقامت او در  تر و شایسته شود که هر کس الیق بلکه از اخبار و روایات استفاده مى
: فرموده است)علیه السالم(باشد، حضرت امیر  مقابل نامالیمات زیادتر است، مقدّم بر دیگران مى

کسى است ) حکومت اسالمى( سزاوارترین افراد به این امر 69;أحقّ الناس بهذا االمر أقْومهم علیه«
  .»که استقامت او زیادتر است

مَنِ استعمل عامال من «: اند روایت شده که فرموده) صلى اهللا علیه وآله(یامبر گرامى اسالماز پ
خان اهللا و منه و أعْلم بکتاب اهللا و سنّۀ نبیّه فقد المسلمین و هو یعلم أنّ فیهم من هو أولى بذلک 

 کارى از  فرموده است اگر کسى عاملى از بین مسلمانان براى تصدّى70;رسوله و جمیع الْمسلمین
تر و دانشمندتر از او در بین  شایستهداند که شخص   در حالى که مىکارهاى مملکتى تعیین کند 

  .»مسلمین وجود دارد، این کس به خدا و پیامبر و جمیع مسلمین خیانت کرده است

گویا نظر در این روایت و امثال آن به این باشد که منصب حکومت و سایر مناصب اداره 
نات است و خداى تبارک و تعالى امر فرموده امانت به اهلش واگذار گردد و اگر به مملکت از اما
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٥٧ نظام حکومت در اسالم

غیر اهل داده شود، خیانت است و چون این امانت از طرفى مربوط به خدا و پیامبر است و از 
ـ اگر غیر اهل متصدّى شود،   قرار داده شدهچون به نفع آنان   مربوط به جمیع مسلمین ـطرفى 

  .ستخیانت به همه ا

  .شود باشد ولى حکم مقام به اولویت از آن فهمیده مى البته این خبر در مورد تعیین عامل مى

مَنْ تَقَدّم على قوم من المسلمین و «: نقل شده است) صلى اهللا علیه وآله(از رسول گرامى اسالم
و گروهى از  کسى که پیشر71; الْمسلمینهو یرى أنّ فیهم من هو أفضل منه، فقد خان اهللا و رسوله و

تر از او در بین مردم هست، چنین شخصى خیانت  داند که شایسته  مسلمانان بشود در حالى که مى
  .»به خدا و پیغمبر و جمیع مسلمانان نموده است

والتقبلنّ فى استعمال عمالک و أمرائک شفاعۀ إال «: نقل شده است) علیه السالم(از حضرت امیر
دارى چیز  امانتمیر غیر از لیاقت و شایستگى و  تصدّى فرماندار و ا براى72;شفاعۀ الکفائۀ و االمانۀ

و روایات دیگرى قریب به این مضمون رسیده است که براى اختصار . دیگرى را مالک قرار نده
  .شود  نقل نمى

  حاکم نباید حریص به مقام باشد

 باشد مگر براى حاکم و والى نباید حریص بر تصدّى این مقام باشد و عالقه به آن داشته . 8
گونه حضرت  اجراى احکام الهى و حفظ بالد مسلمین و برقرار نمودن نظام عادالنه، همان

ارزش این مقام در نظر من از آبى که از دماغ بُز :  فرمود که73در خطبه شقشقیه) علیه السالم(امیر
رد ولى فعالیت خود مقام ارزشى ندا: آید کمتر است، و یا حضرت سیدالشهداء فرمود که بیرون مى

  74.خاطر حفظ دین و اجراى قوانین اسالم و امنیت مسلمانان است من براى گرفتن آن به

نولّى هذا العمل أحداً سأله، أو أحداً حرص  إنّا واهللا ال«: فرماید مى) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  رسول
به (لب آن باشد کنیم که خود او داوط   به خدا قسم ما کسى را به این کار منصوب نمى75;علیه

  .»و یا کسى که حریص بر آن باشد) واسطه عالقه به آن مقام
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در جواب عبداهللا بن عباس که وساطت نموده بود تا امام استاندارى ) علیه السالم(حضرت امیر
الرجال واألموال، و ن بهما ویحک إنّ العراقی«: بصره و کوفه را به طلحه و زبیر واگذار کند، فرمود

رقاب الناس یستمیال السفیه بالطمع، و یضربا الضعیف بالبالء، و یقویا على القوىّ بالسلطان، متى تملّکا 
و لو کنت مستعمال أحدًا لِضرّه و نفعه الستعملت معاویۀ على الشام، و لوال ما ظهر لى من حرصهما 

  76.على الوالیۀ، لکان لى فیهما رأى

شان موجود است و زمانى که این دو نفر واى بر تو، در کوفه و بصره مردم مسلمان و اموال
خرند و ناتوانان را با شکنجه و آزار ساکت  متصدى مقام والیت شدند، مردم نادان را با پول مى

نمایند، من اگر بنا بود در دادن منصب، حساب  کنند، مردمان قوى را با قدرت و نیرو تسلیم مى مى
رفت ـ بلى   ها از بین مى کردم ـ و تمام نزاع ى مضرر و نفع خود را بکنم معاویه را فرماندار شام

  .»بود آنها را ولى قرار دهماگر حرص این دو نفر به مقام نبود، ممکن 

دلیل آن قطع نظر از آنکه در اخبارى که : یکى از شرایط معتبر حاکم مرد بودن است . 9
 صریحاً بر این معنى داللت اى از روایات  نموده، پاره» رجل«حکومت را بر علما قرار داده تعبیر به 

 قال لیس على النساء أذان و ال إقامۀ ـ«: اند که  روایت کرده) علیه السالم(کند، جمعى از امام باقر مى
ها اذان و   امام فرموده بر زن77;ـ و التولّى المرأۀ القضاء و التلى اإلماره و ال تستشارإلى أن قال 

تواند متصدّى منصب   زن نمى: گوید ماید تا آنکه مىفر  اقامه واجب نیست، بعد چند امر دیگر مى
  .»گیرد  ـ قرار نمى  در امور سیاسى تواند حاکم و امیر گردد و مورد شور ـ  قضاوت شود و نمى

 رستگار 78;الیفلح قوم ولّتهم امرأۀ«): صلى اهللا علیه وآله(روایت شده است از پیامبر گرامى اسالم
و روایات دیگرى قریب به این مضمون . » حکومت کنندشوند جماعتى که زنانشان بر آنها نمى

رسیده است، شاید راز اعتبار این شرط این باشد که به حسب غالب جنبه عاطفى زن بیشتر است از 
به خرج داده شود و زن کند که خشونت   جنبه عقالنى او و در حکومت گاهى ضرورت ایجاب مى

  79.تواند چنین باشد نمى
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٦٠ نظام حکومت در اسالم

   حکومت اسالمىطرز:  فصل چهارم

  

  فصل چهارم

  

  

  طرز حکومت اسالمى

  

  

  

  .فصل چهارم در بیان طرز حکومت در اسالم و کیفیت اداره مملکت است

اند و آن تقسیمات به واسطه اختالف نظر   ها را به اقسامى تقسیم کرده فالسفه قدیم حکومت
 کرده افالطون بندى  ها را تقسیم کننده مختلف است و شاید نخستین کسى که حکومت تقسیم
  .باشد

رژیم پادشاهى، جمهورى، رژیم ارستقراطى که : افالطون حکومت را به سه قسم تقسیم کرده
آنکه از طبقات ممتازه باشد و دست اقلیت باشد، به شرط   ظام بهرژیم اخیر عبارت است از اینکه ن

سطو نیز این ار. باشد  ها مى خود افالطون معتقد بوده است که این قسم بهترین طرز حکومت
  .تقسیم را قبول نموده و توضیحاتى بر آن افزوده است
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  ]اسالم و نفى حکومت پادشاهى[

حکومت به هاى عالم پیدا و به حسب غالب،   کومتبعد از آن دو فیلسوف اقسام دیگرى در ح
گونه رژیم پادشاهى بوده، آن هم به گونه دیکتاتورى و استبداد و دراین قسم از حکومت حاکم 

پندارد، و   داند، و توده مردم را نیز برده خود مى را مالک مملکت و آنچه در مملکت است مىخود 
  .نماید همه را در راه شهوات و لذات حیوانى خود صرف مى

آید، هر که را در راه این غرض عمل   به عبارت دیگر آنچه ملت دارا است به ملک حاکم در مى
شود و یا به   یا اعدام مىفتار نماید از مملکت اخراج ن رگرداند و هر کس خالف آ کند مقرّب مى

شود مصالح   و کسى هم حق اعتراض ندارد و اگر هم سؤال شود، جواب داده مى! رود زندان مى
هاى عمومى هم اعم از زیرزمینى و غیره هر   عالیه مملکت مقتضى چنین کارى است و در ثروت

اش تعلق گرفت بدهد مختار است و هر کس  هنماید و به هر کس که اراد  نوع تصرفى بخواهد مى
  .را که بخواهد ممنوع از انتفاع بنماید آزاد است

تواند   مىصى که همه نوع تصرفات را و در حفظ نظم داخلى مملکت مانند حفظ امالک شخ
بخشد   اش تعلق گرفت مى  نماید و به هر کسى اراده  بکند و هر کسى را بخواهد جلوگیرى مى

  .نماید رفتار مى

این قسم از حکومت به اعتبار اختالف صفات نفسانیه و عقول و ادراکات حکام و پادشاهان و 
اطرافیانشان و اختالف ادراکات و علم و جهل اهل مملکت به وظایف واقعى یک پادشاه و حقوق 
خود و درجات موحد بودن یا مشرک بودنشان، مختلف است بعضى از سالطین از روى 

  !اند گونه که فرعون و نمرود چنین کرده هماناند،   و خداوندگارى کردهتخودخواهى ادعاى ربوبی

  .گونه حکومت خودکامه مخالفت نموده است اسالم صریحاً و با شدت تمام با این

در قرآن مجید و کلمات پیامبر اکرم و ائمه طاهرین از این قسم حکومت که اساسش بر  اوال
نه و عدم مشارکت با حاکم مبتنى است و از آثار آن استرقاق رقاب ملت در تحت ارادات خودسرا

اند و پیروان دین  است تعبیر فرمودهحرّیت که مقابلش  تعبودیعدم مسؤولیت حاکم است به 
  .اند  ـ دعوت نموده فکرى و جسمى اسالم را به آزادى مطلق ـ
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تربیت تو در دامن ما : گوید مى) علیه السالم(چنانچه پس از آنکه فرعون به حضرت موسى
دهى، موسى در   ام آیا این شکر نعمت است که انجام مى اى و تو را من سرپرستى کرده  شده

 این چه نعمتى است که بر من 80»تِلْک نِعْمَۀٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبدْتَ بَنِی إِسْرَائِیلَ«: گوید جواب مى
اسرائیل هرگز  در حالى که بنى» ا به بندگى خود در آوردىاسرائیل ر گذارى با آنکه بنى  منت مى

فرعون را مانند قِبْطیان به الوهیت پرستش ننمودند و لذا در مصر به زندان افتادند و آنها را شکنجه 
و درآیه دیگر از لسان قوم . دادند و از رفتن آنان به ارض مقدّس جلوگیرى کرده بودند  و آزار مى
  81.»ونَوَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُ«: فرماید فرعون مى

فرعون و درباریانش بعد از دعوت موسى و هارون آنان را جواب دادند ما ایمان بیاوریم به دو 
اسرائیل عبارت  کنند؟ و معلوم است عبادت بنى نفرى که مانند ما هستند و قوم آن دو عبادت ما مى
  .است از همان اطاعت اجبارى که گرفتار آن بودند

کند چنین   بر حسب روایتى که ابوذر غفارى نقل مى) یه وآلهصلى اهللا عل(پیامبر گرامى اسالم
 زمانى 82;إذا بلغ بنوالعاص ثالثین، جعلوا مال اهللا دوال و عباد اهللا خوال و دین اهللا دخال«: فرموده است

اموال )  نفر مصدر امر شوند30مراد این است که (ـ به سى نفر برسند  جدّ عثمان که اوالد عاص ـ
دهند و دین خدا را  کنند و بندگان خدا را برده خود قرار مى  د تقسیم مىعمومى را بین خو

  .سازند  رو و تباه مى و  زیر

اسرائیل و ابتالى به عذاب فرعونیان چنین  در شرح ابتالى بنى) علیه السالم(حضرت امیر
لعذاب و فساموهم ا«: فرماید در تفسیر این عبودیت چنین مى» اتّخذتهم الفراعنۀ عبیداً«:مایدفر مى

جرعوهم المرار فلم یبرح الحال بهم فى ذلّ الهلکۀ و قهر الغلبۀ، الیجدون فى امتناع و السبیال الى 
اسرائیل را بندگان خود گرفتند، بعد در شرح این عبودیت   ها بنى  فرعون: فرماید  مى83;دفاع
نوشاندند، هیچ    مىکردند و کاسه زهرآگین به تدریج به آنها آنها را به سختى عذاب مى: فرماید مى

  .»راهى براى رهایى و دفاع نداشتند

کانت االکاسرۀ و «: فرماید  مىبعد در همان خطبه در بیان استیالى امپراتوران روم و ایران چنین
 آن زمانى که ;القیاصرۀ ارباباً لهم یجتازون منهم عن ریف االفاق و بحر العراق إلى منابت الشیخ

هاى پُرنعمت و سواحل  ران اربابان آنان بودند، پیوسته از زمینها و قیصرهاى روم و ای کسرى

                                                           
  .22ء، شعرا.   80
  .47مؤمنون، .   81
  .کند البالغه از واقدى نقل مى این حدیث را ابن ابى الحدید در شرح نهج.   82
  .192البالغه، خطبه  نهج.   83
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آبى و   کنایه از بى]تعبیر اخیر[» دادند به سوى کشتزارهاى عربستان دریاى عراق کوچشان مى
  .نعمت است

گونه که در مقام شرح حکومت در اسالم بیان خواهد شد حکومت در اسالم   همان:ثانیاً
اى است براى برقرار نمودن نظام عادالنه و  آورد بلکه فقط وسیله مىگونه امتیازى بر حاکم ن  هیچ

گرفتن داد مظلومین از ستمکاران و اجراى احکام آسمانى اسالم، همان نحو که حضرت امیر در 
وى مساوات  فرمودند و اساس حکومت رالعقول تحف و حضرت سیدالشهداء در خبر شقشقیهخطبه 

  .سازد نه حکومت با دیکتاتورى نمىگو اینـ و   و حرّیت افراد است  ـ

  : استبداد و دیکتاتورى آثار شومى دارد و بارزترین آنها در سه چیز است:ثالثاً

هاى عمومى را براى تأمین قدرت و پیشرفت شهوات فردى و جمعى مصرف  ثروت: اول
  .گردانند نمایند و دست به دست میان کسان خود مى مى

  .گذارند  ها در دین مى نمایند و بدعت ود تطبیق مىدستورات دین را با امیال خ: دوم

کنند و   جلوگیرى مىگذارند و از بروز استعدادها و بیدارى مردم   افکار را تحت فشار مى: مسو
  !کنند و در نتیجه با مردم رفتارى بردهوار دارند رانى را بر مردم باز مى  هاى سرگرمى و شهوت راه

عام  ى که مُسلم بن عَقَبه به امر یزید مردم مدینه را قتل هجرى وقت63در سال : نویسد طبرى مى
کرد، هزارها مسلمان را کشت و صدها نوامیس را هتک کرد و از مردم به این مضمون بیعت 

باشید، آنچه بخواهد در خون و مال و کسان شما حکم کند   گرفت شما بنده یزید بن معاویه مى مى
  .آزاد است

  . شدت تمام مخالف است و روایات زیادى بر این معنى داللت دارداسالم با هر سه این امور با

  .برخالف این قسم حکومت بوده است) صلى اهللا علیه وآله(اهللا   سیره رسول:رابعاًو 

  دموکراسى

آل همه روشنفکران  این قسم حکومت ایده. قسم دیگر از حکومت، حکومت دموکراسى است
ان مدعى آن هستند که نوعى از حکومت دموکراسى است و بیشتر و یا همه کشورهاى متمدن جه

البته این معنى . »حکومت مردم بر مردم«: اند عبارت است از را دارند و حقیقت این حکومت را گفته
شود همه افراد   چربد، زیرا به هر ترتیبى فرض شود هیأت حاکمه نمى  اش بر واقع مى  جنبه تبلیغى

گونه تعریف  و لذا بعضى دیگر این. ت اقلیت خواهد بوددس و یا اکثریت باشند و البد حکومت به
کنند و جمعى   اند که دموکراسى حکومت مردم است، یعنى هیأت حاکمه را مردم تعیین مى  نموده

اند که حکومت دموکراسى، حکومتى است که بر اساس سه رکن مبتنى   گونه تفسیر نموده  آن را این
  !مساوات، حُرّیت، برادرى: است
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ها نیست، بلکه از سابق  اى از مخترعات این زمان   از حکومت برخالف گمان عدهو این قسم
است، اصول حکومت آمده بوده و در کلمات افالطون سخن از این قسم حکومت به میان 

  :دموکراسى عبارت است از

هاى آزاد و انقراض نفوذهاى  ایجاد حکومت ملى بر اساس خواست و اراده همه انسان
ها در قوانین مملکتى، توزیع   ادى ناشى از امتیازهاى طبقاتى، برابرى همه انساناجتماعى و اقتص

هاى عمومى، باالخره دخالت اراده ملت و مردم در ترکیب پارلمانى، وضع  عادالنه قدرت و سرمایه
قوانین، نظم اقتصادى، شگردهاى سیاسى و نظامى و روال سیاست خارجى و اثر بارز آن تجلى 

تنگناهاى اقتصادى و شیوع رفاه اجتماعى و آزادى و باالخره بارورى رهایى از ، شکوفان شخصیت
  .ها و سجایاى مثبت آدمى است فعال قابلیت

فرمائید چه عبارات دلپذیر و زیبائى است؟ ولى با توجه به آنچه خواهد آمد و  مالحظه مى
» دموکراسى «هاى موجود دموکراسى در جهان، تصدیق خواهید نمود که  مالحظه وضع حکومت

نظر  به قول یکى از نویسندگان، چنین به. اى است که انسان شنیده است ترین کلمه فریبنده
 ولى در ;سبب ساخته است که هرگز تحقق نیایدرا به این رسد که انسان اصطالح دموکراسى  مى

ظرى به ن. ها را اعمال کند ترین روش  اعمال و دژخیمانه» ترین  نامردمانه«هاى آن  لواى بشارت
دهد که چگونه دموکراسى  تاریخ طرح اندیشه دمکراتیک در غرب و وارسى آن به خوبى نشان مى

بهانه معقولى بوده است تا دیکتاتورى بریده از هر نوع خصلت مردمى بر اریکه قدرت تکیه بزند و 
  .نام مردم علیه مردم حکومت کند به

  هاى حکومت دموکراسى شکل

  .ناگونى دارد و هر شکل آن امتیازاتى را واجد استحکومت دموکراسى اشکال گو

و آن » دموکراسى محض«و به عبارت دیگر » حکومت دموکراسى مباشرى است« آن یک قسم
عبارت است از اینکه مردم مستقیماً قوانین را جعل کنند و حاکم را تعیین نمایند با اجتماع در 

اند ـ و  شمردهن قسم حکومت دموکراسى مجامع عمومى ـ و بعضى نویسندگان این قسم را بهتری
  .اند جمعى هم اشکاالتى به آن نموده

ترین اشکاالت این است که این عمل در شهرهاى بزرگ امرى غیرممکن است و اینکه   مهم
کنند چگونه ممکن است رأى به قانون بدهند و  مردم عادى که درک صالح و فساد خود را نمى

  .دهند  گیرند و خیلى زود تغییر عقیده مى  ار مىاینکه اکثریت مردم تحت تأثیر قر

کنند و   است، به این نحو که مردم نمایندگانى براى خود انتخاب مى» دموکراسى نیابى« قسم دوم
نمایند و اگر تغییر در قانون  کنند و قوانین مملکتى را جعل مى  انتخاب مىآن نمایندگان، حاکم را 
نظر آنان تنظیم و  دهند و نظارت بر کارهاى دولت دارند، بودجه مملکت به  الزم باشد آنها تغییر مى
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عنوان وکیل و  رسد و کارهاى نمایندگان کار همه ملت محسوب است، چون آنان به به مصرف مى
  .باشند اقب و مواظب کارهاى مملکتى مىنماینده ملت مر

دارند، بدون  تصرف یکى آنکه نمایندگان مجلس حق: این قسم از دموکراسى، دو نحو است
  .آنکه دولت حقى در عزل و نصب آنان داشته باشد

و نوع دیگر آنکه مجلس شورى یک وسیله در دست رئیس دولت است، به هر نحو مایل باشد 
کند و نمایندگان آلت دست او  قیقت دستور اصلى را حاکم صادر مىچرخاند و در ح  آن را مى

باشند، این نحو دموکراسى قبل از انقالب در فرانسه رایج بوده و در انگلستان نیز متداول بوده  مى
  .است

آن مترتب از فساد نیز بر هایى  و این قسم از دموکراسى امتیازاتى بر قسم اول دارد، ولى نمونه
  :است

توانند بیان کنند نه نظر آحاد ملت را، اساساً بنا نیست  نکه نمایندگان نظر خودشان را مىای: اوال
اول نمایندگان با ) اى را خواستند از مجلس بگذرانند  فرض کنید ماده واحده(در کارهاى مملکتى 

مردم تماس بگیرند و بروند مجلس نظر مردم را منعکس کنند، پس اختیارى که مردم دارند عبارت 
شود و تمام اختیارات   او، به کلى سلب اختیار از آنان مى) انتخاب( بعد از ;است از انتخاب نماینده

باشد، در این صورت این قسم   اند مى  عنوان نماینده مردم انتخاب شده  بهست چند نفر معدود که د
جمعى است و مفاسد آن اگر زیادتر از مفاسد   از حکومت یک استبداد و دیکتاتورى دسته

 چون در این قسم مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و نباشد ;دیکتاتورى فردى نباشد کمتر نیست
را  چون در این قسم، مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و هیأت حاکمه هم خود ]کذا[کمتر نیست 

