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  133-151صفحات: 
  30/3/1393 ؛ تاریخ پذیرش نهایی:  26/1/1393 تاریخ دریافت:

  

  
  (ره) ینیمالصدرا و امام خم شهیدر اند یرهبر حکومت اسالم تیو مشروع تیمقبول

  
  

  ** انیعباس جوارشکدکتر   /*فرزانه رنجبرزاده 
  
  

  چکیده
از نظـر مالصـدرا و امـام  یرهبر حکومت اسالم تیو مقبول تیمفهوم مشروع یمقاله حاضر درصدد بررس

است که از نظر مالصدرا و امـام  یحاک قیتحق يهاافتهیاست.  یلتحلی – یفی(ره) به روش توص ینیخم
و  یم الهـیحکـ بت،ی( ص) ودر عصر امامت، امام معصوم و درعصر غامبری(ره) در عصر رسالت، پ ینیخم

 یانتصـاب هیـها، نظرآن یاسیس شهیاند يقرار دارد. از محتوا یاسیدر رأس نظام س طیمجتهد جامع الشرا
گـرفتن  دهیـناد يبـه معنـا يبودن رهبر یقابل استخراج است. البته انتصاب بتیدر عصر غ يبودن رهبر

 ياریـاست. اگـر  تیاهم ائزدر مقام ثبوت و نقش مردم در مقام اثبات ح یبلکه انتصاب اله ست،یمردم ن
بر  یمبتن یاسیوجود نظام س نیاعمال قدرت کند. با ا تواندینم يدر عرصه رهبر یمردم نباشد رهبر اله

اسـت تـا  هی(ره) که خود متاثر از حکمت متعال ینیامام خم یاسیس شهیو در اند هیمتعال یاسیحکمت س
  قدم بر دارد.  یبرخوردار است که براساس قانون اله تیاز مشروع یزمان

  
  هاواژه کلید

  .(ره) ینیانتصاب و انتخاب، مالصدرا، امام خم هینظر ت،یمقبول ت،یمشروع
  
  
  

                                                
  franjbarzadehf@gmail.com             ، ایران مشهد یفردوسدانشگاه ، المللنیب هیحکمت متعال يدکتر يدانشجو*

    ، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس، اتیاله گروه اریاستادعلمی و عضو هیأت**



 ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 1393  تابستان، 24، شمارهششمفصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال 

 134

  مقدمه 
 بـراي و سـو یـک از مـادي نیازهـاي تـأمین بـراي کـه است معنوي و مادي موجودي انسان

 در هاانسـان روازایـن دارد، نیاز هاحکومت تشکیل به دیگر، سوي از رستگاري و تعالی به رسیدن
 و حکومت نوع به نگرش. نیازمندند حکومت به خود هايآرمان و اهداف تحقق براي هازمان همه

 از مشـروعیت مفهوم. دارد بستگی هاآن عقاید و هاارزش به جامعه هر افراد نگرش به مشروعیت،
 و فالسفه توجه دیرباز از و است حکومت مسائل ترینبنیادي و سیاسی علوم مفاهیم تریناساسی

 خصـوص ایـن در متعـددي سـواالت. اسـت داشته معطوف خود به را سیاسی علوم اندیشمندان
 رهبـر آیـا گیـرد؟می نشـات کجا از اسالمی حکومت رهبر مشروعیت اینکه جمله از است مطرح

 الهـی مشـروعیت داراي اینکـه یا است مردم مقبولیت وامدار را خود مشروعیت اسالمی حکومت
 امـام و مالصدرا. اندکرده ارائه مختلفی هايدیدگاه خصوص این در اسالمی فالسفه و فقها است؟

. هسـتند نظر و راي داري خصوص این در که اندشیعه اسالمی متفکران ترینبارز از) ره( خمینی
 ابتـدا تحلیلـی توصیفی روش اساس بر متفکر دو این هايدیدگاه بررسی راستاي در حاضر مقاله

 خمینـی امـام و مالصدرا منظور سپس پردازد،می مقبولیت و مشروعیت فقهی مفهوم توصیف به
 ایـن در توجـه مـورد نکتـه ترینمهم کند؛می تشریح را اسالمی حکومت رهبر مشروعیت از) ره(

