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

ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  َبیِتِه الطَّ
اول  بیین کردیم. بحث در مبحثتمقدماتی را  که اسیی  عصییر بیب ولی فقیه در تعیین در مورد شییو   بحث

ی امر در های تعیین ولفرضای به مباحث پیشین کنیم و به اصطَلح پیشناگزیریم در مبحث اول اشار  و اسی 
 عصر بیب  را یادآوری کنیم.

ای مفروق مباحث گذشته چنین به دس  آمد که در نظام سیاسی اسَلم مسئله تعیین فرمانروا مسئله از نتایج
 امرِ  بیان شد که ولی .ولی امر باالصاله منتها عنه اسی   یعنی اسیاسیاع تعیین ولی امر به مردم واگذار نشد  اس 

اگذار نشید  به معنای آن نیس  که مردم گوییم تعیین ولی امر به مردم وباالصیاله دداوند متعال اسی . این ه می
گیری والی  امر ندارد. ما در گذشیته گفتیم که هر نظام سیییاسی نقشیی در شی ل یاولی امر  ازایمسیئولیتی در 

رای اسَلمی نیس ، این دو رکن ب وین هم مخصوص نظام سیاسی دینی بخواهد برپا شود باید بر دو رکن باشد  ا
.جب و الزم اهر نظام سیاسی و  اس   هم عقَلع و هم شرعاع

هیئ  حاکمه مشروع  یعنی رکن اول این اسی  که آن فرمانروا یا آن هیئ  حاکمه مشیروعی  داشیته باشید،
مقام برتری اراد  فرمانروا بر اراد  مردم اس . در حقیق  قوام فرمانروایی  ،به دلیل این ه مقام فرمانروایی باشید.

ن اس  که ایبه ماند، قوام فرمانروایی بگیریم دیگر چیزی از آن باقی نمی فرمانروایی بر این اسی  و اگر این را از
داشته باشند. در هر  ایدیگر نباید اراد او  اراد  مردم در مقابلیعنی   اراد  او بر مردم نافذ اسی ای کرد اگر اراد 

 رد.هم ندااسَلمی نظام سیاسی هم به این ش ل اس  و ادتصاص به نظام سیاسی 
بر م اراد  حاکهمرا  با علو م فرمانروایی و حاکمی  اگونه تعبیر کردیم که قوالح م این مبیاحیث نظری میا در 

م در برابر حاکمح وم  دیگری از سوی. معنی علو اراد  هم یعنی این ه وقتی حاکم اراد  کرد، اراد  مح وم اسی 
   .اس حاکمیتی یعنی عدم و نفی نشد این اگر  باید اراد  مح وم تسلیم اراد  حاکم باشد. و وجود ندارد
ِبيُّ »: فرمایدبه آن عبارت عجیب می قرآن کریمد  حاکم بر مح وم اسیی . م حاکمی  به برتری ارااپس قو النَّ

ْولی
َ
ِهم أ ْنُفسیِ

َ
رسول یعنی اراد  او از اراد  مردم و مؤمنین  اولی به همین معناس   معنی اولویِ   1«ِباْلُمْؤِمنیَن ِمْن أ

ی الح م یک تعبیر دیگر نظری برتر اسیی  لذا او اولی به مؤمنین اسیی  که برای مردم و مؤمنین اراد  کند. ما در 
ه اراد  این اس  ککه معنای حاکمی  و حاکم  -ایمالبته در مباحث پیشین هم همین بحث را گفته-ایم هم داشته

برتری اسیی  اما  ،معنای جایگزینیپس دارد،  ای. حال اگر مح وم اراد شییودمیاراد  مح وم  جایگزین حاکم
 گویند. لذا کسانی می]در این صیورت جایگزینی اس   ندارد ایکه اراد  قاصیراگر اراد  ندارد مانند مجنون و 

                                                           
ْولی 6 . األحزاب:1

َ
ِبيُّ أ ْولی النَّ

َ
ُهْم أ ُُ ْرحاِم َبْع

َ
وُلوا اأْل

ُ
هاُتُهْم َو أ مَّ

ُ
ْزواُجُه أ

َ
ِهْم َو أ ْنُفسیِ

َ
ِه ِمَن اْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمهاِجریَن ِإالَّ  ِبَبْعٍض في ِباْلُمْؤِمنیَن ِمْن أ ِکتاِب اللَّ

ْن َتْفَعُلوا ِإلی
َ
ْوِلیاِئُ ْم َمْعُروفاع کاَن ذِلَك فِ  أ

َ
 ي اْلِ تاِب َمْسُطوراع أ
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را  معنای والی  عنای آن اس  که  ندارد! این به مبر سایر عموم والیاما دارد و مجنون والی   قاصرکه فقیه بر 
 ل این ه معنای این حرفوالی  دارد یعنی بر همه کس والی  دارد  به دلیو مجنون  قاصییر وقتی بر اند.نفهمید 

به دلیل این ه اراد  او برتر از اراد   .اسیی هو مجنون والی  دارد یعنی امر و والی  او جایگزین آن رکه بر قاصیی
نیسیی  جایگزین اس . در حقیق   ایبرتر اسی  و آنجایی که اراد  ای هسی سیایرین اسی ، آنجایی که اراد 

]حاکم  هامجنون و امثال آنجایگزینی اراد  حاکم برای مواردی که مح وم اراد  ندارد  مانند قاصیییر و بائب و 
ر الب ببوجود دارد اراد  او  ایلیل این ه اراد  او برتر اسیی  لذا آنجایی که اراد این اسیی  که به دن ته اسیی .  

