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  ينيد يساالرو مردم يدموكراس ،تيرابطه حق حاكم
*مدحسين طالبيمح 23/7/94 تأييد: 3/6/94دريافت: 

     چكيده
حركـت   ،خدا انسان را براي رسيدن به كماالت واال آفريده است. راه رسيدن به آن كماالت

يكـي از حقـوق طبيعـي     ،در مسير حق و تكليف است. حق تعيين سرنوشـت  انسانهاصحيح 
نسانهاست كه خداي متعال به آنها عطا كرده است. استيفاي صحيح اين حق در پوشش حـق  ا

يكي از مراحل مهم رشد و تكامل انسانها در جامعه بشري است. دين اسـالم بـه    ،تعيين حاكم
هم در عصر حضور  ،عنوان بهترين راهنما براي سعادتمندي فردي و اجتماعي بشر است. مردم

  در عصر غيبت نقش مؤثري در تشكيل حكومت دارند.  و هم  7پيشواي معصوم
دهـد كـه   به مردم اين حق را مي 7حق تعيين سرنوشت در عصر حضور پيشواي معصوم

معصوم نسپارند، بلكه از  دست شخص غيرآنها امر حكومت و تدبير امور اجتماعي خويش را به
را اسوه زندگي خود قرار داده  انتخاب كرده و آنانپيشوايان معصوم را  ،با اختيار وروي آگاهي 
  طور كامل پيروي كنند.و از آنها به
 1مسـتقيم  اساس حق تعيين سرنوشت خويش در عصر غيبت، با شركت مستقيم يا غير مردم بر

در صدد استيفاي حق خويش برآمده و از ميان كسـاني كـه داراي    ،در انتخابات تعيين رهبري
  كنند.  را انتخاب مي هستند شرايط عمومي رهبري در عصر غيبت

سـاالري اسـت كـه امـروزه در ادبيـات      بهترين نوع مردم ،ساالري در جهاناين نوع مردم
ساالر شود. تنها نمونة عملي اين نوع حكومت مردمساالري ديني گفته ميسياسي به آن مردم

  دهد.ميطور بالنده به حيات خود ادامه در جهان معاصر، با عنوان جمهوري اسالمي ايران به

  واژگان كليدي
، نقش 7ساالري ديني، حق تعيين سرنوشت، هدف آفرينش انسان، پيشواي معصوممردم

  مردم در تعيين رهبر، جمهوري اسالمي ايران
                                                                                

 . mhtalebi@rihu.ac.ir :دانشيار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه *
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  مقدمه
اي پرطرفدار در ميان مردم اسـت؛ زيـرا   واژه ،كراسي در نگاه اولوساالري يا دممردم

دم در امــر حكومــت داللــت دارد. طــور مســتقيم بــر اهميــت نظــر مــرايــن مفهــوم بــه
طـوالني در تـاريخ    نسبتاً ةهاي جمهوري، پيشينساالر، يعني حكومتهاي مردمحكومت

تمدن بشر دارند. تاريخ فلسفه سياسي از وجود اين نوع حكومـت در يونـان باسـتان در    
هـاي سياسـي در   دهـد. امـروزه بيشـتر نظـام    خبر مـي  7قبل از ميالد مسيح ةچند سد

سـاالر  هـاي مـردم  ساالرند. هويت ايـن نظـام  نظامي جمهوري و مردم ،جهانكشورهاي 
آنها اين است كه رأي اكثريت مردم براي  ةهرچند اصل اولي رايج در هم ؛يكسان نيست

  تعيين حاكم و شيوه حكومت او مورد توجه است.
د. شوديني تقسيم مي ساالري ديني و غيربندي عام به مردمساالري در يك دستهمردم

اساس رأي بيشتر مردم  ساالر برهاي مردمنظام ةمعناي اين امر آن است كه هرچند شاكل
دينـي اسـت.    گاه محتوايي دينـي و گـاهي غيـر    ،ساالراست، اما محتواي يك نظام مردم

هـاي سياسـي   ديني نيز يكسان نيست. اين نظام ساالر غيرهاي سياسي مردممحتواي نظام
اند. برخي از آنهـا بـا مكتـب اصـالت     در عصر كنوني وابستههاي فكري متنوع به مكتب
شـود.  گفتـه مـي   »كراسـي ودمليبرال«نسبتي وثيق دارند. به اين نوع نظام سياسي،  ،آزادي

برخي ديگر از آنها به لحاظ محتوا به مكتب اصـالت جامعـه گـرايش دارنـد. ايـن نـوع       
شوند. همچنين شناخته مي »جمهوري سوسياليستي«ساالر به نام هاي حكومتي مردمنظام

ديني وجود دارند كه در جاي خود بايـد بـه    ساالر غيرهاي سياسي مردمانواع ديگر نظام
  آن پرداخت. 

اثبـات عقلـي (و فلسـفي) ايـن امـر اسـت كـه بهتـرين نـوع           ،هدف از اين نوشـتار 
 حكومت اسـالميِ  ةهم به شيو آن ،ساالري دينيساالري در يك نظام سياسي، مردممردم

و نيز به شيوه حكومت اسالميِ  »نظام سياسي امامت«عنوان  تحت :پيشوايان معصوم
  است.  »نظام حكومتي واليت فقيه«در عصر غيبت با عنوان  7جانشينان امام معصوم

شـود.  در اين راستا، نخست، هدف از خلقت بشر، يعني مقام انسان كامل تبيـين مـي  
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دد. سوم، حق تعيين حـاكم در پرتـو حـق تعيـين     گردوم، راه رسيدن به آن مقام بيان مي

شـود.  هاي رسيدن به مقام انسان كامـل توضـيح داده مـي   سرنوشت به عنوان يكي از راه
چهارمين مرحله اين نگارش اسـت. پـنجم، ديـن اسـالم      ،مالك عقل براي تعيين پيشوا

مي بـراي  بهترين منبع راهنما براي سعادتمندي فردي و اجتماعي بشر و بهترين منبع عل
هم در نظـام   ،اداره جامعه معرفي شده است. ششم، نقش مردم در اجراي حكومت ديني

اي سياسي امامت و هم در نظام حكومتي واليت فقيه تبيين خواهد شد. در پايان، نمونـه 
  شود.ساالري ديني در عصر حاضر معرفي ميموفق از نظام سياسي مردم

  هدف از خلقت بشر ؛مقام انسان كامل
كـردن  ه ما انسانها مخلوق خداي متعال هستيم. هدف او از خلقت انسانها فـراهم هم
جانبه بشر در اين دنيا و رسيدن بـه سـعادت جاويـدان در    هاي رشد و تكامل همهزمينه

قرار را ها سراي ديگر بوده است. به اين دليل او در سرشت همه آدميان گرايش به نيكي
ز قواي عقالني و علوم وحياني كه خدا بر پيامبران عرضه داده است. انسانها با استمداد ا

توانند خود را به باالترين مدارج كمـال و پايـدارترين درجـات لـذت و     مي ،است داشته
سعادت برسانند. آن مقام واالي آدميت كه همـه انسـانها شايسـتگي آن را دارنـد، مقـام      

، 2/5، ج1387، همـو ؛ 402، ص2، ج1365شود (مصـباح يـزدي،   انسان كامل ناميده مي
  ). 195ص

آيد تا وقتـي كـه از   از زماني كه به دنيا مي انسانبينانه اسالمي، اساس نگرش واقع بر
هـاي ربـاني اسـت،    همواره براي رسيدن به آن مقام واال كه مظهر تام كمال ،روددنيا مي

ح يزدي، طلبي انسان است (مصبابايد تالش كند. اين بايد فطري برخاسته از خوي كمال
در يـك   2) كه خداي متعال در سرشت او به وديعه گذاشته اسـت. 46، ص2/5، ج1387

كالم، هدف از آفرينش انسان آن است كه تا حد ممكن خـود را بـه مقـام انسـان كامـل      
  نزديك كند.

  راه رسيدن به مقام انسان كامل
پيمايد. برخي هر فرد انسان براي رسيدن به آن مقام واال بايد مسير حق و تكليف را ب



78  

ل 
سا

تم
يس

ب
 

ارة
شم

 /
 

وم
د

 پي
/

پي
ا

76 

 

   

طبيعي، يعني ذاتي و  حقوقكه خداي متعال در اين مسير به انسانها داده است،  وقاز حق
افـراد   ةرا خداي متعـال در ذات و طبيعـت همـ    حقوقفطري هستند. به بيان ديگر، اين 
 حقـوقي هايي عمومي هستند. حق ،حقوق طبيعيهمة  ،بشر قرار داده است. به اين دليل

هـايي فطـري و از جملـة حقـوق     آزادي، حق تعليم و تربيت، حق مثل حق حيات، حق
همزاد بشر بوده و تا آخرين لحظـه زنـدگي در    حقوقروند. اين شمار ميطبيعي بشر به

  ). 138، ص1393اين دنيا همراه او هستند (طالبي، 
شـده در  هاي اسالميِ ارائـه اساس آموزه نكته بسيار مهم و قابل توجه آن است كه بر

ها تا وقتي مصـداق حـق هسـتند كـه در راسـتاي مطلـوب       فلسفه حق، شايستگي دانش
گرفتـه شـوند. اگـر ايـن     خـدمت يعني در مسير سعادت و تكامل انسان به ؛واقعي انسان

