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 ارحيم بسم اهللا ارحمن

  اسالمي مباني فكري حكومت

 واژه واليت 

يكي از پر استعمال ترين واژه ها در قرآن و حديث واژه واليت و مشتقات ديگر آنست, چون ولي, اولياء, والي , 

 واليت به معني سرپرستي و تصدي امر است كه در مورد شي ئ يا اشياء شخص يا اشخاص  موالي , تولي و ...

با معناي تصدي نيستند.  تحقق مي يابد و معاني ديگري هم چون دوستي و نصرت دارد كه آنها نيز بي مناسبت

واليت بر شي ء مانند واليت بر اموال موقوفه براي متولي وقف و بر شخص چون واليت پدر يا جد منسبت به طفل 

و بر اشخاص چون واليت ولي مسلمين كه بر افراد جامعه دارد , در همه اين موارد شخص ولي يك نوع تصدي و 

سر پرستي بر اموال و نفوس دارد و زمام امر آن شي ء و يا شخص و يا اشخاص در دست او است و به همين جهت 

 به شهر و شهرها و واليات گفته ميشد , چون شهر مكان و محلي بود براي والي و اعمال واليت.

بنابراين مفهوم واليت « در رابطه با جامعه » همان حكومت و زمامداري است و شخص حاكم را ولي مسلمين يا 

ولي امر مي نامند يعني كسيكه زمام امور مسلمين در دست اوست و شايد سر اينكه در فرهنگ اسالمي واژه واليت 

و امامت و امام بيش از ساير واژه ها در مورد حكومت بكار رفته است اينست كه حكومت در اسالم يك نوع 

سرپرستي و مسئوليت است, رهبري و الگو قرار گرفتن براي امت است, رابطه ولي و امام با مردم رابطه پدر و فرزند 

است و همانگونه كه يك پدر بر مصالح فرزندان و عالقه اي كه بكمال و سعادت آنها دارد با جديت كامل در امور 

آنان تالش مي كند و هدفي جز سعادت آنان ندارد ولي مسلمين هم سر پرستي پدر گونه اي براي جامعه اسالمي 

دارد و براي مصالح و سعادتمندشدن جامعه كوشش مي كند و همانطوريكه يك راهنما و رهبر الگوئي براي انسانها 

مي شود و هدفي جز رساندن آنان بارزشهاي واالي انساني ندارد حاكم و زمامدار اسالم هم جز امامي براي امت و 



رهبري براي رساندن آنها بارزشهاي انساني نيست پس انتخاب اين دو واژه بيش از واژه هاي ديگر به جهت تناسبي 

 است كه اين دو با نحوه و شكل و هدف حكومت در اسالم دارند.

  انواع واليت

 در اسالم به چند نوع واليت برخورد مي كنيم كه عمده آنها موارد زير است:

  واليت اهللا .١

  واليت رسول اهللا  .٢

  واليت امام  .٣

  واليت فقيه .۴

واليت فقيه از واليت امام و واليت امام از واليت رسول و واليت رسول از واليت اهللا سرچشمه مي گيرد و به تعبير 

ديگر اين سه نوع از واليت اهللا ناشي مي شوند. پس اساس واليت و حكومت در اسالم واليت اهللا است يعني در 

نظام مكتبي اسالم حكومت از آن خدا است و واليت و حكومت هاي ديگر از او ناشي شده و جلوه اي از واليت 

اهللا محسوب مي گردند , واليتنا واليه اهللا التي لم يبعث نبياً قط اال بها اين مطلب مضمون حديثي است از امام صادق 

 عليه السالم كه فرمود : ( واليت ما واليت خدا است آن واليتي كه هيچ پيامبري مبعوث نشد مگر بهمان واليت)

  واليت بر اساس جهان بيني اسالم

حكومتها و نظام ها به دو نوع مكتبي و غير مكتبي تقسيم مي گردند , حكومتهاي مكتبي رابطه مستقيمي با جهان 

بيني آن مكتب دارند زيرا هر مكتبي چه فلسفي و چه ديني , متكي بر جهان بيني است و تكيه گاه و زير بناي 

فكري هر مكتب , نوع برداشت و توجيهي است كه آن مكتب از هستي و جهان دارد و تمام قوانين و وظايف و 



دستوراتي كه مكتب ها به جامعه عرضه مي دارند و نظامي كه ضامن اجراي آن قوانين است همه نتايج جهان بيني و 

انسان شناسي و تلقي خاصي است كه هر مكتب از جهان واقعيت دارد, برخالف حكومتهاي غير مكتبي كه هيچ نوع 

 بستگي بمسائل جهان بيني و شناخت هستي ندارند.

ماركسيسم كه جهان را بر اساس « ماترياليسم ديالكتيك » تفسير و توجيه مي كند و تمام پديده ها و حوادث 

تاريخي را با همان اصول توجيه مي كند و زير بناي همه تحوالت و حوادث اجتماعي را تغيير در ابزار توليد مي 

داند قهراً نظامي بر اساس اين نوع از جهان بيني و فلسفه اجتماعي دارد بايد و نبايدهائي متناسب با انساني كه تنها 

 داراي بعد مادي است بجهان عرضه مي دارد.

براي شناخت نظام اسالم هم قبل از هر چيز ضرورت دارد كه جهان بيني و نوع تلقي اسالم را از انسان در نظر 

بگيريم تا نقطه نظرهاي اسالم در نوع حكومتي كه دارد مشخص شود و مشكل پاره اي از ابهامات كه مولود عدم 

 توجه به رابطه نظام و نوع جهان بيني است حل گردد.

 جهان بيني اسالمي

منظور از اين بحث مطرح ساختن جهان بيني اسالم نيست بلكه تنها منظور اشاره مختصري به مسائل كلي جهان 

بيني در اسالم است تا زير بناي فكري و اعتقادي حكومت اسالمي روشن شود. جهان آفرينش عبث و بيهوده نيست 

و خداوند حكيم آن را بي هدف نيافريده است جهان هدف و مقصودي دارد زيرا اعمال و افعال خالق جهان همه بر 

مبناي حكمت است و كار بي هدف از او هرگز سر نمي زند. جهان بر اساس سنتهاي الهي بسوي هدف معين خويش 

 در حركت است و هر آن و هر لحظه از فيض وجود بهره مي گيرد و به حركت خويش ادامه مي دهد.

انسان نيز عضوي از اين جهان هدفدار است او موجودي سرگردان نيست كه او را در جهان رها كرده باشند كه نه 

هدفي را دنبال كند و نه جهت و مقصدي براي او مشخص شده باشد. انسان فردي از اعضاي خانواده هستي است كه 



در آن زندگي مي كند تا باختيار خويش خود را با جهان هستي هماهنگ سازد و در مسير هدف و تكامل قرار 

 دهد.

همه موجودات جهان بر اساس سنتهاي الهي حركت خويش را در اين جهان انجام مي دهند و مسير معين هدايت را 

مي پيمايند و انسان در اين ميانه تنها موجودي است كه بايد مسير خويش را برگزيند و در انتخاب راه و جهت 

 زندگي خويش آزاد است.

به بيان ديگر نظام آفرينش بر اساس قوانين تكويني به حركت خود در جهتي كه خداوند معين كرده است ادامه مي 

دهد. ولي انسان در اين ميانه مختار است و به او امكان داده اند كه به خواست خويش زندگي را بر ان پايه تنظيم 

كند و بندگي خدا را برگزيند و با پيروي فرامين و دستورات الهي راه خود را در جهت تكامل بپيمايد. «و ما خلقت 

الجن و االنس اال ليعبدون» جن و انس را نيافريدم جز براي اينكه مرا عبادت كنند. عبادت و پرستش خدا محدود 

به نماز و روزه و ... نيست بلكه عبادت همه زندگي انسان و جوانب حيات را در بر مي گيرد . عابد و بنده خدا آن 

 كسي است كه خويش را در اختيار حق قرار دهد و آنچه او فرمان دهد اجرا كند و از آنچه نهي كند باز ايستد.

عبادت در تمام زندگي و مسائل ان چه اقتصادي و چه نظامي و سياسي و فرهنگي و ... جريان دارد و بايد در همه 

چيز و همه جا تسليم خدا و گوش به فرمان او بود. اكنون اگر انسان بخاهد در راه خدا و تكامل خويش گام زند 

بايد بر اساس بندگي خدا و دستورات او باشد و الزم است كه خداوند اين راه و مسير را به او نشان داده و او را به 

ان هدايت كند ، چون انسان به راه آشنا نيست و از هدف نيز آگاهي ندارد و سود و زيان خويش را نمي شناسد. 

«قال ربنا الذي اعطي كل شي ء خلقه ثم هدي» گفت پروردگار ما ان كسي است كه هر چيز را وجود بخشيده و 

 سپس هدايت كرده است.



خداوند همه موجودات را هدايت كرده و رهنمون شده است و انسان را در اين ميان به هدايت مخصوص خويش با 

فرستادن پيامبران برتري داده و راه را به او نمايانده و در انتخاب ان آزادش گذاشته است. «اناهديناه السبيل اما 

 شاكراً و اما كفوراً» ما راه حق و باطل را به انسان نشان داده ايم خواه شكر گزارد يا كفران ورزد.

  واليت ( تكويني و تشريعي ) الهي

بر اساس اين نوع از جهان بيني جامعه بايد تحت واليت اهللا قرار گيرد و هر نوع واليت و سرپرستي غير از واليت 

خدا نفي و مردود شود، زيرا همانطور كه همه موجودات تحت سرپرستي خداوند به سير و حركت خود ادامه مي 

دهند انسان هم از اين قانون كلي و سنت الهي مستثني نيست و بايد در واليت خدا قرار گيرد تا سير و حركتش با 

نظام كلي جهان هماهنگ باشد. انسان جزئي از جهان هستي است و اگر اين حقيقت را پذيرفتيم كه جهان با واليت 

و تدبير خداوند برپا است ناچار بايد انسان هم از قانون كلي جهان تبعيت كند و تنها واليت خداوند را بپذيرد با اين 

فرق كه موجودات ديگر بطور طبيعي و تكويني و بدون اختيار مشمول واليت و تدبير خداوند هستند ولي انسان در 

اين بعد با آزادي و انتخاب اين سرپرستي و واليت را مي پذيرد، اين نوع واليت كه حكومت قانون ايت واليت 

تشريعي نام دارد و لذا در قرآن با واژه اخذ يعني گفتن همراه شده است تا روشن شود كه نياز به پذيرش و انتخاب 

دارد و اين جامعه است كه بايد خود را، از حكومت طاغوتها رهائي دهد و واليت خداوند را بپذيرد تا به نور و 

رشد و كمال مطلوب نائل گردد در قران در آيات زيادي هر گونه واليتي غير واليت اهللا نفي شده است كه از جمله 

آنها آيات زير است: «قل اغيراهللا اتخذوتنا فاطر السموات و االرض» بگو آيا غير از خدا را ولي خود قرار دهم ، 

 خدائيكه پديد اورنده آسمان و زمين است.

در اين آيه واليت تشريعي خداوند بر جامعه بر واليت تكويني او يعني آفرينش زمين و آسمان متكي شده است و 

چنين استفاده مي شود كه تنها او كه پديد آورنده آسمان و زمين است سزاوار حكومت و سرپرستي انسان است. «ام 



اتخذوا من دونه اولياء فاهللا هو الولي و هو يحيي الموتي و هو علي كل شي ء قدير» آيا غير از خدا براي خود 

سرپرستاني قرار دادند و حال انكه تنها او ولي و سرپرست است و هم او است كه مردگان را زنده مي كند و بر هر 

 چيزي قادر و توانا است.

اين آيه نيز زير بناي واليت خداوند را بر انسان مسئله زنده كردن مردگان و قدرت او بر هر چيز قرار داده است. 