 شود.ای نیس  جایگزین اراد  مح وم میمح وم اس  و آنجایی که اراد 
 حاکم ،دواهد اراد  او بر اراد  منحق داشییته باشیید به دلیل این ه میمشییروعی  و ای باید این چنین مقوله

بد چرتصمیمی بگیرد بر تصمیم عامه مردم می اراد  من حاکم شیود وقتی دواهد اراد  او برحاکمی که می .شیود
؟ هیئ  حاکمه، حاال اگر کسی کندیم تصیویبقانون و الزام. قانون را چه کسیی  گویندمیو اولوی  دارد. لذا 
ل کند، باید قبو یس  وحرف او درس  ن را قبول ندارد، اگر کسیی گف  من قبول ندارد،قانون بگوید که من این 

 اگر قبول و عمل ن رد او را کیفر دواهند کرد. 
قبل یا بعد از  در دیلی از جاهاکریم ویژ  حاکم اسییی . در قرآن  کیفر از دصیییوصییییاتحق گفتیم که لیذا 
ْرِض »عبارت 

َ
ماواِت َو اأْل ِه ُمْلُك السیَّ ُب َمْن َیشاُء َیْغِفُر ِلَمْن َیشاُء َو »چنین آمد  اس :  آمد  «َو ِللَّ  به دلیل 2«ُیَعذِّ

ی لذا هرکسی حق کیفر ندارد. حت ،حاکمی  اس  که حق کیفر دارداراد  برتر و های این موضوع از ویژگی این ه
ران البته در دو-سییی همه شییرایک حاکمی  را داشییته باشیید کما این بحث را در مباحث پیشییین گفتیم که اگر 

و  اگر نصب ،ندارد ح وم  حق سی با صیرف این ه عادل و فقیه ااما شید یعنی عادل و فقیه و عالم با -بیب 
اعمال والی  کند. آنگا  بر این حق تواند بر مردم اذن آن مرکزی کیه آن مرکز ذاتیاع اراد  برتری دارد نبیاشییید نمی

ه کتواند بردیزد به دلیل این ه تنها موجود و وجودی حسییاب این مشییروعی  جز از سییوی دداوند متعال نمی
ذات اقدس دداوند راد  برتر او حق و مشروع اس ، برتر باشید یعنی ااراد  مرکزی که اراد  برتر دارد و حق دارد 

ه د  اسیی  ما نتیجنینبه دلیل این ه آفر ،متعال اسیی . دلیل این مشییروعی  هم این اسیی  که او آفرینند  اسیی 
 حق تنها برای ددا وجود دارد. آفرینش او هستیم و او مالک ماس  و لذا حق برتری دارد. این 

رسیول هم اگر آن نصیب الهی نباشید حق چنین کاری را ندارد، امام هم اگر آن نصب الهی نباشد این حق را 
ای که ما دهد. این ن تهندارد. ولی فقیه هم در عصییر بیب  به همین شیی ل اسیی   آن نصییب هم این حق را می

                                                           
صاری 81 . المائدة:2 ْن َدَلَق َیْغِفُر  َو قاَلِ  اْلَیُهوُد َو النَّ ْنُتْم َبَشٌر ِممَّ

َ
ُبُ ْم ِبُذُنوِبُ ْم َبْل أ اُؤُ  ُقْل َفِلَم ُیَعذِّ ِحبَّ

َ
ِه َو أ ْبناُء اللَّ

َ
ُب َمْن َیشَنْحُن أ اُء َو ِلَمْن َیشاُء َو ُیَعذِّ

ِه ُمْلُك ا ْرِض َو ما َبْیَنُهما َو ِإَلْیِه اْلَمصیُر ِللَّ
َ
ماواِت َو اأْل  لسَّ

هُ  04: همان ُب َمْن َیشاُء َو َیْغِفُر ِلَمْن َیشاُء َو اللَّ ْرِض ُیَعذِّ
َ
ماواِت َو اأْل َه َلُه ُمْلُك السَّ نَّ اللَّ

َ
 َلْم َتْعَلْم أ

َ
 ٍء َقدیٌر ُکلِّ َشيْ  َعلیأ

ِه ُمْلُك  80 الفتح: ُه َبُفوراع َرحیماع َو ِللَّ ُب َمْن َیشاُء َو کاَن اللَّ ْرِض َیْغِفُر ِلَمْن َیشاُء َو ُیَعذِّ
َ
ماواِت َو اأْل  السَّ
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ْمُر » اس  که این حِق گوییم از بدیهیات و ضروریات شرع اسَلم می
َ
تنها  دلِق هم  .حصر اس  3«َلُه اْلَخْلُق َو اأْل