دهنـد (طـالبي،   كار روند، عنوان حق را از دسـت مـي  امكانات در طريق شقاوت بشر به
  ).179ص ،74-75ش ،1392

ي طبيعي است كه خداي متعال به هر انسان از آغـاز  حق ،براي نمونه، حق حيات
خلقتش به او عطا كرده است. هدف از اعطاي اين حق به انسان آن اسـت كـه او در   
مسير تكامل خويش به سوي كماالت رباني از آن اسـتفاده كنـد و خـود را بـه مقـام      

ز ا يعنـي موهبـت حيـات، در مسـيري غيـر      ؛انسان كامل نزديك سازد. اگر اين عطيه
كار گرفته شود تا زماني كه انسان در آن مسير منحرف قـرار دارد، بـر   تكامل نفس به

تدريج حق حيات شخص شقي حقانيت خود را از دست به افزايد وشقاوت خود مي
دهد. گاهي ممكن است اين شخص در مسير گمراهي، عملي انجام دهـد كـه آن   مي

ردي كـه مسـلمان زاييـده    فـ ه عمل سبب سلب دفعي حق حيات از او شود؛ مثل آنك
بـه چنـين    ،طـور آگاهانـه كـافر شـود    شده، با وجود علم به حقانيت دين اسالم، بـه 

گناهي را آگاهانه و شود. همچنين اگر كسي مسلمان بيشخصي مرتد فطري گفته مي
حق حيات شخص قاتل در معرض اختيار وارثـان مقتـول قـرار     ،از روي ظلم بكشد

موهبت حيـات را   ،توانند با عمل قصاصمي ،ر آنها بخواهندطوري كه اگبه ؛گيردمي
  3از قاتل سلب كنند.

هستند كه در مسير تقـرب   كوتاه سخن آنكه، همه حقوق فطري انسان تا زماني حق
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كار گرفته شوند. انسان بـا اسـتفاده   شدن او به مقام واالي انسان كامل بهبه خدا و نزديك
هدف واالي خداي متعال در آفـرينش انسـان نزديـك    خود را به  قوق،و استيفاي اين ح

  كند. مي

 حق تعيين حاكم در پرتو حق تعيين سرنوشت
حق مالكيت بر خويشتن يـا بـه    ،يكي از حقوق مورد توجه در دانش فلسفه سياسي

تعبيري ديگر، حق تعيين سرنوشت يا حق حاكميت بر خـود اسـت. ايـن حـق يكـي از      
تعال در اختيار انسان قرار داده و به بشر امـر فرمـوده   لوازم حق آزادي است كه خداي م

هماننـد حـق حيـات، يكـي از حقـوق       ،ديگر، حق آزادي عبارتاز آن حفاظت كند. به 
همانطور كه انسان بايد از حق حيات خويش مراقبت كند  ؛االستيفاي آدميان استواجب

خـويش نيـز    و آن را در معرض خسارت يـا نـابودي قـرار ندهـد، بايـد از حـق آزادي      
خوبي حفاظت كند و خود را در معرض هيچ نوع بردگي انسانهاي ديگر قـرار ندهـد.   به

برده ديگران مبـاش؛ زيـرا خـدا تـو را آزاد آفريـده      «فرمايد: باره ميدر اين 7امام علي
  4.»است

 ،هاي حق مالكيت اسـت. مـراد از حـق مالكيـت    حق تعيين سرنوشت يكي از شاخه
به صورتي كـه هـيچكس جـز مالـك يـا       ؛شئ مملوك است شايستگي جواز تصرف در

اذن مالك مجاز نباشد در مملوك تصرف كند. ملك در اينجا منحصر در اموال و نيـز  بي
هاي شخصـيتي و قـواي   مانند آبرو، اعمال، ويژگي ؛امور مادي نيست، بلكه امور معنوي

 ءست، مالك اعضاهمچنانكه مالك اموال خويش ا ،شود. هر انساننفس را نيز شامل مي
اين امور متعلـق   ة. همنيز هستقواي نفساني و صفات شخصيتي خود  ،آبرو ،و جوارح

  حق مالكيت انسان هستند.  
طور تكويني داراي حق مالكيت نسبت به امـوال، اعضـاي   در يك كالم، هر انسان به

 هاي شخصيتي، حيثيت فردي و اجتماعي و اعمالبدن، جان (نفس و قواي آن)، ويژگي
اين امور  ةداشتن حق مالكيت آن است كه انسان بر هم ةو اختراعات خويش است. الزم

تسلط داشته باشد و ديگران بدون اذن او حق تصرف در آن امور را نداشته باشند. دليـل  
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علم حضوري هر انسان به تسلط بر نفس خويش و صـفات و   ،عقلي وجود چنين حقي
  و افعال خويش است.قواي نفس خويش و تسلط بر اعضاي بدن 

حاصل آنكه، مـديريت خويشـتن در امـور فـردي و اجتمـاعي كـه بـه حـق تعيـين          
 ةاساس اين حق، همـ  هاي حق مالكيت است. برسرنوشت معروف شده است، از شاخه

مردم بر سرنوشت خويش مسلط هستند. حق تسلط بر سرنوشت خويشتن حقي طبيعي 
آن را همانند حق حيات و حق آزادي، بـه  و از انواع حق مالكيت است كه خداي متعال 

انسانها عطا فرموده و آنها را به مراقبت از اين حق فراخوانده است. به تعبير ديگـر،   ةهم
حــق حاكميــت بــر خويشــتن، هماننــد حــق حيــات و حــق آزادي، از جملــة حقــوق  

  االستيفاست.واجب
حـق حاكميـت    كند. از يك سو،در اينجا مشكلي توجه خواننده را به خود جلب مي

بر خويشتن حقي است طبيعي كه انسانها بايد از آن حفاظت كنند. از سوي ديگر، جامعه 
انساني بايد قانونمند و داراي نظم اجتماعي باشد. جامعـه بـراي حفـظ نظـم و انضـباط      

كـرده و خطاكـاران را از    ءخويش نيازمند حاكم است كه قـوانين موضـوعه را اجـرا   
ارد. شخص حاكم بايد بر ديگران حكومت كند و ديگران بايـد  كردن به ديگران بازدظلم

ايـن اسـت كـه     از او اطاعت كنند تا در زندگي خويش كامياب شـوند. مشـكل تنـاقض   
انسانها، از يك سو، بايد از حق طبيعي حاكميت بر خويشتن حفاظت كننـد و بـه كسـي    

تمـاعي و  اجازه ندهند بر آنـان مسـلط گـردد و از سـوي ديگـر، بـراي حفـظ نظـم اج        
مرج بايد حق حاكميت خود را بر خويشتن در امـور اجتمـاعي بـه     و جلوگيري از هرج

 يعني حكم عقـل بـه وجـوب حراسـت و عـدم      ؛حاكم واگذار كنند. اين دو حكم عقلي
واگذاري حق حاكميت بر خويشتن در امور اجتماعي به فردي ديگر و حكـم عقـل بـه    

  .هستند ظاهر با هم در تعارضطور لزوم واگذاري اين حق به حاكم، به
راه حل اين تعارض ظاهري آن است كه گفته شود همه انسانها قبل از آنكـه مالـك   
خود باشند، مخلوق و مملوك خـالق خـويش، يعنـي خداونـد متعـال هسـتند. انسـانها        

حتي در اعضاي بدن خويشتن تصرف كنند؛ چون بدن آنها ملك  ،خود حق ندارند خوديبه
ديگران)  اين اساس، تصرف در بدن خويش (چه رسد به تصرف در امور برخداوند است. 
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نيز به هيچ صورت جايز نيست، مگر آنكه مالك حقيقي آن، يعني خداوند تعالي اجـازه  

كس بر خويشتن نيز حقـي اسـت    تصرف در آن را داده باشد. حق تسلط و حكومت هر
ها تفـويض فرمـوده اسـت. آنهـا     و بالذات حق خداست و او اين حق را به انسان كه اوالً

مگر آنكه خداي متعال به آنهـا   ،نبايد اين حق را در امور اجتماعي به كسي واگذار كنند
  اجازه واگذاري آن را داده باشد.   

