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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

گفتیم ادله فراوانی بر فرض  .درباره فرض دوم از فروض وحدت و تعدد ولی امر در عصثثثر تیبو بود بحث 
تعددعلی  باشثثثد. «علی نحوالسثثثت َل  تعدد»درباره فرض دوم بود که فرض  بح  ما .وحثدت دللثو دارد

ست َل  دارای نفوذ امر و ح  حاکمیو علی الواجد شرانط  نحوالست َل  انن اسو که هر نک از ف های عادِ  
لست َل  وجود ا یباند ابتدا درباره م تضی انن امر صحبو کنیم که آنا م تضی برای تعدد عل بیان شد که .باشند

 ؟خیرنا  کندمینع از انن م تضی منع بعد درباره انن بح  کنیم که آنا ما ؟خیردارد نا 

م در نظا بر انن همین اسثثاا اسثثو  خود ادله ع لی و ن لی که در گذشثثته اابات کردنمهمچنین مطرح شثثد 
کند که و اابات می کردهضی کفانو اساا بر وحدت رهبری اسو و خود آن ادله برای نفی م ت ،سثیاسثی اسَلم

ای که دا  بر ادله .اندازنممعذالک نگاهی به ادله نصثثه هم می .لنو امر باند متحد باشثثدورهبری سثثیاسثثی 
 ؟خیرا در خود انن ادله وجود دارد ن نصه ف یه عاد  برای ولنو امر در عصر تیبو اسو که ببینیم آنا اقتضائی

ْوَراةَ إِ » برای نمونه آنه کرنمه  نَزْلَنا الَتَّ
َ
ا أ به انن آنه  ما قبَلا -آوردنم و از قرآن کرنم انن آنه را مطرح کردنم را   1«َنَّ

ی َو » فرماند:که در آنجا که می -استناد کردنم برای اابات ولنو امر ف یه ْوَراَة ِفیَها ُهدا نَزْلَنا الَتَّ
َ
ا أ َنْحُكُم ِبَها  ُنور   ِإَنَّ

ُتْحِفُظوا ِمن ِکَتاِب الَلَّ  ْحَباُر ِبَما اسثثْ
َ َْ وَن َوا اِنُیَّ َبَّ ِذنَن َهاُدوا َوالَرَّ َلُموا ِلَلَّ سثثْ

َ
ِذنَن أ وَن اَلَّ ِبُیَّ َهَداَ  الَنَّ با   ،«ِه َوَکاُنوا َعَلْیِه شثثُ

ده شثثسثثدرده  هاآنکتاب به ها حاکمان به تورات هسثثتند؟ به دلیل اننكه علم چرا انن. دهدمعنای لم تعلیل می

ِه َو »  اسثثو ُتْحِفُظوا ِمن ِکَتاِب الَلَّ َهَداَ   ِبَما اسثثْ اه گو  و ما گفتیم شثثهادت در قرآن کرنم به معنی« َکاُنوا َعَلْیِه شثثُ
ناران و نعنی آن مفسثثثَّ   ی تفسثثثیر اسثثثواگواه به معن د گفتیمعب. فعلی و قولی گواه  اسثثثو که هم  ن کتابمبیَّ

سو و هم با فعل و قو  شان گواه بر معانی و مصادن  کتاب هستند هاآنکه علم کتاب نزد  بوده مستحفظ کتاب
انن دلیل اطَلق انن دارد که بتواند اابات کند که هر ف یه عادلی دارای   رساندیمکه در مجموع آن ف ه و عد  را 

 صدی امر ولنو باشد نا نباشد.ف یه دنگری مت حا ، سوائاا و  مطل اا صَلحیو و اختیارات حاکمیتی اسو 

موم تمسک به ع دلیل  تمسک به عموم دارنم و نه اطَلقاننجا در که  نكی از دوستان مطلبی را مطرح فرمود
م بال رآن نا نحكم حكُ نَ  کند همه احبارهم انن اسثثثو کثه مثا اننجثا جمع محلی به ال  و لم دارنم که اابات می

                                                           