در سور   بدهد.تواند فرمان ازان اوسی   به دلیل این ه تنها دلق ازان اوسی  لذا امر هم تنها ازان اوس . او می
َك َیْخُلُق ما َیشیییاُء »فرماید: اول می  گویدقصییه هم همین را می یختار  .4«َو َیْختاُر »فرماید: و بعد می« َو َربُّ

د چنین باش گویمی گیرد میمر انجام ا اس  که گزینش مبنای کند به دلیل این ه بریعنی اوسی  که گزینش می
ِه َو َتعالی»و چنین ب ن و نه به آن شی ل.  ْبحاَن اللَّ ا ُیْشِرُکوَن  ما کاَن َلُهُم اْلِخَیَرُة سیُ رای باین شرک اس  که « َعمَّ

یگری هم اس  که حق دارد اگر انسیان قائل شود که در برابر ددا موجود د شیویددیگری هم حق انتخاب قائل 
رک عنای  شبه عنوان که در قرآن کریم بیشتر به آن به دلیل این ه آن شرکی  ]شیرک اسی .  ب ن و ن نبگوید 

ََ ِبهِ » :اسی  شید  این شیرک َر ْن ُیشیْ
َ
َه ال َیْغِفُر أ ِه َفَقِد اْفَتری ِإنَّ اللَّ َْ ِباللَّ  َو َیْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َیشاُء َو َمْن ُیْشِر

 و فقک اشار  کردیم. ایمبیان کرد  قبلاین مباحث را مفصل در مباحث  .5«ِإْثماع َعظیماع 
 داو حق دار اس  مشروعی  هم مخصوص دداوند متعال  که مشروعی  اس  ،بنابراین رکن اول حاکمی 
مان تو فرباشیید یعنی ددا به او گفته اسیی  که  اگر با اذن ددا ،دبخواهد فرمان دهکه فرمان بدهد و اگر دیگری 

حق فرمانروایی پیدا هم او  -که دداوند متعال داد  اسییی -بید  و بیه لحیاذ اذنی کیه آن فرمانروای باالصیییل 
ر حال اگ  کندعینی  پیدا نمیبا رکن اول تنهیا فرمیانروایی این امیا  .کنید. این رکن اول فرمیانروایی اسییی می

 هبه دلیل این  وسیی  اما اگر مردم فرمانبری ن نندازان اهم از آسییمان پایین بیاید، حق دارد و فرمان هم جبرئیل 
 ،توانند اطاع  کنندمردم می تشریعی.در اینجا ت وینی اسی  نه هم ادتیار  .مردم اراد  داشیته و مختار هسیتند

توانند به معنای این نیسییی  که حق دارند اطاع  کنند و حق دارند اطاع  می اما این تواننید اطاع  ن نندمی
ها آن ها قرار گرفته اس این اس  که قدرت به دس  آن معنایاین به معنای حق داشیتند نیس  بل ه به  ،ن نند

ند سیییرپیکی کنند یعنی قدرت بر اطاع  و توانتوانند اطاع  کنند و میقیدرت دارند نه مشیییروعی . مردم می
. اگر مردم اطاع  و قبول کردند و در برابر فرمان فرمانروا تسیلیم شدند در اینجا این فرمانروایی دارندسیرپیکی 

آید کند. لذا ما گفتیم که این مطلب که در لسیییان بردی از بزرگان میحاکمی  تحقق پیدا می کرد  وعینی  پیدا 
این مقبولی  واژ  درستی نیس   مردم در ،   ازان دداسی  اما مقبولی  ازان مردم اسی که مشیروعی  حاکمی

 حاکمی  قابل نیستند بل ه فاعل هستند. این بحث دقیقی اس .  برابر
و هر فعل اجتماعی یعنی فعلی که فاعلی دارد  -تنها ح وم  بل ه هر فعل اجتماعینه–گفتیم کیه ح وم  

ما فقه کَلن و فقه  .اسیی . این فعل اجتماعی موضییوع فقه کَلن اسیی مح وم و که این فاعل مرکب از حاکم 
                                                           

ْرَض في 40 . األعراف:3
َ
ماواِت َو اأْل ذي َدَلَق السَّ ُه الَّ ُ ُم اللَّ اٍم ُثمَّ اْسَتوی ِإنَّ َربَّ یَّ

َ
ِ  أ ْیَل ال ِستَّ ْمَس َو اْلَقَمَر َعَلی اْلَعْرِش ُیْغِشي اللَّ هاَر َیْطُلُبُه َحثیثاع َو الشَّ  َو نَّ

ُه َربُّ اْلعاَلمیَن  ََ اللَّ ْمُر َتباَر
َ
ال َلُه اْلَخْلُق َو اأْل

َ
ْمِرِ  أ

َ
راٍت ِبأ ُجوَم ُمَسخَّ  النُّ

هِ  61 . القصه:4 َك َیْخُلُق ما َیشاُء َو َیْختاُر ما کاَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ُسْبحاَن اللَّ ا ُیْشِرُکوَن  َو َتعالی َو َربُّ  َعمَّ
 01. النساء: 5
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ع به دلیل این ه دو نو به دو شیی ل اسیی  هم متعلق فعل م لف. فعل م لف درد داریم. فقه یعنی ح م شییرعِی 
در  ندلذا نماز فرادا دوان باشد.تواند فاعل فعل آید و او می  یک فعلی اس  که از م لف فرد برمیمل ف داریم