 حکومـت رهبر مشروعیت تطبیقی مطالعه کرد، تلقی تحقیق این نوآوري را آن توانمی که مقاله
 از قـرن سـه بـه نزدیـک فاصـله بـه کـه است اسالمی متفکر دو هاياندیشه و آراء میان اسالمی
  . اندزیستهمی همدیگر

  مفاهیم -1
 از منظـور اسـت الزم اسـالمی حکومـت رهبـر مقبولیـت و مشـروعیت مفهـوم بررسی براي

 و مقبولیـت مشروعیت، مفهوم مبحث این در راستا همین در. شود تبیین مقبولیت و مشروعیت
  .  گیردمی قرار بررسی مورد اسالمی حکومت رهبر

  مشروعیت -1-1
 اسـت درسـت و روشـن راه معنـی به شرع ریشه از جعلی مصدر لغوي نظر از مشروعیت واژه

 یعنـی مشـروع. است مشروع کلمه از و صناعی مصدر فارسی در مشروعیت. )41: 1358 ایزدي،(
 راه ترسـیم و دادن نشـان معنـی بـه شـرع قرآن و دینی متون در و باشد جایز شرع مطابق آنچه
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 معنـی ایـن به مشروعیت .)51: 1385 روزبه،( شودمی برده کار به معنوي و مادي از اعم روشن،
 و داوطلبانـه شـکل بـه و بشناسـند رسـمیت بـه را حاکم سیاسی قدرت حقانیت مردم که است

 امـا .)185: 1374 بخشی، آقا ؛ 477: 1377 کواکبیان،( بگذارند اجرا به را آن تصمیمات اگاهانه
 در واژه ایـن. باشـد مجـاز آن، دادن انجـام کـه شـودمی اطـالق فعلی به فقه در مشروعیت واژه

 است مشروع یا نظام فقهی، مشروعیت در. است متمایزي وجوه داراي فقهی و سیاسی هايحوزه
 و اسـت ارزشـی و هنجاري امري مشروعیت از نوع این. نیست بردار تشکیک یعنی نامشروع، یا و

 کواکبیـان،(شـودمی کشـف دیـن شناسـانکار و هـافق دسـت بـه که دارد) نص( منبع یک تنها
1377 :477(.  
 اگـر کـه شـودمی تعریـف معنـا بـدین و برندمی نام نیز الهی مشروعیت به مشروعیت این از

 حـق داراي او و دارد مشـروعیت او حکومـت نمـود، معـین حکومت براي را کسی متعال خداوند
 مطلـق ملـک جهان تمام که است اعتقادي فرض پیش این بر مبتنی اندیشه این. است حاکمیت
 کـه خدایی اجازه با مگر ندارد را چیزي در تصرف حق احدي و اوست آن از چیز همه و خداست

 را دیگـران بـر حاکمیـت حـق احـدي و بوده ربوبیت شؤون از حکومت. است همه حقیقی مالک
  . باشد تعالی حق سوي از ماذون آنکه مگر ندارد،

  مقبولیت -1-2
 و حاکمیـت اعمـال بـراي مردم طرف از حاکمان انتخاب و قبول پذیرش، معناي به مقبولیت

 مشروعیت بین غرب سیاسی فرهنگ در .)496: همان(است سیاسی نظام یک دستورهاي اجراي
 از حکـومتی هـر مشروعیت اساس، آن بر چون ندارد، وجود تفاوتی سیاسی نظام یک مقبولیت و

 اسـاس این بر. است مردمی مشروعیت همان مقبولیت از منظور. گیردمی سرچشمه آن مقبولیت
 مشـروع و خـدا برگزیـده او چـون شد، محقق آله و علیه الهصلی اکرم پیامبر زمان در مشروعیت

 مشـروعیتِ منشـأ و اسـت الهـی منصـوب اسـالمی حـاکم حقیقت در. یافت نیز مقبولیت و بود
 مقبولیـت یعنـی دارنـد، نقـش حکومـت بخشـیدن عینیـت در مردم ولی است، شارع حکومت،
 آن خـارجی تحقـق شرط اما است، تأثیربی السالم علیه معصوم امام مشروعیت اصلِ در عمومی،

