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تأملی بر مفهوم واژه «حکومت» در تعامل با حکومت اسالمی

 .1مقدمه
حکومت اسالمی واژه ای مرکب از «حکومت» و «اسالم» است که يافتن معنای حقیقی آن
واژگان نیازمند مطالعه ای دقیق در اين مفاهیم است ،بخصوص واژه «حکومت» که معموالً با
واژه «حاکمیت» به اشتباه در عوض يکديگر بکاربرده می شود و برخی بابیان مصاديقی از
جلوههای حاکمیت اسالمی مانند احکام قصاص و ...درصدد اثبات حکومت اسالمی برمی آيند،
در حالی که حکومت و حاکمیت دو واژه متفاوت و با مفهومی متفاوتاند ،اين مقاله درپی
بررسی فرضیههای ذيل میباشد:
الف .واژه «حکومت» عبارت است از ساختار ونظام سیاسی يک جامعه که امروزه به شکلهای
جمهوری ،سلطنتی و ...موجود است.
ب.مفهوم حکومت اسالمی در منابع موجود بیشتر از آنکه متوجه ساختاری خاص از اشکال
حکمرانی سیاسی باشد ،ناظر به اهداف حکومت اسالمی است لذا آن ساختار و نظام سیاسی
مطلوب شارع مقدس است که تعداد بیشتری از اهداف حکومت اسالمی را تأمین و محقق
نمايد؛ روش مؤلف توصیفی تحلیلی و ابزار آن کتابخانه ای و رجوع به کتب ،اسناد ومدارک
است.

 .2تبیین واژه «حکومت»
 .1-2مفهوم واژه «حکومت»
واژه «حکومت» در معاجم فارغ از معنای حکومت در شکل فعل گونه آن ،به معنای نظام
سیاسی حاکم به کار برده شده است ،يکی از اين منابع در معنای حکومت مینويسد:
« -1فرمانروايی  -0دستگاه دولتی که بريک کشور يا ناحیه فرمان میراند  -9نظام
سیاسی»(صدری افشار،)022 :1963،فرهنگ لغتی ديگر حکومت را به معنای دستگاه دولتی حاکم
میداند (طبیبیان )319 :1910،و در نهايت فرهنگ فرهیخته به صراحت به تبیین واژه حکومت
میپردازد که حکومت عبارت است از:
«مجموعه ای است متشکل از سازمانهای اداری ،اجتماعی و نیز يک ايدئولوژی سیاسی
مشخص برای پیاده کردن و حفظ اهداف آن ايدئولوژی در جامعه؛ به عبارت ديگر
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ايدئولوژیهای مختلف سیاسی برای اداره جامعه هر يک دستور و راهنمايیهای قانونگذاری،
قضايی و اقتصادی مخصوص به خود دارند ،مانند ايدئولوژی سوسیالیستها يا نا سیونالیستها و
 ...حال مجموعه ارگانها وسازمانهای اداری اجتماعی وابسته به هر يک از اين ايدئولوژیها که
مجموعاً و به طور هماهنگ جامعه را اداره میکنند حکومت آن جامعه يا آن کشور را تشکیل
میدهند»(فرهیخته ،)961 :1911،بنابراين معنای واژه حکومت فارغ از معنای آن در شکل فعل
گونه خود که به معنای داوری ،قضاوت و ...است (معین ،بی تا( )1961،1 :عمید)019 :1933،
(دانشیار( )011 :1931،دهخدا( )3161،6 :1911،طبیبیان( )319 :1910،پرتو،)1،111 :1919،به معنای
ساختار ونظام سیاسی است که در هرجامعه حاکم میباشد که منطقی است که اين ساختار
معموالً متناسب با ايدئولوژی حاکم بر آن نظام سیاسی هماهنگ میگردد.
معاجم عرب زبان نیز همچون منابع فارسی زبان ،برخی حکومت را در معنای قضاوت ،داوری
0
(الحسینی(1)133162،16،الشرتونی)013:1330،
و فصل خصومت ذکر کردهاند
(البستانی 9)091:1312،و برخی ديگرعالوه بر معنای اول ،حکومت را در معنای هیات حاکمه
سیاسی ،نظام ،دستگاه دولتی وسیاسی دانستهاند (مختارعمر( )102 :0223،اللجمی و بن
سالمه( )011 ،9 :1331،معلوف( )106 :1913،معلوف )106 :1913،وذکرنموده اند که واژه حکومت از
ريشه «حَکَمَ ،یَحکُمُ ،حُکماً ،حکومهً» اخذ شده است(مسعود( )630 ،1 :1910 ،ابوالحسن:1932،

.)033الزم به ذکر است که واژه «حکومت» با واژه «حکمت» گرچه در مصدر مشترک هستند
و به لحاظ علم منطق وفلسفه يکی از ارکان حکمت عملی فارغ از تهذيب نفس وتدبیرمنزل،
سیاست مدن است (حائری يزدی1331،م )31:لیکن در ريشه فعل متفاوتند ،چرا که همانطور
که گفته شد همه منابع مذکور حکومت را از ريشه «حَکَمَ ،يَحکُمُ ،حُکماً ،حکومهً» ذکر کردهاند
لیکن «حکمت» از ريشه «حکمَ  ،يحکم ،حُکمًا وحِکمةً ،فهو حکیم» ساخته شده است ،لذا
« 1القضاء فی الشیء بانه کذا ،او لیس بکذا سواء لزم ذالک غیرهام ال؛ هذا قول اهل اللغه وخصّص بعضهم فقال :القضاء بالعدل
نقله االزهری ،جمع الحکومه :حکومات؛ یقال هو یتولی الحکومات ویفصل الخصومات»(الحسینی ،1991،ج )11،،11
«- 2اسم من تحکّم بمعنی فصل الخصومه»(الشرتونی)219،1992،
«- 3مصدر حَکَمَ و اسم من تحکَّم بمعنی فصل الخصومه ومنه الحکومه عند المولَّدین الرباب السیاسه»(البستانی)131،113،،
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گرچه در حکومت نمودن استفاده از عنصر حکمت الزم است لیکن به لحاظ واژه شناسی
واژگان «حکومت» و «حکمت» متفاوتاند ،همچنین الزم است بیان شود که از ديرباز پیرامون
مفهوم واژه «حکومت» اختالف نظر بوده است تاجايی که مؤلف فرهنگ سیاسی معاصر مفهوم
آن واژه را مبهم دانسته است(رابرتسون.)100 :1911،
مفهوم واژه «حکومت» را از «حاکمیت» بايد متمايز دانست ،حاکمیت به معنای «ادعای داشتن
اقتدار سیاسی نهايی است که در رابطه با اتخاذ و اجرای تصمیمات سیاسی تابع هیچ قدرت
برتر نیست»(بابايی )931 :1931،تبیین اين دو مفهوم ضروری است چرا که روشنی هريک به
ديگری وابسته است.

 .2-2تمایز «حکومت» و «دولت»
پیرامون تمايز حکومت ودولت دو نظريه متفاوت بیان شده است ،نظريه اول حکومت را زير
مجموعه دولت واز عناصر سازنده دولت میداند (عمیدزنجانی( ، )161 :1931،هاشمی)120 :1932،
(وفادار)001 :1911،اما دقیقاً در نقطه مقابل  ،نظريه دوم دولت را زير مجموعه حکومت میداند
وبیان داشته« :واژه حکومت1و دولت0در زبان فارسی بدرستی معلوم و مشخص نشده ودر
بسیاری از موارد اين دو واژه به جای هم بکار میروند .در حالی که هر يک از اين دو دارای
ويژگیها و مشخصات کامالً متمايز و جدا گانه ای از ديگری میباشند  ...از واژه حکومت سه
معنا متبادر به ذهن است -1 :عمل حکومت ورهبری  -0رژيم سیاسی  -9ارگانهايی که عمل
حکومت را در يک دولت کشور بر عهده دارند به ويژه ارگانهايی که قوه اجرايی را اعمال
میکنند (مانند شورای وزيران) »(شعبانی ،)03 :1919،البته نظريه اخیرالذکر نظريه شاذی بوده
وفارغ از اختالف نظرهای مذکور نگارنده معتقد است حکومت سخت افزار و دولت همچون نرم
افزاری است که دولت به واسطه آن سخت افزار (حکومت) ،اعمال حاکمیت مینمايد در
مجموع تفاوتهای دولت وحکومت را میتوان به شرح ذيل خالصه نمود:
« .1دولت از چهار عنصر درست شده است که حکومت يکی از اين عناصر چهار گانه است،
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 . 0دولت خالق و آمر حکومت است و حکومت مخلوق دولت و مأمور از طرف آن برای انجام
خدمات مشخصی میباشد،
 .9دولت يک وجود سیاسی غیر قابل تجزيه است و حال آنکه حکومت به سه شعبه مقننه،
مجريه و قضايیه تجزيه شده است،
 .0دولتهای جهان همگی همسان هستند و از چهار عنصر (جمعیت ،قلمرو ،حکومت و
حاکمیت) تشکیل شده،
 .1دولت نهادی کم وبیش دائمی است ولی حکومت دائمی نیست بلکه تغییر میکند،
 .6اقتدار دولت ذاتی ،دائمی ونامحدود است در صورتیکه اقتدارات حکومت ،عاريتی ،موقتی و
محدود است ،دولت حکمران است ولی حکومت حکمران نیست ،قدرت حکمرانی حکومت،
قدرت يک ماموراست نه يک اصیل،
 .1وسرانجام دولت يک وجود مجرد ذهنی است که در دنیای خارج از ذهن قابل رويت و درک
نیست ،ما دولت را باتوجه به عناصر تشکیل دهنده آن مورد تحلیل قرار میدهیم و حال آنکه
حکومت وجود عینی ومحسوس است» (علیخانی ،)12 :1919،اکنون که تمايز حکومت ودولت
مشخص گرديد بايد ذکر کنیم که حاکمیت نیزهمان اعمال قدرت دولت به واسطه حکومت
است (هاشمی.)120 :1932،