توان فرادا دواند، زیرا نماز جمعه فعل مرکب از امام و مردم اما نماز جمعه را نمی هرجیا قیابیل دوانیدن اسییی 
فعل اجتماعی اس . این موضوعی دیلی بحث دارد و ثمرات  باشداس . هر فعلی که مرکب از حاکم و مح وم 

ه عی و فقه کَلن اس  به دلیل این ه اقتصاد فقشیود. لذا گفتیم اقتصیاد مقوله فعل اجتمازیادی هم بر آن بار می
یرد. تا گنمیاقتصییاد شییی ل به نام وجود یک حاکمیتی را فرض ن نید مقوله  تا جامعه اسیی  نه فقه فرد  یعنی

گیرد و اصَلع وجود دارجی ندارد. ای مانند نظام سییاسیی ش ل نمیوجود یک حاکمیتی را فرض ن نید، مقوله
جود ولذا که این م لف مرکب از حاکم و مح وم اسیی . به دلیل این ه چنین اسیی  اسیی   یلذا این فعل م لف

حیاکم و فعیل او فعلی مرکیب از حیاکم و مح وم اسییی ، حاکم باید اعَلم آمادگی کند و بگوید که من آماد  و 
طیُعوَن »حاضیر هسیتم که بر شما فرمانروایی کنم  

َ
َه َو أ ُقوا اللَّ چنین مقامی دارد و من من کند که اعَلم می 6«َفاتَّ

. اما با کار او و کار فرمانروا و اعَلم او کار تمام ، این کار اوس اماز طرف ددا من برای فرمانروایی ارسیال شد 
حاکمی  ] نباشد یعنی اطاع  تحقق پیدا ن نداما اگر اطیعوا در کار کرد شود. فرمانروا آمد و بَلغ مبین هم نمی

 اع ، بل ه اطاع  و نصرت باید باشد.تنها اطنه شود. محقق نمی
  که به آن اشار  شددر قرآن کریم اسی  طی این دو پیمان  در برابر حاکم الهی لذا گفتیم که آنکه وظیفه مردم

 نظام و جامعه اسَلمی همدصوص ایم که این دو پیمان ربطی به این دو پیمان بسییار مهم اسی . این را هم گفته
 به این ش ل اس . ینظام ح ومتندارد، در هر 

یق این حقااز علوم سیاسی روز این موارد از ن ات مهم قرآنی اسی  که دربار  علوم سیاسی بیان شد  اس . 
ه کو مربوط به این رشییته از علوم انسییانی اسیی . ما  یق مربوط به علم سیییاسییی اسییَلمیاین حقا  تهی اسیی 

اب و برداسته از کت علوم سیاسی اسَلمی داریم که ام  اس معنهمین به گوییم علوم انسیانی اسیَلمی داریم می
که اگر ح ومتی بخواهد وجود دارجی پیدا کند مردم چنین گفته شد  اسَلمی سین  اس . در این علم سیاسی 

ذي »پیمان اطاع    ید، ی نبیاید با این دو پیمان به حاکم بییوند ِه َعَلْیُ ْم َو میثاَقُه الَّ اَثَقُ ْم ِبِه وَو اْذُکُروا ِنْعَمَ  اللَّ
ُدورِ  َه َعلیٌم ِبذاِت الصیُّ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َطْعنا َو اتَّ

َ
ِمْعنا َو أ آن حاکم  بهتا این اطعنا محقق نشیود و تا مردم  7«ِإْذ ُقْلُتْم سیَ

  فی نیسیی  و نیاز به پیمان دوم اسیی نییوندند و از او اطاع  ن ند حاکمی  شیی ل دواهند گرف . اما این کا
َه اْشَتری» کنیم تو را یاری می یعنی نصرت پیمان َ  ُیقاِتُلوَن في ِإنَّ اللَّ نَّ َلُهُم اْلَجنَّ

َ
ْمواَلُهْم ِبأ

َ
ْنُفَسُهْم َو أ

َ
 ِمَن اْلُمْؤِمنیَن أ

ْنجیِل َو اْلُقْرآِن  ْوراِة َو اْإِ ا ِفي التَّ ِه َفَیْقُتُلوَن َو ُیْقَتُلوَن َوْعداع َعَلْیِه َحقا بیِل اللَّ ْوفی سیَ
َ
ِه َفاْس  َو َمْن أ َتْبِشُروا ِبَعْهِدِ  ِمَن اللَّ

                                                           
 841. الشعراء: 6
 7. المائدة: 7



 7331مهر ماه  3                                                                                                              فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء 3 جلسه

 

ذي باَیْعُتْم ِبِه َو ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظیُم  ری هم دیگرقیب دارد و همیشه  شهیبه دلیل این ه حاکمی  هم 8«ِبَبْیِعُ ُم الَّ
را یاری  اودر برابر آن رقیب  دواهد حاکم شود. لذا هم باید حاکم را اطاع  کنند و همگوید من میاس  که می