  . باشدمی
 خصوص در را نقشی همان مردم که باورند این بر معتقدند، فقیه مطلقه والیت به که فقهایی
 بـراي معصـوم امام حضور دوران در که کنندمی ایفا غیبت دوران در اسالمی حکومت مشروعیت
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 معصـوم امام حضور دوران در هم اسالمی حکومت رهبر ها،آن دیدگاه اساس بر. دارد وجود هاآن
 دوران در مـردم واقـع در. گیـردمی الهی نصب طریق از را خود مشروعیت غیبت دوران در هم و

 ،)ره( خمینـی امام(بپذیرند را شرایط واجد فقیه حکومت و والیت که موظفند و مکلف هم غیبت
 منشـاء معتقدنـد، فقیـه والیـت مردمی مشروعیت به که فقهایی مقابل طرف در اما .)40: 1378

 منشـاء شـرایط واجـد فقیـه حاکمیت هاآن نظر به. دانندنمی الهی نصب را فقیه ولی مشروعیت
. اسـت مـردم حق فقیه، والیت مقبولیت حقیقت در. است مردم مقبولیت نیازمند و نداشته الهی
 عبـارتی بـه. دارد همـراه بـه نیز را تکلیف از نوعی مردم، حق نوع این دیدگاه این اساس بر البته

 جهـت ایـن از اسـت حـق. آنان تکلیف هم و است مردم حق هم اسالمی حکومت رهبر مقبولیت
 از مـردم که بگیرد عهده به را اسالمی حکومت رهبري تواندمی زمانی تنها شرایط واجد فقیه که

 مشـروعیت از برخـورداري عـدم دلیل به فقیه که است طبیعی. باشند داشته رضایت وي اعمال
 فقیـه از مـردم چنانچـه که نظر این از است تکلیف و گیرد؛ قرار منصب این در تواندنمی مردمی
 وجـود وي سـوي از اسـالمی حکومـت رهبـري براي مانعی باشند، داشته رضایت شرایط، جامع
 مردمـی مشـروعیت و مقبولیـت هم عمال او بنابراین،. گیرد قرار منصب این در تواندمی او ندارد
    .)496: 1377 کواکبیان،( است تکلیف نوعی او از اطاعت نتیجه در. الهی مشروعیت هم و دارد

  اسالمی حکومت رهبر درباره) ره( خمینی امام و مالصدرا دیدگاه -2
 اندیشـه در را مفهوم همین سپس و مالصدرا دید از اسالمی حکومت رهبر ابتدا گفتار این در

 مقالـه اصـلی موضـوع به پرداختن زمینه بحث این. دهیممی قرار بررسی مورد) ره( خمینی امام
  . کندمی فراهم را اندیشمند دو این دید از اسالمی حکومت رهبر مقبولیت و مشروعیت یعنی

  مالصدرا دیدگاه -2-1
 حرکـت در او سوي به آمده، خدا سوي از که است مسافري انسان متعالیه سیاسی مکتب در
 و هدایت براي مجتهدان و امامان پیامبران،. است انسان سفر مراحل و منازل از یکی دنیا و است

 .)131 - 130: 1371 شـیرازي، صـدرالدین( دارنـد وظیفه خداوند سوي از مسافر این راهنمایی
 کـه چنـان. اسـت مـدعا ایـن کالمـی هاياسـتدالل ساز زمینه تعالی باري عنایت و لطف برهان

 صالح که را کسانی کند،می کمک طبیعت در انسان زیست به باران ارسال با مثالً متعال خداوند
 را انسـان هـدایت الهی رهبران. فرستدمی آنان سوي به کنند معرفی هاانسان به را آخرت و دنیا
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 عـالم و آخـرت و دنیـا سیاست، و دین دنیا، و دین بنابراین،. دارند برعهده وي دنیوي زندگی در
 جسـد چـون هـم شـریعت بدون سیاست. اندهم ملزوم و الزم بلکه و یکدیگر، مکمل معنا و ماده
 متعالیـه، سیاسـیِ حکمـت مکتب در نمونه دولت منزلۀ به ديهادولت بنابراین. است روح بدون