ديگر، انسانها حق ندارند بدون اذن خدا فرد ديگري را بـه عنـوان حـاكم و     تعبيربه 
اعضاي جامعـه در امـور اجتمـاعي     . حاكم جامعه سرپرستفرمانرواي خويش برگزينند

وليت حفاظت از جان و مال و نواميس مردم بر عهده اوست. او وظيفـه دارد  ؤاست. مس
كند كه خداي جهان به عنوان خالق و مالك افراد جامعـه   ءدر آن جامعه قوانيني را اجرا

ه را تعيين كرده است. او وظيفه دارد با اجراي صحيح قوانين اسالم ناب، مردم آن جامعـ 
به سوي رستگاري و مقام قرب رباني هدايت كند. بنابراين، واگذاردن حق حكومت بـر  

شدني خداي متعال انجام ةخويش در امور اجتماعي به شخص ديگر، تنها و تنها با اجاز
تواننـد ايـن   خداوند مالك حقيقي مردم است و تا او اجازه ندهد، مردم نمـي  است؛ زيرا

  كنند.حق را به ديگري واگذار 

  مشاركت مردم در تعيين رهبر
حق خداي متعال است. اين حق را خدا بـه   ،و بالذات دانستيم كه حق حكومت اوالً

مردم در تدبير امور خويشتن عطا فرموده و آنان را بـه پاسـداري از آن فراخوانـده     ةهم
است. كسي حق ندارد اين حق خويش را به شخص ديگري واگـذار كنـد، مگـر اينكـه     

اي را به صاحب حق داده باشد. اكنون پرسش اين است كه آيا تعال چنين اجازهخداي م
خداي متعال به انسانها اجازه داده است حق حاكميت بر خويشتن را به ديگري واگـذار  

ديگر، آيا داشتن جامعه سياسي و مشـاركت مـردم در آن جامعـه از راه     عبارتبه  ؟كنند
دهيم بايد بواهيم به اين پرسش پاسخ مناسب اگر بخ ؟امري ضروري است ،تعيين حاكم

هـدف نظـام سياسـي در اسـالم      هدف از داشـتن نظـام سياسـي و ثانيـاً     ابتدا بدانيم اوالً
  چيست.
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  هدف از داشتن نظام سياسي
بـديهي اسـت؛    و روشن است كه داشتن نظام سياسي در يك جامعه امري ضـروري 

خصـوص بـه خـود هسـتند كـه در      يك داراي خواست و انگيزه م هر ،زيرا آحاد جامعه
بسياري موارد با خواسـت و انگيـزه ديگـر اعضـاي آن جامعـه ناسـازگار اسـت. بـراي         

پي آن ايجاد هرج و مرج در آن جامعـه، عقـل حكـم     ها و درجلوگيري از برخورد اراده
كند كه در آن جامعه نظام حقوقي ايجاد گردد تا با وضع قوانين و مقررات و پيـروي  مي

ديگر، داشتن يك نظام حقوقي  تعبيرمنيت و عدالت در آن جامعه تأمين شود. به از آنها ا
بشري به حكم عقل ضرورت دارد و چون اجراي نظام حقوقي در جامعـه   ةجامع در هر

جامعه براي آسايش اعضاي خويش نيازمند حاكم  نيازمند است، هرـ حاكم   ـ  به مجري
كند و هـم  مي ءهم قوانين را در جامعه اجرا ،است. حاكم با استعانت از ديگر كارگزاران

رسـاند. بنـابراين،   كنندگان قانون برخورد كرده، آنها را به مجازات مـي با خاطيان و نقض
  كم دو چيز است: هدف از داشتن نظام سياسي در جامعه دست

  تأمين امنيت. 1
، وجـود  قدرتمند يا به عبارت ديگـر  ةشد، وجود دستگاه حاكم بيانبا توجه به آنچه 
جامعه از ضروريات عقلي اسـت. اگـر جوامـع بشـري داراي نظـام       نظام سياسي در هر

  اولين آسيب اجتماعي آن جامعه است. ،امنيت مرج و عدم و حكومتي نباشند، هرج
 ،تأمين امنيت افراد جامعه اسـت. امنيـت   ،بنابراين، يكي از اهداف ايجاد نظام سياسي

نوع امنيت، امنيت جاني اسـت. تـأمين امنيـت جـاني      دارد. مهمترين يهاي متعددشاخه
گيـرد.  طور مستقيم از راه تأمين و استيفاي حق حيات افراد جامعه صـورت مـي  مردم به

حفاظت از جان اعضاي جامعه  ،هاي سياسيترين وظايف نظامبنابراين، يكي از ضروري
  است.

 اجراي عدالت. 2

 ،جامعـه  ه در نظـام سياسـي هـر   گفته شد كه يكي از وظايف رئيس دسـتگاه حاكمـ  
اين اساس، يكي ديگـر   كنندگان قانون است. براجراي صحيح قوانين و برخورد با نقض
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اجراي  ةاجراي عدالت است. انسانها در ساي ،جامعه از اهداف ايجاد نظام سياسي در هر

هـاي  نشاط توأم بـا فعاليـت در عرصـه    هم زندگي با توانند به آرامي در كنارعدالت مي
هاي قطعي يا محتمل داشـته  به منظور جلب منافع بيشتر و اجتناب از خسارت ،گوناگون

  باشند.
؛ فـارابي،  174، ص1385كسي بـه اوسـت (ارسـطو،     الت به معناي دادن حق هردع
شود. از اينجـا بـر   حقوق همه افراد تأمين مي ،بنابراين، در پرتو عدالت 5.)61، ص1382

اجـراي عـدالت از تـأمين امنيـت مهمتـر اسـت؛ زيـرا         يابيم كـه اين نكتة مهم دست مي
تر از دستاورد امنيت است. امنيت در سايه استيفاي حق حيات افراد دستاورد عدالت عام

شـود. بـه همـين    همراه با استيفاي همه حقوق آنها تأمين مي ،آيد، اما عدالتدست ميبه
ه اقتصادي و ... نيـز اهميـت   دليل، اجراي عدالت از تأمين ديگر منافع اجتماعي، مثل رفا

  بيشتري دارد.

 هدف نظام سياسي اسالم
سـاالر  يكي از اهداف تشكيل نظام سياسي در اسالم، همانند هر نظام سياسـي مـردم  

تأمين منافع اجتماعي مردم است. برقراري امنيت و اجراي عدالت دو امري هسـتند كـه   
. با ايـن همـه، هيچيـك از ايـن     در رأس منافع اجتماعي آحاد جامعه اسالمي قرار دارند

هاي سياسـي بـه   هدف نهايي در نظام سياسي اسالم نيست. آنچه كه در ديگر نظام ،امور
رسـيدن بـه    ةشود، در نظام سياسي اسالم بـه عنـوان مقدمـ   عنوان هدف اصلي دنبال مي

  ا هدف اصلي نظام سياسي اسالم چيست؟ امگردد. هدف نهايي تلقي مي

  ايجاد حيات طيبه  
اي كامل از معارف، فرامين و پيشنهادهاست كه خـداي متعـال   ن اسالم مجموعهدي

به عنوان آفريننده جهان، از جمله انسان، آن را در دسترس بشر قرار داده اسـت. ايـن   
مجموعه دربردارندة بهترين برنامه زندگي انسان است كه چنانچه بـه آن عمـل شـود،    

كردن به برنامه جـامع  رساند. عملمكن ميآدمي را به باالترين درجات رشد و كمال م
قرآني، به  شود. در ادبياتوجودآمدن فضيلتي در انسان به نام تقوا مياسالم موجب به
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موقعيتي كه انسان در پرتو اجراي كامل اين برنامه در سايه تقوا، براي خويش فراهم 
يـات طيبـه   آدمـي بـا داشـتن ح    6شـود. گفته مي )زندگي پاكيزه( كند، حيات طيبهمي
اللهـي  خليفـة مقام انسان كامل يـا مقـام    ،تواند به مقامي برسد كه در ادبيات دينيمي

بلندترين مقام قابل دستيابي براي يك انسان است. مقـام   ،اين درجه 7شود.ناميده مي
است. به شهادت قرآن كريم، ـ مقام الوهيت   ـانسان كامل نزديك به مقام خداوندي،  

  8در زندگي خويش به آن مقام واال رسيد. 9پيامبر گرامي اسالم
حال كه دانستيم هدف نهايي دين اسالم تربيت انسان براي رسيدن به باالترين مقـام  
انسانيت است و نيز دانستيم كه تنها راه رسيدن به آن هدف واال رعايـت تقـوا در همـه    

غـايي در   ون زندگي و در يك كالم، داشتن حيات طيبه است، بايد بدانيم اين هدفؤش
هاي دين اسالم مورد نظر است، هم در امور فردي، مثل اخالق فردي و هـم  همه بخش

مانند روابط سياسي، اقتصادي و غيره. كوتاه سخن آنكه، رسيدن بـه   ؛در روابط اجتماعي
هاي زندگي فردي و ترين هدف دين مبين اسالم در همه ساحتاصلي ،مقام انسان كامل

  اجتماعي بشر است.
آرمان نظام اخالقي و حقوقي اسالم است، اين هـدف، غايـت    ،انكه اين هدفهمچن

نظام سياسي اسالم نيز هست. بنابراين، همه حقوق و تكاليفي كه خدا بـراي بشـر قـرار    
داده است، به منظور هدايت او به سوي حيات طيبه و رسيدن وي در اين نوع حيات به 

اي براي تأمين آن هـدف واال قـرار   ا وسيلهآنچه در اين راست مقام انسان كامل است. هر
اما اگر آن وسايل  ،كندگيرد، به دليل ارزش ذاتي و اصيل آن هدف، ارزش تبعي پيدا مي

گيـري نشـوند، از نگـاه اسـالم داراي ارزش     و مقدمات به سوي آن هدف مقدس جهت
  نخواهند بود.