 تا بتواند حاکمی  را برپا کند. کنند
ه به ک گیرندهایی که از تو اذن میایم که در قرآن کریم دصیوصیاع در سور  توبه چقدر آمد  اس  که آنما گفته

و  مدندآمیصیییلی الله علیه و آله و سیییلم ایمان به ددا و رسیییول ندارند. مدام پیش رسیییول ددا  ،جهیاد نیایند
و ایرادی  برویدگوید که ها میهم به آنصییلی الله علیه و آله و سییلم . رسییول ددا 9«ِإنَّ ُبُیوَتنا َعْوَرةٌ »: فتندگمی

و این کار او دارج از اطاع  نبود  اسیی  اما او را نصرت . یعنی کسیی که با اذن رفته ددا را اطاع  کرد  ندارد
 که کاری از دس به حُرت گف  که من با شما هستم تا وقتی در شیب عاشیورا ی ی از اصحاب ن رد  اسی .

ی یعن  ، حُییرت هم فرمود برو. اجاز  گرف من بربیاید هسییتم، اما اگر کار از کار گذشیی  اجاز  دهید که بروم
ر  مخصوصاع در سوکه  – استیذان  اس . این مسئله ن رداطاع  کرد  و میثاق اطاع  را نشی سیته اما نصیرت 

َن »اند  این همه مذم  شد   اس  مسیئله مهمی -پردادته شید به آن توبه  ی َیَتَبیَّ ِذْنَ  َلُهْم َحتَّ
َ
ُه َعْنَك ِلَم أ َعَفا اللَّ

َدُقوا َو َتْعَلَم اْل اِذبیَن  ذیَن صیَ صلی الله علیه تا آنجایی که دداوند از این سعه صدر و مدارای رسول اکرم  10«َلَك الَّ
ها در ند و آنها را از پیمان اطاع  دارج ن ندواهد آندهید یعنی میتی اذن میوق  کنیدگلیه میو آلیه و سیییلم 

ز اگر امرو کند فعَلع در پیمان اطاع  بمانند.دار دواهد ددشهحال اگر پیمان نصرت را می .پیمان اطاع  بماند
اسیی  که به حاکمی   ها بماند. این هر دو پیمانبا آن اطاع کنند فردا نصییرت کنند اما این پیمان نمینصییرت 

 دهد. تحقق دارجی می
یعنی فعل واحدی اس  که این فعل   ایم که ح وم  اوالع یک فعل مرکب از حاکم و مح وم اسی لذا گفته

ُقْل »شیییود  اراد  حاکم و مح وم. این آیه در سیییور  نور را دق  کنید  واحد با ترکیب این ارادتین حاصیییل می
طیُعوا 

َ
َه َو أ طیُعوا اللیَّ

َ
ْلُتْم َو ِإْن ُتطیُعوُ  َتْهَتُدوا َو ما عَ أ َل َو َعَلْیُ ْم ما ُحمِّ ِه ما ُحمِّ میا َعَلییْ ِ نَّ ْوا فیَ ِ ْن َتَولَّ وَل فیَ سیییُ ی لَ الرَّ

وِل ِإالَّ اْلَبَلُغ اْلُمبیُن  سییُ َل » س دو مسییئولی  اسیی   یک مسییئولی پ 11«الرَّ ک یکه کار رسییول اسیی  و « ما ُحمِّ
ْلُتْم » مؤمنینمسئولی  هم برای مردم و   «.َو َعَلْیُ ْم ما ُحمِّ

                                                           
 888. التوب : 8
ِبيَّ یَ  81 . األحزاب:9 ِذُن َفریٌق ِمْنُهُم النَّ

ْ
ْهَل َیْثِرَب ال ُمقاَم َلُ ْم َفاْرِجُعوا َو َیْسَتأ

َ
َن َعْوَرٌة َو ما ِهيَ ِبَعْوَرٍة ِإْن ُیریُدوُقوُلوَن ِإنَّ ُبُیوَتنا َو ِإْذ قاَلْ  طاِئَفٌ  ِمْنُهْم یا أ

 ِإالَّ ِفراراع 
ِه َو اْلَیْوِم اْلِْدِر َو اْرتاَبْ  ُقُلوُبُهْم َفُهْم في 04 التوب : ذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِباللَّ ِذُنَك الَّ

ْ
ما َیْسَتأ ُدوَن  ِإنَّ ْیِبِهْم َیَتَردَّ  َر

 01. التوب : 10
 01: همان. 11



 7331مهر ماه  3                                                                                                              فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء 3 جلسه

 

ُسوِل ِإالَّ اْلَبَلُغ اْلُمبیُن » اکمی  همین حق ح یعنی کندرسول فقک ابَلغ می« َو ِإْن ُتطیُعوُ  َتْهَتُدوا َو ما َعَلی الرَّ
کار  د کهگوینقرآن ندارند میآیات سوادی که اطَلع درستی از های کمکند. بردی از این انسیاندود را ابَلغ می

و کار او حاکمی  نیس . اما باید گف  که این ح م الهی چیس  که رسول  اس رسول فقک تبلیغ اح ام الهی 
 ح م فرمان و امرونهی اس  و این یعنی حاکمی . ؟آن را دارد تبلیغ وظیفه

