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 نقد و بررسی تئوکراسی

 
   elyasimorteza46@yahoo.comمؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی دکتري حقوق عمومی مرتضی الیاسی / 

 13/07/1395ـ پذیرش:  25/01/1395دریافت: 

 دهكيچ
هـدف   چه نسـبتی دارد؟  »وسطا قرون تئوکراسی«با  اسالم الهی حاکمیت مسئلۀ اساسی این نوشتار، این است که نظریه

هـاي موجـود صـورت خواهـد گرفـت. اهـم        این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منـابع و دیـدگاه  
 کلیساست. ثانیـاً، از نظـر   سلطۀ کردن  نهادینه هدف با هاي این پژوهش این است که اوالً، تئوکراسی غرب مسیحی، یافته

 کنند. ثالثـاً، تالزمـی   پیاده را الهی هاي ارزش خدا، فرمان از اطاعت با انگیزه حاکمان است که آن مشروع حاکمیت اسالم،
خامسـاً، در  . دارد اعمـال حاکمیـت چـارچوب    رابعـاً، از نظـر اسـالم،   . نـدارد  وجـود  مردم اختیار نفی و الهی حاکمیت میان

 گیـرد، سادسـاً، نظـام    مـی  قرار توجه مورد مردم حقوق هم باشد، میگذاري قانون منشأ الهی احکام هم اسالمی، جمهوري
 اشـتراك  وجـوه  بـه  جامعه هم مسـئول اسـت. ثامنـاً، تمسـک     برابر در است. سابعاً، حاکم کامل دینى نظام یک اسالمى،
 نیست. درست دو هر براي واحد حکم براي صدور اسالم، و وسطا قرون مسیحیت بین ظاهري

 الهی، دموکراسی، جمهوریت.تئوکراسی، حاکمیت  ها: کليدواژه
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 مقدمه
، که در قرون وسطا از سوي کلیسا مطرح شده است، به عنوان، نظریـه حاکمیـت الهـی مشـهور شـده      »تئوکراسی«

است. براي اینکه نظریه حاکمیت الهی مدنظر اسالم با آن خلط نشود، در اینجا ضمن تبیین این دیـدگاه، بـه نقـد و    
بـا   اسـالم،  الهـی  حاکمیـت  ساسی این نوشتار، نقد و بررسی شباهت ظاهري نظریـه پردازیم. مسئله ا بررسی آن می

است. در خصوص موضوع این تحقیق، نوشتارهایی وجود دارد که از جملـه مـوارد زیـر را     »وسطا قرون تئوکراسی«
منوچهر از  در نظام جمهوري اسالمی ایران، یا تئوکراسی» ساالري دینی مردم«توان برشمرد. موضوعی با عنوان  می

پاسخ استاد بـه پرسـش ساالري پرداخته است. همچنین کتابی با عنوان  که به مقایسه تئوکراسی و مردم محمدي
مطرح شده است و به برخی از شبهات از جمله مسئله تئوکراسـی بـه اجمـال     مصباحاهللا  ، مطالبی که از آیتجوانان

، کـه بـه مقایسـه دموکراسـی و     عماد افروغاز » دموکراسی و تئوکراسیدر میانه «اي با عنوان  پاسخ داده است. مقاله
 تئوکراسی پرداخته است.

اهمیت و ضرورت طرح این موضوع و بررسی آن از این جهت است که اثبات شود حکومت اسالمی، تکرار تلـخ  
را تأمین و آنـان را  حاکمیت الهی ادعایی قرون وسطایی نیست، بلکه حاکمیتی که تحقق و استمرار آن، مصالح مردم 

کند. نوآوري این تحقیق، در بیان ادعاهاي حاکمیت الهـی قـرون وسـطایی و     به سعادت و تمدن و رفاه رهنمون می
 هاي آن، با حکومت اسالمی و پاسخ به آنهاست. بیان شبهات مشابهت

ه حاکمیـت الهـی   هایی که ذهن نویسنده را درگیر کرده، این است که چه نسبتی بین تئوکراسی و نظریـ  پرسش
 حکومـت  اسـالم  شـود:  مـی  گفتـه  هایی بین آنها وجود دارد؟ وقتی اسالمی وجود دارد؟ آیا عین هم هستند، یا تفاوت

 آیـا  شـد؟  مـی اعمال  کلیسا توسط وسطا قرون در که استتئوکراسی حکومت همان منظور کند، می پیشنهاد را الهی
 اي گونـه  هر و شیوه هر به او و است داده حاکم به اي گسترده اتاختیار خداوند تئوکراسی، حکومت در که طور همان
 همـان  اسـالمی،  حکومـت  اسـت؟ آیـا   چنـین  هم اسالمی حکومت در کند، حکومت مردم بر تواند می خواست، که
 نیست؟ جدید شکلی در »وسطا قرون تئوکراسی حکومت«

 . تبيين تئوکراسي۱
 . مفهوم تئوکراسي۱

حکومـت   يبه معنـا ، kratia خدا و يبه معنا theos یونانی یشهکه از ر ی،تئوکراس یا يخداساالربه لحاظ مفهومی، 
قـدرت   ،کـه در آن دانسـته شـده    یحکومت مـذهب  یا یحکومت اله یبه معن ، واژه تئوکراسی)،1372 ی،طلوع(آمده

مرجـع   .است که حکومت از جانب خداسـت  مبناي آن این .است(پاپ)  یروحان یدر دست مرجع عال یاسی،مطلق س
 یدهرس یاز راه وح هرا ک» خداوند هاي فرمان«او  ییو قضا يهست و دستگاه ادار یزن یاسیس يکه فرمانروا ی،روحان

 ). 329 ، ص1376 کند (آشوري، و اجرا می یراست، تفس
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بـود کـه از    یمـدع  یساکل .ابراز شد یساکل ياز سو ،و در اروپا )10، ص1381 (یوگنی، در قرون وسطا یهنظر ینا
 سـوي از  یسـا کل :دانسـت. آنهـا معتقـد بودنـد     می پاپو حکومت را حق دستگاه  کند خدا بر مردم حکومت می سوي

داشته باشد و تنهـا در برابـر او مسـئول     ییتواند بر مردم حکومت خدا برخوردار است که می يخداوند از چنان اقتدار
 و شـرط اطاعـت کننـد    یدبدون قپاپ د از دستورات که به فرمان خداون هستندمردم موظف  .نه بندگان او باشند، یم

، 1384رحیــق اغصــان، ؛ 34-37، ص5، ج1370مــدنی، ؛ 16-15، ص 1344 زاده، قاســم؛ 25، ص1391(مصــباح، 
 ).30، ص1، ج1329فر،  پرویزي؛ 271، ص1377فرهیخته، ؛ 358ص