«مثل الذين اتخذوا من دون اهللا اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت» مثال آنانكه 

قرار دادند و گفتند غير از خدا اوليائي ( سرپرستاني ) را مثل عنكبوت است كه خانه اي براي خود انتخاب مي كند 

و بدرستيكه سست ترين خانه ها خانه عنكبوت است. بنابراين جامعه اي كه با نظام غير الهي اداره مي شود و غير 

از خدا بر انان حكومن دارد از بنيادي محكم و اساسي برخوردار نيست و همچون خانه عنكبوت پايه ها و اندامي 

 سست و لرزان دارد و در مقابل خطرات نمي تواند مقاوم باشد.

  واليت خداوند چگونه عملي مي شود؟

براي اجرا شدن واليت تشريعي خداوند در جامعه نخست بايد قوانين حاكم بر جامعه و اصولي كه خطوط اصلي 

يك نظام را ترسيم مي كند از طرف خداوند باشد و دومين شرط پياده شدن واليت اهللا آنست كه ولي امر از طرف 

 خداوند معين شود.

كم بر جامعه   قوانين حا

قران مجيد حكم را از آن خدا مي داند و پيامبران را موظف مي كند به حكم خدا فرمان دهند و حكم كنند و به 

مومنان و مردمان نيز دستور مي دهد جز حكم خدا و فرمان حاكمان الهي را نپذيرند و گردن ننهند و اگر به فرمان 

ديگران رفتند و به آنها روي آوردن نزد طاغوت رفته و فرمانبردار او شده اند. در آيات زيادي هر گونه حكم و 

 قانوني غير از قانون و حكم خداوند نفي شده است. «ان الحكم اال اهللا» نيست حكمي مگر براي خدا.



  «و من لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الكافرون»

  «و من لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم افايقون»

  «ومن لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الظالمون»

و هر كس كه حكم نكند بآنچه كه خدا نازل فرموده است پس آنها كافر و ظالم و فاسق هستند در اين سه آيه آنها 

كه بغير حكم خدا حكم مي كنند به صفت كفر و فسق و ظلم متصف شده اند زيرا انكار ربوبيت خدا يك نوع شرك 

به او است و خروج از طاعت اهللا و دخول در طاعت شيطان است ، اين هم كفر است و هم ظلم و هم فسق «و ما 

اختلفتم فيه من شي ء فحكمه الي اهللا» در هر چيزي اختالف كرديد پس حكم آن نزد خداوند است «مالهم من دونه 

من ولي و اليشرك في حكمه احداً» نيست براي آنان غير از خدا ولي و متصدي امري و شريك مي شود در حكم 

او احدي. در اين آيه نفي آيه شريك براي خدا در مسئله قانون گذاري و حكومت شده است ، پس پذيرفتن قانون 

غير الهي از هر مقامي شريك قرار دادن براي او در مقام قانون گذري و حكم است. قوانين حاكم بر جامعه را بر دو 

 نوع ثابت و متغير مي توان تقسيم نمود:

  الف : قوانين ثابت

قوانيني كه در وضع آنها از واقعيت انسان و فطرت ادمي در نظر گرفته شده است ثابت و غير قابل تغيير ناميده مي 

شوند در اينگونه قوانين انسان طبيعي اعم از شهري و بياباني، سياه و سفيد، قوي و ضعيف و در هر منطقه و هر 

زماني موضوع و مورد اين قوانين است. ابعاد مادي و معنوي انسان هر دو منظور گرديده است و بر همين پايه و 

اساس است يك سلسله اعتقادات و اخالقيات و قوانين فردي، اجتماعي، عبادي، سياسي، حقوقي و جزائي و ... كه 

 انبياء براي بشر از طرف خداوند آورده اند.



اين نوع قانون به نام دين و شريعت ناميده شده است و هيچگونه تغيير و تبديلي در آنها راه ندارد چون بر اساس 

فطرت و واقعيت انسان پي ريزي شده اند در مورد اينگونه از احكام و دستورات است كه از امام صادق ع نقل شده 

است: «حالل محمد حالل ابداً الي يوم القيمه و حرامه حرام ابداً الي يوم القيمه» حالل محمد ص حالل خواهد بود 

تا روز قيامت و حرام او حرام خواهد بود تا روز قيامت و منظور از فطري بودن دين هم همين است كه با فطرت 

انساني هماهنگ است و بر ساس فطرت وضع شده است. «فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا التي فطر الناس 

عليها التبديل لخلث اهللا ذلك الدين القيم» و از اينجاست كه مي بينيم در مكتب انبياء كه بر اساس جهان بيني الهي 

استوار است يك سلسله قوانين عبادي چون نماز ، روزه ، حج ، جهاد ، خمس ، و زكوه وجود دارد كه در ساير 

مكتبها و قوانين ساخته بشري نيست، زيرا با شناختي كه مكتب انبياء از بشر دارد اين نوع از قوانين براي پرورش 

 بعد معنوي و جهت دادن به حركت و سير انساني و نيل به لقاء الهي و قرب حق ضروري است.

  ب : قوانين متغير

قوانين متغير و غير ثابت آن سلسله مقرراتي است كه بر اساس نيازها و مصالح تدريجي بشر وضع مي شود و با از 

بين رفتن موضوع و با تغيير ان منتفي و يا تغيير ي يابد، مثالً زماني كه بشر با اسب و االغ و استر مسافرت مي كرد 

نيازي به مقررات شهري و بياباني و دريائي و هوائي كه امروز بر اثر پيدايش مراكب جديد وضع شده است نداشت و 

اگر روزي وسائلي ديگر اختراع كند و جاي اين وسائل را بگيرد قهراً اين قوانين هم جاي خود را به قوانين ديگري 

 خواهد داد.

امروز با روابط بين المللي كه وجود دارد انواع مقررات مربوط به تجارت و بزرگاني داخلي و خارجي و پيمانها و 

قراردادها و مقاوله ها و عهدنامه ها ضروري است كه در گذشته موضوعي براي آنها وجود نداشت. بنابراين هر 

اجتماعي ناچار از يك سلسله مقررات قابل تغيير و تبديل است كه با سير تدريجي و تكاملي اجتماع و تبديل و 



تغييري كه در اوضاع و احوال زندگي پديد مي آيد و خصوصيات زماني و مكاني اين مقررات نيز تغيير مي كند. با 

در نظر گرفتن دو نوع قانون ثابت و متغير اين مسئله قابل بحث و بررسي است كه چگونه در يك نظام اسالمي كه 

 قانون گذارش فقط خداوند است به اين دو دست مي يابيم.

  وحي در بيان قانون

قوانين ثابت و اليتغير كه اساس اديان و شرايع آسماني را تشكيل مي دهد توسط پيامبران الهي براي بشر آورده مي 

شود و وحي كه ارتباط بين انسان و ماوراء طبيعت است نقش روشني در بيان قوانين دارد و در نتيجه اين نوع از 

قوانين از طرف خداوند توسط رسوالن به بشر مي رسد و به نام شريعت و دين باقي و برقرار مي ماند و آنگاه كه 

انسان با استفاده از تعاليم آسماني رشد و كمال خود را در حدي رسيد كه قادر بر پذيرفتن و عمل كردن به نهائي 

ترين و كاملترين تعاليم و قوانين آسماني بود ، در اين شرايط با رسالت پيامبر (ص) آخرين و كاملترين قوانين را 

دريافت نمود و مسئله وحي و نبوت خاتمه يافت و اما قوانين متغير و موقت كه بر اساس نيازها و تبديل و تغييرها 

تدوين پيدا مي كند بايد توسط ولي امر مسلمين يعني كسي كه از طرف خدا اين اختيار به او محول شده است 

تدوين گردد، بلكه توسط افراد متخصص قوانين موسمي را وضع مي نمايد ولي بايد ار چهارچوب اصول كلي و 

 قوانين ثابت شريعت خارج نشود.

لذا از دو نظر بايد ولي مسلمين بر تدوين قوانين نظارت و اشراف داشته باشد، يكي از جهت اينكه با اصول و مباني 

اسالم خطوط اصلي مكتب آنرا تطبيق نمايد و ديگر اينكه اختيار و حق وضع اينگونه قوانين با ولي امر است و بدون 

نظر و امضاي او قانون رسمي ، يعني اسالمي و الهي نمي شود و اين همان اصلي است كه از ان بنان اختيارات والي 

نام مي بريم در اينجا مناسب است به كالمي از مرحوم عالمه بزرگوار فيلسوف عصر ، عارف عظيم الشان حضرت 

 آيه ا... حاج سيد محمد حسين طباطبائي در اين مسئله توجه شود مي فرمايد:



«همانطور كه يك فرد از جامعه اسالمي در اثر حقوقي كه از راه قانون ديني بدست آورده مي تواند در محيط 

زندگي ويژه خود هر گونه تصرفاتي (البته در سايه تقوي و بارعايت قانون) بكند مي تواند از مال خود تا حدي كه 

مصلحت مي بيند و دلش مي خواهد در وضع زندگي خود هر گونه توسعه داده و از بهترين خوراك و پوشاك و 

خانه و اثاث استفاده نمايد يا از بخشي از آنها صرفنظر كند و نيز مي تواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و 

ادعائي دفاع كرده و موجوديت زندگي خود را نگهداري نمايد ، يا به مصلحت وقت از دفاع خودداري كرده و از 

بعضي از حقوق خود چشم بپوشد و نيز مي تواند در راه كسب مخصوص خود فعاليت كرده و حتي روز و شب كار 

 كند يا طبق صوابديد خود روزي دستاز كار كشيده و به مهم ديگري بپردازد.»

همچنين ولي امر مسلمين كه از نقطه نظر اسالمي تعيين پيدا كرده باشد نظر به واليت عمومي ه در منطقه حكومت 

خود دارد و در حقيقت سر رشته دار افكار جامعه اسالمي و مورد تمركز شعور و اراده همگاني است تصرفي را كه 

يكنفر در محيط زندگي خود مي توانست بكند او در محيط زندگي عمومي مي تواند انجام دهد. او مي تواند در 

سايه تقوي و رعايت احكام ثابته ديني مقرراتي مثالًبراي راه ها معابر و خانه و كاشانه و بازار نقل و تحويل و كسب 

و كار و روابط طبقات مردم وضع نمايد مي تواند روزي امر به دفاع نموده و در تجهيزات لشكر و هر گونه مقدمات 

الزمه آن تصميم گرفته و به موقع اجرا بگذارد يا نظر بصالح مسلمين از دفاع خودداري كرده و يا معاهده اي 

 متناسب بگذراند.

مي تواند در پيشرفت فرهنگ مربوط بدين يا به زندگي مرفه مردم تصميماتي اتخاذ كرده و دست به عمليات وسيعي 

 خالصه هر گونه مقررات  بزند يا روزي چند رشته اي از معلومات را پس زده و از رشته ديگري ترويج كند.

جديدي كه در پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صالح اسالم و مسلمين تمام شود مربوط باختيارات 

والي است و هيچگونه ممنوعيتي در وضع و اجراء آن نيست، البته اين گونه مقررات در اسالم اگر چه الزم االجرا 

مي باشد و ولي امر كه به وضع و اجراء آنها موظف است الزم االطاعه است، ولي در عين حال شريعت و حكم 



خدائي شمرده نمي شود اعتبار اينگونه مقررات طبعاً تابع مصلحتي است كه آنرا ايجاب كرده و بوجود آورده است و 

به محض از ميان رفتن مصلحت از ميان مي رود و در اين صورت ولي امر سابق يا ولي امر جديد از ميان رفتن 

 حكم سابق و به ميان آمدن حكم الحق را به مردم اعالم داشته و حكم سابق را فسخ مي نمايد.

اما احكام الهي كه متن شريعت مي باشد براي هميشه ثابت و پايدار است و كسي، حتي ولي امر، نيز حق اين را 

ندارد كه آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد و به مالحظه از بين رفتن پاره اي از آنها در نظر او آنها را القاء نمايد. 