  .داند مسؤول در برابر مردم نمى

و مختار، ولى اشتباه محض کند آزاد است  ملت انگلیس تصور مى: گوید  مى» روسو«و لذا 
است، این ملت فقط در موقع انتخاب نمودن نمایندگان آزادى دارند و بعد از آن به تمام معنى 

  .شود و هیچ نحو تأثیرى در اداره مملکت ندارند سلب آزادى از آنها مى

نده هاى عاطفى در انتخاب نمای در موقع انتخاب نماینده، بدون تردید محبوبیت و جنبه: ثانیاً
شوند و افراد ناالیق  گذاشته مى صاحب رأى و بصیرت کنار مؤثر است، در نتیجه اشخاص الیق و

  .کردند شوند و انتخاب مى  وارد معرکه مى

هایى که   کنند و وعده  مصارفى که احزاب سیاسى و مردمان متمّول در موقع انتخابات مى: ثالثاً
کشد و از بین   افتد و روح دموکراسى را مى دهند در رأى دادن مردم مؤثر مى صاحبان نفوذ مى

  .برد مى



٦٦ نظام حکومت در اسالم

 از دموکراسى حکومتى است مرکب از دموکراسى محض و دموکراسى نیابى به این قسم سوم
ولى در بعضى امور کنند که ناظر بر اعمال دولت باشند،  دگانى را مردم انتخاب مىنحو که نماین

 را نیز دارند، و در تغییر دولت بلکه رئیس شود و ملت حق عزل وکال مهم به مردم هم مراجعه مى
  .شود جمهور نیز به آراء ملت مراجعه مى

  .شود اشکاالت این قسم هم از آنچه در دو قسم اول بیان شد ظاهر مى

  دو اشکال مهم بر حکومت دموکراسى

نحوى که به هر  -وه بر آنچه ذکر شد دو اشکال مهم و اساسى بر حکومت دموکراسى عال
کاملند، با یک سخنرانى داغ و   یکى  آنکه اکثریت مردم ناقص و محتاج و غیر. ارد استـ و  باشد

گیرند که هر چه سخنران بخواهد عمل  یک مشت کلمات به ظاهر زیبا، چنان تحت تأثیر قرار مى
پرست هستند که با مختصر پول و یا یک نهار و شام  و جمعى به حدى مادى و شکم. کنند مى

آمیز زنى،  رانند که با یک نگاه محبت کند، و جمعى به حدى شهوت لیم مىچرب ایشان را تس
توانند خیر و شر را  مردم که غیرعالمند و نادان و نمىاساساً اکثر . شود ن عوض مىشا  عقیده

تشخیص دهند چطور ممکن است براى آنها در مقابل اقلیت دانا و بصیر و صاحب رأى اهمیت داد 
اما اکثریت و تقدم آن بر اقلیت ممتازه، این : نویسد  از نویسندگان مىو او را مقدم داشت؟ یکى

قضیه در هیچ علمى از علوم قدیم و جدید از ریاضى و طبیعى و ادبى و منطق و فلسفه و علوم 
شرعى و کتب آسمانى دلیلى ندارد، بلکه دلیل برعکس آن قائم است، زیرا که اقلیت ممتاز یعنى 

در » مونتسکیو«دلیل و لذا  صحت آن اقامه شود راجح است بر اکثریت بىرأى قلیلى که برهان بر 
در دنیا حکومت دموکراسى به مفهوم واقعى آن : نویسد   مىالقوانین روحفصل چهارم از کتاب سوم 

  .وجود نداشته و نخواهد داشت

ینکه در اشکال دیگر ا. اند و در قرآن و روایات هم اکثریت به مثابه افرادى ناآگاه معرفى شده
هاى   برسد باید برنامه صورتى که جامعه متوقف و ناآگاه باشد و اگر بنا باشد این جامعه به سعادت

انقالبى به مرحله اجراء درآید، معتقدات خرافى از بین برود، طرز تفکرها عوض شود، روابط 
ار شود، در کننده برقر اجتماعى منحطى که دارد تغییر کند، باالخره یک دموکراسى متحرک تربیت

دهد که با عادات و  چنین حکومتى اگر مراجعه به مردم مالک باشد حتماً اکثریت به کسى رأى نمى
  .بخش مخالف است عقاید و شیوه زندگى

ها حکومت دموکراسى  پس اگر هم حکومت دموکراسى خوب باشد در این قبیل حکومت
  .صحیح نیست

یت جانب عقل طراحى شده و غالباً با مشتهیات هاى اسالم همه انقالبى و یا رعا و چون برنامه
 اینها شود حکومت اسالمى دموکراسى باشد، نمىنفسانى افراد و لذات حیوانى آنان مغایر است، لذا 
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همه مربوط به دول پیشرفته به اصطالح متمدن است که حقیقتاً مقید به اعتنا به آراء حقیقى مردم 
وراق انتخاباتى شود یک مأمور هزارها رأى در ا هى مىافتاده که گا هستند، اما در ممالک عقب

اى که در بعضى کشورهاى شرقى و  ریزد، به گونه صندوق رأى مىنوشته و دور از چشم مردم به 
  .اسالمى معمول است، حکومت دموکراسى معنى ندارد

بنابراین حکومت دموکراسى به اشکال مختلفه آن صحیح نیست، خواه به شکل نظام سلطنتى 
  .اشد و خواه جمهورىب

هایى که  عالوه در رژیم سلطنتى، شاه مادامى که قدرت و نیرو در اختیار او است و یا قدرت به
حکومت در دست او و یا کنند،  دهند از او حمایت مى  جود او را به نفع خود تشخیص مىو

در هر دو شود، و  ترى پیدا شد، بساط او برچیده مى  و هر موقع که قوى;خاندانش باقى است
صورت، خدمت به مردم و تلف نکردن اموال عمومى مطرح نیست، هر مقدار تشریفات امپراطورى 

  .و جاه و جالل آن زیادتر بشود تأثیرى در بقاء و یا از بین رفتن حکومت او ندارد

اند به مردم و مملکت خدمت کنند بلکه  ها براى حفظ مقام نه تنها مجبور نبوده بنابراین پادشاه
واره دستگاه حکومت را به نفع خود تقویت کرده و کسانى را که احساس خطر از ناحیه آنان هم

  .اند  کردند از بین برده براى مقام خود مى

افتد   قدر کمیاب است که خیلى به ندرت اتفاق مى به گفته افالطون، یک شاه خوب فطرتاً آن
نشانند و با در نظر گرفتن اینکه که طبیعت و تصادف دست به هم داده چنین شخصى را به تخت ب

کند، از یک عده اشخاصى که یکى بعد از دیگرى  طرز تربیت فرزندان آنها حتماً آنها را فاسد مى
داشت، اغلب آنها یا در موقع به تخت گونه امیدى نباید  اند، هیچ  تربیت شدهبراى شاه شدن

  84شوند؟  نشستن شریر هستند یا بعد چنین مى

العنان باشند و به آنها گفته نشود  پادشاهان میل دارند مستبد و مطلق: دنویس مونتسکیو مى
بهترین وسیله براى رسیدن به این مقصود جلب محبت و عالقه ملت است و بدبختانه آنها همیشه 

کنند، زیرا نفع شخصى ایشان این است که ملت ضعیف و بیچاره  این نصایح را مسخره تلقى مى
  85. در مقابل آنها مقاومتى ابراز دارندباشد تا هیچوقت نتوانند

بنابراین حکومت استبدادى بدترین شکل حکومت و بعد از آن رژیم سلطنتى و پس از آن، رژیم 
  .جمهوریت است

  حکومت ارستقراطى
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 که عبارت است از حکومت اقلیت ممتاز از حیث نسب یا دین یا 86اما حکومت ارستقراطى
 افالطون و ارسطو این قسم از حکومت بهترین اقسام به عقیده. قشون و یا فرهنگ و دانش

حکومت است به شرط آنکه هیأت حاکمه با انصاف و مروت باشد و مصلحت عامه را بر منافع 
  .شخصى مقدم بدارد

اوال اینکه چنین افرادى را مردم چه راهى براى تشخیص . این قسم از حکومت نیز معایبى دارد
دارند، و ثانیاً صرف امتیاز در  که مصالح توده مردم را مقدم مىدارند؟ یعنى از کجا معلوم شود 

نسب و یا فرهنگ و یا قشون کافى بر اداره مملکت و جعل قوانین و مقررات نیست، و ثالثاً امتیاز 
  .شود بر تقدم؟ آیا این تبعیض طبقاتى نیست  به نسب و مقام چطور سبب مى

  اى ـ کمونیسم کومت تودهح

نظر ما این   اند، ولى به  بعضى از اشکال حکومت دموکراسى شمردهاى را  حکومت توده
اش برخالف مذهب و   حکومت قطع نظر از اینکه اساسش بر مخالفت با ادیان و دستوراتش همه

دین است، فرضاً اگر جامعه غیرمتدین به دین هم باشد، باز این طرز حکومت بدترین طرز 
 کمونیست شخصیت فرد منظور نیست و فرد اى و حکومت است، زیرا اوال در حکومت توده

به آمال و عقاید افراد، دولت آنان را به هر جا که اراده کند دون توجه مستهلک در اجتماع است و ب
  .گونه آزادى در فکر و در قول و در عمل ندارند کشاند و افراد هیچ مى

ن خود را مسلّح نموده و به آزادى دادن به افراد مساوى است با اینکه ما دشمنا: گوید استالین مى
  !آنها نیرو و قدرت بدهیم که نظام کمونیستى را از بین ببرند

و باز در جاى دیگرى گفته است بگذارید با صراحت بگویم مرام کمونیستى با حُرّیت و آزادى 
  87.فردى مخالف است و آزادى به افراد دادن معنایش وسیله دادن براى از بین رفتن مرام است

ت کمونیستى فقط افراد حزب حق تصدّى مقامات ادارى را دارند و براى انتخابات هم در حکوم
اگر مراجعه به افراد بشود آنان مجبورند به شخصى که حزب معین کرده است رأى بدهند، و اگر 
کسى بخواهد شغل ادارى بگیرد اول باید داخل حزب شود و او را امتحان نمایند، در صورت 

پذیرند، بعد از آن شغلى به او داده  ى و ایمان به مرام و مسلک، او را در حزب مىاطمینان به وفادار
  .شود مى

ها را   در رژیم کمونیستى، افراد حق انتخاب شغل آزاد مانند تجارت و زراعت و سایر حرفه
کند و  افراد را تعیین مىند بلکه دولت مسکن و شغل ندارند و نیز حق اختیار مسکن معینى را ندار
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راد در حکومت کمونیستى اختیار انتخاب علم و دانش خاصى را هم ندارند و آموزش بعضى اف
  .ها و مدارس آنها اکیداً ممنوع است  علوم، مانند علوم دینى در دانشگاه

گونه آزادى قلم در   دهد بنویسند و هیچ مطبوعات و جرائد مجبورند آنچه را حزب دستور مى
  .میان آنها وجود ندارد

ریه سیاسى در آن مرام و حکومت، در صورتى که مخالف نظریه سیاسى حزب باشد از ابراز نظ
اند که در یک زمان در روسیه بیست و چهار ملیون  شود حتى نوشته  جرائم بزرگ محسوب مى

  .بردند سر مى  ها به متهم سیاسى در زندان

ا هم تبهکاران ها هم توأم با اعمال شاقه بوده است و ریاست زندانیان سیاسى ر و زندان
  88.عهده داشتند اى به  حرفه

  ها است ترین اقسام حکومت  طرز حکومت اسالمى عالى

دارى از  بهترین قسم حکومت، حکومت اسالمى است، زیرا در حکومت اسالمى قوانین مملکت
 زیرا اداره مملکت مبتنى بر دو ;طرف خداى تعالى وضع و بهوسیله پیامبر اسالم بیان شده است

  :اصل است

حقى به حق خود و جلوگیرى از ظلم و ستم  برقرار کردن نظام عادالنه و رساندن هر ذى . 1
  .افراد مملکت به یکدیگر و تربیت توده مردم و حفظ مصلحت همگان

  ...جلوگیرى از مداخله بیگانگان و تدارک نیروى دفاعى و آمادگى جنگى و نگهبانى مرزها و . 2

بیر به حفظ بیضه اسالم و در اصطالح سایر ملل تعبیر به حفظ که در اصطالح اهل شرع از آن تع
  .کنند وطن مى

است که آن ، مقررات و قوانینى جعل شده در شرع مقدّس اسالم براى اقامه این دو وظیفه
نامند و همه از طرف خداوند آمده و به نفع ملت و مملکت جعل شده  قوانین را احکام سیاسى مى

گذارى مفهومى ندارد، بلکه در  کومت اسالمى مجلس قانوناست و روى همین اصل در ح
ـ تابع آن قانونند و  اعم از حاکم و محکوم  گذار خدا است و همه افراد ـ حکومت اسالمى قانون

حتى خود پیامبر گرامى اسالم از طرف خود حق عوض کردن قانونى را ندارد و در برابر قانون الهى 
ه در حکومت اسالمى مفهومى ندارد، بلکه فقط قوه مجریه دارد که قوّه مقننبنابراین . همه مساویند

  .شود حاکم اسالمى داراى آن است به آن گونه که بیان مى

اگر گفته شود در مسائل جدید، مثال بیمه که اسالم صریحاً درباره آن حرفى نزده است، قانونى 
  د، قرارگذار آن قانون کى است؟را بخواهند در مملکت اسالمى اجرا کنند و افراد مملکت بیمه شون
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در اسالم قوانین کلیه جعل شده است که از هر قانونى مجتهدین قوانین بسیارى را : باید گفت
تطبیق نموده و حکم آن فهمد بر مورد   آنچه مجتهد از قوانین کلیه در اسالم مى. کنند  تخراج مىاس

  .فهمد و آن حکم قابل اجرا است را مى

  شورى در اسالم

شود که خود آن کار به اعتبار عنوان خودش حکمى    بعضى کارها در اداره مملکت پیدا مىالبته
رّ به حال مملکت و ندارد، و اگر آن کار به صالح ملت و مملکت باشد باید انجام پذیرد و اگر مض

ا نفع است یا ضرر، مانند آنکه نداند بداند به   ملت باشد نباید تحقق پیدا کند و حاکم اسالمى نمى
آهن کشیده شود یا  وضع فعلى مملکت آیا صالح امت اسالمى است که در نقطه مرزى خاصى راه

نه؟ یا آنکه استخدام افرادى را از مملکت خارجى مخصوص به صالح امت است یا نه؟ یا آنکه 
المنفعه دیگرى و امثال  سازى بهتر است یا کار عام بودجه معینى دارد و نداند براى مملکت راه

نظران باایمان و مطلع از اوضاع  صاحباى از  گونه موارد حاکم اسالمى باید عده ها، در این این
گذرند و در امور رعایت مصالح  زمان را که در برابر مصالح امت اسالمى از منافع شخصى خود مى

  .نمایند، انتخاب نماید و با آنها مشورت کند و آنچه رأى اکثریت بود عمل نماید  نوعیه را مى

گونه که پیامبر گرامى اسالم در جنگ اُحد که یک سال پس از جنگ بدر در سال سوم  همان
  .هجرت واقع شد عمل فرمود

نفر از بزرگان اد در جنگ بدر مسلمانان پیروز شدند و هفتاد نفر از سران قریش را کشتند و هفت
ند، بعد از رسیدن خبر به آنان را اسیر کردند، بعد از آن قریش و اعراب با آمادگى کامل حرکت کرد

حضرت اصحاب را جمع نمود و با آنان راجع به اینکه چگونه با دشمن ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
رو شوند مشورت فرمود، جمعى که از پیروزى در جنگ بدر مغرور شده بودند رأى دادند که  روبه

 آنان  جماعتى که خود پیغمبر ازاز مدینه باید بیرون رفت و در میدان جنگ با دشمن مبارزه نمود و
ها را سنگربندى کنند و اگر جنگ شدت پیدا  ها و خانه بمانند و کوچهبود رأى دادند که در مدینه 

  .کرد براى دفاع از اسالم و مسلمین زنان و کودکان هم وارد معرکه شوند

 خود چون رأى اکثریت اهل حل و عقد بر خروج از مدینه بود پیغمبر اکرم برخالف رأى
  .تصمیم به خروج گرفت و لباس رزم پوشید و حرکت کرد و در آن جنگ مسلمانان مغلوب شدند
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جانب خدا ى که از البته در مورد(دلیل بر اینکه اصل شورى از اصول مسلم اسالمى است 
) وظیفه تعیین نشده باشد، بنابراین تعیین امام و خلیفه با فرض تعیین خدا از اشتباهات بزرگ است

قطع نظر از عمل خود پیامبر گرامى اسالم آیات و روایات زیادى است، به این آیات و روایات با 
  :شود توجه نمایید که نقل مى

فَبِمَا رَحْمَۀ مِنْ اهللاِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 
  89; عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اهللاِشَاوِرْهُمْ فِی االَْمْرِ فَإِذَاوَ

نمایى از جهت رحمتى است که خداوند تعالى به تو   گونه لطف و عنایتى که به مردم مى این
شدند، پس  اکنده مىدلى بودى مردم از دور تو پر  عنایت فرموده، اگر انسان خشن، بدخو و سخت

آمدها و امور سیاسى  بنما و در پیشدرگذر و طلب آمرزش از خدا بر آنان هاى مسلمانان  از لغزش
و رویدادهاى اجتماعى با آنان مشورت کن و هر تصمیمى پس از مشورت گرفتى بدون تردید با 

  .توکل به خدا عمل کن

  90» اولواوَمِما رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَوَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ وَأَقَامُوا الصالَۀَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ

مردان باایمان کسانى هستند که اوامر : فرماید این آیه کریمه که در وصف مردان باایمان است مى
دارند و کارهاى عمومى را به مشورت در میان   کنند و نماز را به پا مى خدا را اجابت مى

  .کنند  نفاق مىایم ا گذارند و از آنچه به آنها روزى داده مى

  .ز استخراج رأى با مراجعه بعضى افراد به بعض دیگرمشورت عبارت است ا

شوند به مواردى که حکم شرعى معین و معلوم نبوده و یا  بنابراین این دو آیه کریمه مختص مى
اینکه صالح و فساد عمل روشن نباشد که احتیاج به رأى است، و مصداق واضح آن مواردى است 

  . یعنى امور عامه و مسائل اجتماعى و سیاسى;دکه اشاره ش
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٧٢ نظام حکومت در اسالم

شود که پس از مشورت باید   از کجاى این دو آیه کریمه استفاده مى: ممکن است سؤال شود
کارهاى اجتماعى که ارتباط با اساساً مشورت در : اید گفتبراى اکثریت عمل نمود؟ در جواب ب

باشد که بناى عقالى عالم بر آن  ورى مىعامه مردم دارد و صالح و فساد آنها روشن نیست، از ام
است و این دو آیه امضاى همان بناى عقال است، بنابراین چون بناى عقال بر عمل به رأى اکثریت 

گذار اسالم هم  شود نظر بنیان  است و شارع مقدس اسالم هم از آن جلوگیرى نفرموده، معلوم مى
  .با نظر عقالى عالم مطابق است

یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ عْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اهللاِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِی الَّذِینَ بُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یَوَالَّذِینَ اجْتَنَ
  91.فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِک الَّذِینَ هَدَاهُمْ اهللاُ وَأُوْلَئِک هُمْ أُوْلُوا االَْلْبَابِ

جویند از   کسانى که دورى مى: فرماید نین و اوصاف آنان چنین مىخداوند در مقام مدح مؤم
کنند او را و به پروردگار جهان در عبادت و   و عبادت نمى) هر متعدّى و معبود غیر خدا(طاغوت 

کنند، بشارت از آن آنان است، پس بشارت بده پیامبر من به بندگان من، کسانى   اطاعت رجوع مى
اینها . کنند و آن کالم و رأیى  که از همه بهتر است متابعت مىدهند   ها مى که گوش به حرف

  .ها دانایان روى زمین هستندکسانى هستند که خداوند آنها را هدایت نموده و این

  92.ما من أحد یُشاور أحداً االّ هدى إلى الرشد: روایت شده است) صلى اهللا علیه وآله(از پیغمبر

: ست و باید با مشورت معلوم شود فرموده استدر مواردى که خیر و شر عمل معلوم نی
کند مگر آنکه خداوند او را هدایت و راهنمایى به رشد و خیر و صالح   کس مشورت نمى  هیچ
  .کند مى

اى انشاء فرموده در حضور جمع کثیرى که عدد آنها  در صفین خطبه) علیه السالم(حضرت امیر
فالتُکَلّمونى بما تکلّم به الجبابرۀ، و «: اند فرمودهها هزار نفر بوده است، و در ضمن خطبه  چنین  ده

التتحفّظوا منّى بما یتحفّظ به عند أهل البادرۀ، و التُخالِطُونى بالُمصانعۀ و التطنّوا بى استثقاال فى حقّ 

                                                           
  .18 و17زمر، .   91
  .البیان، ذیل آیه کریمه قبل مجمع.   92



٧٣ نظام حکومت در اسالم

أن یُعْرَض قیل لى و الالْتِماس إعظام لِنَفسى لما ال یصلح لى، فإنّه من استْثقل الحقّ أن یقال لَهُ أوِ الْعَدْلَ 
  93;فَالتَکُفُّوا عَنّى مقالۀً بِحَقّ أوْ مَشْوِرَۀ بِعَدل، علیه، کانَ العَمَلُ بِهِما أثقل علیه

اى که در برابر مردمان متکبّر از سخن گفتن   با من مانند حاکم جابر سخن نگوئید و آن گونه
ه و ظاهرسازى رفتار کنید از من در گفتن سخن حق خوددارى نکنید، با من با مجامل خوددارى مى

من سنگین باشد یا بخواهید مرا به  که گفتن سخن حق بر ننمایید و درباره من گمان بیجا نبرید
بزرگى تعظیم کنید، زیرا کسى که گفتن حق یا عرضه عدل بر او سنگین باشد عمل به آن دو بر او 

  .»ى ننماییدتر است، پس از گفتارى که به حق باشد یا مشورتى به عدل، خوددار  سنگین

جماعتى از اعیان و اشراف که از ) علیه السالم(بعد از قتل عثمان و بیعت مردم با حضرت امیر
مشورت با ما در امور عامه جمله آنها طلحه و زبیر بودند، به حضرت اعتراض نمودند که چرا 

