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  ت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسالمییحمابسترهاي 
  *نیا قاسم شبان

  چكيده
ترين  فردي كه در ساختار خود دارد، مناسب به هاي منحصر حكومت اسالمي به دليل ويژگي

الگوي حكومتي براي تحقق حقوق واقعي و متعالي بشر است. ساختار حكومت اسالمي به 
توانـد نظـام    هاي قوي اجرايي، مي است که با برخورداري از ضمانتاي طراحي شده  گونه

حقوقي اسالم را که دربرگيرندة واالترين حقوق انساني براي بشر است، محقق سـازد، بـا   
محوري،  هاي مهم ساختار حكومت اسالمي، همچون توحيدمحوري، واليت توجه به ويژگي

شـده بـراي كـارگزاران     گرفتـه  نظـر  در  هاي ساالري، انعطاف و پويايي، و نيز ويژگي مردم
حكومت اسالمي، همچون برخورداري از تقوا و عدالت، علم به قـوانين الهـي، کفايـت و    

توانـد حقـوق واالي انسـاني را     داري، نظام حقوقي اسالم مي داري و مردم کارداني، امانت
  محقق سازد.

هاي  هاي ساختار، ويژگي يها: حکومت اسالمي، حقوق متعالي بشر، ساختار، ويژگ كليدواژه
  كارگزاران.
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مهمقد  
هایی بوده است که بنا بر اقتضائات و شـرایط   تاریخ بشریت همواره شاهد پیدایش حکومت

اما باید توجه داشت که اساسـاً هـیچ    .اند خاص خود، ساختارهاي مختلفی را در پیش گرفته
یابـد.   ک ملـت سـامان نمـی   بدون توجه به مبانی و اصول ثابت در نزد یـ  ،ساختار حکومتی

هـا، در مبـانی نظـري و فکـري      تفاوت عمدة ساختار حکومت اسـالمی بـا سـایر حکومـت    
کردن به ساختار حکومت اسالمی، تنها با  ، توجه رو این دهندة حکومت نهفته است. از شکل

پذیر خواهد بود. پـرداختن بـه چنـین     هاي اسالم اصیل امکان توجه به مبانی، اصول و آرمان
ثی و با چنین رویکردي، این فرصت را فراهم خواهد سـاخت تـا نقـاط امتیـاز سـاختار      بح

حکومت اسالمی را در مقایسه با دیگر ساختارهاي حکومتی دربـارة موضـوع حقـوق بشـر     
  شناسایی کنیم.

فـرد سـاختار    بـه  هاي منحصـر  ضمن تبیین بخشی از ویژگی کند تا میاین نوشتار تالش 
  .کندبیان  را حقوق بشري آن هاي حکومت اسالمی، جنبه

  شناسي مفهوم
بـودن از آن   آن دسته حقوقی است که انسـان صـرفاً بـه دلیـل انسـان       ،»حقوق بشر«از  مراد

هاي مختلفی از مفهوم و ماهیت حقوق بشر، عمـدتاً بـر اسـاس     برداشت 1شود. برخوردار می
در میان اندیشمندان مسلمان نیـز حقـوق متعـالی     .نگاه اندیشمندان غربی، مطرح شده است

. حقوق متعالی بشـر، ریشـه در شـریعت    گرفته استبشر با نگرشی خاص مورد توجه قرار 
بر اسـاس منـابع    ،اسالم دارد و مبتنی بر استنباط و اجتهادي است که در فقه پویاي اسالمی

  پذیرد. معتبر صورت می
 ت که اعمال اقتدار آن در ساختاري معین، بهنیز حکومتی اس »حکومت اسالمی«مراد از 

هاي اسالمی باشـد. بایـد توجـه داشـت کـه       منظور تحقق وظایف و اهداف بر اساس آموزه
حکومت، اگر صرفاً قوانینی وضع کند که تعارضی با احکام دیـن نداشـته باشـد، حکومـت     

هاي  ازین و چارچوبقوانین با توجه به مو ،بلکه باید اوالً ،شود اسالمی مطلوب قلمداد نمی
در مرحلۀ اجرا نیز منطبق بر احکام شریعت باشند و توسـط   ،ثانیاً .کلی شریعت وضع شوند

  صالح به اجرا درآیند. افراد ذي
پیوستگی یک مجموعـه   هم براي مشخص نمودن طرز به«نیز  »ساختار««یا  »ساخت«واژة 

یا سـاختار، بیـانگر نظـم و    ، ساخت به عبارت دیگرهاست.  و ناهمگنی آن با سایر مجموعه
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اند که کلی  اي از اشیا، اجزا و نیروهایی است که به نحوي کنار هم قرار گرفته نسق مجموعه
هایی از رابطـه و کـنش متقابـل بـین      ساختارها انگاره« ،واقع در 2».دهند خاص را تشکیل می

  3».اند هایی که نسبتاً ثابت انگاره ،اند اجزاي مختلف جامعه

  ساختاري حكومت اسالميهاي  شاخصه
هاي فراوانی را یافت که بسیاري از آنها  توان ویژگی در ترسیم ساختار حکومت اسالمی، می

 روشـن انـد.   بهـره  تنها در این نوع حکومت مطرح است و اشکال دیگر حکـومتی از آن بـی  
د اما تالش خواهد شـ  ،ها وجود ندارد آن ویژگی همهاست در این مجال، امکان پرداختن به 

  که ارتباط مستقیم با حقوق متعالی بشر دارد، مطرح شود. ،آنها ترین مهمتا برخی از 
  توحيدمحوري. ۱

کـه در   اي گونـه  بـه  .دهد هاي اجتماعی نشان می اعتقاد به توحید، آثار خود را در تمام حوزه
عمـال حاکمیـت   اگذاري، اجرا و نظارت، اعتقاد به توحید و بـه تبـع آن، حـق     عرصۀ قانون

شود. یکـی   بخش حکومت می کند و قوام داوند در همۀ اشکال آن، جایگاه رفیعی پیدا میخ
گیـري و حرکـت رو    مثابۀ مالك شـکل  ثیرات عمیق ایمان به خدا، پذیرش وحی الهی بهأاز ت

  به جلوي حکومت اسالمی است.
خداونـد  طور که باید قـانون بـه    در تئوري سیاسی اسالم و ساختار حکومتی اسالم، همان

انتساب پیدا کند، بدین معنا که قانون یا متن قرآن است که کالم خداسـت و یـا در کـالم    
شود کـه حـق    خدا اعتبار یافته، یا از سوي کسی وضع می سويشود که از پیامبر تبیین می

گذاري به او داده شده است، مجري قانون نیز باید به خداوند انتساب پیدا کنـد و او   قانون
باید از سوي خداوند، تعیین شود. همچنین دستگاه قضایی نیز  ،ت خاص و یا عامصور یا به

یا به تعیین مستقیم قاضی از سوي خدا و یا بـا تعیـین عـام و     .باید به خداوند اتصال یابد
هرصورت، اگر قاضی به نوعی به خداوند انتساب  غیرمستقیم قاضی از سوي خداوند، و در

  4.کمش اعتباري نداردنیابد، ح
ا «بر اساس آیاتی همچـون   یـ وداواسِ          د ینَ النـَّ کُم بـضِ فَـاحی الْـأَر یفَـۀً فـخَل لْنَـاكعا ج إِنـَّ

اسِ      أَنزَلْنَا إِنَّا«و  )26ص: »(...بالْحقِّ ینَ النـَّ بـ کُمتَح قِّ لـبِـالْح تَـابالْک ک105(نسـاء:  » ...إِلَی( 
خواهد که تنهـا مـالك در وضـع و     جانب خود میخداوند متعالی از زمامداران منصوب از 

  نویسد: در این زمینه می اجراي قوانین را خواست و ارادة خداوند قرار دهند. امام خمینی
حکومت اسالمی نه استبدادي است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشـروطه بـه   

مشـروطه   .اکثریت باشدکه تصویب قوانین تابع آراي اشخاص و  ،معناي متعارف فعلی آن
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کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در  جهت که حکومت این از
همـان احکـام و    ،»مجموعـۀ شـرط  «معین گشته است.  قرآن کریم و سنت رسول اکرم

حکومـت  «جهت حکومت اسالمی،  این قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا شود. از
  5است.» مردمقانون الهی بر 

شـود، ایـن    اساساً دلیل اینکه حکومت اسالمی به رعایت موازین حقوق بشري مکلـف مـی  
منظـور تحقـق خواسـت     که ریشه در امرونهـی الهـی و عقـل دارد، بـه     یاست که این قوانین

که خداوند خالق همۀ موجودات اسـت و علـم او بـراي     آنجا خداوند مطرح شده است. از
براي ادارة جامعه به  آن را ، تنها اوست که باید راه را مشخص سازد وانتهاست تدبیر آنها بی

باور به توحیـد و   )3(طالق: ».اللَّه لکُلِّ شَیء قَدرا جعلَإِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد «بشر نشان دهد: 
شـود و   هـا مـی   هاي فراروي حکومت رفع مشکالت و چالش موجبپذیرش اقتضائات آن، 

  رساند. آنان را به سرمنزل مقصود می
تواند دسـتاوردهاي عظیمـی را    اعتقاد به توحید و جاري ساختن لوازم آن در جامعه، می

ویـژه در بحـث    که ساختار حکومت اسالمی، بـه  آنجا براي بشریت به همراه داشته باشد. از
بر وحی الهی و پذیرش حاکمیت مطلق خداوند است، هیچ خطـایی در   گذاري، مبتنی قانون

وضع قوانین رخ نخواهد داد و تمام قوانین بر اسـاس نیازهـاي واقعـی انسـان و بـر محـور       
شـده   یک از نقایص موجـود در قـوانین وضـع    سعادت و کمال حقیقی او تدوین خواهد شد. هیچ

راي قوانین و نظارت بر اجراي آن نیز، توسط بشر در آن وجود نخواهد داشت. در حوزة اج
هـا و نیـز احتمـال     طلبی ها و منفعت با نگاه توحیدي موضوع پیگیري شود، خودمحوري اگر

کننـدة حقـوق    فساد در جامعه به کمترین حد خود خواهد رسـید. ایـن امـر تضـمین     خطا و
ور حرکـت  جوامعی خواهد بود. افزون بر این، اگـر کسـی توحیـد را محـ     ها در چنین انسان

خود قرار دهد و در کنار عقل، وحی را نیز مالك قرار دهد، قطعـاً بـه غـایتی بـه نـام معـاد       
تواند حرکت او را در طی مسیر، کنترل و هدایت کنـد.   اعتقاد خواهد یافت. همین اعتقاد می

ها و شهروندان تحـت   مداري و اندیشیدن به معاد، کمک خواهد کرد تا رفتار حکومت غایت
هـاي درونـی اسـت کـه      هـا و نظـارت   ت و کنترل درونی قرار گیرد. همین انگیـزه یک نظار

  اي حقوق بشر را تضییع کنند. ت ندهند به هر بهانهئجر شود زمامداران به خود موجب می
  محوري  واليت. ۲

فرد سـاختار حکومـت اسـالمی اسـت کـه آن را بـا        به هاي منحصر محوري از ویژگی والیت
زد. مشروعیت الهی حکومت، مستلزم تحقق نوع خاصی از والیـت  سا حقوق بشر مرتبط می
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هـا   منصبان و اسـتقرار حکومـت طـاغوت    تواند مانع هرگونه خودسري صاحب است که می
شود که ناقضان اصلی حقوق اساسی بشرند. در حکومـت اسـالمی، حـق اعمـال والیـت و      

در حاکمیـت و والیـت   تنها والیتی مشروعیت دارد که منشـأ   .خداوند است حاکمیت از آنِ
و والیت فقیـه در   خداوند داشته باشد. بدین منظور، والیت انبیاي الهی و ائمۀ معصومان