امروزه از اهداف غـايي  براي نمونه، اجراي عدالت، تأمين امنيت يا رفاه اجتماعي كه 
توانند در نظام سياسي اسـالم وسـايلي   روند، ميشمار ميساالر بههاي سياسي مردمنظام

اي كه در آن آحاد جامعه به سوي يعني ايجاد حيات طيبه باشند؛ براي تحقق هدف غايي
مقام انسان كامل در حال حركت هستند. اگر اين امور در راستاي ايجـاد جامعـه پـاكيزه    

  رار نگيرند، از نظر اسالم ارزشمند نخواهند بود.ق
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حال كه هدف اصلي نظام سياسي اسالم را شناختيم، بايد پرسشي را كه در صدر 

پرسش اين بود كه آيا خداي متعال به انسانها اجازه  بحث مطرح كرديم، پاسخ دهيم.
ر، آيـا  ديگ عبارتبه  ؟داده است حق حاكميت بر خويشتن را به ديگري واگذار كنند

امـري ضـروري    ،از نظر اسالم، مشاركت مردم در جامعه سياسي از راه تعيين حـاكم 
  است؟

كردن زمينه رشد و هدف اسالم ايجاد حيات طيبه و فراهم روشن است كه چون اوالً
مشروط به جلـوگيري   ،داشتن جامعه پاكيزة داراي حيات طيبه تكامل انسانهاست و ثانياً

مـرج و حفـظ نظـم     و براي جلوگيري از هرج معه است و ثالثاًمرج در آن جا و از هرج
عقل حكم  .تعيين حاكم براي همه انسانها در يك جامعه امري ضروري است ،اجتماعي

يعنـي تعيـين    ؛حـق تعيـين سرنوشـت    كند خداي متعال كه حكيم مطلق است، حتماًمي
  ب كنند.حاكم را به مردم داده است تا كسي را به عنوان رهبر خويش انتخا

 مالك عقل براي تعيين پيشوا
رسيدن انسانها به مقام انسـان كامـل از راه    ،هدف غايي نظام سياسي اسالم ه شدگفت

اي آرماني است. حال بايد بدانيم مالك عقـل بـراي تعيـين    داشتن حيات طيبه در جامعه
وشـت  حاكم چيست. به بيان ديگر، آيا انسانها با اسـتفاده از حـق خـدادادي تعيـين سرن    

  كسي را كه مايلند به عنوان حاكم جامعه خويش انتخاب كنند؟ توانند هرمي
دست گيـرد  از نظر عقل، كسي بايد عنان حكومت را در جوامع بشري به مسلماً

يعني بتواند مـردم را بـه سـوي     ؛كه بتواند جامعه را به هدف غايي خود سوق دهد
ايـن   كامـل هـدايت كنـد. بـر     حيات طيبه در راستاي رسيدن به مقام واالي انسـان 

اي با زندگي پاكيزه كه اساس، انسانها براي رسيدن به اين مقصود و تشكيل جامعه
كـس   در آن محيط مساعد براي رشد و تكامل بشر فراهم باشد، آزاد نيستند به هـر 

خواهند رأي دهند و او را به عنوان حاكم انتخـاب كننـد. بـه    شرايطي كه مي با هر
توانـد بـا   فـردي در آن مـي   ساالر كه هـر مردم هاي سياسيِ مطلقاًامتعبير ديگر، نظ

 ،اسـالم  دست گيرد، از نگاه فلسفه سياسيحاكميت را به ،استفاده از رأي بيشتر مردم
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چه بسا، حاكم مورد تأييد بيشتر مردم نتواند جامعـه را   ؛قابل قبول است امري غير
  به سوي سعادت رهبري كند.

ي عقل براي تعيين پيشوا در نظام سياسي اسالم توانايي شـخص  بنابراين، مالك اصل
  كردن مردم به سوي كماالت بشري است.حاكم در هدايت

 ،توان پرسـيد: آيـا از نظـر فلسـفه سياسـي اسـالم      اي ديگر ميپرسش باال را به گونه
سان تواند آحاد جامعه را به حيات طيبه و مقام واالي انهاي عقلي بشر به تنهايي ميداده

ديگر، آيا تكيه بر عقل حسابگر و خودبنياد در دوره جديد  عبارتكامل هدايت كند؟ به 
ماننـد ليبراليسـم يـا     ؛سـاالر هاي سياسي معاصر مردمتواند بشر را در چارچوب نظاممي

  سوسياليسم و... سعادتمند گرداند؟

  بودن عقل در تدبير امور اجتماعي بشرناكافي
طور خاص، هدف نظام فرينش انسان، هدف دين اسالم و بهبا توجه به اينكه هدف آ

سياسي اسالم رسيدن افراد به مقام واالي انسان كامل از راه حيات طيبه اسـت، پرسـش   
  توان چنين پاسخ داد:باال را مي

خداي متعال به عنوان تنها آفريننده جهـان، آرزوي ديرينـه و آرمـان فطـري بشـر را      
ن كامل قرار داده است. او مسـيري را كـه بـه آن مقـام بلنـد      دستيابي به مقام واالي انسا

به انسان نشان داده است. آن مسير، برنامه جامع ديـن اسـالم    ،شوداللهي منتهي ميخليفة
يكـي از منـابع    ،هرچند عقـل  ؛يابداست كه بشر با اجراي آن به زندگي پاكيزه دست مي
كند، اما اين منبع بـراي  ي هدايت ميشناسايي معارفي است كه انسانها را به جامعه آرمان

امروزه در جـوامعي كـه    ،امور اجتماعي كافي نيست. به اين دليل ةتشخيص و تدبير هم
شود كه تدبير امور اجتمـاعي در  اند و ادعا ميساالر حاكمهاي سياسي مردمدر آنها نظام

 يارشـم بـي هـاي  سپرده شده است، بحـران  9هاي سياسي به دست عقل جمعيآن نظام
مشـروط بـر آراي انسـانها بـه      سـاالري مطلـق و تكيـة غيـر    رو، مردموجود دارد. ازاين

  رساند.هيچوجه جامعه را به سعادت مطلوب نمي
تواند يگانه منبع براي تـدبير امـور اجتمـاعي مـردم     اه چاره چيست؟ اگر عقل نمير
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ع ديگـر كمـك   باشد، بشر براي اداره جامعه خويش و حل معضالت آن بايد از كدام منب

 يابد؟ بگيرد تا بتواند به حيات طيبه دست

 نياز به منبع وحياني در اداره امور اجتماعي
براي آنكه آدمي بتواند به كماالت واالي بشري برسـد و بـا اسـتفاده از آن، سـعادت     
جاويدان را تحصيل كند، الزم اسـت مسـير رسـيدن بـه آن كمـاالت واال را بـه خـوبي        

تواند اين مسير را شود. كدام دانش ميسير با چراغ دانش روشن ميشناسايي كند. اين م
  نورافشاني كند؟ 

تجربه نشان داده است كه عقل بشر در ارائه راه روشـن بـراي دسـتيابي انسـانها بـه      
توانايي كافي نداشته است. علت اين امر آن است كـه دانشـي    ،جامعة مطلوب و آرماني

م سياسي اسالم و ايجاد حيات طيبه در جامعـه بشـري   كه انسانها را به هدف متعالي نظا
ذات اقـدس   ،كند، بايد از منبعي خطاناپذير جوشيده باشـد. آن منبـع نـوراني   هدايت مي

حضرت احديت است كه همه جهان هستي را با اراده حكيمانه خويش آفريده و انسـان  
ان قـرار داده  جانشين خود ساخته و الگويي بـراي تكامـل ديگـر    ،كامل را در اين جهان

  است. 
خداي متعال بر ديگر انسانها واجب فرموده كه اگر بخواهند به سعادت ابدي برسند، 
بايد در زندگي خود از الگوي انسان كامل پيروي كنند و سخنان او را كه برخي از منبـع  

آمده است، مالك نظر و عمـل خـويش قـرار     وحي نبوي و برخي از منبع عقل رباني بر
  دهند.  
توانـد در اداره امـور   آنكه تجربه نشان داده است، عقل بشر بـه تنهـايي نمـي    اصلح

بلكـه   آيـد، طور كامل بر مشـكالت فـائق   يابد و به جامعه بر آن دانش خطاناپذير دست
براي رسيدن انسانها به سعادت ابدي بايد به دنبال ايجاد حيات طيبه در جامعه باشد. در 

، بشر بايد از علوم وحيـاني نيـز بـه    عقل هاي قطعييافته اين راستا، افزون بر استفاده از
  قدر كافي استفاده كند.