  :کنى؟ حضرت در جواب آنها فرمود نمى

آمدى رخ داد   چنانچه پیش94;السّنۀ برهانه لشاورتُکماولَوْ وقع حُکُم لیس فى کتاب اهللا و ال فى «
  .»نمایم  نبود با شما مشورت مى) صلى اهللا علیه وآله(که حکم آن در کتاب خدا و سنت پیامبر

مشاورۀ ذوى الرأى : ماالحزم؟ قال: فرماید که از پیامبر سؤال شد مى) علیه السالم(امام باقر
مشورت کردن با صاحبان رأى و نظر و متابعت :  سؤال شد حزم چى است؟ فرمود95;وأتباعهم

  .نمودن آنان است

 میراث کاألدب وال ال غِنى کالعقل و ال فقر کالجهل و ال: فرماید  مى) علیه السالم(حضرت امیر
نیاز کننده مانند عقل نیست و هیچ احتیاجى مانند احتیاج نادانى نیست،   هیچ بى96;ظهیر کالمشاورۀ

  .نیستنند مشورت نمودن اى ما نیست و هیچ پشتوانهو هیچ میراثى مثل ادب 

کسى که مستبد 97;من استبدّ برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فى عقولها«: فرماید و امام مى
مشورت با مردان صاحب شود، کسى که   به آراى دیگران اعتنا نکند، هالک مىبه رأى خود باشد و 
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٧٤ نظام حکومت در اسالم

. آنان، یعنى از عقول و آراى آنان استفاده نموده استهاى   رأى بکند شریک آنها شده است در عقل
  .و روایات در این باب به حدى زیاد است که استقصاء آنها در این مختصر میسر نیست

گونه که پیامبر  بنابراین اصل مشورت از اصول مسلم اسالم است، و پس از مشورت، همان
 98;أشیروا عَلَىّ أصحابى: استفرموده  گرامى اسالم عمل فرموده، حتى مکرر به اصحاب مى

در کارهاى مملکتى در زمان )علیه السالم(و حضرت امیر. اصحاب من در امور اظهار رأى بنمایید
فرمود، در عهدنامه  نظران مشورت مى صاحبمعاویه و غیره، با اصحاب و حکومت مانند جنگ با 

. فرمودند ثریت عمل مىبه مالک اشتر توصیه مشورت فرموده است و بعد از مشورت به رأى اک
حاکم اسالمى هم باید مشورت نماید و پس از آن به رأى اکثریت عمل کند و بناى عقالى عالم بر 

  .گونه که قبال اشاره شد همین است، همان

و حضرت ) صلى اهللا علیه وآله( بنابر اعتقاد ما به اینکه پیامبر گرامى اسالم:اگر اعتراض شود
دانستند  اند و صالح و فساد و خیر و شر کارها را مى  عواقب امور بودهعالم به)علیه السالم(امیر

نمودند؟ مثال پیغمبر اکرم  کردند و برخالف علم خود به رأى اکثریت عمل مى چگونه مشورت مى
دانست جنگ اُحد به صالح امت اسالم نیست چرا مشورت فرمود و به رأى اکثریت عمل نمود  مى

  سلمانان مغلوب شدند؟و دیده شد که در آن جنگ م

 پیامبر اکرم و همچنین امام در امور عامه دنیوى و قضاوت، از طرف :شود جواب داده مى
  .اند که به علم حاصل از غیر موازین طبیعى عمل ننمایند خداوند موظف بوده

حجّت است براى دیگران و سرمشق ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  عالوه، نظر به آنکه عمل رسول به
ن است، در همین مورد عمل به رأى اکثریت نمودن براى این است که بیان یک قانون کلى و یک آنا

نظرش رسید عمل کند،  بهمى نباید خودسرانه و هر چه حکم الهى را عمال بفرماید حاکم امّت اسال
د براى همچو مصلحت مهمى مانعى ندار. نظران استفاده نماید  بلکه باید در این امور از نظر صاحب

  .در یک مورد خاصى هم به ضرر تمام شود

در مقام تشریع مشورت است، در ) صلى اهللا علیه وآله(به عبارت دیگر در این کار، پیغمبر اکرم
شود و براى رسیدن مسلمانان به آن مصالح،  امور عامه سیاسى که مصالح زیادى بر آن مترتب مى

بشود، عامه مردم که ا آنان باید مشورت کسانى که ب. ه یک ضرر هم متحمل شوندمانعى ندارد ک
نظر و رأى و مطلع و متدین و   اى از کسانى که صاحب اطالع از امور ندارند نیستند، بلکه عده

گذرند باید انتخاب گردند و   االراده و در برابر مصالح امت اسالمى از منافع شخصى خود مى قوى
 بر آن است و خود پیامبر گرامى اسالم و گونه که بناى عقالى عالم با آنها مشورت شود، همان

  .حضرت امیر بر این روش بودند
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٧٥ نظام حکومت در اسالم

چنین ت دارد، حضرت امیر در عهدنامه به مالک اشتر و روایاتى نیز بر این مطلب دالل
وال تدخلنّ فى مشورتک بخیال یَعْدِل بک عن الفضل و یَعِدُک الفقر و ال جَباناً یُضَعّفک عن : فرماید مى

ریصاً یزیّن لک الشّرَه بالْجور، فإن البخیل والجُبْن و الحِرص غرائز شَتّى یَجْمَعُها سوء االُمور و ال ح
ترساند از بذل و  شود از احسان و مى  با بخیل مشورت نکن که او تو را مانع مى99;الظن باهللا

شود، و با شخص حریص   بخشش، و با شخص ترسو مشورت نکن که او باعث ضعف اراده تو مى
کند شدت حرص را با ستم به مردم، زیرا بخل و جبن و حرص،   کن که او تزیین مىمشورت ن

  .وءظن به خدا استهاى گوناگونى است که جامع همه آنها س  صفات و غریزه

استشر فى أمرک الذین یخشون «: فرماید  در خبر معاویه بن وهب مى) علیه السالم(امام صادق
  .»ترسند  ان به خدا دارند و از خدا مىم مشورت کن در امور با کسانى که ای100;ربهم

إن المشورۀ التکون إالّ بحدودها، فمن : فرماید در خبر حلبى مى) علیه السالم(و نیز امام صادق
عرفها بحدودها و إال کانت مضرّتها على الْمستشیر أکثر من منفعتها له، فأوّلها أن یکون الذى تشاوره 

الرابعۀ أن تطلعه على سرّک ا، و الثالثۀ أن یکون صدیقاً مواخیاً، و عاقال و الثانیۀ أن یکون حُرًّا متدینً
یکتمه، فإنه إذا کان عاقال انتفعت بمشورته و إذا کان فیکون علمه به کعلمک بنفسک، ثم یسرّ ذلک و 

إن حُرّاً متدیناً أجهد نفسه فى النصیحۀ لک، و إذا کان صدیقاً مواخیاً کتم سرّک إذا اطلعتَهُ على سرّک، ف
  101;کان علمه به کعلمک به، تمت الْمشورۀ و کَمُلَتِ النصیحۀ

مشورت حدودى دارد اگر کسى حدود آن را بفهمد خوب است وگرنه ضررش بر 
کنى   کسى که با او مشورت مى;اول آن حدود این است. کننده زیادتر از منفعت آن است مشورت

ه دوست تو و با تو مانند برادر باشد، چهارم عاقل باشد، دوم آنکه آزادمرد و دیندار باشد، سوم آنک
لم به جهات شود مانند علم تو، آنکه او را از جهات پنهانى امر مطلع کنى به نحوى که او هم عا

برى و اگر آزادمرد و   باشد از مشورت با او نفع مىسپس او را مستور از غیر کند، زیرا اگر عاقل 
کند که خیر و صالح  کوشش مى) ص و دنیا نباشدبنده هوى و هوس و شهوت و حر(بادین باشد 

نماید و با رعایت این امور   تو را بگوید، و اگر دوست صمیمى تو باشد کتمان اسرار تو را مى
  .»شود  مشورت تمام و نصیحت کامل مى
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٧٦ نظام حکومت در اسالم

استشر العاقل من الرجال «: فرماید مان بن خالد مىدر خبر سلی) علیه السالم(و نیز امام صادق
ترسد، زیرا او امر   مشورت کن با شخص عاقل متدین که از خدا مى102;نّه الیأمر االّ بخیرالوَرَع فإ

  .»گر به خیرکند م نمى

  .البته این قبیل روایات زیاد است

دارى و برقرار نمودن نظام عادالنه بین مسلمین را  نتیجه بحث این است که قوانین مملکت
گذارى به آن شکلى که مرسوم است در  ن مجلس قانونبنابرایخداوند تبارک و تعالى بیان فرموده، 

 و براى کارهایى که صالح و فساد آن معلوم نیست مشورت را تشریع حکومت اسالمى نیست
  .نموده، آن هم با افراد خاصى نه عامه مردم

و حاکم اسالمى را هم خود شارع مقدس اسالم تعیین نموده، آن هم مجتهد متدین مطلع از امور 
نگرد و همّى جز رفاه مسلمین و برقرار نمودن   نظر حقارت مى اى که به دنیا و مافیها به  هو بااراد

  .باشد نظام عادله ندارد و مطلع از زمان، مکان، آگاه به امور سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى مى

  حکومت اسالمى بر دو اصل حُریّت و مساوات استوار است

عنوان والیت و  هاى موجود جهان به حکومتحکومت اسالمى برخالف جمیع اقسام 
حریّت و آزادى آحاد ملت از قید بندگى حکام : دارى است و اساس آن روى دو اصل است امانت

و مساوات آنان با یکدیگر و با شخص والى و حاکم در جمیع امور عامه و احکام و قوانین 
سؤولیت حاکم و متصدى امر و از آثار آن دو اصل، حق مراقبت داشتن ملت و م. دارى مملکت
  .است

از آن دو  کلمات منقوله دلیل و شاهد بر این امور سیره پیامبر گرامى اسالم و حضرت امیر و
  .باشد مى) علیه السالم(بزرگوار و سایر ائمه معصومین

موقع تصدى حکومت، فرماندارانى را که عثمان تعیین کرده بود عزل ) علیه السالم(حضرت امیر
المال را با واحد هزار و میلیون با موافقت دربار  ا آنها قطع نظر از عدم لیاقت، بیتفرمود، زیر

نمود که باید احیاى  فرمود ملزم مى نمودند و عمالى که به اطراف اعزام مى  خالفت تصاحب مى
  .حق بنمایند و در از بین بردن نباطل کوشا باشند

  :دارد چنین مرقوم مىها که به عبداهللا بن عباس نوشته  در یکى از نامه
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٧٧ نظام حکومت در اسالم

فالیکن أفضل ما نِلْتَ فى نفسک من دنیاک بلوغ لَذّۀ، أو شِفاءُ غَیظ ولکن إطفاء باطل أو إحیاء 
 همت تو این نباشد که به لذتى 103;حقّ، ولْیکن سُرُورُک بما قَدمْتَ من ذلک و أسَفُکَ على ما خَلّفت

کند، انجام دهى، بلکه   تو را دفع مىاز لذات دنیوى برسى و یا کارى را که خشم و ناراحتى 
  .کوشش کن در از بین بردن باطل و زنده نمودن حق

خود ده و اموال را به کسان هایى که عثمان نمو درباره ولخرجى) علیه السالم(و نیز حضرت امیر
ماء واهللا لو وجدْتُه قد تزوّج به النساء و مَلِک به اإل: فرماید بدون استحقاق پرداخته بود چنین مى

به خدا قسم تا قدرت دارم 104;لردَدْتُه فإنّ فى العدل سعۀ و من ضاقَ عَلیه العَدل فالْجور علیه أضیق
ها مهریه زنان شده، زیرا در عدالت دست همه باز   گیرم، اگر چه بدانم که این پول  اموال را پس مى

  .تر است  است و کسى که عدالت بر او گران باشد جور و جفاى او سنگین

اى به زیاد بن ابیه که خلیفه عبداهللا بن عباس والى امام بر بصره بوده،   در نامه) علیه السالم(امام
وإنّى : اند نوشتهکند، چنین  رویه مصرف مى ى را بىبعد از آنکه شنیده بود که زیاد اموال عموم

راً الشدنّ علیک شدّۀ اُقسم باهللا قسماً صادقاً لئن بلغنى أنّک خنت من فىء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبی
 تدعک قلیل الوفر، ثقیل الظهر، ضئیل األمر،

اى ولو به مقدار خیلى  المال نموده   به خدا قسم اگر به من خبر برسد که خیانت به بیت105;والسالم
دهم که دارائى تو کم شود و بیچاره شوى که قادر بر اداى نفقه خاندان  کم، تو را در فشار قرار مى

  . بین مردم حقیر و پست شوىخود نباشى و در

از کردند که به اعیان و بزرگان مقدار بیشترى   شنهاد مىدر جواب کسانى که پی) علیه السالم(امام
أتأمرونى أن : المال را بدهد تا آنکه آنها او را در مقابل دشمن یارى کنند چنین فرموده است  بیت

ورُ به ما سَمَرَ سَمیرٌ و ما أمّ نَجْمٌ فى السماء نَجماً لو أطلُبَ النصر بالْجور فیمن وُلّیتُ علیه، واهللا ال أطُ
أال و إنّ إعطاء : کان المال لى لسویْتُ بَیْنهم فَکَیف و انّما المال لهم فَکَیْفَ و إنّ المال مالُ اهللا، ـ ثم قال

االخِرۀ و یُکْرِمُهُ فى النّاس و الدنْیا و یَضَعُهُ فى  المال فى غیر حقّه تبذیرٌ و إسرافٌ و هو یَرْفع صاحِبَه فى
کنید که طلب نصرت کنم با ستم کردن به امت اسالم؟ به خدا قسم   آیا مرا امر مى106;یُهینُهُ عنداهللا

بود بین مردم ـ همگان ـ بالسویه تقسیم   روم تا آخر دهر، اگر مال مال من مى  نزدیک او نمى
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٧٨ نظام حکومت در اسالم

 دادن مال به غیر صاحب حق اسراف است کردم تا چه رسد که مال من نیست و مال خدا است، مى
آورد، و نزد   کند ولى در آخرت از مقامات عالیه پائین مى  دهنده را در دنیا بلند مى و اسراف، پول
  !سازد کند ولى نزد خدا موهون مى  مردم محترم مى

از ده در بصره، بعد در نامه به عثمان بن حُنیف که عامل حضرت بو) علیه السالم(حضرت امیر
ظاهراً آن مهمانى از قبیل (که شنیده بود که او دعوت شده به یک مهمانى و اجابت نموده است آن

ها  شود و در آن مهمانى ها برپا مى هاى متداوله بوده است که به افتخار رجال و شخصیت مهمانى
لِکلّ أال و إنّ «: نویسد  دارد و در ضمن چنین مى  آمیز مرقوم مى نامه اعتراض) شود روى مى  زیاده

مأموم إماماً یقتدى به و یستضىء بنور علمه أال و إنّ إمامکم قد اکتفى من دنیاه بطِمْرَیْه و من طعمه 
 هر آینه هر 107;ذلک ولکن أعینونى بِوَرَع و اجتهاد و عِفّۀ و سدادیه أال و إنّکم التقدرون على بقُرْصَ

باشد، هر آینه امام  راهش مى، و او چراغ کند در اعمال و رفتار مأمومى امامى دارد که به او اقتدا مى
نموده از مال دنیا به دو پیراهن کهنه و از طعام دنیا به دو قرص نان، البته شماها شما اکتفا 

روى   توانید مانند من عمل کنید ولکن یارى کنید مرا به خیانت نکردن به اموال عمومى و زیاده نمى
آیا من قانع بشوم به اینکه به من بگویید : فرماید  مىو باز در همین نامه بعد از جمالتى» نکردن

هاى روزگار نباشم یا پیشواى آنها در زندگانى   امیرالمؤمنین؟ در حالى که شریک مردم در گرفتارى
هاى لذیذ دنیا مانند چهارپایان  نشدم تا آنکه از طعام من خلق کننده نباشم؟ نه سخت و ناراحت

  .بخورم

به حدى زیاد است که اگر نگاشته شود خود نیازمند تألیف مستقلى  و از این قبیل روایات 
  .است

  )صلى اهللا علیه وآله(سیره پیامبر گرامى اسالم

در زمان حکومت خویش ) صلى اهللا علیه وآله(ت است رفتار خود پیامبر اکرمو آنچه مورد اهمی
براى نمونه دو . مودفر است که در جمیع امور و موارد رعایت این دو اصل و رکن اساسى را مى

 االمه تنبیهاهللا نائینى نیز در  سه مورد که بر حسب تواریخ و روایات از مسلمات است و مرحوم آیت
  :کنیم ذکر نموده است نقل مى

 زینب دختر آن بزرگوار به حسب میل ) علیه وآلهصلى اهللا(قبل از بعثت حضرت رسول . 1
 شوهر داده شد، پس از هجرت در جنگ بدر العاص که خواهرزاده خدیجه بود  خدیجه به ابى

مسلمانان ) شود یا باید فدیه بدهد در جنگ اگر مشرک اسیر شود، یا کشته مى(العاص اسیر شد  ابى
العاص که در   به واسطه آنکه تحت فشار مالى بودند اخذ فدیه را اختیار نمودند، زینب زن ابى

ا که از مادرش به ارث برده بود فرستاد و اى ر  بند قیمتى مدینه بود براى آزادى شوهرش گردن
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٧٩ نظام حکومت در اسالم

عنوان فدیه قبول کنند، ابوالعاص آزاد  را بهنانچه مسلمین موافقت کنند این گردنبند پیغام داد چ
. بند به گریه افتاد و مسلمانان هم آن را قبول کردند و ابوالعاص آزاد شد پیغمبر با دیدن گردن. شود

ابوالعاص با . برو مکه زینب را بفرست مدینه: العاص فرمود ابىبه ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  رسول
مخالفت قریش زینب را با خطرى که این کار داشت به مدینه فرستاد و به حکم اسالم این زن و 

العاص اموالى را براى تجارت   شوهر از هم جدا شدند، بعد از آن قریش به واسطه درستکارى ابى
ستادند، در مراجعت مسلمانان اموال قریش را که محارب و مشرک به او دادند و او را به شام فر

بودند گرفتند و به مدینه آوردند، ابوالعاص براى گرفتن اموال شبانه وارد مدینه شد و به منزل زینب 
رفت و در پناه زینب قرار گرفت، موقع نماز صبح زینب به مسجد آمد و به مردم اعالم کرد که من 

 پناه دهد و به از مقرّرات اسالم است که اگر مسلمانى مشرک محاربى را(ادم العاص را پناه د ابى
رو به مسلمانان ) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر اکرم) کند  پیدا مىدیگران اعالم نماید، آن پناه رسمیت 

حال خود . من هم االن مطلع شدم: شنیدید سخن زینب را؟ عرض کردند بلى، فرمود: کرد و فرمود
توانند  اند، مى ص آزاد است، ولى اموالى فىء مسلمین است که آنها را تصاحب نمودهالعا ابى

توانند به او برگردانند، مسلمانان به میل خود اموال را رد نمودند و ابوالعاص آنها   تصرف کنند و مى
  .را به مکه برد و به صاحبانش تحویل داد و بعداً خود مسلمان شد

مسلمانان بازوى آنها را به یک ریسمان . ز سران قریش اسیر شدنددر جنگ بدر هفتاد نفر ا . 2
طالب و نوفل بن حارث بن عبدالمطلب   بستند، از جمله آنها عباس عموى پیغمبر و عقیل بن ابى

به عباس فرمود که تو پول دارى، فدیه خودت و ) صلى اهللا علیه وآله(بودند، رسول اکرم
  .یدهایت را بپرداز و آزاد شو  برادرزاده

که اگر : ام و قریش مرا مجبور به این جنگ نمودند، پیغمبر فرمود  من اسالم آورده: عباس گفت
دهد، ولى چون در ظاهر اسالم نیاورده بودى، به حسب   واقعاً مسلمان باشى خدا جزایت را مى

د عنوان فدیه قبول کنی  هایى که دارم به  حکم اسالم باید براى آزادى فدیه بدهى، عرض کرد پول
آید، از آن پولى که در موقع   آن به حساب نمى: پیغمبر فرمود) یکصد و شصت مثقال طال داشت(

و نفر دیگر اى بده، عباس براى سه نفر که یکى عمو و د  الفضل گذاشته خروج از مکه نزد ام
  .هر کدام هشتصد و بیست مثقال طال براى مسلمانان داد و آزاد شدندعموزاده پیغمبر بودند 

: به مسجد تشریف آورده و فرمودند) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  ر موقع بیمارى، روزى رسولد . 3
گذرد، شما را به  امر حتمى پروردگار است که از هیچ ظلمى، هر کسى که به کس دیگر بکند، نمى

چون اگر . اى دارد برخیزد و حق خود را بگیرد دهم که هر کس بر من حق و مظلمه خدا قسم مى
قصاص شوم، مردى از میان دنیا به معرض قصاص درآیم بهتر است که در روز قیامت در این 

کردید تازیانه به شتر  در سفرى که از طائف مراجعت مى: جمعیت به پا خاست، عرض کرد



٨٠ نظام حکومت در اسالم

دست آن مرد داد و  زدید که به من خورد، رسول اکرم دستور داد از منزل تازیانه را آوردند و به مى
  .صاص قرار دادخود را در معرض ق

  )علیه السالم(رفتار حضرت امیر

دست گرفتند و بعد از  خلفا حکومت را به. هرحال، دوره حکومت حضرت منقضى شد به
منتقل شد وضع حکومت اسالمى از )علیه السالم(بیست و پنج سال که حکومت به حضرت امیر

 و اشراف قوم با نظر دربار اعیان. دارى مبدّل به مالکیت شده بود مسیر اصلى منحرف و از امانت
امام . خالفت اموال مسلمین را تصاحب نموده بودند و مقامات ادارى را به ناحق متصدّى بودند

حکومت اسالمى برگرداند، این امر مستلزم آن بود که به گونه چاره نداشت جز آنکه حکومت را 
 باید مانند صدر اسالم قیام کند، انقالب کند تا بتواند نظام اجتماعى عادله را برقرار نماید، حضرت