اسـت و   ياراده خداونـد و  یاز حکمـت الهـ   یدولـت، ناشـ   یلاند کـه تشـک   یدهعق ینبر ا یهنظر ینا داران طرف
حتـی   کننـد.  جامعـه را اداره مـی   ،او ینـدگی شـوند و از جانـب او و بـه نما    خداوند مبعوث می سويامور از  یانمتصد
فقـط در مقابـل    .او اداره کنند یندگیکنند که مردم را به نام او و به نما می یداپ یتخداوند مأمور سوياز نیز  ینسالط

از مـردم و   يا دسته یا یگرد یبه شخص ،جزاً یا و نامحدود خود را کالً قتوانند اقتدارات مطل یخداوند مسئول بوده، نم
افـراد   .کننـد  هستند و مردم را به نام او اداره مـی  ینخداوند در زم یندهنما ینچون سالط ؛به تمام ملت انتقال دهند یا

، 5، ج 1370مـدنی،  ؛ 16-15، ص 1344 ،زاده قاسـم ( و شـرط از آنهـا اطاعـت کننـد     یـد ملزم و مکلفند که بدون ق
 ).358، ص1384رحیق اغصان، ؛ 34-37ص

 یـار از قدرت و اخت ،اند گماشته شده ییخداوند به فرمانروا ياز سو یانچون فرمانروا گویند: یم یهنظر ینمدافعان ا
 يامر یاناعت از فرمانروااط ،جهت یننه بندگان او. به هم باشند، یتنها در برابر او مسئول مو  برخوردارند ينامحدود

 .رود یشمار م به یتگناه و معص یانوارنکردن از فرمان اعتاط یراز ؛از آن را ندارد یچیحق سرپ یکسو  واجب است
که در آن مردم، رعیتی دانست،  مردم می انگاري نادیده صبغه بارا امري فرابشري غرب مسیحی، حاکمیت الهی 

 ویژه گروهی اختیار در از خداوند نیابت به امور انحصاري ي ندارند و عناناختیارمکلف و در تعیین سرنوشت سیاسی، 
کـه اغلـب،    ،ها، مالك براي صحت حاکمیت فرمانروایـان  رو، در شناسایی این حکومت ازاین). 1376است (آشوري، 

یـق اغصـان،   رح؛ 271، ص1377فرهیختـه،  ( شـود  شوند، نمایندگی خداوند در زمین بیان مـی  روحانیون معرفی می
آنان را مـأموران خـدا    .آورد وجود می  که این نمایندگی براي زمامداران و پادشاهان، حقوق الهی به )،385، ص1384

 ).30، ص1، ج 1329فر،  پرویزي( دهد در روي زمین جلوه می
 سیاسی هاي صحنه از آنان حذف و از مردم اختیار و انتخاب نوع هر نفی غرب، در الهی حاکمیت بنا بر این ایده،

 دموکراسـی،  و لیبرالیسـم  فلسـفۀ  ظهـور  و روشنگري عصر با آنها، که پیدایش است هایی نظام مقابلِ در حکومتی و
 یـا  مـردم  دولتـی، از  هـاي  دستگاه و رهبري مشروعیت دریافت تا سیاست از دین تفکیک ضرورت و از بوده مصادف
 ).358، ص 1384ورزد (رحیق اعضان،  می اصرار کشوري شده مدون قوانین سایر و اساسی قانون

 طبیعـی،  طـور  بـه  اسـت،  در غـرب  سیاسـی  اندیشه و تفکر محصول الهی، حاکمیت از ترسیمی چنین ازآنجاکه
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 مقـاطع،  ایـن  در کـرد.  پیـدا  آن از پـیش  و میانی هاي اروپايِ دوره دینی فلسفی تفکرات در توان می را آن هاي ریشه
 بودند (همان). طبیعت فوق هاي قدرت ارتباط با مدعی مذهبی، رهبران

 . تحوالت نظريه تئوکراسي۲
 ).86ص  ،1377 ي،اسکندرشود ( یشرح داده م یرکه در ز یافته يصور یتحوالت ،در طول زمان تئوکراسی

 .مصر امپراتوران رم باستان  فراعنه ، ماننددارند يخداوند یعتاز خداوندانند، و طب یانفرمانروا .1
 ییـر تغ ،خـود  یندر شـکل نخسـت   یـک تئوکرات یـه نظر یحیت،از ظهور مس پس خدا: ینشبنا بر گز ییفرمانروا .2
 یـن اسـت  بـر ا  یدهبلکه عق یست،ن یانفرمانروا یاله یعتگو از طبو گفت یگرد ،دوره ینشد. در ا یلو تعد یافت یقعم

برابـر   رخداوندند و آنهـا فقـط د   یدهآنها برگز ینکهجز ا ،ندارند یفرق یعتها از لحاظ طب انسان یربا سا یانکه فرمانروا
 خداوند مسئول هستند و نه مردم.

 ،زمـان  یـن کـرد. در ا  یـدا پ یتحوالت یکتئوکرات یهنظر ،قرون بعد در خدا: یتبنا به خواست و مش ییفرمانروا .3
درسـت   گوینـد  یه مـ بلک یست،آنها از جانب خداوند ن یمانتصاب مستق یاو  یانفرمانروا یاله یعتصحبت از طب یگرد

 زا یانتخـاب ناشـ   یـن ااما  گیرد، یها صورت م انسان سوياست و از  يبشر کامالً يامر یان،فرمانروا ییناست که تع
همـراه بـا ظلـم     آن را لزوماً اما ،قائل است یانفرمانروا يبرا يقدرت نامحدود یهنظر یناست. با آنکه ا یاله یتمش
مکلفنـد از   یـان فرمانروا .خداونـد عـادل اسـت   و  خداوند هستند یدهبرگز یانچون فرمانروا یهطبق نظر یراز داند؛ ینم

 .ندکن یرويفرمان خداوند خارج نشوند و از عدالت پ
راه  عمـالً  رو، ازاین داند. یم یرا منتف یانفرمانروا یینهرگونه دخالت مردم در تع ین،در دو شکل نخست تئوکراسی

 ،اسـت  یـک نزد یاربس ی. اما در شکل سوم خود به دموکراسسازد یهموار م ياستبدادو  يقبول حکومت فرد يرا برا
اعتمـاد   یبه خواست خداوند است که مردم، بـه کسـ   ،بنا ینکه ا یرفتپذ توان یساده مبسیار  یزن یدر دموکراس یراز
ـ  یاسـی، س يهـا  گـروه  یبخش برخ الهام ،فکر ین. امروزه اکنند یانتخاب م خود یندگیو او را به نما کنند یم  یـژه و هب

  (همان). است ییاروپا يکشورها یحیاحزاب دموکرات مس

 . نقد تئوکراسي و نسبت آن با نظريه حاکميت الهي در اسالم۲
 کنـد  ویژه مذهب شیعه، مطـرح مـی   و به اسالمنظریۀ حاکمیت الهی، که  شود این است که آیا پرسشی که مطرح می