پذیر است. پناه بردن به چنین والیتی، دستاوردهاي عظیمی براي بشـریت   عصر غیبت توجیه
  کنندة استمرار حیات او خواهد شد. به دنبال دارد و تضمین

ولِ إِذَا   للّهأَیها الَّذینَ آمنُواْ استَجِیبواْ  یا«در آیۀ شریفۀ » یحیِیکُملما «دربارة عبارت  لرَّسـلو
یِیکُمحا یماکُم لعهاي مختلفی بیان شده است که برخی از مفسران بـه   ، دیدگاه)24(انفال: » د

 ،مـراد از ایـن عبـارت   اما بر اساس برخـی روایـات،    6اند؛ ها اشاره کرده این اختالف دیدگاه
حضـرت منجـر بـه حیـات بـراي بشـر        ،است؛ یعنی پذیرش والیـت آن  والیت امام علی

در  از امـام صـادق   ربیـع شـامی   بـی اخواهد شد. بر اساس یکی از این روایات، زمانی که 
در روایـت   7»علـی  والیـۀ نزلت فی «مورد این عبارت سؤال کرد، حضرت در پاسخ فرمود: 

بـا توجـه بـه     .8علـی  والیۀدر خصوص مراد از این عبارت فرمود:  دیگري نیز امام باقر
  9اند. صراحت پذیرفته این روایات، برخی مفسران نیز همین دیدگاه را با

برداشت سـطحی از حیـات دنیـوي     ار »یحیِیکُم«مراد از حیات در  ،یئامه طباطباعلّالبته 
ا «نیز از آن برخوردارند؛ زیرا خـود خداونـد در آیـۀ شـریفۀ     داند که حیوانات  نمی مـو   هذ هـ

 وا إِلَّا لَهنْیاةُ الدیالْحبلَعاین نوع حیات را لهو و لعب معرفی کرده و در  )64(عنکبوت: ...» و
معتقد است این حیات،  امه مجلسیعلّ 10حیات اخروي را حیاتی اصیل دانسته است.، مقابل

 ،نیـز مـراد از ایـن نـوع حیـات را      صالح مازندرانیمحمد 11همان حیات معنوي ابدي است.
  12داند که حیاتی ابدي است. همان حیات قلبی می
وم  «توان جنبۀ بشردوستانۀ والیت را از آن استفاده کرد، آیۀ شـریفۀ   آیۀ دیگري که می الْیـ

وم أَکْملْـت لَکُـم      منیئس الَّذینَ کَفَرُواْ  نِ الْیـاخْشَـوو مهفَالَ تَخْشَو کُمیند یـنَکُمد   ت مـأَتْمو
که پس از معرفی  ،است. این آیۀ شریفه )3(مائده: » علَیکُم نعمتی ورضیت لَکُم اإلِسالَم دینًا

یـت بـراي بشـریت    در غدیر نازل شد، به این مطلـب اشـاره دارد کـه وال    جانشین پیامبر
نعمتی بزرگ است و تنها در پرتو والیت دین کامل، و نعمت براي بندگان مؤمن خدا تمام، 

شود که میانۀ خوشی بـا دیـن ندارنـد. پـس      و همین امر موجب یأس و ناامیدي کسانی می
شـمار    به دلیل آثار و برکاتی که براي بشریت دارد، براي ایشان نعمتـی بـاارزش بـه    ،والیت
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اهللا أکبر علـی إکمـال   «با سرور فرمود:  ، پس از نازل شدن این آیه، پیامبررو این  ید. ازآ می
  13».تمام النعمۀ ورضی الرب برسالتی وبالوالیۀ لعلی من بعدي الدین و

بسـتگی میـان آنـان اسـت.      جمله دستاوردهاي والیت براي بشـریت، انسـجام و هـم    از
رغم تمـام   شود همۀ مسلمانان به می موجبالمی، مثابۀ رکن رکین نظام اس پذیرش والیت، به

، خداونـد  رو ایـن  ت با یکـدیگر متحـد شـوند. از   اختالفاتی که با یکدیگر دارند، حول والی
شود کـه چـون    کند، یادآور می متعالی پس از آنکه دیگران را به پذیرش والیت الهی امر می
یی از ایـن وضـعیت، بهتـرین    افراد بشر همواره در معرض اختالف با یکدیگرند، براي رهـا 

ز ناحیـۀ  راهکار تسلیم در برابر والیت و پذیرش حکم کسانی اسـت کـه والیـت خـود را ا    
  14اند. خداوند دریافت کرده

ترین دستاورد آن،  افزون بر تمام دستاوردهاي مذکور در خصوص والیت، باید از بزرگ
در حدیث ثقلین، بـر ایـن    یعنی نجات بشریت از گمراهی و ضاللت یاد کرد. پیامبر اکرم

یابـد کـه افـزون بـر      است که تنها در صورتی انسان از ضاللت نجات می  مطلب تأکید کرده
میـراث  مـن در میـان شـما دو    «نیـز چنـگ زنـد:     بیت قرآن کریم، به ریسمان محکم اهل

: گاه به گمراهی نخواهیـد افتـاد   گذارم که اگر به آنها تمسک جستید، هیچ بر جاي می گرانبها
را  بیـت  دیگري، آن حضرت توسل و تمسـک بـه اهـل    کالمدر  15».بیتم کتاب خدا و اهل
اند که هرکس بـر آن سـوار شـود،     بیت من همانند کشتی نوح اهل«است:   مایۀ نجات دانسته

همچنـین حضـرت مـودت و     16».شود یابد و کسی که از آن تخلف کند، غرق می نجات می
ي و رد والیـت و دشـمنی بـا آن حضـرت را مایـۀ      را مایـۀ رسـتگار   پذیرش والیت علی

  فرمود: است. ایشان خطاب به امام علی  هالکت دانسته
تو امام امت من و خلیفۀ من بر ایشان بعد از من هستی. کسـی کـه تـو را اطاعـت کنـد،      

کسی که تو را دوسـت   .افتد یابد و کسی که تو را عصیان کند، به شقاوت می سعادت می
کس که مـالزم تـو    آن .رد و کسی که تو را دشمن بدارد، در خسران استب بدارد، سود می

کس که از تو جدا گردد، هالك خواهد شد. مثال تـو و مثـال    گردد و آن رستگار می ،شود
کسی که بـر آن سـوار شـود، نجـات      :ائمۀ بعد من از فرزندان تو، مثال کشتی نوح است

شد؛ و مثال شما مثال ستارگان است که یابد و کسی که از آن تخلف کند، غرق خواهد  می
اي غروب کند، ستارة دیگري طلوع خواهد کـرد و ایـن تـا قیامـت ادامـه       هر زمان ستاره
  17خواهد داشت.
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  مدار ساالري حق مردم. ۳
اما در تحقق  ،بخشی حکومت نقشی ندارند هرچند در حکومت اسالمی مردم در مشروعیت

ارند. اصوالً تا زمانی که حکومـت اسـالمی مطلـوب    بخشیدن به آن تأثیر بسزایی د  و فعلیت
مـردم در   ،مردم واقع نشود، قادر نخواهد بود به اهـداف واالي خـود دسـت یابـد. بنـابراین     

اگر جایگاه و موقعیـت صـحیح مـردم در     .حکومت اسالمی نقش و جایگاهی اساسی دارند
ه حـد بـه نقـش و    خوبی دریافت که اسالم تـا چـ   توان به حکومت اسالمی تبیین شود، می

هـا و   هکند تا از دیـدگا  و حکومت اسالمی را موظف می ورزد اهتمام میجایگاه واقعی مردم 
 هاي خود شریک کند. را در تدوین سیاست ناآراي مردم بهره گیرد و آن

اجمال، ضمن بیان نقش و جایگاه مردم در حکومـت اسـالمی، تصـویري از     هبدر اینجا 
این بحث را در چنـد  ، منظور دین شود. ب میجنبۀ حقوق بشردوستانۀ حکومت اسالمی ارائه 

  پی خواهیم گرفت. حورم
هاي خود از حکومـت، مقبولیـت الزم را    توانند با حمایت در حکومت اسالمی، مردم می

مسـیر حـق و    مشـروط بـه عـدم انحـراف از     ،به نظر مـردم  عمل .دبراي حکومت ایجاد کنن
. بنابراین اگر خواست اکثریت مردم در تعارض با حق و حقیقت قـرار گیـرد،   استحقیقت 

هاست، نه صرف تأمین  چون هدف از تشکیل حکومت اسالمی، تأمین نیازهاي واقعی انسان
واقعی آنان نباشد، حکومت  خواست آنان، در هرجا که خواست ایشان در چارچوب مصالح

بلکه موظف خواهد بود بر اسـاس حـق و حقیقـت،     .اسالمی به نظر آنها وقعی نخواهد نهاد
 مـردم  این امر رضایت اکثریت هرچندها را تا حد امکان برآورده سازد،  مصالح واقعی انسان

آزادي  را به همراه نداشته باشد. براي نمونـه، هرگـاه اکثریـت افـراد یـک جامعـه خواسـتار       
کنندة نیـاز واقعـی آنـان نیسـت، حکومـت       ند، چون این امر تأمیندجنسی در کشورشان ش

تواند براي رضایت ایشان، اصول اخالقی را زیر پا نهند و براي تأمین خواسـت   اسالمی نمی
تواند  زیرا خواست اکثریت یا همگان نمی؛ اکثریت، قانون آزادي جنسی را وضع و اجرا کند

  د:سوین باره می در این امه طباطباییانون یا حکومت باشد. علّبخش ق مشروعیت
 روش اسالمی نه روش دموکراسی است و نـه روش کمونیسـتی اسـت و در دو قسـم از    

 هاي اجتماعی و سوسیالیستی فوق، تفاوت فاحشـی دارد؛ زیـرا در   با روش ،خودمقرّرات 
هـاي   ثابتۀ سـایر روش رّرات مق ثابت اسالم، واضع قوانین ثابت اسالم خداست ومقرّرات 

قابل تغییر، مقرّرات  همچنین در .باشد شدة ملت می اجتماعی، مولود افکار جماعت و وضع
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هاي دیگر، پایۀ اصلی، اراده و خواست اکثریت افراد ملت است و همیشه آزادي  در روش
ـ  ،به عبارت دیگرو  ند شعور و ارادة اقلیت (نصف افراد منهاي واحد) فداي خواست و پس

 .شان حق بوده باشد یا نه خواه خواسته .باشد عالوة واحد) می اکثریت ملت (نصف افراد به
باشد، پایۀ اصلی  اینکه نتیجۀ شوراي مردم می قابل تغییر در جامعۀ اسالمی بامقرّرات  ولی

بینی بایـد اسـتوار باشـد، نـه روي امیـال و       واقع برآنها حق است، نه خواست اکثریت، و 
خـواه   .جامعۀ اسالمی باید حق و صالح واقعی اسالم و مسلمین اجـرا شـود   عواطف. در

کند،  که اسالم تربیت می ،مطابق با اکثریت بوده باشد و خواه نه. البته در جامعۀ علم و تقوا
  18آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهد داد. هاي هوس هرگز اکثریت، خواسته

دي إِلَـى   «، )32(یونس: » الْحقِّ إِالَّ الضَّالَلُ بعدماذَا فَ«ایشان در ادامه، آیاتی همچون  هـن یأَفَم
الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى  هو«، )35(یونس: » أَمن الَّ یهِدي إِالَّ أَن یهدى یتَّبعالْحقِّ أَحقُّ أَن 

و  )،78(زخـرف:  » کَـارِهونَ  للْحقِّجِئْنَاکُم بِالْحقِّ ولَکنَّ أَکْثَرَکُم  لَقَد« ،)28(فتح: » الْحقِّودینِ 
منزلـۀ شـاهدي بـر بیـان      را به )3ـ2 (عصر:...» الَّذینَ آمنُوا وعملُوا إِلَّاالْإِنسانَ لَفی خُسرٍ  إِنَّ«

است، نـه  » حق«شده،  مثابۀ مالك در نظر گرفته کند؛ زیرا در این آیات، آنچه به خود ذکر می
  خواست اکثریت.