باتوجه به دو نوع مقررات ثابت و متغير نياز به مسئله وحي و وجود فردي از طرف خداوند به عنوان ولي امر 

مسلمين كه در همه زمانها بتواند در مورد قوانين مورد نياز اقدام به وضع و تدوين انها بنمايد روشن ميشود خواه اين 

فرد رسول اهللا باشد و يا امام معصوم (ع) و يا فردي كه در زمان غيبت امام معصوم (ع) از طرف او نيابت دارد. در 

هر حال براي تحقق يافتن اصل اول واليت الهي يعني مسئله قانون گذاري وجود فردي كه حق قانون گذاري را 

 دارد از طرف خداوند ضروري است.

  تعيين ولي امر از طرف خداوند

دومين شرط شرط پياده شدن واليت اهللا آنست كه ولي امر از طرف خداوند معين شود، خواه بصورت تعيين شخص 

باشد همانگونه كه در مورد پيامبر و امام معصوم (ع) چنين است يعني شخص پيامبر يا امام را خداوند ولي امر قرار 

داده است و يا بصورت تعيين معيارها و صفاتي باشد ك در هر فرد وجود پيدا كرد همانطور كه در واليت فقيه 

شخص خاصي براي اين سمت نصب نشده است بلكه واليت براي عنوان كلي و عام فقيه عادل قرار داده شده است 

اين نوع نصب را نصب عام مي نامند و باز در اين جهت فرقي نيست كه ولي امر واليتش جنبه اصالت داشته باشد: 

مانند واليت رسول و امام يا جنبه نيابت ، واليت فقيه در زمان غيبت اما ، زيرا در هر دو صورت واليت و 

اختياراتي كه ولي امر دارد بي واسطه يا با واسطه از طرف خداوند به او داده مي شود ، از اين جهت بايد ولي امر 



مسلمين و كسي كه در راس قواي سه گانه ، مقننه ، مجريه ، قضائيه قرر مي گيرد منصوب از طرف خداوند باشد تا 

 در نتيجه واليت اهللا توسط او تحقق يابد.

 الف : واليت پيامبران 

از مباحث گذشته به اين نتيجه رسيديم كه بري پياده شدن واليت الهي هم به مسئله وحي و نبوت نيازمنديم و هم 

مسئوليت واليت و سرپرستي جامعه بايد از ناحيه خداوند بعهده شخصي گذاشته شود. اكنون بايد اين مطلب بررسي 

شود كه به چه نحو و شكلي اين مسئوليت به فردي واگذار مي شود؟ دو نوع نصب و تعيين براي ولي امر و امام 

مسلمين در اسالم وجود دارد ، نصب خاص و نصب عام نصب خاص ، يعني منصوب شدن و قرار دادن فردي با نام 

و نشان معين براي رهبري و زعامت كه عده اي از پيامبران به همين شكل براي رهبري و امامت منصوب گرديده 

 سوره انبيا ء مي فرمايد: 73اند كه از جمله آنها ابراهيم و اسحق و يعقوب است كه پس از بردن نان آنها در آيه 

«وجعلنا هم ائمه يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات» يعني قرار داديم آنها را اماماني كه به فرمان ما هدايت 

 پس از آنكه نام بني 24در آيه ديگري در سوره سجده آيه  كنند و وحي نموديم به آنها انجام كارهاي نيك را. 

اسرائيل به ميان مي آيد مي فرمايد: «وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا» و قرار داديم از ايشان امامن و رهبراني كه به 

امر ما هدايت كنند. در مورد حضرت ابراهيم مي فرمايد: «قال انيجاعلك للناس اماماً» خداوند فرمود ما تو را قرار 

 داديم امام و رهبر.

«يا داوود انا جعلناك خليفه في االرض فاحكم بين الناس بالحق و التتبع الهوي فيضلك عن سبيل اهللا» اي داوود ما 

تو را جانشين خود در زمين قرار داديم پس بين مردم به حق داوري كن و از هوي پيروي نكن كه تو رااز راه خدا 

گمراه مي سازد. آيه اخير واگذاري حكومت را به حضرت داود نشان ميدهد . در آيات ديگر نيز اين مسئله تاييد و 

تاكيد مي شود و مردم نيز وظيفه دارند كه از پيامبران اطاعت كنند. تاريخ انبيا ء الهي از جمله زندگي پيغمبر اسالم 



خود بزرگترين دليل بر اين سخن است كه پيامبران حاكمان بر حق جامعه هستند و آنها تشكيل حكومت داده اند 

چنانكه پيامبر اسالم در مدينه تشكيل حكومت داد و خود به اداره آن جامعه پرداخت و براي جهاد لشگر بسيج كرد 

و ماليات ها را جمع آوري مي كرد و به اجراي حدود و قضاوت بين افراد مي پرداخت. پس اولين حاكمان الهي 

 پيامبران هستند كه از طرف خدا براي اين كار برگزيده شده اند و اولين حكومت را در تاريخ تشكيل داده اند.

 مقدم بودن واليت خدا و رسول بر واليت مردم از نظر قران 

در قرآن به آياتي بر مي خوريم كه مسئله مقدم بودن واليت خدا و رسول را بر واليت مردم نسبت به خود و اموال 

و شئون ديگر مطرح مي سازد. «و ما كان لمومن و ال مومنه اذا قضي اهللا و رسوله امراً ان يكون لهم الخيره من امرهم 

و من يعص اهللا و رسوله فقد ضل ضالالً مبينا ً» براي مرد مومن و زن مومنه نيست كه اگر خدا يا رسول خدا كاري 

را گذراندند و انجام دادند اينكه اختياري داشته باشد نسبت به آن كار انجام شده و كسيكه خدا و رسول را عصيان 

كند در گمراهي آشكاري واقع گرديده است. آنچه از اين آيه استفاده مي شود ، اينست كه اراده خدا و رسول بر 

اراده ديگران مقدم است و هر كاري را كه خدا و رسول انجام دادند ديگري را در ان اختياري نيست. «النبي اولي 

بالمومنين من انفسهم» پيغمبر سزاوارتر است به مومنين از خود آنها يعني حكومت پيامبر بر نفوس مومنين از 

حكومتي كه خود انها برخوردارند اقوي و اولي است. بنابر اين آيه ، رسول خدا هم در جان مردم و هم در مال مردم 

مي تواند تصرف كند انچنانكه خود آنها حق تصرف دارند بلكه حقي كه رسول خدا دارد، اقوي و اولي است. البته 

 بايد توجه داشت كه هيچگاه رسول خدا بر خالف مصالح عمومي و موازين اسالمي در موردي تصرف نحواهد نمود.

«فال و ربك اليومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً» 

قسم به خداي تو ايمان نمي آورند تا تو را حكومت دهند در آنچه را كه مورد اختالف آنها است سپس نيابند در 

پيش ود ناراحتي از آنچه را كه تو قضاوت نموده اي و تسليم شوند تسليم شدني. اين آيه نيز واليت رسول خدا را 



در قضاوتها و حكومتها و حل و فصل اموري كه مورد نزاع و اختالف است ثابت مي كند و الزم مي داند تسليم همه 

را در مقابل حكم رسول خدا. رسول خدا همين واليت را براي امير المومنين علي عليه السالم در روز غدير خم در 

حضور هزارها مسلمان قرار داد و فرمود: «الست اولي بكم من انفسكم» آيا من سزاوارتر نيستم به شما از خود 

شما؟ اين سوال اشاره است به آيه: «النبي اولي بالمومنين من انفسهم» كه اولويت پيامبر را از خود مومنين بر انها 

ثابت مي كند مردم در جواب سوال پيامبر گفتند : اري و اولويت پيامبر را تصديق نمودند سپس پيامبر عليه السالم 

 فرمودند: «من كنت مواله فهذا علي مواله» هر كس من ولي او هستم علي موالي او است.

  ب : واليت امام معصوم (ع)

به اعتقاد شيعه پس از ختم رسالت ، عهده دار حكومت و واليت ائمه عصومين سالم اهللا عليهم بودند ولي بر اثر 

عصيان پاره اي از مردم و شرايط خاصي كه در جامعه آنروز وجود داشت غير از چند سالي امير المومنين و چند 

ماه امام مجتبي سالم اهللا عليهما ائمه معصومين نتوانستند زمام امور را در دست گيرند و بر اساس تعاليم اسالم نظام 

 قسط و عدل را گسترش دهند.

ولي با وجود شرائط سخت و محدوديتهاي فراوان و خفقان شديد نتوانستند كتب و اساس نظام امت و امامت را كه 

ضامن قسط و عدل اسالمي و تحقق بخش حكومت و واليت اهللا است به جامعه عرضه نمايند و افرادي را در اين 

مسير تربيت كنند و انسانهاي نمونه اي كه نمودار يك جامعه اسالمي است بسازند و مبارزه يا طاغوتها و قدرتهاي 

شيطاني و غير الهي را بعنوان فريضه اي الهي به پيروان خود تعليم دهند و در تاريخ نيرومندترين گروه را در مقابل 

جباران و ستمگران با نيرومندترين منطق و كوبنده ترين سالح علمي و فرهنگي بوجود آوردند تا روزي كه موفقيت 

يابند و كاخ استبداد جباران وابر قدرتهاي جهان را فرو ريزند و چون روزي بشر آماده پذيرش چنين نظامي در 

سرسر جهان خواهد شد و بنابر وعده اي كه قران در چندين مورد داده است دين خدا بر جهان حاكم خواهد گرديد 



و روايات فراواني وعده قطعي به نابودي كفر و ظلم و خاتمه يافتن همه نظامهاي طاغوتي داده است و در ان روز 

انساني معصوم بايد تا اين وعده هاي الهي به دست او تحقق يابد و جز از انساني كامل و معصوم از گناه و خطا 

گسترش عدل و داد در سراسر گيتي امكان پذير نيست ناچار اخرين امام معصوم از انظار مردم پنهان گشت و از 

دسترس طاغوتها و درندگان آدم نما دور گرديد تا ذخيره اي براي انروز بشر باشد و بر ين اساس عقيده شيعه 

اينست كه دوزادهمين امام يعني حجه ابن الحسن العسكري سالم اهللا عليه ولي اهللا اعظم و امام امت است كه از انظار 

 غائب و جهان در انتظارش مي باشد.

 ج : واليت فقيه 

در زمانيكه امام معصوم از انظار عموم غائب و پنهان است ، براي آن دسته از انسانهائي كه در هر زمان و جداني 

بيدار و فكري آزاد دارند و بايد از تعاليم آسماني به هر مقدار كه امكان دارد بهره مند شوند و اگر قدرت پيدا كنند 

حكومتي اگر چه محدود به وجود اورند و نظام عدل الهي را پياده كنند معيارهاي مناسب با حكومت اسالمي ، از 

طرف امامان معصوم (ع) تعيين گرديده تا فردي كه واجد آنها است در اين مقطع حساس از زمان از امام (ع) نيابت 

كند و عهده دار واليت باشد و اين همان واليت فقيه عادل است اين نصب از اين جهت كه به شخص خاصي تعلق 

نگرفته است بلكه هر كسي كه واجد آن اوصاف باشد يعني فقيه ، عادل ، بصير و اگاه به زمان باشد مي تواند عهده 

دار واليت گردد و مقام نيابت را پيدا كند نصب عام محسوب مي شود زيرا با بيان اوصافي كلي كه قابل انطباق بر 

هر كس است كه واجد آن اوصاف باشد ولي مسلمين را ر زمان غيبت تعيين فرموده اند و شخص خاصي مورد نظر 

نيست و در فرضي كه يكي از افراد واجد اوصاف مذكور واليتش فعليت پيدا مي كند و عهده دار امامت مي شود و 

 در اين فرض مسئوليت از ديگران ساقط مي گردد.