مسلمانان را با هدف اسالم آشنا سازد و مسلمانان مظلوم را نیرو بدهد و داد آنها را از ظالمین  تازه
بگیرد، همان نحو که  در خطبه شقشقیه که قبال نقل کردیم، فرمود که قبول حکومت به واسطه این 

میت مظلومین صبر نکند و رخورى ظالمین و محروبود که خدا از علما پیمان گرفته است که بر پُ
  :فرماید  مىلذا در اولین خطبه بعد از تصدّى حکومت چنین 

أال و إنّ بَلِیّتکم قد عادَتْ کَهِیئتها یوم بَعَثَ اهللا نبیّه والذى ... ذِمّتى بما أقول رهنیۀ و أنا به زعیم
اطنّ بِسَوْطِ القِدْر حتى یعود أسفلکم أعالکم و أعالکم بعثه بالحق لتبلبلنّ بَلْبلۀ ولتُغَربلنّ غَربلۀ و لَتُس

ذبْتُ أسفلکم، ولیَسْبقنّ سبّاقون کانوا قَصّروا ولیقصرن سبّاقون کانوا سَبَقوا، واهللا ما کتَمْتُ وسْمَۀ و الک
  108;بهذا المقام، و هذا الیوم کَذِبۀ، و لَقَد نُبّئْتُ

دْو اسالم ابتالى امروز شما مانند ابتالى بَ... دار گفتار من است و خودم کفیل آن  ذمه من عهده
حکومت من همه مختلط به آن خدایى که پیغمبر را مبعوث نمود، در . اید است که دوباره برگشته

شود، شماها از یکدیگر تمیز   خواهند شد و همان نحو که با غربال آرد گندم از پوست آن متمیّز مى
بینیم، فقط الیق را  حظه اختالف طبقاتى همه را یکسان مىکنایه از اینکه بدون مال(شوید  داده مى
بین و اختیار شماها را مانند  چیزى که در دیگ  و با نظر واقع) کنم  الیق ممتاز مى از غیر

آورم، آنها   برم و طبقه باال را پائین مى  مىشود، طبقه پائین را باال  جوشانند که پائین و باال مى مى
 کسانى که الیقند ولى ;نمایم اند از مقامشان عزلشان مى تصدّى مقام شدهجهت م  بىکه ناالیقند و 

  .آورم اند و شغلى و منصبى به آنها داده نشده، جلو مى افتاده عقب

در موقع ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  رفتار خود حضرت هم در زندگى شخصى مانند رسول
المال حضرت که  ند از متصدى بیتک طبرى روایت مى. کرد حکومت بود، بسیار ساده زندگى مى

آراسته و آن را بندى به خود  یرالمؤمنین وارد خانه شد دید یکى از دخترانش گردنروزى ام
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یعنى ولو پول در (گاه قسم خورد او را کیفر دهد  المال است، آن دانست از بیت  شناخت و مى مى
که به نفع مسلمین نباشد جایز تحت اختیار من است ولى مال من نیست، من امانتدارم و تصرفاتى 

  ).نیست

 چنین فرموده که در صدر اسالم استحکام این دو اصل و االمه تنبیهاهللا نائینى در   مرحوم آیت
هیبت به واسطه یک جایى منتهى بود که حتى خلیفه ثانى با آن ابهّت و   ها بهمسؤولیت مترتبه بر آن

ها بدان اندازه   قسمت آحاد مسلمین از آن حلهپیراهنى که از حلّه یمنى بر تن پوشیده بود، چون
نبود در فراز منبر درباره آن مورد بازخواست قرار گرفت و در جواب امر به جهاد السمعاً و الطاعۀ 
شنید و با اثبات آنکه پسرش عبداهللا قسمت خود را به پدرش بخشید و آن پیراهن از این دو حصه 

نیه که از د و هم در موقع دیگر، در جواب کلمه امتحاترتیب یافته است، اعتراض مردم برطرف ش
 استماع کرد و به چه اندازه از این درجه استقامت امت اظهار لنقومَنّک بالسیفصادر شده بود او 

  109.بشاشت نمود
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٨٢ نظام حکومت در اسالم

  برنامه حکومت اسالمى:  فصل پنجم

  

  فصل پنجم

  

  

  برنامه حکومت اسالمى

  

  

  
در فصل سوم بیان شد که حاکم در اسالم کسى .  اسالمى استفصل پنجم در برنامه حکومت

است که عالم و مجتهد، متدیّن و آگاه به وضع زمان، مطلع بر امور سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، 
 و در فصل چهارم بیان شد که طرز حکومت ;نظامى و اجتماعى باشد و نیز شرایط آن هم بیان شد

وجود در جهان نیست، بلکه طرز خاصى است و قوه مقننه هاى م در اسالم به گونه اقسام حکومت
که حکم آن روشن نیست به واسطه معلوم نبودن عنوان کار، ورى در اسالم فقط خدا است و در ام

شارع مقدس شورى را تشریع فرموده و با مشورت با افراد بصیر و مطلع تشخیص خیر و شر و 
  .شود  صالح و فساد داده مى

ملکت اسالمى مرزى ندارد، تمام مسلمانان جهان از هر نژادى که باشند و در و نیز بیان شد که م
  .باشند هر کجا زیست نمایند، تحت حکومت واحدى مى

اى از افراد  براى اداره مملکت حتماً باید عده. شود  در این فصل کیفیّت اداره مملکت بیان مى
کت را اداره کند، بنابراین بر حاکم تواند همه کارهاى ممل متصدّى امر باشند، زیرا یک نفر نمى

عهده آنها بگذارد، بر آن  کار بگمارد و وظایف خطیر مملکت را به اى را به اسالمى است که عده
عهده آنها است که در   جمعى که هر کدام یک نوع منصب و یک قسم از وظیفه و تکلیف به

شوند دارد، عنوان  شغول کار مىاى که در آن رشته م حقیقت هر کدام از آنها ریاست و رهبرى عده
  .شود  اطالق مى» دولت«

  منصب وزارت

این منصب . اى از اعضاى دولت ثابت است منصب وزارت است  یکى از مناصبى که براى عده
ترین مناصب است، زیرا وزراء مسؤولیت جمیع رویدادهایى را  بعد از منصب حاکم و رئیس از مهم

دهد، خواه آن رویداد درباره امور اقتصادى، اجتماعى،   خ مىعهده دارند که در بالد اسالمى ر به
  .نظامى، فرهنگى یا غیر اینها باشد



٨٣ نظام حکومت در اسالم

آن پناه برده به معنى کوهى که به » وزر«ینى مشتق است و یا از به معنى سنگ» وزر«وزارت یا از 
عهده  ها و امور مملکتى به شود، وجه مناسبت، بنابر معنى اول این است که سنگینى مسؤولیت مى

  .شود  وزیر است و بنابر معنى دوم این است که رئیس و حاکم در اداره مملکت به وزیر ملتجى مى

علیه ( حضرت موسى110وَاجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هَارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِیدر آیه شریفه 
ر او قرار دهد که در کارها کند که خدا یک وزیر ب  از خداوند تبارک و تعالى درخواست مى) السالم

 یعنى آنچه 111;وسَىقَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَک یَا مُ: فرماید با او همکارى نماید و در ذیل همین آیه خدا مى
  ).هارون وزیر موسى شد(» خواسته بودى به تو عنایت کردیم

صلى اهللا (ماند، پیامبر گرامى اسال و در روایت متواتر که فریقین ـ سنى و شیعه ـ آن را نقل کرده
گونه که هارون را وزیر موسى قرار دادى  نماید، همان  از خداوند متعال درخواست مى) علیه وآله

  .طالب را وزیر من قرار بده و حضرت امیر را خدا وزیر پیغمبر قرار داد  على بن ابى

کمک و یارى حضرت را ) علیه السالم(طالب و لذا در جمیع کارهاى مملکتى على بن ابى
  .فرمود ود و معین آن بزرگوار بود و پیغمبر به آن حضرت اعتماد مىنم مى

این رویه ادامه داشت، یعنى رئیس و رهبر ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا و پس از رحلت رسول
: کرده است، حتى حضرت امیر در عهدنامه به مالک اشتر چنین مرقوم داشته است وزیرى اتخاذ مى

 بدترین 112;ار قبلک وزیراً و مَن شَرِکَهم فى االثام فالیکوننّ لک بطانۀإنّ شرّ وزرائک مَن کان لألشر
کردند و طبعاً  وزراى تو کسى است که وزیر حکام قبل از تو بوده که به ناحق بر مردم حکومت مى
  .در ظلم و ستم و گناهان آنها شریک بوده و چنین افرادى را به وزارت انتخاب نکن

رسمیت یافت، ها   منصب وزارت از زمان عباسىاند  نوشتهدر این صورت نویسندگانى که 
در زمان حکومت خود وزرایى داشت، یکى ) علیه السالم(صحیح نیست، زیرا خود حضرت امیر

عبداهللا بن عباس که در کارهاى مهم مملکتى مورد اعتماد حضرت بود، دیگرى ابورافع که وزیر 
  .تیار او بود و ناظر بر واردات و مصارف بودالمال در اخ امور مالى حضرت بود و کلیدهاى بیت

یک قسم : باشد چون وظایف مربوط به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امّت، دو قسم مى
منصوصات که وظیفه عملى آن معین شده است، و قسم دوم غیرمنصوص و آن امورى است که 

امت همان وظیفه ثابت در قسم اول تا روز قی. تحت ضابط خاص و میزان مخصوص و معین نباشد
کند، زناکار را باید صد تازیانه زد، این حکم در زمان  و به اختالف زمان اختالف پیدا نمى

بوده است و تا آخر هم غیرقابل تغییر است، ولى قسم دوم به ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  رسول
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٨٤ نظام حکومت در اسالم

یان شد که اصل تشریع کند و سابقاً ب  مصالح، اختالف پیدا مى و اختالف مقتضیات اعصار و امصار
  .شورى در این قسم است

بنابراین الزم است که قواى مملکت، تجزیه و هر یک از شُعَب وظایف نوعیه را در تحت قانون 
عهده کفایت و درایت افراد باتجربه در آن امور قرار  صحیح علمى منضبط نمایند و اقامه آن را به

  .دهند

 در عهدى که به مالک )معلیه السال(دانند، امام  مىبعضى از مورخین این تجزیه را از جمشید
واجعل لرأس کلّ أمر من أمورک رأساً : اند  اشتر مرقوم داشته آن را امضا فرموده و چنین نوشته

واعلم أنّ الرعیّۀ طبقات الیصلح بعضها إالّ ببعض و الغنى : ، و نیز در آن عهدنامه مرقوم فرمودهمنهم
  113.اهللا و منها کُتّاب العامّۀ و الخاصّۀ، و منها قُضاۀ العدلببعضها عن، بعض فمنها جنود 

هاى حالیه و دُوَل متمدّنه در   اندراج تمام شعب وزارتخانه«: اند اهللا نائینى نوشته  مرحوم آیت
بعد از فرمایشات براى منتخبین به جهت ریاست «: فرماید  تا آنکه مى. »اصناف مذکوره ظاهر است

اهللا العظمى سیدنا االستاذ  چنانچه مرحوم آیته اوصافى اعتبار فرمودهر یک از اصناف مذکوره 
العالمه آقاى میرزاى شیرازى غالباً به مطالعه این فرمان مبارک و سرمشق گرفتن از آن مواظبت 

 همین طور تمام مراجع امور شرعى و سیاسى، هر کس به اندازه مرجعیتش، این روش فرمود، مى
ها نموده و در   و این فرمان مبارک را به نقل موثقین، اروپائیان ترجمهپسندیده را از دست نداده

  114.»یکن نشمارند اند، کان لم استنباط قوانین سرمشق خود ساخته

عهده چند  شود، این است که اسالم به وظایفى که به  آنچه از اخبار و روایات استفاده مى
  :دهد  وزارتخانه است اهمیت بیشترى مى

  رهنگوزارت ف . 1

جهل ملت به وظایف و حقوق عمومى سبب . ها است جهل و نادانى منشأ تمام بدبختى
شود که انسان آزادى خدادادى و مساواتش را در جمیع امور ـ با همه، حتى زمامداران ـ را  مى

پرست شود و بشرى را با خدا در صفات   شود انسان بت فراموش کند و جهل است که سبب مى
ند، جهل است که انسان چاه را راه، ذلّت را عزّت و ظلم را خدمت خاص خداوندى شریک بدا

العاده زیادى قائل است و  و دانش اهمیت فوق تحصیل علم روى این اصل، اسالم به... پندارد مى
شمارى سفارش تحصیل علم تا  در روایات بى. کند در آیات و روایات بسیارى آن را گوشزد مى

ما، فضیلت و برترى بر سایر افراد قائل شده، و یا مداد آنها را آخر زندگى شده است و یا بر عل
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٨٥ نظام حکومت در اسالم

صلى اهللا علیه (اهللا داران پیامبران، خلفاى رسول  افضل از خون شهدا دانسته، و یا آنها را میراث
  .، امناء الرسل، شمرده است)وآله

 اوضاع در مدت کمى که) علیه السالم(امام صادق. اسالم از تعلّم هیچ علمى منع نکرده است
فرمود و عده زیادى دانشمند در  زمان را مساعد دید، علوم زیادى حتى فیزیک و شیمى تدریس مى

  .جمیع علوم تحویل جامعه داد

هاى اسالمى ملحوظ  باید در تدریس روش: البته اسالم در کیفیت تعلم نظر خاصى دارد، اوال
امام . شغول شونده یک سلسله از علوم مکیفیت استعداد افراد سنجیده شده و هر دسته ب: شود، ثانیاً

اى را که   هایى بودند، براى هر علمى دسته  که در میان شاگردانش دسته) علیه السالم(صادق
اى را در روایات نهى شده است که  فرمود، مثال دسته استعداد فرا گرفتن آن را داشتند انتخاب مى

ین علم را ندارند وخواندن مباحث این علم فلسفه بخوانند، آنهایى هستند که استعداد فراگرفتن ا
  .شود که عقاید انحرافى پیدا کنند موجب مى

نموده و ى از متخصصین را جمع در این صورت بر عهده وزارت فرهنگ است که جمع
  .هاى اسالمى تربیت نمایند هاى خاصى بر مدارس تعیین کنند و نوباوگان را با روش برنامه

ت جوانان ما و مدارس از ابتدایى تا آخرین مرحله به نحوى است که متأسفانه وضع تعلیم و تربی
در مراتب باال که تعلیمات اسالمى نیست و در . ها فاصله دارد  با تربیت و تعلیم اسالمى فرسنگ

 مدارسى هم که تعلیمات دینى دارد غیر از اسم چیزى

شود   و اینکه اخیراً دیده مىکند  نیست و لذا در مدارس، کسى با تعلیمات دینى آشنایى پیدا نمى
اى آنان است  هاى غیرمدرسه اند، مربوط به تماس کرده به دین گرویده  اى از جوانان تحصیل عده

شود، بلکه درست قضیه بعکس است و روى   ها کسى با دین و اسالم آشنا نمى وگرنه در مدرسه
گیرند تا آنجا که اگر   ار مىمند به اسالم مورد شکنجه و آزار قر این جهت جوانان متدین و عالقه
  .گیرد  مه قرار مىهاى مذهبى پیدا شود مورد بازخواست و محاک در خانه جوان دانشجوئى، کتاب

  وزارت بهدارى . 2

دهد و علم طب را یکى از  اسالم اهمیت زیادى به صحت و سالمت و تندرستى آحاد ملت مى
ه یک مریض را از عبادات بزرگ شمرده دو علمى که مورد اهتمام اسالم است شمرده و حتى معالج

است و تحریص و ترغیب به پرستارى مریض و تهیه مقدمات معالجه امراض نموده و رهبران 
اند و غذاهایى که براى بیماران مضر است ذکر  بیان فرمودهاز داروها را مذهبى خواص بسیارى 

  .اند کرده



٨٦ نظام حکومت در اسالم

اى مجهز تأسیس نموده و آنچه براى ه از نظر اسالم وزارت بهدارى موظف است که بیمارستان
جماعتى را به خواندن درس طب وادارد و جماعتى را براى . معالجه بیماران الزم است تهیه نماید

ها جاهاى مناسب فراهم نماید و مراقبت شدید بر  ها مهیا نماید، و براى بیمارستان  پرستارى مریض
رفتارى نموده و معالجات بر طبق   با آنها خوشها داشته باشد تا آنکه اطبّا و پرستاران بیمارستان

میزان صحیح باشد و براى پیشگیرى از امراض عمومى و غیرعمومى وسایلى فراهم نماید که در 
  .وقت احتیاج از آنها استفاده شود

  وزارت اقتصاد . 3

ه دیر زمانى است که مسئله اقتصاد، اسالم را به میدان مبارزه کشانده و از این مکتب برنام
هاى  از برنامهادى ماندگى اقتصاد کشورهاى اسالمى و شکست خوردن زی  عقب. خواهد مى

صورت یک مسئله پیچیده جلوه کند و  اقتصادى بالد اسالمى باعث شده است که اقتصاد اسالمى به
 سال پیش ظهور کرده 1400توان از اسالم که در   گویند چطور مى از طرفى مخالفین اسالم هم مى

افتاده عربستان یک سلسله قوانین اقتصادى عرضه کرده  ن عصر، آن هم در جامعه عقبو براى آ
  !است، انتظار داشت که براى حل مسائل این عصر برنامه داشته باشد

نمائیم و تفصیل را موکول به رساله   اشاره مى ین اقتصادى اسالمقوانطور فشرده به  در اینجا به
یوسته جزئى از یک مکتب است، مثال براى شناختن اقتصاد نمائیم، زیرا اقتصاد پ  جداگانه مى

بینى  اقتصاد اسالم هم نتیجه یک جهان. کمونیسم باید ایدئولوژى آن را مورد مطالعه قرار دهیم
  .خاص است، پس شناخت صحیح اقتصاد اسالم مبتنى بر شناخت ایدئولوژى اسالم است

شکل آن بیان ى که  است، همان حکومتاصوال اقتصاد اسالمى جزئى از سیستم حکومت اسالمى
هایى که  شد و روشن گردید، حکومتى است که در آن طبقات رنجدیده و مستضعف و همه گروه

منافعشان زیر پاى طبقه ثروتمند و حاکمه لگدمال شده است، به قدرت رسیده و از این قدرت 
پله به سوى  مه منظم امت را پلهکند و با برنا  بردارى مى عنوان یک امانت به نفع همه مردم بهره به

  .کند هدف اسالمى هدایت مى



٨٧ نظام حکومت در اسالم

ن شد اهداف بنابراین اقتصاد اسالمى بدون حکومت اسالمى غیرقابل تصور است و در سابق بیا
بلکه اسالم با آوردن قوانین اقتصادى اسالم در چهارچوب روابط اقتصادى جامعه زندانى نیست، 

  .نماید  نیز دنبال مىاقتصادى، اهداف سیاسى و اجتماعى را 

نماید و   اسالم در عین آنکه مبارزه شدیدى با قدرت اقتصادى که علیه توده مردم است مى
داند  نموده و مالکیت مطلقه را از آن خدا مى» قارون«گیرى خاصى در مقابل قدرت اقتصادى   جبهه

سلب مالکیت از طور کلى  به) 17 آیهده،  سوره مائ; به بعد76رجوع شود به سوره قصص، آیه (
  .کند  ها نمى انسان

کند، خدا را به  قرآن این مسئله را با ظرافت خاص خود حل مى(به قول یکى از نویسندگان 
بقره، آیه [نامد  اهللا مى طورى که بشر را خلیفۀ کند، به درون اجتماع آورده او را به انسان نزدیک مى

عنوان گروهى که  شوراند و تنها اینان را به  مىهاى محروم را بر قدرتمندان  گاه قرآن، توده  آن]30
اسالم با حذف واژه ... شناسد  دارند به رسمیت مىق استفاده از این مالکیت سپرده شده را ح

کند،  کن مى  مالکیت از اقتصاد، چنانکه در باال اشاره شد امکان بهوجود آمدن طبقات را ریشه
  ).که ذکر مجدد آن لزومى نداردقدر بدیهى است  تساوى مردم در جامعه اسالمى آن

اسالم مالکیت خاصه را امضا نموده و مردم را به حمایت از آن دعوت کرده است، زیرا اگر 
گیرد، و آن  نتیجه انجام نمى میرد و کارهاى مثمر و با  مالکیت ملغى شود، روح رقابت در مردم مى

و . شود  اثر مى  است بىکار  حبّ تملک که ناشى از حبّ نفس است و ذاتى و سبب رغبت به
کند، زیرا موجب باز بودن دست در  همچنین شارع مقدّس اسالم در آزادى اقتصادى تأکید مى

کار نموده و کار را جهاد و  شود و تحریص بر کسب و الزام به میدان عمل و زیادى ثروت مى
ب و صفات  و از این قبیل القااهللا  حبیبآورد و بر کاسب و کارگر عنوان  شرف به حساب مى
کند که وسائل   کند و نهى شدید از بیکارى و تنبلى نموده و دولت را ملزم مى  پسندیده اطالق مى

کار براى مردم فراهم نماید و مقدمات آن را فراهم کند، و حاکم و والى را ملزم نموده مراقب 
و آنهایى که حاالت مردم باشد و زندگى افراد را تحت نظر بگیرد و تفحص کند از حال بیچارگان 

قرض دارند و تمکن در پرداخت ندارند، و از بیچارگان دستگیرى نماید و وسایل زندگى براى آنان 
و به همین مناسبت ضمان اجتماعى را تشریع نموده است، یعنى دولت موظف است . فراهم نماید

  ـ حتى اگر مسلمان نباشند  ـ. بپردازدى که عاجز از کسب هستند مصارف روزانه به کسان
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کند،  فرمود پیرمردى را دید گدایى مى  در بازار کوفه عبور مى) علیه السالم(روزى حضرت امیر
هر چه باشد بشر است، در «: او یهودى است، فرمود: ناراحت شد و تعرض نمود، جواب دادند

  115.» به او انفاق کنیدالمال  جوانى از او کار کشیدید، حال که پیر شده او را رها نمودید؟ از بیت