أَکْثَرَ  تُطع وإِن«ذکر کرده است، از آیاتی همچون  طباطبائی امهعلّالبته افزون بر آیاتی که 
ونَ   یلِمن فی األَرضِ یضلُّوك عن سبِ تَّبِعـإِن ی ونَ    إِالَّاللّه خْرُصـإِالَّ ی م إِنْ هـنَّ و (انعـام:  » الظـَّ

ب    الَّ قُـل «، )48(مائـده:  ...» الْکتَـاب بِـالْحقِّ   إِلَیک نزَلْنَاوأَ«، )116 الطَّیـتَوِي الْخَبِیـثُ و سـی «...
نیـز   )،71(مؤمنون: ...» والْأَرض السماواتاتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لَفَسدت  ولَوِ«و  )،100(مائده: 

حقیقـت همـراه   توان استنباط کرد که همواره چنین نیست که نظر اکثریت مردم با حق و  می
، تبعیت همیشگی از رأي اکثریت، هیچ توجیـه شـرعی و منطقـی نـدارد. در     رو این باشد؛ از

 !اي مردم«، بر این مطلب صحه گذاشته است: نیز، امام علی البالغه  نهجهاي  یکی از خطبه
اي جمع شـدند کـه    از کمی روندگان نهراسید؛ زیرا اکثریت مردم بر گرد سفره در راه راست

  19».سیري آن کوتاه و گرسنگی آن طوالنی است
هـاي موجـود    کـه آن را از سـایر نظـام    ،در نظام سیاسی اسالم الزم به یادآوري است که

ظـر خـود را   از آنکـه مـردم ن   پیشاینکه در انتخاب زمامداران باید  ،سازد سیاسی متمایز می
  :اعالم دارند، شرایط اولیه در آنان احراز شده باشد. مقام معظم رهبري معتقد است

در دموکراسی غربی، تمام مردم حق دارند در انتخابـات مشـارکت جوینـد و هـرکس را     
اگـر   ،بنـابراین  .بخواهند انتخاب کنند؛ یعنی شروط خاصی در شخص منتخب وجود ندارد
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فی بتواند خود را با فریب و نیرنگ به مردم بشناساند و مردم شخص فاسد یا فاسق یا ضعی
امـا در نظـام    .تواند نسبت به آن اعتـراض کنـد   نیز او را انتخاب کنند، دیگر آن نظام نمی

بلکه تعدادي شروط وجود دارد که باید در میان منتخبین لحاظ شود  ،اسالمی چنین نیست
کننـد و کسـی    رایط باشند، افراد را انتخاب میو مردم تنها از میان کسانی که داراي این ش

  20.شود که آن شرایط بر او منطبق نباشد، براي انتخاب برگزیده نمی
آفرینـی   سـاختن نقـش   منظـور فـراهم    در جامعۀ اسالمی، حکومت اسالمی موظف است به

د بایـ  .صحیح مردم در حکومت، از اقداماتی که انبیاي الهی به انجام رساندند، توشه برگیـرد 
هایشان با حق  مردم در جامعۀ اسالمی تحت تعلیم معارف حقه قرار گیرند تا همواره دیدگاه

هم از نظر اکثریت تبعیت خواهـد شـد و هـم ادارة     ،ن صورتایدر  .و حقیقت همراه باشد
هاي سـاختار حکومـت    از ویژگی ،شود. بنابراین امور جامعه به دست خود ایشان سپرده می

دهد و منشـأ ایـن حـق، درخواسـت و      اسالمی این است که پیروي از حق را مالك قرار می
البته در نظام اسـالمی، در بعضـی   « 21».ربک من اَلْحقُّ«ارادة خداوند است، نه اکثریت مردم: 

همـان مقـام    معتبـر اسـت و جایگـاه خـاص خـود را دارد، کـه       »اکثریـت «موارد و مراحل، 
کنـد و در   ؛ یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می»تثبیت حق«است، نه  »تشخیص حق«

مقام اجراي حق، رأي اکثریت کارساز است و گاهی در مواردي که تشـخیص حـق دشـوار    
  22».نظر داشته باشند، رأي اکثریت معیار است نظران با یکدیگر اختالف باشد و صاحب

  يريپذ نظارت. ۴
ماننـد نظـارت بخشـی از     :گیـرد  در حکومت اسالمی به اشکال مختلف صورت می نظارت

هاي دیگر، نظارت حکومت بر مردم، نظـارت مـردم بـر مـردم و نظـارت       حکومت بر بخش
  مردم بر حکومت.
جمله نهادهاي حکومتی در برخی از کشورهاي اسالمی است کـه وظیفـۀ    نهاد حسبه، از

حکومـت گـاهی از درون بـر خـود      ،سازد. بنابراین می نظارت را در قالب اول و دوم عملی
گاهی نیـز   .کنند هاي دیگر اعمال نظارت می هایی از حکومت بر بخش نظارت دارد و بخش

اند کـه   کند. برخی یادآور شده حکومت، مردم را در قالب وظایف خود، کنترل و نظارت می
  بـه  که نهاد حسـبه متکفـل امـر    منکر. در آنجا از نهی و معروف به حسبه دو جلوه دارد: امر

منکر است، چندین حالت متصور است: الف) معروف یا منکر مربوط بـه   از  معروف و نهی
حقی از حقوق اهللا باشد؛ ب) معروف یا منکر مربوط به حقی از حقـوق آدمیـان باشـد؛ ج)    
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از  ،معروف یا منکر مربوط به حقوقی باشد که از جهتـی حـق اهللا اسـت و از جهـت دیگـر     
هر حال، نهاد حسبه متکفل نظارت حکومت بر سـایر   به 23شود. حقوق آدمیان محسوب می

شـود:   واقع، وظایف محتسب در دو امر خالصه می هاي خود، و نیز بر مردم است. در بخش
منظور اجراي درسـت قـوانین حکـومتی و احکـام      نظارت بر اعمال کارگزاران حکومتی به

امـا   .کردن آنان بـه احکـام شـریعت    اسالمی با هدف پایبند شرعی و نظارت بر افراد جامعۀ 
بسـا   هـاي فـوق نیسـت و چـه     نظارت جنبۀ دیگري نیز دارد که اهمیت آن کمتر از نظـارت 

شـود. بخشـی از    این نوع نظارت توسط مردم اعمال مـی  .تري نیز داشته باشد اهمیت افزون
ز این نظارت، نظـارت مـردم   اما بخش دیگري ا .نظارت مردمی، نظارت مردم بر مردم است

بر حکومت و قدرت است. هرچند که انواع نظارت، ارتباط وثیقی با تحقق حقـوق بشـر در   
عیار مردم در حکومـت اسـالمی اسـت. از     نوع اخیر، بیانگر نقش واقعی و تمام .جامعه دارد

ن، فرد حکومت اسالمی، این است که نظارت مردم بـر آ  به هاي منحصر نقاط ممتاز و ویژگی
بلکه این نظارت، از اصالت برخوردار است و حاکم  ،صوري و براي توجیه حکومت نیست

اسالمی نیز باید براي چنین نظارتی اصالت قایل باشد. هرچند به اعتقاد ما، نظـارت درونـی   
این قدرت را دارد تا زمامداران را تحت کنترل و نظارت خـود قـرار دهـد، چنـین نظـارتی      

اهرم نظارت بیرونی نیز بـراي پیشـبرد امـور حکومـت بهـره گرفـت.        کافی نیست و باید از
متصدیان امور باید تقوا و عدالت الزم را داشته باشند تا نظارت درونی، آنـان را از   ،بنابراین

اما در کنار این عامـل، بایـد مـردم     .استفاده از قدرت بازدارد افتادن در ورطۀ انحراف و سوء
گیـري از   با بهـره اسالمی ود حداکثر بهره را ببرند تا حکومت خوبی از نقش نظارتی خ هم به

  هاي فکري موجود در جامعه بتواند مسیر تکامل را بپیماید. تمام ظرفیت
اسـت.  نباط اسـت راحتـی قابـل    مشروعیت و ضرورت چنین نظارتی، از منابع اسالمی بـه 

نظـارتی مـردم بـر    از عناوینی اسـت کـه بـه بعـد     » المسلمین النصیحۀ ألئمۀ«هرچند عنوان 
 بـه  مبناي نظارت مـردم بـر حکومـت، امـر     ترین مهمتوان ادعا کرد  حکومت اشاره دارد، می

شـده   منکر است. در بحث نظارت، دقیقاً باید همان مراتب و شـرایط ذکـر   از معروف و نهی
منکر لحاظ شود تا نظارت مردم بر حکومت، تـأثیرات عمیـق    از  معروف و نهی  به براي امر

منکـر در قالـب نظـارت     از  معروف و نهـی   به است اگر امر روشنرا بر جاي گذارد.  مثبتی
در  ،تی به دنبال خواهـد داشـت کـه بخشـی از آن    ابرک گانی در جامعه تبلور یابد، آثار و هم

  ارتباط مستقیم با حقوق اساسی بشر است.
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ویـژه اگـر بـه ایـن       منکر، بـه  از  معروف و نهی  به براي درك برخی از آثار اجتماعی امر
اسـتناد   توان به این سخن امام محمـد بـاقر   منصبان عمل شود، می فریضه در برابر صاحب

  جست که فرمود:
بزرگی است کـه   ۀفریضو صالحان  ةشیوانبیا و روش راه و  ،منکر از  معروف و نهی  به امر
معـروف   بـه  امـر  ۀها در سـای  امنیت راه .است آنواجبات دیگر نیز در گرو عمل به  ۀاقام

و باعـث   گردد میحق به صاحبش بر .گردد آن حالل می ۀها در سای کسب .شود حاصل می
کارهـا بـه   و  شوند دشمنان نیز به رعایت انصاف وادار می .شود میعمران و آبادانی زمین 

  24.رسد سامان می
که بـدان شـما   نمایید یا این نهی از منکرو  امر به معروفیا «در روایتی دیگر نیز آمده است: 

  25».گیرد کنند، اما مورد استجابت قرار نمی نتیجه، خوبان شما دعا می گردند. در شما چیره می بر
بـه دلیـل عـدم وجـود      .منصبان جامعۀ اسالمی از خطا و اشتباه مصـون نیسـتند    صاحب

هاي فسـاد   بسا ضعف نظارت و کنترل بر ایشان، زمینه عصمت در ایشان در عصر غیبت، چه
رو، باید از موضع قـوت، مـردم    این اخالقی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی را در پی داشته باشد. از

اهمیـت، احتیـاط الزم صـورت پذیرفتـه      بر آنها نظارت و کنترل داشته باشند تا در این مسـئلۀ بـا   
 از منکر تقویـت شـود، نظـارت بـر     معروف و نهی   باشد. هرگاه چنین نظارتی از باب امر به

  مت، از حالت صوري و انفعالی خارج، و منشأ آثار عمیقی در حکومت خواهد شد.حکو
تـر   کـه نقـش نظـارتی آن را جـدي     ،منکر از  معروف و نهی  به نکتۀ جالب توجه در امر

نهفتـه اسـت؛ یعنـی کسـی کـه امـر        »اسـتعال «یا  »علو«امر، مفهوم  ۀدر کلم«اینکه  ،سازد می
داشته باشد، یا خود را در چنین مقامی قرار دهد و از موضع کند، یا باید بر مأمور برتري  می

مـن خـواهش   « :نیست؛ اینکـه کسـی بگویـد    »امر«، باالتر امر کند. خواهش و استدعا کردن
صورت اسـتعال   امر این است که باید به ۀامر نیست. مقتضاي کلم ،»کنم این کار را بکنید می

منکر زمـانی   از  معروف و نهی  به تکلیف امرگویند  باشد. حتی برخی فقها احتیاط کرده، می
در کتـاب   امام خمینـی  26».امر کند »استعال«یابد که امرکننده به معروف، با لحاظ  تحقق می