 و خیـر و قیامـت خـدا، سوي به عملی و فکري عناصر همۀ تفکر این در. است مدار غایت دولتی
 اسـت چیزي »خیر« .)568: 1380 شیرازي، صدرالدین( شوندمی تنظیم انسان تکامل و سعادت

 رهبـر و جامعـه دار سـکان توانـدمی اسـت ترنزدیک خدا به کس هر. برساند خدا به را انسان که
 آدمیـان دادن سـوق حکومت، تشکیل و مقرارت و قوانین وضع از اصلی مقصود. باشد آن ديهاو

 معصـوم امام امامت، عصر در و پیامبر رسالت، عصر در مالصدرا دید از. است تعالی باري سوي به
 عـالم سرور ربانی عارف و الشرایط جامع مجتهد الهی، حکیم نیز غیبت عصر در و) السالم علیه(

  . دارد قرار سیاسی نظام رأس در
 مشـهد از دهـم اشراق وي. کندمی یاد اول رئیس عنوان به اسالمی حکومت رهبر از مالصدرا

 شـخص ناچـار وي تعبیـر بـه کـه اسـت داده اختصاص صفاتی بیان به را الربوبیۀ الشواهد پنجم
 هستند صفاتی اول دسته: انددسته دو صفات این. باشد هاآن داراي باید اول رئیس نام به پیامبر

 همـان یـا اول رئـیس اینکـه جملـه از. شوندمی شامل را اسالمی حکومت رهبر اولیه شرایط که
 همچنـین باشـد؛ بالفعل عقل مرتبۀ در و بوده کامل نفسی داراي باید باید اسالمی حکومت رهبر

  . باشد ایراد و اشکال گونه هر فاقد کهمحر و حساسیه قوة نظر از و متخیله، قوة نظر از
 سـلطنت مباشـر اشمحرّکه و حساسه قوة به] اول رئیس: [نویسدمی چنین مورد این در وي

 از را دشـمن کنـد دفـع و کنـد محاربـه خـدا دشمنان با و گرداند، جاري را الهیه احکام و گردد
 تـا کنـد مقاتلـه فاسـقه و ظالمـه و جاهلـه مدینـۀ اهل از فاسقین و مشرکین با و فاضله، مدینۀ

 حکومـت رهبـر ثانویـۀ صـفات و کمـاالت قسـمت در .)563: همـان( خـدا امر سوي به برگردند
 اینکـه از عبارتنـد صـفات این از برخی. شمردمی بر متعددي صفات اول رئیس همان یا اسالمی
 قـوي اشحافظـه باشـد؛ دیگران هايگفته و حوادث از درست فهم و درك داراي باید اول رئیس
 بهرمند بلیغ و فصیح زبان از باشد؛ معتدل مزاجی لحاظ از و بوده سالم و صحیح او فطرت باشد،
    .)490-488 همان:( نباشد شهوتران و حریص اینکه ضمن. بدارد دوست را حکمت و علم و بوده
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  ) ره( خمینی امام دیدگاه -2-2
 ولـی نظریـه« خصـوص ایـن در وي نظریه. است فقیهان حکومت به معتقد (ره)خمینی امام

 افـراد یـا برفرد داشتن سلطه و سرپرستى معنى به والیت اصطالح، در ولی. شودمی نامید »فقیه
 خـاص شخص براى امرى در نظر اعمال و دخالت حق نوعى بیانگر حقیقت در و باشد مى معین
 بـدن در شرع، یا عقل حکم به برغیر سلطه - واو کسر به والیت« که است آن فقها مصطلح. است

 محمـد محمدبن( .»گردد ملحوظ عرضا یا اصالتا تواندمى سلطه این. باشد مى دو هر یا و مال یا
 فـرد سرپرسـتى و تسـلط قـدرت بیـانگر والیـت، تبیینـى چنـین بـا .)210: 1362 العلـوم، بحر

 و اسـت مختلفـى مراحـل و ابعـاد داراى اى سـلطه چنین. است افراد دیگر یا حقیقى براشخاص
 و سرپرسـتی تحـت افـراد همـه منـافع و مصلحت که است این هازمینه همه در آن تحقق شرط
 کشـور سیاسـى رهبـر و زعـیم منصـب و ازمقـام اسالمى، تعبیر در همچنین. گردد حفظ والیت