 .3مفهوم شناسی «حکومت اسالمی»
 .1-3مفهوم لغوی اصطالح «حکومت اسالمی»
مراد از حکومت اسالمی ،حکومتی است که اعمال اقتدار درآن درساختاری معین به منظور
تحقق وظايف واهداف براساس آموزههای اسالمی است ،بايد توجه داشت که اگر حکومتی
صرفاً قوانینی وضع کند که با احکام دين تعارضی نداشته باشد ،حکومت اسالمی قلمداد
نمیشود بلکه بايد اوالً قوانین با توجه به موازين وچارچوب های کلی شريعت وضع شوند وثانیاً
در مرحله اجرا نیز اين قوانین بر احکام شريعت منطبق بوده و توسط افراد ذی صالح به اجرا
درآيند (شبان نیا.)1:1933،

 .2-3مفهوم اصطالحی واژه «حکومت اسالمی» از منظر اندیشمندان اسالمی
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اکنون که از لحاظ لغوی مفهوم واژگان «حکومت» و «حکومت اسالمی» تبیین شد الزم است
به تبیین اين موضوع بپردازيم که حکومت اسالمی در منظر مولفان وپژوهشگران در چه قالب
وشکلی تبیین شده است ،تفاوت حکومت وحاکمیت اسالمی در اين مطلب می باشد که
حکومت اسالمی چارچوب ،ساختار وسخت افزاری است که به وسیله آن حاکمیت اسالمی
اعمال میشود ،با بررسی نظرات گوناگون پیرامون حکومت اسالمی به اين نتیجه دست خواهیم
يافت که نظرات پیرامون حکومت اسالمی در دوگروه عمده جای میگیرد ،دسته اول آن عده
از انديشمندانی هستند که معتقدند حکومت اسالمی ساختار ومدل سیاسی ويژه به خود دارد
ودسته دوم آن انديشمندانی که معتقدند به علت مقتضای ذاتی حکومت ،دين اسالم نمیتواند
در بردارنده ساختاری ويژه وثابت باشد بلکه دين اسالم آن خطوط ومحور های اصلی حکومت
را ترسیم کرده وشکل حکومت را به مقتضیات زمان سپرده است.

 .1-2-3دین اسالم حائز مدل حکومتی
برخی معتقدند دين اسالم نه تنها دارای مدل و قالب سیاسی حکومتی است بلکه حکومت
نبی اکرم (ص) نیزدارای تفکیک قوا بوده است (العجالنی ،)90 :1903،حسینی طهرانی معتقد
است مدل حکومت اسالمی به گونه ای است که چون وضع قانون در امور جزيیه از شئون
واليت فقیه است لذا اناث نمیتوانند به مجلس شورای اسالمی راه يابند(حسینی طهرانی:1011 ،
 ،)119ديگری حکومت اسالمی را چنین ترسیم نموده که قوه مجريه وقضايیه منتخب مجلسین
(مجلس فتوی ومجلس شورا) باشد (نوری ،)00 :1962،نظری ديگر ولی فقیه را در رأس هرم
قدرت و قوه مقننه را متشکل از چندين مجلس تقنینی وتخصصی میداند ومصوبات مجالس
تقنین را منوط به تنفیذ رهبری دانسته است (مصباح يزدی ،)33 :1963،نظريه ديگر سه مدل
حکومتی در نظر گرفته ،الگوی رياستی مقید به قانون ،الگوی افاضل و الگوی شورايی که در
الگوی شورايی يک نفر که در جهاد قوت دارد همراه فردی که متخصص در فقه واحکام دينی
است بر جامعه رياست میکند (سلمان ،)106-109 :1932،برخی ديگر جمهوری بودن حکومت
اسالمی را صراحتاً نقد کرده وبیان مینمايند که ساختار حکومت اسالمی تجلی گاه حاکمیت
الهی ومتفاوت از همه مدلهای حکومتی است ودر نهايت حکومت اسالمی را حکومت قانون
دانستهاند (بیات .)193-101 :1961،فارغ از تنوع نظرات پیرامون مدل حکومت اسالمی اکثر
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انديشمندان به حکومت اسالمی از منظر سلبی نگاه کردهاند بدين معنی که مدلهای حکومتی
رايج را تک تک بررسی وبه هرکدام نقدی وارد کردهاند ولیکن در نهايت بیان ننمودهاند که با
رد مدلهای حکومتی جاری ،چه ساختاری ايجاباً مدنظر آنها است.

 -2-2-3دین اسالم فاقد مدل حکومتی
برخی از انديشمندان معتقدند دين اسالم ومنابع آن فاقد مدل حکومتی ونظام سیاسی خاصی
است آنها چنین بیان نموده اندکه مدل حکومتی موضوعی است اجتماعی ومنوط به مقتضیات
جامعه که با توجه به رشد سطح روابط اجتماعی با ارتقاء جامعه ،مدل حکومتی نیز ارتقاء
يافته ،لذا دين اسالم که دين خاتم االنبیاء(ص) است ودارای عنصر جاودانگی وجهانشمولی
است ،هرگز نمی تواند ساختاری ثابت ارائه کند چرا که چنین اقدامی برخالف حکمت شارع
بوده ودر طول زمان منجر به ناکارآمدی آن مدل حکومتی می گردد ،بنابراين دين اسالم تنها
اصول وخط مشی کلی حکومت را بیان نموده است ،پژوهشگری ساختار حکومت متاثر از
عوامل اجتماعی متنوعی است لذا نمی توان از يک دين انتظار داشت ساختار حکومتی ارائه
دهد (يوسفی،)161-112 :1933،حسن روحانی معتقد است لزومی ندارد همه امور به نام اسالم
تمام شود ،آيات و روايات اسالمی فاقد شکل خاصی از حکومت بوده لذا بايد به صراحت برای
مردم بیان کرد که سیستم را از غرب اقتباس کرده ايم و (روحانی ،)091 ،1 :1933،عالمه
طباطبايی نیز پیرامون ساختار حکومت اسالمی بیان می نمايد که «در شريعت اسالم،
دستوری مربوط به تعیین يکی از انواع شکل حکومت وارد نشده است وحقاً هم نبايد وارد
شود؛ زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است وطرز حکومت با تغییر وتبديل جامعه ها
به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است»(طباطبايی1936،ق ،)191:شهید مطهری نیز به تبعیت
از استاد خويش معتقد است که هدايت ورهبری مردم دارای شکل وقالب خاصی نبوده چون
اساساً رهبری مردم موضوعی نیست که قابل تعیین ،ترسیم واندازه گیری باشد(مطهری:1936،
،)166-161دين اسالم اساساً صرفاً به بیان احکام پرداخته ولذا به بررسی مصاديق وموضوعات
نمی پردازد وبرهمین اساس است که شهید صدر ساختار حکومت اسالمی را جزء موضوعات
دانسته ولذا معتقد است اسالم موضوعات راتبیین نمی کند بلکه احکام توسط اسالم بیان می
شود و معتقد است «تشکیالت حکومتی در اسالم جزو موضوعات به حساب می آيد ونه جزو
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احکام ،بنابراين بحث موضوع شناختی ،روش شناختی و متدولوژيک برعهده کارشناسان خاص
آن می باشد وقاعدتاً تبیین آن داخل در محدوده وظايف دين نبوده واز شريعت انتظار نمی
رود که شکل دولت اسالمی را بیان نمايد ،بلکه بر اساس شرايط مختلف زمانی ومکانی مطابق
با پیشرفت تمدن های بشری وابزارهای اجتماعی بايد به تدوين شکل مناسب اقدام
کرد(».معموری.)33 :1913،
الزم به ذکر است که تنها انديشمندی که صراحتاً ودر عرصه عمل در راه تحقق انديشهاش
نسبت به حکومت اسالمی گام برداشت ،حضرت امام خمینی (ره) بوده که با استقرار نظام
جمهوری اسالمی نظريه خويش را محقق نمود ،لیکن بايد به اين نکته نیز توجه نمود که
حضرت امام خمینی (ره) نیز گرچه واليت فقیه را به عنوان رأس ومبنای حکومت اسالمی
تبیین نمودند ولیکن در مرتبه اجرايی ومدل وساختار سیاسی يکی از همان الگوهای متداول
جامعه عصر خويش که جمهوری بود را برگزيدند ،ايشان در مصاحبه خبرنگار روزنامه فرانسوی
لوموند نیز صراحتاً به اين امر اشاره مینمايند که جمهوری مذکور در جمهوری اسالمی همان
جمهوری متداول در عرف بین الملل است:
«ــاما جمهوری ،به همان معنايی است که همه جا جمهوری است .لکن اين جمهوری بر يک
قانون اساسیای متکی است که قانون اسالم است .اينکه ما جمهوری اسالمی میگويیم برای
اين است که هم شرايط منتخب و هم احکامی که در ايران جاری میشود اينها بر اسالم
متکی است ،لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا
هست»(خمینی.)013 ،0 : 1913،
آنچه که امروزه به عنوان مدل حکومت اسالمی بعضاً معرفی میگردد مردمساالری دينی است،
نگارنده معتقداست مردمساالری دينی نیز همچون ديگر نظامات يکی از اشکال حکومت دينی
واسالمی بوده ونمی توان گفت که از متون دينی تنها وتنها نظام مردمساالری دينی استخراج
میشود ،لذا در راستای اثبات اين مدعی به بررسی ونقد مستندات مردمساالری دينی
میپردازيم.