داند و مالکیت خاصه  اسالم بعد از آنکه مالکیت مطلقه حقیقى را در همه چیز از آن خدا مى
 قوانین و اصولى عرضه ها امضا نموده و برنامه منظم خاصى در تحت  اعتبارى محدود را بر انسان

گردد و ما به چند اصل اشاره  حل مىکار بستن آن قوانین تمام مشکالت  کرده است که با به
  :کنیم مى

  هاى عمومى اصل اشتراک در نیازمندى . 1

  هاى عمومى اصل اشتراک در ثروت . 2

  اصل اشتراک فقرا در اموال اغنیا . 3

  اصل انفاق و بخشش . 4

  اصل تعاون عمومى . 5

  اصل برادرى امت اسالم ـ تکافل اجتماعى ـ . 6

  ستقالل اقتصادىاصل ا . 7

  مومىهاى ع  اصل اشتراک در نیازمندى: اصل اول

اسالم نسبت به احتیاجات عامه، اصل اشتراکیت قائل است و معتقد است آنها متعلق به همه 
بعضى از فقها اساساً . ها است و مالکیت خصوصى را قبول ندارد، یکى از آنها زمین است انسان

 هایى که با  یعنى زمین;اراضى مفتوحۀ عنوۀمنکر مالکیت زمین هستند ولى آنچه مسلم است آنکه 
هایى که  شود و متعلق به همه مسلمین است، و نیز زمین جنگ از کفار گرفته شده، ملک کسى نمى

کنند و  اند و آباد نمى ها را معطل گذاشته اهلش با میل و رغبت اسالم آوردند ولى آن زمین
 همچنین

 احیا شده شود، مادامى که  هاى موات که متعلق به امام است و هر کس احیا نمود از آن او مى زمین
شود، چنانچه  گردد و در بعضى موارد که شخص مالک زمین مى و اگر خرابه شد باز به امام برمى

توجه دارید که در بعضى از موارد که . گردد  دو سال آن را رها نموده باشد، از ملک او خارج مى
راعت کند و یا مالکیت زمین را شارع مقدس قبول دارد، مادامى است که آن را آباد بنماید و یا ز

تفصیل این احکام را ما در کتاب . شود کارخانه در آن احداث نماید وگرنه از ملک او خارج مى
  .ایم  نگاشتهالصادق فقهفقهى خود 

                                                           
  .19الشیعه، کتاب جهاد، باب  وسائل.   115
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قائلند که جماعتى از فقها . ستباشد، آب ا  یکى دیگر از چیزهایى که مورد احتیاج عامه مى
 آب از مشترکات مردم بوده و همه در آن شود، ولى آنچه مسلم است آنکه کسى مالک آب نمى

الناس شرکاء : نقل شده است که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(اند و روایتى که از پیغمبر اکرم مساوى
إنّ «: روایت شده است که فرموده) علیه السالم( و از امام کاظم116،الماء والکالء والنار: فى ثالث

. »آب، مرتع و منبع سوخت:  مردم در سه چیز شریکند117;المسلمین شرکاء فى الماء والنار والکالء
  .در مواردى حق اولویت بر بعضى ثابت است، تفصیل آن در کتب فقهى به تفصیل آمده است

و یکى از چیزهایى که مورد احتیاج عامه است، مراتع و نیز منبع سوخت و روایات گذشته بر 
  .اشتراک مردم در آنها صراحت دارد

خداوند در این سوره کسانى را که منع از . »ماعون«نام  اى است به کریم سورهاساساً در قرآن 
که مراد از آن، همان نحو که در روایات وارد شده است، هر چیزى است که مورد (کنند ماعون مى

  .در ردیف منکر دین و کافر ذکر نموده است) احتیاج عامه است

  هاى عمومى انفال یا ثروت: اصل دوم

مسلمانان فتح هایى که توسط  هاى عمومى، مانند زمین  راک عامه است در ثروتدوم اشتاصل 
ها، طرق و شوارع و  ها، رودخانه ها، معادن روى زمین یا زیر زمین، نیزارها، بیشه شود، جنگل

هاى نهفته در آن، غنائم جنگى و ارث کسى که وارث ندارد و امثال اینها که از آنها در قرآن  ثروت
یَسْأَلُونَک عَنِ االَْنْفَالِ قُل االَْنْفَالُ هللاِِ «: خوانیم در اولین آیه از سوره انفال مى. فال شده استتعبیر به ان
رجوع شود به کتاب (زیادى از ائمه طاهرین در این باب رسیده است  روایات و» ...وَالرَّسُولِ

  ).، در آخر کتاب خمس، ابواب مربوط به انفالالشیعه وسائل

  قوق واجبهح: اصل سوم

اسالم با تمام تضییقاتى که در ملکیت اعتبارى محدود، قائل شده است، باز در اموالى که افراد بر 
داشته، مانند خمس و زکات و هایى مقرر  اند، حقوق و مالیات دست آورده بهطبق آن موازین 

 غیر آنها خراج و مقاسمه و جزیه، بر طبق مذهب از جمیع منافع و عواید تجارتى و کشاورزى و
عنوان زکات مقرّر شده است، و بر   نیز از اجناس معینى مقدار معینى به. یک آن را باید بدهند پنج

اراضى کشاورزى مالیاتى قرار داده شده، حاکم و والى موظّف است بر اهل ذمّه بر حسب استطاعت 
                                                           

  . از ابواب احیاء موات4الوسایل، باب  مستدرک.   116
  . از ابواب احیاء موات5الشیعه، باب  وسائل.   117
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 و بعد از ت متناسب بگیردمالى و درآمدشان، مالیات سرانه ببندد یا از مزارع و چهارپایان آنان مالیا
شود و مابقى آن  این اموال مقدار مختصرى از این بودجه هنگفت خرج فقرا و بینوایان مىگرفتن 

همان نحو که در اول این رساله نگاشته شده، خود طرح . گردد در مصالح مسلمین مصرف مى
 اداره کشور اسالمى بودجه به این هنگفتى از دالیل لزوم حکومت اسالمى است و این بودجه براى

و رفع همه احتیاجات مالى آن است، به خصوص با مالحظه مصارفى که براى این بودجه در کتب 
اند،  دى نبوده، بلکه سیاسى و اجتماعىشود که اقتصا  فقهى تعیین شده است و اهدافى دنبال مى

ى پیشین است و ها یکى از مصارف صدقات از میان برداشتن بردگى است که از بقایاى دورهمثال 
و یکى جهاد و دیگرى ساختن راه و  ;اسالم با تمام قوا براى از بین بردن آن کمر همت بسته است

با مالحظه این جهات، معلوم . باالخره هر کار اجتماعى است که به تکامل جامعه اسالمى کمک کند
ت، این همان نیس شود که قوانین اقتصادى اسالمى بدون تشکیل حکومت اسالمى قابل عمل مى

  .است که نوشتیم اقتصاد اسالمى جزئى از سیستم حکومت اسالمى است

گونه قوانین اقتصادى  بنابراین بر حاکم اسالمى است که شخص یا اشخاصى را براى اجراى این
عاملین مخصوصى براى ) صلى اهللا علیه وآله(گونه که خود پیغمبر اکرم اسالم تعیین نماید، همان

در ) علیه السالم(صادى داشت و صفاتى را که چنین افراد باید واجد باشند، اماماین کارهاى اقت
  .عهدنامه به مالک اشتر بیان داشته است

  انفاق: اصل چهارم

دهد آیات و روایات زیادى در فضیلت و  اسالم اهمیت زیادى به انفاق و بخشش و ایثار مى
ها  شود که خداوند تبارک و تعالى انسان  ىترغیب به این عمل وارد شده است و از آنها استفاده م

باشید، بنابراین باید  یک جامعه مىید بلکه عضو کند که شما هر کدام مستقل نیست را متوجه این مى
منافع مجتمع اسالمى را بر منافع و لذات شخصى مقدم بدارید و سعادت حقیقى شما در این کار 

 سوره نساء، ;180 عمران، آیه  و آل;261 و245 و195 و110رجوع شود به سوره بقره، آیات (است 
  ). و سور و آیات دیگر از قرآن کریم;16 آیه

  تعاون عمومى: اصل پنجم
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المنفعه را با  مسلمانان موظّفند در کارهاى نیک یکدیگر را کمک نموده و کارهاى خوب و عام
  ).2  ه، آیهمائد (تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىکمک یکدگر انجام دهند، 

کسى که صبح کند و کمر همّت بر کارهاى دیگران : از پیغمبر اکرم روایت شده است فرمود
صلى اهللا علیه (و از خود پیغمبر) 559 ، ص11 ، جالشیعه وسائلرجوع شود به (نبندد مسلمان نیست 

این مختصر در این باب روایات به حدى است که قابل ذکر در ) علیهم السالم(و ائمه طاهرین) وآله
تر ذکر شده  ها بافضیلت  نیست و در بعضى روایات برآوردن حاجت برادر مؤمن از همه عبادت

  .است

  تکافل اجتماعى: اصل ششم

برادرى و کند اصل  اسالم را درباره اقتصاد و برنامه دقیق آن روشن مىاز اصولى که نظریه 
 103 از سوره بقره، و 220 و 178ت این اصل از آیات کثیره مانند آیا. باشد  تکافل اجتماعى مى

در این اصل، اسالم تمام افراد مسلمان را در . شود   حشر استفاده مى10 توبه، و 11عمران، و  آل
صورت اشتراکى و برادروار مسؤول  انجام وظایف سیاسى و اقتصادى در یک بسیج عمومى به

. وع فردگرایى منع نموده استروى و خارج از شکل اجتماعى آن و هر ن داند و از هرگونه تک مى
  .کاالى تولیدى همگانى است، باید تولید آن نیز همگانى باشدگونه که مصرف  مانبنابراین ه

ناپذیر اسالم با  اینجا است که تضاد بنیادى و آشتى: چه نیکو نوشته است یکى از نویسندگان
دارى ارشادى، به   مایهدارى افراطى و چه سر دارى، چه سرمایه رژیم منحط و ظالمانه سرمایه

دارى در این است که تولید کاال خصوصى و در  تضاد اصلى سرمایه. کند  بهترین وجهى بروز مى
اجتماعى است، در دست مالکین ابزار تولید است، ولى مصرف این کاالى تولیدى همگانى و 

ل عمده پروسه شود، همه مردم در همه مراح میان برداشته مىسیستم اقتصادى اسالم این تضاد از 
  .اند شریک و سهیم) تولید، توزیع، مبادله و مصرف(اقتصادى 

  استقالل اقتصادى: اصل هفتم

هاى عمومى قائل است و مالکیت مطلقه را مطلقاً  اسالم در عین آنکه اشتراک عمومى در ثروت
قائل اقتصادى خارجى اصل استقالل صول گذشته ذکر شد، در سیاست قبول ندارد و تفصیل آن در ا
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که با هر گونه نفوذ » جامعه مستقل و خودکفا«شود به   است که در این عصر از آن اصل تعبیر مى
اقتصادى خارجى در داخل جامعه مسلمانان مخالف است و آیه آخر سوره الفتح به وضوح این 

  .نماید سیاست را بیان مى

 عدم تمرکز در جاهاى معین هاى منظم، اسالم دستوراتى براى تنظیم ثروت و با تمام این برنامه
خواهند به قدرت اقتصادى برسند به  داده، ربا را حرام نموده و کسانى که از راه رباخوارى مى

کند، از احتکار منع کرده، غشّ در معامله را حرام دانسته، اگر کسى  جنگ با خدا و پیامبر دعوت مى
  .تواند معامله را فسخ کند  در معامله مغبون شود مى

آنچه بیان شد، بر حاکم اسالمى و رئیس امت اسالم است که شخصى را که در این عصر از بنابر 
کنند، براى رسیدگى به این نوع امور تعیین و او هم افرادى  را براى  او به وزیر اقتصاد تعبیر مى
 در عهدنامه مالک صفاتى را که باید عاملین واجد باشند،)علیه السالم(کمک انتخاب نماید و امام

  .فرماید بیان مى

راستى اگر احکام و قوانین اقتصادى اسالم اجرا شود، ملت مسلمان از فقر و بدبختى نجات پیدا 
هاى عمومى صرف مصالح عامه مسلمین بشود، نه صرف خوشگذرانى حکام  کند، اگر ثروت مى

کار گماره شوند  جائر و اربابان خارجى آنان و کار براى مردم تهیه شود و کسانى که کار ندارند به
ماند و  ها قرار بگذارند، فقیرى باقى نمىالمال مقرّرى بر آن  توانند کارکنند از بیت و کسانى که نمى

  .برند  سر مى بههمه افراد در آسایش 

ـ که حکومت  ارواحنا فداه روایاتى که مفادش این است در زمان حکومت حضرت ولى عصر ـ
ماند در مقام این نیست که امام با معجزه و   مین باقى نمىدهد، فقیرى در روى ز  اسالمى تشکیل مى

کند، بلکه فقط با اجراى احکام و قوانین اقتصادى اسالم است که   خرق عادت چنین کارى مى
  .آید وضع به این صورت درمى

کمونیستى که دارى و یا  ید اقتصادى را اعم از سرمایههاى جد و باید وزارت اقتصاد برنامه
 مشکل اقتصادى جهان را حل کنند، رها نموده فقط برنامه اقتصادى اسالم را اجرا کند اند نتوانسته

  .تا جامعه روى سعادت ببیند

  وزارت دفاع و جنگ . 4



٩٣ نظام حکومت در اسالم

دهد و حفظ  العاده به حمایت از وطن اسالمى که قبال حدود آن بیان شد مى اسالم اهمیت فوق
داند و  جزء اساس دین مى جهاد و دفاع را شمارد و  را از اهمّ واجبات مىمرزها و ثغور اسالمى 

هاى اساسى اسالم قرار گرفته و  لذا ارتش و قوّت آن و مجهّز شدن با سالح روز از اصول و هدف
توانید نیرو   تا آنجا که مى) 60  انفال، آیه(وَأَعِدوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوۀ : فرماید  خداى تعالى مى

  .تهیه نمائید

فالجُنُود بإذن اهللا «: فرماید رتش چنین مىدر عهدنامه به مالک اشتر در تعریف ا) علیه السالم(امام
قشون : فرماید مى118;حُصُون الرعیّۀ و زَیْن الوُالۀ و عزّ الدین و سُبُل األمْن و لیس تقوم الرعیّۀ إالّ بهم

ر است از حمله حافظ شههمان نحو که دژ (نسبت به آحاد ملت مانند دژ نسبت به شهر است 
و ) دشمن و مردم شهر در امانند، به واسطه دژ همچنین قشون حافظ امنیت است نسبت به ملت

زینت والت و حکام، ارتش است و عزت دین و راه امنیت بالد اسالمى ارتش است، و ملتى که 
  .»تواند حفظ نماید  ارتش نیرومند ندارد موجودیت خود را نمى

دست  بهکومت در آن عصر ، با آنکه ح27ر صحیفه سجادیه در دعاى د) علیه السالم(امام سجاد
  .کند  کنند دعا مى  ها بود، درباره لشکریانى که سرحدات را حفظ مى اموى

فرماید که رئیس لشکر باید رعایت حال آحاد   در عهدنامه به مالک سفارش مى) علیه السالم(امام
 دوستى آنان را بنماید تا آنکه آنها در انجام قشون را بنماید و بسیار به آنان محبّت کند و جلب

  .وظیفه با اخالص تمام عمل کنند

که رئیس فرماید  ا قید مىدهد و صفاتى ر  و براى انتخاب رئیس لشکر دستوراتى به مالک مى
در صدر اسالم به نحوى مردم مسلمان تربیت شده بودند که اگر در جنگ کشته . باید واجد باشد

گشتند ناراحت بودند که  دادند و آنهایى که از جنگ برمى رح و سرور جان مىشدند با حالت ف مى
داد وجوب  یکى از شرائط وجوب جهاد اذن مادر بوده واگر مادر اجازه نمى. چرا شهید نشدند
 از کسى به عذر عدم اذن مادر) صلى اهللا علیه وآله(شد، ولى در زمان پیغمبر اسالم  جهاد ساقط مى

داد که فرزندش در جهاد کشته شود با آنکه  اذن مىاع نکرد، توجه دارید مادر رفتن به جنگ امتن
جایى رساند که سرعت سیر ترقّى  داد، هیچ مسؤولیت نداشت و همین وضع کار را به اگر اذن نمى

  .و نفوذ اسالم محیّرالعقول بود
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٩٤ نظام حکومت در اسالم

مل نکردیم و ولکن بعد از آنکه تربیت اسالمى از بین مسلمانان رفت و به دستورات اسالم ع
نام اسالم زنده شد و آزادى از مسلمانان سلب شد و طوق عبودیت و   دستگاه قیصر و کسرى به

خوار و ذلیل شدند و کار انان افکنده گردید، در نتیجه اسالم و مسلمانان ذلت به گردن مسلم
 در قلب ـ بالد مسلمانان را گرفته و یک جمعیت کوچک یهود ترین مردم ـ جایى رسید که زبون به

  .کنند  ممالک اسالمى حکومت مى

* * *  

هاى اصالحى  براى اجراى طرح وزارت کشور، هاى فوق، در حکومت اسالمى عالوه بر وزارت
 براى برقرارى عدل وزارت دادگسترىبراى نظارت بر امور خارجى، و  وزارت خارجه داخل کشور،

المى وجود آن الزم باشد باید بهوجود اى که براى جامعه اس  و داد و همچنین تأسیس هر وزارتخانه
توان به   براى نمونه مى. این مختصر خارج استآید، و بحث درباره چگونگى وظایف آنها از عهده 

اشاره کرد که در زمان ما وجود ندارد، ولى در صدر اسالم وجود داشت و خدمات اى   وزارتخانه
  .بودداد و آن وزارت رسیدگى به تظلّمات   مهمى نیز انجام مى

  وزارت رسیدگى به تظلمات

اى را در    حضرت خانهتشکیل شد و) علیه السالم(این نوع وزارتخانه در زمان حضرت على
گذاشت و دستور داد هر » المظالم بیت«کوفه مخصوص رسیدگى به مظالم کرد و نام آن خانه را 

 آنجا برساند و در آن پندارد و از کسى شکایتى دارد نامه بنویسد و به کسى که خود را مظلوم مى
 نوشته شده، 246و از قرارى که در مقدمه ابن خلدون، ص . شد  خانه به آن شکایات رسیدگى مى

  .دار بودند خلفا تا زمان مهتدى شخصاً این منصب را عهده

  :کارهاى این وزارتخانه عبارت بود از

  .ایاتى که آحاد ملت از والت و حکام داشتندرسیدگى به شک . 1

  .اند دگى به تجاوزى که مأمورین جلب مالیات در اموال نمودهرسی . 2



٩٥ نظام حکومت در اسالم

  .رسیدگى به شکایت مأمورین دولت از کمى حقوق یا تأخیر در اداى آن . 3

  .اند برگرداندن آنچه ظالمین از ضعفاى امّت به غصب گرفته . 4

  .نظارت بر اوقاف عامه و خاصه که بر حسب آنچه وقف شده عمل شود . 5

  .ترهاى دخل و خرجبازرسى دف . 6

  .اجراى احکام صادره از ناحیه قضات . 7

نظارت بر اقامه شعائر مذهبى و عبادات، مانند نظارت بر روزه گرفتن و اینکه کسى تظاهر  . 8
  .ها  خوارى و ترک نماز و حج و جهاد نکند و امثال این به روزه

  .حقیقتدر صورت شبهه در قضیه تأخیر انداختن حکم جزا تا روشن شدن  . 9

  .کارى  تأدیب رجال بزرگ دولتى در صورت خالف . 10

  119:و این منصب متوقف بر حضور پنج دسته است

  .گروهى که توقیف کنند کسى را که جرمش ثابت شده و خیال فرار داشته باشد. الف 

  .قاضى و حاکم براى آنکه بیان کنند آنچه شرعاً بر افراد ظالم از حقوق است.  ب 

  .که در احکام مشکل به او رجوع شودفقیه تا آن. ج 

  .منشى تا آنکه آنچه له و علیه طرفین دعوى است، در دفتر ثبت کند. د 

  120.دانند و آنچه حاکم حکم کرده است  شهود براى اثبات آنچه از این قضیه مى.   هـ
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٩٦ نظام حکومت در اسالم

اکنون این وزارتخانه فراموش شده و اسمى از آن در میان نیست در صورتى که ضرورت آن 
  .استمحسوس 

  مسؤولیت وزراء

ندارند بلکه هر جرمى که » مصونیت قضایى«وزراء یا هیچ مقام دیگرى، در حکومت اسالمى 
جرم . مرتکب شوند و هر عمل غیرمشروعى را که انجام دهند باید به دادگاه بروند و محاکمه شوند

  :تواند باشد  آنها دو نوع مى

رتکب خطاى سیاسى بشود که از لحاظ مادى  و آن عبارت است از اینکه وزیر مجرم سیاسى . 1
اگر چنین کارى مرتکب شد باید رئیس دولت او را تحت . یا معنوى مضرّ به وطن اسالمى باشند

  .محاکمه بکشد

 و آن عبارت است از کار خالفِ مضرِّ به عامه، مانند آنکه حقوق ملت را در راه جرم جنائى . 2
خوشگذرانى خود و بستگانش ل را صرف الما وال بیتلذّت و منافع شخصى خود پایمال کند، ام

در بعضى ممالک براى محاکمه وزیران در این دو مورد، مقرر شده که محکمه عالى تشکیل (بنماید 
  ).شود

فرماید و  در عهدنامه به مالک اشتر به این دو مسؤولیت اشاره مى) علیه السالم(و حضرت امیر
ند حاکم باید آنها را رها نکند و مورد بازخواست قرار دهد که اگر مرتکب خالفى شد دستور مى

  .دهد

  خطر ریاست

همان نحو که قبال نوشتیم حکومت اسالمى منصبى است پُرمسؤولیت و ارزش مادى ندارد بلکه 
فقط وظیفه است که حاکم باید انجام دهد، همچنین بقیه مراتب ریاست اعم از وزارت و استاندارى 