ی َو  44، آنه مائدة. 1 ْوَراَة ِفیَها ُهدا نَزْلَنا التَّ
َ
ا أ ْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا مِ ُنور   ِإنَّ

َ َْ وَن َوا اِنیُّ بَّ ِذنَن َهاُدوا َوالرَّ ْسَلُموا ِللَّ
َ
ِذنَن أ وَن الَّ ِبیُّ َوَکاُنوا  هِ ن ِکَتاِب اللَّ َنْحُكُم ِبَها النَّ

اَا َواْخَشْوِن َو َعَلْیِه ُشَهَداَ   ِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن  َو  َقِلیَلا  اا َل َتْشَتُروا ِبآَناِتي َاَمنَفََل َتْخَشُوا النَّ وَلَٰ
ُ
ُه َفأ نَزَ  اللَّ

َ
ْم َنْحُكم ِبَما أ  َمن لَّ
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عموم افرادی  ،انن عموم و ما عموم دارنم نجاناق افرادی نبود که گفته شثثثود اطَل ،بثالتوراة. عرض ما در اطَلق
َلق نا اط در عموم بح  ما .«کل عالم نجكم بالكتاب ،کل حبر»نعنی  رساندالحبار عموم افرادی را می  اسو

انن نظر  از) ؟اسو منتها آنا حاکمیو بالكتاب مطل   نعنی هر ف یه عادلی حاکم بالكتاب اسثو  احوالی اسثو
  انن دنگر اطَلق احوالی اسثو و اطَلق افرادی نیسو ؟(شثد یومتصثدی حاکم که حتی اگر ولی ف یه دنگری

حتی با وجود حاکمیو دنگری و تنفذ امر دنگر؟ انن اطَلقی اسثثو که  ؟«حاکم فی کل حا  کل حبرٍ »نعنی آنا 
 .بیان از انن ناحیه نیسو درصدد چراکه  سویدارا نما اننجا گفتیم اطَلق احوالی را 

ادله لفظیه فاقد اطَلق احوالی  همه .بود و خواسثتیم تویثیحی برای آن داشثته باشیم جلسثه قبلانن حرف 
ُهْم »آوردنم مثل ه حتی رواناتی که در انن زمین ،انن دلیل چه سثثانر ادله، چه نعنی ادله لفظی نصثثه  هسثثتند َفِإَنَّ

ِتی َعَلْیكُ  هِ ُحَجَّ ُة الَلَّ َنا ُحَجَّ
َ
 ویحجانن آنا اما  .را دارند ویحجنعنی همه ف ها حجو هسثثتند و همگی انن  1«ْم َو أ

 امر شد و امر ولنو را به عهده گرفو و به میدان آمد متولیو ی متصدَّ  الشرانطجامعشامل آنجانی که نک ف یه 
ارد و عمَلا تی باشند که باند تسلیم حجَّ  هاآن !خیرکه حجو هستند نا انن هاآن؟ آنا در انن فرض هم شثودمی هم

که اطَلق احوالی را حرف ما انن اسثثو  .خواهد شثثدهم جاری  هاآن بر «علیكم»نعنی انن  ؟میدان شثثده اسثثو
حتی  ،از انن ناحیه ادلهاطَلق در انن  نفیصرف نظر از انن مسئله برای   همه ادله لفظی از انن باب دارا نیسثتند

چون همان ادله ع لی و ن لی گذشثثته خود برای جلوگیری از انع اد اطَلق جلوگیری   نیاز به انن بیان هم ندارنم
 !ت یید بزنند هاآننه اننكه اطَلقی هسو و   کندمی

و که سنیكن مم ع َلا  کردنداابات می کهادله ع لی آن مخصوصاا  اما ادله ن لی و ع لی که درگذشثته آوردنم 
جلوی انع اد اطَلق را  دسوننازاخود ادله ع لیه  .حكومو کنندبا اختیارات کامل  بتواننددو حاکم  واحددرآن

