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 اشاره
هـای همیشـگی بشـر بـوده          کـه از آرزوهـا و دغدغـه       » یسـتن به ز «

 .دارداست، اقتضاء است و الزامات بسیاری 
ــین     ــانون از شــرایط الزم چن ــاعی، نظــم و ق ــدگی اجتم ــذیرش زن پ

عادالنه بـودن   .  مذکور نیست  ای است، اما تأمین کننده دغدغه       دغدغه
 و نهادهــا و هــا، عملکردهــا زنــدگی اجتمــاعی، نظــم و قــوانین، سیاســت

ارهای رسیدن به عدالت از دیگـر شـرایط مـؤثر          تعیین معیارها و سازک   
 .در تأمین خرسندی و رضایت انسان از زندگی خویش است

در مقالــه حاضــر بــر ایــن مطلــب اســتدالل شــده اســت کــه تــأمین 
یعنـی راه   » صراط مسـتقیم  «ی انسان در گرو حرکت بر       خرسندی حقیق 

و » مغضــوبین«هــای   الهــی و اجتنــاب از جریــانانبیــا، اوصــیا و اولیــای
 .است» ضالین«

 تمامی ابزارهای الزم بـرای انتقـال از         ،وی لطف رخداوند متعال از    
حقیقـی را در اختیـار     » سـعادت «و  » به زیستن «به  » زیستن«وضعیت  

هـا شـکر نعمــت بـه جــا     امـا بسـیاری از انســان   ،بشـر قـرار داده اســت  
 . اند  دچار غضب الهی شده،نیاورده

هـای خداونـد      تـرین نعمـت     رهبری الهی و قـوانین عادالنـه از مهـم         
برای انسان است اما ناسپاسی انسان باعث شد محروم از عطر حضور            

 .شود
روزی کــه بشــر از غیــر خــود ناامیــد شــد و انتظــار ظهــور در ســطح 

گشت، نوبت شـکوفایی عـدالت نبـوی و علـوی بـه دسـت               جهانی محقق   
 .مهدی خواهد بود

بقیه اهللا از بین برنده نظم ظالمانه و برقـرار کننـده نظـم عادالنـه                
هــای اساســی آن قــوانین عادالنــه، نهادهــا و  نظمــی کــه شــاخص. اســت

ساختارهای عادالنه، عملکردهـای عادالنـه، کـارگزاران عـادل و رهبـری            
 ناشـی از عـدالت ذات    ر عـدالت حـاکم بـر تکـوین        گا. عادل خواهد بود  

توانـد منبعـث      ربوبی است، عدالت حاکم بر جامعه انسانی نیز تنها مـی          
 .از رهبری الهی و قوانین وحیانی باشد

 :مقدمه
  بــه «  مرحلــه بــه» زیســتن« از   فراتــر رفــتن  بــرای  انســان دغدغــۀ

   با دیگران و تعاون   تعامل  بدون  رساند که  نتیجه  این  او را به  » زیستن
 و   وازم لـ    اجتمـاعی    زنـدگی  ، ولـی   شـود    نائـل    هـدف    ایـن   نـد بـه   توا  نمی

   زنـدگی   لـوازم  تـرین   از مهـم   . داشـت    دنبـال    را به    دیگری  هایخواسته
   تحقـق    تنهـا بـه      نظـم، نـه      بـدون    اجتمـاعی   زنـدگی . بود» نظم « اجتماعی
 بـه    را نیز   انسان» زیستن « هکرد، بلک    نمی  کمکی   انسانی   جامعۀ  اهداف
   ضرورت   به   قائل   انسان  نیز از سوی  » نظم «، بنابراین انداخت؛خطر می 
ــدگی ــاعی زن ــه  اجتم ــد  پذیرفت ــذیرش.  ش ــم « پ ــی،»نظ ــذیرش  یعن    پ
   و یـک     تصور است   قابل   دهنده   فرمان   یک   زیرا در هر نظمی    ؛نابرابری
.  آورد  میـان    را بـه     نظـم   جـرای  ا   ضـمانت    بحـث    از نظـم     تخطی ، بر  فرمان

 ، از نظـم     نیز برخوردار شد تا خاطیان       قهریه   روا از قوۀ     فرمان  بنابراین
 . شوند مجازات
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 جا بود    چیست؟ همین » نظم «  مالک   بود که    این   اساسی  اما پرسش 
 . داشت   دیگری   خود لوازم    دنبال   نیز به   قانون. متولد شد » قانون « که

- قـانون   گـذاری، هـدف    قانون  گذار، مبنا و مالک    قانون  تی کیس  از جمله 
 موجـود     نظم  از   رضایتمندی   در میزان   تفاوت...  و     قانون  گذار، مجریان 

   از قبیـل     دیگری   شد تا مفاهیم   سبب   آن   جانبی هایخواسته و    و لوازم 
- نظم، قـانون، نـاظم، قـانون         از دو نوع     متولد شود و سخن      و ظلم   عدل
 و    عادالنه   قانون . ظالمانه   و نظم    عادالنه  نظم: د آی   میان   به  ر و هدف  گذا

   و اهـداف   عادالنـه   ظالم، اهداف  و حاکمان  عادل  ظالمانه، حاکمان  قانون
 ... . و  المانهظ

   عـدالت    و متعلـق     موضـوع   ، و اجتمـاعی     سیاسـی    زندگی   آغاز تکوین    از همان  بنابراین
 یـا    و اجتماعی    سیاسی   نظام   هستی، چه    نظام   باشد، چه    هر چه    عدالت  عموضو.  شد  گوناگون

  را   مشـترکی    محورهای  توان   می شدههای یاد  از موضوع    از هر یک    ص، در بحث   یا شخ   قانون
   وضع  ارائه و شروع  نقطۀ،  عدالت  و متعلق  موضوع  به  موجود نسبت    وضع  شناسی   آسیب .دید

 . است  بحث  سرانجام،  مطلوب  وضع  به  رسیدن کارهایها و ساز  و شیوه انی می  نقطۀ مطلوب
  تـرین    از مهـم     برخـی    بـه    را نسـبت   یادشـده  محور    سهکوشیم  می ، آمد   آنچه   به  با توجه 

   که   است   حاضر این   ۀ مقال   اصلی  مدعای.  قرار دهیم    مورد بحث    عدالت   و متعلقات  هاموضوع
   مهـدوی   اعتبـاری، عـدالت    و نـه    اسـت    واقعـی    امـری    اسالمی  ر دیدگاه  د   عدالت  از آنجا که  

بایـد  .  اسـت   گسـتری   عدالت   به   آنها نسبت    رسالت  ه ویژ   الهی، به   پیامبران   رسالت  بخش  تداوم
 حاضر    ما در مقالۀ     نظری   مبنای   و عدل    ظلم   در مسأله    و ذاتی    عقلی   و قبح    حسن   مبنای  گفت
 .پرهیزیم می آن  به  از پرداختن،  دلیل طوالنی شدن کالم به که است

   انسانی   جامعه  توانیم   می ،  است   حمد آمده    در سورۀ    آنچه   به   مبنا و با توجه      این  بر اساس 
 و    در سـطوح     عدالت   به   نسبت   حساسیت   و از منظر میزان      عینی   و شرایط    اوضاع   لحاظ   به را

 :  تصویر کنیم  وضع  سه در،  آنگوناگون  مراتب
  انون الهـی، قـ     از رهبـری     جوامـع   کنند؛ این    می  ت حرک   مستقیم   بر صراط    که  جوامعی. 1
  دغدغـۀ . قصـد آنهـا نیـز خداسـت       و م   آنهـا     مبدأ حرکـت  . برندبهره می    الهی   و اهداف   الهی

   مسـتقیم   مسـیر صـراط    در     انسانی   و جوامع    انسان   حرکت  ، الهی   و اولیای   جانشینان ،پیامبران
 ،  الهـی  پیـامبران    رسـالت   در تـداوم  ) عـج ( حجت   حضرت   رسالت ، نظر  بنابراین از این  . است

   و ستم م ظل  و نفی  آن  و سطوح  مراتب  در جمیع    عدالت   قسط، تحقق    به   قیام   به   انسان  تشویق
 .شود  می  تأمین  وضعیت ین در هم  فقط  عدالت، در واقع.  است  آن هایگونه و   اشکال در همۀ
 بـا    و تعـارض   جنـگ   کـه  سـانی  ک؛کنند  می  حرکت  مسیر الهی  خالف  بر   که  جوامعی. 2
 در    ظلـم   ش گسـتر    عرصـۀ    خود دارند تالشگران     را در کارنامۀ     الهی   و اولیای  ا، اوصی پیامبران
   نـزاع    نیـز بـه      مهـدوی    در برابـر عـدالت      اینـان .  و هستند    بوده   آن گوناگون   و مراتب   سطوح
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   بـر خـالف    زیرا عمـداً ؛دهد  می  گروه   این   خداوند به   ه ک   است  صفتی» مغضوبین«. پردازند  می
 . هستند  الهی  درگاه  مغضوب  ابلیس  همچون، رو از این. کنند  می  حرکت  و حق عدالت
 سـبب  آنهـا      جهل یول د، هستن   هدایت  برند و قابل    ی سر م    به   در گمراهی    که  جوامعی. 3
 .است» ضالین« اینها   برای  الهی وصف.  برندارند  گام  تا در مسیر عدالت  است شده

   و ظلـم     عـدالت    اصلی   و متعلقات  ها را در موضوع     و ظلم    عدل  نزاع کوشیممی  در ادامه 
 . قرار دهیم مورد بحث

 
  موجود  وضع شناسی  آسیب)لفا

اگـر  .  است   در تعارض    با عدالت   های گوناگون نبهگذرد، از ج    در دنیا می    اکنون هم  آنچه
  ادالنـه  از غیـر ع      مسـیر عادالنـه      تشخیص   برای  ی مالک  ،  غیر دینی   های   بر مدار ارزش    حرکت

» محـوری خود« بـر     مبتنـی کوشـش آنـان        تمام   که   است  سانی در اختیار ک     امروز  باشد، جهان 
 پایـه     کـه    اسـت    از اصـولی   ،» و حقیقت   قدرت «  بودن  همراهو  »  بقا  تنازع « اصل. استاستوار  

   پـنج   بـرای » وتو «  حق  تثبیت. دهد   می   افراد را تشکیل     این   و اقتصادی   رفتار سیاسی، فرهنگی  
  هـای    ثـروت    بـه   انـدازی   کشـورها، دسـت      به  اسرائیل، حمله  از    کشور قدرتمند دنیا، حمایت   

 از ، خـود   منافع  تأمین  در جهت  آن  و امثال  با تروریزم   مبارزه   مثل   شعارهایی  جهانی، استخدام 
 .  امروز است  در جهان  شده  نهادینه های  ظلم هایداق مص ترینمهم

 رهبـران،    در حـوزۀ خـورد به چشم مـی    جهان  امروز در سطح   ا که  ر  هایی   ظلم  توانیم  می
   بـرای   زم ال  هـای    ویژگـی   بـر دنیـا      حـاکم   رهبران. دهیم  قوانین، ساختارها و عملکردها نشان    

   بـر ایـن   الظـالمین   عهـدی  ال ینال   که  است  فرموده  صراحت  خداوند به .  را ندارند   رهبری
   سیاسـی    کـارگزاران    عمدۀ   که   در حالی  ؛ را ندارند    جوامع   رهبری  ایستگی ش   ستمگران  ،اساس

   ایـن   دلیل  بر دنیا نیز، به  حاکم قوانین.  هستند  خود و دیگران   به   ستمگری  امروز دنیا، در حال   
   الهـی   بـا قـوانین   هـا   نبـه  از ج    در بسـیاری   ،  است  خاسته بر   سکوالریستی  های   از سرچشمه   که

هـا و      ملـت    میـان    و نابرابری    روز فاصله    تا روز به     است   شده   باعث   قوانین  این. دارد  مغایرت
   به  زیست  تا محیط    است   شده   باعث   ظالمانه  عملکردهای.  شود   افزوده   فقیر و غنی    کشورهای
 از    در برخـی     کـه    در حـالی    بنابراین . است   قدرتمندان   نفع   به  بت رقا  های  عرصه.  افتد  مخاطره

 گرسـنگی، فقـر و        شاهد گسترش    از مناطق    در برخی   ، است  ها رایج   مندی   بهره  کشورها انواع 
   شـده    محقـق  ،  گفـت    خداوند متعـال     به   ابلیس   آنچه   بگوییم  توانیم  می. مها هستی    بیماری  انواع
 . اجمعین غوینهم  و أل رض  األ فی   لهم زینن  أل  بما اغویتنی  رب قال: است

 در    عـدالت    بگـوییم   توانیم   نمی  ، امروز بنگریم    جهان   مسائل   به   کالن   اگر از نگاه    بنابراین
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   ندارنـد، بلکـه      ادعـایی    امـروز نیـز چنـین        بر جهان    مسلط  حاکمان. است امروز برقرار     جهان
 و    رهبـران    در سـطح    ظلـم .  امروز برقـرار اسـت       در جهان    ظلم   بگوییم   صراحت   به  توانیم  می

 در    سـاختارها و نهادهـا و ظلـم          در سـطح     و مقررات، ظلم     قوانین   در سطح   کارگزاران، ظلم 
 و    و لبنـان     فلسـطین    مردم   مثل   اسالمی، یا مردمی     جمهوری   مثل  میاگر نظا .  عملکردها  سطح
 .شود  با آنها برخورد می  شکل  شدیدترین  به،ها بایستند  ظلم  این  نیز بخواهند در مقابل عراق

  هـای    سـالح    بـا گسـترش      بشر، مبـارزه     از حقوق    با تروریزم، دفاع     شدن، مبارزه   جهانی
   کـه    است  هایی   شعارها و بهانه    ، جهانی   امنیت   و تأمین   گیرانه پیش  دفاع و اتمی،     کشتار جمعی 

 امـروز     حکومـت    بگـوییم   تـوانیم    می  ،در واقع . ها قرار دارد     ظلم   این   کردن   نهادینه  در خدمت 
. بـرد به سر می    در اقلیت »  مستقیم  صراط «  و جریان   است» مغضوبین «  جریان   دست  در  جهان
 . است  مغضوبین  اسیر تبلیغاتنیز» ینضال « جریان
  مطلوب؛ بنیادها و آرمانها  وضع)ب

 و    کـارگزاران  گونـاگون    در سـطوح     عـدالت    تحقـق   عی و شـی     اسالمی   دیدگاه  بر اساس 
  اختیار،   از نعمت    با استفاده  ن انسا   که   است  رهبران، قوانین، ساختارها و عملکردها نیازمند آن      

   تصـحیح    مسیر از طریق    این.  برگزیند   است   او قرار داده     پای   پیش  بزرگ  خداوند   را که   راهی
   شـده سبب   خداوندی   عدالت   که  گونه  همان ، دیگر   عبارت  به. گذرد   می   جهانی   رهبری  جریان
  کند تا در نظام      می   ایجاب   عدالت   باشیم، همان    عادالنه   شاهد آفرینش    تکوین   تا در نظام    است
   و کتـاب     و امـام    لو رسـ    در ارسال    الهی   و لطف   عدالت. بریمبهره     الهی   از عدالت   نیز  تشریع
 . است  داده  خود را نشان، بشر برای