علوم وحياني را كه در دسترس انسان كامل است،  ،رسش اين است كه چگونه بشرپ
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اند انسـانهاي كـاملي كـه در پرتـو     دست بياورد. در طول تاريخ زندگي بشر، كم نبودهبه
افته و كوشيدند جوامع انساني را به سوي سعادت ارتباط با خدا به علوم وحياني دست ي

ابدي هدايت كنند. برخي از اين انسانهاي كامل داراي شريعت مستقل بـوده و از طـرف   
انـد. امـروزه مـا انسـانهاي آخرالزمـان بـه       دين جديـد بـراي مـردم آورده    ،خداي متعال

  هاي كدام دين رجوع كنيم؟آموزه

  ي سعادتمندي فردي و اجتماعي بشربهترين منبع راهنما برا ،دين اسالم
آنها  ةاما اصول كلي و روح حاكم بر هم ،اندمتعدد بوده ،درست است كه اديان رباني

اند، اما در بسـياري  هرچند اين اديان در اصول و كليات همسو بوده ؛مشترك بوده است
بـوده  همواره دين بعـدي ناسـخ ديـن قبلـي      ،اند. به اين دليلاز جزئيات اختالف داشته

است. معناي اين امر آن است كه با تشريع دين جديد، دين قبلي از درجه اعتبار سـاقط  
آخرين ديني كه از طرف خدا بر مردم عرضـه شـد و مـردم آخرالزمـان      ؛ زيراشده است

بشرِ امـروز بـراي يـافتن راه سـعادت      .اند، دين اسالم استمكلف به پيروي از آن شده
هاي وحياني دين اسـالم  هاي قطعي عقل بايد از دريافتيافتهافزون بر استفاده از  ،ابدي

 ،كامـل  ةترين دين و تنها دين جاودانه و معتبر استفاده كند. ايـن مجموعـ  به عنوان كامل
هاي رفتاري در حـوزه  العملدربردارندة علوم اعتقادي در بخش نظر و مشتمل بر دستور

  عمل است.
بير امور زنـدگي فـردي و اجتمـاعي خـود بـه      انسانها را در تد ،مكتب نوراني اسالم

اين دو منبع نوراني علمي را  ،استفادة توأم از عقل و وحي فراخوانده است. خداي متعال
طـور  مند بـه يك مؤيد ديگري است، در دسترس بشر قرار داده است. عقل برهان كه هر

را يـاراي فهـم   مستقيم در دسترس همه افراد بشر قرار گرفته، اما علوم وحياني كه عقل 
مستقيم بر بشر عرضه شده است. اين دانش رباني بر قلب  طور غيرمستقل آن نيست، به

تـرين خليفـة خـدا    به عنوان برترين انسان كامـل و عـالي   9مطهر پيامبر گرامي اسالم
عرضه شد. آن حضرت با استفاده از اين منبع نورانيِ دانش، جامعه را به سـوي فـالح و   

پس از رحلت وي خاتمه يافـت، امـا    ،هرچند وحي و پيامبري ؛مودرستگاري هدايت فر
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بـه عنـوان انسـانهاي     خالفت الهي و هدايت مردم تعطيل نشد. جانشينان معصوم پيامبر

ردم يكي پس از ديگري از طرف خداي متعال به منصـب امامـت و راهنمـايي مـ     ،كامل
 نصب شدند و با ارتباط محكمي كه با خالق هستي داشتند، مقـام جانشـيني خـدا را بـه    

جامعـه  تـا  درصـدد برآمدنـد    ،خوبي ارج نهادند و تا آنجا كه مردم به آنها رجوع كردند
  اسالمي را به سوي حيات طيبه و سعادت جاويدان هدايت كنند.

عـال بـراي رهبـري جامعـه     و جانشينان او از طرف خـداي مت  9دليل نصب پيامبر
  بشري چيست؟

 به عنوان حاكم بر مردم از طرف خدا :ادله نصب پيشوايان معصوم
در راستاي نيازمندي مردم به منبع وحياني و دانش رباني براي ايجاد حيات طيبـه در  

و برگزيـدگان از خانـدان او در اختيـار مـردم      9جامعه بشري، دانش معصومانه پيامبر
شد. خـداي  ساطع مي ،انش از منبع علوم ذاتي رباني خداوند بلندمرتبهقرار گرفت. اين د

حق ذاتي حكمراني خويش بر مردم را در زمان حيات پيامبر به وي و پـس از او   ،متعال
جامعـه   ،به جانشينان معصومش عطا فرمود تا آنها با استفاده از علـوم خطاناپـذير خـود   

هم دليل عقلي  ،گاري هدايت كنند. اين امربيني به سوي فالح و رستانساني را با روشن
  .  دارد و هم دليل نقلي

  دليل عقلي
او بر پيشوايي انسانها از طرف  :و جانشينان معصوم 9دليل عقلي نصب پيامبر

و بالذات از آن ِ خدايي اسـت كـه    خداي متعال آن است كه حق حكومت بر مردم، اوالً
صاحب اختيار همـه موجـودات، از جملـه    بشر را خلق كرده است؛ زيرا او تنها مالك و 

ترين انسان در هـر عصـر تفـويض    تعال اين حق خود را به كاملمانسان است. خداوند 
كند تا او وظيفه رهبري مردم و هدايت جامعـه بشـري را بـه سـوي سـعادت ابـدي       مي
خوبي انجام دهد. دليل تفويض حق حكومت از طرف خدا بر انسـانهاي كامـل، علـم    به

ري است كه آنها در اثر پرهيزگاري از راه اتصال به منبع نـوراني دانـش، يعنـي    خطاناپذي
  اند.دست آوردهعلم ذاتي خداي متعال به
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ديگر، دليل عقلي بـر اينكـه چـرا خداونـد بـزرگ بـه عنـوان صـاحب حـق           بيانبه 
فرمانروايي، حق خويش را به انسان كامل در هر عصر تفويض كرده است، آن است كـه  

كامل در پرتو تقوا و تقرب به خداي متعال به منبع علم رباني متصـل شـدند و    انسانهاي
از اين راه بر دانشِ شيوه هدايت مردم دست يافتند و توانايي اداره جامعه را از حضـرت  

تجلي حكومت خدا بر  7قادر متعال كسب كردند. بنابراين، حكومت پيشواي معصوم
حكومت، انسانها از راه پيـروي  از ر اين نوع حكومت است. د ةمردم بوده و بهترين شيو

كننـد و در پرتـو اجـراي صـحيح     و اطاعت از انسان كامل، اطاعت از خدا را تجربه مـي 
رسند؛ زيرا احكام و معارف ديـن اسـالم كـه خـداي     احكام دين اسالم به رستگاري مي

ي رسيدن به متعال براي بشر وضع كرده است، بهترين برنامه زندگي بشرِ آخرالزماني برا
  سعادت است. 

  دليل نقلي
آيات قـرآن كـريم و روايـاتي اسـت كـه از حضـرات پيشـوايان         ،مراد از دليل نقلي

درباره نصب آنها از طرف خدا به فرمانروايي بـر مـردم بيـان شـده اسـت.       :معصوم
يعني نصب پيامبر و جانشينان او بر منصب حكومت بر مـردم از   ؛يل نقليِ هر دو امردال

  ير است:قرار ز

  بر حكومت بر مردم 9دليل نقلي نصب پيامبر .1
و  آيات متعددي بر اين مطلب داللت دارند كـه خداونـد بـزرگ اوالً    ،در قرآن كريم

 9بالذات داراي حق واليت و فرمانروايي بر مردم اسـت و او ايـن حـق را بـه پيـامبر     
از اين آيـات عبارتنـد   واگذار فرموده و مردم را به اطاعت از او فرا خوانده است. برخي 

  از:
  اطاعت كنيد. 9از خدا و پيامبر ؛)132و 32): 3(عمران(آل   »أَطيعواْ اللّه والرَّسولَ«
 9پيـامبر  زاز خدا اطاعت كنيد و ا ؛)92): 5ه((مائد »وأَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ«

  فرمان بريد.
»ولَهسرو واْ اللّهيعأَطاز خدا و پيامبرش اطاعت كنيد. ؛)20و1): 8(ال(االنف »و  
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  . دليل نقلي نصب جانشينان پيامبر بر حكومت بر مردم2

به اوصياي او بـه عنـوان    ر اكرمهمچنين، خداي متعال حق حكمراني را پس از پيامب
 االمر عطا فرموده است. آيه شريفه زير يكي از داليل اين مطلب است:انسانهاي كامل و اولي

نكُم  يهايا أَ« رِ مـي األَملأُوولَ وواْ الرَّسيعأَطو واْ اللّهيعنُواْ أَطينَ آم؛)59): 4((نساء ...»الَّذ 
و اولياي امور خويش  9از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر ،ايدكساني كه ايمان آورده اي

  فرمان بريد.
كه در آيه  9پس از پيامبر از نظر خداي متعال، اولياي امور و رهبران امت اسالمي

طـور كنـايي بـه    اي ديگر از قرآن كريم بـه به آن اشاره شد، چه كساني هستند؟ آيه فوق
ولُه  « اولين رهبر امت اسالمي پس از پيامبر اسالم اشاره كرده است: سـرو اللّه كُميلا وإِنَّم

يالَةَ وونَ الصيمقينَ ينُواْ الَّذينَ آمالَّذونَوعاكر مهمنحصـراً  ؛)55): 5(ة(مائد »ؤْتُونَ الزَّكَاةَ و 
دارند و در حال هستند كه نماز برپا مي ولي و رهبر شما (مردم) خدا، پيامبر او و كساني

  دهند.ركوع صدقه مي
اي از مفسران اهـل سـنت، ايـن آيـه شـريفه در شـأن       به اتفاق مفسران شيعه و عده

نازل شده  9به عنوان اولين وصي و جانشين پيامبر 7طالببياميرالمؤمنين علي بن ا
). البته روايات متعـددي نقـل شـده    153-154، ص9ق، ج1426است (مكارم شيرازي، 

الحجـه سـال دهـم هجـرت در مسـير بازگشـت از       است كه پيامبر در روز هجدهم ذي
پس  را به عنوان رهبر امت اسالمي 7حضرت علي ،الوداع از طرف خداي متعالحجة

الحديـد،  ابـي ؛ ابـن 295، ص1ق، ج1407از خويش به مردم معرفي كرده است (كلينـي،  
  ).208، ص3ق، ج1404

امامان پس  ةنقل شده است كه ايشان نام هم 9ت مختلفي از پيامبراهمچنين، رواي
و رهبـران امـت اسـالمي بـه مـردم معرفـي كـرده اسـت          ءاز خويش را به عنوان اوصيا

 ،). رهبران جامعه اسالمي در عصر پس از پيامبر195-197ص، 36ق، ج1403(مجلسي، 
  همگي انسانهاي كامل و از خاندان پيامبر اسالم بوده و هستند.