منکر، به جنبـۀ اسـتعالیی    از  معروف و نهی  به به این مسئله تصریح، و در امر الوسیله  تحریر
اسـتعال را   چنین ضرورت وجود نیز این اي اهللا العظمی خامنه آیت 27است.  آن اشاره کرده

  است:  نهی بیان کرده و در امر
حتی اگر در سطوح بـاال   ،مردم نیستند ۀعام ۀفقط طبق ،منکر از  معروف و نهی  به امر طرف

این  .نکن !باید بگویید آقا .نه اینکه از او خواهش کنید ،شما باید به او امر کنید ،هم هستند
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البتـه ایـن اسـتعال    . نهی باید با حالت استعال باشـد  و امر .نیست کار یا این حرف درست
نه،  ؛باالتر از مأموران و ناهیان باالتر از منهیان باشند باید ن حتماًامعنایش این نیست که آمر

 .مدل خواهش و تقاضا و تضرع نیسـت  .نهی است و مدل امر، معروف  به روح و مدل امر
این اشـتباه   !آقا :باید گفت، نه ؛این اشتباه را نکنید کنم شما شود گفت که خواهش می نمی

ـ  چرا اشتباه می؛ را نکن از بنـده   ،هسـتم  حقیـري  ۀکنی؟ طرف هر کسی است. بنده که طلب
  28گیرد. منکر قرار می از  معروف و نهی  به او هم مخاطب امر، تر هم باشد مهم

کومـت اسـالمی، نظـارتی    توان دریافت که نظارت مـردم بـر ح   خوبی می به ،از نکات مزبور
 ،شود. افزون بر این، این نظارت صوري نیسـت  تنها شامل عدة معدودي نمی .همگانی است

اینکه این نظارت محدود به زمان خاصی  ،نهایت شود. در آثار و تبعات فراوانی بر آن بار می
تکلیفی  سو از یک ،گونه نظارت نبوده، همواره باید مورد عنایت و توجه مردم قرار گیرد. این

حقـوقی را بـراي    ،از سـوي دیگـر   و گذارد سنگین بر دوش مردم براي کنترل زمامداران می
حکومت اسالمی موظف است این حقـوق را محتـرم    .کند مردم در برابر حکومت ایجاد می

  شدن چنین نظارتی، تدابیر الزم را بیندیشد.  شمرد و براي عملی
  يريپذ مشارکت. ۵

در اسـالم  پـذیرد.   رنوشت، از حقوقی است که اسالم نیز آن را میحق مشارکت در تعیین س
هرکس متکفـل امـور    ،بنابراین .کس بر کس دیگر والیتی ندارد اصل اولی این است که هیچ

مربوط به خویش است و باید به وظیفۀ خـود در آن حـوزه عمـل کنـد؛ حتـی در مسـائلی       
دخالت دولت باید به حداقل برسد و قبیل،   این همچون وقف، فعالیت اقتصادي و اموري از

صدد حـل مسـائل پیرامـون خـود برآینـد. در      هاي دینی خود، در توجه به آموزه مردم باید با
آنجا که متولی مشخصی براي رسیدگی به امور اجتماعی وجود داشته باشد، نوبت به اعمال 

سـت و  رسد. پس در ساختار حکومت اسالمی، مشارکت مردمی اصـیل ا  والیت دولت نمی
شـود   مـی  موجـب امـا دو عامـل وجـود دارد کـه      .فصل کنند و باید امور خود را حل مردم

  هاي عمومی جامعه کاهش یابد. مشارکت مردم در رفع نیازمندي
شدن فرایند تأمین نیازهاسـت    عامل اول گسترش روزافزون نیازها و پیچیدگی و تخصصی

نتیجه، وظیفـۀ   در .سازد جتماعی محروم میکه این امر عمالً مردم را از تأمین آن نیازهاي ا
هـاي   شـدن ارزش   ضـعیف  ،عامـل دوم  .شود دولت در جبران خألهاي موجود سنگین می

شود مردم  اخالقی و دینی و رواج فرهنگ سودپرستانۀ غربی در بین آنهاست که موجب می
  29.کنند ع نیازهاي دیگران شانه خالیهاي اجتماعی خداپسندانه و رف از زیر بار فعالیت
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عنـوان   هاي افراد جامعه نیـز بـه   اسالم مشارکت مردمی را حتی در تأمین نیازمندي ،بنابراین
هـا در بحـث    از نقاط امتیاز نظام سیاسـی اسـالم بـر سـایر نظـام      اصل اولی قرار داده است.

 فقـط یـک حـق، بلکـه بـه      این است که اسالم این نوع از مشارکت را نه ،مشارکت سیاسی
کنـد کـه هریـک از شـهروندان در جامعـۀ اسـالمی در برابـر آن         قلمـداد مـی   عنوان تکلیفی

که در جامعۀ اسالمی متصور است،  ،رو، در هر نوع مشارکت سیاسی این مسئولیت دارند. از
تـوان آن را   توان به آن به زاویۀ حقی نگریست که مردم بر حکومت دارند، و هم مـی  هم می

دم در برابـر خداونـد، دیگـر شـهروندان و حکومـت      منزلۀ تکلیفی در نظر گرفت که مـر  به
  اسالمی بر عهده دارند.

و نـه   اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی، مشـارکت مـردم در قالـب حـق،     23در بند دوم مادة 
این اعالمیه تنها ناظر بـه بیـان حقـوق     مسئله این است که تکلیف مطرح شده است. توجیه

ین حقوق مطرح ساخته است. در آنجا تصریح منزلۀ یکی از ا  بوده و مشارکت سیاسی را به
مسـتقیم یـا   طـور   ، بـه کشـور خـود   امـور عمـومی   ةهر انسانی حق دارد در ادار«شده است: 

را برطبق احکـام شـریعت    هاي عمومی تواند پست شرکت نماید. همچنین او می مستقیم غیر
  .»متصدي شود

اصالت با تکلیف است  ، ادعاي ما این است که در بحث مشارکت سیاسی،عالوه بر این
بدین معنا که اولـین رابطـۀ اصـیلی کـه در      .و حق بودن مشارکت جنبۀ تبعی و عرَضی دارد

در ایـن رابطـه، مشـارکت سیاسـی در      .گیرد، رابطۀ میان خدا و انسان است هستی شکل می
ها در برابر خداوند مطـرح اسـت. بـراي     ادارة حکومت اسالمی، تنها در قالب تکلیف انسان

م بـه ایـن   هاي الزم براي عمل مـرد  قق شدن چنین تکلیفی، حکومت موظف است زمینهمح
اي کـه انسـان در برابـر خداونـد      اینجاست که به تبع آن تکلیف اولیه تکلیف را فراهم آورد.

دولت موظف اسـت بـراي تـأمین     .شود دارد، حقی براي این انسان در برابر دولت ایجاد می
مشارکت ایشان را در امر سیاست و حکومت فـراهم کنـد. بـراي    ها، زمینۀ  این حقوق انسان

المسـلمین   النصـیحۀ «هاي مشارکت سیاسی در متون اسالمی، در قالب  نمونه، یکی از قالب
تنها حق، بلکه در درجۀ اول تکلیفی است کـه   مطرح شده است. چنین مشارکتی نه» الئمتهم

  شهروندان مسلمان در برابر زمامداران خویش دارند.
تـوان دریافـت کـه مشـارکت در حکومـت اسـالمی، مشـارکتی         ، میگذشتبنا بر آنچه 

 ،شـود  گـر نمـی   هاي محدودي همچون زمان انتخابات جلـوه  منفعالنه نیست و تنها در زمان
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 النصـیحۀ «منکـر،   از  معـروف و نهـی    به مختلفی همچون امر هاي راهبلکه این مشارکت، از 
هـاي حکـومتی را در همـۀ     پذیرد و تمام عرصه .. انجام می، بیعت، شورا و.»الئمۀ المسلمین

  گیرد. فقط زمان انتخابات، زیر پوشش خود می ها، و نه زمان
  پويايي و انعطاف در عين ثبات. ۶

اي است که از ثبات الزم برخوردار است، ولـی پویـایی و    گونه ساختار حکومت اسالمی به
واند به اقتضاي زمـان و مکـان خـاص، مصـالح     انعطاف الزم را نیز در درون خود دارد تا بت

است براي ترسیم ساختار حکومت اسـالمی، نیازمنـد توجـه بـه      روشنمردم را تأمین کند. 
منظـور درك آن   باید از فقه پویاي خـود بـه   رو، این ازمبانی، اصول و قوانین الهی هستیم. 

کل حکومـت بـا تمـام    اما این بدان معنا نیست کـه دیـن، سـاختار و شـ     .قوانین بهره گیریم
توان ساختار و شکل  بلکه به اقتضاي زمان و مکان، می ،جزئیات آن را نیز ترسیم کرده باشد

هـا و سـطوح آن، مخـالفتی بـا      یـک از الیـه   در هـیچ  ،مناسبی از حکومت را برگزید که اوالً
هاي حکومت اسـالمی را   اهداف و آرمان ،ثانیاً .حکمی از احکام اسالم صورت نگرفته باشد

  ترین زمان ممکن، تحقق بخشد. در سریع
مبانی و اصول بنیـادین   مجموعهکه در پس هر ساختار حکومتی، است یادآوري  الزم به

سـاختارهاي   بسـا برخـی   را بـه دنبـال دارد. چـه   هـاي مشخصـی    گیري وجود دارد که جهت
اما کمتر بتوان در  ،هت فراوانی داشته باشندبا یکدیگر مشاب ،حکومتی در کشورهاي مختلف

هرچنـد  «، راشـد الغنوشـی  به مبـانی و اصـول مشـترك دسـت یافـت. بـه تعبیـر         ،میان آنها
نظر نوع مبـانی   از اما نظر نهادهاي اساسی داراي ساختارهایی همانند هستند، ها از حکومت

طـور   انـد، بـه   ه وجود آمـده و اصولی که بر آنها مبتنی هستند و اهدافی که براي تحقق آنها ب
بـراي درك سـاختار    ،بنـابراین  30»جدي و تا حد تناقض و تصادم با همدیگر تفاوت دارنـد. 