هر کدام در حد خود منصبى است پُرمخاطره و کسى که داراى آن منصب ذلک   و فرماندارى و غیر
ناظر اعمال او است، عهده گرفته است و باید بداند که خداى تعالى   است مسؤولیت خطیرى را به

کند وگرنه باید در  عمل نمود سعادتمند است و از عذاب الهى نجات پیدا مىاگر بر طبق وظیفه 
  .انتظار غضب پروردگار باشد

أیّما وال : کند چنین روایت مى) صلى اهللا علیه وآله(حضرت امیر از قول رسول گرامى اسالم
وَلى األمر من بعدى أقیم على حدّ الصراط و نشرت المالئکۀ صحیفته فإن کان عادال أنجاه اهللا بِعَدله و 



٩٧ نظام حکومت در اسالم

متصدّى منصبى هر کسى 121;ض به الصراط حتى تنزایل مفاصله ثم یُهوى إلى النارإن کان جائراً انتق
شود و مالئکه دفتر  شد که بر جمعى والیت پیدا کرد روز قیامت سر پُل صراط نگاه داشته مى

دهد و  خدا او را به واسطه عدلش نجات مىنمایند، اگر با عدالت رفتار نموده،   اعمال او را باز مى
 متالشى گردد و در آورد که مفاصل او اگر ستم نموده باشد، به حدى سنگینى او بر بدنش فشار مى

  .آتش جهنم سرنگون شود

* * *  

  ]شرایط انتخاب متصدیان امر[

علیه (در گذشته کیفیت انتخاب متصدیان امر و شرائطى که باید دارا باشند بیان شد و امام
مأموران حکومت : فرماید  کند و مى در عهدنامه به مالک اشتر آداب مخصوصى را بیان مى) السالم

یاست بر عهده دارند، باید واجد این خصوصیات باشند و ما در اینجا به نحو اسالمى که جنبه ر
  :کنیم  اشاره آنها را فهرستوار بیان مى

  .گرى  وحشىالى با رأفت و مهربانى با مردم مواجه شود نه با حالت درندگى و رئیس و و . 1

  .ریاست را وسیله ابهّت و تکبّر بر مردم قرار ندهد . 2

مردم رعایت احکام الهى را بنماید و انصاف را ملحوظ بدارد و بستگان و کسانى در رفتار با  . 3
  .که مورد عالقه او هستند بر دیگران مقدّم ندارد، حتى خود را مقدم بر دیگران نپندارد

کاران را با یک چشم نبیند، بین آنها فرق بگذارد، دسته اول را تکریم   نیکوکاران و خالف . 4
  . با آنچه که استحقاق دارند مورد کیفر قرار دهدکند و دسته دوم را

  .احسان به رعیت بنماید و به آنها چیزى را که واجد آن نیستند، تحمیل نکند . 5
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زیاد تأکید )علیه السالم(مراعات ناتوانان و بیماران و نیازمندان را بنماید و در این امر امام . 6
ه و یا دوا، احتیاج داشتند رفع احتیاج آنان را کند، چنانچه این سه دسته براى مصارف روزان مى

رعیت بنمایند در صورتى که عتى را تعیین نمایند که تفحص از حال بنماید، بلکه باید وُالت، جما
  .باشند رفع حاجت آنها را بنمایند ها مى  در بین آنها کسانى باشند که داخل در این گروه

کنند که اگر کسى کارى داشت یا تظلمى از والت وقت خاصى براى ارباب حوایج تعیین  . 7
  .کسى داشت یا از این قبیل امور، بتواند حرفش را با خود والى در میان بگذارد

  .جهت به تأخیر نیاندازند  کارهاى مردم را بى . 8

ممکن است که ب از رعیت نکند و با مردم تماس داشته باشد وگرنه اطرافیان والى احتجا . 9
ه دهند و بعکس کار بدى شخصى را خوب جلوه دهند، یا آنکه کار کوچک را کار خوب را بد جلو

  .بزرگ و کار بزرگ را کوچک نمایش دهند

کار   ها فرق نگذارند و همچنین در تأدیب خالف المال بین اقوام و غریبه  در مصرف بیت . 10
  .بین آنها فرقى قائل نشوند

رد، رئیس باید بکوشد تا آن سوءظن را اگر رعیت سوءظنى به والى و رئیس خود پیدا ک . 11
  .ف کندبرطر

  .والى نباید خودپسند باشد و حبّ ثناخوانى و تعریف بیجا نداشته باشد . 12

  .خلف وعد نکند . 13

  .در کارها عجله ننماید، قبل از موعد عمل کند و از وقتش تأخیر نیاندازد . 14

  .رفتارى با مردم، منتى بر آنها نگذارد  در نیک . 15

کسانى که مایل باشند از بقیه سفارشاتى که امام فرموده . به این چند امر در این مختصر اکتفا شد
 البالغه نهجمالک در هایى ذکر فرموده است به عهدنامه حضرت به  بر هر کدام هم طرق و راهو 

  .مراجعه نمائید

  پلیس



٩٩ نظام حکومت در اسالم

ج به سرباز و لشکر همان نحو که حکومت براى مقابله با دشمنان خارج و حفظ وطن احتیا
براین نیروى پلیس، دارد، همچنین براى برقرار نمودن نظام در داخل هم محتاج به پلیس است، بنا

نمودن امنیت داخلى و امثال اینها مورد سربازانى است که براى حفظ نظام و گرفتن جانى و برقرار 
  .لزوم است

در زمان . بود)علیه السالم(رمعروف است که اول کسى که پلیس را انتخاب کرد، حضرت امی
اى از سربازان اسالم را انتخاب نمود و منصب پلیسى به آنان داد و اسم آنها را  حکومت عده

حتى در بین مردم  و مورد اعتماد، گذاشت و آنها افرادى بودند معروف به عدالت» شرطۀ الخمیس«
گوید  امام به یک نفر مىدر روایتى . شد شهادت یکى از آنها معادل شهادت دو نفر حساب مى

به من خبر داده که تو و پدرت داخل در )صلى اهللا علیه وآله(بشارت دهم تو را اى فالن که پیغمبر
  .باشید شرطۀ الخمیس مى

در صدر اسالم این منصب از مناصب بسیار مهم و رئیس پلیس اهمیتش از وزیر زیادتر بوده 
نام  شرطهعادى که آنها صوص جرائم یک دسته مخ: البته آنها در اول امر دو دسته بودند. است

  .گفتند مى محتسبداشتند، و دسته دیگرى مربوط به جرائم دینى که به آنها 

داند براى این منصب تعیین کند و   هرحال بر حاکم اسالم است، جماعتى را که الیق مى به
بشوند و اگر طمع در مال نیاز از آنچه در دست مردم است  المال بدهد که بى حقوق آنها را از بیت

  .آید دست مى  ـ نتیجه معکوس به ان مامانند زم مردم پیدا کنند ـ



١٠٠ نظام حکومت در اسالم

  حاکم در حکومت اسالمى امتیازى ندارد:  فصل ششم

  

  فصل ششم

  

  حاکم در حکومت اسالمى

  امتیازى ندارد

  

  

  
  :کنیم  فصل ششم در بیان وظیفه مردم در برابر حکومت، در این فصل در دو مورد بحث مى

  آیا اسالم امتیازى بر حاکم و رئیس حکومت قائل است یا نه؟ . 1

   دارد یا نه؟آحاد ملت آیا مراقبتى بر کارهاى حاکم دارند و حاکم نزد آنان مسؤولیت . 2

هایى که دارا هستند امتیازات   هاى موجود جهان با اختالف و تفاوت مورد اول در حکومت
در بسیارى از ممالک مانند .  رئیس جمهور قائل شدندخاصى بر رئیس حکومت اعم از امپراطور یا

در . شمارند  دانند و او را مصدر قانون مى  انگلستان، دانمارک و اسپانیا، رئیس را تابع قانون نمى
جمهور فقط در یک مورد مسؤولیت دارد و آن   قانون اساسى فرانسه تصریح شده است که رئیس

  .هم در صورت خیانت بزرگ به ملت است

دنیا براى رئیس اعلى حقوق خاصى قائلند و اگر کسى به او اعتراض کرد مورد تعقیب قرار در 
اصوال اسالم امتیازى را بر رئیس . کدام با موازین اسالمى سازگار نیست دهند که این امور هیچ مى

ن حکومت قائل نیست و اغلب این حقوق را قبول ندارد بلکه حاکم نیز مانند آحاد افراد ملت مسلما
اسالم منع نموده است حاکم بر امت را از اینکه مانند سالطین و رؤساى جمهور جهان . است

  .امتیازى بر خود قائل شود

إنّ اهللا جعلنى اماماً لِخَلقه ففرض عَلَىّ : فرماید در خبرى چنین مى) علیه السالم(حضرت امیر
کى یقتدى الفقیر بِفَقْرى و الیطغى الغنىّ التقدیر فى نفسى و مَطْعمى و مَشْربى و مَلْبسى کضعفاء الناس 

 خدا مرا امام و پیشوا قرار داده و بر من واجب نموده که در رفتارم و خوراکم و لباسم مثل 122;غناه
یکى از افراد عادى مردم رفتار کنم تا آنکه فقیر به فقر من اقتدا نموده و ناراحت نباشد و غنى به 

  .واسطه مالش طغیان نکند
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١٠١ نظام حکومت در اسالم

إنّ اهللا عزّوجلّ فَرَضَ على أئمۀ العدل أن یقدروا أنفسهم بِضَعَفۀ الناس کى الیَتَبَیغَ : فرماید و نیز مى
 خدا واجب نموده بر پیشوایان عادل رفتارشان را مانند افراد ضعیف از ملت بنماید تا 123;بالفقیر فقره

  .آنکه فقر فقیر او را به هیجان نیاورد

در زمان حکومت عارى از جمیع مظاهر عظمت و ابهّت ) ه وآلهصلى اهللا علی(رفتار پیغمبر اکرم
شد و گاهى یک نفر  زین سوار مى  بر اشتر یا اسب بى: بود و با تمام این مظاهر عمال مبارزه فرمود

نشست که امتیاز  در مجالس با اصحاب دور هم مى. نشاند دیگر را هم در ردیف خود مى
کرد  شناخت و سؤال مى  شد آن حضرت را نمى رد مىصدرنشینى در بین نباشد و اگر غریبى وا

  اهللا هستید؟ کدام از شماها رسول

  .نشست شد هر جا خالى بود مى  موقعى که وارد مجلس مى) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر اکرم

  .داد اصحاب پشت سرش راه بروند در موقع راه رفتن اجازه نمى

  .برد  سر مى در زندگى با وسائل خیلى مختصر و عادى به

آید که   من خوشم نمى: فرمود خواستند احترام خاصى بر آن حضرت قائل شوند مى  و اگر مى
  .بر شما امتیازى داشته باشم

  )علیه السالم(رفتار امام

  .هم در وقت حکومت به همین منوال بود) علیه السالم(رفتار حضرت امیر

: پوشى؟ فرمود ن لباسى مىچرا چنی: پوشید، روزى سؤال کردند  دارى مى عباى کهنه و وصله
  .گونه لباس پوشیدن براى خشوع قلب و ذلت نفس اماره نافع است این

جلوگیرى کرد، صحاب مدح و ثناى حضرت نمود، حضرت به شدّت از این کار روزى یکى از ا
شد، مردم آن شهر استقبال مهمى از  و باز روزى که به انبار ـ یکى از شهرهاى عراق ـ وارد مى

دند و هدایایى به محضرش آوردند و حضرت به شدّت به آنها اعتراض نموده و حضرت نمو
خودى است، نفعى   کنید، کار بى کنید امراء را با آنها احترام مى این کارها که شما خیال مى: فرمود

  .افکنید و هدایا را هم قبول نفرمود جهت به زحمت مى بر امیر ندارد و خودتان را بى

ضور هزاران نفر بعد از جنگ صفین ایراد فرمود و در فصل قبل متن آن اى که در ح در خطبه
  :خطبه را نقل کردیم، دستوراتى براى رفتار مردم با آن حضرت داده است
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١٠٢ نظام حکومت در اسالم

با  گویند ـ سخن نگویند با آن حضرت به آن نحوى که با جباران و پادشاهان سخن مى . 1
  ـ !القاب و عناوین بزرگ

یال نکنند که او یک حاکم باقدرتى است و به سبب آن خوف و در مالقات با آن حضرت خ . 2
  .رعب بر آنها مسلط شود و نتوانند حرفشان را بزنند

  .با مجامله و ظاهرسازى با آن حضرت رفتار نکنند . 3

  .خیال نکنند که حرف حق بر آن حضرت سنگین است . 4

  .حرف حق را صریحاً بگویند . 5

  .رت خوددارى نکننداز عرضه عدل و انصاف بر حض . 6

  مراقبت ملت

  مورد دوم در اینکه آیا ملت مراقبتى بر کارهاى حاکم دارند یا نه؟

بعد از اینکه بیان شد که حکومت در اسالم به نحو مالکیت مطلقه و فعال مایشاء بودن نیست، 
فظ بلکه به نحو والیت و امانتدارى است و بیان شد که خود حکومت قیمتى ندارد و فقط براى ح

مصالح امت و برقرار نمودن نظام عادله در مجتمع اسالمى است، طبعاً حاکم در برابر ملت 
مسؤولیت دارد و آحاد ملت حق مراقبت و محاسبه دارند و اگر حاکم خالفى انجام داد به خودى 

) صلى اهللا علیه وآله(اهللا  شود و در صدر اسالم قطع نظر از اینکه رسول  خود از مقام منعزل مى
نظرتان  اصحاب من اگر به: أشیروا عَلَىّ أصحابى«: خصاً این حق را به ملت داده بود فرموده استش

  .»آمد در موردى من اشتباه کردم یا خالف به من تذکر بدهید

هاى آن بزرگوار که بعضى از   هم بر این جارى بود، از خطبه) علیه السالم(سیره حضرت امیر
مقابل حاکم اش ترغیب است که مردم حرفشان را در  شود، همه  آنها را قبال نگاشتیم، ظاهر مى

آید با خود حاکم مذاکره کنند و ابهّت و  بزنند و تبعیّت کورکورانه نکنند و آنچه در ذهنشان مى



١٠٣ نظام حکومت در اسالم

کرد که حاکم امتیازى بر آحاد  عظمت حاکم نباید مانع شود و لذا حضرت زیاد به مردم تلقین مى
  .ع شود که مردم حرف حق را نزنندملت ندارد و مقامش نباید مان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٤ نظام حکومت در اسالم

  وجوب اطاعت حاکم:  فصل هفتم

  

  فصل هفتم

  

  وجوب اطاعت حاکم

  

  

  

خداوند او را حاکم  همان کسى باشد که فصل هفتم در بیان وجوب اطاعت حاکم، چنانکه حاکم
  .قرار داده است و اوامر به معصیت نکند، اطاعت او واجب است

  . دلیل روشن این مطلب است124االَْمْرِ مِنْکُمْ اهللاَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِی  أَطِیعُواآیه کریمه 

االمر هم امر شده است و  در این آیه کریمه قطع نظر از اطاعت خدا به اطاعت پیامبر و اولى
االمر غیر از عمل به احکام شرعى است، مانند  همان نحو که قبال اشاره شد، اطاعت پیغمبر و اولى

االمر عبارت است از  خواندن نماز، زیرا عمل به احکام اطاعت خدا است، اطاعت پیغمبر و اولى
  .م اجتماعىعمل کردن به دستورات آنان در اداره امور مملکتى و نظا

باشند، ولى معلق نمودن وجوب  مى) علیه السالم(االمر اگر چه ائمه طاهرین مراد از اولى
 براى افاده این معنى است که اطاعت امام واجب است به واسطه آنکه االمر اطاعت را بر عنوان اولى

  .صاحب اختیار و حاکم امت اسالمى است
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١٠٥ نظام حکومت در اسالم

رسیده است، براى )علیه السالم(و نیز دلیل بر آن روایات زیادى است که از حضرات معصومین
  :شود  نمونه چند خبر نقل مى

 أیّها الناس أطیعوا وُالۀ :یقول)  علیه وآلهصلى اهللا(اهللا سمعْتُ رسول: کند که ابوامامه روایت مى
اى مردم اطاعت کسانى که ولى امر شما : فرماید  شنیدم پیامبر گرامى مى125;أمرکم تدخلوا جَنّۀ ربّکم

) کسى که پیغمبر او را ولى امر بداند همان است که خدا او را حاکم قرار داده است(هستند بنمایید 
  .شوید  مىو در سایه این اطاعت داخل بهشت 

المحمّدیۀ السمحۀ، إقام الصالۀ و : مودکند که فر روایت مى) علیه السالم(صدوق از امام صادق
علیه ( امام صادق;إیتاء الزکاۀ و صیامُ شهر رمضان و حجّ البیت و الطاعۀ لإلمام و أداء حقوق المؤمن

از، دادن زکات و به پا داشتن نم: شریعت سهل و آسان محمدى عبارت است از: فرموده) السالم
  .روزه گرفتن در ماه رمضان

کند که بعد از آنکه از آن حضرت سؤال شد حق  روایت مى) علیه السالم(ابوحمزه از امام باقر
: فَما حقّهم علیه؟ قال: قلت .حقّه علیهم أن یسمعوا له و یطیعوا: امام و پیشوا بر مردم چیست؟ فرمود
 حق امام بر مردم این است که به حرف او گوش بدهند و 126;ۀیُقسم بینهم بالسویّۀ و یعدل فى الرعیّ

هاى عمومى را  ثروت: حق مردم بر امام چیست؟ فرمود: سؤال کردم: گوید  مى. فرمانبردار او باشند
حیف و میل نکند و به هرگونه که میل او باشد تقسیم نکند بلکه به نحو مساوى تقسیم کند و 

  . نمایدنسبت به آحاد ملت با عدالت رفتار

السمع و الطاعۀ أبوابُ الخیر، «: کند که فرمود روایت مى) علیه السالم(عبداالعلى از امام صادق
السامع المطیع الحجّۀ علیه، و السامع العاصى الحجّۀ له، و إمامُ المسلمین تمّت حجّتُهُ و احتجاجه یوم 

ن خیرات است و به  گوش دادن و فرمانبردارى نمودن موجب روى آورد127;یلقى اهللا عزّوجل
غیر فرمانبردار، در  ;رسد شخص مگر با اطاعت شخص مطیع، حجّت بر علیه او نیست  خیرات نمى

و امام مسلمین با اصدار فرامین حجّت و احتجاج با مردم  ;روز قیامت حجّت ندارد بر ترک اطاعت
  128.»در وقت مالقات خدا تمام است

فإنّ اهللا جعلکم فى الحقّ سواء، ! أما بعد: فرماید ىاى چنین م  در خطبه) علیه السالم(حضرت امیر
الوالد و الوالد من الوَلَد، الى مِنکم بمنزلۀ الولد من أسودکم و أحمرکم، و جعلکم مِن الوالى و جعل الو
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١٠٦ نظام حکومت در اسالم

فحقّکم علیه انصافکم و التعدیل بینکم والکفّ عن فیئکم فإذا فعل ذلک وجبَتْ علیکم طاعته فیما وافَقَ 
  129;الحقّ

شما بر والى حق : فرماید خدا جمیع بشر را در حقوق یکسان قرار داده، تا آنکه مى: ایدفرم مى
در صورتى که چنین کرد، : فرماید  آن است که انصاف و برابرى بین شما معمول دارد، تا آنکه مى

  .واجب است بر شما اطاعت او در آنچه موافق حق است

آید و چنانچه حاکم به معصیت حکم   زم مىاساساً اگر اطاعت واجب نباشد، هرج و مرج ال
کرد، اطاعت او واجب نیست، زیرا قطع نظر از آنکه در روایات اطاعت مقید شده است به حکم 

الطاعَۀَ لِمَخْلوق فى مَعْصیۀ «: اند  فرمودهعصومین رسیده است که موافق حق، روایت متواتره از ائمه م
  .»به معصیت خدا بکند واجب نیست طاعت هیچ مخلوقى در صورتى که امر ;الخالق

  اطاعت حاکم جور؟

اگر حاکم امت اسالمى غیر از آن کسى شد که از طرف خدا تعیین شده است چنانچه، اگر 
اسالم و خوار و ذلیل شدن مسلمین و از بین رفتن عظمت اطاعت نشود، مستلزم ضعف اسالم و 

عنوان  هایى است که به کومتشود آن اطاعت و این در ح  مسلمانان گردد، البته واجب مى
  .حکومت اسالمى تشکیل شده است

عنوان  ها یا آنکه حکومت به  ولى اگر این تالى فاسد الزم نیاید، چه در این قبیل حکومت
حکومت اسالمى نباشد، اطاعت واجب نیست، بلکه مراجعه به آنها هم حرام است و شاهد بر آن 

مشروط نموده بود به حکم بما  وجوب اطاعت را ه کهقطع نظر از داللت آیات و روایات گذشت
أنزل اهللا و أداءاالمانۀ، و مفهومش این است که در غیر آن صورت اطاعت واجب نیست، چند 

  :کنیم  روایت است که نمونه از آنها را نقل مى

إحذروا على «: روایت کرده است فرمود) علیه السالم(طالب سُلَیم بن قیس از امام على بن ابى
معصیۀ اهللا و ، فزعم أنّ طاعته طاعۀ اهللا و معصیته  ـ و رجال آتاه اهللا سُلْطاناً إلى أن قال ثالثۀ ـدینکم

کَذِب، ألنّه الطاعۀ لمخلوق فى معصیۀ الخالق، الینبغى أن یکون المخلوق حُبه لمعصیۀ اهللا، فال طاعۀ 
 بپرهیزید از سه دسته 130;و لِوُالۀِ األمرفى معصیته، و الطاعۀ لِمَن عصى اهللا، إنّما الطاعۀ هللا و لرسوله 
کند که اطاعت او اطاعت خدا است  بر دینتان، دسته سوم کسى است که حکومت یافته و خیال مى

 در حالى که اطاعت در چیزى که معصیت خدا باشد واجب ;و معصیت او معصیت پروردگار است
واجب ) مت نمودهبدون حق غصب حکو(نیست و اطاعت کسى که معصیت خدا کرده است 