بالقسط  الناس  لیقوم و المیزان   الکتاب  و انزلنا معهم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات . 
 ،  الهـی    و قـانون     کتـاب    بـه    و عمـل     الهـی    رهبران   رهبری سایه در     قسط   برای   مردم  قیام

 . باشدگوناگون   در سطوح تواند منشأ استقرار عدالت می
   حضـرت    جهـانی    حکومـت    در قالـب     و شـیعی     اسـالمی    در نگـاه     مطلـوب، کـه     وضع

 با خود    گوناگون   را در سطوح     عدالت   که   است   مطلوب   دلیل  یابد، بدان    می  تحقق) عج(مهدی
 ، و مقررات    قوانین   در سطح   عدالت ، و کارگزاران    رهبران   در سطح   لتآورد؛ عدا   ی م   همراه  به

   رهبری  ونچ.  عملکردها   در سطح    و عدالت    نهادها و ساختارها و تشکیالت       در سطح   عدالت
   اقـدامات    بـه    و عـالم    ت اسـ    معصـوم   و او نیـز      خداست   از سوی  برگزیده شده    امام  بر عهدۀ 
  کـارگزاران .  خواهـد بـود    عادالنه،  ناحیه  از این صادر شدههای فرمان   تمام ، نتیجه  در ،عادالنه
  چون.  خواهند شد  انتخاب  و عدالت  شایستگی های  مالک  نیز بر اساس  امام   از سوی   منصوب
.  روا نخواهـد شـد       بر مـردم    ز ظلمی  نی   جهت   از این  . است   الهی   عملکردها قوانین   مام ت  مبنای
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   بـر اسـاس    اسـت   الهـی   و رهبـری   دینی های  بر آموزه  مبتنی ساختارها و عملکردها نیز چون    
 . خواهد یافت  سامان  عدالت تأمین

 و نیز     دمکراسی   لیبرال   ویژه   با دیگر مکاتب، به      شیعه، در مقایسه     و آرمانی    مطلوب  نظام
اگـر مـا    .  است   متعارض   و بلکه    متفاوت  گوناگون هایجنبه در     توتالیتر و استبدادی    یها  نظام

   ایـن    بـرای   تـوانیم    مـی    بدانیم، آنگـاه     حرکت   را یک    انسان   و سیاسی    اجتماعی   فردی  زندگی
   یـک    بـه   مربـوط هـای   خواسـته  و    نما و سایر الزامـات     آغاز، مقصد، مسیر، راه      نقطۀ  ،حرکت
 مبـدأ و    برای مثال . ت اس   ارکان   این  تفاوت در     نوعاً   مکاتب   تفاوت . را در نظر بگیریم     حرکت

 سـکوالر    هـای   رکت در ح   شود که    تصویر می   ای   گونه   به   الهی   حرکت  مقصد و راهنما در یک    
 از مبـدأ تـا مقصـد اثـر           ن خـود انسـا      بر حرکـت     هم   که   است   صفتی  عدالت. یست ن  پذیرفته

بـزرگ،  خداونـد   . نین و قـوا     مقـررات   وع بر ن    و هم    و راهنمایی    رهبری   بر نوع    هم ،گذارد  می
   عـدالت    بـه    را دعـوت     انسـان    خـود عادلنـد، هـم        هم   الهی  و اولیای ) ع( هدی  ، ائمه پیامبران

   و نظـام     فرد و اجتماع     در درون    و تعادل    یابد، تعالی    اگر تحقق    در اسالم   عدالتاگر  . کنند  می
 .  است  یافته  تحقق هستی

   مشروع  اجتماعی ـ   سیاسی راهنما و نظام مبدأ، مقصد،  وتاهی دربارهبه بحث کدر اینجا 
 .پردازیم  می  کریم  قرآن  از نگاه و عادالنه
   مبدأ هستی:اول

 دو    پدید آمـدن    به ویژه سبب  ها،     پدیده   تمام   به   نگاه   دو نوع   سبب   هستی   به   نگاه  دو نوع 
 انسـان،     به   طبیعت، دو نگاه     به  دو نگاه . شود   می  عی فرهنگی، اجتما   های   پدیده   و دو نوع    دسته

   هدف، مقصـد و حرکـت        به   حق، دو نگاه     به   حکومت، دو نگاه     به   قانون، دو نگاه     به  دو نگاه 
   رهبری، دو نگـاه      به   زندگی، دو نگاه     به   اقتصاد، دو نگاه     به   غرایز، دو نگاه     به  هستی، دو نگاه  

 . وجود دارد  هستی  اصل  دربارۀ  که  است  دو نگاهی  حاصل،... و   خیر و شر به
 از   شـود تـا انسـان       ی مـ   سبب   توحیدی  نگاه.  توحید است   ش پذیر   الهی  بینی   جهان  نتیجۀ

 . باشد  را نپذیرد و طرفدار آزادی  غیر الهی  و قوانین  حکومت؛ ننمایدپیرویغیرخدا 
   و ملتـی     و یا جامعه     انسانی   هیچ  شود که    می  حقق م گونه این   توحید،   بشر، با اصل    آزادی

 و   اخت زیـرا شـن    ؛ نمایـد    وضع   آنها قانون   یا برای   کند   محروم   را از آزادی    یگران ندارد د   حق
 باشـد،    انسان و کمال   سعادت  ضامن  که توانند قوانینی    نمی   بنابراین .  است   انسانها ناقص   درک
 فـردی، گروهـی،      منـافع    است   باشند، ممکن    انسان  نگذارار قانون  اگ   اینکه  ضمن. کنند  وضع
 از   اطاعت   که   است  تنها خداوند متعال  .  دهند   دخالت  خود را در امر قانونگذاری    ...  و    ای  قبیله
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   همین 1.کند   ما را محدود می      آزادی   که  ستشود و تنها او      می   و کمال   عادت س سبب او    قوانین
 : است  مورد تأکید قرار گرفته زیر هایه در آی مضامین

ُهُوَ   ال   اًِ   ال اًِلهَ   اهللا    ومُ   الحَیـماواتِ    ما فِی    لَهُ   ال نَومٌ    وَ   سِنَۀٌ   ال تَأخُذُهُ    القَیمـا     وَ   الس 
 ال   وَ  ما خَلفَهُم  وَ  أَیدِیهِم  ما بَینَ   یَعلَمُ    بِاًِذنِهِ   ال   اًِ   عِندَهُ   یَشفَعُ  ی  ا الَّذِ    ذَ   مَن   َرضِ   اال  فِی

   ال یَـؤُدُهُ     وَ   َرضَ   اال   وَ   السماواتِ   کُرسِیهُ   وَسِعَ    بِما شأَ    ال   اًِ   عِلمِهِ   مِن   بِشَیءٍ  یُحِیطُونَ
  )255/بقره(.) العَظِیمُ  العَلِی  هُوَ حِفظُهُما وَ

   و خـواب   او را چـرت   . هدار و نگهبان   و نگ    پاینده  زندۀ.  نیست   جز اهللا    معبودی   هیچ
   در نزد او، جـز بـه    که کیست.  است  در آسمانها و زمین   رباید، از اوست، هر چه      نمی
 سـر آنهـا     پشـت   و هـر آنچـه    روی  پـیش   کند؟ هر آنچه  او، شفاعتی    و رخصت   اذن

 خـود او     چـه   او، مگر آن     از دانش    چیزی  به) بندگان ( و آنان . داند  است، می ) بندگان(
  هـا و زمـین    او بر آسـمان   و حکمرانی  قدرت تخت.  ندارند  و آگاهی   بخواهد، احاطه 

 و    بلندمرتبـه   آیـد و اوسـت       نمی   او را گران     و زمین    آسمان  و نگهبانی .  است  گسترده
 .بزرگ

  نیـز در     و تشـریع    گـذاری  قانون   که   است   آن   خدا، مستلزم    تکوینی   و سیطرۀ   آفریدگاری
   آن   خـدا مسـتلزم     پایان   بی  دانش.  خدا باشند    از قانون    تبعیت   به   ملزم  اختیار او باشد و همگان    

 در برابـر      موجـودات   عبودیت.  در انحصار او باشد      بشری   مقررات   تنظیم   صالحیت   که  است
 2. است  طاغوت  نفی خدا مستلزم

َونَهُم   أَنداداً  هللاِ ا   دُونِ   مِن   یَتَّخِذُ   مَن   الناسِ   مِنَ  والَّذِینَ   وَ   اهللاِ   کَحُبٍّ   یُحِب      آمَنُـوا أَشَـد   
   شَدِیدُ   اهللاَ   أَنَّ   وَ   جَمِیعاً   لِلهِ   القُوۀَ   أَنَّ   العَذابَ   یَرَونَ   ظَلَمُوا اًِذ    الَّذِینَ  ی   یَرَ   لَو   وَ  حُبا لِلهِ 
 )165/رهبق(.العَذابِ
   عشـق    آنـان   بـه . آورنـد    مـی    روی   و هماوردانی    رقیبان  جز خدا به   ب   از مردم    گروهی

 خـدا     راستین، در دوستی    منان  و مؤ .  خدا ورزید    باید به    که   مهری   همچون ،ورزند  می
  انـد، آنگـاه      کرده  ستم)  غیر خدا    به  با سرسپردگی  (  که  اگر آنان . شدیدتر و استوارترند  

   و عـذاب   خداسـت   از آن  یکسـره   قدرت دیدند که میکنند،   می   را مشاهده    عذاب  که
 ).شوند  می  از رفتار خود پشیمان گمان بی (  است  و سهمگین خدا، سخت

   یـک    عنـوان    بـه    آن   به  منان   است، مؤ    و عرفانی    فلسفی   بینش   یک   بر آنکه   توحید، عالوه 
   اجتمـاعی    زندگی   بنای   که   است  ای  ه عقید  منان   مؤ  توحید برای . کنند   می  ساز نگاه    زندگی  اصل

 .شود  می  نهاده  آنها بر آن و فردی

                                              
 167  همان،ص . 1
 38ـ  37    در قرآن، صص  اسالمی  اندیشۀ  کلی ای، طرح  خامنه سید علی . 2
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مأِ   مِنَ   یَرزُقُکُم   مَن  قُلن   َرضِ   اال   وَ   السمعَ  ک یَملُِ   أَمیُخـرِجُ    مَن   وَ  َبصارَ  اال   وَ   الس   
فَقُـل   اهللاُ سَـیَقُولُونَ  فَ  َمـرَ   اال  یُـدَبٍّرُ  مَن   وَ  الحَیٍّ  مِنَ  المَیٍّتَ  یُخرِجُ  وَ  المَیٍّتِ   مِنَ  الحَی     
 )31/یونس(.تَتَّقُونَ
 و   شـنوایی   کسـی  دهـد؟ یـا چـه     می  روزی  و زمین  را از آسمان    آنان   کسی  چه:  بگو
   و مـرده   را از مرده آورد زنده  می  بیرون  کسی  اختیار دارد؟ و چه   ها را در قبضۀ     بینایی

. خـدا : خواهنـد گفـت   ) در تکـوین  (کند؟     را تدبیر می     جهان   کسی  ؟ و چه  را از زنده  
   انتخـاب    و تشـریع     امـر جهـان      ادارۀ  و غیـر او را بـه      (کنید؟     چرا پروا نمی    پس: بگو
 )کنید؟ می

 فـرا     داوری   کرده، انسـانها را بـه        مقایسه   و غیر آن     الهی   هدایت   میان ،  از چند آیه    و پس 
 .خواند می

اًِلَـی  ی  یَهـدِ  فَمَـن   أَ  لِلحَقّ ی  یَهدِ  اهللاُ   قُلِ   الحَقٍّ   اًِلَی  ی   یَهدِ   مَن   شُرَکائِکُم   مِن   هَل  قُل   
 )35/یونس(  تَحکُمُونَ  کَیفَ  فَما لَکُم  یُهدی   أَن ال  اًِ  ال یَهدی  أَمن  یُتَّبَعَ  أَن  أَحَقُّ الحَقٍّ
کند؟ بگو خدا      می   رهبری   حق   سوی   به   کسی  نداری، چه  پ   شریکان   این  از میان :  بگو
   که  تر است   کند شایسته    می   رهبری   حق   به   آیا کسی   پس. کند   می   رهبری   حق   سوی  به

   شـما را چـه       شـود؟ پـس      رهبـری   یابد، مگر آنکه     نمی   خود راه    شود، یا آنکه    پیروی
 .کنید  می  قضاوت شود؟ چگونه می
 خـدا     سـوی    را بـه     همـه    کـه    است   پیامبر دستور داده     خداوند به   ، عمران   آل  و در سوره  

 :بخوان
ال    وَ    اهللاَ   الَّ   اًِ    نَعبُـدَ    ال   أَ   بَیـنَکُم    بَینَنـا وَ     سَـوأٍ    کَلِمَـۀٍ   ا اًِلی    تَعالَو   الکِتابِ  هلَ   یا أَ   قُل 

ا فَقُولُوا اشـهَدُوا       تَوَلَّو   فَاًِن   اهللاِ   دُونِ   مِن   أَرباباً   بَعضُنا بَعضاً    ال یَتَّخِذَ    وَ   شَیئاً   بِهِ ک نُشرَِ
 )64/آل عمران( بِأَنا مُسلِمُونَ

   آوریـد، و آن   ما و شما برابر باشد روی       میان   که   سخنی   سوی   به ،  کتاب   اهل   بگو ای 
   و هـیچ   او قـرار نـدهیم    را شریک  و چیزی  نکنیم  جز خدا را عبادت     کس   هیچ  اینکه
 اگر   پس.  و مدبر کار خود نگیرد       و سرپرست    خدا، رب    جای   را به    از ما دیگری    یک

 . هستیم  رویه  و منقاد این  ما تسلیم  باشید که گواه:  آنها بگویید سر پیچیدند به

ُهَا الناسکُمُ یا أَیتَتَّقُونَ  لَعَلَّکُم م قَبلِکُ  مِن  الَّذِینَ  وَ  خَلَقَکُم ی  الَّذِ  اعبُدُوا رَب )21/بقره( 
 ؛ را  گذشتگانتان  آفرید شما را و همۀ  را با آنکه  کنید پروردگارتان   عبادت ، انسانها   ای

 . شوید  تقوا آراسته شاید به
 خود  هایفرمان خداوند   ولی ، است   جهان   این   در زندگی    الهی هایفرمان   به   عمل  تقوی
   برگزیـده    رسـالتی    چنـین    انجـام    بـرای    الهـی   دهد؟ رهبران    قرار می   در اختیار بشر    را چگونه 