بـه   يا گسترده یاراتخداوند اخت ی،تئوکراس بر اساسطور که  همان یاآاست؟  »اقرون وسط یتئوکراسنظریه «همان 
 در نظریۀ حاکمیـت الهـی  حکومت کند،  دمتواند بر مر که خواست می يا و هر گونه یوهحاکم داده است و او به هر ش

 است؟ ینچناین  ،اسالم هم
حاکمیت الهی در اسالم و جمهوري اسـالمی، همـان تئوکراسـی قـرون وسـطا اسـت        که هستند برخی مدعی
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 این کنند و معتقدند: می بیان اساسی اصالحات انجام را سرنوشت این از گذر راه ). تنها109ـ108ص  ،1381 (میشل،

 در روحانیت و یند نقش کاهش رو، مطالبی همچون باشد. ازاین دنبال داشته به را ایران رنسانس تواند می اصالحات

را طـرح   آن خواندن تجربی و مجید قرآن دین، مانندهاي  گاه تکیه از زدایی تقدس و )ب1381 حکومت(آغاجري، اداره
 ).1376 کنند (سروش، می

اساس، مطالبی را در نقد حاکمیت الهی ادعایی مسیحیت قـرون   در پاسخ به این پرسش اساسی و این ادعاي بی
 کنیم: الهی اصیل و حقیقی مدنظر اسالم ارائه میوسطا و تبیین حاکمیت 

، بلکه صـرفاً  نیست هاي وحیانی و مرتبط با منابع اصیل دینی ، بر اساس آموزهنوع نگاه به حاکمیت الهیاین . 1
؛ 164ص ،1385عـالم،  ( در انتساب اقتدار حاکمان، به خداونـد اسـت   ،طع تاریخیِ مهمامتأثر از روند حکمرانی در مق

قـرون   ). در32-33. ص1372رجـایی،  ؛ 1368روسـو،   ؛236و231، ص1370قاضـی،   ؛236ص، 1ج ،1364عاملی، 
مسـیحیت بـه   ارائه کـرد.  در توجیه اقتدار فرمانروایان را نظریۀ مشیت الهی  ،کلیسا ایدة نیابت خدایی و سپس وسطا،

دریج، مناسبات پیشوایی روحـانی و  و به ت یافتاي  سابقه و کلیسا، آزادي عمل بی شددیانت رسمی امپراتوري تبدیل 
 ،1387واال،  کریمـی ؛ 55و  20-13ص ،1380طباطبـایی،  گرفـت (  مـی در کانون اندیشه سیاسی قرار  ،اقتدار سیاسی

 ).66ص ،1361جوتر، ؛ 233ص ،1370 ،قاضی،  88ص
کردن سلطۀ کلیسـا و   هدف نهادینه با، بلکه »انجیل«نه صرفاً بر اساس نصوص ، نیابت الهی فرمانرواادعاي  .2

). 48ص، 1387واال،  کریمـی ( دست آورد محافظت از اقتداري بود که کلیسا با گرویدن امپراتور روم به دین مسیح، به
 چنانچه به انجیل هم اسناد داده باشند، باز هم ساخته خود آنهاست.

رگونه تحریـف و تغییـر مصـون و محفـوظ     که به دالیل و شواهد متقن، از ه ،قرآن کریم، آخرین کتاب هدایت
که براي خود، شأن تدبیر امور و مقامِ وساطت بین خـدا و مـردم قائـل بودنـد، بـه       ،باشد، با اندیشۀ عالمان مسیح می

بـه پرهیـز از شـرك و دوري از هرگونـه اعتقـاد بـه        عوتدر فرازهایی، جماعت اهل کتاب را د .کند شدت مقابله می
ك بِه شَیئًا والَ قُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ تَعالَواْ إِلَى کَلَمۀٍ سواء بینَنَا وبینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّه والَ نُشْرِ« کند: ربوبیت غیرخدا می

اببضاً أَرعضُنَا بعذَ بتَّخای ونِ اللّهن دسخنی که میان ما و شـما  گو: اي اهل کتاب بیایید به سوي )؛ ب64عمران:  (آل » م
یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزي را همتاي او قرار ندهیم و بعضی از ما بعض دیگر را به خدایی 

به عنوان  ،از عیسی مسیح ،دانسته» رب«کند که دانشمندان و راهبان را  آیۀ دیگر، نصارا را سرزنش می . درنپذیرد
یعنی اعتقاد به توحید و پرهیز  ؛اند به آن مأمور بوده ،آنان را به حقیقت آنچه در آیین عیسويکنند و  فرزند خدا یاد می

رُواْ إِالَّ  « :خواند از هرگونه شرك و خرافه فرامی ا أُمـمو مرْینَ ماب یحسالْمو ونِ اللّهن دا ماببأَر مانَهبهرو مهارباتَّخَذُواْ أَح
دبعیشْرِکُونَلا یمع انَهحبس وإِالَّ ه ا الَّ إِلَهداحا وآنان دانشمندان و راهبان خویش را معبودهـایی در  )؛ 31: (توبه »واْ إِلَه

برابر خدا قرار دادند و مسیح فرزند مریم را در حالی که دستور نداشتند، جـز خداونـد یکتـایی را کـه معبـودي جـز او       
 .دهند پاك و منزه است از آنچه همتایش قرار میاو  .نیست، بپرستند



 1395بهار و تابستان  ،9سال پنجم، شماره دوم، پیاپی  ،   28
 

 ،خدا و تثبیت انحصار تدبیر و حق حکمرانی براي خداوند عالمیانردر برابر غی ،در نفی هرگونه اظهار عبودیت قرآن
ونَ ولَا تَدع مع اللَّه إِلَها آخَرَ لَا إِلَه إِلَّا هو کُلُّ شَیء هالک إِلَّا «فرماید:  می عـتُرْج هإِلَیو کْمالْح لَه ههج؛ )88: (قصـص »  و

شود. حاکمیت، تنها  معبود دیگري را با خدا مخوان که هیچ معبودي جز او نیست. همه چیز جز ذات [پاك] او فانی می
و حـق حکمرانـی،   بنابراین، اعتقاد به نیایت خدایی در امر تـدبیر   شوید. از آن اوست و همه به سوي او بازگردانده می
توان حاکمیتی مبتنی بر اندیشۀ باطلِ نیابـت خـدایی را کـه در ادواري از     انحراف از حقایق ادیان آسمانی است و نمی

 کرد. رفیمورد دفاع و حمایت مروجان مسیحی واقع شد، نمودي از حاکمیت دینی مع ا،قرون وسط
ن مورد تأکیـد اسـت، کـامالً متفـاوت اسـت. خالفـت       که در قرآ ،لۀ نیابت خدایی با مقام خالفت الهیئمس البته