هِ » شثثثوداطَلق منع ثد نمی و گیردمی ُة الَلَّ َنا ُحَجَّ
َ
ِتی َعَلْیُكْم َو أ ُهْم ُحَجَّ ِإَنَّ  عمربن نا روانو دنگر در م بولهو  «فثَ

ی َقْد » حنظله  [رساند.چنین برداشتی را می] ها در ادله لفظی که ما آوردنمهمه انن 2«َجَعْلُتُه َعَلْیُكْم حاِکماا فإنَّ

 اطَلق هاآنهمه  در ،ادله لفظی که ما آوردنم و به آن استناد کردنم د.نجای اطَلق ندار از اساا همادله لبی 
تفصثثیل بیان کردنم و لذا م تضثثی در ادله نصثثه وجود  طوربهادله ع لی که در قبل  باوجودآن  شثثودمنع د نمی

                                                           

َل ِلی ِکَتاباا  .141ص ، 72وسثائل الشثیعه،    .1 ْن ُنوصثِ
َ
َد ْبَن ُعْثَماَن اْلَعْمِریَّ أ ْلُو ُمَحمَّ

َ
أ ْوِقیُع ِبَخطِّ  سثَ ْشَكَلْو َعَلیَّ َفَوَرَد التَّ

َ
ْلُو ِفیِه َعْن َمَساِئَل أ

َ
َقْد َسأ

َماِن ث عجل ا اْلَحَواِدُث اْلَواِقعَ فرجهتعالیاللهَمْوَلَنا َصاِحِه الزَّ مَّ
َ
ْن َقاَ  َو أ

َ
َتَک ِإَلی أ ُه َو َابَّ ْرَشَدَک اللَّ

َ
ْلَو َعْنُه أ

َ
ا َما َسأ مَّ

َ
ُة َفاْرِجُعوا ِفیَها ِإَلی ُرَواِة الشرن  ث أ

ُد ْبُن ُعْثَماَن اْلَعْمِریُّ َرِیَی ال ا ُمَحمَّ مَّ
َ
ِه َو أ ُة اللَّ َنا ُحجَّ

َ
ِتی َعَلْیُكْم َو أ ُهْم ُحجَّ ُه ِاَ ِتی َو ِکَتاُبُه ِکَتاِبیَحِدنِثَنا َفِإنَّ ِبیِه ِمْن َقْبُل َفِإنَّ

َ
ُه َعْنُه َو َعْن أ  .لَّ

ْصَحاِبَنا َبْیَنُهَما ُمَناَزَعة  ِفي َدْنٍن  .835ص  ،1   ،همة فی أصو  اَئمة )تكملة الوسائل(. الفصو  الم7
َ
ََلُم َعْن َرُجَلْیِن ِمْن أ ِه َعَلْیِه َالسَّ َبا َعْبِد َاللَّ

َ
ْلُو أ

َ
َسأ

ْن َقْد َرَوی َحِدنَثَنا َو َنَظَر ِفي َحََللِ  ْن َقاَ : َفَ اَ : َنْنُظَراِن َمْن َکاَن ِمْنُكْم ِممَّ
َ
ْو ِمیَراٍث، ِإَلی أ

َ
ْحَكاَمَنا َفْلَیْرَیْوا ِبِه َنا َو َحَر أ

َ
ي َقْد َجَعْلُتُه  َحَكماا اِمَنا َو َعَرَف أ َفِإنِّ

ِه َو َعَلْیَنا ُر  َما ُاْسُتِخ َّ ِبُحْكِم َاللَّ ادُّ َعَلی اَ َعَلْیُكْم َحاِکماا َفِإَذا َحَكَم ِبُحْكِمَنا َفَلْم ُنْ َبْل ِمْنُه َفِإنَّ ادُّ َعَلْیَنا َالرَّ ، َو َالرَّ ِه، َاْلَحِدنَ  دَّ ْرِك ِباللَّ ِه َو ُهَو َعَلی َحدِّ َالشِّ  .للَّ



 7931آبان ماه  02             فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               02جلسه 

. 