  .»نیست، فقط اطاعت خدا و پیغمبر و اطاعت والت امر واجب است

                                                           
  .195، ص 3الحدید، ج  ابن ابىشرح .   129
  .68، ص 1خصال، ج .   130



١٠٧ نظام حکومت در اسالم

 و ;52  ح، 301 ، ص6  و تهذیب، ج;1 ، ح67 ، ص1  حنظله که در اصول کافى، جدر خبر ابن
و ( مروى است 194 و احتجاج طبرسى، ص ;412 ، ص7  و در فروع کافى، ج;5 ، ص3 فقیه، ج

نماید  چنین روایت مى)علیه السالم(از امام صادق) جه اعتبار استنزد علماى روایت در نهایت در
سألته عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعۀ فى دَین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى «: گوید مى

 وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، اَوْ باطِل، فَانّما تَحاکَمَ الَى الطّاغُوتِ فى حَقّ مَنْ تَحاکَمَ الَیْهِمْ،: القضاۀ أیحلّ ذلِک؟ قال
قالَ اللّهُ .  لَانّهُ اَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما اَمَرَاهللا اَنْ یُکْفَرَ بِهِ;فَانّما یَاْخُذُهُ سُحْتاً و انْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ

  .»یُریدوُنَ اَنْ یَتَحاکَمُوا الَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِروُا اَنْ یَکْفرُوُا بِهِ«: تَعالى

قاضى عامه نفر شیعه پیدا شد آیا به در جواب سؤال اینکه اگر اختالفى در دین یا میراث بین دو 
توانند رجوع کنند؟ کسى که براى حکومت نزد آنان برود و به حرف آنها  و یا به سلطان جور مى

لى گوش بدهد ولو آنکه حرفشان حق باشد و بر طبق واقع حکم کنند، خالف شرع نموده و آن ما
که به حکم آنان بگیرد ولو مال خودش باشد حرام است تصرّف در آن، زیرا به حکم طاغوت گرفته 

بنابراین این آیه کریمه هم داللت بر این (ایم به کفر طاغوت  و خدا در قرآن فرموده که امر کرده
  ).کند مطلب مى

ت ولو موافق حق به حرف آنان گوش دادن جرم اس: فرماید  فرمایید که امام مى مالحظه مى
خداوند کشته شدن را : فرماید  در خطبه حضرت سیدالشهداء در روز عاشورا امام صریحاً مى. باشد

  .بر طاعت لئام مقدّم داشته

طور مطلق  در مقابل این روایات، به روایاتى استدالل شده است بر وجوب طاعت سلطان به ...
ه از طرق عامه رسیده است، آنها در زمان یک دسته روایاتى است ک: و آن روایات دو دسته است

هاى قدرت آنها جعل  براى تحکیم پایه قالبى نماى عباس توسط گروهى روحانى امیه و بنى بنى
  .تواند قرار بگیرد  شده است و هرگز مورد اعتماد و استناد نمى

و دسته دوم روایاتى است که از طریق شیعه رسیده است و آنها سه چهار روایت بیش نیست 
اش از لحاظ سند ضعیف است، یعنى روات آن خبرها مردمى بودند که در کتب رجال آنها را   همه

  .اند ضعیف یا مجهول معرفى کرده

طاعت حاکم : عالوه آن روایاتى که مطلق است، یعنى فقط نقل شده است که امام فرموده به
 و سلطان جائر را شامل شود به سلطان عادل  مى» مقید«واجب است به این روایات که نقل شده 

  .شود نمى

و روایتى که تصریح شده است به غیرعادل، یک روایت بیش نیست، آن هم عالوه بر ضعف 
  .سند در مقابل روایات زیاد و آیه قرآن باید مردود به شمار آید

  



١٠٨ نظام حکومت در اسالم

  



١٠٩ نظام حکومت در اسالم

   حاکممدت حکومت:  فصل هشتم

  

  فصل هشتم

  

  مدت حکومت حاکم

  

  

  
اى  العمر به گونه  مدت حکومت مادام. م اسالمى استفصل هشتم در بیان مدت حکومت حاک

نوع خالف مصالح عامه هم عمل  متداول است، نیست، که حاکم هر که در بعضى از ممالک جهان
این قسم . ها با مرگ یا با کودتا است گونه رژیم کند عوض نگردد و تبدیل رئیس در این

العمر براى حفظ مقام مجبور نیستند  ها است، زیرا حکام مادام ها بدترین شکل حکومت حکومت
به مردم خدمت کنند، بلکه مجبورند دستگاه حکومت را به نفع خود تقویت کنند و کسانى را که 

  .کنند از بین ببرند  احساس خطر از ناحیه آنها براى مقام خود مى

ته نشود العنان باشند و به آنها گف  همه پادشاهان میل دارند مستبد و مطلقمونتسکیوبه گفته 
بهترین وسیله براى رسیدن به این مقصود جلب محبت و عالقه ملت است، ولکن بدبختانه آنها 

کنند، زیرا نفع شخصى ایشان این است که ملّت ضعیف و  همیشه این نصایح را مسخره تلقى مى
  131.بیچاره باشد تا هیچوقت نتوانند در مقابل آنها مقاومتى ابراز دارند

 مانند آنچه در بسیارى از ممالک جهان در ; محدود به زمان معینى نیستو نیز حکومت اسالمى
بار در این ممالک چه   بینیم که هر چند سال یک عصر ما متداول است و ما به چشم خود مى

هایى بر ملل وارد  گردد و چه مصیبت  هایى مصرف مى  شود و چه پول هایى ریخته مى خون
  .ودش مى

کند و کوشا در برقرار نمودن نظام عادله   وظائف قانونى خود مىبلکه حاکم مادامى که عمل به
کند  بند غیرمشروع نمى  و ها زد  هست و مصلحت مردم و امت اسالم را در نظر دارد و با خارجى

کند، در مقام حکومت باقى است،   عنوان مستشار مسلّط بر ملت نمى و کفّار را به هر عنوانى ولو به
گردد و حاکم خود به خود از مقام حکومت  لب عدالت او مىولى یک خالف عمدى موجب س

صدا و دست و بندى، بر حسب  و  سرشود و حاکم دیگرى که واجد شرایط باشد بدون  عزل مى
  .شود  او مىجعل خداى تعالى جانشین 
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١١٠ نظام حکومت در اسالم

هاى دیگر را ندارد و چنانچه حاکم  بدون تردید این طریق بهترین طرق است و مفاسد نظام
نصب کنار نرفت، بر علماى اسالم و ملت مسلمان واجب است که به هر نحوى که کار از م  خالف

صالح بدانند، او را برکنار کنند، همان نحو که مسلمانان با عثمان خلیفه سوم نمودند، زیرا بعد از 
خویشان خود را نمود و نزدیکان و   هاى عمومى ملت را به میل خود مصرف مى آنکه عثمان ثروت

مسلمین را چپاول کردند و به تجاوز و خودکامگى ادامه دادند و ط ساخت و اموال به مردم مسلّ
احکام اسالم را کنار نهادند و مردمان نیک و بزرگوار از او خواستند کنار رود و او قبول نکرد و در 

در حالى که خدا این لباس ! کنم  لباسى که خدا به من پوشانده است از تن بیرون نمى: جواب گفت
عالوه مسلمانان با  ه او نپوشانیده بود، بلکه خلیفه دوم و عبدالرحمن بن عوف پوشانده بودند، بهرا ب

کند و او به این شرط عمل نکرد و سنّت پیغمبر عمل او بیعت کردند به شرط آنکه به کتاب خدا و 
  .مسلمانان مجبور شدند او را به زور از کار برکنار کنند

  .د است به عمل به کتاب و سنّتهرحال حکومت اسالمى محدو به

  

  



١١١ نظام حکومت در اسالم

  تعیین حاکم در صورت تعدد:  فصل نهم

  

  فصل نهم

  

  تعیین حاکم در صورت تعدد

  

  

  
در صورتى که دو یا چند نفر واجد جمیع شرایطى باشند که حاکم . فصل نهم در تعیین حاکم

نباشند، و در نظر اهل حل کدام اعْلم و افْضل و ابْصر به امور و اقْوم از بقیه  باید واجد باشد و هیچ
  :براى تعیین حاکم هستاشند، دو راه و عقد یعنى دانشمندان پاک و باتقوى همه مساوى ب

یکى آنکه جمعى از اهل حلّ و عقد جلسه مشورتى تشکیل داده و یکى از آن دو یا چند نفر را 
بر این معنى دارد و در ورت داللت  ادله مش و بقیه132،وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْآیه کریمه . انتخاب کنند

و إنّما : خورد  به معاویه مرقوم فرموده این جمله به چشم مى) علیه السالم(اى که حضرت امیر نامه
 شورى فقط 133;الشورى للمهاجرین و االنصار فإن اجتمعوا على رجل و سموه اماماً کان ذلک رضاً

ل حلّ و عقد و تمیز منحصر به آنان چون در صدر اسالم اه(منحصر به مهاجرین و انصار است 
امام ) به شرط آنکه واجد شرایط امامت و پیشوایى باشد(اگر آنها اجتماع کردند و یک فرد را ) بود

 است و چنانچه قرار دادند و رهبر ملّت مسلمانان و حاکم بر امت کردند، رضایت خداوند در آن
عنوان  فر را ترجیح دهند قهراً مخیّرند بهو عقد به واسطه تساوى آنان نتوانستند یک ناهل حلّ 

واجب تخییرى یکى را انتخاب کنند و هر کدام که رأى اکثریت بر او تعلق گرفت او حاکم 
  .شود مى

و فرض این است (نمایند  راه دوم آنکه خود آن دو یا چند نفر، الیق منصب حکومت جلسه مى
در تصدّى خدمت به دین و مملکت همه عالم و دانشمند و غیرحریص براى منصب و نظرشان 

دیگران مناصب دیگر دستگاه حکومت را خواهد شد و و یکى متصدّى ) است مانند واجبات کفایى
  .گیرند دست مى به

کدام مایل به  اساساً آن نحو که طرز حکومت اسالمى بیان شد، به حسب تمایالت نفسانى هیچ
ن بردن باطل و اجراى احکام اسالم و در شوند مگر براى احقاق حق و از بی تصدّى ریاست نمى
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باشند، قهراً توافق بر تصدى یک کدام بر همه آسان  این امور دیگران هم مانند این شخص مى
ند دیگرى است، لذا بعد از مردن یک مرجع تقلید دیگران که باید مرجع شوند در صورتى که بدان

کنند و گاه شده است که یک نفر مردم  ىخودشان رجوع به او ماحق از آنها است یا احتمال دهند، 
اند، گفته است آن کسى که   گاه که به او مراجعه کرده را به شخص دیگرى رجوع داده است، آن

ما خود به چشم خود . شما را به من ارجاع نموده از من اعلم است، به خود او باید رجوع شود
وقت ـ بعضى افراد که در نظر علما اهللا اصفهانى ـ مرجع تقلید  دیدیم پس از رحلت مرحوم آیت

را نداشتند، درب منزل هم لیاقت تصدّى مرجعیت را داشتند و خودشان تمکّن از انجام این وظیفه م
در همان زمان من حاضر بودم که شخصى از یکى از . را بسته و تا دو ماه با کسى تماس نگرفتند

به هر .به یکى دیگر از مراجع تقلید نموداز چه کسى تقلید کنم؟ و او ارجاع : مراجع تقلید پرسید
گذاشتند به اهلش برسد، همین منوال بود و هیچ تزاحمى پیدا   تقدیر اگر منصب حکومت را هم مى

  .شد نمى

آنچه عرض شد در صورتى است که هنوز یک نفر از آنها تشکیل حکومت نداده باشد، ولى اگر 
علیه (امام. از او متابعت کنندان واجب است  داشت تشکیل حکومت داد، بر دیگریک نفر که لیاقت

اگر حاکمى حکم کرد بر همه : فرماید در خبر ابن حنظله که سابقاً متن خبر را نوشتیم مى) السالم
واجب است از او متابعت کنند و کسى حق رد او را ندارد، و هر کس او را رد کند ما را رد نموده و 

  .و او هم در حد شرک به خدا استهر کس ما را رد نماید خدا را رد کرده 

  .آید اشد، اختالل نظام الزم مىعالوه اگر مزاحمت بعد از تصدّى جایز ب به

کند،  شود بر اینها آنکه دلیلى که داللت بر جعل منصب حکومت بر مجتهد مى و اضافه مى
، بیشتر از اینکه حق تشکیل حکومت دارد در فرض آنکه کسى تشکیل نداده است داللت ندارد

ماند و این حاکم  بنابراین در صورت تشکیل حکومت شرعى موضوعى بر تشکیل حکومت نمى
  .مانند سایر آحاد ملت راهى جز متابعت از رئیس و حاکم بر امت ندارد
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١١٤ نظام حکومت در اسالم

  لزوم تصدّى مقدار ممکن از وظایف حاکم:  فصل دهم

  

  فصل دهم

  

  دّى مقدار ممکنلزوم تص

  از وظایف حاکم

  

  

  
حاکم شرعى تمکّن از تشکیل حکومت نداشت، آیا به مقدار ممکن از وظایف حاکم الزم اگر 

باید به مجتهدین رجوع  است تصدّى آن یا الزم نیست؟ به عبارت دیگر وظایفى که مردم مسلمان
کنند چیست؟ مردم باید در چند مورد به مجتهد رجوع کنند و بر مجتهد و حاکم شرع نیز واجب 

  :است تصدّى آن

 بر مجتهد واجب است احکام شرعیه را که استنباط نموده براى مردم بیان کند، دلیل این امر :اول
آیات و روایات زیادى است و در این مختصر گنجایش ذکر آنها نیست و بر مردم مسلمان نیز 

فتوى دادن و بیان احکام الهى مختص به علما است و مسئله . واجب است به مجتهد رجوع کنند
شما اگر . جاهل در هر فن به عالم آن فن، از امورى است که عقالى عالم بنا بر آن دارندرجوع 

کنید و به   گوید چرا به طبیب رجوع مى  کنید و کسى نمى مریض شدید بالطبع رجوع به طبیب مى
و روایات زیادى از (کنید، مگر آنکه عاقل نباشد، و همچنین است سایر فنون   بنّا رجوع نمى
  ).در این مورد رسیده است) علیه السالم(ومینحضرات معص

است و در در روایات متواتره این منصب به مجتهدین واگذار شده : در قضاوت نمودن :دوم
الشرایط  اى از آنها مانند خبر ابن حنظله که قبال نقل شد، امام از رجوع به غیر مجتهد جامع پاره

  .نهى اکید نموده است

توضیح این مطلب آنکه . کند  در آن امور به رئیس خود رجوع مى در امورى که هر قومى:سوم
دانیم باید واقع شود، مانند اجراى حدود و مصرف نمودن سهم  هر امرى که به حسب دلیل مى

اقوام و مِلَل دیگر در آن به رئیس مورى باشد که ها، اگر از ا مبارک امام و جهاد با کفار و امثال این
 مانند جهاد باید مسلمانان در آن امور به مجتهد رجوع نمایند و بدون نظر کنند، و حاکم مراجعه مى

او کارى انجام ندهند، و همچنین اگر کارى است که در ممالک دیگر و یا اهل تسنن به قاضى 
علیه (کنند، مانند ثبوت هالل باید به مجتهد رجوع شود، زیرا مجتهد از طرف امام زمان رجوع مى



١١٥ نظام حکومت در اسالم

 آن دو منصب است از آن  قضاوت منصوب شده پس هر کارى که از مناصببه حکومت و) السالم
شود   است و اگر کارى است که معلوم نیست آیا رجوع به رئیس هر قومى یا به قاضى مىمجتهد 

در اقوام دیگر یا نه؟ دلیل آن کار اگر مطلق است الزم نیست رجوع به مجتهد شود، وگرنه باز چون 
  .ظر مجتهد باشد باید به او رجوع شودقدر متقین آن است که با ن

ـ رجوع به  مثل بعضى مراتب امر به معروف  و اگر بدانیم نظر شخص خاصى مدخلیت ندارد ـ
مجتهد الزم نیست، البته اینها در صورتى است که مشروعیت اصل عمل و لزوم ایجاد آن در زمان 

آن کار معلوم نیست و احتمال غیبت ثابت باشد ولو با اطالق دلیل، ولى چنانچه اصل مشروعیت 
دهیم، مانند اقامه نماز جمعه، اگر بدانیم در صورت دخالت نظر امام از جهت  دخالت نظر امام مى

این است که امام رئیس و حاکم بر امت است، در آن کار باید به مجتهد رجوع شود و با نظر او 
 ولى اگر احتمال دخالت نظر انجام پذیرد، زیرا مجتهد حاکم و رئیس امت است به جعل الهى،

  .شود  ط مىشخص امام بدهیم مطلوبیت و مشروعیت آن کار ساق

و چنانچه کارى است که مشروعیت آن ثابت و در صورت عدم تمکّن از استجاره از مجتهد 
شود در صورت تمکن نظر او معتبر است مانند  دانیم، اذن او معتبر نیست، ولى احتمال داده مى مى

اش جایز است، مانند موقوفاتى که از حیّز انتفاع افتاده  و معامله بر موقوفاتى که معاملهنماز بر میت 
است، چنانچه آن کار از معامالت است مثل مثال دوم، و یا آنکه آن کار مستلزم تصرّف در مال 

  .جوع شود وگرنه مثل مثال اول رجوع به مجتهد الزم نیستدیگران است الزم است به مجتهد ر
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  لزوم محدود نمودن حکومت:  یازدهمفصل 

  

  فصل یازدهم

  

  لزوم محدود نمودن حکومت

  

  

  
فصل یازدهم اگر حاکم شرع نتوانست تشکیل حکومت بدهد، ولى تمکّن داشت از تبدیل 

کند و برخالف وظیفه   کند یا اصال ظلم نمى حکومت جائر ظالم به حکومتى که کمتر ظلم مى
  نماید آیا تبدیل واجب است یا نه؟  مىکند، فقط غصب مقام   حاکم عمل نمى

نظر وافى به مقصد دیده شد، لذا  به تنبیه االمهاهللا نائینى در کتاب  در این موضوع چون نوشته آیت
و خالصه آن این است که با سه مطلب مسلم نزد  شود اند نقل مى  آن بزرگوار نوشتهاجمال آنچه

  :شود فقها این مطلب ثابت مى

هى از منکر از مسلّمات که اگر شخصى در زمان واحد مرتکب منکرات آنکه در باب ناول 
شود، جلوگیرى و نهى از هر کدام از آن منکرات حکم مستقل و جداگانه دارد و چنانچه   متعدده مى
واجب است از آن تواند از بعضى از آنها نهى کند،  تواند از همه آنها جلوگیرى کند و مى کسى نمى

کند،  گوید، مال مردم را ظلماً تصاحب مى  مىخورد، دروغ   ى مشروب مىبعض نهى کند، مثال کس
از آن دو تاى اول نشد نهى نمود، ولى جلوگیرى و نهى از سوم ممکن است، واجب است از آن 

  !کند چه سه تا باشد چه دو تا  شود گفت حال که او معصیت مى  نهى نمود و نمى

ى از ظلم به ملت، باالخره برقرار نمودن آنکه حفظ نظم و حقوق عمومى و جلوگیر دومامر 
حق به حق خود  رساندن هر ذىه و حفظ نظامات داخلى مملکت و تربیت نوع اهالى و نظام عادل

و منع از تعدّى و امثال اینها از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلى مملکت و ملت از وظایف 
کنند و  آنها به رئیس خود مراجعه مىمجتهد است، زیرا این امور، امورى است که هر قومى در 

  .وظیفه حکام است و از مباحث گذشته معلوم شد که این امور از وظایف مجتهد است

راجع به باب از آنچه   ه و خاصه و غیر آنها ـآنکه در ابواب والیات بر امثال اوقاف عام سوم امر
ست که چنانچه غاصبى عدواناً ـ این معنى نزد تمام علماى اسالم مسلم و از قطعیات ا والیت است

توان موقوفه را مثال از دست او خارج نمود، این  وضع ید نماید و رفع یدش ممکن نباشد و نمى
شود که اگر ممکن است تصرّفش را محدود نمود و موقوفه را از حیف و   عدم تمکّن موجب نمى
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که تحدید واجب و هیچ میل و صرف در شهوات او کال أو بعضاً حفظ نمود، تکلیف ساقط شود، بل
  .عاقلى فضال از عالم، در این امر شک و تردید ندارد و وجوب آن از مسلّمات است

* * *  

ماند که در صورت امکان  بعد از اینکه این سه مطلب ثابت و مبرهن شد، جاى شبهه باقى نمى
ط بر واجب است که هر نوع حکومت جائره غاصبه را محدود نمودن و به مقدار ممکن از تسل

ماید، ن  هاى عمومى که براى قدرت و پیشرفت شهوات فردى و جمعى مصرف مى اموال و سرمایه
و با . رسانند داشته باشند تا سرحدّ عبودیت آنها را مىو بر رقاب و آحاد مملکت که اگر دسترسى 

ممکن کنند باید کاسته شود و چنانچه محدود نمودن، یک فرد مسلط  آنها مانند بردگان معامله مى
جاى او کسى  نیست، ولى چنانچه اقداماتى شود که او از مقام و منصب خود منعزل شود و به

هاى مادى و معنوى آنان مانند اولى رفتار  دیگرى بیاید که در عین غصب حکومت با مردم و ثروت
تعدى و  اولى ظلم و کند بلکه به مقدار نظم و حفظ مملکت مقصور است یا آنکه کمتر از نمى
  .کند، واجب است این کار عمل شود اوز مىتج

قدرت غاصبه   و اشکال به اینکه این عمل برداشتن یک قدرت و تأسیس فرد دیگر است و آن
اى بیش  کنیم مورد مسؤولیت است، مغالطه اول براى ما مورد مؤاخذه نیست، ولى آنچه تأسیس مى

بین ببریم قهراً بقاى آن مترتب بر نیست، زیرا بعد از آنکه ما قدرت داریم که قدرت اول را از 
 دراصل سکوت ما است، پس مانند بدو امر که اگر دوران امر بین دو حکومتى باشد که هر دو

هاى عمومى را به مصرف  کند و ثروت ظلم به مردم نمىغصب مقام مشترکند ولى یک کدام 
کند که در  ت عمل مىنماید و با آحاد ملت با اصل مساوا  رساند و سلب آزادى از مردم نمى مى