ري مقـام الوهیـت و ربوبیـت    اشدن بخشی از صحنۀ وجود از خداونـد و یـا واگـذ    هرگز به معناي خالی ،انسانِ کامل
چـون   ؛نه استقالل انسـان در تـدبیر امـور    وزیرا نه غیبت و محدودیت خداوند قابل تصور است  ؛خداوند به او نیست
صحیح خلیفۀ خـدا   فرض فقیر از ادارة امور خود عاجز است، چه رسد به تدبیر استقاللی کار دیگران. موجود ممکن و

در  .بودنِ انسان کامل، زمانی است که چنین وجودي از جهت افعال و اوصاف، مظهر افعال و اوصـاف خداونـد باشـد   
باشد و کار او را بکند و » ف عنهمستخلَ«، مرآت و آیت حق شود، چون معناي خلیفه، آن است که مظهر صورتاین 

فرمـود:   مـی  علی گونه که امیرمؤمنان همان ).126-129ص، 6ج ،1376جوادي آملی، ( محل ظهور آن اصل باشد
من آیت کبراي حقم و هـیچ موجـودي بهتـر از     )؛207ص ،1ج ق،1418کلینی، ( »ما هللا عزَّوجلَّ آیۀً هی اکبرُ منّی«

 دهد. من خدا را نشان نمی
دلیل تجویز و مشروعیت اعمال شر یـا انطبـاق آنهـا بـا اراده تشـریعی خداونـد        انسان، ارادة تکوینیاختیار و  .3
کـه   شـود  مـی گـاه حاصـل    و اعمال قـدرت، آن  یتصحت حاکم ، بلکه)205ص ،1ج ،1363 قتیبه، ابن: ك.ر( نیست

بـودن   به مشـیت تکـوینی خداونـد بـراي توجیـه الهـی       سکصرف تم رو، . ازاینمنطبق با ارادة تشریعی خداوند باشد
 حاکمیت، نارواست.

هاي الهـی را   اما در اسالم، حاکمیت مشروع آن است که اوالً، حاکمان از ایمان الهی برخوردار باشند. ثانیاً، ارزش
هاي دین الهی را رعایـت   قالبپیاده و از آن دفاع کنند. ثالثاً، تشریع الهی را معیار تقنین قرار دهند. رابعاً، در مدیریت، 

کنند. خامساً، مظهر اوصاف الهی بوده، انگیزه اطاعت از فرمان الهی را داشته باشند و این صرفاً با نصب الهی میسـر  
 ).1389واال،  یمیکرو فقهاء، در زمان غیبت، مصداق آن هستند ( ائمه معصوم است که در اسالم پیامبر

در . وجـود نـدارد   شـان  یاسیسرنوشت س ییندر تع ،مردم یاراخت یو نف یاله یتمحاک یانم ی، تالزم. در اسالم4
 یـت حاکم ،)1:است(ملک يخداوند يانتها یو ب یزالمطلق و بالذات، تحت قدرت ال یتو وال یتحاکم عین حال، که

 هـا بـر   انسـان  یـت در اسـالم حاکم  رو، ازایـن  ).3:(انسـان یش نیز در اسالم مورد توجه اسـت  انسان بر سرنوشت خو
و آزاد بودنشـان در   یشها بر سرنوشـت خـو   حاکم بودن انسان ینو اشود.  یشناخته م یتبه رسم یش،سرنوشت خو

 یـین از جانب خود و بالذات حـق تع  یها، کس انسان ینمعناست که در روابط ب ینخود، به ا يها اعمال اراده و انتخاب
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. را نـدارد  یاراده و خواست خود بر جامعـه انسـان   یلو تحم یتحق حاکم یت،و در نها یگرانبه د یو امر و نه یفتکل
ــاا یــا: «فرماینــد یمــ یمؤمنــان علــیرام إنّ آدم لــم  یه ــاس  »عبــداً و ال أمــۀً وإنّ النــاس کلهــم احــرار یلــدالنّ

مهـم گوشـزد    یـن بـه ا  یدر خطاب به  فرزند بزرگوارش امام مجتب ؛)231ص، 4جق، 1412 شهري، ري ي(محمد
هـا و   اراده یرتا بـا تسـخ   ).38نامه ، 1379البالغه،  (نهج» و قد جعلک اهللا حراً یركال تکن عبد غ«د: فرماین یمکرده 
د هـر قـوم و هـر ملتـ      یـک اسالم، فرجامِ ن یدگاهها باشد، بلکه از د ول کردارها و اعمال انسانئمس ها، ینشگز ی،و بـ 

هِم   یغَیرُواْما بِقَومٍ حتَّى  یرُیغَاللّه الَ  نَّإِ« محصول اراده و انتخاب آزاد خودشان است: ا بِأَنْفُسـ خداونـد   ؛)11 :(رعـد » مـ
 دهند. ییرمگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است، تغ دهد، ینم ییر] را تغیقوم [و ملت یچسرنوشت ه
هـا بـا    انبه ارتباط انس یو ربط یابد یها معنا م روابط انسان یطۀدر ح یش،ها برسرنوشت خو انسان یتحاکم البته

بـه   یـابی  در راه ،ارادة خداونـد  یحت ي،ا ها خود را رها از هر اراده موهبت، انسان ینا يتا بر اساس اعطا ،خداوند ندارد
 بدانند. یقرب اله یعنیشان،  خلقت يمقصود اعال هب یابیبار یت،خود و در نها یو جمع يصالح فرد

 یـد، ا آورده یمانکه ا یکسان يا؛ )24 :(انفال »یحییکُمللّه وللرَّسولِ إِذَا دعاکُم لما  یبواْآمنُواْ استَجِ ینَالَّذ یهاأَ یا«ـ 
 .بخشد یم یاتکه شما را ح خواند یم یزيچ يکه شما را به سو یهنگام ید،را اجابت کن یامبردعوت خدا و پ

خـود را   يکـه رو  یکسـ ؛ )22 :(لقمـان  »تَمسک بِالْعرْوةِ الْوثْقَىوجهه إِلَى اللَّه وهو محسنٌ فَقَد اس یسلم ومن«ـ 
 چنگ زده است. یمحکم یرةباشد، به دستگ یکوکارکه ن یخدا کند، درحال یمتسل

زن  یچه؛ )36 :(احزاب »منْ أَمرِهم یرَةُلَهم الْخ یکُونَکَانَ لمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَۀٍ إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمرًا أَن  وما«ـ 
 [در برابر فرمان خدا] داشته باشد. یاريرا الزم دانند، اخت يامر یامبرشکه خدا و پ یحق ندارد هنگام یمانیو مرد با ا