دله عَلوه بر آن ا .سثت َل  دارای اختیارات حاکمیتی اسوال علی نحوهر ف یهی  واحددرآنندارد که اابات کند 

و و در بین متشثثرعین انن ارتكاز از انع اد اطَلق اسثث مانعارتكاز متشثثرعه هم هسثثو که  ،سثثاب   ع لیه و ن لیه
چه در زمان رسو  الله صلی الله علیه و آله و سلم و چه در زمان   که همیشه حاکم نكی بوده اسو وجود داشته

چه در زمان اوصیای رسو  الله صلی الله علیه و آله و و سثلم انبیا الهی قبل از رسثو  الله صثلی الله علیه و آله 
 دو خلیفه ،کردندمیصثلی الله علیه و آله و سلم دعای خَلفو از رسثو  خدا حتی در زمان خلفانی که ا .سثلم
مثَلا آن روانتی که  .حتی آنات هستند وآن روانات متعدد  ،متشثرعه د انن ارتكازِ نَّ مؤوجود نداشثو و  واحددرآن

ما َهَلَك َنِبي َّ َخَلَفُه َنبي َّ،» فرمود:می ْنبیاُ ، ُکَلَّ
َ
ُهُم اَ وسثثثُ اَنو َبُنو إسثثثَراِئیَل َتسثثثُ م» اننجا «کثَ ُه ا َهَلَك َنِبي َّ َخَلَف ُکَلَّ

دهنده اننشثثثکه شثثثده می اوخلیفه دنگری جانشثثثین  ،رفتهمینعنی نک نفر بوده که وقتی خلیفه از دنیا 1«َنبي َّ،
َل َنُكوُن ِإَماَماِن ِإلَّ َو »: روانات زنادی که ما مطرح کردنم نا مثَلا  .بثدو اسثثثَلم بوده اسثثثو وحثدت رهبری در

اِمو   َحُدُهَما صثثَ
َ
حال گرچه با انن مضثثمون معمولا  .3«ِإَذا ُبوِنَع ِلَخِلیَفَتْیِن، َفاْقُتُلوا اْلَْخَر ِمْنُهَما.» نا روانو 2«أ

ن آاز  و کش  ها هم اار دارنددر کش  ارتكاز متشرعه انن هرحا بهرواناتی در منابع اهل سثنو آمده اسثو ولی 
همیشه خلیفه نكی اسو و با وجود چنین ارتكاز  نن بوده کها کند که ارتكاز متشثرعه در جامعه دننی اسَلمیمی

انن اطَلق  دنعنی انن ارتكاز متشثثرعی خود م یَّ   شثثوداطَلق در هیچ نكی از ادله لفظی منع د نمی ،متشثثرعی
ح  حاکمیو  ،نعنی برای هر ف یهی  اطَلق احوالی اسثثو ،کنیمانن اطَلق که ما در اننجا بیان می .خواهد بود
همه  !قبل از تصدی بله ؟شد نعنی حتی اگر ف یه دنگری متصثدی امر ؟اما آنا انن ح  مطل  اسثو .دوجود دار

اما اگر نكی متصثدی شثد نک کسثی به هر شكلی قدرت را به دسو گرفو و  ،انن اختیارات حاکمیتی را دارند
اطَلق احوالی به انن ما گفتیم که انن  ؟آنا در انن حا  هم همه حاکمیو دارند ،شثثثروع بثه اعما  حاکمیو کرد

سو که ما م تضی را در ادله نصه برای اابات حاکمیو عریی شود و لذاتوسثط ارتكاز متشرعه منع میشثكل 
مانع از انع اد  ،نعنی ارتكاز متشثثثرعه  ه لفظی انن حرف وجود داردادلَّ  در همه متعثدد برای کثل ف هثا نثدارنم.