اين نيابت نظير والياني است كه امير لمومنين علي عليه السالم براي استانها و شهرها تعيين مي فرمودند با اين تفاوت 

كه انان نائب خاص بودند و فقيه عدل نائب عام است. در زمان حضور ائمه ديگر هم اين نيابت و واليت براي فقيه 

عادل مخصوصاً در جاهائي كه دسترسي به امام معصوم نداشتند بوده است پس نصب عام اختصاص به زمان غيبت 

ندرد بلكه در زمان حضور نيز انطور كه از روايت عمر بن حنظله استفاده مي شود وجود داشته است اگر چه در آن 

زمان واليت به صورت زعامت و زمامداري نبوده بلكه تنها در حد قضاوت و فيصله دادن بين مردم در موارد 

 اختالف بوده است.
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داليل لزوم تشكيل حكومت اسالمي و واليت فقيه  



شكي نيست كه حكومت از ضروري ترين نيازهاي يك جامعه است و بدون حكومت اختالل نظام در اجتماع 

انساني پديد مي آيد و ادامه حيات اجتماعي امكان پذير نيست و از طرفي مي دانيم كه اسالم به همه نيازها و 

ضرورت هاي انسان پاسخ مثبت داده و براي آن قانون وضع نموده است تا آنجا كه براي مسائل غير ضروري و 

پيش پا افتاده نيز احكمي قرار داده است. نتيجه آنكه بايد در زمان غيبت امام (ع) نيز پيش بيني الزم را براي 

ضروري ترين و حياتي ترين مسائل جامعه كه حكومت است نموده باشد و نمي شود باور كرد كه اسالم براي اين 

مقطع از زمان كه ممكن است طوالني هم باشد هيچ نوع پيش بني نكرده باشد زيرا فرض اينكه در جامعه اي 

 حكومت اسالمي نباشد مساوي است با اينكه اسالم نباشد.

چه اينكه قوانين اجتماعي و سياسي اسالم از قبيل مسائل اخالقي و عبادي اسالم باقي مي ماند كه آنهم در يك 

حكومت طاغوتي و غير اسالمي بطور صحيح و كامل پياده نخواهد شد و در نتيجه هيچ يك از احكام ومسائل 

اسالمي بدون حكومت و نظام اسالمي بطور كامل اجرا نمي گردد. بديهي است كه اسالم براي همه زمانها و همه 

انسانها است و محدود به زمان پيامبر و ائمه اثني عشر سالم اهللا عليهم نيست. بنابراين براي حفظ نظام و پياده شدن 

اسالم كه قطعاً مطلوب و مورد خواست خداوند است حكومت هم مطلوب و خواسته او است و از اموري است كه 

 الزم است جامعه مسلمين در انجامش بكوشند.

  لزوم موسسات اجرائي

مجموعه قانون , براي اصالح جامعه كافي نيست براي اينكه قانون مايه اصالح و سعادت بشر شود به قوه اجرائيه و 

مجري احتياج دارد. بهمين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ( يعني حكم شرع ) يك 

حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در راس تشكيالت اجرائي و اداري جامعه 

مسلمانان قرار داشت . عالوه بر ابالغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسالم به اجراي احكام و 

برقراري نظامات اسالم همت گماشته بود تا دولت اسالم را به وجود آورد و در آن زمان مثالً به بيان قانون جزا 

اكتفا نمي كرد بلكه در ضمن به اجراي آن مي پرداخت دست مي بريد ، حد مي زد ، و رجم مي كرد . پس از رسول 

 اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد.

رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براي عقايد و احكام نبود بلكه همچنين براي اجراي احكام و تنفيذ 

قوانين بود . وظيفه اجراي احكام و برقراري نظامات اسالم بود كه تعيين خليفه را تا حدي مهم گردانيده بود كه 

بدون آن پيغمبر اكرم (ص) «مابلغ رسالته» رسالت خويش را به اتمام نمي رسانيد . زيرا مسلمانان پس از رسول 

اكرم نيز به كسي احتياج داشتند كه اجراي قوانين كند نظامات اسالم را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و 

آخرتشان تامين شود. اصوالً قانون و نظامات اجتماعي ، مجري الزم دارد ، در همه كشورهاي عالم و هميشه اينطور 

است كه قانون گذاري به تنهائي فايده ندارد . قانون گذري به تنهائي سعادت بشر را تامين نمي كند پس از تشريع 



قانون بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد . قوه مجريه آنست كه قوانين و احكام عادالنه دادگاهها را عايد مردم مي 

سازد بهمين جهت اسالم همانطور كه قانون گذاري كرده قوه هم قرار داده است ولي امر متصدي قوه مجريه هم 

 هست.

كرم (ص)   سنت و رويه رسول ا

سنت و رويه رسول اكرم دليل بر لزوم تشكيل حكومت است. زيرا اوالً خود تشكيل حكومت داد و تاريخ گواهي 

مي دهد كه تشكيل حكومت داد و اجراي قوانين و برقراري نظامات اسالم پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است 

والي به اطراف مي فرستاده ، به قضاوت مي نشسته و قاضي نصب مي فرموده ، سفرائي به خارج و نزد روساي 

قبائل و پادشاهان روانه مي كرده ، معاهده و پيمان مي بسته ، جنگ را فرماندهي مي كرده و خالصه احكام 

حكومتي را به جريان مي انداخته است . ثانياً براي پس از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده است . وقتي 

خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مي كند به اين معني است كه حكومت پس از 

رحلت رسول اكرم (ص) نيز الزم است و چون رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهي را بالغ مي نمايد 

 ضرورت تشكيل حكومت را نيز مي رساند.

 ضرورت استمرار اجراي احكام

بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را الزم آورده منحصر و محدود به زمان 

آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه احكام اسالم محدود به زمان و 

مكاني نيست و تا ابد باقي و الزم االجرا است و تنها براي زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود 

و ديگر حدود و قصاص يعني قانون جزائي اسالم اجرا نشود و يا انواع مالياتهاي مقرر گرفته نشود و يا دفاع از 

سرزمين و امت اسالم تعطيل گردد . اين حرف كه قوانين اسالم تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني 

 است برخالف ضروريات اعتقادي اسالم است.

بنابراين چون اجراي احكام پس از رسول اكرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد تشكيل حكومت و برقراري دستگاه 

اجرا و اداره ضروريات مي يابد . بدون تشكيل حكومت و بدون تشكيل دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و 

فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادالنه در آورد هرج و مرج بوجود مي آيد و فساد 

اجتماعي و اعتقادي و اخالقي پديد مي آيد . پس براي اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه 

دچار فساد نشود چاره اي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مي يابد. 

بنابراين ، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص) و زمان امير المومنين علي بن ابي طالب 

الزم بوده يعني جكومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ايشان و در زمان ما نيز الزم است. براي روشن شدن مطالب 



اين سوال را مطرح مي كنيم؛ از غيبت صغري تا كنون كه هزار و چند صد سال مي گذرد و ممكن است صدهزار 

سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد ، در طول اين مدت مديد احكام اسالم بايد 

زمين بماند و اجرا نشود ؟ و هر كه كاري خواست بكند ؟ هرج و مرج است ؟ قوانيني كه پيغمبر اسالم در راه بيان و 

تبليغ و نشر و اجراي ان بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد فقط براي مدت محدودي بود ؟ آيا خدا اجراي 

 احكامش را محدود كرد به دويست سال ؟ و پس از غيبت صغري اسالم ديگر همه چيزش را رها كرده است؟

اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسالم است. هيچكس نمي تواند بگويد 

ديگر الزم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسالمي دفاع كنيم يا امروز ماليات و جزيه و خراج و 

خمس و زكات نبايد گرفته شود ، قانون كيفري اسالم و ديت و قصاص بايد تعطيل شود هر كه اظهار كند كه تشكيل 

حكومت اسالمي ضرورت ندارد منكر ضرورت اجراي احكام اسالم شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبيتن 

 اسالم را انكار كرده است.

  رويه امير المومنين علي بن ابطالب (ع)

پس از رحلت رسول اكرم (ص) هيچ يك از مسلمانان در اين معني كه حكومت الزم است ترديد نداشت. هيچكس 

نگفت حكومت الزم نداريم چنين حرفي از هيچكس شنيده نشد . در ضرورت تشكيل حكومت ، همه اتفاق نظر 

داشتند . اختالف فقط در كسي بود كه عهده دار اين امر شود و رئيس دولت باشد ، لهذا پس از رسول اكرم (ص) در 

زمان متصديان خالفت و زمان حضرت امير (ع) هم حكومت تشكيل شد ، سازمان دولتي وجود داشت و اداره و 

 اجرا صورت مي گرفت.

كيفيت قوانين اسالم   ماهيت و 

دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيت قوانين اسالم و احكام شرع است . ماهيت و كيفيت اين قوانين 

مي رساند كه براي تكوين يك دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريح گشته است. اوالً : 

احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كار اجتماعي را مي سازد . در اين نظام حقوقي ، 

هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است ، از طرز معاشرت با همسايه ، اوالد و عشيرعه قوم و خويش ، همشهري 

وامور خصوصي و زندگي زناشوئي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل ، از قوانين 

جزائي تا حقوق تجارت و صنعت كشاورزي براي قبل از انجام نكاح چگونه صورت بگيرد و خوراك انسان در آن 

هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد در دوره شير خوارگي چه وظائفي بر عهده پدر و مادر است و بچه چونه بايد 

تربيت شود و سلوك مرد و زن با همديگر و با فرزندان چگونه باشد. براي همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا 

انسان تربيت كند انسان كامل و فاضل ، انساني كه قانون متحرك و مجسم است و مجري داوطلب و خودكار قانون 



است. معلوم است كه اسالم تا چه حد به حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي ورزد تا همه 

شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. قران مجيد و سنت شامل همه دستورات و احكامي است 

 كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد.

در كتاب اصول كافي فصلي است بعنوان تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است و كتاب يعني قرآن 

تبيان كل شيء است روشنگر همه چيز و همه امور است. امام سوگند ياد مي كند كه تمام آنچه ملت احتياج دارد در 

كتاب و سنت هست در اين شكي نيست. ثانياً : با دقت و كيفيت احكام شرع در مي يابيم كه اجراي آنها و عمل به 

آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تاسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمي توان به وظيفه 

 اجراي احكام الهي عمل كرد ، اكنون بعضي موارد را ذكر مي كنيم:

  احكام مالي

احكام مالي مانند خمس ، زكات ، خراج و مالياتهائي كه در اين آئين مقدس تعيين شده قطعاً بعنوان نفقه و مخارج 

فقرا نيست بلكه براي تامين مخارج ضروري يك دولت بزرگ و رفع نيازمنديهاي يك حكومت است . اين امور 

بودجه هنگفتي را تشكيل مي دهند كه بايد صرف مصالح اسالمي بشود مقدار ناچيزي كه شايد نسبت به كل درامد 

از يك ميليونيم هم كمتر باشد به فقرا و مستحقين داده مي شود ، يعني آنها كه نمي توانند هزينه زندگي خود را از 

راه كسب و كار بدست آورند و يا توانائي كاركردن ندارند و مقداري هم صرف گسترش علم و تبليغ اسالمي و حفظ 

حوزه هاي علمي و ديني مي شود ، و بقيه در مصالح اسالم و مسلمين صرف مي شود . هدف از جمع آوري اين 

بودجه هنگفت اداره تشكيالت اداري و سياسي و فرهنگي مجتمع اسالمي است. آيا تعيين چنين بودجه وسيع و 

دامنه دار دليل بر اين نيست كه اسالم تشكيل حكومت را الزم مي داند و براي اين منظور راههي دريافت بودجه ان 

 را نيز تعيين كرده است.