 . دهند  نشان  انسان  را به  هدایت تا راهبرگزید  انسانها   را از جنس خداوند کسانی. اند شده
 از آغـاز     کـه   دارد، چنـان     جریـان    تـاریخ    تا پایان    الهی   رهبری   این  ، شیعه  از منظر علمای  

 نبـوت،     از خـتم     پـس  . هستند پیامبران   الهی   از رهبران    سلسله  ناولی.  است  ه شد   شروع  تاریخ
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  ابـن   حجـۀ    حضـرت    الهی   اعظم   ولی  دهند و در عصر غیبت       می   را ادامه    رهبری  الهی  اوصیای
 در امتـداد      و والیـت    نبـوت، امامـت   . دار هسـتند     را عهده    رهبری ا اولی ،)عج( المهدی  الحسن

 . و خواهند زد  زده  را رقم  الهی دایت ه تاریخ، جریان

  معاد و مقصد:دوم
  ایـن .  دارد  چشم  نهایی  هدفی  سوی  به  در هستی  انسان   حرکت   ویژه   و به    هستی  حرکت

   مناسـب   و نیز مجازات  قصوی سعادت.  استبزرگ محضر خداوند   به  بازگشت   نهایی  هدف
 و    معـاد و قیامـت       فـرض    اسـت   بدیهی.  دارد   امکان  مت تنها و تنها در قیا       جرائم   برخی  برای

   الهـی   شناسـی    و هسـتی     بینی   جهان   در فرض    بدکاران   و مجازات    نیکوکاران   به  پاداش  اعطای
 و   افتـاده   و آخـر آن   اول داننـد کـه      مـی   کتـابی   را کهنه    جهان ، گرایان  مادی    و اال   متصور است 

 .شود  می  خالصه و مادی   طبیعی  در دنیای اش همه
   در تمـام    شـود تـا انسـان        مـی   سـبب  هسـتی،     اعتقاد به پایان الهی     معاد و    به باورداشتن

 نکند و     ظلم  د و دیگران   خو   باشد و به     او را در نظر داشته       خود خداوند و دستورات     اقدامات
   فرعون  برابر بردند، در      پی   موسی  قانیت ح   به   از آنکه   ساحران، پس .  نشود   خارج   حق مسیراز  

 : گفتند ایستادند و چنین
ُقَمطَرِیراً  عَبُوساً  رَبٍّنا یَوماً  مِن اًِنا نَخاف  )10/دهر( 

 .ترسیم  می  است  و دردناک  و سیاه  گرفته  روزی  که  ما از روز قیامت
   ایـن  بنـدی  مـع  جعنـوان    و بـه   است آغاز تا پایان از   هستی  مراحل  جامع  آیه، که   با یک 

 .بریم  می  پایان  را به شناسی  هستی  به  مربوط ، بحثرودبه شمار می  بحث
َفَأَحیاکُم  أَمواتاً  کُنتُم  وَ   بِاهللاِ   تَکفُرُونَ  کَیف  یُمِیتُکُم  ثُم  یُحیِیکُم  ثُم  تُرجَعُونَ  اًِلَیهِ  ثُم  
 )28:بقره(

   بودید و خدا شما را زنـده   شما مرده  آنکه دا و حال خ  شوید به    کافر می    چگونه  مردم
 . او باز خواهید گشت  سوی  به  کند و عاقبت کرد و دیگر بار بمیراند و باز زنده

   الهی  و رهبری  هدایت:سوم
وانـد  ت   نمـی    تنهـایی    بـه    انسـان    کـه    اسـت    این   و وحی    الهی   رهبری   به   نیاز انسان   ۀفلسف
انـد     آمـده  پیامبران.  را بسازند   اند تا انسان     آمده پیامبران.  نماید   برطرف خود را    معنوی  نیازهای

 خـود را      کنند تا استعدادهای     کمک   انسان  اند به    آمده پیامبران.  کنند   معرفی   انسان  تا خدا را به   
 . درآورد  فعلیت  به از قوه

   چـه  ، است   اجتماع  ر سرنوشت  د  ، دخالت  نبوت   و از جمله     الهی   رهبری   اعتقاد به   الزمه
 . است  بوده  مسأله  نیز همینپیامبران و مقصود  هدف
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   محلـی    در یـک   ،  زمان   در یک  پیامبران و     الهی   رهبران   اگر همه    که   است سبب   همین  به
   شکسـتن    دنبـال    بـه  پیـامبران  1. نخواهـد داد     آنهـا رخ     در میان    و    ی اختالف   هیچ ، بشوند  جمع
   جلـوۀ پیـامبران  4گـزار مـردم،  خـدمت  3 خـویش،   بر نفـس   مسلط2، ظلم  های  ا و کاخ  ه  کنگره
 .اند  بوده  زیست و ساده 7 و فروتن 6 داشته  قدم و ثبات 5اند  بوده  تعالی  حق رحمت

در .  آنها بودنـد     هم   از همه   ترین   بودند و ساده   انبیا افراد بشر     ترین بزرگ  بینید که   شما می 
   حـال   در عـین ،شـناختند   مـی   بزرگـی   آنها را بـه   بودند و همه تر از همه  بزرگ  که   حالی  عین
 8.شان  زندگی  افراد بودند در وضع ترین ساده

 10.سـت  انبیا  اثر   عالم   خیرات   تمام   بلکه 9ست،انبیا   از برکت    مردم  های   توده   تنها خوبی   نه
 . هستند  انسان دار تزکیه  عهدهانبیا

   و از طـاغوت    پیروی کنند  از خدا      مردم   که  ست ا   این   الهی   و رهبران   ل رس   ارسال  فلسفه
 11.کنند  دوری

   ابلیس   دشمنی  چند که  است، هر    الهی   و رهبران   منان  ؤ م   کار از آن     سرانجام ،  الهی  در نگاه 
 12. و دارد  قرار داشته  خداجویان  در مقابل  تاریخ  در طول و پیروانش

 ؛کند   پیدا می    تداوم   و والیت   مت در اما   یابد، بلکه    نمی   خاتمه   الهی  رهبری نبوت،    با ختم 
 . است  بسته الهی غیر  اطاعت  را بر هرگونه  راه  خداوند در قرآن چرا که

   مشروعیت سئله و م  سیاسی  نظام:چهارم
   اجتماعی   نظم  ورت شد، ضر    پذیرفته   انسان   برای   اجتماعی   زندگی   ضرورت   از آنکه   پس

خواهـد بـود،     ن  مفیـد     انسـان    حال  تنها به   نظم، نه    بدون   اجتماعی   زندگی  زیرا ؛شود   می  مطرح
 مسـتقر     اجتمـاعی    بـر بسـتر نظـم        سیاسـی   روایـی فرمان.  دارد  ناپذیری  جبران   ضررهای  بلکه

                                              
 81  ، ص11   نور، ج صحیفه.1
 .214  ، ص2   نور، ج صحیفه.2
 .81  ، ص11   نور، ج صحیفه.3
 .217  ، ص15  همان، ج.4
 2  ، ص16   همان، ج.5
 .130  ، ص13   همان، ج.6

 .268  ، ص16   همان، ج7.

 .262 - 3  ، ص13   همان، ج8.

 .20  ، ص17   همان، ج9.
 133  ، ص17   همان، ج10.
 .66   اعراف، آیه ؛ سوره65   اعراف، آیه ؛سوره59   اعراف،آیه ؛سوره36   نحل، آیه  سوره11.
 .52 و 51  ، آیه)غافر ( من  مؤ  سورۀ12.
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هـا را     انسـان    کـه   ی نابرابر   این .شود  متولد می » نابرابری «  نوع   یک  روایی در هر فرمان  . شود  می
  تقسـیم ...  و     و محکـوم    کننده، حاکم    و اطاعت   بر، دستوردهنده  روا و فرمان    فرمان   دو دسته   به
   جلـوه    و پذیرفتنی    را توجیه    نابرابری  چه  آن   به   است   نیازمند استدالل، استناد و توجیه     ،کند  می
 ،کنـد   مـی    را حـل    روایـان   از فرمـان    بـران   فرمان پیروی کردن   مشکلآنچه   ، در واقع دهد و     می

 .است» مشروعیت«
 . اسـت    گرفته   صورت   سیاسی   نابرابری ۀلئ مس   برای  گوناگونی   توجیهات ،  تاریخ  در طول 

 : یاد کنیم  مشروعیت  در باب  نظریه  از چهار نوع توانیم  می،  بندی  تقسیم در یک
  طبیعی؛  و فرودستی  فرادستی های نظریه. 1

  خیر و سعادت؛  شناخت  به  معطوف روایی  فرمان های یهنظر. 2

  الهی؛ روایی  فرمان های نظریه. 3

 1. بر رضایت  مبتنی  فرمانروایی های نظریه. 4

 در    نوعی   به   هر یک    که 2. است   شده   نیز ارائه    دیگری  هاییه نظر ،  مشروعیت   منابع  دربارۀ
   تفصـیل    به   الهی   از مشروعیت  ، در آثار خود     شیعه  ایعلم. شود   می   یافت  گفته   پیش  بندی  طبقه
 علمـا یـا       از نظر این     مشروعیت  هایهنظری دیگر   . کردند   استدالل   آن  درستی و بر      گفته  سخن

   مشـروعیت  های نظریه ،برای مثال.  وجود دارد  الهی یت در مشروع  که   و یا این     است  نادرست
   زیـرا سـعادت    ؛ وجـود دارد     الهـی    مشـروعیت   نظریه در     خیر و سعادت     شناخت   به  معطوف
   انسـانی    جامعـه    رهبـران    عنـوان    خداوند به    از سوی    که   است   کسانی   دغدغه  ترین   مهم  انسان
   زیرا نظام  ؛ است   شده   لحاظ   الهی   مشروعیت   در نظریه    مردم   رضایت  همچنین. اند   شده  معرفی

 .شود  نمی  محقق  خارج  در عالم، م حضور و نظر مرد اسالمی، بدون
   از قهر و غلبه     ترکیبی (  طبیعی   از نوع    آنها نوعاً    مشروعیت   سلطنتی، که    سیاسی  های  نظام
هـای  هآیـ .  اسـت    شـده    نفـی   ه شـیع    علمـای    سیاسـی    در اندیشـه    ،است)  و نخبگی   و وراثت 

   ناشی های  و مشروعیت  و وراثت  و سلطنت  بر قهر و غلبه     مبتنی  مشروعیت  بر نفی گوناگونی  
 : کنیم  مرور می  را با همهاه آی  از این برخی.  داللت داردها  انسان تاز غیر خدا و طبیع

 قـرار     و مورد طرد و مـذمت        را نقد کرده     فرعون   چون   حاکمانی   مشروعیت   که  آیاتی. 1
   و بـرای     سـلب    و پیروانش   عون از فر    مشروعیت ،  صراحت   به   مربوط  هایه در آی  3: است  داده

                                              
 21  ، صص1380 نو،   خشایار دیهیمی، تهران، طرح   سیاسی، ترجمه   فلسفه.  همپتن  جین: به. ها نک   دیدگاه   این   تفصیلی   مطالعه   برای 1.

- 81. 
: نـک .  یـاد کنـد    و کاریزماتیـک     سنتی، قانونی   های   از مشروعیت    مشروعیت   منبع   تا بر اساس     است   کرده   وبر سعی    ماکس   المثل   فی 2.

 .401 - 400  ، ص1374مولی، :  و دیگران، تهران  منوچهری  عباس  وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه اکسم
 .139 و 136   اعراف، آیات  سورۀ3.
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   نظـام    نداشتن  مشروعیت   نیز در زمینۀ    دیگری  هایهآی.  است   شده   قرار داده    تقوی  خدا و اهل  
 1. وجود دارد  فرعون سیاسی
   بـه    و سیاسـی     معنـوی   رهبرینداشتن     تعلق  و نیز بر     شده   در آنها نفی     ظلم   که  آیاتی. 2
 . است  تأکید شده ظالمان
   شـده  نـازل ) ع( ابراهیم  حضرت  به  خطاب  که  است ای  آیه  رابطه  در این   آیه  شهورترینم
  )124سوره بقره،بخشی از آیه ( ؛ الظالِمِینَ ی  عَهدِ  ال یَنالُ  قالَ  ذُرٍّیتِی  مِن  وَ قالَ: است

: رد؟ فرمـود   کـ    نیـز عطـا خـواهی        من   فرزندان   را به    پیشوایی   کرد این    عرض  ابراهیم
 سـتمکار     مـردم    هرگز بـه    عهد من )  باشند که    آن   و شایستۀ    و صالح   آری، اگر عادل  (

 .»نخواهد رسید
  چـون .  اسـت    شده   شایستگی، نفی    صرف، بدون    بر وراثت    مبتنی   مشروعیت   آیه  در این 

 :شند با  داشته  همکاری  با ظالمان منان  ندارد، نباید مؤ  مشروعیت  ظالمان حکومت

ال تَرکَنُـوا     وَ  بَصِـیرٌ   بِما تَعمَلُـونَ  ا اًِنَّهُ  ال تَطغَو  وَ  مَعََ  تابَ  مَن  وَ   کَما أُمِرتَ   فَاستَقِم 
ــذِینَ اًِلَــی ــکُمُ  الَّ ــوا فَتَمَس ــأَ  مِــن  اهللاِ  دُونِ  مِــن  مــا لَکُــم  وَ  النــارُ  ظَلَمُ ــم  أَولِی  ال   ثُ

 )113 و 112:هود.(تُنصَرُونَ
 بـا     کـه    و کسـی     کـن    و پایـداری     اسـتقامت    مأموری   که  تو چنان !  ما   رسول   ای   پس

 تجاوز نکنیـد      از حدود الهی    و هیچ ) نیز پایدار باشد  ( کرد     خدا رجوع    تو به   همراهی
   هرگز نباید با ظالمان     منان  و شما مؤ  . کنید بصیر و داناست      شما می    هر چه    خدا به   که

   خواهـد افتـاد و در آن         در شما هـم      کیفر آنان    آتش   باشید وگرنه   ست و دو   همدست
 . شما نخواهد کرد  یاری  و هرگز کسی  نخواهید یافت  دوستی  جز خدا هیچ حال

 مقرر    سختی  های   روا دارند مجازات     ظلم   الهی   و نظام    مسلمانان   علیه   که  خداوند بر آنان  
نظـر     از ذکـر آنهـا صـرف         وجود دارد کـه      بسیار زیادی    آیات   ظلم   نفی   در زمینه  2. است  کرده
 3.کنیم می

   ایـن   محتـوای .  اسـت    قـرار داده     را مورد نقد و مذمت       از گذشتگان    اطاعت   که  آیاتی. 3
                                              

   بر عـدم   داللت  آیات این.  االرض  عال فی   فرعون  ان:  قصص   سورۀ 4  نیز آیۀ .  االرض   فی   لعالٍ   فرعون  ان:  یونس  ، سورۀ 83   آیۀ   مثل 1.
 . دارد  و مفسدان  سرکشان  سیاسی  نظام مشروعیت

 .33   مائده، آیۀ  سورۀ2.