 شود.یحوالی در ادله لفظیه ماطَلق ا

ی برای . م تضخیركه آنا م تضی وجود دارد نا نعنی مرحله اابات انن اسو انن تمام کَلم در مرحله او  بح 
 علی نحوالعریی وجود ندارد. اابات تعدد ولی امر

                                                           

ه  «کتاب أحادن  اَنبیا  ، صثحی  البخار  .7 ما َهَلَك َنِبي َّ  :ملسو هيلع هللا ىلصباب ما ذکر عن بني إسثرائیل قاَ  َرُسو  الَلَّ ْنبیاُ ، ُکَلَّ
َ
َکاَنو َبُنو إسَراِئیَل َتُسوُسُهُم اَ

ُه ل  إَنَّ  َنِبيََّ َبعد ، وَسَیُكوُن َبعد  ُخَلَفاُ  َفَیكُثُروَن َخَلَفُه َنبي َّ، َو
 112: ص 78: بحاراَنوار   .3
 1451:ص 3مسلم،  : ی صح .4
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یم که اگر فرض کن ؟خیرمانعی وجود دارد نا  بر فرض تسثثلیم به امر محا ببینیم آنا مرحله دوم انن اسثثو که 
انن م تضثثی وجود  تأایرحال آنا مانعی از   متعدد در عرض واحد وجود دارد ف هایبرای تصثثدی امر م تضثثی 

احوالی  اطَلق ،نعنی اگر فرض کردنم آن ادله ،نی قیدی که اطَلق را ت یید بزنندنع ،مراد ما از مانع ؟دارد نثا خیر
که مجتهد دنگر متصثثدی امر  آنجاحتی شثثود که هر مجتهدی شثثامل انن می هاآنکه اطَلق  ادارند به انن معن

نم ادله ع لیه که آورد که ما در گذشثثته گفتیم ؟اعما  ولنو کنداند توم باز اختیار تصثثدی امر دارد و میه اسثثو
فی ی نآن ادله ع ل .نا سثثثه نفر بتوانند با هم آن را به دسثثثو بگیرند که ولنو امر چیزی نیسثثثو که دوبیان کرد 

و اطَلق احوالی در ادله نصه وجود م تضی که به فرض آن :کنیمولی حال ما فرض محا  می  کردیم تضثی م
 که در مباح -که دا  بر وحدت رهبری بود  ایادلهید بزنند؟ ی هسثثو که انن اطَلق احوالی را ت آنا چیز ،دارد

انن اطَلق  توانندمینعنی   م ید خواهند شثثثد آن ادله ،ع لیه ادلثه لفظی و چثه ادل چثه -را آوردنم هثاآنقبلی 
اِمو  » مثَلا در فریثی را ت یید بزنند. َحُدُهَما صثَ

َ
نا همان حدن  علل الشرانع از حضرت  «َل َنُكوُن ِإَماَماِن ِإلَّ َو أ

د با وکه چون علو بیان شده ب ریثا علیه السثَلم که اصَلا در آن حدن  علو عدم امكان تعدد امام بیان شده بود
ن چند دلیل آورده بود که چرا چو .امام معصوم نیسو مشخص شد که انن مسئله منحصر درتوجه به بیان علو، 

ا  انن چیزهانی و امث جنگ و درگیری ،اختَلف ،موجه فساد نكهنا  شثود چند ولی امر در عرض هم باشدنمی
شود که مسئله منحصر معلوم می چون علو بیان شده اسولذا  .خواهد شد اشثاره شثد هاآنبه  که در آن روانو

 انن علل م ید انن اطَلق .تواند متعدد باشدنمیتصثدی حاکمیو کل ولی امر م طوربه .به امام معصثوم نیسثو
ود ای چنین اسثثَلمی وجم تضثثی بر اولا   بنابرانن .اگر فرض کنیم چنین اطَلقی وجود داشثثته باشثثد .شثثودمی

 .نندزم یدهای فراوانی انن اطَلق را ت یید می ،وجود داشثته باشد فرض محا  اگر چنین اطَلقی بر اا یاان ،ندارد
 .اسو ممنوعشرعاا و  ممتنعع َلا انن فرض دوم  کهآننتیجه 

همه اختیارات  ،عرض هم ها درکه ما رهبران متعدد نا اولیای امر متعدد داشثثثته باشثثثیم و اننفرض دوم انن
شد و حاکمیو  رمتصدی ولنو ام الشرانطجامعکه هرگاه ولی امر  شودنتیجه انن می .حاکمیتی را داشته باشند