پس آنان کـه فرمـان او    ؛)63 :(نور »یمعذَاب أَل یصیبهمفتْنَۀٌ أَو  یبهمعنْ أَمرِه أَن تُص یخَالفُونَ ینَالَّذ فَلْیحذَرِ«ـ 
 دردناك به آنها برسد! یعذاب یا یرددامنشان را بگ يا بترسند از آن که فتنه یدبا کنند، یرا مخالفت م
را بـر   یشخـو  یاسـی و س یاجتماع یاتارکان ح همه ین،د یدو تأک یبنا به الزام عقل ی،آحاد امت اسالم رو، ازاین

تنهـا از رهگـذر    ی،مشـروع  یتهر حاکم از سوي دیگر. بخشند یاستحکام م یاله یعیتشر یتو وال یتاساس حاکم
 یـن موظفنـد کـه در ا   یـز هرچند به حکم عقل، مردم ن یابد؛ یمردم، فرصت تحقق و اعمال قدرت م نتخابِو ا یاراخت
آحـاد   ةبرعهـد  ریـ بـس، خط  یامر، رسالت ینا .ناصواب واقع نشوند یقدر طر ،نشده یرو انتخاب خود، دچار تقص یاراخت

 : فرمایند میرابطه  یندر ا یعل امام .گذارد یجامعه م
فوت امامشان، بر اساس حکم خداوند و حکم اسالم واجـب  یاشدن  آنچه بر مسلمانان، بعد از کشته

 یاستمگر، خونش حالل باشد  یامورد ستم باشد  یت،اهل هدا یارهبر، گمراه باشد  ینکهاعم از ا ،است
از هر  پیشپا جلو نگذارند و  یانزنند و دست  يکار هانجام ندهند و دست ب یکه عمل است ینا ،حرام
بپردازند تا کار آنان را  يو آشنا به قضا و سنت نبو یزگارپاکدامن، عالم، پره يبه انتخاب رهبر ی،اقدام

 .یدآنان حکومت نما ینسامان دهد و ب
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الزم است که منتخب خـود   .آنان است یمهم و اول یفۀنقش مردم در انتخابِ زمامدار، وظ ،در نگرش امام رو، ازاین
 .ینندامور جامعه برگز یتول يالزم براهاي یژگیو و یطنظرگرفتن شرا و با در ينگر را با کمال واقع

 یسرپرسـت و حـق   یـت چراکـه امـر وال   ؛نـدارد  یدخـالت  یچه یت،و وال یتحاکم یتمردم در مشروع یرشاقبال و پذ
و  توانـد  یاما حاکم مشروع، نم باشد. یسلب نم یاقابل اعطا یز. لذا توسط آنان نیستگرفته از اراده و اذن آنان ن تنشئ

قهـر و   یـق بـر مـردم را از طر   یـت و وال یتو اعمال حاکم ورام يمردم، تصد یرشو پذ یتبدون رضا یستموظف ن
 همچنان محقَّق و ثابت باشد. ي،و حکومت و یتوال یتهرچند مشروع یرد.عهده بگ غلبه به
چگونه  ینکهاما ا .خداوند به او اعطا شده است یۀدانست که از ناح حکومت را حق خود می یساکل ،در قرون وسطا. 5

در  یـد حکومـت با  یـا آ ؟نـه  یـا  ،هست یخاص راتو مقر ینقوان یتحکومت کردن مستلزم رعا یاآ ؟حکومت کرد یدبا
که دلخـواه   يبه هر نحو ،اساس ینبر ا .مربوط بود یسانه؟ به خود کل یا ،کند یفهانجام وظ یخاص ةرچوب محدوداچ

ظلم و ستم و استبداد  یدند،د اگر الزم می یحت .کردند حکومت می یدند،د که به صالح خود می گونهخودشان بود و هر
 ).1391(پروین،  کردند و مردم هم موظف بودند اطاعت کنند می ییدادند و حکومت خدا خود را به خدا نسبت می

اعمـال حکومـت کنـد. او     یدر چارچوب خاص یدبا یحاکم اسالم یعنی یست؛ن ینچنینا ی،در حکومت اسالم اما
 را یو احکـام  ینقـوان  ینـاً ع یدبلکه او با ،نهد ییکند و بر آن نام خدا یلتحم یگرانهاي خود را بر د حق ندارد خواسته

حـالل خـدا را    ؛حق داشته باشد یحت یتئوکراس ومتمثل حک ینکهنه ا ،شده است یانخداوند ب سويکند که از  یادهپ
و چنانچـه   .هاي خود بـردارد  قدم بر طبق خواسته یک یحق ندارد حت یحرام خدا را حالل کند. حاکم اسالم یاحرام 
از او را ندارنـد.   یـت حق حکومت ندارد و مردم هم حق تبع یگرد ؛گردد نفس کند، از عدالت ساقط می ياز هوا یتتبع

خود و بدون اذن خداونـد را   یهرا ندارد، حق وضع قانون از ناح یاسالم ینحق تصرف در احکام و قوان می،حاکم اسال
کـه معـادل    یـز ن »یـت وال« ةعمـل کنـد. واژ   یبراساس احکـام و مقـررات اسـالم    یددر عمل هم فقط با .هم ندارد

از  یـت اسـت کـه حکا   یفلط اییمعن ياست، حاو مطرح شدهما  ییو روا یقرآن یانرود و در ب به کار می» حکومت«
 يبـرا  ییجـا  ،)یطبعاً در (نگرش اسالم .و حاکم نسبت به امت و حکومت شوندگان است یول یراندیشیمحبت و خ
 یسـه قابـل مقا  یتئوکراسـ بـا حکومـت    یحکومت اسالم بنابراین، .وجود ندارد یحاکم و حکومت اسالم یخودکامگ

واقعاً حکومت خداوند باشـد و آن حکومـت مـورد     ،شود که هر جا به اسم خداوند حکومت می یستن گونه ینا یست.ن
 ).295ص الف، 1381 ي،اجرغآ؛ 45، ص1391(مصباح،  خدا بوده باشد یتاجازه و رضا

هـاي   حکومـت  ینجانشـ  ،سـاالر  مردمهاي  حکومتداشته، در غرب در غرب اي که تئوکراسی  . به دلیل سابقه6
ممکن بـه نظـر   یـر غ يامـر  ی،و دموکراسـ  یتئوکراسـ یـان جمع م ی،غرب یشمندانو از نظر اند شدند می یکتئوکرات
غلبـه   یگـري بر د یکیکردند که سرانجام  می ینیب یشدانسته، پ یداررا ناپا یدهپد ینا برخی یگر،د سويو از رسد  می