گویند تنها کار رسول تبلیغ ح م الهی اس . ح م الهی و تنها می شیوندینمالهی را هم متوجه معنای ح م 
این حق ح م اس  و باید الزام کند به چه معناسی ؟ ح وم  یعنی چه؟ ح م به معنای الزام و فرمان دداس  

کند و فرمان او نافذ اسی . ح م به معنای فرمان اسی  و فرمان هم به معنای حاکمی  اسی . رسول ابَلغ می
طیُعوَن »را:  اینکند؟ یزی را ابَلغ میاما چه چ

َ
َه َو أ ُقوا اللَّ میٌن ف َفاتَّ

َ
وٌل أ ي َلُ ْم َرسییُ که مثَلع وظیفه ندارد  او. 12«ِإنِّ

دواهد با عذاب الهی این کار کنند از بین بروند. دداوند متعال نمیها اطاع  نمیمردم را نفرین کنید که اگر آن
 ز قبول. مگر بعد از فرمان و بعد ا .را کند

ُه واِقٌع »فرماید: اسرائیل که میقوم بنیدر ای اس  که این هم ن ته نَّ
َ
وا أ ٌ  َو َظنُّ ُه ُظلَّ نَّ

َ
َو ِإْذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َکأ

ُقوَن  ُ ْم َتتَّ ٍة َو اْذُکُروا ما فیِه َلَعلَّ این بعدازآن بود که  .ویزان کردیمها آما کو  را بر سر آن 13«ِبِهْم ُدُذوا ما آَتْیناُکْم ِبُقوَّ
دیگر وظایف دیگری داشییته و ددا هم  گیرد کهام  شیی ل میقوم و وقتی ها اعَلم اطاع  و نصییرت کردند. آن

 -شیییوداالجتماعی به آن پردادته این مطلب مهمی اسییی  که بعدها باید در علم-کند  ها میرفتار دیگری با آن
که  متیییمان اها و با سن  ،پیوندمیبه حاکم با پیمان نصیرت و اطاع   قوانین حاکم اسیَلمی یعنی حاکمی که
فرق ند پیدا کبرای انجام این وظیفه تا آمادگی بیند ی که این ام  میابتَلئاتدادیل این نشییید  متفیاوت اسییی . 

ار با این ام  کرها کند اما  ها دیگر رابینید، مم ن اسیی  دداوند ام های دیگر میکند با ابتَلئاتی که ام می
 . تا این ام  را آماد  کرد  و صیقل داد  بتوانند این مهم و این مسئولی  بزرگ را بر عهد  بگیرند.دارد

گوییم اراد  مردم دَلصییه حرف این اسیی  که موجودی  یک ح وم  عدل بسییتگی به اراد  مردم دارد  می
  بل ه به د بخواهند و حق دارند نخواهند، دیردارنردم به معنای حق این نیسیی  که حق یعنی چه؟ معنی اراد  م
اگر دواسیتند این ح وم  شی ل دواهد گرف  و اگر نخواستند این ح وم  دیگر ش ل معنای این اسی  که 

ُسوَل »فرماید: لذا می ،باید بخواهند رعی  و مسئولی شاز لحاذ  گرف . امانخواهد  طیُعوا الرَّ
َ
َه َو أ طیُعوا اللَّ

َ
 ُقْل أ

ِ ْن تَ  ْلُتْم فیَ َل َو َعَلْیُ ْم میا ُحمِّ ِه میا ُحمیِّ میا َعَلییْ ِ نَّ ْوا فیَ توانید اطاع  ن نید اما اگر اطاع  ن ردید بله مییعنی « َولَّ
 .شماس مسئولی  آن بر عهد  دود 
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 هم همین رااگر از مقبولی  همین را اراد  کردند ما  قابل. حالهسیییتنید نه  ح ومی  در اینجیا مردم فیاعیل
 باشند باید قابل آنفقک یعنی گویا چیزی اسی  که مردم   رسیاندواژ  قبول را میپذیریم منتها واژ  مقبولی  می
همین اس  هم اس . معنی مسئولی  دارند مردم موجد و فعل ح وم  . یعنی هستند نه قابل ا مردم فاعل آنام

سب  به رویم و نبه سراغ فقه فردی می زدیم دارند. اصَلع با این مثال نچنین مسیئولیتی که ها نبود و اگر فعل آن
آید آید؟ از ددا میاین وجوب از کجا مینماز واجب اس ،  دفرمایاالن دداوند میآن هم به همین ش ل اس . 