 تواندنمیمجتهدنن دنگر  و نفوذ خواهد داشثثثو مجتهدنن دنگرحتی  افرادانن حاکمیو بر همه  ،را اعمثا  کرد
حتی اگر در   بگوند من هم حاکم هسثثثتمهر کدام ند و نک را برافراشثثثته حاکمیوو پرچم  ردهاعما  حاکمیو ک

 .و جای دنگر باشدمحل 

اسو به هر  الشرانطجامعو  نكه اگر حاکمی که متصدی حكوموو آن هم انخواهد شثد در نک فرض البته  
هم  ه خودشحتی اگر در منط  ،بسثثط نفوذ خود را به نک منط ه دنگر انجام دهد اندتونمیو به هر دلیلی  شثكل
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ولی انن در جانی اسو که شرانط را  .که اصَلا شرانط را دارا نیسو شودمینتواند اعما  حاکمیو کند مشخص 
 .کنداعما  حاکمیو میف یه اسو و  و عاد  و کفانو حاکمیو دارد و داراسو

به  گرند نیایجغرافآن منط ه  انن ولی متصدی در اما نک منط ه جغرافیانی دنگری وجود دارد که بسط نفوذ 
امر  متصثثدی ،تواند با اذن انن ولی امردنگری می الشثثرانطجامعدر چنین صثثورتی ف یه   هر دلیلی امكان ندارد

 اذنبا باند  آن ف یه دنگر بلكه تواند اعما  حاکمیو کندالست َل  نمی ، علیف یه دنگرآن  دنگرعبارتبه. شثود
و  .اسوکه متصدی امر خواهد بود به حاکمیو ف یه او   م یدحاکمیو او شروع به حاکمیو کند و  ،متصثدی

ه دوم انن حكم بر ف ی ،ندنا امر به بعضثثی از امور ک ،از بعضثثی از امور منعه دوم را ف ی ،لذا به فرض که ف یه او 
ردم آن باشد که م انن در صثورتی اسو که امكان استیذان باشد و انن امكان استیذان ولو به دلیل آن .نافذ اسثو

  قدرت بر اعما  حاکمیو بر آن منط ه را ندارد ،و انن خودش معنی انن دارد که انن ف یه او  پذنرندنمیه خطثَّ 
هاد خودشثان هسو و شرانط اجت ازکنند که ف یه دنگری که قبو  می ،که مردم او را قبو  ندارندولی به دلیل انن

نک ف یه دنگری بخواهد از آن طرف دنیا  آمادگی انن کار کهدر حا  حایر اما  .ولنو داشثته باشد ،داردهم را 
 در چنین . لذاانن آمادگی هم وجود ندارد که اسثثثتیذان کندبه هر دلیل را ندارند و حتی  اعما  نفوذ کند هاآنبر 

 وشود و دلیل آن هم انن اسست َل  هم میال علیشود و به صورت تواند متصدی امر ن ف یه دنگر میشرانطی آ
 وجهچیهبهچون ف یه او   .شثرانطی اسو که گونا هیچ ف یهی وجود ندارد ،که در ح ی و شثرانط در آن منط ه

که  شودیمل شرانطی که مثدر چنین شثرانطی با توجه به انن ،قدرت اعما  نفوذ بر آن منط ه جغرافیانی را ندارد
 .شود، پس ف یه عالم متصدی امر میدکه مست یماا متصدی امر شوور وجود دارد از اننمحذ چون معصوِم 

. مثَلا اا فری منیگویاما م  انن مثا  متفاوت اسو .مأذون از امام معصوم اسو ،البته در انن شرانط ف یه عالم
م هو نصه عام امام صادق علیه السَلم  ای که اسم، مردم نک منط هدر زمان امام صادق صلوات الله تعالی علیه