 7نقش مردم در اجراي حكومت ديني در عصر حضور معصوم

رسـد كـه مـردم آن جامعـه از     روشن است كه يك جامعه در صورتي به سعادت مي
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به عنوان نمايندگان خدا در جهان،  و امام معصومروي اختيار خويش به حكومت پيامبر 
هاي آنها را بپذيرنـد و فـرامين آنهـا را در زنـدگي خـويش عملـي       گردن نهند و هدايت

هـاي  گيرند و خواسـته دست ميصورت، ديگران عنان حكومت را به اين سازند. در غير
 ،اي هدايت مـردم كنند و چون دانش خطاناپذير ندارند، به جخود را بر مردم تحميل مي

بعـد از رحلـت    ،كشانند؛ چنانكـه تـاريخ اسـالم   آنان را به سوي گمراهي و شقاوت مي
  دهد.بر اين امر گواهي مي 9پيامبر
بـه   ،را بپذيرنـد، امـا از او اطاعـت نكننـد     7حكومـت معصـوم   ،تي اگـر مـردم  ح

رستگاري نخواهند رسيد؛ همچنانكه در عصر حكومـت علـوي و پـس از آن، در زمـان     
خوبي از انسان كامل فرمـانبري نكردنـد و او را   مردم به ،7كومت امام حسن مجتبيح

  ها تنها گذاشتند.در مبارزه با گمراهي
مربوط به زمانهايي است كـه انسـان كامـل در جامعـه بشـري،       ،آنچه گفته شد ةهم

. همانند انسانهاي ديگر حضور ظاهري داشته باشد و مردم بتوانند با او در تماس باشـند 
 7اهللا بـه عنـوان پيشـواي معصـوم    خليفةخواهيم بدانيم آيا وجوب اطاعت از حال مي
شود. به بيان ديگر، چگونه گذاشتن حق تعيين سرنوشت افراد در جامعه مي پا سبب زير

توان با وجود تعيين رهبر امت اسالمي از طرف خدا، به مردم حق تعيين سرنوشت و مي
از طـرف   7در تعيين حاكم با نصب پيشـواي معصـوم  انتخاب رهبر داد. آيا حق مردم 

 ،ترين و در عين حالكليد حل يكي از غامض ،خداوند سازگار است؟ پاسخ اين پرسش
  سياسي اسالم است. ةمهمترين مسائل فلسف

بنـدي بـر دو نـوع    حقـوق در يـك دسـته   كـه  ثابت شده است  ،در دانش فلسفة حق
، 1380(مصـباح يـزدي،    ءاالسـتيفا زئهاي جاحق .2؛ ءاالستيفاهاي واجبحق .1هستند: 

هايي هستند كه حق ء،االستيفازئ). حقوق جا241-242، ص1384؛ جوادي آملي، 95ص
 ،انتخاب صاحب حق واگذار شـده اسـت. اگـر صـاحب حـق بخواهـد      به  هااستيفاي آن

اري اي مثال، حق نمايندگي مجلـس قانونگـذ  نظر كند. بر تواند از استيفاي آن صرفمي
االستيفاست. انسانها حق دارنـد خـود را در معـرض نماينـدگي     زئهاي جاوقاز حق يكي

  مجلس قرار داده و اگر انتخاب شوند، در سمت نمايندگي فعاليت كنند.
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شود كه به هيچوجه اسقاط آنها به حقوقي گفته مي ءاالستيفاواجب ققودر مقابل، ح

ست در چنين مـواردي از حـق   بر صاحب حق جايز و روا نباشد. بر صاحب حق الزم ا
خود پاسداري كرده و به هيچوجه نگذارد چنين حقي از او ضايع شـود. نـه خـود از آن    

  ). 106، ص1393پا گذارند (طالبي،  نظر كند و نه اجازه دهد ديگران آن را زير صرف
االستيفاي بشر است. انسانها بايد واجب وقيكي از انواع حق ،براي نمونه، حق حيات

شرايطي از اين حق پاسداري كنند. هم خود صاحبان حق و هم ديگـران مكلفنـد    در هر
از چنين حقي حراست كنند. به اين دليل است كه آدميان حق ندارند كاري انجام دهنـد  

نه خود را با دست خود به هالكت بيندازند و نه  ،رساندكه به حق حيات آنها آسيب مي
ا از بين ببرند. بنابراين، حق حيـات بـا اينكـه حـق     به ديگران اجازه دهند زندگي آنان ر

تواند به وسيله آن به سوي مقام انسان كامل نزديك شود، حقي اسـت  است و انسان مي
  كه با تكليف حفظ آن درآميخته است.

نكته مهم ديگر آن است كه خداي متعال كه آفريننده انسان است و حق حيات را به 
بلكـه او راه   ،طور مطلق در اختيار ما قـرار نـداده اسـت   هانسانها عطا كرده، اين حق را ب

ي مثـال، خـدا اجـازه    استفاده و چگونگي استيفاي اين حق را به بشر آموخته است. بـرا 
از  بلكه به بشر ياد داده است حتمـاً  ،طريق ممكن ادامه حيات دهند ا از هردهد انسانهنمي

. ...  مسكن حالل تهيه كند و ،خوردغذاي حالل ب ،زندگي خويش را ادامه دهد ،راه حالل
االستيفاسـت كـه دسـتورالعمل اسـتيفاي آن را خـداي      حقي واجب ،بنابراين، حق حيات
  هاي ديني بيان كرده است. متعال در قالب گزاره

. ء هسـتند االسـتيفا حق آزادي و حق مالكيت نيز همانند حق حيات از حقوق واجب
ق نيستند، بلكـه خـداي متعـال دسـتورالعمل     حقي مطل ،اين دو حق نيز مانند حق حيات

استيفاي آنها را به بشر آموخته و شيوه استفاده از آنها را در چـارچوبي معـين قـرار داده    
  است.

حق تعيين سرنوشت نيز يكي از انواع حق مالكيت است. اين حق از جملـة حقـوق   
ا چگونگي استفاده انسانها عطا كرده و به آنه ةاالستيفاست كه خداوند آن را به همواجب

 7از آن را ياد داده است. او فرموده است كه مردم در عصر حضور پيشـواي معصـوم  
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معصـوم نسـپارند،    دست شـخص غيـر  امر حكومت و تدبير امور اجتماعي خويش را به
بلكه پيشوايان معصوم را اسوه زندگي خود قرار داده و با اختيار خويش آنان را انتخاب 

هـاي  پـذيري كـه بـه صـورت    ي كنند. اين انتخاب، پيروي و اطاعتكرده و از آنها پيرو
دهد، نقـش مشـاركتي مـردم را در امـر حكومـت در عصـر       خود را نشان مي ،گوناگون

دادن به حكومـت  در جامعه برجسته كرده است. مردم با تن 7حضور پيشواي معصوم
جامعـه را بـه    او را در اجراي فرامين رباني خـداي متعـال يـاري كـرده و     ،امام معصوم

قراردادن حـاكم الهـي، حيـات طيبـه را در     كنند. مردم با اسوهاي آرماني تبديل ميجامعه
دهند و به اين وسيله خود و جامعـه را بـه مقـام    جامعه ايجاد كرده و آن را گسترش مي

كنند. مردم با اين مشاركت اختياري، ولي خدا را در تشـكيل  قرب خداوندي نزديك مي
محـور يـاري رسـانده و از او در تحكـيم بنيادهـاي حكـومتي       تماعي عدالتنهادهاي اج
  كنند.حمايت مي

به معناي آن اسـت   7ساالري ديني در عصر حضور پيشواي معصومبنابراين، مردم
اي در انتخاب آن حضرت به عنوان حـاكم و رهبـر جامعـه    كه مردم نقش بسيار برجسته

ندي خويش دارند. خـداي متعـال اسـتيفاي    اسالمي و در پيروي از او در جهت سعادتم
حق انتخاب امام را واجب ساخته و از مردم خواسته است با اختيار و اراده آزاد خويش 
و از روي آگاهي و بصيرت از پيشواي معصوم در زمان خويش پيروي كنند. اگـر مـردم   

گرايش نداشته و او را بـه عنـوان رهبـر امـت اسـالمي انتخـاب        7به پيشواي معصوم
جامعه اسالمي آرماني تشكيل نخواهد شد و امت اسالمي به سعادت اليق  نكنند، مسلماً

اساس تفكر شيعه دوازده  يعني بر ؛خويش نخواهد رسيد. بنابراين، در انديشه اسالم ناب
امامي، مردم نقش بسيار پررنگي در برپايي حكومت اسالمي در عصر حضـور پيشـواي   

  دارند. 7معصوم

  معصوم در عصر غيبت ن غيرحكمراني پيشوايا
در جامعـه حضـور    7شد مربوط به زماني است كه رهبر معصوم بيانآنچه تاكنون 

اما در زماني كه پيشواي معصوم در جامعه حضور ظـاهري نـدارد،    ،ظاهري داشته باشد
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، اگر زماني همانند زمان حاضـر،  سخن حكم عقل درباره تعيين حاكم چيست؟ به ديگر