بلکـه سـاختار حکومـت     ،توان به پوسـتۀ ظـاهري آن نگریسـت    حکومت اسالمی، تنها نمی
گذاري و اجرایی در آن، بـا توجـه بـه مبـادي، مبـانی و اصـول        کارهاي قانون اسالمی و ساز

شود که در رأس تمام آنها، اعتقاد به ربوبیت تشریعی خداونـد   شدة اولیه تعریف می  فتهپذیر
نتیجه، در این نوع حکومت، تمام شـئون حکومـت ناشـی از اراده و رضـایت      قرار دارد. در

هـا و رفتارهـا در    گیـري  خداوند خواهد بود و اساساً اسالمیت نظـام، محـور تمـام تصـمیم    
  حکومت اسالمی است.
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شـده توسـط    قیقت، در ساختار حکومت اسالمی باید برخی از خطوط کلی ترسیمح در
، رو این سالمی بر آن صادق باشد. ازشریعت در آن حفظ و رعایت شود تا عنوان حکومت ا

بلکه با توجه به مبانی، اصول و ارکان ثابـت،   ،ناپذیر ندارد حکومت اسالمی ساختار انعطاف
ل و ساختار مناسبی براي حکومت ترسیم کرد. براي مثـال،  توان متناسب با هر زمان، شک می

هـاي   اینـک در نظـام   تفکیک قوا، به دلیل محاسنی که براي آن در نظر گرفته شده است، هم
سیاسی دنیا پذیرفته شده است. چنین نظامی، با تعریفی خـاص، در حکومـت اسـالمی نیـز     

همـواره در حکومـت اسـالمی     ولی این بدان معنا نیست که چنین ساختاري ،قابل اجراست
فکیـک قـوا وارد شـده اسـت،     بسا به دلیل برخی اشکاالتی که بر نظام ت چه ؛باید لحاظ شود

گزین مناسبی جاي آن را بگیرد که عیوب کمتري داشته باشد. در این صـورت، بـا   نظام جای
  شود. توجه به همان اصول، مبانی و ارکان، حکومت اسالمی در قالب جدید تعریف می

ر اساس دیدگاه اخیر، چارچوب کلی و کالنی که اسالم براي حکومـت معرفـی کـرده    ب
شود. این چارچوب زمانی با ساختار و شکل خاصـی   تعبیر می »حکومت اسالمی«است، به 
یـک از ایـن اشـکال حکـومتی، بـا       یابد و در زمان دیگر، با ساختار دیگري، و هیچ ظهور می

  :نافات ندارد. بر اساس این دیدگاهماهیت اسالمی بودن حکومت تضاد و م
کنـد و تکیـۀ آن بـر رعایـت      اسالم شکل و نوع خاصی را براي حکومـت پیشـنهاد نمـی   

هاي کلی است که ساختار حکومت نباید فراتر و ناهماهنگ بـا آن باشـد. ایـن     چارچوب
 مطلب برآیند این مسئلۀ دقیق و ظریف علمی و عقالنی است که احکام ثابت و تغییرناپذیر

انـد، از سـاختاري کـالن و کلیـت      اسالم که براي همۀ جوامع تا روز قیامت وضـع شـده  
ی و متغیر نسبت به شرایط خاص زمانی و مکانی یبرخوردارند و در مقابل آنها، احکام جز

  31گردند. وضع می
امـا   .وجود نداشته اسـت  و در زمان علی براي نمونه، نظام تفکیک قوا، در زمان پیامبر

 ادعـا  ایـن  در قانون اساسی جمهوري اسالمی پذیرفته شده است. این مطلب دقیقاً بر اساس
  .استتوجیه  قابل

اي طراحـی   گونـه  شود، باید بـه  البته هر ساختاري که براي حکومت اسالمی تعریف می
آن  هـاي  یک از بخـش  تنها هیچ نه ،ثانیاً .در راستاي نظام امامت و والیت باشد ،شود که اوالً

اي باشـد کـه در    گونـه  برخالف اصول، موازین و احکام اسالمی نباشد، باید این ساختار بـه 
این سخن کـه   ،پذیر و تسهیل شود. بنابراین سایۀ آن، عمل به موازین و احکام شرعی امکان
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بارزي  تفاوتهاي دیگر  شکل با حکومت جهتنباید انتظار داشت حکومت دینی لزوماً از «
چه اشکالی دارد که مـردم و جوامـع دیگـر هـم در امـر حکومـت بـه همـان         داشته باشد و 

اگـر بـدین    32،»هاي صحیحی رسیده باشند که تحلیل ما از حکومت دینی رسیده است شیوه
معنا باشد که بدون لحاظ مبادي، مبانی، منابع و اصول کلی دیـن، بـراي حکومـت اسـالمی     

 .وجه قابل پذیرش نخواهد بـود   هیچ ، بهساختاري همسان با جوامع دیگر در نظر گرفته شود
اما اگر بدین معناست که با توجه به آن مبادي، مبانی، منـابع و اصـول کلـی، در هـر زمـان،      
متناسب با شرایط، ساختاري براي حکومت اسالمی در نظـر گرفتـه شـود کـه بـا برخـی از       

نخواهـد   سـخن گزافـی   ،ساختارهاي موجود حکومتی تناسب بیشتري دارد، در این صورت
  باره معتقد است: در این ئیامه طباطباعلّبود. 

نـازل شـده و مـا آنهـا را      واسطۀ وحی به رسول اکـرم  که به ،احکام و قوانین آسمانی
سنت اسـت،  موجب مدارك قطعیه که در کتاب و  به ،نامیم شریعت اسالم و احکام اهللا می

ازات متخلفین آنها به دسـت مقـام   قابل تغییر و اجراي آنها و مج مقرّراتی است ثابت و غیر
امـر   در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقـت آنهـا ولـی     .گیرد والیت اسالمی انجام می

راتـی  حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرّ تواند یک سلسله تصمیماتی مقتضی به می
شـریعت داراي  االجـرا و ماننـد    بـرده الزم  ناممقرّرات  وضع نموده و به موقع اجرا گذارد.

وضـعی،  مقـرّرات   قابل تغییـر و  با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر .اعتبار است
  33باشند که آنها را به وجود آورده است. قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می

  کند: در ادامه ایشان تصریح می
ـ   صورتی اکنون باید دید آیا جامعۀ اسالمی در هـاي   رده و داراي منطقـه که وسعت پیـدا ک

هاي متنوع بوده باشد، باید تحت یک والیت و حکومـت اداره   ها و قومیت مختلف و ملیت
هاي مؤتلف و متحدي که تحت نظر یک حکومت مرکـزي یـا سـازمانی     شود؟ یا حکومت

هایی است که در شـریعت   باید تشکیل داد؟ اینها طرح ،نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند
توري مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقاً هم نبایـد وارد شـود؛   اسالم دس

هـا   زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابتۀ دین است و طرز حکومت با تغییر و تبـدل جامعـه  
هـاي اسـالمی را در هـر     طرز حکومـت  ،حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. بنابراین به

. مسلمین تا آخرین حد 1ت شرع اسالم باید تعیین نمود: عصر با در نظر گرفتن سه مادة ثاب
. حفظ مصلحت اسالم و مسلمین براي همه واجب 2ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند؛ 

  34. مرز جامعۀ اسالمی اعتقاد است و بس.3است؛ 
نهایت نباید از سـیرت   ایشان معتقد است حکومت اسالمی، هر شکلی که به خود بگیرد، در
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سـالۀ آن حضـرت     روش والیـت چنـد  «تخطی کند و باید  ضرت رسول اکرمو سنت ح
  است:  آملی نیز تصریح کرده اهللا جوادي آیت 35».معمول گردد

اسالم در عبادات و احکام که صبغۀ تعبدي آنهـا زیـاد اسـت و عقـل متعـارف از ادراك      
تصـاد،  خصوصیات آنها عاجز است، هم کلیات را فرموده و هـم جزئیـات را؛ ولـی در اق   

سیاست، کشاورزي، دامداري، امور نظامی و مانند آن، فقط خطوط کلی را بیان فرمـوده و  
البته خود عقل نیز یکی از دو منبع دین  .اجتهاد در جزئیات را به تعقل واگذار نموده است

  36است.
اصول و احکام کلی ناظر به حکومت و تفصیل آن را به جوامع اسالمی  ،پس شریعت اسالم

بسـیاري از احکـام    چـون واگذار کرده است. ایـن هم ، حسب نیازها عصر و زمان، بهدر هر 
دیگر اجتماعی اسالم است که کلیات آن در کتاب و سنت مطرح، اما جزئیات آن بـه خـود   

ن    وأَعدواْ«اساس آیۀ شریفۀ   مسلمانان واگذار شده است. براي نمونه، بر تُم مـتَطَع ا اسـم ملَه
اي از آمـادگی قـرار داشـته باشـند کـه       ، مسلمانان باید همواره در مرحلـه )60(انفال:  ...»قُوةٍ

رعب و وحشت در دل دشمن باشد تا به فکر تجاوز به حریم مسلمانان نیفتند. ایـن   موجب
اما اینکـه ایـن آمـادگی در     .آیه، تکلیف کلی مسلمانان را در هر زمان مشخص ساخته است

شود و تا چه میـزان الزم اسـت، بایـد بـر اسـاس نظـر        صل میهر زمان و مکانی چگونه حا
  کارشناسان و متخصصان در هر دوره و عصري باشد.

تـرین طـرح و الگـوي     البته ما معتقدیم اسالم در همان قالـب کلـی، بهتـرین و مناسـب    
دهـد و مناسـبات بسـیار متکـاملی را در روابـط اجتمـاعی و        حکومت مطلوب را ارائه مـی 

که سعادت بشر تنها در قالب آن قابـل دسترسـی خواهـد      طوري به .دهد میحکومتی شکل 
فصـل دعـاوي    و آن طرزي که اسالم براي احقاق حقوق و حل: «بود. به تعبیر امام خمینی

  37».و اجراي حدود و قانون جزا تعیین کرده است، بسیار ساده و عملی و سریع است
هـاي   تواند در دوره می ،حکومت اسالمی پذیري در ساختار این ویژگی پویایی و انعطاف

 همین امر .ها به ارمغان آورد مختلف و در جوامع گوناگون، دستاوردهاي بزرگی براي انسان
آید. براي اینکه جایگاه و اهمیـت ایـن بحـث     شمار می از نقاط امتیاز نظام سیاسی اسالم به
 .کنـیم  اشـاره مـی   زیه قوایعنی تفکیک و تجهاي سیاسی  روشن شود، به یکی از مسائل نظام

، تمرکـز قـوا در دسـت یـک نفـر و عـدم تفکیـک آن را        القـوانین  روح در کتـاب   منتسکیو
پـس، اجمـاعی بـر سـر       آن از 38بار دانسته، نظریۀ تفکیک قوا را مطرح ساخته است. مضرت
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دانان حاصل آمد و تفکیک سه قـوة مقننـه، قضـائیه و مجریـه، از      تفکیک قوا در میان حقوق
واقع راهـی بـراي    هاي دموکراتیک قلمداد شد. از این منظر، تفکیک قوا، در هاي نظام یویژگ

استفاده از قدرت و استبداد از طریق محدود کردن نقش زمامداران اسـت.   جلوگیري از سوء
اگر نظارت درونی را در افراد تقویت کنیم و شـرط تقـوا و عـدالت را نیـز      ،درس به نظر می

توانـد   کردن قدرت نمی نظر قرار دهیم، در این صورت محدود ان مده از شروط حاکمهموار
کردن قدرت نیز آثار و تبعات منفی فراوانی را به   ویژه آنکه محدود جایگاهی داشته باشد؛ به

هـاي   تواند هزینـه  جایی قدرت و اختالف میان قوا، بدون داشتن مافوق، می  جابه .همراه دارد
  زد.فراوانی را بر مردم تحمیل سا

، ساختار تفکیک قـوا بـه دسـت    نه از کتاب و سنت، و نه از سیرة معصومان ،بنابراین
گونه هم نیست که همواره این ساختار بتواند از فساد قـدرت جلـوگیري کنـد.     این .آید نمی
حل مناسبی براي ادارة حکومت اسالمی باشد، اما ممکن اسـت   بسا زمانی تفکیک قوا راه چه

هاي متمرکـز   رغم وجود تمرکز قوا، آفات فعلی نظام ي تصور شود که بهزمانی ساختار دیگر
منظور ادارة حکومـت   به ،صورت، اصراري براي تفکیک قوا اینسیاسی را نداشته باشد. در 

بسا حتـی بتـوان ترکیبـی از تمرکـز و تفکیـک قـوا را در        چه .اسالمی وجود نخواهد داشت
اینـک در نظـام جمهـوري اسـالمی      اي که هم شیوه ؛بینی کرد ساختار حکومت اسالمی پیش

دهد  فقیه قرار دارد که نظر نهایی را می رغم تفکیک قوا، در رأس، ولی محقق شده است و به
  شود. و هنگام اختالف، مشکل از طریق ایشان برطرف می

اینکـه از ثبـات درونـی برخـوردار اسـت،       سـاختار حکومـت اسـالمی بـا     ،حاصل آنکه
دارد که منطبق با شرایط زمان و مکان، اما در چارچوب احکام و مـوازین  ساختاري منعطف 

کنـد تـا بهتـر     پذیري به حکومت اسالمی کمـک مـی   این انعطاف .گیرد کلی اسالم شکل می
  بتواند از حریم منافع و مصالح شهروندان خود دفاع کند.