 .4نقد ادله قائلین به نظریه اول «دین اسالم حائز مدل حکومتی»
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نظرياتی که ذيل عنوان مذکور مطرح شده است اکثراً حول محور شورايی بودن نظام اسالمی
میباشد که برجستهترين اين نظريات نظريه مردمساالری دينی است لذا در ادامه به نقد ادله
مذکور پیرامون اين نظريه میپردازيم.

 .1-4نقد ادله قرآنی
 .1-1-4آیه  11سوره توبه

1

آيه فوق يکی از مستندات وجود ساختار حکومتی در دين اسالم ويکی از ادله قائلین به
مردمساالری دينی است (ورکیانی ،)11 :1933،شان نزول آيه مربوط به منافقینی است که
حرفهای ناشايست می زدند وبرخی ازآنان ديگری را از اين کارنهی میکردند که شايد
پیامبرآنان را بخاطر سخنانشان عقوبت کندوبرخی ديگر می گفتند اگرهم پیامبرخواست چنین
نمايداز او عذرخواهی می کنیم که پیامبرگوشی شنواست وعذرمارا می پذيرد(طوسی ،بی تا،1 :
( )003ذکاوتی.)190 :1939،عالمه طباطبايی نیز آيه راچنین تفسیرنموده است که پیامبربه جهت
احترام به مخاطب سخنان وی را خوب گوش می دهدولیکن خوب گوش نمودن سخن به
معنی پذيرش صحت يا کذب بودن سخن مخاطب نیست وصرفا به جهت احترام به گوينده
کالم است (طباطبايی ،)032 ،3 :1912،تفسیرنمونه نیز همین نظر را بیان نموده که گوش دادن
پیامبربه سخنان افرادبه منزله عمل نمودن به سخنان گويندگان نیست بلکه درمقام عمل
ايشان طبق فرمان الهی وسخنان مومنان راستین عمل می نمايند(مکارم شیرازی)16 ،3 :1932،
نکته حائز اهمیت آن است که شايد برخی چنین تصور نمايند که اين عبارت اخیر تفسیر
نمونه داللت بر آن نمايد که پیامبر طبق قول مومنان عمل کند واين مطلب را مستمسک
اثبات ساختار مردمساالری دينی نمايند لیکن در مطلب مذکور صاحب تفسیر نمونه بیان
داشته که «سخنان مؤمنان راستین» مورد توجه پیامبر اکرم است لذا اوالً سخنان عموم
1

«ومنهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یومن باهلل و یومن للمومنین ورحمه للذین آمنوا منکم»...

«برخی از آنان کسانی هستند که پیغمبر را آزار کنند و گویند او دهن بین است ،بگو برای شما دهن بین خوبی است به خدا
ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق میکند و برای با ایمانان شما رحمتی است و کسانی که پیغمبر را اذیت کنند عذابی دردناک
دارند»

تأملی بر مفهوم واژه «حکومت» در تعامل با حکومت اسالمی

مومنان را شامل نمیشود وثانیاً در مقام تصمیم گیری پیامبر اکرم به سخنان مومنان راستین
توجه مینمايد وتوجه به سخنان آنان چنین مطلبی را افاده نمیکند که تصمیم گیری پیامبر
اکرم دقیقاً بر مبنای سخنان مومنان باشد والبته شان نزول آيه هم همین مطلب را تصديق
مینمايد که آيه داللت بر سعه صدر حضرت رسول (ص) در تعامل با مردم دارد وداللت بر
ساختار مردم ساالری دينی نمینمايد ،در ديگر منابعی نیزکه نگارنده به آنها رجوع نموده
چنین مطلبی ناظر بر داللت آيه فوق بر مردم ساالری در اسالم نیامده است ،تفسیرمجمع
البیان استماع سخن مخاطب را به منزله پذيرش سخن افراد ندانسته (طبرسی،11 :1962،
،)191تفسیرقمی تايید وتصديق سخن افراد توسط پیامبر را يک تايید ظاهری دانسته ونه
تايیدباطنی وعمل برمبنای سخنان افراد(قمی.)922 ،1 :1961،
بنابراين با بررسی تفاسیر مهم نزد شیعه مشخص گرديد که آيه مذکور صرفاً داللت بر سعه
صدر نبی اکرم (ص) نموده وبه هیچ وجه داللت بر قبول وعملکرد پیامبر براساس سخن
مسلمانان نمی نمايد وچنانچه بپذيريم که ايشان هرسخنی را پس از شنیدن می پذيرفته اند
در حقیقت تفسیری را که مدنظر منافقان است تايید کرده ايم حالیکه پیامبری که نبی رحمت
هستند به جهت احترام به مخاطب باسعه صدر سخن وی را گوش نموده لیکن تايید يا رد
نمی کردند واين امر داللت براخالق نبوی نموده در احترام به مخاطب ولو منافق و داللت
برعملکرد پیامبر براساس آراء جمهور مسلمین نمی نمايد .بنابراين نه تنها صاحب تفسیر
المیزان بلکه مابقی مفسرين نیز هرگز از آيه مذکور مردمساالری دينی و لزوم تبعیت دولت
از افکار عمومی را برداشت ننموده است.