 کتـاب در. کننـد مـى یـاد امـر ولـى یـا امر، والیت عنوان با است، الزم صفات واجد که اسالمى
 و کشـور اداره و حکومـت یعنـى والیت: «است شده معنا اینگونه والیت ،)ره(امام »فقیه والیت«

    .)56: تا بى خمینى، امام( »مقدس شرع قوانین اجراى
 مـا کـه نیسـت ايتـازه چیـز فقیه والیت موضوع: «فرمایندمی باره این در) ره( خمینی امام

 حرمـت در شـیرازي میرزاي حکیم. است بوده بحث مورد هم اول از مساله این بلکه باشیم آورده
 مسـاله ایـن حـال هر در... بود االتباعواجب هم دیگر فقیه براي بود، حکومتی حکم چون تنباکو
 کـردیم ذکـر را حکومت شعب و دادیم قرار بررسی مورد بیشتر را موضوع فقط ما و ندارد تازگی

 از بسـیاري کـه اسـت همـان مطلـب واال شـود ترروشـن مساله تا دادیم قرار آقایان دسترس در
 والیت به را) ص( اکرم رسول خداوند« ایشان دیدگاه از .)172-173: همان( »اندفهمیده فقیهان

 و) السـالم علیه( طالبابی بنعلی امام ایشان از پس. اندنموده منصوب امت سیاسی امور تدبیر و
 امـروزه. اندشـده منصوب تدبیري والیت به مقدس شارع جانب از) ع( معصوم امامان دیگر سپس

    .)455-488: 1380 خمینی، امام( »هستند عظمی والیت صاحب) عج( زمان امام
 عقـل از که دلیلی و عقلی دلیل معصومین حضرات از منقول متعدد روایات براساس واقع در 

 شـارع سـوي از بشـري جامعـه والیت) عج( زمان امام غیبت زمان در گیرد،می سرچشمه نقل و
 والیـت، جاعـل شـارع،. اسـت شـده تفـویض عادل فقیهان به مردم بالواسطه و مستقیماً مقدس
: 1378 خمینـی، امـام( شـوندمی محسـوب علـیهم مـولی مردم، و منصوب اولیاء عادل، فقیهان

253(.    
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  اسالمی رهبرحکومت مشروعیت منشأ -3
 شـکی کنـیم، تقسـیم) السـالم علیـه( معصوم حضور و غیبت دوره به را سیاسی اندیشه اگر
 عمـده تنهـا بـود، نخواهد مشکلی داراي معصوم امام حضور دوران در سیاسی گفتمان که نیست

 ایـن در. است داده نشان خود از را گوناگونی رویکردهاي که بوده غیبت دوران به نسبت اختالف
 بررسـی بـه هـاآن ضـعف و قـوت نقاط طرح و مختلف يهادیدگاه ارائه ضمن که برآنیم قسمت
  . بپردازیم نیز مقبولیت و مشروعیت خصوص در) ره( خمینی امام و مالصدرا دیدگاه

 وجـود دیرباز از انتخاب و انتصاب عمده دیدگاه دو فقیه والیت و حکومت مشروعیت پیرامون
 در مشـروعیت منـابع از یک هیچ و هستند الهی مشروعیت به معتقد دیدگاه دو هر. است داشته

 شـرط را فقاهت دیدگاه، دو هر آنکه دیگر و ندارند قبول را دمکراسی و لیبرالیستی يهاحکومت
 فقیـه مشـروعیت دوم، دیـدگاه بنابر که است این در آنان جدي تفاوت منتها دانند،می حاکمیت

 الشـرایط، جـامع فقیه اول، دیدگاه بنابر و باشدمی شأنی مشروعیت سنخ از مردم انتخاب از قبل
 هـیچ بر تصریحی) ملی میثاق( سیاسی قانون در اینکه آخر نکته. دارد بالفعل سیاسی مشروعیت

 نظریـه طبـق بر را آن تواندمی هادیدگاه از کدام هر اساس این بر و است نشده دیدگاه دو از یک
 در مـذکور شـرایط واجـد فقهـاي از یکی گاههر: «است آمده اصل این در. نمایند تطبیق خویش