 را    ظلـم    بـه    مربـوط    آیـات    اسـت    نوشـته    مشـروعه    مشروطه   از حکومت    در دفاع    که   مستقلی   در رساله    الری  ا سید عبدالحسین     آیۀ 3.
از .  اسـت    شـرط    قـدرت    دیگر در تکلیف    از طرف .  است   حرام  م ظل   در اسالم    که   است   چنین   استدالل  وجه.  است   کرده  گردآوری

   ایـران   هـای    اسـت؛ مـا مسـلمان        مشروطه   سلطنتی   حکومت   بیشتر از ظلم     استبدادی   سلطنتی   موجود در حکومت     دیگر ظلم   سوی
   ظلـم    تقلیل   در جهت    که   است   واجب   کنیم، پس    تبدیل   مشروطه   سلطنت   را به    استبدادی   سلطنت   که   هست   و مقدورمان   توانیم  می

   میرشـریفی، تهـران، وزارت      سید علی :  کوشش   سید الری، به     الری، رسائل   سید عبدالحسین : به. نک.  دهیم   را انجام    اقدامی  چنین
؛ 59   مـریم، آیـۀ     ورهسـ :  است   شرح   این   به   از آیات    برخی  آدرس.  الظالمین   آیات   مجله، رساله  3،  1377 و ارشاد اسالمی،      فرهنگ
   آمده   مجموعه   در جلد یک     الظالمین   آیات  رساله. 94 و   86،  57   عمران، آیۀ   ؛ آل 23  ؛ فرقان، آیۀ  18  ؛ شعرأ، آیۀ  160   نسأ، آیۀ   سورۀ
 .است
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   را مشـروع     غیر الهی    از رهبران    اطاعت   خداوند متعال    که   امر است    بر این    دال ،  از آیات   دسته
 .داند نمی

َّا   وَ   الکافِرِینَ   لَعَنَ   اهللاَ  اِنـا وَ     ال یَجِـدُونَ    بَـداً ا فِیهـا       خالِدِینَ    سَعِیراً   لَهُم  عَدال    وَلِی 
    وَ    أَطَعنَـا الرَّسُـوالَ      وَ   یا لَیتَنا أَطَعنَا اهللاَ      یَقُولُونَ  ارِن ال   فِی   وُجُوهُهُم   تُقَلَّبُ    یَومَ   نَصِیراً
بِیالَانا فَا کُبَر ا أَطَعنا سادَتَنا وَنا انقالُوا رَبضَلُّونَا الس.)77 تا 64/احزاب( 
.  نخواهند یافت    یار و یاوری     خود هیچ    معذبند و بر نجات      همیشه   دوزخ   در آن    آنان

 مـا خـدا و        کـه    کـاش   ای:  گـردد و گوینـد       همی   بر آتش   هاشان   صورت ، روز  در آن 
   و پیشـوایان   امـر بزرگـان    خـدا مـا اطاعـت      ای:  گویند  و  کردیم   می   را اطاعت   رسول

 . کشیدند  ضاللت  راه  ما را به  که خود را کردیم) فاسد(
   بـه    مردم   معموالً   که   است   یاد شده    سنت   یک   صورت   به   مسأله   از این  ،  دیگری  در آیات 

   و معمـوالً  داریم  برنمی  است سیده ما ر   ما به    از پدران    از آنچه   گفتند ما دست     می   الهی  پیامبران
 :شود  می  دیده  غیر الهی  سیاستمداران  ردپای،  سخن در این

َۀٍا  نا علی إنا وجدنا اب  اِ مُترَفُوها      قالَ   ال   اِ   نَذِیرٍ   مِن   قَریَۀٍ   فِی رسَلناا ما     کذلک  وو   م 
 )23/زخرف(  مقتدون  آثارهم انا علی

   کـه    جـز آن   ،  نفرستادیم   شهر و دیاری     از تو در هیچ      پیش  لی رسو   ما هیچ   و همچنین 
ـ  خود را بر آ      ما پدران    گفتند که    رسوالن   دیار به    آن   و مال    ثروت  اهل    و عقائـدی    ینی

 . کرد  خواهیم  پیروی  و از آنها البته یافتیم
 و    بر طبیعت    مبتنی  یها   مشروعیت  ها تأکید دارد، تمام      انسان   ذاتی   بر تساوی    که  آیاتی. 4
   را دربـارۀ     شـیعه    علمـای   هـای   دیدگاه ،  از این   پیش. کند   می  ها را نفی     انسان   ذاتی  های  ویژگی
 و    بـودیم    آورده   تفصیل   به  شناختی  انسان   مبانی  ها در بحث     انسان   و اکتسابی    ذاتی  های  ویژگی
 : کنیم  می سنده ب  آیه  ذکر یک  و تنها به کنیم  تکرار نمی دوباره

  ُهَا الناسنَّ لِتَعـارَفُوا اِ     قَبائِـلَ    وَ   شُعُوباً   جَعَلناکُم   وَ   أُنثی   وَ   ذَکَرٍ   مِن  لَقناکُمخَنا  اِ  یا أَی  
 )13 /حجرات(  أَتقاکُم  اهللاِ  عِندَ أَکرَمَکُم

 بسـیار و     هـای   شعبه   و آنگاه    آفریدیم   از مرد و زنی      شما را نخست     ما همۀ  ،  مردم   ای
 شـما نـزد خـدا        بزرگـوارترین .  تـا یکـدیگر را بشناسـید         گردانیـدیم   گونـاگون   فرق

 . شماست باتقواترین
 از    غیر الهـی    های   مشروعیت   تمامی   که  رسیم   می   نتیجه   این   به  ، قسمت   این  بندی  در جمع 

.  اسـت    شـده   ذیرفتـه  پ   الهـی    مشـروعیت    شود و فقـط     تواند پذیرفته    نمی   شیعه   علمای  جانب
 . بدانند  را مشروع  سلطنتی  سیاسی اند نظام توانسته  نمی  عصر صفوی  شیعی  عالمان بنابراین

   نـابرابری   و توضـیح   در صـدد توجیـه    مشـروعیتی  ۀ هر نظریـ   شد که    از این، گفته    پیش
   الهی  در فرامین ریشه اگر ،  توجیه  این  که  گفتیم  همچنین.  است  روایی  فرمان   در عرصۀ   سیاسی
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 مـورد    مشـروعیت  اینـک .  باشد  داشته  هم  خارجی  نیست، ولو تحقق  قبول  قابل ، باشد  نداشته
 .دهیم  می  را بیشتر توضیح  و شیعه  اسالمی  از دیدگاه قبول

   حکومت  آنها را برای،  واگذار کرد و در واقعپیامبران   را به  حکومت   حق  بزرگخداوند  
 و پیـامبر      یوسـف    سلیمان، حضرت    حضرت   همچون ،پیامبران از    برخی.  نمود   نصب  دمبر مر 
 ، در واقـع  .  کردنـد    اداره   الهـی    فرامین   را بر طبق     دادند و جامعه     تشکیل  حکومت) ص(اسالم

 و    اجرایـی   هـای    در حـوزه     والیـت    و هم    داشت   وحی   در ابالغ    والیت  هم) ص(پیامبر اسالم 
 دیگـر و  ) ع( علـی    امـام    به ،  حضرت  ن از آ    مردم، پس    و هدایت    احکام   اجرای  ۀیفوظ. قضایی
 1. شد منتقل) ع(امامان

   بـه    اینـک  . کـرد    خـواهیم    بحث   بعدی   در فصل    اسالمی   دولت   و وظایف    اهداف  دربارۀ
   جـامع   ای و فقهـ    ، امامان پیامبران   سیاسی   زعامت   قرآنی  اختصار مذکور اکتفا کرده، مستندات    

   والیتـی  ،)ع( و ائمـه   پیامبران   استمرار حرکت    عنوان   فقیه، به   والیت. کنیم   می   را ارائه   الشرایط
   و استخراج    استنباط   قابل   و شرایط    اوصاف   با بیان    و روایات    در قرآن   چه  از آن    برخاسته  است
 . است بندی  دسته  قابل ر چند نکته د، تأکید دارد  الهی  مشروع  سیاسی  بر نظام  که آیاتی. است

 : دارد  اشاره  الهی یپیامبران   سیاسی  نظام  و مشروعیت  بر حقانیت  که آیاتی. 1

الحِکمَۀَ  وَ کَ المُل  اهللاُ  آتاهُ  وَ  جالُوتَ  داوُدُ  قَتَلَ  وَ  اهللاِ ذنِ بِاِ فَهَزَمُوهُم  )251/بقره( 
 و    را کشـت     دادند و داود، امیر آنهـا، جـالوت          شکست  را   کافران ، خدا   یاری   به   پس

 . عطا فرمود  و فرزانگی خدا او را پادشاهی
   خـدا بـه      از سـوی     و سیاست    حکومت   در آن، منصب     نهفته   و صراحت    آیه   این  بر طبق 

 . است داود عطا شده

َهُم   لَهُم   قالَ  وعَلَینا   کُ المُل   لَهُ   یَکُونُ  نیا قالُوا     مَلِکاً  وتَ طالُ   لَکُم   بَعَثَ   قَد   اهللاَ   اًِنَّ   نَبِی 
   وَ   عَلَـیکُم    اصـطَفاهُ    اهللاَ  نَّ اِ   قـالَ    المالِ   مِنَ  سَعَۀً   یُؤتَ   لَم   وَ   مِنهُ  کِ بِالمُل   أَحَقُّ   نَحنُ  وَ

 )247/بقره( اءشیَ   مَن  مُلکَهُ  یُؤتِی  اهللاُ  وَ  الجِسمِ  وَ  العِلمِ  فِی  بَسطَۀً زادَهُ
از : گفتنـد .  شـما برانگیخـت      پادشاهی   را به   همانا خداوند طالوت  :  پیغمبر آنها گفت  

   پادشــاهی  مــا بــه  کــه  در صــورتی،  روا اســت  و شــاهی کجــا او را بــر مــا بزرگــی
   رو بـه    او از ایـن   :  آنها گفـت     در جواب   رسول.  نیست   فراوان  او را مال  . تریم  شایسته
   بخشـیده    و او را افزونی      بر شما برگزیده     خداوندش  تر خواهد بود که     یسته شا  شاهی

 . خواهد بخشد  هر که  را به  و خدا مُلک،  تن  و توانایی  دانش در بسط
 و    الهـی    از ارادۀ    برخاسـته    مشـروعیت    میـان    و نـزاع     درگیـری    نیـز گـزارش      آیه  در این 

                                              
:  شـد   نازل) ص( مرتبت  می خت   بر حضرت    در غدیر خم     الوداع  حجۀ از     در برگشت    دارد که    مائده   سورۀ 66   شریف   آیه   به   اشاره 35. 1

ُهَا الرَّسُولرِسالَتَهُ  فَما بَلَّغتَ  تَفعَل  لَم ن اِ  وَک رَبّ  مِن کَ اًِلَی  ما أُنزِلَ غ بَلّ یا أَی . 
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   که  است  الهی  مشروعیت  و این کنیم  می  را مشاهده هی غیر ال   از تصورات    برخاسته  مشروعیت
 را از     و شـوکت     نیـز قـدرت      سلیمان  حضرت.  است   خداوند مورد تأیید قرار گرفته      از سوی 

 : است خداوند تقاضا کرده
َـ ا   اِنََّ  ی   بَعدِ   مِن   َحَدٍ   الِ  ی ال یَنبَغِ    مُلکاً   لِی   هَب   وَ   لِی   اغفِر   رَبّ  قال  هـابُ    الـوَ   تَن
 )35/ص(

 عطا    و سلطنتی    درگذر و مرا مُلک      من   از خطای    و کرمت    لطف   به ،پروردگارا:  گفت
 .عوضی  بی  تو بخشندۀ  نباشد که  آن  الیق  احدی  از من  پس فرما که

 از   پـیش . شـود    مـی   از آنها استفاده  ) ص( اسالم   پیامبر گرامی    سیاسی   منصب   که  آیاتی. 2
از خداونـد   ) ص( پیامبر اسـالم   ،  آیه   و در آن     شده   نازل   در مکه    که  کنیم   را ذکر می    ای  یه آ  همه

 :  است  خود تقاضا کرده  را برای  سیاسی  والیت  و جعل  سیاسی  نظام  در تشکیل توفیق

َکَ لَدُن   مِن   لِی   اجعَل   وَ   صِدقٍ   مُخرَجَ   أَخرِجنِی   وَ   صِدقٍ   مُدخَلَ  دخِلنِیا رَبّ     قُل  و  
 )80/اسرا(  نَصِیراً سُلطاناً
   صـدق    قـدم   مرا بـه  )  هر جا روم     به  همیشه( بارالها     که   دعا کن   دایم!  ما   رسول   و ای 
   یار و مـددکار مـن        که   قرار بده    خود قدرتی    از جانب    من   و به    گردان   و خارج   داخل
 .باشد

   آیـه    همـین    هم   و آن    است  آمده» نصیر«با  » طانسل «  مورد کلمه    تنها یک  ،  کریم  در قرآن 
» بینـه «،  »دلیل «  معنی   به   کار رفته، که    به» مبین «  چون  با کلماتی » سلطان«در سایر موارد    . است

در ) ص( اسالم   از پیامبر گرامی     بر اطاعت    وجود دارد که     آیاتی   همچنین 1.باشد  می» برهان«و  
 : است  از خدا تأکید شده کنار اطاعت

هَا الَّذِینَ  یتُمعـ    تَنـازَ   ن فَاِ   مِنکُم  َمرِ  اال  ولِیا   وَ  طِیعُوا الرَّسُولَ ا   وَ  طِیعُوا اهللاَ ا آمَنُوا    ا أَی  
 )59/نسا(  االَّخِرِ  الیَومِ  وَ  بِاهللاِ  تُؤمِنُونَ  کُنتُم ناِ   الرَّسُولِ  وَ  اهللاِ لَی اِ  فَرُدوهُ  شَیءٍ فِی
  را اطاعت )  خدا و رسول    از طرف  (  و فرمانداران    خدا و رسول    فرمان!  ایمان  هل ا   ای

   خـدا و رسـول       حکـم    به ، کشد   و گو و نزاع      گفت   به   کارتان   در چیزی   کنید و چون  
 . دارید  ایمان  خدا و روز قیامت  اگر به،بازگردید

 تأکید    برای  در آیه » اطیعوا«د تکرار   ان   گفته   را که    از مفسران    برخی   نظریه   طباطبایی  عالمه
 پیـامبر،    کـه به سـبب آن اسـت       » اطیعوا« تکرار     که  زمینه عقیده دارد  این   در و     رد کرده  ، است
کنـد،     مـی   هـا امـر و نهـی        گذارد و آنها را بـدان        می   در اختیار مردم     که   بر امور وحیانی    عالوه
   آن   بـه  ،  بیـان    بـا ایـن      خداوند متعال   نند که ک  دید خود صادر می     صواب   نیز بر اساس    اوامری