  يساالر ستهيشا. ۷
افی را براي حکومت، براي هر زمان قابل انعط هرچند معتقدیم اسالم ساختار مشخص و غیر

این بدان معنا نیست که اسالم در این خصـوص، فاقـد هرگونـه     اما، و مکانی معرفی نکرده
تـوان از آن بهـره بـرد،     جمله مواردي که در متون دینی می رهنمود و دستورالعملی است. از

 خـوردار باشـند. از  هایی است که کارگزاران باید در حکومت اسالمی، از آنها بر بیان ویژگی
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تواند در تشخیص ساختار مناسب براي اعمـال حکومـت    ها می که شناخت این ویژگی آنجا
  اي به این بحث خواهد شد. اجمال اشاره گشا باشد، به از منظر اسالم راه

ها و شرایط کارگزاران در حکومت اسالمی، بر اساس وظایفی که بر عهده دارنـد   ویژگی
تـر شـود،    ت هرچه وظیفۀ افراد در حکومـت اسـالمی سـنگین   شود. بدیهی اس مشخص می

کند و میزان اهمیت ایـن شـرایط و مراتـب آن بـراي      هاي آنان نیز تغییر می شرایط و ویژگی
 شـود. بـه عبـارتی    کنند، مشخص می هریک از افراد بر اساس نقشی که در حکومت ایفا می

گـذاري   آن مراتـب ازنظـر ارزش  هریک از شرایط داراي مراتب گوناگونی هستند که «، دیگر
  39».اند متفاوت

هــا بــراي تمــام کســانی کــه در حکومــت اســالمی   برخــی از ویژگــی ،توضــیح اینکــه
یت و کیفیت آنها، بـر اسـاس   شوند، الزم و ضروري است؛ هرچند در کم منصب می صاحب

هایی وجود خواهد داشـت. بـراي نمونـه، وقتـی از دو شـرط اساسـی        اهمیت مقام، تفاوت
آید، این دو شـرط بـراي تمـام کسـانی کـه از عنـاوین        و عدالت سخن به میان می تخصص

اما درجات مختلف آن بر اساس هر منصبی جداگانـه   .حکومتی برخوردارند، ضرورت دارد
گیرد، باید افضل و اصـلح افـراد    کسی که در رأس حکومت اسالمی قرار می ؛شود لحاظ می

دالت و نیـز کفایـت و کـاردانی، در مقایسـه بـا      باشد؛ یعنی در شرایطی همچـون تقـوا و عـ   
اي از ایـن دو   مقامات حکومتی نیز بر اساس اهمیتشان باید درجه سایردیگران سرآمد باشد. 
هـاي حکـومتی    اما برخی از شروط نیز وجود دارنـد کـه در تمـام رده    .شرط را داشته باشند

براي نمونـه، شـرط فقاهـت و     اند. ها با آن مرتبط بلکه تنها برخی از منصب ،ضرورت ندارد
هاي حکومتی، و نه همۀ آنها ضرورت دارد. در اینجا  اجتهاد براي برخی از عناوین و منصب

نیز باید توجه داشت در هر منصبی که این شرایط الزم است، درجات مختلف آن شرایط را 
  باید در نظر داشت.

شود که صـالحیت الزم در   مناصب در حکومت اسالمی تنها به کسانی داده می ،بنابراین
توانند مصالح جامعه را تأمین  این زمینه را داشته باشند؛ زیرا چنین کسانی بهتر از هرکس می

توان به بهانۀ تساوي افراد در حقوق، به همه فرصت داد تـا مناصـب حکـومتی را     کنند. نمی
  : مصباحاهللا آیتند. به تعبیر آنکه صالحیت آن را نداشته باش هرچنددر دست گیرند، 
هـا همـه در    چـه انسـان   اگـر  .شک الزمۀ تساوي در انسانیت، تساوي در حقوق نیست بی

با توجـه بـه    .انسانیت یکسان هستند، اما در لوازم انسانیت و فضایل انسانی یکسان نیستند
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ها باید به کسانی سپرده شود که از  ها و مقام این نکته، در جامعۀ اسالمی بسیاري از سمت
طور که رهبر باید فقیه باشد تا  همان ،هاي خاصی برخوردار باشند ها و شایستگی صالحیت

نت تواند از آن صیا بتواند بر اجراي احکام اسالمی نظارت کند و اگر اسالم را نشناسد، نمی
توانـد بـر    جمهور نیز باید مسلمان باشد و یک فرد یهودي و یـا مسـیحی نمـی    کند. رئیس

  40اند. درصد آنها مسلمان 90اي حکومت کند که بیش از  جامعه
هـا   جـایی دولـت   دگرگونی و جابه موجبچهار چیز : «بر اساس فرمایشی از امام معصوم

دنیا، مقدم داشتن اراذل و عقب راندن  شود: پایمال نمودن اصول، تمسک به امور فریبندة می
امام هر قومی نمایندة آنان محسـوب  : «همچنین بر اساس سخنی از پیامبر اکرم 41».افاضل

در اهمیت بحـث   42».ترین را از میان خود براي این امر جلو اندازید پس بافضیلت .گردد می
ام جماعت بهره گرفت در بحث ام توان از این فرمایش پیامبر امامت و رهبري جامعه، می

پس مراقب باشید که چه کسـی   .سوي خدا هستند امامان شما نمایندگان شما به: «فرمود که
  43».کنید را در دین و نمازتان نماینده می

که در منابع دینـی نیـز بـدانها اشـاره شـده اسـت، بررسـی         ،اهم شرایط مذکور جادر این
 دهـد. در  قل انسان نیز بدان حکـم مـی  هرچند همۀ این شرایط، شرایطی است که ع .شود می

هـا، الزم   یابد که براي تأمین بهتر و بیشتر حقوق و مصـالح انسـان   خوبی درمی واقع، عقل به
منصبان  ها در صاحب رعایت این ویژگی .هاي حکومتی شرایطی لحاظ شود است در منصب

  کنندة حقوق اساسی بشر باشد.  مینتواند تض می ،حکومت اسالمی

  يدار الت و امانتتقوا و عد
منزلـۀ ضـمانت اجرایـی     امتیاز جامعۀ اسالمی بر سایر جوامع، تأکید آن بر تقوا و عدالت، به

اي،  اسـت در چنـین جامعـه    روشـن قوي داخلی براي نیل به حقـوق اساسـی بشـر اسـت.     
منصبان نیز باید خود از این امتیاز برخوردار باشند تا حکومت اسـالمی بـه اهـداف     صاحب

دست یابد. اساساً یکی از اهداف حکومت اسالمی، نهادینه شدن تقـوا و عـدالت    عالی خود
منصبان است؛ زیرا تا چنین امـري محقـق نشـود،     ویژه در میان صاحب در جامعۀ اسالمی، به

  دولت اسالمی نخواهد توانست جامعۀ اسالمی را به سمت هدف عالی خود سوق دهد.
د دارانات و تجهیزات فراوانی در اختیار کسی که در رأس حکومت اسالمی است و امک

که صالحیت الزم اخالقی و تقواي درونی نداشـته باشـد،    صورتی کند، در هادارتا کشور را 
همواره در معرض آن است که از آن قدرت، به نفـع خـود بهـره گیـرد و مصـالح و منـافع       
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مردم نیز بر سـر  عمومی را به مخاطره اندازد. چنین کسی حتی ممکن است با آراي اکثریت 
ولی به دلیل نداشتن تقوا و صالحیت اخالقی، منافع خویش را بر منافع مردم مقدم  ،کار آید

تواند منجر به فساد و تبـاهی جامعـه شـود. در روایتـی از رسـول       این امر خود می .سازد می
امامت تنها در صالحیت کسی است که سه خصـلت را دارا باشـد:   «نقل شده است:  اکرم

حلمی که با آن غضب خویش را کنترل کنـد و   ؛تقوایی که او را از معصیت خداوند بازدارد
گونـه کـه بـراي     با نیکی بر کسانی که حکومتشان را به عهده گرفته است حکومت براند؛ آن

  44».آنان همچون پدري مهربان باشد
بنابراین، حاکم اسالمی، در مقام کسی که تدبیر کـل جامعـه در دسـت اوسـت، بایـد از      
مرتبۀ اعالي تقواي الهی و عدالت برخوردار باشد تا بتواند این تقوا و عـدالت را در جامعـه   

  است:  تأکید کرده البالغه  نهجدر  انعکاس دهد. امام علی
ش از آنکه به تعلیم دیگران پـردازد، خـود را   کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پی

کـس کـه خـود را     بسازد و پیش از آنکه به گفتار تربیت کند با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن
تعظـیم اسـت از آنکـه دیگـري را تعلـیم دهـد و ادب        تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر

  45بیاموزد.
هجـري بـراي    36به برخـی از مـأموران مالیـات کـه در سـال        نامههمچنین آن حضرت در 

بـه تـرس از خـدا در اسـرار     ، ضمن سـفارش  فرستاده شد سلیم بن مخنف، فرماندار اصفهان
مبادا در ظاهر خدا را اطاعت، و در خلوت نافرمانی «، توصیه کرد که: پنهانی و اعمال مخفی

تضاد نباشد، امانت الهی را پرداخته، و کند، و اینکه آشکار و پنهانش و گفتار و کردارش در 
  46».عبادت را خالصانه انجام دهد

به جان خـودم  «نیز دربارة اهمیت و ضرورت وجود تقوا در حاکم فرمود:  امام حسین
بردار دین خدا باشد، و خـود را   سوگند! امام نیست مگر حاکمی که قیام به قسط کند، فرمان

هـاي امـام ایـن اسـت کـه       بر اساس این روایت، یکی از ویژگـی  47».محبوس ذات الهی کند
اساس امامت و رهبري  ،صیانت نفس داشته باشد و براي برپایی عدالت تالش کند. بنابراین
ه     وإِذ« جامعۀ دینی بر عدل است، نه اصل و نسب و روابط خویشاوندي: بـر یمرَاه تَلَـى إِبـاب

 اتمنَّبِکَلهن       قَـا  فَأَتَم مـا قَـالَ و امـاسِ إِم ی جاعلُـک للنـَّ ی لَ إِنـِّ تـیي     ذُرد هـنَـالُ عقَـالَ الَ ی
  )124بقره: »(.الظَّالمینَ

ترین شکل حکومت، حکـومتی اسـت کـه در رأس آن کسـی قـرار       که عالی ما معتقدیم
کـه   گیرد که از باالترین درجۀ تقوا برخوردار باشد. چنین کسی همان شخص معصوم است
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تنها کامالً به قـوانین اسـالمی و مصـالح دنیـوي و      شود و نه هرگز دچار خطا و لغزش نمی
ین بهتـر کنـد.   اخروي مردم آگاه است، بلکه در عمل نیز مطابق آنچـه علـم دارد، عمـل مـی    

 .وضعیت، وضعیتی است که در آن، دیگر متصدیان حکومتی نیز از عصمت برخوردار باشند
مرحله و  به رو، باید مرحله این از .گاه محقق نشده و نخواهد شد یچولی این طرح آرمانی ه

تدریجی به سراغ مراحل بعد از عصمت رفت. پس در نظام سیاسی اسـالم بـراي حکومـت    
مراحل و مراتب گوناگونی وجود دارد و هریک از متصدیان نیز برحسب نقـش و موقعیـت   

  قی باشد.هاي اخال خود در حکومت، باید داراي تقوا و صالحیت
تـرین   پـایین  ،واقـع  واقع، تقوا دامنه و مراتب گوناگونی دارد؛ یکی از مراتب آن و در در

اي است که اولیـاي   مرتبۀ آن، انجام واجبات و ترك گناهان است. از جملۀ مراتب آن، مرتبه
و کسانی که داراي مقام نزدیـک بـه مقـام     خدا و رهبران بزرگ دینی، همچون امام خمینی

تنها در عمل، بلکه حتی فکر و  اینان کسانی هستند که نه .هستند، از آن برخوردارندمعصوم 
  کنند. هاي غیرالهی پیراسته می ها و نگرش خیال خود را از ناخالصی

حال پرسش این اسـت کـه کـدام مرتبـه را بایـد معیـار صـالحیت افـراد بـراي احـراز           
ین مراتب تقوا را براي تصـدي امـور   تر ها در نظر گرفت؟ اگر برخورداري از عالی مسئولیت

تر آن در هیچ شرایطی رضـایت نـدهیم، بـا مشـکل      حکومتی شرط بدانیم و به مراتب پایین
هرچنـد  . نـد ا انـدك مواجه خواهیم شد؛ زیرا افراد برخوردار از چنین مراتب تقـوایی بسـیار   

سـایر   ترین مقامات کشـوري کفایـت کنـد، بـراي     ممکن است تعداد آنها براي تصدي عالی
گـو   ترین مرتبۀ تقوا را کـافی بـدانیم، در عمـل پاسـخ     اگر پایین .کند ها کفایت نمی مسئولیت

بـه هـدف خـود دسـت      ،نتیجـه  در .نیست و در موارد زیادي با تخلف مواجه خواهیم شـد 
  نخواهیم یافت.