قدرت پیدا کرده اسثثو که احكام  ،حكومو کنددر آنجا خواهد می [ف هی]ل حا ،نرسثثیده اسثثو هاآنبه گوش 
. گفتیم در اننجا اذن عام نیسثثو عنوانهیچبهدسثثترسثثی به امام صثثادق هم  ؟کند کارچهباند  .اسثثَلم را اجرا کند

کل ف یه العالم هو » :گوندنک مرحله نصثثه عام اسثثو که می  دنصثثه دو مرحله دار :ما گفتیم .شثثوداحیا می
ذون در حكومو أانن امام معصوم منصوب از سوی خدا و م گوندصثه خاص اسو که میو بعد نک ن «الحاکم

ین توسثط خدای متعا اسثو و گ و گاهی توسط شرانط میدانی اسو. اگر در جای دنگری دسترسی  اهی انن تعَّ
نا  :اسثثو سثثه فرضبر انن چون امر دانر   کندجود نداشثثو، اننجا دلیل نصثثه عام کار خود را میبه انن ف یه و

هم از  آند و انن قطعاا و ظلم و ستم به وجود می ومر هر چون   حكومو نداشثته باشثند که انن مع و  نیسثو
ف یه عاد   حكومو تیر ،که حكومتی که دارندفرض دوم انن .دندگاه شثثثرع و هم از دندگاه ع ل باطل اسثثثو
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  فی اسثثومنتم هفرض انن   تو بیا حكومو کن !بسثثم الله :به نک جاهل بگونند به نک فاسثث  نانعنی   باشثثد
اُر » ممنوع اسو: و ع َلا  چون فرض حاکمیو تیرسثالم شرعاا  ُكُم الَنَّ ِذنَن َظَلُموا َفَتَمَسَّ ه ظالم ب .«َوَل َتْرَکُنوا ِإَلی اَلَّ

ه شثد هاآنلیم امر توان تسثنمی و توان رکون کردنمیو جاهل  که تسلیم امر جاهل  کردمیساب  اابو  جاهل. ادلَّ
نک عالم ف یه  دنبا  به انن اسو که شثودمیفرض سثوم که فرض منحصثر  ممنوع اسثو. و شثرعاا  شثدن ع َلا 

ر لذا د فرض منحصثثثر خواهد شثثثد و ،انن فرض .ر باشثثثدکه بتواند مدنرنو کند و مدنر و مدبَّ بروند بثاکفانو 
 خواهند حكومتیمردمی که می . لذاد نداردوجوبه هر دلیلی  یدلا نفوذ ولی امر مبسثثو  طبسثث که امكان آنجانی

سو که هاآن، در اننجا سه فرض در برابر منط ه نفوذ آن حاکم بالفعل باشد تواندنمیبرقرار کنند و انن حكومو 
و نداشثثثته حكومنا که  دو فرض باطل انن بود .خواهد بود فرض منحصثثثرآن  دو فرض آن بثاطل و نک فرض

 فرض باطل اسو و اا و شرع ع َلا  باشد که انن هم تیر ف یهی داشثته باشثند که به دسو باشثند و نا اننكه حاکم
ی را در میان خود پیدا کنند و تسثثلیم امر او بشثثوند و به او قدرت حاکمیو سثثوم انن اسثثو که بروند ف یه عادل

 .ا حاکم کنندبدهند و او ر

می قدرتبه حاکمان بیشتر تویی  خواهیم داد که مردم و در حا  حایثر هم در گذشثته گفتیم را  انن بح 
مشروعیو دسو خداوند  .در ح ی و موجودنو قدرت سثیاسثی به دسو مردم اسو و نه مشروعیو آن ،دهند

اشد ب نصه خاص نا به عام حال نا به نصه  که ف یه عاد  باند حاکم باشد خدای متعا  فرموده اسثو ،اسثو
 فردمنحصربه لکچون او مَ   سثوی خدای متعا  دارد مشثروعیو از ،حاکمیو ف یه .انن را خدا داده اسثو که

انم که ح  امر از همه امور بالتر اسو و منصه عاملیو و منصه فرمان از هر منصبی انن را هم ما گفته .اسثو
انن مفهوم  ،خدا حاکمیو نیسو شأنائمه نا  شأنانبیا نا  أنبگوند شو که نک آدم صوفی بیاند انن .بالتر اسثو
 .تلطی اسو