                                              
   فی  السیاسی الفکر عبدالقادر حامد التیجانی، اصول: به.  گرفته، نک  صورت  آیه  از این  که  گوناگونی های  بیشتر و تحلیل    بررسی   برای 1

   معرفی 7   سیاسی، شماره    علوم   در فصلنامه    نگارنده   توسط   کتاب  این. 1416 للفکر االسالمی، عمان،       المکی، المعهد العالمی    القرآن
 . است شده
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  گونه  همان ،  آیه   در این  1. است   داده   اطاعت   و لزوم    و دستور وجوب     بخشیده  اوامر مشروعیت 
 . است  صادر شده  اوامر الهی  از اولواالمر نیز در چارچوب  اطاعت  دستور به،  مشهود است که

 :  است  شده  خدا و پیامبر تصریح  حکم  به  اعتراض  بر نادرستی  دیگری در آیه

َمِـن    الخِیَرَۀُ   لَهُمُ  ونَ یَکُ   أَن  مراًا   رَسُولُهُ   وَ   اهللاُ   قَضَی ذا اِ   ال مُؤمِنَۀٍ    وَ  لِمُؤمِنٍ   ما کانَ   و   
 )36/احزاب(  مُبِیناً  ضَالالً  ضَلَّ  فَقَد سُولَهُ ر  وَ  یَعص اهللاَ  مَن  وَ هِم مرِاَ

   و اختیـاری     اراده ، کننـد    حکـم    خدا و رسـول      که   را در کاری    من   مؤ   مرد و زن    یچ ه
   دانسـته  ، کند   خدا و رسول     نافرمانی  و هر کس  )  اظهار نمایند    خالفی   رأی  که ( نیست

 . است  افتاده  گمراهی به
 . کنیم نظر می  از ذکر آنها صرف  که  استناد است  نیز قابل  دیگری آیات

 .4 مودت ، و آیه3 تطهیر ، آیۀ2 والیت  آیه  از جمله، امامت  به  مربوط آیات. 3
   امـام    است؛ زیرا فقها، نایبـان       واجد شرایط    فقهای   بر عهدۀ    در عصر غیبت     الهی  رهبری

   در عصر صفویه     مردم   تودۀ   در میان    فراگیر، حتی   های   از اندیشه   لهئ مس  این. هستند) عج(زمان
   و امـین     اسـالمی    حکومت   کارگزاران   بودن   عادل   بر لزوم    وجود دارد که     فراوانی  تآیا. است
   از ایـن     برخـی   بـه .  دارد   داللـت    الهـی    و دستورات    قوانین   آنها به    بودن   آنها و نیز عالم     بودن

 .شود  می آیات، اشاره
َعَلِیمٌ  حَفِیظٌ  اًِنٍّی َرضِ  اال  خَزائِنِ  عَلی  اجعَلنِی قال  )55/یوسف( 
   کـه   قـرار ده  ) مصـر  (  سـرزمین    خـزائن   مرا سرپرست : گفت]  عزیز مصر    به  یوسف [

 .و دانایم) امین ( حافظ
 . است  تأکید شده  و دانایی  علم  بر شرط  آیه در این

القَوِ  استَأجَرتَ  مَنِ  خَیرَ نَّ اِ  استَأجِرهُ بَتِا اِحداهُما یا  قالَت  مِینُ االَ ی )26/قصص( 
 ؛  کن  او را استخدام  )  است   شعیب   حضرت   به  خطاب! ( پدر  ای:  دو گفت    از آن    یکی

   اسـت   کسی  آن  کنی  استخدام توانی   می   را که    کسی  زیرا بهترین )  است  منظور موسی (
 .باشد» امین«و » قوی « که

 . است  تأکید شده  و قدرت  امانت  صفات  به  آیه در این

 ِوا اال   نا   یَأمُرُکُم   اهللاَ  نَّاتَحکُمُـوا     أَن   الناسِ   بَینَ  ذا حَکَمتُم  اِ  هلِها وَ    أ   اًِلی  َماناتِ  تُؤَد 
 )58/نسا( بِالعَدلِ

                                              
 .414 - 413  ، صص1362 چهارم،  ، چاپ4 االسالمیه، جلد   طباطبایی، المیزان، طهران، دار الکتب  سید محمدحسین  عالمه1
 و النشـر،    للطباعـۀ   االسالمی، بیروت، الدار العالمیـه   للفکر السیاسی  المنطقیه ، الصیاغۀ حسن   عباس  حسن:  نیز نک، به   55   مائده، آیه    سوره 2

 .265  ، ص1992
 .33   احزاب، آیۀ  سورۀ3
 .23   شورا، آیۀ  سورۀ4
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 آنهـا بازگردانیـد و     صـاحبان  هـا را بـه    امانت دهد که  می  شما فرمان   همانا خداوند به  
 . برانید  حکم دالت ع  کنید، به  داوری  مردم  در میان چون

   شـأن   قضاوت، که  شامل  است، هم  آمده  در آیه که» حکم «  مفهوم ، از علما    نظر برخی   به
   اثبـات   بـرای . گیـرد    است دربر می     زمامداران   شأن   را که    حکومت  شود و هم    می  است  قاضی
 استناد    از قرآن    دیگری   آیۀ  ز به  و نی    آمده   آیه   این   ذیل   البیان   در مجمع    که   حدیثی   به ، مدعا  این
 1)النصـفۀ  و     یحکمـوا بالعـدل      ان   و الحکـام    الـوالۀ  هللا امـر : ( است   چنین   حدیث . است  شده

 . برانند  حکم  و انصاف  با عدالت  که  است  دستور داده  و حاکمان روایان  فرمان خداوند به
 :آید  می  دست  به  ذیل  آمد نکات چه از آن

   سیاسی زندگی.  است  سیاسی  و زندگی  اجتماعی   زندگی   الزمۀ ،  و دولت    سیاسی  نظام. 1
.  را برقرار نمایـد     نظم  آید تا این     وجود می    به  دولت.  نیست   ممکن   و فردی    عمومی   نظم  بدون
   همچنـین  . قرار گیرد    در اختیار دولت    قدرت   کاربرد انحصاری    است   الزم  ، نظم   برقراری  برای
 . اجرا بگذارد  مرحلۀ  و فراگیر را به  عام  قوانین است مجاز دولت
هـا از    انسـان  لـزوم پیـروی  .  بیاورنـد  تواننـد دوام  ها نمی    دولت ،ها  انسانبدون پیروی   . 2
 از   بران  فرمان   اقناع   برای   است   توجیهی  مشروعیت.  ها است  داشتن آن دولت   ها مشروع   دولت
   طرف   یک   که   است   سیاسی   نابرابری   نوعی   متضمن  روایی  فرمان   زیرا هر نوع   ؛نگا  دهند  فرمان

 .بران  فرمان  دیگر آن گیرند و طرف  قرار می روایان  و فرمان  حاکمان آن
   توجیهـات    این . است   گرفته   صورت  روایی  فرمان   برای  یگوناگون  از قدیم، توجیهات  . 3

   مبتنـی   و شیعی، که  اسالمی  مشروعیت نظریه.  است  تقسیم  قابل ی و غیر اله  الهی  در دو دسته  
هـا     انسـان  ،  نظریه  در این .  است   الهی   مشروعیت  های   نظریه   است، از نوع     قرآنی  های  بر آموزه 

   انسان، حـق     خالق   عنوان  تنها خدا، به  .  ندارند   سیاسی   سلطۀ   و حق    والیت   بر دیگری   یک  هیچ
   واجد شرایط    و فقهای   ، امامان پیامبران  خداوند از طریق  .  را دارد    انسان   دادن  فرمان   برای  ذاتی

   الهـی   رهبـران .  اسـت   ها قـرار داده      خود را در اختیار انسان      فرامین)  و عدالت    فقاهت  شرط(
   از رهبـران    اگـر مـردم   . دهند   می   تشکیل   حکومت   مردم   الهی، با همکاری     فرامین   اجرای  برای
  کت مشـار    الهـی    و فـرامین     منویـات    تحقـق    در جهت  ، دیگر   عبارت   نکنند و به     اطاعت  الهی

   دینـی    حکومـت    تشکیل   به  ، موفق دارند   الهی   مشروعیت   که   این  باوجود الهی،    نکنند، رهبران 
گیـرد    خود را از خدا می       مشروعیت  از سویی :  دارد   دو پایه    دینی  نخواهند شد؛ زیرا حکومت   

 . وابسته به مردم است  عینی تحققاین جامعه برای    دیگر قدرت و از سوی

                                              
  ترجمـۀ ( فقیـه،    ولـی   و اختیـارات   ون  شـؤ :  از   نقل  به. 135  ص،  2 الحیاۀ، جلد     تبۀ تفسیر القرآن، بیروت، دار مک       فی   البیان  ، مجمع  طبرسی 1

 .  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  و انتشارات  چاب  خمینی، سازمان  امام  حضرت  البیع  از کتاب  فقیه  والیت مبحث
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 بـر     اسـت    الزم   و مـردم، هـر دو گـروه          اسالمی، رهبران    سیاسی   نظام   از تشکیل   پس. 4
   سیاسـی   نظـام   و کـارگزاران   رهبـران   آزادی، دیگر  عبارت  کنند و به    عمل   الهی   قوانین  اساس
 را    از آن    تخطـی    اجـازۀ   یـک    و هـیچ     است   الهی   حدود و مقررات     در چارچوب    و مردم   دینی

 .ندارند

   اسالمی  سیاسی  نظام  اهداف.5
  گوناگون  های  گرایش  دانشمندان  مورد توجه   سیاسی   نظام  های   و کارویژه    اهداف  چیستی

  تـوانیم   مـی  ،اینوجود  با  . ت اس   بوده  ی و فرهنگ    هنجاری   علوم   و نیز دانشمندان     سیاسی  علوم
  ثرترین  مؤ.  است  ها بیشتر بوده     و کارویژه    اهداف  ها در تعیین     حوزه   برخی   تأثیرگذاری  بگوییم
 خیـر و      تعیین   رسالت   سیاسی   زیرا فلسفه  ؛ است   بوده   سیاسی   فلسفه ، ا کنون  از دیرباز ت    حوزه
 بـر فیلسـوفان،       عـالوه  ،  اسـالم   در جهان . ت اس   خود قائل    را برای    سیاسی   نظام   در عرصه   شر

. انـد    داشـته   تری   بیش   فقها نقش   اند و بلکه     بوده  کننده   تعیین   عرصه   و فقها نیز در این      متکلمان
 نظر   به. اند   شده   عرصه   وارد این    فعالی   صورت   نیز به    سیاسی  شناسان   جامعه ، معاصر  در جهان 

   سیاسـی   هـای    نظـام    بـرای    هدف   تعیین   به   دست   که  کسانی   درمیان   عمده  رسد دو گرایش    می
   کـه    دیگـری    دارد و گـرایش      و هنجـاری     ارزشی  های   دغدغه   که  گرایشی: اند وجود دارد    زده

   در گـروه     سیاسی، فقها و متکلمـان       فیلسوفان  نوع.  دارد   و غیرهنجاری    توصیفی   حالت  عمدتاً
   اول  ما از سنخ  بحث  که  است روشن. گیرند  قرار می  دوم   گروه  در  شناسان   جامعه   و اغلب   اول
   مباحـث   ایضـاح   بـه  تواند از جهـاتی   می   دوم   گرایش   نظرات   به  ای   اشاره ،  حال   در عین  .است
 . کند  کمک  اول دسته

  ام و استمرار نظـ   همبستگی  پارسونز، عوامل  ویژه  کارکردگرا، به شناسان  جامعه  از دیدگاه 
 را    زنـدگی   ها غایـات    ارزش. ها  ها، هنجارها، نهادها و نقش      ارزش:  چهار چیز است    اجتماعی

   خـواهیم   کـه  چنـان . کنند  می  و سو هدایت     سمت   آن   را به    افراد جامعه    و رفتار و عمل     تعیین
   بـه   کـارکردگرا   شناسـان   جامعـه .  و فقها مورد تأکیـد اسـت         فالسفه   در میان    بحث   این  ،گفت

 ایجاد همبسـتگی،     ها، یعنی    آنها کارکرد ارزش     برای   ندارند، بلکه   ها کاری    ارزش   این  محتوای
   اجتمـاعی    عمل  های  آیند و قواعد و روش       وجود می   ها به    ارزش  هنجارها در سایه  .  است  مهم
در . دهنـد   مـی    خود را نشـان      هر جامعه    حقوقی   نظام  هنجارها در قالب  . دهند   می   دست  را به 
 کارکردگرا از کارکرد     شناسان  کنند، جامعه    می   هنجارها بحث    از محتوای   دانان  حقوق   که  حالی

هـا    سـتند و نقـش    ها و هنجارها ه     نهادها تبلور ارزش  . کنند   و گو می     هنجارها گفت   اجتماعی
ارهـا را در  هـا و هنج   ارزش  هستند که  اجتماعی   از نظام    هر حوزه    در درون    کارویژه  مجموعۀ

 .کنند  می  نهادها اعمال درون
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   را باید انجام     اصلی   و استمرار خود چهار کارویژه       حفظ، تداوم    جهت   اجتماعی  هر نظام 
   و حل    اجتماعی؛ ایجاد همبستگی     و همبستگی    نظم  حفظ:  عبارتند از    چهار کارویژه   دهد؛ این 

 را    چهـار وظیفـه      همـین   ای   هر جامعه    سیاسی  ظامن.  با شرایط    و انطباق    اهداف   به  منازعه؛ نیل 
   اجتمـاعی    و همبسـتگی    بخشـی   دار انسـجام     عهـده    اساسی   و قانون   ایدئولوژی. دهد   می  انجام
دار    عهـده    اداری  نظـام .  دارنـد    را بر عهده     منازعات   حل   قضائیه   و قوه    قضایی  دستگاه. هستند
 قواعـد و قـوانین،        روز کردن    دیگر از منظر به      قوای   کمک   به   مقننه   و قوه    است   اهداف  تحقق

 ، کشـور    دیپلماسی   دستگاه   که  چنان. دهد   می   متغیر و جدید را انجام       با شرایط    انطباق  کارویژۀ
 1. است  بیرونی  با محیط دار انطباق عهده

. آید  نهادها برنمی  دیگر   از عهدۀ    که   است   هر نهاد چیزی     کارویژه  ،شناسان  از منظر جامعه  
 مانند نهـاد حکومـت، نهـاد خـانواده، نهـاد        نهادهایی شناسان  جامعه  که   است   اساس  بر همین 

   انسـان    زنـدگی   و ضـروری     اساسـی    را از نهادهـای      و تربیت، نهاد اقتصاد و نهاد دیـن         تعلیم
   لیبـرال    فالسـفۀ    که  ی در حال  .نظر مشترکی ندارند    اهداف،  ربارۀ د   سیاسی   فیلسوفان 2.ندندا  می
   سیاسـی    فالسـفه  3، تأکیـد دارنـد      سیاسـی    زنـدگی    و نهایی    غایی   هدف   عنوان  به» آزادی«بر  