حقیقت، این دیدگاه مورد پذیرش اسالم نیسـت کـه در لـزوم برخـورداري افـراد از       در
بود؛ یعنی یـا  » همه یا هیچ«هاي گوناگون، باید معتقد به اصل  هاي اخالقی در رده صالحیت

ترین مرتبۀ صالحیت اخالقی را داشـته باشـد یـا از لـزوم داشـتن صـالحیت        فرد باید عالی
  نظر کرد. اخالقی صرف

نظر کیفیت و کمیت، براي وظایف سیاسـی، اجتمـاعی و    گذاري اسالم، از در نظام ارزش
عی مراتبی در نظر گرفته شده است که هریک، متناسب بـا قابلیـت خـود، سـطحی از     شر

نظر است و فروتر از آن مرتبۀ دوم و سوم تـا  ارد. در درجۀ اول، مرتبۀ اعلی مدارزش را د
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که مربوط به مرحله و وضعیت اضـطراري و اسـتثنایی اسـت و     ،ترین مرتبه برسد به پایین
  48.ین چیزي است که از او ساخته استروظیفۀ انسان در آن حالت، کمت

ربارة برخورداري صاحبان مناصب حکومتی از تقوا و عدالت، ناگزیر باید در مورد مفهـوم  د
هـاي   عدالت از واژگان و مفاهیمی اسـت کـه در حـوزه    کهنکته را یادآور شد  این» عدالت«

از دیـدگاه  مختلف علوم اسالمی داراي معانی متفـاوتی اسـت و در هریـک از ایـن علـوم،      
خاصی بدان نگریسته شده است. در فقه اسالمی نیز بر این واژه در ابـواب مختلـف فقهـی    

  همچون نماز جماعت، تقلید، قضاوت، و اموري نظیر آنها تأکید شده است.
اي در نفس  ، در بحث امام جماعت، عدالت را عبارت از ملکهشرح اللمعهدر  شهید ثانی

بـر ایـن اسـاس، عـدالت در صـورتی       کند. مت تقوا تحریض میداند که انسان را به مالز می
شود که قیام به واجبات و ترك محرمات و نیز پرهیز از اعمال خالف مـروت، در   محقق می

اما برخی از فقیهان در تعریف عدالت، تنهـا بـر دو قیـد اتیـان      49شخص نهادینه شده باشد.
نیز در بحث اجتهـاد و تقلیـد،    بريمقام معظم ره 50اند. واجبات و ترك محرمات تأکید کرده

  است:  تنها بر همین دو امر تأکید کرده
یعنی انجـام واجبـات و    ،عدالت ملکۀ نفسانی است که انسان را به سمت مالزمت بر تقوا

کشاند. لذا عدالت به معنی پیمودن طریق اسـتواري اسـت کـه خداونـد      ترك محرمات می
جویـد و از   کسی از نواهی خداوند دوري مـی متعال آن را اراده فرموده است. پس چنین 

در اینجـا فرقـی میـان     .کنـد  آنها منزجر است و ملتزم به اوامر اوست و آنها را امتثال مـی 
  51گناهان صغیره و کبیره وجود ندارد.

ــت، یکــی از ویژگــی  ــه  حفــظ و حراســت از امان ــؤمن، ب ــژه شــخص حــاکم و   هــاي م وی
ینَ کُم أَن تُؤدواْ األَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حکَمتُم یأْمرُ اللّه إِنَّ«منصبان است:  صاحب اسِ   بـ النـَّ

انـد امانـت را    بر اساس این آیـۀ شـریفه، والیـان موظـف     )58(نساء: » . ...أَن تَحکُمواْ بِالْعدلِ
داري و حراسـت از آن   از وظایف مهم حاکم، امانت ،رعایت، و به عدل حکم کنند. بنابراین

چیزي است که خداوند اختیار آن را به او واگذار کرده است. حاکم اگر حکومت را امـانتی  
ن صورت، هرگز بـه  ایدر دست خود بداند که باید از آن حراست و محافظت کامل کند، در 

دیــدگاه اســالم، حکومــت خــود اجــازه نخواهــد داد خیــانتی در ایــن امانــت روا دارد. از  
 خوبی حفظ کنند. امـام علـی   ترین امانت در دست زمامداران است که باید آن را به بزرگ

  چنین به این حقیقت اشاره فرمود: ، فرماندار آذربایجان، اینقیس بن اشعثدر نامه به 
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ید از باهمانا پست فرمانداري براي تو وسیلۀ آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست. 
تو حق نداري نسبت به رعیت استبدادي ورزي، و بـدون   ؛فرمانده و امام خود اطاعت کنی
هاي خداي بـزرگ و عزیـز    در دست تو اموالی از ثروت .دستور به کار مهمی اقدام نمایی

  52دار آنی تا به من بسپاري. است، و تو خزانه
راستی  ههمانا من، ب«، فرمود: ه، جانشین فرماندار بصرابیه بن زیادنامه به در  حضرت علی

خورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردي، کـم یـا    به خدا سوگند می
مانـده و خـوار و    عیـال، در  ۀبهـره شـده، و در هزینـ    زیاد، چنان بر تو سخت گیـرم کـه کـم   

  53».سرگردان شوي

  علم به قوانين الهي
شود که قوانین اسالمی در آن  در صورتی تأمین میدر جامعۀ اسالمی، مصالح مسلمانان تنها 

گیرند، الزم اسـت بـه قـوانین     ، به تناسب مناصبی که افراد در دست میرو این شود. از اجرا
حقوق بشر بـه نحـو کامـل آن     ،الهی علم داشته باشند. در سایۀ عمل به قوانین مترقی اسالم

ان مسـلمان، بلکـه در قبـال    تنهـا در قبـال شـهروند    حکومـت اسـالمی نـه    .شـود  محقق مـی 
مسلمانان نیز مکلف است قوانین الهـی را اجـرا کنـد؛ زیـرا در سـایۀ تعـالیم، احکـام و         غیر

توانند به مصالح واقعی خـود دسـت یابنـد.     مسلمان می موازین الهی است که مسلمان و غیر
اسـت   مسلمان، این مسلمان و غیر اعم ازپس یکی از حقوق مهم شهروندان جامعۀ اسالمی، 

که حکومت اسالمی قوانین الهی را در میان آنان به اجرا گذارد. الزمۀ چنین امري این است 
منصب در این حکومت، به تناسب اهمیت و گسترة مقام خـود، نسـبت بـه     که افراد صاحب

  قوانین الهی تخصص الزم را داشته باشند.
انونی و بلکـه حکومـت   که حکومت اسالمی، حکومت ق آنجا از: «به تعبیر امام خمینی

تنهایی است، و براي اجراي قانون و گسترش عدالت الهـی میـان مـردم آمـده      قانون الهی به
است، ناگزیر باید در والی دو صفت که اساس حکومت قانونی است وجود داشـته باشـد و   
تحقق چنین حکومتی بدون این دو صـفت معقـول نیسـت: یکـی، علـم بـه قـانون و دوم،        

گیرد، بایـد واقـف بـر امـوري      اً کسی که در رأس حکومت اسالمی قرار میاساس 54».عدالت
باشد که بشر براي سعادت نهایی خود بدان نیازمند اسـت؛ زیـرا چنـین حکـومتی سـعادت      

این امر مستلزم شناخت دقیق قـوانین الهـی در    .بشریت را هدف نهایی خود قرار داده است
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ند. پس فردي کـه علمـش از دیگـران در ایـن     مسائلی است که افراد جامعه بدان مبتال هست
  زمینه بیشتر است، صالحیتش براي احراز مناصب حکومتی بیشتر خواهد بود.

ا   یتَّبعأَفَمن یهدي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَن «بر اساس آیۀ شریفۀ  ى فَمـدهإِالَّ أَن ی يهِدن الَّ یأَم
تنها خود در مسـیر   توان تبعیت کرد که نه ، تنها کسی را می)35(یونس: » لَکُم کَیف تَحکُمونَ

توانـد انسـان را در مسـیر     حق و حقیقت قرار دارد، از چنان علمی برخوردار است کـه مـی  
ثَ لَکُـم      لَهم وقَالَ«هدایت یاري بخشد. همچنین بر اساس آیۀ شریفۀ  عـب قَـد إِنَّ اللّـه مهنَبِی

، زمانی که حضـرت طـالوت بـه    )247(بقره: ...» لَه الْملْک علَینَا یکُونُالُوا أَنَّى طَالُوت ملکًا قَ
پیامبر آن جمع به آنهـا سـخنی    .اي را برانگیخت این امر اعتراض عده ،پادشاهی معرفی شد

دهـد برخـورداري از علـم الزم بـراي ادارة حکـومتی الهـی، یکـی از         گفت کـه نشـان مـی   
در طالوت وجود داشته و ایـن منشـأ اولویـت ایشـان بـراي در دسـت        هایی بوده که ویژگی

  گرفتن حکومت بوده است.
اي مردم! سزاوارترین اشخاص به خالفـت، آن کسـی   «در این زمینه فرمود:  امام علی

همچنـین   55».است که در تحقق حکومت نیرومندتر و در آگاهی از فرمان خدا دانـاتر باشـد  
مرقـوم   معاویـه ن حضرت در خصوص خالفت خطـاب بـه   آمیزي که آ ضمن بیان اعتراض

دارترین مردم براي تصدي امر این امت، از قدیم و جدید،  صالحیت«داشت، تصریح فرمود: 
ترین آنهـا در دیـن خـدا     ترین آنها به رسول خدا و داناترین آنها به کتاب خدا و فقیه نزدیک

آنکه در  کسی که امامت گروهی را بر عهده دارد و حال«فرمود:  همچنین پیامبر 56».است
تر وجود دارد، همواره تا روز قیامـت امرشـان رو بـه پسـتی      میان آنان شخصی داناتر و فقیه

کنـد:   ضمن اسـتدالل بـه ایـن روایـت، تصـریح مـی       وحید خراسانیاهللا  آیت 57».خواهد بود
  58».باشد امانت میمراتب و مناصب بر اساس درجات علم، ایمان و «

براي ادارة جامعۀ اسالمی، افزون بـر تقـوا و قـدرت اجرایـی و مـدیریتی،       ،حاصل آنکه
فقاهت و اجتهاد، این قـدرت   59شرط فقاهت نیز از شروط مجري قانون شمرده شده است.