 شـده پذیرفته و شناخته رهبري و مرجعیت به مردم قاطع اکثریت طرف از قانون این پنجم اصل
 بهدارونـد،( »دارد عهـده بـر را کـل از ناشـی يهامسـؤولیت همـهء امر والیت رهبر، این... باشد

  . پردازیممی نظریه دو این به ادامه در .)55 :1378

  انتخاب نظریه -3-1
 بـه. اسـت مردمـی انتخاب سرپرستی، و والیت حقانیت پایگاه که معتقدند نظریه این قائلین

 اختیـارات محـدوده قهـراً و شـودمی انجـام مردم توسط واجدالشرایط رهبر انتخاب دیگر عبارت
 مردم انتخاب به حکومت فعلیت حقیقت در پس. اوست انتخاب نحوه تابع نیز آن مدت و رهبري

 اسـت شـده تعیـین منتخبین شرایط فقط السالمعلیهم ائمه و متعال خداوند ناحیه از و باشدمی
 مـردم، بنـابراین... و مـذکر، تـدبیر، و قدرت فقاهت، عدالت، ایمان، و اسالم عقل،: از عبارتند که

 قـانون براسـاس هـم آنـان تـا گزیننـدبرمی شرایط حایزین میان از را جامعه ولی و مدیر و رهبر
 مـردم انتخـاب و خواسـت و رأي ایـن البتـه. نماینـد ایفا را خویش سرپرستی و فعالیت اساسی
 دخیـل باشد نداشته ناسازگاري دیانت و شرع احکام با و بوده دین اهداف راستاي در که مادامی
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 مـردم حاکمیـت مبنا این در اینکه شود داده تذکر باید اینجا در آنچه. بود خواهد مشروعیت در
 مـردم زیـرا. آن عـرض در نـه اسـت، آن از متـأخر رتبه در و خداوند حاکمیت و والیت طول در

 گونه هر فاقد خدادادي حق از فارغ و نیستند مشروعیت مستقل منبع الهی اذن از مستقل هرگز
  . آیندمی حساب به دینی وجاهت و مشروعیت

 مطهـري، عظـام آیـات یـزدي، حائري مهدي هستند، نظریه این به قائل که کسانی جمله از
 مـردم خود را فقیه اساساً:... نویسدمی زمینه این در) ره( مطهري اهللا آیت. باشندمی... و سبحانی
 نظـارت اسـتراتژي صحیح و درست اجراي براي که است این ایدئولوگ وظیفه. کنندمی انتخاب
 در را هـاکار و شـود دولت رئیس خواهدمی که را کسی و قانون مجري صالحیت او باشد، داشته
 یـک فقیـه والیـت.... دهـدمی قـرار بررسـی و نظارت مورد برساند، انجام به اسالم ایدئوژي کادر

-149: 1368 مطهـري،( نماینـدمی انتخاب مردم خود را فقیه اساساً و تاس ایدئولوژیکی والیت
156(.  

 نظـام: «نویسـدمی خصـوص ایـن در وي اسـت مـردم انتخاب حق به معتقد نایینی میرزاي
 را احکـام و نباشـند آنـان اگر که ايگونه به است قانونگذاري امر بر هافق نظارت گرو در سیاسی

 نظریـه در همفکـرش فقیهان و نایینی مرحوم. »افتدمی الهی مشروعیت از حکومت نکنند تنفیذ
 همـان بـه سیاسـی قدرت مشروعیت در چند هر شناختند، رسمیت به را مردم حقوق تنها خود
  .)97 و 56 و 3 و 2 و 60: 1382 نائینی، غروي( نمودند سلوك سنتی شیوه

 حـاکم کـه اسـت معتقـد »حکومـت و حکمـت« صـاحب یزدي، حائري مهدي این بر عالوه
 دارد، هـم لزوم جنبه که وکالت نوعی ولی والیت این و شودمی برگزیده مردم انتخاب به اسالمی

 قیومیـت، معنـی بـه والیـت کـه بـود متوجه نکته این به عمیق و شایسته طوربه باید. «باشدمی
 در امـر ولی تصرف حق والیت زیرا است، متفاوت سیاسی حاکمیت و حکومت با ماهیتاً و مفهوماً
 خـود امـوال در تصـرف از جهـات از جهتـی بـه کـه اسـت، علیه مولی اختصاصی حقوق و اموال