   سیاسـی    فالسـفۀ  4.ورزند   اصرار می   طبقه   بی  جامعۀو  » عدالت« بر     و سوسیالیست   مارکسیست
 5.دانند  می  اساسی  و هدف اییرا مقصد نه» هللا ااءلق«و »  خدا  به قرب « مسلمان

   و نهادهـای     ارکـان    تمـام    کـه    است   چیزی   سیاسی   از منظر فیلسوفان     سیاسی   نظام  هدف
 از    یکی  کنند و نه     می   تالش   آن   به   رسیدن   در جهت   دهد و همه     می   را جهت    سیاسی  اجتماعی
 . نهاد حکومت  مثل  اجتماعی نهادهای
   سیاسـی   اگـر نظـام    که  است  ای   و وظیفه    خدمت  نهگو   آن ،  اسالمی   سیاسی   نظام  ویژه کار

   اسالم   سیاسی   نظام   اساسی   شیعه، کارویژه   از منظر علمای  .  نخواهد شد   نباشد انجام » اسالمی«
  هـا در نظـام    و برنامـه   تصـمیمات   تمـام ، در واقـع  .  خداوند اسـت     به   تقرب   برای  سازی  زمینه

 و    اسالم   احکام   اجرای   مثل   دیگری  اهداف.  است   هدف   همین   تحقق   در جهت    اسالم  سیاسی
   دولـت    کـه    اسـت    کارویژه   همین سبب  به. آیند   می شمار   به   میانی   از اهداف   دالت ع  یا تحقق 

                                              
  ، ص 1374 دوم،    ، تهران، نشر نی، چاپ    ) سیاسی   در زندگی    اجتماعی   نیروهای  نقش( سیاسی،    شناسی   بشیریه، جامعه   حسین: به.  نک 1

84 - 88. 
 .1372 معاصر،  فرهنگ:  سوم، تهران  ثالثی، چاپ  محسن شناسی، ترجمه  جامعه  به  بروس، درآمدی کوئن: به.  نک2
 .1380 تهران، نشر نی، کاری،  و محافظه لیبرالیسم:  بیستم  در قرن  سیاسی های  اندیشه  بشیریه، تاریخ حسین: به.  نک3
 1376 مارکسیتی، جلد اول، تهران، نشر نی،   سیاسی های  بیستم، اندیشه  در قرن  سیاسی های  اندیشه  بشیریه، تاریخ حسین: به.  نک4
  قـالب  ان  خمینـی، آیـین   امـام . 246 - 226  تـا، صـص    اسالمی، بـی   در قرآن، قم، انتشارات  تاریخی های   سید محمدباقر صدر، سنت    5

 .)41  ، ص1373 خمینی، تهران،   و نشر آثار امام  تنظیم سسه ، مؤ»ره« خمینی  و آرأ امام  از اندیشه ای گزیده(اسالمی، 
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   در اینجـا بـه     .باشـد   یهـای   ویژگی باید     سکوالر و غیر دینی     های   با دولت   اسالمی، در مقایسه  
 :کنیم  می  اشاره زات ممیهای آن ویژگی ترین مهم

   وصـف   یـا بـه   )  پیامبر و ائمه    مثل (  اسم   به   دولت   دینی، رئیس    در دولت    شد که   گفته. 1
   چنـین    غیـر دینـی     های   در دولت    ولی ؛شود   می   خدا تعیین   از جانب )  شرایط   جامع   فقیه  مثل(

 از   نقـالب، نظـر بعضـی      زور، وراثـت، کودتـا، ا       ها از طریق     نظام   در این    دولت  رئیس. نیست
   نیـز رضـایت      دینـی    دولـت   البته. شود   می   انتخاب   مردم   اکثریت   قدرتمند و یا رأی     های  گروه
 .  دارد  همراه  را به مردم

 در    دینـی    دولـت   کند کـه     می   ایجاب   دینی   دولت   رهبر و رئیس     الهی  منشأ مشروعیت . 2
   و خرد بشـری      یا بر عقل     غیردینی  های  دولت. د کن   مستقر شود و عمل      الهی   احکام  چارچوب

 . و یا هر دو  حاکمان ها و تمایالت استوارند و یا بر خواسته
 .  است  شرعی  واجب  دینی  در دولت  از حاکمان اطاعت. 3

  انفسـهم    ال یجدوا فی     ثم   فیما شجر بینهم   ک یحکمو   حتی  منون   ال یؤ  کفال و رب   
 )65/نسا( وا تسلیماً و یسلم  مما قضیت حرجاً

   کـه    مگر آن  ، نیستند   ایمان   اهل   حقیقت   به   اینان   تو که    خدای   به  قسم!  است   چنین   نه
 سـود و     بـه  (  که   هر حکمی    به   کنند و آنگاه     تنها تو را حاکم      و نزاعشان   در خصومت 

   فرمان   تسلیم   و دل   ن از جا    و کامالً    نداشته   در دل    اعتراضی  گونه  هیچ ، کنی)  آنها  زیان
 .تو باشند

   در فـرض     و بلکـه     نیسـت    واجـب   منان   بر مؤ    غیر دینی    از حاکمان    اطاعت   که  در حالی 
 .  است  حرام اولیه

گیرد    خود می   را به ... و  » نفاق«،  »محاربه«،  »بغی «  عنوان   دینی   دولت   با رئیس   معارضه. 4
  هـای   با دولـت   معارضه  خواهد شد؛ بر خالف     روی اخ   و عقاب    شرعی  های   عقوبت  و موجب 

 . است  پاداش  مستلزم  ضد دینی های  با دولت  معارضه، از منظر دینی. سکوالر و غیر دینی
 و    دنیوی   سعادت   ضامن ،  است   و احادیث    از قرآن    برخاسته   دینی، چون    دولت  قوانین. 5
   خـدا و سـنت      کتـاب .  غیـر دینـی     هـای    دولـت    قـوانین    بـر خـالف    ؛ ها اسـت     انسان  اخروی

 . است  اسالمی  دولت  قوانین اساس) ع(معصومین
   خداونـد متعـال      از رضـایت     و اطمینان    شریعت   اجرای   دینی   دولت   دغدغه  ترین  مهم. 6
 1.است

   غیـر دینـی     هـای    و نظام    بر دین    مبتنی   سیاسی   نظام   بین  میان  توان   نیز می    دیگری  تفاوت
 ، در واقـع  .  است   قانون   و اهداف    رهبران، قانون    در باب    تمایز و تفاوت    ترین  د، اما مهم  برشمر

                                              
 .31 - 20   در اسالم، پیشین، صص  و دولت  سیاسی داود فیرحی، نظام: به.  نک  بحث  این  تفصیل  برای1
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   سـرایت    دینـی    دولـت    ارکان، عناصر و محتویـات     ،ا اجز   تمام   به   دینی   دولت   الهی  مشروعیت
 .کند می

  نـی  و دی   اسـت » نهـاد حکومـت    «یژه و  از وظایف  کارها   گفتیم، برخی   چه  آن   به  با توجه 
 امنیـت،    تـأمین   از قبیـل  ؛گذارد   نمی   در آنها تأثیر مستقیم      سیاسی   نظام   بودن   یا غیر دینی    بودن
   وظـایف  ، دیگر   عبارت  به.  آن   و امثال    منازعه   و پرورش، حل     رفاه، آموزش    نظم، تأمین   حفظ

   و معیشـتی     و اقتصـادی     مـادی، دنیـایی      وظـایف    بـه    مربـوط   یکـی : ها دو بُعد دارد     حکومت
   به   پژوهش   در این    و نگارنده   ها است    دولت   تمام   بین   مشترک  لهئ مس   این   که  ها است   حکومت

   و معنـوی     ارزشـی    مسـائل    به   دیگر مربوط   بخش. پردازد   نمی   و اهداف    از وظایف    بخش  این
بخشد    می   و جهت    رنگ  نیز   مادی   اهداف   به   معنوی   اهداف   همین ،  اعتقاد نگارنده    به  است که 

 قـرار     مورد بررسی    شیعه   علمای   در اندیشه    قسمت   این .دهد   تأثیر قرار می     تحت  ا را هم  و آنه 
  علمـای    میـان    مشترک   مبانی   عنوان   آنها به    قرآنی   از مستندات   در اینجا برخی  . خواهد گرفت 

 : قرار زیر است  به  اهداف  ترینمهم.  خواهد شد  بیان شیعه

  خدا  به  قرب  در جهت  انسان  هدایتـیک 
 :کنیم  از آنها را ذکر می  برخی  وجود دارد که  زیادی  آیات  باره در این

ٌصـراط    الـی    ربهـم    النور بأذن    الی   الظلمات   من   الناس   لتخرج ک الی   انزلناه  کتاب   
 )1/ابراهیم( العزیز الحمید

 و    را از هـر تیرگـی        تا مردم    تو فرو فرستادیم     سوی  به را     ما آن    که   است   کتابی   قرآن
   بـه  ها و رساندن  از ظلمت  رهانیدن   این   نور برسانی؛ البته     را به    و آنان    برهانی  تاریکی
 .باشد  می  پروردگار آنان  دستور و اجازۀ نور، به

النور  الی  الظلمات  من  آمنوا یخرجهم  الذین  ولیهللا  )257/بقره( 
 .برد  نور می  سوی ها به اند، آنها را از تاریکی  آورده  ایمان  که  است  کسانی  خدا ولی

 خدا؛   به  آیه  داد و در این نسبت) ص( اکرم  رسول   را به    مردم   ساختن   نورانی ،  اول  در آیه 
 1. اصالت  به کند و نه  می  خدا عمل  و ارادۀ  اذن  و به  خدا است  کامل، خلیفۀ زیرا انسان

 و یعلمهـم     و یـزکیهم     آیاتـه    یتلوا علـیهم     منهم   رسوالً  میین   األ   فی   بعث  هو الذی   
 )2 / حج(  مبین ضالل  لفی  قبل انوا من ک  و ان الحکمۀ و  الکتاب
 تـا بـر       برانگیخت   مردم  ر از همان  ا بزرگو   پیغمبری   اُمی   عرب  میان   که   خدایی   اوست

   آسمانی   کتاب   و احکام    سازد و شریعت     کند و آنها را پاک       را تالوت    الهی   آیات  آنان
   و گمراهـی     جهالـت    در ورطـۀ     همـه  ،  از ایـن     پیش   که   بیاموزد با آن     الهی  و حکمت 

 .بودند

                                              
 .101  ، ص1378، اقم، نشر اسر و عدالت،  قاهت ف  فقیه، والیت  آملی، والیت  عبدا جوادی1
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و نهوا   و امروا بالمعروف الزکاۀ و آتوا  الصلوۀ اقاموا   االرض  فی  مکناهم  ان الذین 
 )41/حج(  المنکر عن

   آنهـا قـدرت      بـه    در زمـین     هـر گـاه      هستند که   کسانی)  الهی   و یاوران   منان  مؤ( آنها  
 از    و نهـی     معروف  کنند و امر به      را ادا می    دارند و زکات     پا می    نماز را به   ، ایم  بخشیده
 .نمایند منکر می

 و    است   زمین   روی  در  منان   مؤ   به   بخشیدن   قدرت   معنی  به»  االرض   فی  مکناهم « تعبیر به 
 1. دارد  اشاره نمنا  در نزد مؤ  سیاسی  و نظام  دولت  و رسالت  و هدف  دولت  تشکیل  به بنابراین

کمـا     االرض   فـی    لیسـتخلفنهم    و عملـوا الصـالحات       آمنوا منکم    الذین  اهللا وعد 
 بعـد    من یبدلنهم و ل  لهم  ارتضی  الذی  دینهم   لهم   و لیمکنن    قبلهم   من   الذین  استخلف
 )55/نور(  شیئاً  بی نو ال یشرک یعبدوننی   امناً خوفهم

 در    فرمود که    وعده ، آورد و نیکوکار گردد      ایمان   از شما بندگان     که   کسانی   و خدا به  
   صـالح    امـم   کـه  چنـان )  اقتدار بخشد    گذشته  های   امت   جای  و به ( دهد     خالفت  زمین

   آنـان    پسندیدۀ   دین ،  بر خالفت    خود شدند و عالوه      پیشینیان   جانشین   سلف  پیامبران
  منـان   مـؤ   همۀ  عطا کند و به   و تسلط    تمکین   ادیان  بر همۀ )  است   واقعی   اسالم  که(را  
   شائبه  هیچ   بی ،  یگانگی   مرا به    دهد که    کامل   ایمنی   از دشمنان    و اندیشه    از خوف   پس

 . کنند  و ریا پرستش شرک
   حکومت  تشکیل  از ثمرات  یکی  صراحت  به  شریفه  آیه،نمایید  می  مالحظه طور که مانه
 . است  دانسته  شرک  خداوند و حذف  را عبادت صالح

َلِیَعبُدُونِ ال  اِ  ًِنسَ  اال  وَ  الجِنَّ تُ ما خَلَق و   )56/ذاریات( 
 . عبادت  مگر برای  را نیافریدم  و انس  جن

   اسـالم    سیاسـی    نظـام    تأسـیس   ۀتواند فلسف    است، نمی    انسان   آفرینش   فلسفه  دتاگر عبا 
 .نباشد

 را    آنان   و سخنان    شده یادآور را     پیامبران   سرگذشت   که   در آیاتی    خداوند متعال   همچنین
 : که  است  آورده  مردمشان  آنها به  همۀ  را از زبان  پیام  است، این  کرده  نقل  مردمشان  به خطاب

ِربکم  وَ  ربی اعبُدُوا اهللاَ  یا قَوم .2 
   موانـع    خـدا و نفـی       سـوی    به   مردم   تقرب   در جهت    است   موظف   اسالمی  بنابراین نظام 

 .  کند  تالش عبودیت

                                              
 .35  ، ص1375 دوم،  ، چاپ)ع(طالب  ابی  بن  علی  االمام ، قم، مدرسۀ10   قرآن، ج  شیرازی، پیام ناصر مکارم  هللا ت آی1
   آیه ،  مائده   در سورۀ    چنین  هم. ست ا   آمده   و شعیب    هود، صالح    از زبان    ترتیب   به   پیام   این 85 و   73،  65،  59   آیات ،  اعراف   در سورۀ  2

   تکرار شـده     مجدداً   و شعیب    هود، صالح    از زبان  84 و   61،  50   هود، آیۀ   در سورۀ .  است   آمده   قومش   به   خطاب   مسیح   از زبان  72
ـ   کُـلٍّ   بَعَثنا فِـی   لَقَد وَ : است  کرده  پیامبران معرفی  همه  را پیام  پیام  این  خداوند متعال36   نحل، آیۀ    و در سورۀ    است أَنِ  رَسُـوالً ٍ ۀ أُم   

 .اعبُدُوا اهللاَ
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  عدالت  تحقق  برای  تالش  ویژه  و به  اسالم  احکام  مردم، اجرای  به خدمت  ـدو
 از آنهـا      بخشی   ناگزیر به    به   که   است   آمده   کریم   در قرآن    فراوانی   نیز آیات    زمینه  در این 