 ؟چه کسی اس  «باید» :گویدکسیی که می آنمن و شیماسی  اما باید این کار را کند؟ نماز فعل اما چه کسیی 
باید  توانید به من بگویید. شما نمیددای متعال اسی  و بیر از دداوند متعال کسی حق گفتن باید را نداردتنها 

ه هیچ حق الزامی نسییب  ب از دودم . مناین کار را کنیباید  به شییما بگویم که توانماین کار را کنید و من هم نمی
این الله اکبر و سیبحان ربی االعلی و سبحان ربی  ایم کههو اراد  من اعلی از اراد  شیما نیسی . گفت ندارمشیما 
  .تفهیم حاکمی  اس و دداو پایبندی به حاکمی   اعتقادهمه تمرین تقریباع این نماز ما از اول و آدر و  العظیم

اعلی و عظیم اسییی  او بزرگ و مت بر و قدوس اسییی  لذا او حق دارد بایدونباید بگوید، باید را او  او گویدمی
 باشیم.اینجا مسئولی  من و شما این اس  که در برابر باید او تسلیم  .گویدیم

َجَر َبْیَنُهْم ُثمَّ ال َیِجُدوا في» ََ فیما شیَ ُمو ی ُیَح ِّ َك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّ ُموا  َفَل َو َربِّ ْیَ  َو ُیَسلِّ َُ ا َق ِهْم َحَرجاع ِممَّ ْنُفسیِ
َ
أ

لیماع  یعنی کامَلع   یک پک حاکمیتی کامل اسیی  64تا  45سییور  نسییاء از آیه آیات قبل از آن چیسیی ؟  14«َتسییْ
وا » توان از آیه قبل هم حسییاب کرد نظریه حاکمی  اسییَلم در این آیات اسیی . بل ه می ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
َه َیأ ِإنَّ اللَّ

میانیاِت ِإلی
َ
ْن َتْحُ ُموا  اأْل

َ
اِس أ ْهِلهیا َو ِإذا َحَ ْمُتْم َبْیَن النیَّ

َ
میعاع أ َه کاَن سیییَ ا َیِعُظُ ْم ِبِه ِإنَّ اللَّ َه ِنِعمَّ ْدِل ِإنَّ اللیَّ اْلعیَ بیِ

َها یا»بعد  15«َبصیییراع  یُّ
َ
ذیَن  أ طیُعوا آَمُنوا الَّ

َ
هَ  أ طیُعوا َو  اللَّ

َ
وَل  أ سییُ وِلي َو  الرَّ

ُ
ْمرِ  أ

َ
يْ في َتناَزْعُتْم  َفِ ْن  ِمْنُ ْم  اأْل و ُ  ٍء شییَ  َفُردُّ

هِ  ِإَلی وِل الرَّ  َو  اللَّ هِ  ُتْؤِمُنوَن  ُکْنُتْم  ِإْن  سییُ ُن  َو  َدْیٌر  ذِلَك  اْلِْدرِ  اْلَیْوِم  َو  ِباللَّ ْحسییَ
َ
ُهْم  أ نَّ

َ
ذیَن َیْزُعُموَن أ  َلْم َتَر ِإَلی الَّ

َ
ویَلع ف أ

ْ
َتأ

اُبوِت  ْن َیَتحیاَکُموا ِإَلی الطیَّ
َ
َك ُیرییُدوَن أ ْنِزَل ِمْن َقْبلیِ

ُ
َك َو میا أ ْنِزَل ِإَلییْ

ُ
ِه َو ُیریُد  آَمُنوا ِبمیا أ ْن َیْ ُفُروا بیِ

َ
ِمُروا أ

ُ
ْد أ َو قیَ

َلالع َبعی ُهْم ضیَ لَّ ْن ُیُیِ
َ
ْیطاُن أ ْیَ  اْلُمناِفقیَن  َو ِإذا قیَل َلُهْم َتعاَلْوا ِإلیداع ف الشیَّ

َ
وِل َرأ سیُ ُه َو ِإَلی الرَّ ْنَزَل اللَّ

َ
وَن یَ  ما أ ُصدُّ

صاَبْتُهْم ُمصیبَ َعْنَك ُصُدوداع ف 
َ
َرْدنا ِإالَّ َفَ ْیَف ِإذا أ

َ
ِه ِإْن أ ََ َیْحِلُفوَن ِباللَّ ْیدیِهْم ُثمَّ جاُؤ

َ
َمْ  أ یقاع ف ِإْحساناع َو َتْوف ٌ  ِبما َقدَّ

ُه میا في ذیَن َیْعَلُم اللیَّ َك الیَّ ولئیِ
ُ
ْل َلُهْم في أ ْعِرْض َعْنُهْم َو ِعْظُهْم َو قیُ

َ
أ ِهْم َقْوالع َبلیغاع  ُقُلوِبِهْم فیَ ْنُفسیییِ

َ
 اتا به اینج« أ

ََ َفاْسَتْغَف »رسید: می ْنُفَسُهْم جاُؤ
َ
ُهْم ِإْذ َظَلُموا أ نَّ

َ
ِه َو َلْو أ ْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِلُیطاَع ِبِ ْذِن اللَّ ْرسیَ

َ
َه َو اْسَتْغَف َو ما أ َر ُروا اللَّ

اباع َرحیماع  َه َتوَّ ُسوُل َلَوَجُدوا اللَّ  .مر و فرمان آمدندبرای ا ؟در حقیق  رسل برای چه آمدند 16«َلُهُم الرَّ
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زیرا اطاع  فرع بر امر اسی . مر؟ لیأگوید: چرا نمی !ید لیطاع؟فرماکردم که چرا مدام میف ر می یک وقتی
اس  و این من حاکم هسیتم، امر، امر من  این اسی  که حاکم دداسی  عبارت ن ته فرماید: لیح م؟ چرا نمی
هِ  ِإالَّ »تا ایم را فرستاد  ای اس . ما اویک ن ته د شود که امر متعلق به اوس . تا آیه بعمعلوم می «ِلُیطاَع ِبِ ْذِن اللَّ