(آغـاجري،   مذهب خواهـد شـد   یهخودکامه بر پا ینظام یجادموجب ا ،صحنه ازمردم که حذف  اي گونه به .خواهد کرد
 ).295الف، ص1381
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کـرد کـه در    یینرا تب ياز جمهور یشکل و نوع ی ایران،اسالم نظام اسالمی، جمهوري یدئولوژيااما بر اساس 
و هم حقوق شـهروندان مـورد توجـه قـرار      )4(اصل باشد می يگذار منشأ قانون ی،و احکام اله یآن هم اوامر و نواه

هاي سیاسـی، جمهـوري    هاي رایج نظام طورکلی یکی از شکل توضیح اینکه، به .یرد (فصل سوم قانون اساسی)گ می
نـام  » دموکراسـی «هاي جمهوري، متکی بر آراء مردم است که امروزه از آن به عنـوان   در قبال سلطنتی است. نظام

» جمهـوري «). نظام سیاسی حاکم بر ایران، جمهـوري اسـالمی اسـت؛    99-96، ص 1387برند (عمیدزنجانی،  می
روشنی در اصول قانون اساسی مطرح شـده   ماهیت و محتواي آن است. این مسئله به» اسالم«بیانگر شکل نظام و 

د، از راه در جمهوري اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمـومی اداره شـو  «است. در اصل ششم آمده است: 
پرسی  جمهور، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه انتخابات، انتخاب رئیس

 ».گردد در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین می
و روش بدیهی است که وقتی گفته می شود اداره امور کشور متکی به آراء عمومی است بدین معنی اسـت کـه شـکل    

حکومتی مردمی است و آراء عمومی در ماهیت و محتوي نقشی ندارد چرا که بر اساس مبانی اسالمی مشـروعیت نظـام و   
 مطرح شده است. 56قوانین آن مبتنی بر اراده الهی است که در بند اول اصل دوم قانون اساسی و نیز اصل 

کلیه قوانین و مقـررات مـدنی، جزائـی، مـالی،     «نظام نیز در اصل چهارم به خوبی بیان شده است: » اسالمیت«
باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصـل، بـر اطـالق یـا     » اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره

عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. تشخیص این امر، بـر عهـده فقهـاي شـوراي     
در «قانون اساسی جنبه اجرایی آن را با در نظر گرفتن فقیه حاکم تضـمین کـرده اسـت:    اصل پنجم ». نگهبان است

در جمهوري اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوا، آگـاه بـه    عصر زمان غیبت ولی
 »گردد. دار آن می زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده

تواند اسالمی باشد؟ پاسخ این است که: اوالً، با توجه به  شود این است که آیا جمهوري، می ه مطرح میپرسشی ک
جاودانگی و خاتمیت دین اسالم، براي اجراي احکام اسالم، ایجاد نظامی قوي، قدرتمند و مستقل و مدافع مظلومان و 

ثانیاً، در نظام اسالمی قانون و مقـررات الهـی و    مقاوم در قبال ظالمان وستمگران و برقرارکننده عدل ضروري است.
اسالمی حاکم است. ثالثاً، آنچه در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، مقبولیت مردمی نظام جمهوري اسالمی 

طور که به دالیل سیاسی و اجتماعی، شکل  ایران است؛ یعنی اراده ملی به تحقق این نظام تعلق گرفته و مردم همان
هاي خود محتواي  کنند حق آن را دارند که به دلیل ایمان و اعتقادشان و بر پایه اصول و آرمان مت را انتخاب میحکو

قید شده است:  177طور که در اصل  گاه ایمان است. همان حکومتشان را انتخاب کنند. اسالم براي ملت ایران، تجلی
 ).126، ص1379؛ نجفی، 43، ص1376اسالمیت و جمهوریت قابل تغییر نیست (صفار، 

از  بایـد  مجریـان  و قـانون  دینـی،  بود؛ چراکه درحکومت استبدادي و غیردینی قرون وسطا، حکومتی . حکومت7
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قـدردان  ( گرفـت  نمـی  قـرار  توجـه  وسطا مورد قرون در ها ویژگی این که درحالی باشند. برخوردار خاصیهاي  ویژگی
 ایـن  به جداست. دین از و سیاست حکومت کلیسایی، رایج تفکر در). 36:19؛ انجیل یوحنا، 40، ص 1379قراملکى، 

 اجتمـاعی  و سیاسی حیات ربارة د منسجم و جامع دستورالعملی و شده، فاقد شریعت تحریف مسیحیت اوالً، که دلیل

 اینکـه  کنـد. ثانیـاً،   نمـی  تجاوز دستورالعمل اخالقی چندحداجتماعی، از مناسبات درباره مسیحیت تعالیم بشر است.

 کـرده  تبلیـغ  مسیحیت جهان در را سیاست از دین جدایی اندیشه طول تاریخ، شده در تحریف انجیل تعالیم از اي پاره

(انجیـل یوحنـا،   » نیست جهان این از من پادشاهی«است: آمده عیسی انجیل، از قول حضرت در که اي گونه به است.
 مزبـور  نکـات  بـه  توجه ). با25:20(انجیل لوقا، » خدا به را خدا مال و دهید قیصر به را قیصر مال«). همچنین 36:19
شـدة   وسطا، بسیار چشمگیر بـوده؛ امـا آیـین تحریـف     قرون هاي دوران در حکومت کلیسا تأثیر اگرچهگفت:  توان می

 بلکـه  کـرد،  نمـی  فراهم را جامعه دین بر حداکثري حاکمیت هم آن اروپا، جامعه بر دین حاکمیت مسیحیت، ظرفیت

 داشـتند،  اختیـار  در را بیشـتر  قـدرت  مواقع، نیـز  بسیاري در که جامعه بودند در قدرت قطب دو از یکی پاپ، و لیساک

 .گذاشت می برسر پاپ دستان با را خود تاج باید که امپراتور اي گونه به
 پـاپ  و کاتولیـک  کلیسـاي  و برخـورد  شیوة رفتار به سخت انتقاداتی که افتاد راه به موجی وسطا، قرون اواخر در

 نتوانسـت  قـرن  ده از گذشـت  پـس  وسـطا، سـرانجام   قرون دوران ). حکومت109و108 ، ص1381 داشت (میشل،

 .شدند، به ورطه نابودي کشیده شد آن راه سد که مخالفی امواج با و کند تأمین را اروپا نیازهاي مردم
بذر اندیشه سکوالریستى و تفکیک دین و دنیا، در اندیشه رایج مسـیحى نهفتـه اسـت.     :توان گفت مى ،رو نیااز

 ةاساساً کلیسا، دربار ،. بنابراینیعیسحضرت البته مقصود از مسیحیت، آیین امروز مسیحى است، نه تعالیم حقیقى 
اى  ت و اقتدار کلیسا، در پاره. مرجعیاست اداره امور جامعه، بر اساس وحى و قانون شریعت، ادعایى نداشته حکومت و