 :کنیم  می اشاره
 بِالقِسطِ   الناسُ   لِیَقُومَ   المِیزانَ   وَ   الکِتابَ   أَنزَلنا مَعَهُمُ    وَ  رسَلنا رُسُلَنا بِالبَیٍّناتِ  ا  لَقَد  
 )35/حدید(

 را فـرو      و میـزان     کتـاب    و بـا آنـان      دیم کـر    ارسـال    روشن   خود را با دالیل      رسوالن
 . پا دارند  به  و دادگری  قسط  تا مردم فرستادیم

 39/اعراف( )) بِالقِسطِ ی رَبّ مَرَا  قُل( 
 مـرا     اسـت   بگـو امـر کـرده     ]  کـه    اسـت   دسـتور داده  ) ص( پیامبر اسالم   خداوند به  [

 . قسط  به پروردگارم

 َ47/یونس() ) ال یُظلَمُونَ  هُم  وَ لقِسطِ بِا  بَینَهُم  قُضِیَ  رَسُولُهُم اءاًِذا جف( 
 . نشد ها ظلمی  و بدان  کرده  قضاوت  قسط  به  آنان  بین، آمد  پیامبرشان  که  هنگامی

َرَّسُولَ ال   یَتَّبِعُونَ  الَّذِین  ُمّ   اال   النَّبِی اال   وَ  تَّـوراۀِ ال   فِی  هُم   عِندَ   مَکتُوباً   یَجِدُونَهُ  ی   الَّذِ  ی   
   عَلَـیهِمُ  مُ یُحَـرّ   وَ  الطَّیٍّباتِ هُمُ لَ  یُحِلُّ  وَ  المُنکَرِ  عَنِ  یَنهاهُم  وَ  بِالمَعرُوفِ هُم   یَأمُرُ  ًِنجِیلِ
ـ   عَلَـیهِم   کانَـت  الَّتِی  اللَغ  َ   اال   وَ  هُم  صرَاِ   عَنهُم   یَضَعُ   وَ  ثَالخَبائ ـ   ذِینَ فَالَّ    وَ هِ آمَنُـوا بِ
 )157/اعراف( )لمُفلِحُونَا   هُمُ کَولئِا   مَعَهُ  أُنزِلَ ی  الَّذِ  اتَّبَعُوا النُّورَ  وَ  نَصَرُوهُ  وَ رُوهُعَزّ

   در دسـت     کـه    و انجیلـی     در تورات    که   و پیغمبر اُمی     کنند از رسول     پیروی   که   آنان
   هر نیکـویی    آنها را امر به   )  رسول   آن  هک(یابند     می  نگاشته)  را   و نشانش   نام ( آنهاست

 و هـر      را حـالل     و مطبـوع     پاکیزه   هر طعام    خواهد کرد و بر آنان       از هر زشتی    و نهی 
)  و نـادانی  از جهـل  (  را کـه   و مشـقتی   پررنج گرداند و احکام    می  پلید منفور را حرام   

 او گرویدنـد و    به  که  آنان پس ؛دارد  را برمی    همه ،اند   خود نهاده    گردن   زنجیر به   چون
 شـد     او نـازل     بـه    را کـه     او کردند و نوری      داشتند و یاری     نگاه   و عزت   از او حرمت  

 . عالمند  رستگاران  حقیقت  به  گروه  آن، نمودند پیروی
  پیـامبر    وظـایف   وقتـی . بر دارد  در   کنیم   ارائه  خواستیم   می   را که    چیزی   آن   آیه، عمدۀ   این

   او و وظیفـه      جانشـینان   ها اسـت، وظـایف       بدی   از تمام   ها و نهی     نیکی   تمامی   به مان دادن   فر
   بـه    خـدمت   ترین   بزرگ   همچنین .» موارد خواهد بود     پیامبر نیز همین     به   منتسب   اسالمی  نظام
 .آنهاست ندیشه از ا  و گمراهی  جهل نجیرهای ز  باز کردن مردم

 َّالمُنکَرِ   وَ اءِ الفَحش   عَنِ   یَنهی   وَ  قُربی ال  ی   ذِ اءِ اًِیت   وَ  ِحسانِ  اال   وَ   بِالعَدلِ  رُ یَأمُ   اهللاَ  اِن   
 )90/نحل(  البَغیِ وَ

   خویشـاوندان  اء و عطـ     بذل  دهد و به     می   و احسان    عدل   به   را فرمان   همانا خدا خلق  
 .کند  می  نهی  و منکر و ظلم  زشت کند و از افعال امر می

 و   و رهبـران   اسالمی  سیاسی   نظام   شامل   که   است   عام   دستور، دستوری    این   است  بدیهی
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 .شود  نیز می  حکومتی کارگزاران

   اسالمی  جامعه  موجود بر سر راه  خدا و تهدیدات  راه  با موانع  مبارزهسه ـ
   راه   سـد    از عوامـل     طاغوت، مأل، مترفین، احبار و رهبان        چون   عناصری ،  قرآن  در آیات 

   و حمیـت     در کنـار ابلـیس       و قـارون     فرعـون، هامـان      چون  هایی  نام. اند   آمده   حساب  خدا به 
 و    موسـی    جنـگ  1.آشـنا اسـت   همدمند   بـا قـرآن      کـه   کسانی  رای ب   نفسانی   و هواهای   جاهلی

   جنـگ   همان) ص( و پیامبر اسالم     ابوسفیان   و جنگ    است   و قابیل    هابیل   جنگ  فرعون، همان 
   جنـگ    همـان   معاصر     در تاریخ    حسینیان  یزید و    جنگ  که  چنان. است) ع( حسین  یزید و امام  

 را    از آیـات    برخـی .  اسـت  مریکـا و امـام    آ ،  و امـام     صـدام  ،  خمینی  م و اما   محمدرضا پهلوی 
 :خوانیم می

 َبِی نَ  جَعَلنا لِکُلّ   کَ کَذلِ  و  بَعـضٍ   یل اِ   بَعضُهُم  یُوحِی  الجِنّ   وَ  سِ االِن  ا شَیاطِینَ    عَدُو   
 )112/انعام( )وراً غُر  القَولِ زُخرُفَ

   و جـن   انـس  هـای   از شـیطان     و مخاصمانی    دشمنان   پیامبران   همۀ   و همانند تو برای   
  انگیـز بـه     ظـاهر و جهالـت       و خـوش     فریبنده   از آنها با سخنانی      بعضی   که  قرار دادیم 

 .دهند  می هام دیگر ال بعضی
 مـا    امروز جهان وضعیت بر ،دهد  می  را توضیح   گذشته   تاریخ  طور که   همان ،  آیه  محتوای

  گوناگون  ها و با ابزارهای     ها و قالب     در شکل    جهانی   تبلیغاتی  های   رسانه  کند که    می   تطبیق نیز
 کوشـند مـی  اینهـا    و امثال میس با ترور  بشر، مبارزه  از حقوق   دفاع   چون   زیبایی  و با شعارهای  

 . هند  دنیا را فریب مردم
َرسَلنا مُوسی ا   لَقَد  و  Ĥِوا  فَقـالُ    قارُونَ   وَ   هامانَ   وَ  عَونَ   فِر  لی سُلطان مُبِین  اِ     یاتِنا وَ  ب

   وَ  ا مَعَـهُ   آمَنُـو    الَّـذِینَ   اءنا قالُوا اقتُلوا أَبن    عِندِ  مِن  بِالحَقٍّ  هُم  اء  فَلَما ج    ابٌ   کَذ  ساحِرٌ
 )23-25/  غافر( ) ضَاللٍ   فِی ال  اِ لکافِرِینَا   ما کَیدُ  وَ هُم ءاستَحیُوا نِسأَ
 و    فرعـون    سـوی    به   آشکار فرستادیم    و با حجتی    هامان   با آیت    را همراه   همانا موسی 

مـا     را از جانب  حق چون. پرداز است  دروغ  جادوگری  گفتند که  و قارون؛ پس   هامان
  اند بکُشید و زنانشان  آورده  بدو ایمان    را که    کسانی   آن  پسران:  داد، گفتند    ارائه   آنان  به

 .اثر است  و بی  کافران، گمراه چینی  و نقشه دشمنی. دارید  نگه را زنده
 بیاورند و اگر  توانند ایمان  نمی ها بایستند، مردم  در برابر فرعون  نباشند که  اگر موساهایی 

   حکومـت    از وظـایف     یکـی   بنـابراین .  کنند   خود را حفظ    توانند ایمان    بیاورند، نمی    هم  یمانا
خواهنـد     مـی    که   است   با اهریمنانی    است، مبارزه  پیامبران   راه   دهندۀ   ادامه   و اسالمی، که    دینی
 . خدا باشند  راه سد

                                              
   معـارض   نیروهـای    صـفحات   در این . 86 - 79   در قرآن، پیشین، ص      اسالمی   اندیشه   کلی  ای، طرح    خامنه   سید علی   اهللا  آیۀ:  به.  نک 1

 . است  شده  بررسی  پیامبران از منظر قرآن حرکت
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 : است ن و متدینا  اسالمی  دولت  از دیگر اقدامات  با شرک مبارزه

 وَ  ا مِنکُم   آؤُ  نا بُرَ  ا   قالُوا لِقَومِهِم    اذ   مَعَهُ   الَّذِینَ   وَ  یمَبراهِ ا   فِی   حَسَنَۀٌ   أُسوَۀٌ  کُم لَ  کانَت   
   حَتـی   بَداًا اء البَغض   وَ   العَداوَۀُ  کُمُ بَینَ   بَدا بَینَنا وَ     وَ  رنا بِکُم ف کَ   اهللاِ   دُونِ   مِن  بُدُونَمِما تَع 

 )35 تا 23/مؤمن( ) وَحدَهُ مِنُوا بِاهللاِتُؤ
   اقتدا کنید که  و اصحابش  ابراهیم  به  که  و نیکوست  بسیار پسندیده   منان   شما مؤ    برای
پرسـتید    خدا می  جای  به  شما که های ما از شما و بت  :  خود گفتند    مشرک   قوم  آنها به 

   و دشـمنی     ما و شـما کینـه        میان  میشه و ه   یمی و منکر شما    ما مخالف .  بیزاریم   کلی  به
 . آورید  ایمان  یگانه  خدای  تنها به  که خواهد بود تا وقتی

   آیات   و نیز تمام     از منکر آوردیم     و نهی    معروف   امر به    دربارۀ   از این    پیش   که   آیاتی  تمام
 از ذکـر آنهـا        که  اد است  استن   در اینجا قابل    پرستی   و بت    و ظلم    با شرک    مبارزه  جهاد و آیات  

   محـور روابـط      را کـه     آیه   و یک    داخلی   در حوزۀ    مهم   از آیات    یکی  فقط. نیمک  نظر می   صرف
 .آوریم می   است می اسال  امت خارجی

 مـا، اگـر       قیـام    اسـت    الزم   که   است   آیه   این ،  مسلمان   امت   به   و مربوط    داخلی  در بخش 
 . باشد  باشد، هللا یت با موفق  توأم خواهیم می

 4/ممتحنه( )) فُرادی  وَ  مَثنی  تَقُومُوا لِلهِ  أَن بِواحِدَۀٍ  عِظُکُم انَّما اِ  قُل(  
 اگـر بشـنوید و       که ( دهم   شما را پند می      سخن   یک   من   که   امت   ما، بگو به     رسول  ای

 خدا دو   برای  خالص شما     که   است   این   سخن  و آن ) شوید   می   هدایت   کنید البته   عمل
 . کنید  قیام  تنها در امر دینتان  یا هر یک نفر دو نفر با هم

   شـامل  شود و هم  می حکومتی   و کارگزاران  رهبران  شامل   هم ؛ است   عام   آیه   این  خطاب
 غیـر     بـا جهـان      اسـالمی    و امـت     برخورد دولت    مبنای   که  ای   آیه ولی ؛ مسلمان   مردم فرد فرد 
 . است  سبیل  نفی  اصل  است اسالمی

46/سبا() ) سَبِیالً  المُؤمِنِینَ  عَلَی  لِلکافِرِینَ  اهللاُ  یَجعَلَ لَن ( 
 . است  قرار نداده  تسلط  راه  ایمان  اهل  به  نسبت  کافران  برای گاه و خدا هیچ

که    اسالم سیاسی   نظام  پیش روی هدف ترین  مهم  که رسیم  می ه نتیج   این   به ، آمد  از آنچه 
 و   انـا هللا : خدا اسـت   به  قرب  و  اهللا   سیر الی  ،  انسان   تکامل ،کند   می   حرکت   آن  برای رسیدن به  

   بـر اجتمـاع، اجـرای        الهـی    و قـوانین     دیـن    حاکمیـت    از قبیل  ،  اهداف دیگر.  راجعون  انا الیه 
 و اخالقـی،   ، اقتصـادی  فـردی، سیاسـی، اجتمـاعی      امنیت   شریعت، استقرار و تحقق     مقررات
 و    همـه  ، نوعان   هم   به   و خدمت    نفسانی   و هواهای    و جهالت    شرکت   پروردگار و نفی    عبادت
 و   الهـی   و رهبـری پیـامبران    از ارسال هدفکه چرا .  است  مهم   هدف   آن   به  کننده   کمک ، همه

 .  است  قرب  مقام  به  شدن  نائل  برای  انسان  و تهذیب  تربیت  دینی  نظام تحقق

ُهَا االِنسان141/نسا() ) فَمُالقِیهِ  کَدحاً ک رَبٍَّ  اًِلی  کادِحٌ ک اًِنََّ یا أَی ( 
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   بـه   نایـل   سـرانجام   و خـدمت    در عبـادت    گیرت   پی   و تالش    تو با کوشش     انسان  ای
 . شد  خواهی  با پروردگارت مالقات

   مطلوب وضع   موجود به  از وضع  انتقال شیوۀ: سوم
   کوتاه، توفیـق     تا کنون، جز در مقاطع       از آغاز تاریخ     الهی   و اولیای   ، ائمه پیامبرانهرچند  

   و تشـکیل   بـر باطـل    حـق   تـاریخ، بـا پیـروزی       اند، اما در پایـان       نیافته   عادالنه   نظام  اییپ بر  به
   محقـق   عادالنـه  نظـام ــ    اهارواحنـا فـد  ـ   االعظم اهللا بقیۀ   حضرت  رهبری  به  صالحان  حکومت

   آن، از دیـدگاه    وجوه   عدالت، در تمام     ساز و کار تحقق     ترین  رسد مهم    نظر می   به. خواهد شد 
 ظهـور     تا انتظـار بـرای       است   الهی   و رهبری    و حقیقت    حق   به   مردم   کردن   آگاه ، و منظر الهی  

 . شود  محقق ان جه  در سطح  حضرت  جهانی  حکومت  و تشکیل  زمان امام
 حمـد     متخذ از سورۀ     پژوهش، که    این  ۀ در مقدم    شده   ارائه   نظری   چارچوب   به  با توجه 