عصر غيبت باشد، عقل براي مديريت  رس بشر نباشد و به اصطالح،در دست انسان كامل
  كند؟جامعه چه كسي را پيشنهاد مي

  نظريه عقلي واليت فقيه
 ،پيـامبر و امـام   ةوسيل از طرف خدا بهقبالً چون برنامه دين  كه پاسخ عقل اين است

كسـي بايـد    ،7در دسترس مردم قرار گرفته است، در عصر غيبـت پيشـواي معصـوم   
به انسـان كامـل، يعنـي پيشـواي      يريت جامعه را برعهده گيرد كه بيشترين شباهت رامد

  در امر اداره جامعه داشته باشد. 7معصوم
  هاي انسان كامل در امر اداره جامعه سه چيز است: مهمترين ويژگي

يعني علـم بـه مقـررات دينـي بـراي هـدايت        ؛نخست، علم به فرامين خداي متعال
يعني داشتن ملكه تقـوا و   ؛طلبيمنفعت ي از خودخواهي، هواپرستي وانسانها؛ دوم، دور

  خداترسي در امر اداره امور مردم؛ سوم، توانايي مديريت جامعه بشري. 
از نظر عقل، كسي كه در عصر غيبت بيشترين شباهت را به انسان كامل در اين سـه  

ديگـر،   بيـان است. به تر از ديگران ويژگي داشته باشد، در امر حكومت بر مردم مناسب
اگر كسي در عصر غيبت انسان كامل در برآيند اين سه امر، سرآمد ديگران باشد، او بهتر 

  وليت مديريت و رهبري انسانها را بر عهده گيرد.ؤتواند و بايد مساز همه و تنها او مي
يعني در فقه شيعه اماميه، به كسي كه بيشترين شـباهت   ؛ر ادبيات فقهي اسالم نابد

شده داشته باشد، ولـي فقيـه و بـه جايگـاه او     هاي گفتهدر ويژگي 7را به امام معصوم
  شود. منصب واليت فقيه گفته مي

  نقش مردم در اجراي حكومت ديني در عصر غيبت  
؛ اين حق همانند ديگر است الكيتمدانستيم حق تعيين سرنوشت يكي از انواع حق 

االستيفاست كه خداوند نواع حقوق واجبمثل حق حيات، نوعي از ا ،طبيعي بشر حقوق
 ؛حقـي مطلـق نيسـت    ،انسانها عطا كرده است. حق تعيين سرنوشت ةمتعال آن را به هم
بلكـه   ،خواهد به عنوان حاكم برگزينندكسي را كه دلشان مي توانند هريعني انسانها نمي
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اده از اين حـق  حقي مقيد است و خداي متعال قيود آن را بيان كرده و شيوه استف ،اين حق
  و هم در عصر غيبت به بشر آموخته است. 7را هم در عصر حضور پيشواي معصوم

امر حكومـت و تـدبير    ،خدا فرموده است كه مردم در عصر حضور پيشواي معصوم
معصوم نسپارند، بلكه پيشوايان معصوم را  دست شخص غيرامور اجتماعي خويش را به

  يار خويش از آنان پيروي كنند.اسوه زندگي خود قرار داده و با اخت
شرايطي را براي مردم به  7مچنين، خداي متعال در عصر غيبت پيشواي معصومه

چه در  ؛منظور استيفاي حق تعيين سرنوشت قرار داده است. چون فلسفه آفرينش انسان
شدن انسان به مقـام واالي  عصر حضور معصوم و چه در عصر غيبت، رسيدن يا نزديك

طور مطلق حق به ،است، مردم در عصر غيبت نيز همانند مردم عصر حضورانسان كامل 
تعيين سرنوشت ندارند، بلكه اين حق آنها مقيد به شرايطي است كه در پرتو آن، فلسـفه  
آفرينش تأمين شود. آنان بايد كسي را به عنوان پيشوا و حـاكم جامعـه برگزيننـد كـه او     

  اد حيات طيبه داشته باشد.بيشترين توان را در ميان مردم براي ايج
هم به داليل عقلي و هم به داليل نقلي كه در جاي خود اثبات شده اسـت، خداونـد   
حق حاكميت را كه حق ويژه خود اوست، در عصر غيبت به فردي عطا كرده است كـه  

هاي زير داشته باشد: هم قـوه  در خصوصيت 7بيشترين شباهت را به پيشواي معصوم
فـردي   ،ت اجتماعي داشته باشد و هم بـه لحـاظ تقـوا و خداترسـي    تدبير و توان مديري

مسـائلي كـه بـه اداره     ةتقوا باشد. همچنين حاكم بايد به لحاظ فقهـي در همـ   عادل و با
جامعه و روابط دروني و بيروني آن مربوط است، مجتهد باشد و بتواند حكم خدا را بـه  

  ز منابع فقهي كشف كند.آمده امستحدثة پيش درستي در مسائل مستحدثه و غير
نقش مردم در عصر غيبت براي تعيين حاكمي كه هـم دليـل عقلـي و هـم دليـل      

 اند، بسيار برجسته است. مردم با شركت مستقيم يـا غيـر  اوصاف او را تعيين كرده ،نقلي
االسـتيفاي خـويش   در انتخابات تعيين رهبري درصدد اسـتيفاي حـق واجـب    10مستقيم

، كسـي  هسـتند  كه داراي شرايط عمومي رهبري در عصر غيبت برآمده و از ميان كساني
بهتـرين نـوع    ،ساالري در جهانكنند. اين نوع مردمدانند، انتخاب ميتر ميرا كه مناسب

  شود. ساالري ديني گفته ميساالري است كه امروزه در ادبيات سياسي به آن مردممردم
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و از روي فطـرت   ه مردم ذاتاًساالري آن است كدليل بهتربودن اين شكل از مردم

. همـه  هسـتند  هـاي پايـدار كمـاالت حقيقـي    خويش همواره به دنبال دريافت لـذت 
خواهنـد كـه در آن   طلبند كه در آن مرگ نباشـد، قـدرتي را مـي   انسانها حياتي را مي

عجز نباشد، به دنبال علمي هستند كه در آن جهل نباشد، رفـاه و آسايشـي جاودانـه    
شان در شـاهراه ديـن   رسند كه زندگيها ميصورتي آنها به اين لذتخواهند. در مي

شده قرار داشته و با اراده آزاد خويش حـاكمي را برگزيننـد كـه از    تحريف اصيل و غير
هاي پايـدار كمـاالت حقيقـي    شدن لذتساز فراهمزمينه ،راه اجراي قوانين نوراني رباني

    11براي مردم باشد.
در سايه دينداري و بندگي خداي متعـال و انتخـاب حـاكمي     بنابراين، مردم منحصراً

تواننـد آرزوي فطـري و ديرينـة خـود را     شايسته كه داراي شرايط عام رهبري است، مي
اي داراي حيات طيبه تالش عملي سازند. آنها با ايجاد حكومت ديني و با تشكيل جامعه

شدن به مقام رسيدن يا نزديك كنند خود را به فلسفه آفرينش انسان برسانند كه همانامي
  انسان كامل از راه بندگي خداست.

  ساالري ديني بهترين نوع حكومت در جهان است.اين اساس، حكومت مردم بر

  ساالري ديني در عصر حاضرجمهوري اسالمي ايران، نمونه موفق مردم
در ساالري) آنچه تاكنون دانستيم تحليل فلسفي بهترين شيوه حكومت مردمي (مردم

پاسـخ بـه    ؟خواهيم بدانيم آيا چنين حكومتي در جهان وجـود دارد جهان بود. اينك مي
ساالري ديني كه در اين پرسش مثبت است. در جهان كنوني يك نمونه از حكومت مردم

باشـد،   :آن سعي شده است معيارهاي حكومتي مطابق با معارف مكتـب اهـل بيـت   
  مي ايران است.وجود دارد. اين حكومت، نظام جمهوري اسال

يعني داراي شاكله جمهوري  ؛ساالرهم نظامي مردم ،ظام جمهوري اسالمي در ايرانن
شـود و هـم   مستقيم اداره مي طور مستقيم و هم غيرهم به ،اساس رأي مردم است كه بر

يعني مقررات موجود در آن موافق بـا شـريعت اسـالم نـاب، يعنـي       ؛نظامي ديني است
  است. :مكتب اهل بيت
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مردم خداپرست و آزاديخـواه ايـران در سـال     ،پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي با
، نظام حكومت طاغوت سرنگون شد و پس ميالدي 1979مطابق  ،هجري شمسي 1357

جاي خود را به نظام حكومتي مبتني بر نظريه واليت فقيه داد. در عصـر   ،سال 2500از 
نظـام   ،در كشـور ايـران   :ل بيـت بار در جهان، پيـروان مكتـب اهـ   غيبت براي اولين

  ساالر ديني ايجاد كردند.  مردم
. جنبـه ظـاهري. جنبـه    2 ؛محتـوايي  ة. جنب1اين نظام حكومتي داراي دو بعد است: 

قـوانين موجـود در    ةديگر، همـ  بياناي ديني است. به محتوايي نظام سياسي ايران جنبه
هـاي  ت موضـوعه در دسـتگاه  اعم از قانون اساسي، قوانين عادي و مقـررا  ؛كشور ايران