  احكام دفاع

مراد از اين احكام ، احكام راجع به حفظ نظام اجتماعي اسالم و دفاع از تماميت ارضي و استقالل كشور اسالمي و 

حفظ مرزها و سر حدات آن از رخنه و هجوم كفار و دشمنان دين است. با مراجعه به آيات و اخبار روشن مي شود 

كه اسالم تا چه حد به اين احكام اهميت داده است. حضرت علي (ع) در عهدنامه به مالك اشتر سپاه را موجب 

عزت دين و حافظ رعيت و زينت فرماندهان شمرده است و فرموده « مردم جز به توسط ارتش پايدار نخواهد ماند 

». آيه اي از قران نيز به پيامبر دستور داده است كه:« و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه » براي مبارزه با دشمن انچه 

كه از نيروي انتظامي در استطاعت داريد اماده نمائيد و اين مي رساند كه اسالم چه اندازه به اين مسئله اهميت داده 

كه به ملت اسالم دستور مي دهد كه به هر اندازه كه ممكن باشد ، اسلحه و قواي دفاعي تهيه كنند و در هر عصري 



حتي در دوره صلح مراقب باشند تا دشمن نتواند آنها را غافلگير كند و به كشور اسالمي حمله نمايد و دستور داده 

است كه در صورت حمله دشمن بر همه افراد مسلمين واجب است از تماميت ارضي و استقالل كشور اسالمي دفاع 

نمايند. شاهد زنده آن ، جنگ تحميلي عراق عليه ايران مي باشد كه با وجود حمايت تمام قدرتهاي جهاني بويژه 

آمريكاي جهانخوار بطور مستقيم و غير مستقيم از عراق ، امت شهيد پرور ايران با رهبري امام امت قدس سره و 

اتحاد و يگانگي بر محور مكتب حيات بخش اسالم توانستند با دفاع مقدس خويش از آرمانهاي انقالب اسالمي 

 حراست نموده و پرچم مبارزه با كفر و استكبار جهاني را همچنان برافراشته نگه دارند.

  احكام حقوقي و جزائي

بخش بزرگي از كتابهاي فقه در پيرامون احكام قضاء حدود براي برخي از گناهها و ديه و ... مي باشد. در اسالم 

براي برخي از گناهها مانند دزدي ، شرابخواري ، آدمكشي مجازاتهائي مشخص شده و براي برخي از گناهان ، 

مجازات معين كند و اجراي اين حدود در اسالم اهميت بسيار دارد و بدون آن جلوي گناه و تجاوز گرفته نمي شود 

و اين ناپاكيها از جامعه اسالمي زدوده نمي شود. آيا بدون حكومت مي توان به اين كارها اقدام كرد يا اينكه براي 

 اجراي آنها بايد حكومت و دستگاه قضاوتي تشكيل داد كه داراي قدرت اجرائي باشد؟

  ايجاد عدالت و رفع ستم

يكي از هدفهاي بعثت پيامبران ايجاد عدالت در ميان مردم است. ما پيامبران را با نشانه هاي روشن فرستاديم و با 

آنها كتاب و ميزان را فرو فرستاديم تا مردم براي بر پائي قسط بپاخيزند. پيالمبران الهي براي اجراي اين هدف به 

تشكيل حكومت پرداخته يا در پي تشكيل آن بوده اند و اين وظيفه ( ايجاد عدالت و جلوگيري از ستم و ظلم ) پس 

از پيامبر امامان و علماي ديني نهاده شده است و امير المومنين در آغاز حكومت خود دليل پذيرفتن آن را گرفتن 

حق ستمديده از ستمگر مي شمرد. «اما والذي فلق الحبه و برء النسمه لوال خضور الحاضر و قيام الحجه بوجود 

الناصر ، و ما اخذ اهللا علي العلماء ان يقاروا علي كظمه ظالم و السغب مظلوم ، ال لقيت حبلها علي غاربها ...» 

«سوگند به آن كسيكه دانه را شكافت و انسان را خلق نمود. اگر اين افراد نمي شدند و به سبب وجود ياران، حجت 

تمام نمي شد و خدا از دانشمندان پيمان نگرفته بود كه بر سيري ظالم و گرسنگي مظلوم راضي نشوند افسار شتر 

خالفت را بر كوهان آن مي انداختيم و رهايش مي كردم» پس بر علماي اسالم است كه به اين كار قيام كنند 

همچنانكه امام خميني مي فرمايند: «علماي اسالم موظفند با انحصار طلبي و استفاده هاي نا مشروع ستمگران 

مبارزه كنند و نگذارند عده كثيري گرسنه و محروم باشند و در كنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و 

 نعمت بسر ببرند»

 



  داليل واليت فقيه

بحث واليت فقيه از مسائلي است كه دالئل آن در كتب فقهي و استداللي بطور مبسوط بررسي گرديده است لذا از 

مطرح ساختن آن دالئل بطور گسترده صرفنظر و به ذكر داليل نقلي اين مسئله اشاره مي شود. در رواياتي كه از 

پيامبر و ائمه به ما رسيده است از علماء و دانشمندان به حافظان دين ، امينان پيامبر ، جانشينان پيامبر و وارثان 

انبياء ... تعبير شده است. اين تعبيرها بيان كننده وظايف و مسئوليت اين گروه است نه يكسري تعارفهاي معمولي و 

عادي ، چون مقام پيامبر و امام برتر از اين تعارفات است كه فقط يكسري لقب به افراد داده باشند. بدون اينكه به 

 –حقيقت آن توجه داشته باشند براي نمونه به چند روايت اشاره مي كنيم: «قال رسول اهللا ع اللهم ارحم خلفائي 

ثالث مرات قيل يا رسول ابلله و من خلفاوك؟ قال : الذين ياتون بعدي يروون حديثي و سنتي ثم يعلمونها» پيامبر 

فرمود: خدايا جانشينان مرا بيامرز (اين سخن را سه بار تكرار كرد) گفته شد اي پيامبر خدا جانشينان تو كيانند؟ 

گفت آنانكه پس از من مي آيند ، حديث و سنت مرا روايت مي كنند و آنانرا ياد مي دهند. در اين حديث از كساني 

كه راويان سخن پيامبر هستند و آن را آموزش مي دهند به خليفه تعبير شده است و روشن است كه اين افراد بايد به 

سنت پيامبر آگاه باشند واال نمي توانند آموزگار آن باشند و همچنين كلمه خليفه معناي گسترده تري دارد و كسي را 

جانشين فردي مي گويند كه بتواند جاي او مسئوليتها و وظايف او را انجام دهد و از وظادف پيامبر آموزش احكام ، 

اجراي احكام و اداره جامعه مي باشد. لذا در داللت حديث شريف بر واليت فقيه نبايد جاي ترديد باشد ، زيرا 

خالفت همان جانشيني در تمام شئون نبوت است و جمله «اللهم ارحم خلفائي» دست كمي از جمله «علي 

 خليفتي» ندارد و معني خالفت در آن غير معني خالفت در دومي نيست ... 

پس همانطور كه علي (ع) در همه شئون جانشين پيامبر است رئيس حكومت اسالمي نيز هست فقها هم به حكم 

همين جمله حاكمان جامعه اسالمي هستند. قال رسول اهللا (ص): «الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا 

رسول اهللا و مادخولهم في الدنيا قال : اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دينكم» پيامبر فرمود : فقيهان 

امانتدار پيامبرانند تا زمانيكه در دنيا وارد نشده باشند ، گفته شد اي رسول خدا مفهوم ورود دنيا چيست ؟ پاسخ داد: 

اطاعت از پادشاهان ، اگر به اين كار پرداختند از آنان بر دينتان بترسيد. بنابراين روايت ، همه اموري كه بر عهده 

پيامبران است در وظيفه فقها قرار مي گيرد و آنها مامور انجام آن هستند زيرا آنان امانتدار رسوالن الهي هستند و از 

جمله امانتها احكام الهي و جامعه مي باشد كه پيامبران بايد احكام را از خطر تعطيل شدن حفظ كنند و امانت داري 

 در حكام بدون اجراي آن كه مانع از فراموشي آن بشود نمي تواند باشد.

- علماء وارث انبياء اند. از امام صادق(ع) نقل شده است كه پيامبر اكرم فرمودند : علماء وارث پيغمبرانند. 3

پيامبران ثروتي از خود به ارث نمي گذارند بلكه علم و حديث ميراث آنها است و بنابراين هر كسي بهره اي از علم 

فراگيرد بهره شايان و فراوان برده است. البته مراد از علم و احاديث ، احكام و قوانيني است كه پيامبران از جانب 



خدا براي مردم آورده اند. استدالل باين روايات براي اثبات منصب حكومت براي علماء از دو راه ممكن است: اول 

آنكه چون پيغمبران داراي منصب زعامت دنيوي هستند همانگونه كه بيان شد پس علماء هم وارث آنها مي باشند 

بايد داري اين منصب باشند. به عبارت ديگر اگر كسي را وارث كسي ديگر بطور مطلق قرار دادند بحسب فهم عرفي 

، ظاهرش اين است كه آنچه از نظر گوينده اين كالم از مناصب اعتباري براي ارث گذرانده ثابت است براي وارث 

نيز ثابت خواهد شد و چون منصب حكومت ، منصب اعتباري است و آن كسي كه اعتبار اين امر براي پيغمبران 

نموده ، فرموده است علماء وارث پيامبرانند، هيچكسي به حسب مفاهيم عرفي در اين شك نمي كند كه اين منصب 

 براي علماء نيز ثابت است.

عالمه مجلسي در بحاراالنوار گفته اي از اميرالمومنين (ع) خطاب به فرزندانش محمد بن حنفيه نقل مي كند كه 

پسرم درس دين بياموز ، زيرا فقهاء و علماء وارث پيامبرانند. راه دوم : همانگونه كه پيغمبر موظف به نشر احكام و 

اجراء آنها بوده است و مامور بوده كه نظام اجتماعي عادالنه اي بر اساس قوانين و احكام برقرار نمايد ، علماء هم 

به نشر احكام و اجراي آن موظفند و بعداً اشاره خواهد شد كه اجراء جميع احكام الهي، احكام جزائي و سياسي و 

 اقتصادي و فرهنگي و قضائي بدون قدرت و نيروي حكومتي و زعامت دنيوي ممكن نيست.

 امامان شيعه بنا به فرمان خدا كه بايد از طاغوت دوري گزيد و نبايد در حكم و داوري به  مقبوله «عمر بن حنظله»

پيش آنان رفت به پيروان خود دستوراتي مي دادند و انها را از همكاري با حكومتهاي جور بر حذر مي داشتند. 

اطاعت از حكومتها را نفي مي كردند و تذكر مي دادند در مواردي كه نياز به دستگاه حكومت پيدا مي كنند، سعي 

كنند بجاي مراجعه به قاضيان و فرمانروايان حكومت به افرادي از خودشان كه از آگاهي نسبت به احكام الهي 

برخوردار هستند مراجعه نمايند. عمر بن حنظله از امام صادق (ع) سوال مي كند كه اگر بين دو نفر از ياران ما، در 

قرض يا ميراث اختالف پيش آمد، مي توانند براي حل نزاع به نزد پادشاه و قاضيان حكومت بروند؟ امام پاسخ مي 

دهد: كسي كه امر حق يا باطل را براي داوري نزد آنها ببرد داوري به حق با او باشد زيرا به فرمان طاغوت گرفته 

است ، و خدا دستوري بجز كافر شدن به طاغوت نداده است . سوال مي كند پس آنها چه كنند؟ امام پاسخ مي دهد: 

در بين خودشان بنگرند كه چه كسي حديث ما را روايت مي كند و در حالل و حرام ما مطالعه نموده و احكام ما را 

مي شناسد ، پس او را به عنوان قاضي و داور بپذيرند و من او را بر شما حاكم قرار ميدهيم پس زمانيكه به حكم ما 

داوري كردند اگر از او نپذيرد حكم خدا را كوچك شمرده و ما را رد كرده اند و كسيكه ما را رد كند در واقع خدا 

 را رد كرده و اين در حد شرك به خدا است.

 در رويدادهاي اجتماعي به كه رجوع كنيم؟

ما رواياتي داريم كه در آنها وظيفه شيعه در هنگامي كه به امام دسترسي ندارد مشخص شده است از جمله: امام 

زمان در پاسخ اسحاق بن يعقوب كه درباره برخي مسائل پرسش كرده بود چنين فرمود: «و اما الحوادث الواقعه 



فارجعوا فيها الي رواه احاديثا فانهم حجتي عليكم و انا حجه اهللا عليهم» اما در رويدادهاي زمان بايد به راويان 

حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ايشان مي باشم. در اين روايت وظيفه 

 افراد در حوادث واقعه مشخص شده است ولي بايد ديد منظور از حوادث واقعه و رواه حديث چيست.