نه به معناى حکومت کلیسا در همه ارکـان سیاسـى و    ،(مانند تعلیم و تربیت و قضاوت و مانند آن) ،از امور اجتماعى
گونه امور. حکومت نیز همواره در دست پادشـاهان بـوده اسـت. در     اجتماعى است و نه به معناى دخالت دین در این

زیرا معتقد بودند: شاه مشروعیت خـود را از   ؛شد خوانده مى» خدا بر مردم«، حکومت »پادشاه«حکومت  ،این صورت
در اندیشـه غربـى،    ،حکومت خدا بـر مـردم (تئوکراسـى)    ،بنابراین ول است.ئتنها در برابر او مس .کند خدا دریافت مى
جامعه مسیحى وارث تمـدن روم بـود و جـز تأییـد و      .نبوده است» قوانین الهى«و » حاکمیت دین«هرگز به معناى 

 ).25، ص1351 ،هامیلتون؛ 30، ص1379رهنمایى، ( سازى خود، با آن راهى نداشت پذیرش و هماهنگ
هاى حـاکم و   که نظام اسالمى، یک نظام دینى کامل است که خاستگاه، اهداف، قوانین، شرایط و ویژگى درحالى

 رو، . ازایـن گذار جامعه و تمدنى ویـژه اسـت   ریشه دارد. دین پایه ،آن، در متن دین کارگزاران و اصول روابط اجتماعى
؛ موسـوي  40، ص 1379قـدردان قراملکـى،   ( هـاى ویـژه دارد.   هاى مربوط به حکومت، برنامه اسالم در همه زمینه

 خـارجى،  تنظـیم سیاسـت داخلـى و    تعیین شرایط حاکم،در زمینه  ).50، ص1370سبحانى، ؛ 52، ص1373، خمینى
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مشارکت تقویـت   تنظیم سازوکار کنترل قدرت و جلوگیرى از فساد، تکالیف متقابل جامعه و حکومت، تبیین حقوق و
 و... . کرد قدرت تبیین چگونگى تولید، حفظ و هزینه ارائه مبناى مشروعیت، و رشد عمومى،

آن هـم خـدایى کـه نـه      ؛، نه در برابـر مـردم  بود مسئولبرابر خدا  فرمانروا تنها در، تئوکراسى قرون وسطا بر اساس .8
ـین   ).54ص، 1380خـدادادى،  ( اى براى حکومـت وى صـادر کـرده اسـت.     نه برنامه ،شرایطى براى پادشاه مقرر ساخته چن

ـاعى.    »قدرت«شد  مى موجبتفکرى  ، نه از طریق نهادهاى دینى مهار و کنترل شود و نه از سوى نهادهـاى مـدنى و اجتم
 ).168ص، 1385عالم، ؛ 103ص، 1378عبدالرزاق، ( انجامید استفاده از قدرت مى به فساد حکومت و سوء ،در نتیجه

ول اسـت و  ئدر حکومت اسالمى، حاکم هم در پیشگاه خداونـد مسـ   ؛وضعیت کامالً متفاوت است ،اما در اسالم
هاى فاسـد را موجـب    تنها نقد قدرت هقرآن مجید ن ،دیگر سوياز  ).53، نامه 1379البالغه،  (نهج هم در برابر جامعه
از پیشـوایان سـتمگر پیـروى    «فرمایـد:   انگارد، بلکه آن را یکى از واجبات دینى اعالم کـرده، مـى   خروج از دین نمى

ـ    مناسـبات دولـت   .)152-151: (شـعراء » پردازنـد  ها که فساد پیشه ساخته و به اصالح امور خلق نمى نکنید، همان
دارد » حـق «حقوق و وظایف متقابل استوار است، ولى در تئوکراسى غربى، پادشاه بر مردم  ملت در اسالم، بر اساس

 دارند.» وظیفه«و مردم در برابر حاکم فقط 
. تمسک به وجوه اشتراك ظاهري بین مسیحیت قرون وسطا و اسالم براي صدور حکم واحد، براي هر دو به 9

یت پاپ نماینده خدا، داراي اقتـدار مطلـق و اطـاعتش واجـب     هیچ وجه مورد پذیرش نیست؛ چراکه اینکه در مسیح
). در اسالم، ولی امر نماینده خدا، داراي والیت مطلقه و اطاعتش واجب اسـت (موسـوي   495، ص1386است (لین، 

تواند با تمایزات جدي، که بین آن  )، نمی536، ص1375 ، نراقی،170، ص20، ج1369؛ همو، 77ص ،1373 خمینی،
 ل بر همسانی حاکمیت الهی قرون وسطا با حاکمیت الهی مدنظر اسالم باشد.دو هست، دلی
ولُه     «که فرمـود:   داراي عصمت است. چنان که باشد کسی جامعه، رأس در باید در اسالم سـرو ه یکُم اللـَّ لـا و إِنَّمـ

جز این نیست که ولـى شـما خداسـت و رسـول او و     ؛ »وهم راکعونَوالَّذینَ آَمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصلَاةَ ویؤْتُونَ الزَّکَاةَ 
 . در زمان عدم حضور معصوم، کسی باشد کـه از کنند که در رکوعند انفاق مى وانند و همچنانخ یمؤمنانى که نماز م

 و شرع وازینم تا براساس باشد، معصوم امام به فرد ترین نزدیک دیگر موارد و مدیریت عدالت، بصیرت، تقوا، لحاظ
 والیـت  مقـام  از را او کند، خطایی ترین کوچک فقیه یکه ول رو، درصورتی ازاین کند. راهبري را جامعه خود، سالیق نه

 والیت بگذارد، برخالف قدم یک بگوید، دروغ کلمه یک اگر فقیه«فرماید:  می باره این در خمینی نماید. امام می خلع

شود و کسـی هـم    ). ولی در مسیحیت گناه مانع صالحیت پاپ نمی306ص ، 11ج ،1369 (موسوي خمینی،» ندارد
 ).478، ص1386(لین، » حق اعتراض ندارد

 حقـی  جامعـه، از  امـور  اداره در مشـارکت  و ها گیري تصمیم در مردم افراد همچنین در نظام سیاسی اسالم، همه

 مکنت و جاه برخورداري از مانند اي، بهانه و دلیل هیچ به کس، ). هیچ6، نامه 1379البالغه،  برخوردارند (نهج یکسان



 1395بهار و تابستان  ،9سال پنجم، شماره دوم، پیاپی  ،   34
 

نْ ذَکَـرٍ     ی« .ندارد به مردم نسبت برتري و اضافه حق دیگر، اموري یا و منصبی و مقام یا مـ ا خَلَقْنَـاکُم ا أَیها النَّاس إِنـَّ
اى مـردم ، مـا   )؛ 13(حجـرات:  » د اللَّه أَتْقَاکُم إِنَّ اللَّه علیم خَبِیرٌوأُنْثَى وجعلْنَاکُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عنْ