از معارف مكتب تشـيع اسـت. اگـر قـانوني در ايـن       ةمختلف قضايي و اجرايي، برگرفت
كشور مخالف با قوانين اسالم ناب باشد، اعتبار ندارد. در اصـل چهـارم قـانون اساسـي     

  كشور جمهوري اسالمي ايران چنين آمده است:
دي، اداري، فرهنگـي،  كليه قوانين و مقـررات مـدني، جزايـي، مـالي، اقتصـا     

اساس موازين اسالمي باشد. اين اصـل بـر    اينها بايد بر نظامي، سياسي و غير
اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قـوانين و مقـررات ديگـر حـاكم     

  .)31، ص1389پور، است و... (ولي
اسـاس   يعنـي بـر   ؛جمهـوري اسـت   ،جنبه ظاهري و شكلي نظام حكومتي ايـران 

شده است. به تعبير ديگر، نظام جمهوري اسالمي ايران نظامي  ردم بناخواست اكثر م
 طـور غيـر  هـم رهبـر را بـه    ؛انـد كارهساالر است. مردم در اين نظام سياسي همهمردم

يعنـي بـا تشـكيل مجلـس خبرگـان رهبـري و انتخـاب         ؛كننـد مستقيم انتخـاب مـي  
يعني ولي فقيه ايفـاي   ؛نمايندگاني براي آن مجلس در انتخاب رهبر و حاكم اسالمي

كنند و هم او را در وضـع قـوانين نـافع از راه انتخـاب نماينـدگان مجلـس       نقش مي
دهنـد و هـم اينكـه در اجـراي     قانونگذاري به نام مجلس شوراي اسالمي يـاري مـي  

كنند؛ بـدين صـورت كـه فـردي را از ميـان      قوانين در جامعه به رهبر خود كمك مي
ول دستگاه اجرايي كشور برگزيده و به رهبـر  ؤمس خويش به عنوان رئيس جمهور و

  كنند.معرفي مي
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ساالري در كشور ايران به عنوان يكي از اصول قانون اساسي مورد تأكيد واقـع  مردم

اجراي آن مـورد توجـه اسـت،     نه تنها در امور كالن قانونگذاري و ،شده است. اين امر
ها، روستاها و نظاير آن نيز نها، شهركشور و رسيدگي به اوضاع استا بلكه در امور جزئي

  خوانيم:اهميت دارد. در اصل ششم و هفتم قانون اساسي مي
در جمهوري اسالمي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود 
از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي،   

پرسـي در مـواردي كـه در اصـول     اه همـه اعضاي شوراها و نظاير آنها يا از ر
  .)32ص، همانگردد (ديگر اين قانون معين مي
رِ  «و » وأَمرُهم شُورى بينَهم«طبق دستور قرآن كريم:  ي األَمـ فـ مهشَاوِرو«، 

شوراها: مجلس شوراي اسالمي، شوراي استان، شهرسـتان، شـهر، محـل،    
گيـري و اداره امـور كشـورند    يمبخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصـم 

  .(همان)
گذرد. هـيچ كشـوري در   سال از عمر جمهوري اسالمي ايران مي 36امروزه بيش از 

سال به اندازه كشور ايران انتخابات برگزار نكرده اسـت. بنـابراين، نظـام     36دنيا در اين 
  ساالرترين نظام سياسي در جهان است.مردم ،سياسي ايران

  گيرينتيجه
  دست آمده از اين نگارش امور زير است:به نتايج

انسان براي رسيدن به فلسفه آفرينش بايد به حـوزه حقـوق و تكـاليف خـود بـه      . 1
 خوبي واقف بوده و آن را عملي سازد.

 خداي متعال به عنوان آفريننده و مالك انسان، منشأ همه حقوق و تكاليف بشر است.. 2
 االستيفاي انسان است.جبيكي از حقوق وا ،حق تعيين سرنوشت. 3
تواند مصاديق حاكم مناسب را تعيين كنـد، بلكـه خـداي    عقل بشر به تنهايي نمي. 4

را به عنوان راهنمايان و رهبران انسـانها   7متعال كه منشأ حق است، پيشوايان معصوم
 براي ايجاد حيات طيبه معرفي كرده است.



100  

ل 
سا

تم
يس

ب
 

ارة
شم

 /
 

وم
د

 پي
/

پي
ا

76 

 

   

معصوم  خداي متعال، شرايط رهبر غير عقل بشر با اقتباس از فلسفه تعيين امام توسط. 5
كند. مالك اصلي عقل براي تعيـين پيشـوا در نظـام سياسـي     را در عصر غيبت تعيين مي

 اسالم توانايي حاكم در هدايت مردم به سوي كماالت بشري است.
هـم در عصـر حضـور پيشـواي      ،مردم نقش بسيار مهمي در تعيين حاكم اسالمي. 6

ساالري ديني با تفسـيري كـه   دارند. به اين دليل، مردمو هم در عصر غيبت  7معصوم
 ساالري است.ارائه شد، بهترين نوع مردم

سـاالر دينـي در عصـر    نمونه عملي نظام سياسـي مـردم   ،جمهوري اسالمي ايران. 7
 غيبت است.

خوبي آشنا شوند، اسالم ناب را بـه  اگر مردم جهان با فلسفه آفرينش خويش به. 8
كننـد. آنگـاه در صـدد    گر بشر شناخته و از آن پيروي مـي امه هدايتعنوان بهترين برن

اصالح حق تعيين سرنوشت خود برآمده و حـاكمي را بـراي رهبـري خـود انتخـاب      
كنند كه عقل رباني بشر شـرايطش را تعيـين كـرده اسـت. در سـايه تعيـين رهبـر        مي

ل آن بـه سـعادت   مناسب، در جامعه آرماني خويش حيات طيبه را برپا كرده و به دنبا
 رسند. فردي و اجتماعي مي

 
  هايادداشت

هـاي مختلفـي دارد. يكـي از آن    صـورت  ،مستقيم مردم در انتخابات تعيـين رهبـري   شركت غير .1

هـاي  مايندگاني را انتخاب كنند كه آنها رهبـر را از ميـان گزينـه   ن ،اين گونه است كه مردمها صورت

 كنند.موجود تعيين مي

2. »يدرِ لَشَدالْخَي بحل إِنَّهنيكـي (يعنـي كمـاالت) را     و هرآينه انسان شـديداً  ؛)8): 100(عاديات( »و

 دوست دارد.

؛ و آن كس كه مظلوم كشته شده براي )33): 17اسراء(( »اًانجعلْنَا لوليه سلْطَ فَقَد اًمن قُتلَ مظْلُوم« .3

 وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم.

  ).31ةنام ،نهج البالغه( »غيرك فقد جعلك اهللا حراً التكن عبد«. 4
5 .Aquinas, Thomas (1993) Commentary on Aristotle's Nichomachean Ethics, in 

C. I. Litzinger trans., Notre Dame: Dumb Ox Books. 

Aristotle (1962) The Politics, in T. A. Sinclair trans., Middlesex: Penguin Books. 



101 

 

 

كم
حا

ق 
ه ح

ابط
ر

ي
 ت،

اس
كر
مو
د

 ي
دم
مر

و 
الر
سا

م/  ينيد ي
بي

طال
ن 

سي
دح

حم
 

6 .»يِيكُمحايماكُم لعولِ إِذَا دلرَّسلو لّهواْ لتَجِيبنُواْ اسينَ آما الَّذها أَياي كساني كه  ؛)24): 8((انفال »...ي

خواننـد  هنگامي كه شما را به سوي چيزي فـرا مـي   ،، دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيدايدايمان آورده

  . بخشد...كه به شما حيات مي

اةً     «فرمايد: اي ديگر چنين ميو نيز در آيه يـح ه ؤْمنٌ فَلَنُحيِينـَّ مـ و هـأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمنْ عم
بـه او زنـدگي پـاكيزه عطـا      ،هر مرد يا زن با ايمان كه كار نيك انجام دهد ؛)97): 16(نحل( ...»طَيبةً

  .  كنيم...مي

و آنگاه كه پروردگارت بـه   ؛)30): 2((بقره »...وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً« .7

 . ام...ماينده) خلق كردهفرشتگان فرمود به درستي كه من بر روي زمين خليفه (ن

(به خدا) نزديك و نزديكتر شد تا بـه   ؛)8-9): 53(نجم( »ثُم دنَا فَتَدلَّى فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى«. 8

  اندازه دو كمان يا كمتر.

  قرب معنوي به قرب مكاني تشبيه شده است. ،در اين آيه
9. Common sense.  

هـاي مختلفـي دارد. يكـي از آن    صـورت  ،در انتخابات تعيين رهبـري  مستقيم مردم شركت غير .10

هـاي  كنند كه آنها رهبر را از ميان گزينهميها اين گونه است كه مردم نمايندگاني را انتخاب صورت

 كنند.موجود تعيين 

 مكتـب فكـري اهـل    ،نشده در جهان معاصرها دليل عقلي و نقلي، تنها دين تحريفاساس ده بر .11

  ، يعني مكتب تشيع دوازده امامي است.9ت پيامبر اسالمبي
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  .1393، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، درآمدي بر فلسفه حق، -------------  .6
  .1382، ترجمة حسن ملكشاهي، تهران: سروش، فصول منتزعهفارابي، ابونصر،  .7
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