منظور از حوادث واقعه پيشامدهاي اجتماعي و گرفتاريهائي بوده كه براي مردم و مسلمين روي ميداده است و بطور 

كلي و سر بسته سوال كرده ، اكنون كه دست ما به شما نميرسد در پيشامدهاي اجتماعي چه بايد بكنيم وظيبفه 

چيست ... و حضرت طبق سوال او جواب فرموده اند كه در حوادث و مشكالت به روات احاديث ما يعني فقها 

مراجعه كنيد و «رواه حديث» نيز شامل كساني ميشود كه به احاديث آگاهي داشته و درست و نادرست و مجمل و 

بشناسند و بتوانند احكام خدا و دستورات الهي را از آن بيرون كشيده و دريابند. نه هر كسي كه  مفصل و ... آن را 

حديثي روايت كند و حتي معني آن را در نيابد و يا حديثي روايت كند و معني و مقصود آن را نيز بشناسد ولي از 

تقوي و ايمان بهره نداشته باشد و به پيروي از حكام جور راه رود. خالصه اينكه در زمان غيبت امام عصر ، فقها و 

عالمان دين ، جانشينان پيامبر و امامان معصوم هستند و عهده دار حفظ اسالم و مرزهاي فكري و نيز جغرافيائي آن 

مي باشند ، آنها كه بايد حدود خدا را جاري سازند ، و احكام الهي را در جامعه پياده نمايند و مردم بايد به آنها 

مراجعه كنند و از انها دستور گيرند و فرمان برند . و اطاعت انان اطاعت از خدا و پيامبر است و نافرماني آنان ، 

 فرمانبري از طاغوت مي باشد.

حديثي است كه مرحوم صدوق در كتاب علل الشرايع از فضل بن شاذان نقل مي كند و فضل از علي بن موسي 

الرضا عليه السالم ، در اين حديث امام به سه علت براي لزوم حكومت و وجود امام براي رهبري شره فرموده است. 

اول: براي اجراي قوانين و جلوگيري از تجاوزات و تعديات مردم نسبت به يكديگر براي بيان مطلب مي فرمايد: 

«فان قال فلم جعل اولي اال مر و امر بطاعتهم ؟ قيل لعلل كثيره منها ان الخلق اما وقعوا علي حد محدود و امروا ان 

اليتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يتبت ذلك و اليقوم اال بان يجعل عليهم فيه اميناً يمنعهم من التعدي 

و الدخول فيما حظر عليهم النه ان لم يكن ذلك لكان احد اليترك لذته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيماً 

 يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و االحكام»

ترجمه: مي فرمايد اگر كسي بگويد چرا اولي االمر ( ولي امر ) قرار داده شد و امر شد كه از او اطاعت كنند گفته مي 

شود براي علل زيادي كه از جمله انها اينست: پس از آنكه براي حفظ و نگهداري جامعه از فساد و هرج و مرج و 

ظلم و تعدي حدود و قوانيني تعيين شده است كه بايد مردم از آن حد تجاوز نكنند و در محدوده آن قوانين 

نگهداشته شوند و مردم خودبخود در چارچوبه قوانين و محدوديتهايي كه قانون ايجاد نموده است قرار نمي گيرند و 

حاضر نيستند از لذتها و منافع شخصي خويش گذشت نمايند ، در آنجا كه موجب فساد و تباهي ديگري مي شوند. 

الزم است براي نگهداري مردم در محدوده قوانين و جلوگيري از تجاوزها و تعدي به حقوق ديگران شخص امين بر 



مردم گماشته شود ، كه عهده دار اجراي قوانين باشد و نگذارد مردم از مرز قانون تجاوز تجاوز كنند، لذا براي مردم 

 قيم و نگهباني قرار داد تا مانع شود آنان را از فساد و حدود و احكام را در بين آنها جاري سازد.

مالحظه مي شود كه اين دليل ، اختصاص به زمان امام و پيامبر ندارد ، در هر زماني اين نياز اجتماعي وجود و 

ماداميكه علت وجود دارد معلول آن هم وجود خواهد داشت ، پس در هر زمان خداوند بايد بر جامعه شخصي امين 

و پارسا بگمارد تا از تجاوز و خروج از محدوده قوانين جلوگيري كند. حيات و بقاء هر ملتي بستگي به وجود 

حكومت و زمامدار دارد و در اين مورد امام مي فرمايد: «و منها : انا النجد فرقه من الفرق و المله من الملل بقوا و 

عاشوا اال بقيم و رئيس لما البدلهم من امر الدين و الدنيا فلم يجزني في حكمه الحكيم ان يترك الخلق مما يعلم انه 

البد لهم منه و القوام لهم اال به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئتهم و يقيم لهم جمعتم و جماعتهم و يمنع طائهم 

 من مظلومهم»

ترجمه: هيچ جمعيتي و ملتي را نمي يابيم كه بدون سرپرست و زمامدار بتوانند باقي بمانند و به زندگي اجتماعي 

خود ادامه دهند زيرا براي دين و دنياي آن ملت وجود چنين شخصي الزم و ضروري است و حكمت خداوند 

ايجاب نمي كند كه جامعه را در اين امر ضروري رها كند با اينكه مي داند انها ناچارند از وجود چنين شخصي، و 

حيات و موجوديت ملت بستگي بوجود او دارد تادر پرتو رهبري او بتوانند با دشمنان بجنگند (و سياست خارجي 

ان ملت بطور صحيح تامين شود) و اموال عمومي را عادالنه تقسيم كنند و عبادات اجتماعي چون نماز جمعه و 

 جماعت را برپا دارند و دست ستمگران جامعه رااز حريم حقوق مظلومان كوتاه نمايند.

اين قسمت از سخن امام يك برهان منطقي است كه از دو مقدمه تشكيل مي شود: مقدمه نخست اينكه بقاء و زندگي 

هر ملت و جمعيتي بستگي بوجود قيم و رئيس دارد. مقدمه دوم اينكه حكمت خداوند چنين اقتضا دارد كه هر آنچه 

 مورد نياز ضروري خلق است و حيات آنان بدان متوقف است بري آنها قرار دهد.

نتيجه اين دو مقدمه اين مي شود كه خداوند براي جامعه اسالمي قيم و رئيس قرار داده است اين دليل نيز اختصاص 

 به زماني ندارد و در همه زمانها ايجاب مي كند كه امام و ولي امري براي حفظ حيات و بقاء جامعه قرار دهد.

حفظ اصول و فروع دين و مكتب بستگي بوجود امام و رهبر دارد ، براي بيان اين مطلب مي فرمايد: «و منها انه 

لولم يجعل لهم اماماً قيماً اميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملله و ذهب الدين غيرت السنه و االكام و لزاد فيه 

المبتدعون ، و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك علي المسلمين النا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين فلولم 

يجعل لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرسول لفسدوا علي نحوماً بينا و غيرت الشرايع و السنن و االحكام و االيمان و 

 كان في ذلك فساد الخلق اجمعين»



ترجمه: اگر براي ملت امام و رهبري امين و پاسداري نگهدارنده و امانتدار قرار ندهد، دين و احكام اسالمي 

بفرسودگي كشيده خواهد شد و كم كم از ميان مي رود و سنن و احكام الهي تغيير مي يابد و هر آينه زياد مي كنند 

در دين بدعت گذاران آنچه كه بخواهند و آنرا بنام دين جلوه داده و رنگ ديني و اسالمي به آن مي دهند ، و از ان 

طرف ملحدين و بيدينان مسائلي را از دين كم مي كنند و در نتيجه دين به گونه ديگري براي مردم جلوه داده مي 

 آن مطلبي زياد شده و هم از آن كم و كاست شده است و اين موجب مي شود كه امر بر مسلمين  شود زيرا هم بر

مشتبه گردد و اسالم واقعي و راستين را نيابد زيرا مردم از نظر علم و شناخت نسبت به مسائل مذهبي نيازمندند و 

محتاج به تعليم و ياد گرفتن هستند و كامل نيستند كه خود از راهنما بي نياز باشند و از طرفي داراي انظار و افكار 

مختلفي هستند و خواسته ها و هواهاي مختلف و حاالت گوناگوني دارند (دو در نتيجه آراء و برداشت هاي 

متفاوت خواهند داشت) پس اگر حافظ و نگهباني براي اسالم و احكام آن كه پيامبر آورده است قرار ندهند هم 

مردم فاسد مي شوند و هم سنن و احكام الهي و شرايع آسماني تغيير مي يابد و نتيجه اين تغييرات و دگرگوني ها 

 فساد و تباهي همه بشر است.

  خصوصيات ولي فقيه

بينش اسالمي، ما را به اينجا مي رساند كه حكومت در زمان غيبت امام عصر (عج) تنها زيبنده فقيه است و او بايد 

در راس حكومت اسالمي قرار گيرد و مسئوليت هدايت اين كاروان را بر دوش كشد. اداره و رهبري جامعه اسالمي 

كار ساده و آساني نيست، چون حكومت اسالمي فقط عهده دار نان و آب مردم نيست بلكه هدفهاي برتر و عاليتري 

دارد كه گذر زندگي مادي جامعه فقط مقدمه اي براي آن هدفهاست. حكومت اسالمي بايد فرد مسلمان و جامعه 

اسالمي بسازد و انسانها را از ستم ستمگران و از بند هر طاغوت برهاند و آنها را از ماديات گذر دهد و براي 

 زندگي آماده سازد.

نگاهي به هدفهاي حكومت اسالمي و وظايف حاكم اسالمي به خوبي به ما مي فهماند كه رهبر اين حكومت بايد از 

امتيازات ويژه اي برخوردار باشد و هر كسي را نرسد كه بر مسند اداره جامعه اسالمي تكيه زند و اداره امور 

را بر دوش   را به عهده گيرد لذا در بخش گذشته اشاره كرديم تنها آن كساني مي توانند بار اين مسئوليت  مسلمين

 كشند كه از سوي خدا براي اين كار ماموريت داشته باشند و آ نان  پيامبران ، امامان و فقيهان هستند.

را مي دانيم و آگاه هستيم كه آنان داراي علم الهي هستند و از هرگناه و  ويژگي ها و خصوصيات پيامبر و امام 

اشتباهي بدور مي باشند و از مقامات معنوي و كماالت روحي برخوردارند پس بايد كسي كه مي خواهد در زمان 

غيبت امام چنين مسئوليتي را به عهده بگيرد و جانشين امام و حجت او بر مردم باشد، با امام سنخيت داشته و بهره 

اي از آن كماالت و علوم برده باشد تا اينكه بتواند چنين كاري را بر عهده بگيرد. پس با توجه به وظيفه حاكم 

 اسالمي مي توانيم خصوصيات الزم ان را توضيح دهيم.



  الف : علم و اجتهاد

چون حكومت اسالمي حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين الزم است چنانكه در روايت آمده است نه 

فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد منتهي 

حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد . ائمه ما براي امامت خودشان بهمين مطلب استدالل كردند كه امام بايد فضل 

بر ديگران داشته باشد. قانونداني و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است چيزهاي ديگر در آن دخالت 

و ضرورت ندارد مثالً علم به چگونگي مالئكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالي داراي چه اوصافي است، هيچيك 

در موضوع حكومت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا 

موسيقي را خوب بلد باشد شايستگي خالفت را پيدا نمي كند و نه باين وسيله بر كساني كه قانون اسالم را مي دانند 

و عادلند نسبت به تصدي حكومت اوليه پيدا مي كنند . آنچه مربوط به خالفت است و در زمان رسول اكرم (ص) و 

ائمه ما درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم و خليفه اوالً بايد احكام 

اسالم را بداند يعني قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادي و اخالقي برخوردار باشد، عقل هم همين 

 اقتضا را دارد زيرا حكومت اسالمي حكومت قانون است نه خودسري و حكومت اشخاص بر مردم.

اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند اليق حكومت نيست چون اگر تقليد كند قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر 

نكند نمي تواند حاكم و مجري قانون اسالم باشد و اين مسلم است كه «الفقهاء حكام علي السالطين» سالطين اگر 

تابع اسالم باشند، بايد به تبعيت فقها در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اينصورت حكام 

حقيقي همان قها هستند پس بايستي حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه بعلت جهل به قانون مجبورند 

از فقها تبعيت كنند. البته الزم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسالم را بدانند و 

 و وظيفه خويش را بدانند چنانكه در زمان پيغمبر (ص) و  فقيه باشند بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل

اميرالمومنين (ع) اينطور بوده است. مصدر امور بايد داراي اين دو امتياز باشد لكن معاونين و صاحب منصبان و 

ماموراني كه به شهرستنانها فرستاده مي شوند بايد قوانين مربوط بكار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر 

 بپرسند.

  ب: عدالت و تقوي

كسيكه عهده دار مقام حكومت مي شود بايد احكام اسالم را پياده و اجرا نمايد و بين افراد عدالت را برقرار سازد . 

خود نيز بايد از گناه و ستم دور باشد و گرد ان نگردد. پيامبر و امام كه رهبران حكومت اسالمي هستند داراي مقام 

عصمت مي باشند و از هر گناه و لغزش بدور هستند ولي درزمان غيبت امام كه دسترسي به فرد معصوم نيست بايد 

فقيهي عهده دار اين مقام بشود كه عدالت ملكه او شده باشد. عدالت بدان معني كه به احكام و قوانين مورد تخصص 

خود پايبند و عامل باشد و عمالً تخلف نكند ، و به تعبير ديگر روح توحيد و ايمان به مبدا و معادش آن اندازه اي 



قوي باشد كه او را بر انجام هر عمل فريضه واجب الهي وادارد ، و از ارتكاب هر كردار زشت و حرامي بازدارد ، 

اين مرتبه از ايمان را عدالت نامند ، زيرا عدالت بمعني استقامت و راستي و اجتناب از كژي و انحراف است پس 

انسان عادل ، يعني مستقيم در عقايد قلبي ، مستقيم در اخالق و فضائل روحي ، مستقيم در اعمال و كردار. نكته مهم 

مسئله « ملكه عدالت » است نه عدالت تنها ، زيرا بسياري هستند كه مي خواهند عادل باشند و دوست دارند كه از 

گناه دوري گزينند ولي چون هنوز در اين راه پيش نرفته اند و بر خويش تسلط ندارند ، به آنها اطمينان زيادي نمي 

توان داشت . لذا بايد كسي باشد كه عدالت براي او ملكه شده باشد و گناه نكردن ، روش معمولي و عادي او بشمار 

 رود.

يقلدره و ذلك اليكون  «اما من كان من الفقها ء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً المر مواله فللعوام ان 

اال بعض فقهاء الشيعه ال كلهم» « هر كسي از فقها كه خود نگهدار نگهبان دين و مخالف هوي و مطيع فرمان موال 

باشد بايد مردم از آنها پيروي ( تقليد ) كنند و اين خصوصيات را برخي از فقهاي شيعه دارا هستند نه همه آنها» اگر 

به ويژگيهائي كه اين روايت براي فقيه مي شمرد توجه كنيم همه آنها در پيرامون تقوي و عدالت است و كسي كه از 

اين صفات برخوردار باشد ، شخص عادل مي باشد و در برخي روايات اشاره شده است كه آنها بايد رباني باشند 

يعني كسيكه همه چيز خود را براي خدا مي خواهد و فردي خدائي است. پس حكومت اسالمي وقتي مي تواند به 

هدفهاي خود برسد كه رهبر ان انساني عادل باشد: «اليصلح الحكم و ال الحدود و ال الجمعه اال بامام عدل» 

حكومت و قضاوت و اجراي حدود و برپائي نماز جمعه جز بوسيله رهبر ( امام ) عادل سامان نمي گيرد. اگر كسي 

كه عهده دار حكومت اسالمي مي شود ، عادل نباشد به گناهها آلوده باشد و از خصلتها و ويژگيهاي منفي برخوردار 

 باشد ، ديگر نمي تواند در جامعه عدالت برقرار كند.

  ج: مديريت و تدبير

مديريت و رهبري يك گروه ، تنها در يك مجموعه مسائل علمي ، حاصل نمي شود و هر چه گروه و دسته بزرگتر 

و هدفي كه دنبال مي كند وسيعتر و طوالني تر باشد ، اداره آن مشكلتر مي شود. رهبر ، براي اداره يك جامعه بايد 

از مشكالت جامعه و مسائل سياسي اطالع داشته باشد تا بتواند مردم را در مشكالت ، راهنمائي كند و پيشرو آنها 

باشد ، لذا تنها آگاهي به فقه و احكام بدون شناخت موضوعات و موارد و نيز صرف آگاهي سياسي ومذهبي كافي 

نيست. بلكه ابعاد معنوي و خود ساختگي فقيه و رهبري جامعه، نقش تعيين كننده دارد و آنان كه در مبارزه با نفس، 

چونان طفل نوپايند شايسته اين مقام نيستند هر چند اعلم باشند. علي(ع) از جمله خصوصياتي را كه براي خود مي 

 شمرد و به آن دليل خود را شايسته حكومت مي داند، آگاهي به نتايج كارها و قدرت پيش بيني مي باشد.

 



  د: شجاعت

از جمله ويژگيهايي كه براي يك رهبر الزم است ، شجاعت و شهامت و بي باكي در راه خدا است او بايد در 

مشكالت ، ثابت قددم بوده و كسي نباشد كه قدرت تحمل نداشته يا فرد ترسوئي باشد و مي دانيد كه سزاوار نيست 

آن كه سرپرست و نگهبان خون و ناموس و اموال مردم مجري و حافظ احكام خدا و پيشواي مسلمين است بخيل 

باشد زيرا به جمع كردن مال ، حرص مي ورزد و يا آنكه نادان باشد چرا كه با ناداني خود، مردم را گمراه مي سازد 

و يا ستمگر باشد كه به مردم ظلم كند و يا ترسو باشد تا از روي ترس ، گروهي را بر گروه ديگر برتري دهد و 

 رشوه گير باشد تا حق مردم را از بين ببرد.

 

 



 

 فصل سوم

فصل سوم  فهرست عناوين 

Uهدف درحكومت اسالمي و اختالف آن با ساير حكومتهاU  

Uنوع حكومت در اسالمU  

هدف درحكومت اسالمي و اختالف آن با ساير حكومتها  

  حكومت از نظر هدف به سه نوع تقسيم مي شود:

حكومتي كه هدف آن تامين تمايالت شخصي يك يا چند فرد است . در اين نوع حكومت تمام نيروها صرف  .1

مي شود براي ارضاء تمايالت شخصي حاكم يا هيئت حاكمه و آنها كه در مسير اهداف حكومت هستند و 

حكومت براي دولتمردان هدف است نه وسيله و ملت و آرا ء و خواسته آنها هيچ نوع ارزشي ندارد همانگونه 

  كه مصالح و حقوق واقعي آنان نيز بي ارزش است حق آنست كه حاكم يا هيئت همه از اين نوع بوده اند.

نوع ديگر ، حكومتي كه هدف از آن تامين خواسته هاي مردم است و چون معموالً خواسته هاي مردم  .2

يكسان و يكنواخت نيست ميزان خواست اكثريت خواهد بود كه با نصف بعالوه يك تحقق مي پذيرد و 

قهراً خواست اقليت كه گاهي ممكن است نصف منهاي يك آن ملت باشد ناديده گرفته مي شود. در اين 

نوع از حكومت يك اصل ثابت وجود ندارد كه بر آن تكيه شود نوع معيار حق و باطل باشد بلكه 

 خواسته ملت را خالف  وظيفه حكومت آنست كه از خواسته هاي عمومي پيروي كند حتي اگر

مصلحت خود آنان تشخيص دهد چاره اي ندارد جز آنكه طبق آراء اكثريت عمل نمايد و بزيان مردم 

اقدام كند و براي چنين حكومتي حق و باطل و زشت و زيبا مصلحت و مفسده جز خواست اكثريت 



چيز ديگري نيست. حق آنست كه اكثريت ملت با آن موافق است و باطل آنست كه اكثريت مخالف آن 

 باشد.

اگر ملت خواهان پيشرفتهاي مادي و صنعتي و علمي است حكومت هم بايد طرفدار آن باشد و اگر طرفدار هرزگي 

و هوسبازي و عياشي است حكومت نيز ناچار است كه بر هرزگي و فحشاء دامن بزند و وسايل عيش و نوشان را با 

 برنامه هاي منظم مدرن فراهم سازد. 

نوع سوم حكومتي كه هدف آن تامين مصالح و منافع ملت و اجراء حق و عدالت است كه در مواردي  .3

ممكن است غير از خواست مردم باشد حكومت هاي الهي آسماني از نوع سوم هستند زيرا شالوده نظام و 

حكومت ، و قانون و حاكم برجامعه، از طرف خداوند است و قهراً مصالح واقعي مردم در ابعاد مختلف مادي و 

معنوي و فردي و اجتماعي ، دنيوي و اخروي ، در نظر گرفته شده است و هيچ قانون گذاري جز ذات باريتعالي 

نمي تواند تشخيص دهنده مصالح واقعي انسان باشد و اين تنها خداوند عالم حكيم است كه خالق انسان است و 

هادي او بسوي كمال و سعادت و هم او مي داند كه چه راهي بهتر او را به مقصد اصلي و هدف از خلقت و 

آفرينش مي رساند بنابراين هدف تهيه وسائل رفاهي و بهبود وضع اقتصادي و توسعه فرهنگ و تكنيك نيست 

بلكه اينها و نظائر اينها اهدافي مقدس و زمينه اي براي هدف اصلي است و آن ساختن انسانها و توجه دادن آنان 

  به خدا و مسائل معنوي است.

بنابراين كسيكه زمام امور مملكت را بدست مي گيرد بايد فردي باشد كه هدف اصلي از حكومت را در نظر داشته 

باشد و تالش كند تا جامعه اي مومن و متعهد بسازد و بايد توجه داشت كه عدالت اجتماعي در جامعه اي كه ايمان 

به خدا و توجه به مسائل اخالقي و معنوي دارد و هواها و هوسها كمتر بر آنها حكومت مي كند بهتر و سريعتر اجرا 

ء مي گردد تا آن مردمي كه محكوم نواع رذائل اخالقي و هوس هاي شيطاني هستند و محور فكري آنان تنها 



مسائل مادي است . ابوذرها ، مقدادها ، عمار ياسرها ، سلمان ها ، مالك اشترها ، حجربن عدي ها ، عدالت اسالم 

را به آغوش باز استقبال مي كردند ولي طلحه ها و زبيرها و معاويه ها و مغيره بن شعبه ها ، از آن گريزان بودند و 

 موانع و سد بزرگي براي اجراي اسالم و عدالت شدند.