تـرین   ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید هر آینـه گرامـى  ها و قبیله اى بیافریدیم و شما را جماعت شما را از نرى و ماده
سـایر   و خویش نعمتان ولی را مردم امت، يرهبر و ت. امامشما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست. خدا دانا و کاردان اس

 بـر  والیـت  اسـالمی،  در حکومت مردم بر آنها. والیت بر حاکم نه خوانند می مردم خادم را خود و دانند مسئوالن می

 دارد.بنیادي  هاي تفاوت دموکراسی حتی مدعیان و کلیسائیان و پاپ تحکم با و هاست قلب و ها دل
ولَو تَقَـولَ علَینَـا   «اسالم، قانون الهی حاکم است، نه سلیقه شخصی حاکم اسالمی: همچنین، در حاکمیت الهی 
با قدرت او را ، بست اى سخنان را به افترا بر ما مى اگر پیامبر پاره؛ )45-44حاقه: ( »بعض الْأَقَاوِیلِ لَأَخَذْنَا منْه بِالْیمینِ

 کـه در  . درحـالی شـود  نیست این سخن جز آنچه بدو وحى مـى ؛ )4نجم: ( »یوحىإِنْ هو إِلَّا وحی . «گرفتیم فرومى

 خشـم  اعتـراض و  خود این و )109-108ص ،1381 شد (میشل، می قانون همان کلیسا حاکمان سلیقه وسطا، قرون

 ماننـد رقـانونی  غی کارهـاي  بـا  باید«داشتند:  چنین بیان خود نامه در ها پروتستان که اي گونه به داشت، پی در را مردم

 کـه  نیز کلیسا روحانیون فتاواي و شوراهاهاي  بیانیه (همان).». شود برخورد روحانی مناصب فروش و ها نامه بخشش

 ).2، ش1391 ؛ پروین،792، ص1373 بود (مبلغی، مردم خشم عوامل از شد، می صادر کلیسا بزرگان میل براساس

 گيري نتيجه
مطرح از مسیحیت غرب، به هیچ وجه بـا نظریـه حاکمیـت الهـی مـدنظر       تئوکراسیتوان گفت:  از آنچه گذشت می

ویژه مذهب شیعه اثناعشري انطباق ندارد. دالیلی هم براي رد دیدگاه کسانی که ادعـاي ایـن انطبـاق را     اسالم، و به
 اصـیل  منـابع  بـا  بطمـرت  و وحیانی هاي آموزه اساس بر . تئوکراسی غرب مسیحی،1دارند، وجود دارد که عبارتند از: 

 . صرف2مطرح شده که قرآن با آن مبارزه کرده است.  کلیسا سلطۀ کردن  نهادینه هدف با طراحی نشده، بلکه دینی
نارواست، بلکه حاکم مشروع الهی کسـی اسـت    حاکمیت، بودن  الهی توجیه براي خداوند تکوینی مشیت به تمسک

 را الهـی  تشـریع  نمـوده،  دفـاع  آن از و پیـاده  را الهی هاي الهی، ارزشو مظهریت اوصاف  که با برخورداري از ایمان
 داشـته  را الهـی  فرمـان  از اطاعـت  انگیـزه  و کنند رعایت را الهی دین هاي قالب مدیریت، دهند. در قرار تقنین معیار

 در مـردم  اختیـار  نفـی  و الهـی  حاکمیـت  میـان  تالزمی اسالم، . در3باشند. این امر تئوکراسی مسیحت وجود ندارد. 
 قـدرت  تحـت  بالـذات،  و مطلـق  والیـت  و حاکمیت که حال عین در ندارد، بلکه وجود شان سیاسی سرنوشت تعیین
 اسـت؛ چراکـه هـر    توجه مورد اسالم در نیز خویش سرنوشت بر انسان حاکمیت است، خداوندي انتهاي بی و الیزال

حکـم  بـه  هرچنـد  یابـد.  مـی  قدرت اعمال و تحقق فرصت ،مردم انتخابِ و اختیار رهگذر از تنها مشروعی، حاکمیت 
. 4نشـوند.   واقـع  ناصـواب  طریـق  در و نشـده  تقصـیر  دچـار  خود، انتخاب و اختیار این در که موظفند نیز مردم عقل
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 خاصـی  چـارچوب  در بایـد  اسـالمی  حاکم نیست که هر طور خواست اعمال کند. از نظر اسالم، حاکم حق حکومت
 حـاکم . نهـد  »خـدایی « نـام  آن بـر  و کنـد  تحمیل دیگران بر را خودهاي  خواسته ندارد حق او. کند حکومت اعمال

 هـم  را خداونـد  اذن بـدون  و خود ناحیه از قانون وضع حق ندارد، را اسالمی قوانین و احکام در تصرف حق اسالمی،
 و غیردینـی  حکـومتی  . تئوکراسـی، 5. کنـد  عمـل  اسـالمی  مقـررات  و احکـام  براسـاس  باید فقط عمل، در و ندارد

 و شـرایط  قـوانین،  اهـداف،  خاسـتگاه،  کـه  اسـت  کامـل  دینـى  نظـام  یک اسالمى، نظام که درحالى بود. استبدادي
 نظـام  یـک  اسـالمى،  . نظـام 6. دارد ریشـه  دین متن در آن، اجتماعى روابط اصول و کارگزاران و حاکم هاى ویژگى
 آن، اجتمـاعى  روابط اصول و کارگزاران و حاکم هاى ویژگى و شرایط قوانین، اهداف، خاستگاه، که است کامل دینى
 مـردم،  برابر در نه بود، مسئول خدا در برابر تنها فرمانروا وسطا، قرون تئوکراسى اساس . بر7. دارد ریشه دین متن در
 در امـا . اسـت  کـرده  صادر وى حکومت براى اى برنامه نه و ساخته مقرر پادشاه براى شرایطى نه که خدایى هم آن

. گرچـه در تئوکراسـی پـاپ، داراي اختیـار     8. جامعه برابر در هم و است مسئول خداوند پیشگاه در هم حاکم اسالم،
توانـد توجیـه    نمـی  ظـاهري  اشتراك الشرایط داراي والیت مطلقه است؛ ولی این مطلق و در اسالم امام یا فقه جامع

 باشـد  کسی جامعه، رأس در که است شرط دراسالم چراکه اشد؛انطباق تئوکراسی با نظریه حاکمیت الهی در اسالم ب
 و مـدیریت  بصـیرت،  عـدالت،  تقـوا،  لحـاظ  از که باشد کسی معصوم، حضور عدم زمان در باشد و عصمت داراي که

 .کند راهبري را جامعه خود، سالیق نه و شرع موازین براساس تا باشد، معصوم امام به فرد ترین نزدیک دیگر موارد
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