 .2-1-4آیه  151آل عمران

1

« 1فبما رحمه من اهلل لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم و الستغفر لهم وشاور هم فی االمر
فاذا عزمت فتوکل علی اهلل ان اهلل یحب المتوکلین»« ،رحمت خدا تو را با خلق ،مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تند خو
و سخت دل بودی مردم از پیرامون تو متفرق میشدند ،پس چون امت به نادانی در باره تو بد کنند از آنان درگذر و از خدا
بر آنها طلب آمرزش کن و برای دلجویی آنان در کار جنگ مشورت نما لیکن آنچه را که خود تصمیم گرفتی با توکل به
خدا انجام ده که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد و یاری میکند»
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يکی ديگر از مستندات ساختار حکومت مردمساالری دينی آيه مذکور است که به عنوان ادله
مردمساالری دينی مطرح شده است لیکن تفاسیر پیرامون آيه مذکور چنین نگاشتهاند:
مرحوم عالمه طباطبايی پیرامون آيه فوق چنین بیان می نمايندکه دستور الهی به پیامبر
(ص) مبنی بر گذشت از مردم و مشورت با آنها شامل احکام الهی نمیشودودستوربه مشورت
معطوف به عفو مغفرت بوده و««عفو» و «مغفرت» در چارچوب واليت و تدبیر امور عامه بوده،
چون اينگونه امور است که مشورت بر میدارد و اما احکام الهی خیر ،پس عفو و مغفرت هم
در همان امور اداری جامعه است»(موسوی همدانی. )33 ،0 :1910،تفسیرنمونه به قاطعیت بیان
داشته که مشورت شامل احکام الهی نیست و تنها طرز اجرای دستورات و نحوه پیاده کردن
احکام الهی بود و پیامبر تنها در طرز اجرای قانون نظر مسلمانان را میخواست (مکارم
شیرازی )109 /9:1910،تفاسیر تبیان 1ومجمع البیان 0نیز چندين نظر در تفسیر آيه مذکور بیان
داشته که جمع بندی نظرات بدين شرح است:
«1و قوله( :وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ) أمر من اللّه تعالی لنبیه أن یشاور أصحابه یقال شاورت الرجل مشاورة و شواراً و ما یکون
عن ذلک اسمه المشورة؛ و بعضهم یقول المشورة؛ و فالن حسن الشورة و الصورة أی حسن الهیئة و اللباس و إنه لشیر صیر و
حسن الشارة و الشوار :متاع البیت؛ و معنی شاورت فالناً أی أظهرت ما عندی فی الرأی و ما عنده؛ و شرت الدابة أشورها إذا
امتحنتها فعرفت هیئتها فی سیرها؛ و قیل فی وجه مشاورة النبی (ص) إیاهم مع استغنائه بالوحی عن تعرف صواب الرأی من
العباد ثالثة أقوال :أحدها -قال قتادة و الربیع و ابن إسحاق أن ذلک علی وجه التطییب لنفوسهم و التألف لهم و الرفع من
أقدارهم إذ کانوا ممن یوثق بقوله« :و یرجع إلی رأیه».
و الثانی -قال سفیان بن عیینه :وجه ذلک لتقتدی به أمته فی المشاورة و ال یرونها منزلة نقیصة کما مدحوا بأن أمرهم شوری
بینهم .الثالث -قال الحسن و الضحاک :انه لألمرین ،الجالل الصحابة و اقتداء األمة به فی ذلک؛ و أجاز أبو علی الجبائی :أن
یستعین برأیهم فی بعض أمور الدنیا.و قال قوم وجه ذلک أن یمتحنهم فیتمیز الناصح فی مشورته من الغاش النیة.
و قوله« :فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَی اللَّهِ» فالتوکل علی اللّه هو تفویض األمر إلیه للثقة بحسن تدبیره و أصله االتکال؛ و هو االکتفاء
فی فعل مایحتاج إلیه بمن یساند إلیه؛ و منه الوکالة ،ألنها عقد علی الکفایة بالنیابة و الوکیل هو المتکل علیه بتفویض األمر
إلیه؛ و قوله«:إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَکلِینَ» معناه یرید ثوابهم علی توکلهم واسنادهم أمورهم إلی اللّه تعالی»(طوسی ،بی تا.)32 ،3 ،
«« 2وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» أی استخرج آراءهم و اعلم ما عندهم و اختلفوا فی فائدة مشاورته إیاهم مع استغنائه بالوحی عن
تعرف صواب الرأی من العباد علی أقوال (أحدها) أن ذلک علی وجه التطییب لنفوسهم و التآلف لهم و الرفع من أقدارهم لیبین
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 -1مشورت برای پاک ساختن نفوس ايشان و جلب الفت و رفع کدورت و نگرانی آنهاست و
تا بدانند که پیامبر به قول آنها اعتماد دارد و بآراء آنها مراجعه مینمايد.
 -0تا امت در مشاورت به او اقتدا کنند و آن را برای خود نقص و ننگ ندانند.
 -9اينکار برای تجلیل اصحاب بود.
 -0برای امتحان آنها بود تا با مشورت خیرخواه و بدانديش را از هم باز شناسد.
 -1اين مشورت در امور دنیا و نقشههای جنگ و کیفیت برخورد با دشمن است و در چنین
اموری کمک گرفتن از فکر ايشان جايز است(طوسی ،بی تا ،ج ( )90 ،9طبرسی 1910،ش.)312 ،0 ،
جالب توجه آنکه تفاسیر البرهان ونور الثقلین بیان نموده اند که «شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ یعنی
االستخاره» (بحرانی 1016،ق( )123 ،1 ،عروسی حويزی 1011،ق )021 ،1 ،لذا امر به مشورت را امر
به طلب خیر از اطرافیان تفسیر نمودهاند .بنابر اين میتوان گفت آيه مذکور نمیتواند داللت
بر نظام مردمساالری دينی نمايد گرچه بر اهمیت شورا ومشورت تاکید نموده است.
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تفسیر شريف المیزان آيه مذکور را حمل بريکی از صفات مومنین می نمايدکه آنان «هر کاری
میخواهند بکنند ،در بینشان شورايی میشود که پیرامونش مشورت میکنند؛ و از گفتار

أنهم ممن یوثق بأقوالهم و یرجع إلی آرائهم عن قتادة و الربیع و ابن إسحاق (و ثانیها) أن ذلک لتقتدی به أمته فی المشاورة
و لم یروها نقیصة کما مدحوا بأن أَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُمْ عن سفیان بن عیینة (و ثالثها) أن ذلک لیمتحنهم بالمشاورة لیتمیز
الناصح من الغاش (و خامسها) أن ذلک فی أمور الدنیا و مکائد الحرب و لقاء العدو و فی مثل ذلک یجوز أن یستعین بآرائهم
عن أبی علی الجبائی «فَإِذا عَزَمْتَ» أی فإذا عقدت قلبک علی الفعل و إمضائه و رووا عن جعفر بن محمد و عن جابر بن یزید
فإذا عزمت بالضم فعلی هذا یکون معناه فإذا عزمت لک و وفقتک و أرشدتک «فَتَوَکلْ عَلَی اللَّهِ» أی فاعتمد علی اهلل و ثق به
و فوض أمرک إلیه»(طبرسی 1332،ش ،ج .)13، ،2
 « 1وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ» «و کسانی که دعوت پروردگارشان را
اجابت کرده و نماز را برپا میدارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی دادهایم انفاق
میکنند»
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بعضی از ايشان برمیآيد که کلمه «شوری» مصدر است و بنا به گفته آنان معنا چنین میشود:
کار مؤمنین مشاورت در بین خويش است و به هر حال چه به آن معنا باشد و چه به اين معنا،
در اين جمله اشارهای است به اينکه مؤمنین اهل رشدند و کاری میکنند که در واقع هم بايد
بکنند و در به دست آوردن و استخراج رأی صحیح دقت به عمل میآورند و به اين منظور به
صاحبان عقل مراجعه میکنند»(موسوی همدانی 1910،ش.)39 ،13 ،
تفسیرقمی 1و تفسیرالبرهان اساساً مشاوره را تفسیر به مشاوره مردم با امام نموده است
(قمی 1961،ش( )013 ،0 ،بحرانی 1016،ق ،)303 ،0 ،تفسیر تبیان واطیب البیان نیز پیرامون آيه
بسیار مختصر توضیح داده است 0که آيه مذکور داللت برعدم تصمیم گیری فردی وخودسرانه
می نمايد (طوسی ،بی تا( )163 ،3 ،طیب 1913،ش .)033 ،11،مجمع البیان نیزدرتبیین آيه بیان
می نمايدکه مومنین هیچگاه درکارهای خودتکروی نمی کنندوباديگران مشورت می کنندو
«اين آيه داللت دارد بر ثواب مشورت در امور و اهمیت آن ،از پیامبر خدا (ص) روايت شده
است که فرمودند« :هیچگاه شخصی با ديگری مشورت نمیکند مگر آنکه به راه نیک راهنمايی
میگردد( »».طبرسی 1910،ش، )11 ،3 ،تفسیرنمونه درتفسیرآيه فوق به صراحت بیان داشته که
شوری منحصراً در مورد کارهای اجرايی و شناسايی موضوعات است نه در باره احکام که تنها
بايد از مبدء وحی و از کتاب و سنت گرفته شود(مکارم شیرازی 1910،ش،)060 ،02 ،بنابراين
همانگونه که مشاهده میشود حوزه فعالیت شوری نیز منحصراً در محدوده کارهای اجرايی و
شناسايی موضوعات است نه درباره احکام که تنها بايد از مبدأ وحی و از کتاب و سنت گرفته
شود ،از مجموع تفاسیر ذکر شده میتوان گفت که آيه مذکور داللت بر مردم ساالری دينی
به معنی متداول امروز نمینمايد.

«1وقوله :وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ قال :فی إقامة اإلمام وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُمْ أی یقبلون ما أمروا به و یشاورون
اإلمام فیما یحتاجون إلیه من أمر دینهم کما قال اهلل «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ»»
(« 2وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُمْ) أی ال ینفردون بأمر حتی یشاوروا غیرهم ،ألنه قیل :ما تشاور قوم إال وفقوا ألحسن ما یحضرهم
(وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ ینْفِقُونَ) فی طاعة اللَّه و سبیل الخیر»