پس گذشته از اينكه زنده شدن مسائل معنوي و اخالقي در جامعه و توجه به خدا هدف اصلي و اساسي مكتب 

است و بر اساس جهان بيني اسالم بايد اين انسان در پرتو تربيت و اخالق قرب به خدا پيدا كند و سعادت جهان 

ديگرش تامين شود ، عدالت اجتماعي و اجرا ء قانون كه هدف ديگر نظام اسالمي است در پرتو اخالق و ايمان بهتر 

اجرا خواهد شد بنابراين هدف از حكومت در اسالم نه تمايالت شخصي فرد يا افراد است و نه خواسته ئو تمايالت 

بي حساب و نابجاي مردم بلكه حفظ مصالح و نيازهاي واقعي جامعه است كه خالصه مي شود در اجراي عدالت بر 

اساس قوانين و ضوابط اسالمي و تربيت و ساختن انسان براي سير و حركت بسوي اهللا و قهراً در چنين حكومتي 

مقام و حكومت وسيله است نه هدف مسئوليت است، نه حقي كه از آن بهره گيري و سوء استفاده شود. لذا عهده دار 

شدن حكومت في حد ذاته ، شان و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه، اجراي احكام و برقراري نظام عادالنه 

اسالم است، ابن عباس مي گويد داخل شدن بر امير المومنين عليه السالم به ذي قار ( محلي بوده است كه در راه 

رفتن به بصره در جنگ جمل در آن منزل كرده بودند) در حاليكه با دست خويش كفش كهنه خود را پينه مي زد 

پس حضرت بمن فرمود قيمت اين كفش چقدر است ؟ ابن عباس مي گويد گفتم هيچ قيمت و ارزشي ندارد امام 

فرمود: «واهللا لخي احب الي من امرتكم اال ان اقيم حقاً ، او ادفع باطالً» بخدا هر آينه اين كفش كهنه در نظر من از 

حكومت و امارت بر شما محبوب تر است مگر آنكه با آن حقي (يعني قانون و نظام اسالم) را بپا دارم يا باطلي 

 (يعني قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را دفع نمايم.

پس نفس حاكم شدن و فرمانروائي براي مردان خدا وسيله اي بيش نيست، اگر اين وسيله بكار خير و تحقق 

هدفهاي عالي نيايد هيچ ارزشي ندارد. لذا در خطبه نهج البالغه مي فرمايد: «اگر حجت بر من تمام نشده وملزم 



باين كار نشده بودم آن را (يعني فرماندهي و حكومت) رها مي كردم» بديهي است تصدي حكومت ، بدست آوردن 

يك وسيله است نه اين كه يك مقام معنوي باشد، زيرا اگر مقام معنوي بود كسي نمي توانست آنرا غصب كند يا رها 

سازد. هر گاه حكومت و فرماندهي وسيله اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادالنه اسالم شود قدر و ارزش پيدا 

مي كند و متصدي آن صاحب ارجمندي و معنويت بيشتر مي شود. بعضي از مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده 

خيال مي كنند كه رياست و حكومت في نفسه براي ائمه عليه السالم شان و مقامي است كه اگر براي ديگري ثابت 

شد دنيا بهم مي خورد. حال آنكه نخست وزير شوروي و انگليس و رئيس جمهور آمريكا حكومت دارند و اين 

 حكومت و نفوذ و اقتدار سياسي را وسيله كامروائي خود از طريق اجراي قوانين و سياستهاي ضد انساني مي كنند.

ائمه و فقهاي عادل موظفند كه از نظام و تشكيالت حكومتي براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادالنه اسالم 

و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومتهاي براي آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد منتهي چه بكنند؟ 

مامورند انجام وظيفه كنند، موضوع واليت فقيه ماموريت و انجام وظيفه است. حضرت درباره اين كه چرا حاكم و 

فرمانده و عهده دار كار حكومت شده تصريح مي كند كه بري هدفهاي عالي ، براي اين كه حق را برقرر كند و باطل 

را از ميان ببرد. فرمايش امام اين است كه خدايا تو ميداني ما براي بدست آوردن منصب و حكومت قيام نكرده ايم 

بلكه مقصود ما نجات مظلومين از دست ستمكاران است. آنچه مرا وادار كرد كه فرماندهي و حكومت بر مردم را 

قبول كنم اين بود كه «خداي تبارك و تعالي از علماء تعهد گرفته و آنان را موظف كرده كه بر پرخوري و بهره مندي 

ظالمانه ستمگران و گرسنگي جانكاه ستمديدگان سكوت ننمايند» يا مي فرمايد: «اللهم انك قد تعلم انه لم يكن 

الذي كان منا منافسه في سلطان و اللتماس شيي من فضول الحطام» خدايا: تو خوب مي داني كه آنچه از ما سر زده 

و انجام شده رقابت براي بدست گرفتن قدرت سياسي و يا جستجوي چيزي از تمتعات و درآمدهاي زائد نبوده 

است و بالفاصله درباره اين كه پس او و يارانش به چه منظور كوشش و تالش مي كرده اند مي فرماسد بلكه براي 

اين بود كه اصول روشن دينت را باز گردانيم و بتحقق رسانيم و اصالح را در كشورت پديد آوريم تا در نتيجه آن 



بندگان ستمديده ات ايمني يابند و قوانين (يا قانون جزائي) تعطيل شده بدون اجرا مانده ات به اجرا در آيد و برقرار 

 گردد.

اينك به چند آيه و روايت دربيان هدف از حكومت اسالمي اشاره مي شود: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم 

الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» هر آينه فرستاديم رسوالن خود را و نازل ساختيم با آنان كتاب و ميزان را تا 

مردم قيام بعدل و قسط نمايند (منظور از ميزان دين و قوانين الهي است كه ميزان اعمال و عقائد انسانها است) در 

اين آيه هدف از بعثت پيامبران و انزال كتب و اديان آسماني را اقامه عدل و قسط قرار داده است و روشناست كه هر 

حكومتي كه پس از انبياء و رسوالن بخواهد ادامه حكومت انبياء باشد بايد همان هدف را تعقيب كند و همانطور كه 

مي دانيم واليت فقيه ادامه امامت و تداوم رسالت و نبوت است پس هدف از حكومت فقيه هم بايد مسئله اقامه 

عدل باشد. «يا داود انا جعلناك خليفه في الرض فاحكم بين الناس بالحق» اي داود ما تو را در زمين خليفه قرار 

 داديم پس حكم كن در بين مردم بحق. در اين آيه حكم كردن بحق بعنوان نتيجه خالفت داوود بيان شده است.

«هو الذي بعث في االميين رسوالً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي 

 آل عمران هدف از بعثت و 164 بقره و 151و 129ضالل مبين» در اين آيه و آياتي ديگر مشابه آن چون آيه 

رسالت پيامبر اسالم را تزكيه و تعليم كتاب و حكمت قرار داده است، تزكيه ، رشد دادن به انسانها است از جهت 

فكري و اخالقي و تربيت و پرورش آنان بگونه اي كه استعدادهاي انساني و فضائل اخالقي شكوفا شود و معنا و 

مفهوم «يا ابيها االنسان انك كادح الي ربك كدحاً فمالقيه» اي انسان تو ميكوشي بسوي پروردگارت كوشيدني پس 

 او را مالقات خواهي نمود تحقق پذيرد.

تعليم كتاب آگاه ساختن انسانها از مفاهيم بلند و عالي كتاب آسماني است و منظور از حكمت آموختن و بيان 

نمودن واقعيت هاي هستي و جهان بيني الهي است و با توجه به آيات گذشته هدف از حكومت انبياء هم اقامه عدل 



است و هم تربيت و تعليم انسانها و توجه آنان بسوي خدا و واقعيتهاي جهان افرينش و قهراً حكومت امام و يا 

 فقيهي كه نائب امام است براي تداوم و تعقيب همين اهداف خواهد بود.

در نامه اي كه امام حسين سالم اهللا عليه در جواب نامه هاي پي در پي مردم كوفه فرستادند در آخر ان نامه مي  .4

فرمايد: «فلعمري ما االمام اال الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه علي ذلك اهللا» بجان 

خودم قسم ، نيست امام مگر اينكه حاكم به كتاب باشد قائم بعدل و قسط باشد و بدين حق عمل نمايد (يا دين حق 

را پياده نمايد) و حبس نموده باشد خود را بر اين امور براي خدا. در اين جمالت امام عليه السالم امام را با اين 

صفات معرفي فرموده است حاكم بكتاب قائم بقسط و دائن بدين حق و اهداف امامت را معرف امام قرار مي دهد تا 

اگر امامي و حكومتي اين اهداف را ندارد و حكومتش تحقق بخش آنها نيست معلوم شود كه امام حق نيست و در 

آخرين جمله اش نشان مي دهد كه انگيزه بايد خدا باشد يعني اگر حاكم بكتاب و قائم بقسط و دائن بدين حق 

هست، براي خدا است نه براي هواها و انگيزه هاي شخصي و هيچ حركتي و قدمي جز براي او و در راه او بر نمي 

 دارد و بچيزي جز او نمي انديشد.

  نوع حكومت در اسالم

حكومت اسالمي هيچيك از انواع طرز حكومتهاي موجود نيست مثالً استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و 

خود راي باشد، مال و جان مردم را ببازي بگيرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف كند،  هر كس را اراده اش تعلق 

آن  گرفت بكشد و هر كس را خواست انعام كند و بهر كه خواست تيول بدهد و امالك و اموال ملت را به اين و

 ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.

حكومت اسالمي نه استبدادي است نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه بمعني متعارف فعلي آن كه 

تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد 



به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است مجموعه شرط همان 

احكاتم و قوانين اسالم است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسالمي حكومت قانون الهي بر 

مردم است. فرق اساسي حكومت اسالمي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است. در اين كه 

نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيمها به قانون گذاري مي پردازند و در صورتيكه قدرت مقننه و اختيار تشريع 

 در اسالم به خداوند متعال اختصاص يافته است.

شارع مقدس اسالم يگانه قدرت مقننه است. هيچكس حق قانون گذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي 

توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب در حكومت اسالمي به جاي مجلس قانون گذاري كه يكي از سه دسته 

حكومت كنندگان را تشكيل مي دهد، مجلس برنامه ريزي وجود دارد كه بري وزارتخانه هاي مختلف در پرتو 

احكام اسالم برنامه ترتيب مي دهد و با اين برنامه ها كيفيت خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي كند. 

مجموع قوانين اسالم كه در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و 

پذيرفتن، كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتيكه در حكومتهاي جمهوري و 

مشروطه سلطنتي، اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفي مي نمايند هر چه خواستند بنام قانون 

تصويب كرده سپس بر همه تحميل مي كنند. حكومت اسالم حكومت قانون است. در اين طرز حكومت حاكميت 

 منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است.

قانون اسالم يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسالمي حكومت تام دارد، همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته 

تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند همان قانوني كه از رطف خداي تبارك و تعالي نازل 

شده و در لسان قرآن و نبي اكرم (ص) بيان شده است. اگر رسول اكرم (ص) خالفت را عهده دار شد به امر خدا 

بود. خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است خليفه اهللا في االرض نه اين كه به راي خود 

 حكومتي تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود.



همچنين بعد از اين كه احتمال مي رفت اختالفاتي در امت پديد آيد چون تازه به اسالم ايمان آورده و جديد العهد 

بودند، خداي تعالي از راه وحي رسول اكرم عليه السالم را الزام كرد كه فوراً همانجا وسط بيابان امر خالفت را ابالغ 

كند، پس رسول اكرم عليه السالم (ص) تحكم قانون و تبعيت از قانون ، حضرت امير المومنين (ع) را به خالفت 

تعيين كرد، نه باين خاطر كه دامادش بود يا خدماتي كرده بود بلكه چون مامور و تابع حكم خدا و مجري فرمان 

خدا بود. باري ، حكومت در اسالم به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمائي دارد. آنجا هم 

كه اختيارات محدودي به رسول اكرم (ص) و واليت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم(ص) هر 

وقت مطلبي را بيان يا حكمي ابالغ كرده اند به پيروي از قانون الهي بوده است. قانوني كه همه بدون استثناء بايستي 

از آن پيروي و تبعيت كنند. حكم الهي براي رئيس و مرئوس متبع است. يگانه حكم و قانوني كه براي مردم متبع و 

الزم االجرا است همان حكم و قانون خدا است و تبعيت از رسول اكرم ص هم به حكم خداست كه مي فرمايد: « 

             واطيعوا الرسول » از پيامبر پيروي كنيد پيروي از متصديان حكومت يا ولي االمر نيز بحكم الهي است؛ آنجا كه 

مي فرمايد: « اطيعو اهللا اولي االمر منكم » راي اشخاص حتي راي رسول اكرم (ص) در حكومت و قانون الهي 

 هيچگونه دخالتي ندارد همه تابع اراده الهي هستند.