  دهد تا مصالح شهروندان خود را در چارچوب اسالمی تأمین کنند. منصبان می را به صاحب

  دانيکفايت و کار
منصـبان در حکومـت اسـالمی     تقوا و عدالت و نیز علم به قوانین الهی، از شـرایط صـاحب  

بلکه هر شخصی که منصبی را بر  ،کند تنهایی کفایت نمی به ،اما این دو شرط .آید شمار می به
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ویژه حاکم اسـالمی، الزم اسـت در آن حـوزة مـدیریتی خـود، کفایـت و        گیرد، به عهده می
هـا، الزم   منظـور تـأمین منـافع انسـان     رو، معتقدیم به این ا نیز داشته باشد. ازکاردانی الزم ر

است حاکم کسی باشد که از کفایت، درایت، شجاعت، بصـیرت و امـوري کـه الزمـۀ ادارة     
ها تأمین نخواهد شد. بـه   در غیر این صورت، مصلحت انسان .جامعه است، برخوردار باشد

  :تعبیر امام خمینی
ها هـم باشـد، ولـی نتوانـد مصـلحت جامعـه را        علم در علوم معهود حوزهیک فرد اگر ا

طـور   تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهـد و بـه  
گیري باشد، این فـرد   زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم در ،کلی

  60تواند زمام جامعه را به دست گیرد. میدر مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و ن
هرکس والیت امري از امور مسلمین را در دست گیرد، اما آنان را بـه  «فرمود:  امام صادق

همانا بقاي مسلمین و بقاي اسـالم در گـرو   « 61؛»تباهی کشاند، خداوند او را تباه خواهد کرد
شناسـد و در   آن امـوال مـی  این است که اموال در نزد کسی قرار گیرد که حـق را در میـان   

کند و همانا راز فناي اسالم و فناي مسـلمین آن اسـت    نیکی عمل می خصوص آن اموال به
که اموال در دستان کسی قرار گیرد که شناختی نسبت به حـق در آن امـوال نـدارد و در آن    

  62».کند نیکی عمل نمی اموال به

  يدوست داري و مردم مردم
دهـد،   هاي حاکم اسالمی، که آن را در ارتباط مستقیم با حقوق بشر قرار مـی  یکی از ویژگی

سـوزي نسـبت بـه ایشـان اسـت. اسـالم همـواره والیـان و          ورزي، و دل داري، محبـت  مردم
با رعیت و توجـه بـه شـئون و تـدبیر      مدارامنصبان در حکومت اسالمی را ملزم به  صاحب

به فروتنی و تواضع در برابر مؤمنین امـر   کریم شخص پیامبر سازد. در قرآن امور آنان می
نیز  البالغه  نهجدر فرازهاي مختلف از  )88(حجر: » .للْمؤْمنینَواخْفض جنَاحک «شده است: 

خطاب به فرستادگان و والیان  که به همین منظور امام علی وجود داردها و اوامري  توصیه
داري، مدارا، رفق، محبت و فروتنـی در   داري، مردم ن را به خویشتنفرمود و آنا خود بیان می

  فرمود: مالک اشترکرد؛ ایشان خطاب به  برابر مردم تشویق می
مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگـز  

اي  انـد: دسـته   دستهمردم دو  .چونان حیوان شکاري باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی
 ،زند باشند. اگر گناهی از آنان سر می برادر دینی تو و دستۀ دیگر همانند تو در آفرینش می
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گردند آنان  شود، یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می هایی بر آنان عارض می یا علت
بر تو آسان گونه که دوست داري خدا تو را ببخشاید و  آن .را ببخشاي و بر آنان آسان گیر

  63گیرد.
بـا مـردم   «سفارش کـرد:   ،بکر ابی  بن محمدبه فرماندار مصر،  اي نامهدر همچنین آن حضرت 

حضرت در نامـۀ دیگـري خطـاب بـه      64».رو و خندان باش خو و مهربان، گشاده فروتن، نرم
با مردم به هنگـام دیـدار و در مجـالس رسـمی و در مقـام      «سفارش کرد:  ،عباس بن عبداللّه

ۀ نامدر  65».مغزي، به تحریک شیطان است رو باش و از خشم بپرهیز که سبک داوري، گشاده
خـو نباشـد و بـه     با مردم تند«ۀ دیگري از آن حضرت، به مأموران مالیات امر شده است: نام

چه اینکه  ؛اعتنایی نکند بی ،بر آنها حکومت دارد به جهت اینکه ،آنها دروغ نگوید و با مردم
، العقـول   تحـف در  66».باشند دهندگان در استخراج حقوق الهی می مردم برادران دینی و یاري

نکـردن والـی از     دارد، بـر غفلـت   هشـام خطاب به  هایی که امام موسی کاظم در سفارش
بر والی واجـب اسـت   «است:   نداشتن در برابر ایشان تأکید کرده وضعیت رعیت و نیز تکبر 

  67».فروشد کند و بر آنها فخر نمی همچون چوپانی باشد که از گلۀ خود غفلت نمی
سوزي تنها شـامل مسـلمانان    شود این محبت، رحمت و دل از آنچه بیان شد، روشن می

مسلمان است و رابطۀ تمام  بلکه دربرگیرندة تمام شهروندان، اعم از مسلمان و غیر ،شود مین
روابطی است که بایـد در آن، افـراد رعایـت     ترین مهمها با یکدیگر از منظر اسالم، از  انسان

التودد إلی الناس «در برخی روایات همچون  68حال یکدیگر را نموده، در تداوم آن بکوشند.
پس شامل مسـلمانان و   .مطرح شده است» ناس«مودت و مهرورزي دربارة  69،»لنصف العق

شـود. در   تري در این زمینه دیده می شود. در برخی روایات، عبارات صریح غیرمسلمانان می
کار خیر را در حـق اهـل آن و غیـر اهـل آن انجـام ده؛      «نقل شده است:  روایتی از پیامبر

بـر ایـن    70».اي که اهلش نیست برسد، تو اهل خیر بوده چراکه حتی اگر خیر تو به آن کسی
اساس، حکومت اسالمی گسترة رحمت و مودت خود را گشـوده، شـامل تمـام شـهروندان     

گاهی بایـد همـراه بـا     ،منصبان کند. البته این مطلب منافاتی با این نکته ندارد که صاحب می
  خویی و مهرورزي، غلظت و شدت نیز از خود نشان دهند. نرم

داري و لطـف و مرحمـت در حـق ایشـان از      در برخی از آیات و روایات، به آثار مـردم 
این امـر   ،توان به این نتیجه دست یافت که سوي والیان اشاره شده است. از مجموع آنها می

شود؛ زیـرا   به ثبات هرچه بیشتر در جامعه و استحکام روابط میان مردم و حکومت منجر می
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دانند و دربارة ایشـان   منصبان، خود را جداي از مردم نمی صاحب هرگاه مردم احساس کنند
کنند، قطعاً به سمت ایشان رغبت نموده، زمینۀ کارآمدي بیشـتر نظـام    سوزانه برخورد می دل

یظَ الْقَلْـبِ     رحمۀٍ فَبِما«سازند. در آیۀ شریفۀ  را فراهم می ا غَلـ فَظـ کُنت لَوو ملَه نتل نَ اللّهم
یادآوري کرده است کـه   ، خداوند متعالی، به پیامبر)159عمران:  (آل» حولک منْنفَضُّواْ الَ

هم آینـد و جبهـۀ   شد تـا آنـان پیرامـون آن حضـرت گـرد      موجبخویی در برابر مردم  نرم
  متحدي را شکل دهند.

، در قالب حق رعیت بر والیان، حضرت به مظاهر مختلف در رسالۀ حقوق امام سجاد
اسـت. در فــرازي از    داري والیــان اشـاره، و وجــوب آن را بـر ایشــان تصـریح کــرده    ردممـ 

  فرمایشات حضرت آمده است:
و اما حق رعیتی که تو بر ایشان تسلط داري این است که بدانی آنان بـه دلیـل ضـعف و    

پس واجب است که با ایشان به عدالت رفتـار   .تو هستند  ناتوانی خود و قدرت تو رعیت
برایشان پدري مهربان باشی و جهالتشان را ببخشی و در عقوبتشان عجله نکنی و به  کنی و

  71.ا کرده است، شکرگزاري کنیخاطر قدرتی که خداوند به تو عط
زیستی آنان و همراهی و همدلی بـا اقشـار    داري در میان والیان، ساده یکی از نمودهاي مردم

خداوند مرا امام براي خلقـش  «آمده است:  تر جامعه است. در روایتی از امام علی ضعیف
قرار داد، پس بر من واجب گردانید تا در زندگی، خـوردن و آشـامیدن و پوشـیدن خـود را     
مانند مردمان فقیر قرار دهم تا فقیر به فقرم اقتدا کند و غناي تـوانگران، آنـان را بـه سـمت     

، در خصوص یف انصاريحن بن عثماناي به  همچنین آن حضرت در نامه 72».طغیان نکشاند
  زیستی خود چنین فرمود: ساده

آگاه باش! امام شما از دنیاي خود به دو جامۀ فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. 
دامنی  اما با پرهیزکاري و تالش فراوان و پاك .بدانید که شما توانایی چنین کاري را ندارید

اي نیندوخته، و  ز دنیاي شما طال و نقرهو راستی، مرا یاري دهید. پس سوگند به خدا! من ا
اي نیفـزودم، و از زمـین    ام جامه بر دو جامۀ کهنه .ام هاي آن چیزي ذخیره نکرده از غنیمت

دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیاي شما در چشم من از دانۀ تلخ درخت بلـوط  
  73ناچیزتر است.

روندان خود را متحمل کارهاي سـنگین و  داري والیان این است که شه از دیگر مظاهر مردم
، )286(بقـره:  » والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَۀَ لَنَا بِه ربنَا«خارج از قدرت ایشان نکنند. آیاتی همچون 

عها  ولَا«، )286بقره: » (اللّه نَفْسا إِالَّ وسعها یکَلِّف الَ« سـا إِلَّا ونَفْس ا  «، )233(بقـره:  » نُکَلِّف مـ
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(مائده: » ما یرِید اللّه لیجعلَ علَیکُم منْ حرَجٍ««، )62(حج: » جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ حرَجٍ
ها و ظرفیت افراد اسـت و   ، بیانگر آن است که در دین اسالم، تکالیف، متناسب با توانایی)6

الَ «هد. در آیات متعـددي نیـز عبـارت    کسی حق ندارد فراتر از آن، از کسی مسئولیت بخوا
دهندة آن است که در اسالم هرکس بـه انـدازة    تکرار شده که نشان 74»وسعهانُکَلِّف نَفْسا إِالَّ 
، حکومت اسالمی نیـز بایـد از ایشـان بـه همـان      رو ینا  اش تکلیف دارد. از طاقت و توانایی

  .شان تکلیف بخواهد اندازة ظرفیت و توانمندي

  گيري نتيجه
دهد کـه ابعـاد حقـوق بشـري در      نگاهی گذرا به ساختار تشکیل حکومت اسالمی نشان می

ـ       راحتـی  ه این نوع حکومت فراوان وجود دارد. با توجـه بـه سـاختار حکومـت اسـالمی، ب
توان دریافت که تا چه میزان نگاه حقوق بشري اسالم در تشکیل حکومـت عمیـق بـوده     می

ساالري، ابتنـاي بـر حـق و پویـایی سـاختار، از       محوري، مردم است. توحیدمحوري، والیت
هاي ممتاز حکومت اسالمی است که آن را در ارتباط مستقیم با حقوق متعـالی بشـر    ویژگی

هاي کارگزاران در ساختار حکومتی اسالم نیز حاکی از ارتباط  دهد. همچنین ویژگی قرار می
تأکیـد بـر شـرایطی همچـون تقـوا و       نزدیک چنین ساختاري با حقوق متعالی بشـر اسـت.  

داري،  داري و مــردم عــدالت، علــم بــه قــوانین و احکــام الهــی، کفایــت و کــاردانی، امانــت
سوزي نسبت به رعیت، که در کارگزاران حکومت اسـالمی لحـاظ شـده     ورزي و دل محبت
منظـور تحقـق حقـوق متعـالی بشـر، از       تـا حکومـت اسـالمی بـه     شـود  موجب مـی است، 

 جرایی مناسبی برخوردار باشد.اي اه ضمانت
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