تأملی بر مفهوم واژه «حکومت» در تعامل با حکومت اسالمی
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اما استدالل به آيه فوق به جهت اثبات مردمساالری دينی بدين شیوه که قیاس اولويت
بنمايیم که در موضوع جدا نمودن طفل از شیر دعوت به مشاوره بین پدر ومادرشده حال به
طريق اولی اداره حکومت که مهمتر است نیز بايد براساس شورا صورت گیرد (ورکیانی1933،
ش ،)00،اينگونه استدالل به نظر میرسد خالی از اشکال نباشد چرا که بايد گفت قیاس اولويت
زمانی جايگاه دارد که دو موضعی که نسبت به يکديگر مقايسه میشوند از يک سنخ باشد
بطور مثال در آيه شريفه «ال تقل لهما اف» دو موضوعی که بايکديگر مقايسه میگردد عبارت
است از  )1اف گفتن به پدر ومادر  )0گفتن سخن ناروايی ديگر (به غیر از اف) به پدر ومادر،
در اين مقال هردو موضوع از يک سنخ هستند ،لیکن قیاس اولويت صورت گرفته در مورد آيه
مذکور ،دو موضوع آن  ،از يک سنخ نیستند ،دو موضوعی که به اشتباه در آن قیاس صورت
گرفته عبارت است از  )1لزوم تصمیم با مشورت پدر ومادردرمورد از شیر گرفتن نوزاد  )0لزوم
تصمیم با مشورت شهروندان در امور عمومی ،همانگونه که مشاهده میشود دو موضوع مذکور
از يک سنخ نبوده ونیست وچنانچه بخواهیم اينگونه توجیهات قائلین به مردم ساالری دينی
را قیاس اولويت بدانیم پس میتوان اين چنین هم قیاس نمود که «اگر در مسئله ای ساده
مانند از شیرگرفتن کودک آن هم از ناحیه پدر ومادر که به فرزند خويش عشق میورزند وهمه
گونه احتیاط الزم را نسبت به سرنوشت او به کار میگیرند و بر فرض اينکه در اين زمینه
سهل انگاری شود درصد احتمال اينکه جان کودک از جهت زودبازگرفتن از شیر ،به خطر
بیفتد بسیار کم است و  ...حال اگر در چنین زمینه ای وبا چنین شرايطی تصمیم گیری
« 1وَالْوَالِدَاتُ یرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  ...فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا « » ...مادران ،فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند ،برای کسی
که میخواهد شیر دادن را کامل کند و صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را به شایستگی عهده دار است هیچکس بیش
از توانش مکلف نمیشود ،هیچ مادری به سبب طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند ،به سبب فرزندش ،وارث نیز مانند این
را بر عهده دارد اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر بگیرند گناهی بر آنان نیست و اگر خواستید
برای فرزندان خود دایه بگیرید ،اگر فردی را که در نظر میگیرید به شایستگی به او حقی بدهید گناهی بر شما نیست ،از خدا
بترسید و بدانید که خدا بینای اعمال شما است».
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مشروط به مشورت پدر ومادر باشد ،در اجرای حدود هم (که جان ومال وناموس مردم مطرح
است واشتباه در آن به زيان همه اعضای جامعه میباشد) به طريق اولی بايستی مشروط به
مشورت باشد» حالیکه همگان مطلع هستیم که چنین قیاس اولويتی کامالً اشتباه است وشور
ومشورت در احکام شرعی ورود نمیکند؛ بنابراين میتوان گفت قیاس اولويت صورت گرفته
فاقد وجاهت علمی است ومی بايستی دو موضوعی که مقايسه میگردد حتماً از يک سنخ
باشد ،بنابراين در قیاس اولويت قطعیت الزم است چرا که معنای قیاس اولويت عبارت است
از سرايت حکم از موضوعی به موضوع ديگر به اولويت قطعی مانند اينکه خداوند فرموده به
پدر و مادر اف نگويید «فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» که اين جمله به اولويت قطعی ،داللت بر حرمت
ناسزا گفتن به آنان میکند.
 5-1-4آیاتی که داللت بر لزوم پایبندی به بیعت مینماید يکی ديگر از ادله قائلین به
مردمساالری دينی آياتی است که داللت بر لزوم پايبندی به بیعت می نمايد از جمله آيه دهم
سوره فتح، 1آيه دوازدهم سوره ممتحنه0وآيات نود ويک ونود ودوم سوره نحل.9
1سوره فتح آیه « ،1،ان الذین یبایعونک انما یبایعون اهلل یداهلل فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه ومن اوفی بما
عاهد علیه اهلل فسیوتیه اجراً عظیماً» «کسانی که با تو بیعت میکنند (در حقیقت) تنها با خدا بیعت مینمایند و دست خدا باالی
دست آنهاست پس هر کس پیمان شکنی کند ،تنها به زیان خود پیمان شکسته است و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا
بسته وفا کند ،بزودی پاداش عظیمی به او خواهد داد».
2سوره ممتحنه آیه « ،12یا أَیهَا النَّبِی إِذَا جَاءَک الْمُؤْمِنَاتُ یبَایعْنَک عَلَی أَنْ لَا یشْرِکنَ بِاللَّهِ شَیئًا وَلَا یسْرِقْنَ وَلَا یزْنِینَ وَلَا یقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یفْتَرِینَهُ بَینَ أَیدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا یعْصِینَک فِی مَعْرُوفٍ فَبَایعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
» «ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند ،دزدی و زنا نکنند،
فرزندان خود را نکشند ،تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته ای مخالفت فرمان تو نکنند،
با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است!»
3

 .سوره نحل آیات  91و « ،92وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیمَانَ بَعْدَ تَوْکیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیکمْ کفِیلًا إِنَّ

اللَّهَ یعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾91وَلَا تَکونُوا کالَّتِی نَقَضَتْ غزلها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثًا تَتَّخِذُونَ أَیمَانَکمْ دَخَلًا بَینَکمْ أَنْ تَکونَ أُمَّةٌ هِی
أَرْبَی مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا یبْلُوکمُ اللَّهُ بِهِ وَلَیبَینَنَّ لَکمْ یوْمَ الْقِیامَةِ مَا کنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿« »﴾92به پیمان خدا وقتی که پیمان بستید وفا
کنید و قسمها را از پس محکم کردنش که خدا را ضامن آن کردهاید مشکنید که خدا میداند چه میکنید و چون آن کس که

تأملی بر مفهوم واژه «حکومت» در تعامل با حکومت اسالمی

اما پیرامون آيات مذکور که در مورد لزوم پايبندی به بیعت ازجانب قائلین به مردمساالری
دينی ذکر شد همانگونه که خود قائلین به مردمساالری هم ذکر بیان نموده اند مستند چنین
لزوم پايبندی به بیعت ،آياتی است که از لزوم پايبندی و وفاء به عهد سخن میگويد
(ورکیانی 1933،ش ،)06،بنابراين به نظر میرسد چنین آياتی ارتباطی به مردمساالری دينی ندارد
بلکه خدواند متعال میفرمايد هرگونه پیمان وعهدی که منعقد شد طرفین الزم است بدان
پايبند ومتعهد گردند حال اين پیمان وعهد خواه بین کافر ومسلمان باشد خواه بین حاکم
وشهروندان ،مهم آن است که همانگونه که خداوند در آيه  0و  9سوره صف فرموده «یا ایها
الذین امنوا لم تقولون ماال تفعلون ،کبر مقتاً عنداهلل ان تقولوا ماالتفعلون» «ای کسانی که ايمان
آوردهايد! چرا سخنی می گويید که عمل نمیکنید؟! ،نزد خدا بسیار موجب خشم است که
سخنی بگويید که عمل نمیکنید!» (الصف 0،و  ،)9افراد چنین نباشند که امروز سخنی بگويند
وفردا بر خالف آن عمل نمايند چرا که بسیار نزد خداوند قبیح وزشت است که آدمی سخنی
بگويد که بدان جامه عمل نمیپوشاند لذا خداوند فرموده است «اوفوا بالعقود» به پیمان وعقود
پايبند باشید خواه اين پیمان بین ملت ودولت باشد خواه بین يک کودک و والدينش ،بنابراين
آيات مذکور پیرامون لزوم پايبندی به بیعت و ذم کسانی که بیعت شکنی میکنند ربطی به
مردمساالری دينی نداشته وهدف بیان لزوم وفای به عهد بوده نه ذکر وتايید مردمساالری
دينی ،البته بايد متذکر شد به نظر يکی از فقهاء «از ادله مشروعیت بیعت و انتخاب حاکم
استفاده می شود که در حکومت دينی ،مردم صاحب اصلی قدرت وحکومت ومنشا مشروعیت
ومقبولیت حاکمیت می باشند وهرآنچه را از قبیل مصالح ومنافع ملی تشخیص دادند می
توانند در میثاق بیعت خود با حاکمان قرار دهند»(منتظری1931 ،ش ،)60 :لیکن استدالالت
مذکور شايد اراده مردم در شکل گیری حکومت رانشان دهد لیکن مقدمتاً دين اسالم ساختار
سیاسی خاصی را ارائه نمی کند  ،ضمن آنکه آيات مذکور ابتدائاً مبحث بیعت را مطرح ننموده
رشته خود را از پس تابیدن پنبه و قطعه قطعه کند مباشید که قسمهایتان را ما بین خودتان برای آن که گروهی بیشتر از گروه
دیگر است دستاویز فریب کنید .حق اینست که خدا شما را به قسمها امتحان میکند و روز قیامت مطالبی را که در مورد آن
اختالف داشتهاید برایتان بیان میکند».
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بلکه صرفاً بیان آن مطلب است که اکنون که بیعتی منعقد شده ،آن بیعت نبايد بالوجه شکسته
شود ونقض عهد گردد واال هیچگاه در آيات مذکور پیامبراکرم(ص) مامور به بیعت بامردم
نشده اند وصرفاً به بیان لزوم پايبندی به پیمان وعهد منعقد شده تاکید شده است.