ََ فیما َشَجَر َبْیَنُهْم ُثمَّ ال َیِجُدوا في»فرماید: که می ُمو ی ُیَح ِّ َك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّ یْ  َفَل َو َربِّ َُ ا َق ْنُفِسِهْم َحَرجاع ِممَّ
َ
َ  أ

لیماع  ُموا َتسییْ لِّ گویند حق این ه می .جا به همین شیی ل اسیی همه این اسیی  و کنندمردم می کاری که«. َو ُیسییَ
های بزرگی اس  که دموکراسی و از فریب -در آیند  روشن دواهیم کرد که را-حاکمی  ازان مل  و مردم اس  

ا به دلیل این ه شماین موضیوع قابل تحقق نیسیی  تمدن بربی معاصیر بر سیر جامعه بشیر سیوار کرد  اسی . 
د اسیی  که فاقعقلی  شییود این اصییِل ای برتر از دودش نمیهیچ اراد  را برتر اراد  دود کنید. ایاراد  یدتواننمی

یالشییی یا یعطی  شییما   دیاگر بگوی؟ دبدهییگری دواهید حق حاکمی  را به دحال می ددود حق حاکمی  ندار
ی من حق حاکمی  دارم و حق گوید می کند، مستبد همتوجیه می ان همان چیزی اس  که حق استبداد رای ددار

ایم که ریشیه دموکراسی بربی و استبداد ی ی اس  و آن این اس  لذا گفته م برتر از دیگران باشید.ا دارم که اراد
ین اساس بر روی ا .دود از دیگران برتر باشدتواند دودبهبرتر باشید و یک انسان می تواند از دیگرانکه بشیر می

بول اما کنید قاگر از مقبولی  همین را اراد  می ندارد.  البته ننیاز به قبول کرد] یک ح وم گوییم وجود میما 
یعنی یک حاکمی  موجود و   بر سییر این ن ته حرف داریم که جامعه نسییب  به مسییئله حاکمی  قابل نیسیی 

روعی  به معنای مشفقک نقش قبول را ایفا کنند. حاکمی  حاکمی  بالفعلی وجود ندارد که مردم نسیب  به آن 
 دواندم این اس  و این مفروق عنه اس . امروز همین آیه را میه حق حاکمی  دارد ی حاکمی کیعنوجود دارد 

ْمِر َو اْدُع ِإلی»
َ
َك ِفي اأْل ُ وُ  َفَل ُیناِزُعنَّ ٍ  َجَعْلنا َمْنسییَ اع ُهْم ناسییِ مَّ

ُ
َك َلَعلی ِلُ لِّ أ َك ِإنَّ َتقیٍم  َربِّ دیلی  17«ُهدیع ُمسییْ

گویند: دیدم که میاهل سن   منابعرا در  این روای  کثیر که این به چه معناسی ؟ تا وقتی  مکردها ف ر میوق 
و الطاع  في عسرنا و یسرنا و منشطنا و م رهنا  علی السمع الّله صّلی الّله علیه و آله بیع  الحرب بایعنا رسیول»

دواهد این ن ته را بگوید که مسئله امر و مسئله فرمانروایی تمام شد  می «و أثرة علینا، و أن ال ننازع األمر أهله
ْمرِ »مسئول آن هستی و  )ای رسول( و تو و فرمانروا دداس  اسی 

َ
َك ِفي اأْل   کسی نباید با تو رقاب« َفَل ُیناِزُعنَّ

 کند. در این مسئله
ٍ  َج » مَّ

ُ
ُ و ُ ِلُ لِّ أ َفَل »هر امتی روش و قانونی با دود دارد و قانون ما این اسیی  که « َعْلنا َمْنسییَ اع ُهْم ناسییِ

ْمرِ 
َ
َك ِفي اأْل یع  ب حالندارد. را در مسئله حاکمی  رقاب  با تو منازعه و کسی حق فرمانروا دداس  و « ُیناِزُعنَّ

ع  الّله صّلی الّله علیه و آله بی بایعنا رسیول»بود که بر این اسیاس صیلی الله علیه و آله و سیلم ما با رسیول ددا 
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ا م« و الطاع  في عسیرنا و یسرنا و منشطنا و م رهنا و أثرة علینا، و أن ال ننازع األمر أهله علی السیمع الحرب
  ای مفروق عنه و از سوی دداس . لذا آن روایدر مسیئله امر ددال  ن نیم و مسئله فرمانروایی مسئلهاصیَلع 

ا به عشایر عرب رصلی الله علیه و آله و سلم رسول الله   م که چند بار اتفاق افتاد  اسی را هم در سیابق دواندی
کنیم اما به شیییرطی که گفتند که عیبی ندارد و ما فرمانروایی تو را قبول میهیا میکردنید و آناسیییَلم دعوت می

 من نیس .این امر در دس  ادتیار رمود که حُرت هم ف .ار ما باشدبعد از تو در ادتی فرمانروایِی 
 و صلی الله علی محمد و آله و سلم