مثَلا در کَلم بعضی از ف ها به انن عنوان که حاکمیو امر اعتباری اسو و خدا حتی دندم  کنم می من تعجه
 ؟معنی حاکمیو اعتباری نعنی چه. دنگر نیثازی بثه حثاکمیثو اعتبثاری ندارد ،چون حثاکمیثو تكوننی دارد

کمیو تكوننی حا اما ،التكونن هسوببله او حاکم  .کمیو تشثرنعی در برابر حاکمیو تكوننیاعتباری نعنی حا
او  ،کندمی را تصه ایرود با اعما  قدرت خانهنک آدم تاصثبی که می .کندنمی در ح انیو حاکمیو کفانو
او به صثثورت  کندخود را حاکم مملكو میرود با اعما  قدرت، میکه آدم م تدری  .شثثودمی بالتكوننمالک 

چون حاکمیو او ح  نیسثثو و ح انیو تیر از مسثثئله   حاکم نیسثثو او تشثثرنعاا اما  .شثثودتكوننی حاکم می
اشثكالتی که در نظرنه دموکراسی تربی وجود  ترننمهمنكی از  و انن مسثئله بسثیار مهم اسثو .قدرت اسثو

 .انیوح  بین جنبه قدرت و نعنی عدم تفكیک بین انن دو جنبه اسو ،دارد
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تنها او ملک بالتكونن  .بالتكونن او ملک بالح  اسثثو و نه ملک زنرا  سثثومشثثروعیو ح انیو از خدا 
نعنی ح  دارد که مالكیو اعما  کند. نكی از   اسثثثوهم ح   ملک ،امثا عَلوه بر ملثک بثالتكونن  وهسثثث

ِه اْلَوَلَنُة  ُهَناِلَك » مشثثثكَلت مثا دور بودن از آنثات قرآن اسثثثو: ح  از آن 1« اا َخْیر  ُعْ ب َو  اا ُهَو َخْیر  َاَواب اْلَحِ َّ ِلَلَّ
َماَواِت » فرمود: اما ولنو بالح  اسو.  درسو اسو که ولنو بالتكونن اسو .سثواو ِه َما ِفي الَسَّ ُ  ِلَلَّ  َو  ُنَسِبَّ

ْرِض َما 
َ َْ نِز اْلَحِكیِم اْلَمِلِك الْ  ِفي ا وِا اْلَعِز که قدوا اسثثثو و مالكیو او  یاما ملك ،خداوند ملک اسثثثو 2«ُ ُدَّ

 .ح  اسو

گیرنم که حاکمیو برانن نتیجه میبنا .اسثثو اذن داده برای حكومو خَلصثثه انن ملک بالح  به ف یه عاد 
 ،که م تضثثی ندارددارد و عَلوه بر انننم تضثثی   سثثت َل  اولیای متعدد در عرض واحد ممكن نیسثثوال علی

ف یه دارای قدرت اعما  ولنو و حاکمیو نتوانند در نک منط ه جغرافیانی  مگر در فریثثثی که  مثانع هم دارد
 تواند اعما  حاکمیو کند.شرانط باشد میاعما  حاکمیو کند که در چنین فریی ف یه دنگری که واجد 

 داردنعنی آنجا حاکم وجود ن ،گونیم حاکم نیسومی کهوقتی  استثنا  نیسو باند دانسو که در انن مورد هم
که در آن منط ه  هاآنالوجود اسثثو. نعنی برای به منزله عدم التصثثدیدمع باشثثد. داشثثته تواند وجودنعنی نمی

چون ف یه  ماند که اصثثثَلا ف یهی وجود ندارد که حاکمیو اعما  کند.مثل انن می ،کنندمی گیزنثدجغرافیثانی 
 واند در آن منط ه اعما  نفوذ کند لذا وجود او مانند عدم اسو.تاو  نمی

 ه و سلمو صلی الله علی محمد و آل 
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