 .2-4نقد ادله روایی (سنت ونهج البالغه)
آنچه که قائلین به مردم ساالری دينی به عنوان احاديث مثبت مردم ساالری دينی بیان
میکنند (ورکیانی 1933،ش ،1)01،همگی داللت بر حسن و نیکو بودن مشاوره مینمايد ولیکن
اين مطلب که شخص ملزم به تبعیت از نتیجه حاصل از مشاوره باشد ،از ظاهر احاديث استنباط
نمیشود ،ضمن آنکه استناد به سیره پیامبر در جنگ خندق ،احد و ...گرچه نشان دهنده عمل
پیامبر اکرم (ص) بر اساس مشورت است لیکن آنکه باچه کسانی مشورت شده وآيا از همه
 1ورکیانی ،محمدابراهیم 1311( ،ش) ،مردمساالری دینی ،مجموعه مقاالت دومین همایش ،ج  ،3دفتر نشر معارف ،تهران،
«اذا کان خیارکم امرائکم واغنیائکم سمحائکم وامرکم شوری بینکم فظهر االرض خیر لک من بطنها واذا کان امرائکم شرارکم
واغنیائکم بخالئکم ولم یکن امرکم شوری بینکم فبطن االرض خیر من ظهرها» (تفسیرابوالفتوح رازی ،ج  ،3ص  ،231ونیز
ر.ک :تحف العقول ،ص  31وسنن ترمذی ،ج  ،1ص )929؛ هنگامی که بهترینهای شما زمامدار شما باشند وثروتمندان شما
با گذشت های شما باشند وکارهایتان به صورت شورایی شکل بگیرد در آن زمان زندگی بر روی زمین بهتر است از مردن
وبه درون زمین رفتن وهنگامی که بدها زمامدار وثروت در اختیار انسانهای بخیل شما بود وکارهایتان خارج از اصل شورا
شکل بگیرد ،مرگ به زندگی در جامعه ترجیح دارد ،سید بن طاووس در کشف المتحجه از کتاب رسائل شیخ کلینی از علی
(ع) چنین روایت میکند :قدکان رسول اهلل (ص) عهد الی عهداً فقال :یابنی ابیطالب لک والء امتی فان ولوک فی عافیه واجمعوا
علیک بالرضا فهم بامرهم وان اختلفوا علیک فدعهم وماهم فیه  ...کشف المتحجه ،ص  ،211چاپ  ،1339تحقیق محمد
الحسون ونیز ر.ک :مستدرک الوسایل ،ج  ،11ص  ،13ونیز سیدبن طاووس از کتاب خصائص از علی (ع) روایت دارد که
پیامبر به من فرمود که هیچ فردی را به سوی خود نخوانم تا خود آنها به من رجوع نمایند  ...زیرا مثل من مانند کعبه است
که مردم نزد او میروند واو نزد کسی نمیرود ،همان منبع ،همان صفحه ونیز زمخشری در کشاف ،ج  ،1ص  ،131از پیامبر
اکرم روایت نموده که پس از نزول آیه  199آل عمران فرمود :ان اهلل و رسوله لغنیان عنها ولکن اهلل جعلها رحمه منه فمن
المستشار منهم لم بصدم رشداً ومن ترکها لم یعدم فباً ،خداوند ورسولش از مشاوره بی نیازند ولی خدا آنرا به عنوان براعت
وضع فرمود ،بنابراین هرکس که بشوری عمل کند هیچ مرحله ای از هدایت را از دست نداده وهرکس که از آن دوری کند از
هیچ مرحله ای از گمراهی به دور نخواهد ماند.
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افراد در جامعه آن زمان نظر خواهی شده يا از سران قوای نظامی وجنگجوها ،مشخص نیست،
گرچه برخی منابع هم ذکر کردهاند که پیامبر مشورتش را با يک حلقه خاصی از اصحاب
برجسته انجام میدادند واينگونه نبوده که مشورت با تک تک افراد جامعه صورت پذيرد،
«پیامبر برای مشورت با اصحابش عالقه وافر ودلبستگی وتمايل کامل داشت در اين تمايل
حضرت به مشورت با اصحاب بخاطر کمک خواستن وچاره جويی از نظر يارانش نبود زيرا آنچه
به او الهام میشد حضرت را از رأی ايشان بی نیاز میکرد ،هدف پیامبر اين بود که اصحاب
خود را به کارهای پسنديده آشنا کند ونشان دهد که مشورت حائز اهمیت است وفضیلت آن
را به مردم زمان بیاموزد ،مردانی که مجلس شورای پیامبر (ص) را تشکیل میدادند يازده نفر
از اصحاب آن حضرت بودند که عبارتاند از حمزه ،جعفر ،ابوبکر ،عمر ،علی ،عمار ،ابن مسعود،
حذيفه ،ابوذر ،المقداد ،بالل»(العجالنی،)91 :1903،امر به معروف ونهی از منکر نیز ظاهراً به هیچ
وجه داللت بر مردمساالری دينی نمیکند چرا که امر به معروف ونهی از منکر يک مفهوم
کلی بوده و ابزار اجرايی خاصی مثالً شورا و ...برای آن تعیین نشده است ومی تواند مصاديق
متعددی داشته باشد که لزوماً به شورا منتهی نمیشود وحتی خود شورا نیز لزوماً امر به
معروف ونهی از منکر نیست بلکه وسیله ای است جهت کشف خواستههای عموم افراد شورا؛
مضامین گهربار نهج البالغه نیز بر دودسته است دسته اول آن متونی از نهج البالغه است که
به مذمت پیمان شکنی پرداخته که توضیحش را مفصالً ذيل آيه  12سوره فتح بیان نموديم
که پايبندی به بیعت بدان علت است که خداوند فرموده است «اوفوا بالعقود» وبیعت نیز يکی
از انواع عقد وپیمان است ودين مبین اسالم نه تنها بیعت امام وامت را الزم الوفاء میداند بلکه
معتقد است مسلمانان بايد به پیمان وعهدی که حتی باکافران نیز منعقده نموده پايبند باشند
که سیره حضرت رسول اکرم (ص) در پايبندی به پیمان ايشان با کفار مکه ،خود حاکی از
اهمیت عمل به عهد وپیمان در اسالم است .همانگونه که خداوند در آيات  0و  9سوره صف
بر تطابق کردار وگفتار تاکید نموده اند 1لذا خداوند فرموده است «اوفوا بالعقود» به پیمان
«1یا ایها الذین امنوا لم تقولون ماال تفعلون ،کبر مقتاً عنداهلل ان تقولوا ماالتفعلون» (الصف 2،و  )3ای کسانی که ایمان آورده
اید چراسخنی می گویید که بدان عمل نمی کنید،بسیار قبیح است نزد خدا که سخنی بگویید که بدان عمل نمی کنید.
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وعقود پايبند باشید خواه اين پیمان بین ملت ودولت باشد خواه بین يک کودک ووالدينش،
بنابراين مضامین مذکور پیرامون لزوم پايبندی به بیعت وذم کسانی که بیعت شکنی میکنند
ربطی به مردمساالری دينی نداشته وهدف بیان لزوم وفای به عهد بوده نه ذکر وتايید
مردمساالری دينی .تنها متنی از نهج البالغه که حسب ادعای قائلین به مردمساالری دينی
(ورکیانی 1933،ش)91،داللت بر آن ساختار حکومت مینمايد نامه ششم نهج البالغه است:
«با من همان مردمی که با ابوبکر ،عمر وعثمان بیعت کردند با همان شرايط بیعت کردهاند
بنابراين حاضران در آن بیعت حق انتخاب ديگری را ندارند وغائبان نیز حق اعتراض ندارند،
زيرا شورا حق مهاجر و انصار؛ يعنی مردم حاضر در مدينه است ،بنابراين هنگامی که آنان
برفردی اتفاق کردند واو را به رهبری برگزيدند ،رضايت الهی نیز درباره آن حاصل است وبه
همین علت اگر کسی با تهمت به آنان از اطاعت خارج شود ويا درصدد بدعتی باشد ،مهاجر
وانصار اورا به آنچه از آن خارج شده باز میگردانند و اگر حاضر به اطاعت رأی اکثريت نباشد
با او مبارزه خواهد شد ،چه اينکه چنین شخصی از سیره مومنان خارج شده وراهی جداگانه
برگزيده است و خداوند نیز مطابق نیت او با او عمل خواهد کرد وسرانجام او ،ورود به جهنم
است»(1نهج البالغه ،نامه )6؛ از مهمترين ادله قائلین به مردمساالری دينی ،نامه ششم نهج البالغه
است که مدعی هستند داللت بر مردمساالری دينی میکند لیکن نگارنده هرچقدر هم که
برمتون دينی و ...مسلط باشد نمیتواند همچون مترجم نهج البالغه محمددشتی به تبیین
نهج البالغه پردازد ،وی در توضیح نامه مذکور چنین می نگارد« :اين سخن امام علیه السالم
روش استدالل و مناظره بر اساس باورهای دشمن است ،زيرا معاويه به واليت وامامت امام علی
علیه السالم ونصب الهی وابالغ رسول خدا صل اهلل علیه وآله اعتقاد ندارد وتنها در شعارهای
خود ،بیعت مردم وشورای مسلمین را مطرح میکند ،امام در استدالل با معاويه ناچار معیارهای
مورد قبول او را طرح میفرمايد که اگر بیعت را قبول داری مردم با من بیعت کردند واگر شورا
را قبول داری ،شورای مهاجر وانصار مرا برگزيدند ،ديگر چه بهانه ای میتوانی داشته
«1انه بایعنی القوم الذی بایعوا ابابکر وعمر وعثمان علی مابایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار وال للغائب ان یرد
وانما الشوری للمهاجرین واالنصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً کان ذلک اهلل رضی فان خرج من امرهم خارج بطعن
او بدعه ردوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المومنین و واله اهلل ما تولی»
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باشی؟!»(دشتی 1913،ش .)031،آيت اهلل مکارم شیرازی نیز اين چنین بیان داشته که «شکی
نیست که اين روايات به جهت جدال ومماشات با دشمن وبه سبب مقبولیت در نزد آنان بیان
شده است ،دلیل بر اين مطلب خطبههای ديگر نهج البالغه چون خطبه شقشقیه است(»...مکارم
شیرازی ،بی تا ،)109 ،1 ،لذا مجموع ادله مذکور پیرامون مردمساالری دينی نیز مثبت ادعا مطرح
شده نبوده ونمی تواند مردمساالری دينی را به عنوان يک ساختار حکومتی اثبات وتايید
بنمايد ،دراينباره آيتاهلل سید کاظم حائری چنین بیان میکند که «اگر اسالم نظام حکومت
را بر محور شورا استوار کرده ،آن را سنگ اصلی بنای اين ساختمان قرار داده است ومشروعیت
قدرت وواليت را تشکل آن بر اساس شورا دانسته است طبیعتاً بايد پیامبر بزرگ دين با بیانات
گوناگون امت اسالمی را به اين حقیقت واقف گردانده ومسلمانان را از اصول وفروع وجزئیات
اين قانون مهم آگاه سازد  ،زيرا امری به اين اهمیت وگستردگی لزوماً بايد برای عموم تشريح
گردد ،اما ما در اسالم يعنی در قرآن وسنت نبوی ،نشانی از اين بیانات نمیيابیم ،اينک واقعیت
موجود را براساس نظريه ياد شده چگونه میتوانیم توجیه کنیم»(حائری 1913،ش،)19،وی در
منبعی ديگر پیرامون آيه شورا بیان داشته که «تفسیر اين آيه شورا به انتخابات و رأی گیری
خطای آشکار است ،تفسیر هر آيه بايد به گونه ای باشد که در زمان صدور فهمیده میشود نه
با اصطالحات زمان تفسیر ،در نتیجه انتخابات ،رأی گیری ،دموکراسی ،از اين آيه فهمیده
نمیشود ،چراکه در عصر صدور چنین چیزی فهمیده نمیشد ،آنچه در آن زمان از آيه به
دست میآمدروشن گری درپرتو مشورت میان انديشهها بوده است وبس» (حائری 1010،ق.)16 ،