این فرض هیچ عاقلى شک ندارد که اگر ما اقدام نماییم که دومى متصدّى حکومت شود نه اولى، 
  ...ایم، همچنین در فرض مورد بحث ایم بلکه به وظیفه حتمى عمل نموده کار خالفى نکرده

اندار ظالم به استى سر کار بود یا الوزراء جنایتکار شود که اگر رئیس و از این مطلب روشن مى
 و ما تمکّن از تعویض آن ;پیشه المال و یا هر مأمور خیانت مردم و یا فرماندار حیف ومیل کن بیت

به یک فرد الیق داشته باشیم، بر ما واجب است در آن امر اقدام بنماییم، ولى به شرط آنکه بر اقدام 
  .ترى مترتب نشود ما تالى فاسد مهم

کند و اگر عالم متنفّذ شهر به نخستوزیر نامه  شهر جنایت مىفرض کنید فرماندارى است در 
کنند ولى نامه نوشتن آن عالم به  کنند و فرماندار الیقى را نصب مى  بنویسد، او را عوض مى

شود و یا آنکه این عالم  نخستوزیر تالى فاسد دیگرى دارد، مانند آنکه تقویت دستگاه ظالم مى
شود، سکوت کند و امثال  ترى که نخستوزیر مرتکب مى زرگشود در مواقع جنایات ب مجبور مى

  .ها، در چنین فرضى مسلماً اقدام به تعویض فرماندار جایز نیست این
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  عالم تابع حاکم جور، آفت دین است:  فصل دوازدهم

  

  فصل دوازدهم

  

  عالم تابع حاکم جور، آفت دین است

  

  

  
مکّن مجتهد از تشکیل حکومت، آیا فصل دوازدهم در صورت غصب مقام حکومت و عدم ت

  ر بر او جایز است یا نه؟تبعیّت از حاکم جو

به ما رسیده است زیاد تأکید ) علیهم السالم(در روایاتى که از پیامبر گرامى اسالم و ائمه طاهرین
  :به چند خبر توجه نمایید. شده که عالم نباید تبعیّت از حاکم وقت بنماید

أمناء الرّسل الفقهاء ): صلى اهللا علیه وآله(اهللا قال رسول): لیه السالمع(خبر سکونى از امام صادق
اتّباع السلطان فإذا فعلوا ذلک : و ما دخولهم فى الدنیا؟ قال! اهللا یا رسول: فى الدنیا، قیلیدخلوا  ما لم

صلى (کند که پیغمبر اکرم  روایت مى) علیه السالم( سکونى از امام صادق134;فأحذروهم على دینکم
از حضرت . باشند، مادامى که در دنیا داخل نشوند  فقها امانتداران پیغمبران مى: فرمود)هللا علیه وآلها

متابعت سلطان و اگر چنین شدند از آنها بپرهیزید : سؤال شد مراد از دخول در دنیا چیست؟ فرمود
کنید در   ظ مىشوند و همان نحو که در مال از خائن تحف  بر دینتان، یعنى با این کار، آلوده مى
  .دینتان هم از این قبیل علما بپرهیزید

یخالطوا  العلماء أمناء الرّسل على عباد اهللا عزّوجلّ ما لم): صلى اهللا علیه وآله(اهللا  روى عن رسول
علما، امناى :  پیغمبر فرموده135;السلطان، فإذا فعلوا ذلک فقد خانوا الرّسل فاحْذَروهم و اعتزلوهم

ن خدا، مادامى که رفت و آمد با سلطان نداشته باشند، اگر مخلوط با سلطان پیغمبرانند بر بندگا
  .از آنها بپرهیزید و دورى بجوئید. اند شدند، خیانت به پیغمبران نموده

ء الّذین یأتون شرارُ العلما«: روایت شده است که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(از پیغمبر اکرم
  .»روند تند که به سراغ زمامداران ناالیق مى بدترین علما، آنهایى هس136;االُمراء
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یمیلوا فى  العلماء أحبّاء اهللا ما أَمَروا بالمعروف و نَهَوا عن المنکر و لم): علیه السالم(عن المعصوم
یختلفوا أبواب السالطین، فإذا رأیتم مالُوا إلى الدنیا و اختلفوا أبواب السالطین، فالتحملوا  الدنیا و لم

تصلّوا خلفهم و التَعودوا أمراضهم و التشیّعوا جنائزهم، فإنّهم آفَۀُ الدین و فسادُ اإلسالم عنهم العلم و ال
  137;یُفْسِدون الدین کما یفسد الخلّ العسل

 و نمایند و میل به دنیا  علما، دوستان خدایند مادامى که امر به معروف و نهى از منکر مى
نمودند و دربارى اگر میل به دنیا . نمایند ن نمىکنند و رفت و آمد به دربار سالطی  ذخارف آن نمى

شدند از آنها علم یاد نگیرید، نماز پشت سر آنها نخوانید، و اگر مریض شدند از آنها عیادت نکنید، 
کنند به  و اگر مُردند تشییع جنازه آنها را ننمایید، زیرا آن علما آفت دین هستند و دین را فاسد مى

  .کند  فاسد مىگونه که سرکه عسل را همان

إذا رأیت العالم یخالط السلطان مخالطۀ کثیرۀ فاعْلم أنّه : )صلى اهللا علیه وآله( النَّبىِعن
اگر دیدى عالمى با سلطانى زیاد رفت و آمد ): صلى اهللا علیه وآله(فرموده است پیغمبر138;لصّ
  .کند و وابسته دستگاه شده است، بدان او دزد است و عالم نیست مى

سازش    اهللا علیه ـ نامه به یکى از علمایى که با سلطان وقت   امام سجاد ـ صلواتمنقول است
  :است   کرده بود نوشته و او را موعظه فرموده که از مضامین آن نامه جمالت زیر

وکَ واعْلَم أنّ أدْنى ما کتمْتَ و أخَف ما احتملْتَ أنْ آنَسْتَ وَحشۀ الظالِمِ و سَهّلْتَ له طریقَ الغَىّ بِدُنُ
مِنه حین دَنَوْتَ و إجابتِکَ له حینَ دُعیتَ فما أخْوَفَنى أن تکونَ تَبُوءُ بإثْمِک غَداً مع الخَوَنۀ و أن تُسأَلَ 

یَرُدّ على  عمّا أخَذْتَ بإعانَتِک على ظُلْمِ الظَلَمۀ إنّک أخَذْتَ ما لیس لَکَ مِمن أعْطاک و دَنَوْتَ مِمن لم
 باطِال حینَ أدْناکَ و أحْبَبْتَ مَنْ حاد اللّهُ، أوَ لَیْس بِدعائه إیّاک حین دَعاکَ جَعَلُوک تَرُدّ أحَد حَقاً و لم

قُطْباً أدارُوا بِکَ رَحَى مَظالِمَهم و جِسراً یَعْبُرُون علیک إلى بَالیاهم و سُلَّماً إلى ضَاللَتِهم داعِیاً إلى 
عَلَى العُلَماء و یَقْتادُونَ بِکَ قُلُوبَ الجُهّالِ إلَیْهِم فلم یَبْلُغ غَیّهم، سالِکاً سبیلَهم، یَدْخُلون بِکَ الشک 

 و العامّۀ أخَصّ وُزَرائِهِم و ال أقْوى أعْوانِهِم إالّ دونَ مابَلَغْتَ من إصالح فَسادِهم واخْتِالف الخاصّۀِ
لک، فَکَیْفَ ما خَرّبوا علیک مَرو إلَیهم، فما أقَلّ ماأعْطَوکَ فى قَدْرِ ما أخَذوا مِنْک و ما أیسَرَ ما عَ
  139;فانْظُر لِنَفسک فإنه الینظر لها غَیْرُک و حاسِبها حِسابَ رَجُل مسؤول

ترین بارى که بر دوش دارى، این است که وحشتى که ظالم  بدان کمترین کتمان حق و سبک
 او برایش هموار داشت او را از آن دور کردى و راه گمراهى را با نزدیکى تو به او و اجابت دعوت
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ترسم که در روز جزا همراه خائنین، گرفتار گناه خود باشى و اینکه از چیزى که  وه چه مى. کردى
گیرى براى اعانت با ستمکاران مسؤول از آن باشى، تو مالى گرفتى که مال تو نشده است از  مى

ق او را، و تو هم ى که رد نکرده است به احدى حکسى که به تو داده است، و نزدیک شدى به کس
باطلى را رد نکردى، و با کسى دوستى کردى که دشمن خدا است، آیا با نزدیک شدن به آن هیچ 

چنان نیست که تو را دعوت کردند و تو را قطب آسیاب مظالم و جسرى که از روى تو به سوى 
عوت کردند تو را هاى خود بروند قرار دادند؟ و د کنند و نردبانى که به بام گمراهى بالها عبور مى

به سوى گمراهى و تو را به راه خود بردند به واسطه وجود تو در دستگاه و نزدیکى با آنها، علما را 
ترین وزراء و نیرومندترین  نزدیکاند،   قلوب جهّال را براى خود صید کردهاند و به شک انداخته

و عامّه را به سوى آنها جلب نکرد، یاران آنها به اندازه تو روپوش بر فساد آنها ننهاد و دل خاصّه 
چه بسیار کم به تو دادند در مقابل آنچه از تو گرفتند، چه کم براى تو آباد کردند در مقابل آنچه که 

کند و چون مرد مسؤول،  خراب نمودند، خوب مواظب خودت باش که دیگرى نظر به تو نمى
  .خودت را در تحت محاکمه قرار بده

همکارى شود این است که عالمى که با حاکم جائر غاصب،  اده مىفآنچه از این روایت است
 زیرا حاکم جائر بر ابدان ;کند، ضررش به دین و اسالم و مملکت از دستگاه حاکم زیادتر است مى

کند و    به عبارت دیگر عالمى که از حاکم جائر تبعیت مى;کند و علما بر قلوب  حکومت مى
نماید، همان نحو که خود آن سلطان تملّک  تملّک قلوب مىدهد،   کارهاى او را جنبه دینى مى

  .ابدان نموده است

بسى ظاهر «:  دارند نقل شوداالمّه  تنبیهاهللا نائینى در  مناسب است در اینجا عین کالمى که آیت
بخواهانه سالطین جور در سیاسات مُلکیه، عبودیّت  چه گردن نهادن به ارادات دل است که چنان
عنوان   ن طور گردن نهادن به تحکّمات خودسرانه رؤساى مذاهب و ملل هم که بهآنان است، همی
 که متضمّن ذمّ تقلید از احتجاجدهند، عبودیت آنان است، روایت شریفه مرویّه در   دیانت ارائه مى

  .مین معنى استپرستان ریاست و دنیاطلبان است، هم مفید ه  علماى سوء و هوى

باشد،   و تغلّب مستند است و در ثانى به خدعه و تدلیس مستند مىلکن استعباد قسم اول به قهر 
و در  ـ واتخذتْهم الفراعنۀ عبیداً ـعَبدْتَ بَنِی إِسْرَائِیلَ و اختالف تعبیر آیات و اخبار که در قسم اول 

نشأ الحقیقۀ م  باشد و فى اند ناظر به این معنى مى فرموده اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً قسم دوم
  .قسم دوم تملّک قلوب استاستعباد قسم اول تملک ابدان و منشأ 

از اینجا ظاهر شد جودت استنباط و صحّت مقاله بعضى از علماى فن که استبداد را به سیاسى و 
اند و معلوم شد که قطع  دینى منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ یکدیگر و با هم توأم دانسته

لّص از این رقّیت خبیثه که وسیله آن فقط با التفات و تنبیه ملت منحصر این شجره خبیثه و تخ



١٢٢ نظام حکومت در اسالم

 صعوبت عالج قسم اول است، در قسم اول اسهل و در قسم دوم در غایت صعوبت و بالتبع موجب
  .هم خواهد بود

آمیختگى و حافظ و شوم همدیگر بودن این دو شعبه استبداد  هم روزگار سیاه ما ایرانیان هم به
آمیختگى و متقوّم بودن این دو شعبه و جهت صعوبت  هم د را و کشف حقیقت این بهو استعبا

عالج شعبه ثانیه و سرایتش به شعبه اولى بعد از این در خاتمه در طى شرح قواى استبداد و طریق 
  :نویسد سپس چنین مى اهللا نائینى مرحوم آیت» ...تخلص از آن خواهد آمد انشاءاهللا تعالى

دهندگان انحاء فسوق  ه جبابره و طواغیت امّت و ماحیان احکام شریعت و رواجامّت این دست«
دانند که در ارتکابات شنیعه چنگیزیه جز حفظ  اند و مى و فجور در مملکت را هم خوب شناخته

مقام مالکیت رقاب و فاعلیّت مایشاء و حاکمیت مایرید و عدم مسؤولیت عمایفعل، مقصد و همّ 
پرستان عصر و  شان نرسیده و در نظر ندارند و همچنین اتصاف ما دسته ظالمدیگرى اصال به خاطر

را هم به تمام اوصافى که در روایت احتجاج بر علماء ) علماء سوء(حامالن شعبه استبداد دینى 
کنندگان ضعفاء و مسلمین تعداد فرموده و در آخر همه   سوء و راهزنان دین مبین و گمراه

این ، )علیه السالم(ـ على الحسین اهللا لعنۀ على ضعفاء شیعتنا من جیش یزید ـاولئک أضرّ : فرماید مى
علیه (دسته علما، ضررشان بر ضعفاى شیعه بیشتر است از سپاه یزید بر حضرت سیدالشهداء

داند که از این درجه همدستى با ظالمین دردمان چى است و   کما ینبغى فهمیده و مى). السالم
  140.مقصدمان چیست
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١٢٣ نظام حکومت در اسالم

  سکوت عالم جایز نیست:   سیزدهمفصل

  

  فصل سیزدهم

  

  سکوت عالم جایز نیست

  

  

  
اگر مجتهد نتوانست تشکیل حکومت دهد، آیا بر علما، فقط تبعیّت نکردن از حاکم جائر کافى 
است؟ بنابراین اگر مشغول به تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت و عبادت بشوند انجام وظیفه 

  ترى دارند و نباید سکوت کنند؟ بر همه اینها وظیفه مهماند؟ یا آنکه زائد   نموده

  :در چند مورد سکوت علما حرام و قیامشان در برابر ستم و ستمکاران واجب است

در صورتى که حاکم جائر بدعت در دین بگذارد، یعنى قانونى که مخالف قانون اسالم است  . 1
بر عالم سکوت حرام  در این صورت ;هدعنوان اینکه از قوانین اسالم است در مملکت قرار د به

داند اظهار کند، به صوت اعالمیه یا سخنرانى یا به هر طریق که   است و واجب است آنچه مى
از پیامبر . کنم  براى نمونه، دو سه روایت را نقل مى. تمکّن دارد و روایاتى بر این معنى داللت دارد

  :مودروایت شده که فر)صلى اهللا علیه وآله(گرامى اسالم

 زمانى که بدعت ظاهر 141;فعلیه لعنۀُ اهللایفعل  إذا ظَهَرَتِ البِدَع فى أمّتى فلیظهر العالم علمَه فَمَنْ لم
اگر عالم در چنین موقعى سکوت کند . شود در امّت اسالم، واجب است بر عالم که اظهار علم کند

  .لعنت خدا بر او باد

م الکاتم علمه یبعث أنتن أهلِ القیامۀ ریحاً، تلعنه العال: روایت شده) علیه السالم(از حضرت امیر
شود در   روز قیامت محشور مى، عالمى که کتمان علم کند142;کلّ دابۀ من دوابّ األرض الصغار
  .کنند هاى زمین او را لعنت مى  باشد و هر جنبنده از جنبنده حالى که بدبوترین اهل محشر مى

إذا ظهرت البدع فعَلَى العالم أن یظهر علمَهُ : هم قالواانّ ):علیهم السالم(خبر یونس عن الصادقین
) علیه السالم( یونس که از بزرگان اصحاب است از ائمه طاهرین143;یفعل سُلِب نور اإلیمان فإن لم
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اظهار علم کند و اگر لم که اند اگر بدعت ظاهر شد واجب است بر عا  کند که فرموده  نقل مى
  .شود سکوت کند نور ایمان از او سلب مى

و غیر اینها از روایات، در چنین وضعى احتمال تأثیر هم شرط نیست، یعنى با علم به اینکه 
  .حرفش مؤثر نیست، خود اظهار علم واجب است

عالوه در صورتى که علماى اسالم اتفاق کنند بر گفتن و اظهار علم نمودن، مسلماً مؤثر واقع  به
رزه اخیر روحانیت با دستگاه حاکمه در ایران که با چشم خود دیدیم در اوائل مبا. خواهد شد

هر نقطه از ایران بود یا سخنرانى کرد یا مه اقدام نمودند و هر عالمى در علماى اسالم با وحدت کل
تلگراف یا با طومار اظهار علم نمود، رژیم جبار ایران تسلیم شد و آن قوانین را که خالف بود 

  .نقض کرد و ملغى نمود

اى گمراه ایجاد  وقت در صدد ایجاد اختالف بین علما برآمدند و بهوسیله عدهولى از همان 
اى از قوانین دیگر ضد دین نیز جعل   اختالف نمودند و بعد همان قوانین را امضاء کردند و پاره

گذرد و همچنین اموال عمومى   نموده و به نحوى بر مردم مسلط شدند که از حدّ عبودیت هم مى
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَالَ فِی دانند و همان نحو که در آیه کریمه  ک شخصى خود مىملت را در حکم مل

 به راستى فرعون در سرزمین طغیان 144;االَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طَائِفَۀً مِنْهُمْ یُذَبحُ أَبْنَاءَهُمْ
ى را ناتوان نموده، فرزندان آنها را ا قطعه نمود و دسته دسته کرد و قطعه کرد و مردم آن را دسته

  .کشت مى

کند که براى استعباد مردم، تفرقه بین آنان ایجاد کرد و آنها  قرآن نقشه فرعونى را چنین بیان مى
  .را به جان هم انداخت

ها ناشى از تفرقه بین علما و بالتبع بین مردم شده  العین دیدیم که تمام این بدبختى و ما به رأى
  .است

هاى   ها و ظلم ها و زورگویى شود که منشأ تمام قُلدرى  از آیات و روایات استفاده مىاساساً
مرحوم و . هاى جائر همان تفرقه و تشتت اهواء و اختالف آراء مردم و رهبران آنها است حکومت

اش،  هر چند اصل این قوه خبیثه و اساسش و جهات و فعلیت خارجیه: نوشته استاهللا نائینى  آیت
پرستى مستند است و مستقال در عرض آنها نباشد،   به شعبه استبداد دینى و مقدارى هم به شاهغالباً

واقعه در اُمَم سابقه و این امت به همین تفرقه کلمه مِلّیه منتهى و قواى ات لکن چون تمام استعباد
الحقیقه جزء  ثالثه سابقه به منزله مقدمات آن و نتیجه مطلوبه از آنها همین تفرق و اختالف و فى

  ). مراجعه شوداالمه تنبیهبه (اخیر علت و اصول سابقه معدّات آن است 
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هرحال سکوت بر عالم جایز نیست، ولو تنها بماند، ولو منتهى به زجر و شکنجه و حبس و  به
  .تبعید شود

غیر اهل که حاکم جائر در اموال عمومى تصرّف بیجا بکند و مناصب را به در صورتى  . 2
ـ واجب است عالم اظهار علم نماید همان نحو که ابوذر غفارى  مانند عثمان و معاویه  کند ـواگذار

این روایت را سنى و شیعه هر دو دسته از پیغمبر . کرد، و روایات داله بر این زیاد است عمل مى
 سلطان جائر ـ أفضل الجهاد کَلِمَۀُ عدل عند إمام جائر ـ أو: اند روایت کرده) صلى اهللا علیه وآله(اکرم

سلطان  ترین جهاد در راه خدا، کلمه عدل است در مقابل پیشواى جائر ـ  بافضیلت145;أو أمیر جائر
  .ـ که هر سه یک مفاد است جائر یا امیر جائر

حاکم جائر اگر خالفى انجام دهد که ضررش به مجتمع اسالمى برسد و یا کارى باید بکند  . 3
شود و انجام ندهد، در صورت اول نهى از منکر و در صورت  که نفع آن عاید مجتمع اسالمى مى

دوم امر به معروف بر علما، واجب است، بَلَغَ ما بَلَغَ، و شاهد بر آن عمل انبیا و اولیاء که در این 
  .انداختند  باب جان خود را به خطر مى

 علماى حضرت سیدالشهداء در روایتى که قبال از آن حضرت نقل کردیم که مشتمل بر مذمّت
ألنّهم کانوا یَرَوْن من الظَلَمۀ الذین بین أظهرهم المنکر والفساد فالیَنْهونهم : ساکت بود چنین فرموده

 146،فَالَ تَخْشَوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِى: عن ذلک رغبۀً فیما کانوا ینالون منهم و رَهْبۀ مما یحذرون، واهللا یقول
ینند که ستمکاران چه کارهاى منکر و فاسدى انجام ب که آنها مىکند   ت را چنین بیان مىعلت مذم

کردند به طمع آنچه داشتند و از ترس آنکه در محذور واقع   دهند و آنها را از آن نهى نمى مى
  .شوند، در حالى که خداوند فرموده است از مردم نترسید و از من بترسید

 حقاً 147;یاۀ مع الظالمین إال بَرَماًإنّى الأرى الموت إالّ سعادۀ والح: فرماید و در روایت دیگر مى
  .دانم که من مرگ را جز سعادت و زندگى با ستمگران را جز هالکت نمى

نیازمند تفصیل آن .  این مختصر بیان کنیمخواستیم در اى از آنچه که مى چنین بود خالصه
 و بر مردم از خداوند متعال خواستاریم که ما را جزء علماى عامِلین قرار دهد. فرصت دیگرى است

مسلمان و جوانان باایمان توفیق دهد که در راه انجام وظایف دینى و اجتماعى خود همواره کوشا 
  .إنّه سَمیعٌ مُجیب. بوده و تنها رضاى خداوند متعال را در نظر داشته باشند

  پایان

   هجرى1396: قم
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