انـد و یـا        شـده    سـاخته    انسـان   به وسیله    که   اجتماعی   سیاسی  های  ام نظ   بگوییم  توانیم  بود، می 
 : تصورند  قابل  کالن  مدل  خواهند شد، در سه ساخته
 و    خداونـد    رضایت   به   تقیدی  گونه  هیچ ، و استمرار خود    گیری   در شکل    که  هایی  نظام. 1

 اسـتبدادی،    هـای   هـا، نظـام     نظـام ایـن      بـه  ،  تعریـف   براسـاس ایـن   .  ندارند   مردم  نیز رضایت 
   طاغوتی، فرعـونی    های   نظام   که   است   و بدیهی   طبیعی. شود   می  گفته... دیکتاتوری، توتالیتر و    

 . کنند  جلوهیگوناگون  توانند در اشکال  و مکان، می  زمان  با مقتضیات سبو استبدادی، متنا
 را با خـود       مردم   اکثریت   رأی کوشندمی و استمرار خود      گیری  در شکل    که  هایی  نظام. 2
   دینـی   هـای    آمـوزه    بر اسـاس     نیستند و یا مقیدند که       الهی   رضایت   مقید به    باشند، ولی   داشته
   خوانـده    دمکراتیـک   هـای   هـا، نظـام      از نظـام     دسـته    ایـن  ،  تعریف  طبق.  ندهند  ام را انج   کاری
 .شوند می

   و رضـایت     الهـی    رضـایت   برآننـد تـا      ، و استمرار خود    گیری   در شکل    که  هایی  نظام. 3
  ه نامیـد   ساالر دینی    مردم   سیاسی  های  ها، نظام    از نظام    دسته  این.  باشند   را با خود داشته     مردمی

 : دارد  مرحله  سه  دینی  سیاسی  نظام  تحقق،  شیعی های  آموزه بر اساس. شوند می
   رهبـری    خـدا بـه      از سـوی     قرار اسـت     که   است   کسانی   و لیاقت    شایستگی ،  اول  مرحله

  ایـن . شـود    او نمـی     نصـیب    الهـی    باشد، حکم    نداشته   تا شایستگی    فردی  هیچ.  شوند  انتخاب
 . الظالمین  عهدی ال ینال:  فرمود  ابراهیم  به  خداوند متعال  که  است ی پاسخ همان

 از    جامعـه    امامـت    صـدور حکـم      مرتبه  مشروعیت.  است   الهی   مشروعیت ،  دوم   مرحله
 . است  خداوند متعال سوی

شـود تـا رهبـر        مـی سـبب      مـردم    و بیعـت    انتخاب. ست ا   مردمی   مقبولیت ،  سوم  مرحله
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   دینـی، بـه      اجتماعی   سیاسی  استقرار نظام .  را مستقر سازد     الهی  الید شود و بتواند نظام      مبسوط
   عادالنـه    و کارکردهای    ساختارها، قوانین    زیرا رهبر الهی   ؛ نیز خواهد بود     اسقرار عدالت   نیمع

 . شناسد را می
ر  د  که) ص(امبر اسالم پی: کنیم   می   تطبیق   نبوی   را بر حکومت    گانه   سه   مراحل ،  مثال  برای

 برخـوردار     و شایسـتگی     از لیاقت    سالگی   از چهل  پیش شد،    برگزیده   پیامبری   به  سالگی  چهل
 و بـا      در مکـه     فعالیـت    سـال    از سـیزده     نیز یافت، امـا پـس        مشروعیت   سالگی  بود، در چهل  

   دینـی    و سیاسـی    عی اجتمـا    نظـام    و توانسـت     ید یافـت     بسط ،  یثرب   از مردم    جمعی  پیوستن
   از سوی    رهبر الهی    عنوان  به) عج( مهدی  امام.  است   نیز چنین    مهدوی  حکومت.  دهد  تشکیل
 او در   آمـدن   بـرای    انتظـار مـردم      که   است  ظهور او زمانی  .  است   شده   منصوب   امامت  خدا به 
 بـا او      مـردم    و بیعـت     مردم   به وسیله   او   انتخاب   معنای   به   این  پیدا کند و     تحقق   جهانی  سطح
 .است

   دولـت    میـانی    هـدف    عنـوان    عدالت، به    تحقق ،  طور خاص    شد، به    گفته   بر آنچه   عالوه
  در حکومـت   دینـی،      دولـت    نهـایی    هـدف    عنـوان    خدا، به    به   و نیز تقرب     و مهدوی   اسالمی
 : خواهد شد  تسریع زیرهایبه شیوه) عج( مهدی حضرت

  اجتماعی  عدالت  مجری  عنوان  به  واحد جهانی حکومت  تأسیس. 1
 امـور بشـر، در   ادارهدار   عهده  رسمی دایت ه  ، با کانون  )عج( مهدی   امام   جهانی  حکومت

 و نیـز     گرایـی    محلی  های   و نیز تشدید کانون     گوناگون  های   قدرت  تعارض.  است   جهان  سطح
   یافـت    مهـدی    امـام    جهـانی   دارد، در حکومـت    وجـود      اکنـون    ملی، کـه     بر سر منافع    رقابت
   تأکیـد و تصـریح       اسـالمی   در روایات ) عج( مهدی   امام   جهانی   حکومت  بر تشکیل . شود  نمی
 : فرمود  که  است  شده نقل) ص(از پیامبر اسالم.  است شده

 روز    قرار داد، اگر از عمر جهـان، جـز یـک             راستین   آورِ   مرا مژده    که   کس   آن  سوگند به 
و [...]   کنـد       خـروج    مهـدی    کند، تا فرزنـدم      درازدامن   روز را بس     یک  نماند، خداوند همان  

 » و المغرب  المشرق  سلطانه و یبلغ « 1: برسد  گیتی  و غرب  شرق  به  مهدی حکومت
   اسـت، حکومـت     آمده) ص(پیامبر بزرگ اسالم     فرمایش   پایانی   در بخش    که گونه همان

 . فراگیر  است  حکومتی )عج ( مهدی ام ام جهانی

  عدالت ساز تحقق زمینه)  واحد دین (  شمول  جهان  مشترک های ارزش. 2
  هـای    فراگیـر، ارزش     دینـی    عنـوان    اسالم، به    دین ،)عج( مهدی   امام   جهانی  در حکومت 

                                              
 .191  ، ص52  نوار، ج  نیز بحاراأل؛] الدین کمال. [331  ، ص1  ، ج)افزای  نرم برنامه(، 2حادیث، نور   األ دین، جامع ال  اکمال. 1
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   زمـان    امـام    جهانی  حکومت. دهد  ها قرار می     انسان   را در اختیار تمام     شمولی   و جهان   مشترک
  :  است  شده نقل) ع( باقر از امام.  است شمول  جهان  مشترک های  و ارزش  جهانی واجد دین

 را    ایـن   هـا پیـروز سـازد، اگرچـه          دین   را بر همۀ     خویش   مهدی، دین    دست  خداوند به 
 1. نخواهند دینان بی

 :ست ا  معنا تأکید شده  نیز بر همین  کریم  در قرآن طور که همان

المشرکون  و لو کره  کله  الدین  علی لیظهره .2 
  اخالقی های  و ارزش  معنویت حاکمیت. 3

   اخالقـی  های  ارزش برایو  اب استذدر ع   معنویت  از بحران  کنونی ی دنیا   که  در حالی 
  ی اخالقـ   هـای    ارزش برخالف  هاییم تصمی گاهیبسا     و چه    نیست   را قائل    آن   شایستۀ  جایگاه

   را مداخلـه     اخالقـی   هـای    ارزش ، و اقتصـاد     سیاست   همچون هاییزمینه در    گیرند و حتی    می
   فضـایل   بـر معنویـت، تـرویج      مبتنـی    اسـت    حکومتی   مهدی   امام   جهانی  دهند، حکومت   نمی

 ؛یسـت روا ن   فرمان   فقط   زمان   امام   که   رو است    از آن    مسأله  این.  اخالقی   رذایل   و نفی   اخالقی
بـه شـمار   هـا نیـز    هـا و درسـتی    راسـتی   سوی  به گر مردم  و هدایت  کننده   راهنما، تربیت   بلکه
 و    دوسـتی    هسـت    رسـتاخیز قـائم، آنچـه        هنگـام   به«:   است   شده  نقل) ع( باقر  از امام . رود می

 3.» است یگانگی

  فراگیر  اقتصادی عدالت. 4
   جهانی  است، حکومت  نشده  دیده روز جایگاهی ام در جهان» عدالت «  برای  که  در حالی 

  در روایـات  .  خواهـد بـود      و اجتمـاعی     فردی، سیاسی، اقتصادی     بر عدالت    مبتنی   مهدی  امام
   کـه    رو است    از آن    و این    فقر و فقیر وجود نخواهد داشت        مهدی   در حکومت    که   است  آمده
 .شود  می  توزیع  مردم  در میان  درستی  به  و امکانات اموال

   هنگـام   او بـه  . دهـم    مـی    بشـارتتان     مهـدی    به«:  پیامبر فرمود  گوید   می  ابو سعید خُدری  
 از او خشـنود       و زمین    از آسمان   ساکنان. شود   می   برانگیخته   من   امت   مردمان، از میان    اختالف

»  درسـت   رسـتِ د«:  پرسـید   مـردی . کنـد    مـی    تقسـیم    درسـت    را درستِ   او مال . خواهند بود 
 4.» همه، مساوی میان: چیست؟ فرمود
 مهدی،  الزکوۀ؛  الی  محتاجاً  ال تَری  حتی  الناس  بینَ ی و یُسو«:   است  دیگر آمده در حدیثی

                                              
 . همان1
 . کریم  قرآن2
 .24   االختصاص، ص3
 .78  ، ص51   بحاراالنوار، ج4
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  یازمند و محتـاجی    دیگر ن    که   طوری  کند، به    رفتار می    مساوات   اموال، به    مردم، در تقسیم    میان
 1.شود  نمی یافت

  فراگیر  و سیاسی امنیتی  عدالت. 5
   در جوامـع     که   و در حالی     است   و ناامنی    و نزاع    کنونی، درگیر جنگ     دنیای   که  در حالی 

   در تمامی   امنیت) عج( مهدی   امام   جهانی   نیست، در حکومت     همگانی      متاعی   امنیت  ،امروزی
 وجـود     همـه    برای   و روانی    فردی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخالقی       آن، امنیت  هایجنبه

 : است  شده نقل) ع( علی  از امام  در فرمایشی، آمد چه آن. خواهد داشت
.  برویانـد   گیـاه   بایـد، ببـارد و زمـین    کـه  اگر قائم، رستاخیز کند، آسمان، چنان  

  در آن .  کننـد    سـازگاری    نیز با هم     حیوانات  حتی.  رود  ها بیرون   ها از سینه    کینه
   بـرود، نـه      درآید و تا شام      و زیور خویش، از عراق       زیب   با همۀ  روزگار، زن، 

 2. سازد  او را نگران ای  درنده  بیند و نه سبزه  بی  زمینی جایی
  فراگیر  فرهنگی عدالت. 6

   بـه  ؛ اسـت    بُعدی   یک   دانش   این  الً  او.  محدود است  های متعدد نبه بشر امروز از ج     دانش
   امـور معنـوی      بـه    و از توجه     است   کرده   مادیات   مصروف  ود را عمدتاً   خ   توجه   که   معنی  این

 و از     اسـت    آن  گـر و تولیدکننـدگان       سـلطه   هـای    در اختیار قدرت     دانش   این  ثانیاً.  است  غافل
  تری  یشرفته پ   خود دانش    که   مگر آنگاه  .شود   می جلوگیری   شدت   به   آن   شدن  عمومیانتشار و   

 و   دیگر   کشورهای   را به    شده   خارج   از رده   های  فرمول ، و در این صورت    بگیرندرا در اختیار    
 بشـر     و دانش    عقل ،)عج( مهدی   امام   جهانی  اما در حکومت   ؛فروشند   گزاف، می   های  با قیمت 

 .شود  می ها قرار داده  انسان  همه رس  در دست  محدودیتی  هیچ گردد و بدون شکوفا می
 :   است  شده  نقل)ع( باقر از امام

ها را تمرکز دهد و خردها و          توده   عقالنی   رستاخیز خویش، نیروهای     هنگام   ما، به   قائم«
 3. رساند  کمال  را به  خلق های دریافت

هـا بـا       زنـان، در خانـه       تا آنجا که   ، بیاموزند   و علم    شما حکمت    همۀ   به ،  مهدی  در زمان 
 4.نند ک  پیامبر قضاوت  خدا و سنت کتاب

 : تأکید کنیم  ذیل  بر دستاوردهای توانیم  می، آمد  آنچه  به با توجه

                                              
 .88   همان، ص1
 .104  ، ص10   بحاراالنوار، ج2
 .336  ، ص52   همان، ج3
 .352  ، ص همان4
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 و   تکـوین   در نظـام   کـه   اسـت   حقیقـی   امـری   و قرآنی  اسالمی های  در آموزه   عدالت. 1
 و    اجتمـاعی    در نظـام     کـه    اسـت    کـرده    را مکلـف     دارد و خداوند انسان      جریان   الهی  تشریع
 . برپا دارد را  نیز آن سیاسی
 را   مسیر الهی  انسان  که  است  این  به  و منوط   مشروط ،  انسانی   در جامعۀ    عدالت  تحقق. 2
 از مبدأ تا مقصد از        انسان   هدایت  ، برای ا و اولی   ، ائمه پیامبران   یعنی ، الهی  رهبران.  کند  انتخاب
 .د دارن  مأموریت  حق  حضرت  لطف  و بر اساس  خداوند متعال سوی

 و در     الهی پیامبران   رسالت  ، در تداوم  ا اوصی   و خاتم    اهللا  بقیۀ   عنوان   مهدی، به   حضرت. 3
   محقـق   جهـان   او در سـطح    آمدن   انتظار بشر برای     که   زمانی   از تاریخ، یعنی     مرحله   یک  پایان

 . خواهد نمود  محقق  را در سراسر گیتی شود، ظهور خواهد کرد و عدالت
   در سـطح     عـدالت    تحقـق   سبب) عج( مهدی   حضرت  به وسیله  و دنیا      دین  نظام  رهبری

   اجتماعی   نظام   تمام ،  طور کلی    و عملکردها و به     گذاری، ساختارها و نهادها، کارگزاران     قانون
   رهبـری    که   است   کسانی   و تمام    و جامعه    نظام   ویژگی ، جانبه   همه   و تعالی   تعادل. خواهد شد 

 .پذیرند  را می  اهللا  فرامین  و در واقع معصوم

   کریمه دولۀ   فی  الیک  انا نرغب اللهم
   و اهله  بها االسالم تعز

   و اهله  بها النفاق و تذل
   طاعتک  الی الدعاۀ  و تجعلنا فیها من

   سبیلک  الی القادۀو 
  خرۀ الدنیا و اآل کرامۀو ترزقنا بها 

 . الحمد و هللا