نتیجه گیری
درمجموع میتوان گفت ادله مطرحشده میتواند ممدوح بودن شورا را تأيید واثبات کند اما
مثبت نظام مردمساالری دينی نیست ،بهرحال آنچه بايد بدان توجه نمود اين مطلب است که
بدان علت که دين اسالم دين خاتم بوده ومدعی جهانشمولی در تمامی زمانها است نمیتوان
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مصداقی را به عنوان نظام حکومتی تنظیم نمايد که با گذشت زمان ناکارآمد جلوه کند بلکه
دين اسالم کلیات را مطرح نموده و تعیین مصاديق را برعهده خود مکلف قرار داده است وآيات
مذکور صرفاً داللت بر ممدوح بودن شورا ومشورت مینمايد ومثبت يک نظام سیاسی خاصی
نیست ،چرا که نظام سیاسی با تغییر بافت وساخت جمعیتی متحول میگردد .دين اسالم
کلیات واصول حکومت را بیان نموده که «الملک يبقی مع الکفر و ال يبقی مع الظلم» لذا يکی
از مهمترين معیارها ،عدم وجود ظلم در يک جامعه است حال حکومت اگر هزاران نام اسالمی
ودينی هم شعار خويش قرار دهد وظلم بر آن غلبه کند محکوم به فناست ،لذا در مبحث
حکومت اسالمی بايد به اين نکته توجه نمود که مباحث مشروعیت حکومت وکارآمدی
حکومت اسالمی دو موضوع مجزا است برخی متاسفانه گمان میکنند به محض آنکه ايراد
مشروعیت حکومت حل گشت ،مشکالت جامعه نیزحل میشود ،چه بسا نظامی صددرصد
مشروع باشد اما کارآمد نباشد و لذا با شکست واضمحالل مواجه شود ،مشروعیت حکومت در
مفهوم شرعی بودن آن حکومت منجر به کارآمدی نمیشود ،اين ترکیب نیروی انسانی
وساختار ونظام سیاسی ومديريتی است که منجر به کارآمدی میشود ،در مقام مثال حکومت
به مانند اتومبیل میباشد ،اتومبیلی که فاقد مجوزتردد (فاقد مشروعیت) است اساساً حق تردد
در جاده و  ...را ندارد وحال که مجوز گرفت بازهم به معنی حرکت ونتیجه خوب ووصول به
مقصد نیست ،اتومبیل هم بايد ساختار فنی سالمی داشته باشد وهم راننده ماهر وکارآزموده،
حکومت زمانی که مشروعیت يافت به مانند اتومبیلی است که مجوز گرفته باشد ،يک نظام
اجتماعی وسیاسی برای رسیدن به مقصود خود که سعادت دنیوی واخروی است ،بايد نیروی
انسانی کارآمد ومتخصص نیز دارا باشد ،اما رکن سوم در وصول به مقصد آن است که اتومبیل
ومرکب از لحاظ فنی نه تنها نقص نداشته بلکه کارآمد و با راندمان باال عمل کند ،ساختار
ومدل سیاسی که حکومت اسالمی در طی طريق از آن استفاده میکند نیز به مانند همان
اتومبیل است وبه همین دلیل است که در مبانی اسالمی هم از مشروعیت سخن گفته شده
وهم از نیروی انسانی ،چون اين دو عامل با گذشت زمان تغییر نمیکند ،آن همه صفاتی که
ويژه کارگزاران حکومت اسالمی بیان شده همه دال برموضوع نیروی انسانی است ،اما در متون
دينی هیچگاه سخن از مدل حکومت مطرح نشده است ،چرا که راکب (نیروی انسانی) ومجوز
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حرکت (مشروعیت) ثابت اما مدل وسیله نقلیه و مرکب (مدل حکومت) در طول تاريخ تغییر
میکند ،گاه بخاطر بدايت امر ،مرکبی ساده کفايت نموده وگاه بخاطر مقتضیاتی ،ايمنترين
وسیله نقلیه مدرن نیز کفايت نمیکند واين چنین است علت عدم تبیین ساختار نظام سیاسی
در دين اسالم ،حالیکه مبانی مشروعیت وصفات کارگزاران حکومت اسالمی به وضوح مشخص
گرديده است.

 کتابنامه:
*قرآن کریم
 .1صدری افشار ،غالمحسین 1963( ،ش)،فرهنگ زبان فارسی امروز ،چاپ اول ،نشر کلمه ،تهران.
.0

طبیبیان ،سید حمید 1910( ،ش) ،فرهنگ الروس ،چاپ چهارم ،امیرکبیر ،تهران.

 .9فرهیخته ،شمس الدين 1911( ،ش) ،فرهنگ فرهیخته ،چاپ يکم ،زرين ،تهران.
.0

معین ،محمد( ،بی تا) ،فرهنگ فارسی معین ،چاپ  06امیر کبیر ،تهران.

.1

عمید ،حسن 1933( ،ش) ، ،چاپ اول ،فرهنگ نما ،تهران.

.6

دانشیار ،جواد 1931( ،ش) ،فرهنگ نامه پارسی آریا ،فرهنگ مردم ،اصفهان.

.1

دهخدا ،علی اکبر 1911( ،ش) ،لغت نامه دهخدا ،چاپ دوم از دور جديد ،دانشگاه تهران ،تهران.

.3

طبیبیان ،سید حمید 1910( ،ش) ،فرهنگ الروس ،چاپ چهارم ،امیرکبیر ،تهران.

 .3پرتو ،ابوالقاسم 1919( ،ش) ،فرهنگ پهلوی ،چاپ اول ،اساطیر ،تهران.
 .12الحسینی الواسطی الزبیدی الحنفی ،محب الدين ابی فیض سید محمد مرتضی ،)1330( ،تاج
العروس من جواهر القاموس ،دراسه والتحقیق علی شیری ،دارالفکر ،بیروت.
 .11الشرتونی ،رشید ،)1330( ،اقرب الموارد فی فُصح العربیه والشوارد (جزء االول) ،طبعه
الثانیه ،مکتبه اللبنان ،بیروت.
 .10البستانی ،المعلم البطرس ،)1312( ،محیط المحیط (قاموس مطوّل اللغه العربیه) ،مکتبه
اللبنان ،بیروت.
 .19مختار عمر ،احمد ،)0223( ،معجم اللغه العربیّه المعاصره ،الطبعه االولی ،عالم الکتب ،القاهره.
 .10اللجمی ،اديب ،بن سالمه ،البشیر ،)1331( ،معجم اللغه العربیه عالم المعرفه ،الطبعه االولی،
المحیط ،بیروت.
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 .11معلوف ،لويس 1913( ،ش) ،المنجد ،چاپ اول ،فرحان ،تهران.
 .16معلوف ،لويس 1913( ،ش) ،المنجد ،چاپ اول ،فرحان ،تهران.
 .11مسعود ،جبران 1910( ،ش) ،فرهنگ الفبایی الرائد ،چاپ اول ،ترجمه رضا اترابی نژاد ،انتشارات
آستان قدس رضوی ،مشهد.
 .13ابوالحسن ،فهری 1932( ،ش) ،فرهنگ المحیط ،موسسه چاپ وانتشارات يادواره کتاب ،تهران.
 .13حائری يزدی ،مهدی1331(،م) ،حکمت حکومت،شادی ،بی جا.
 .02رابرتسون ،ديويد 1911( ،ش) ،فرهنگ سیاسی معاصر ،مترجم کیاوند ،عزيز ،البرز ،تهران.
 .01بابايی ،پرويز 1931( ،ش) ،فرهنگ اصطالحات ومکتبهای سیاسی ،چاپ اول ،نگاه ،تهران.
 .00عمید زنجانی ،عباسعلی 1931( ،ش) ،مبانی حقوق اساسی ،چاپ اول ،مجد ،تهران.
 .09هاشمی ،سیدمحمد ،حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی ،چاپ اول ،میزان ،تهران.
 .00وفادار ،علی 1911( ،ش) ،حقوق اساسی و تحوالت سیاسی ،چاپ دوم  ،1911شروين ،تهران.
 .01شعبانی ،قاسم ،)1919( ،حقوق اساسی ،اطالعات ،تهران.
 .06علیخانی ،محمد 1919( ،ش) ،حقوق اساسی ،چاپ اول ،دستان ،تهران.
 .01هاشمی ،سیدمحمد ،حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی ،چاپ اول ،میزان ،تهران.
 .03شبان نیا ،قاسم ،)1933( ،حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسالمی ،معرفت سیاسی،
سال دوم ،شماره دوم ،پايیز وزمستان .1933
 .03العجالنی ،منیر ،عبقریه االسالم فی اصول الحکم« ،ترجمه قسمتی از کتاب عبقريه االسالم فی
اصول الحکم» به راهنمايی استاد زين الدين زاهدی ،نگارش سعداهلل فراقی ،مشهد ،دانشکده
الهیات ومعارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد 1903،ش.
 .92حسینی طهرانی ،سید محمدحسین ،والیت فقیه در حکومت اسالمی ،تهران ،انتشارات موسسه
ترجمه ونشر 1011 ،ق.
 .91نوری ،يحیی ،حکومت اسالمی ،چاپ دوم ،تهران ،مرکز انتشار بنیاد علمی اسالمی مدرسه
الشهداء 1962 ،ش.
 .90مصباح يزدی ،محمدتقی ،حکومت اسالمی و والیت فقیه ،چاپ اول ،تهران ،سازمان تبلیغات
اسالمی 1963 ،ش.
 .99سلمان ،محمد ،اندیشه سیاسی ابن رشد (ابوالولید محمدبن احمدبن رشد) ،چاپ اول،
پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی ،قم ،موسسه بوستان کتاب 1932 ،ش.
 .90بیات ،اسداهلل ،نظام سیاسی اسالم ،تهران ،سروش صدا وسیما 1961 ،ش.
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 .91ورکیانی ،محمدابراهیم 1933( ،ش) ،مردمساالری دینی ،مجموعه مقاالت دومین همايش ،ج ،9
دفتر نشر معارف ،تهران.
 .96طوسی ،محمدبن حسن( ،بی تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .91ذکاوتی قراگزلو ،علیرضا 1939( ،ش) ،اسباب النزول (ترجمه ذکاوتی) ،چاپ اول ،نی ،تهران.
 .93طباطبايی ،محمدحسین 1912( ،ش) ،تفسیر المیزان ،مترجم مکارم شیرازی ،ناصر ،مرکز نشر
فرهنگی ،تهران.
 .93مکارم شیرازی ،ناصر 1932( ،ش) ،تفسیر نمونه ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 .02طبرسی ،فضل بن حسن 1962( ،ش) ،ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،چاپ اول،
انتشارات فراهانی ،تهران.
 .01قمی ،علی بن ابراهیم 1961( ،ش) ،تفسیر قمی ،دارالکتاب ،قم.
 .00موسوی همدانی ،سید محمدباقر 1910( ،ش) ،ترجمه تفسیر المیزان ،دفتر انتشارات
اسالمی جامعة مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .09مکارم شیرازی ،ناصر 1910،ش ،تفسیر نمونه ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران.
 .00طوسی ،محمد بن حسن( ،بی تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .01طبرسی ،فضل بن حسن 1910( ،ش) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،انتشارات ناصر خسرو،
تهران.
 .06بحرانی ،سید هاشم 1016(،ق) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،چاپ اول ،بنیاد بعثت ،تهران.
 .01عروسی حويزی ،عبد علی بن جمعه 1011(،ق)،تفسیر نورالثقلین ،چاپ چهارم،اسماعیلیان ،قم.
 .03موسوی همدانی ،سید محمد باقر 1910( ،ش) ،ترجمه تفسیر المیزان ،دفتر انتشارات اسالمی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .03قمی ،علی بن ابراهیم 1961( ،ش) ،تفسیر قمی ،دار الکتاب ،قم.
 .12بحرانی ،سید هاشم 1016(،ق) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،چاپ اول ،بنیاد بعثت ،تهران.
 .11طوسی ،محمدبن حسن( ،بی تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .10طیب ،سید عبد الحسین 1913( ،ش) ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،انتشارات اسالم ،تهران.
 .19طبرسی،فضل بن حسن1910(،ش)،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،انتشارات ناصرخسرو ،تهران.
 .10مکارم شیرازی ،ناصر 1910،ش ،تفسیر نمونه ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران.
 .11ورکیانی ،محمدابراهیم 1933( ،ش) ،مردمساالری دینی ،مجموعه مقاالت دومین همايش ،ج ،9
دفتر نشر معارف ،تهران.
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 .16ورکیانی ،محمدابراهیم 1933( ،ش) ،مردمساالری دینی ،مجموعه مقاالت دومین همايش ،ج ،9
دفتر نشر معارف ،تهران.
 .11منتظری ،حسینعلی1931(،ش) ،رساله حقوق ،چاپ چهارم ،سرايی ،تهران.
 .13ورکیانی ،محمدابراهیم 1933( ،ش) ،مردمساالری دینی ،مجموعه مقاالت دومین همايش ،ج ،9
دفتر نشر معارف ،تهران،
 .13العجالنی ،منیر 1903( ،ش) ،عبقریه االسالم فی اصول الحکم ،پايان نامه ،ترجمه قسمتی از
کتاب عبقريه االسالم فی اصول الحکم ،به راهنمايی استاد زين الدين زاهدی ،نگارش سعداهلل
فراقی ،دانشکده الهیات ومعارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد.
 .62ورکیانی ،محمدابراهیم 1933( ،ش) ،مردمساالری دینی ،مجموعه مقاالت دومین همايش ،ج ،9
دفتر نشر معارف ،تهران.
 .61دشتی ،محمد 1913( ،ش) ،ترجمه نهج البالغه ،چاپ اول ،انتشارات سید جمال الدين
اسدآبادی ،قم.
 .60مکارم شیرازی ،ناصر( ،بی تا) ،انوار الفقاهه ،کتاب البیع ،منشورات موسسه امیرالمونین (ع) ،قم
 .69حائری ،سید کاظم 1913( ،ش) ،بنیان حکومت در اسالم ،مترجم حسن طارمی راد ،چاپ دوم،
کوير ،تهران.
 .60حائری ،سیدکاظم 1010( ،ق) ،والیه االمر فی عصر الغیبه ،چاپ اول ،مجمع الفکراالسالمی ،قم
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