 امـور تـدبیر و کشـورداري معنـاي بـه سیاسـی حاکمیـت یا حکومت که حالی در است، محروم
 حقیقـی مـالکین کـه مملکـت آن شـهروندان سـوي از باید که است مقامی این و است مملکتی

 بـه حکومـت عبارت، دیگر به. شود واگذار صالحیت ذي اشخاص یا شخص به کشورند آن مشاع
 یـک فـرم در اشخاص، یا شخص با شهروندان، سوي از که است وکالت نوعی کشورداري، معناي

    .)117: 1994 یزدي، حائري( »گیرد انجام ناآشکارا، یا آشکار داد قرار
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  انتصاب دیدگاه -3-2
ــدگاه ایــن ــل نقطــه در دی ــه مقاب ــرار انتصــاب نظری ــه نصــب. دارد ق ــه معنــی ب  منصــبی ب
 اسـت ايعهده و رتبه نصب از منظور معنایی چنین در. است) 138: ق 1418 جوهري،(گماشتن

 صـورت بـاال از همواره انتصاب انتصاب، نظریه در) 1373 دهخدا،. (شودمی مرحمت کسی به که
 و) ص( اکرم نبی به مستقیما جامعه مدیریت و اداره امر در الهی والیت دیگر عبارت به گیرد،می
 معصوم امام سوي از عادل فقیهان غیبت، عصر در و شده واگذار) ع( معصوم امامان به آن از پس

 الهـی والیـت تفـویض در واسـطه مردم انمی این در و هستند جامعه مدیریت امر دارعهده) ع(
 دخـالتی گونـه هـیچ فقیـه ولـی مشروعیت در آنان رضایت و خواست و مردم رأي. بود نخواهند

  . باشدمی واسطه بال و الهی مشروعیتی مشروعیت، این. ندارد
 امـام و مالصـدرا افـراد، ایـن جملـه از. هستند انتصاب نظریه به قایل اکثریت فقها، میان در

 امــام. هســتند) 396: 1362 جــواهر، صــاحب ؛172 -173: تــابی خمینــی، امــام()ره( خمینــی
  . شماردمی وضعی حکم یک را آن و دانسته شرعی منصب را فقیه والیت (ره)خمینی
 خمینی امام دیدگاه از اسالمی حکومت در مردم جایگاه و مشروعیت مبانی خصوص در البته

 مـورد در ایشـان جمـالت و تعـابیر از استفاده با گروهی. دارد وجود گوناگونی هايبرداشت ،)ره(
 انتخـابی والیـت« بـه را امام نظر »اسالمی جمهوري« شعار و مردم نقش و عمومی آراي اهمیت

 کـالم تفکیـک با نیز برخی و .)12: 1381 تاجزاده،؛  52: 1381 برکچیان،(اندنموده تعبیر »افقه
 بـه را وآن نمـوده تلقـی متشـابه مـردم، نقـش زمینـه در را سخنانشان متشابه، و محکم به امام

 اندیشـۀ فهـم معیـار را آن آنگاه و اندداده ارجاع - فقیه ولی بودن منصوب ــ وي کالم محکمات
 صـالحی،( انـدکرده تفسـیر »اقهـف انتصـابی والیـت« را حاکمیت لذا و اندداده قرار امام سیاسی
 مـردم نقـش و اختیـار بـا الهـی تکلیف ترکیب به ایشان کالم از نیز دیگر گروهی .)161: 1377

 ــ انتصـابی« بلکـه مطلـق، انتصـابی نه و مطلق انتخابی نه را ایشان نظر مجموع در و شده قائل
    .)372: 1384 حاتمی،( انددانسته »انتخابی

 کـه چنـان است انتصاب به قائل هم اظهاراتشان، و آرا به توجه با رسدمی نظر به حال، این با
 هـم و اندآورده استدالل مقدس شارع توسط الشرایط، واجد فقهاي عام انتصاب از البیع کتاب در

 عنـوان بـا مسـتقلی بحـث ایشـان چند هر البته. هستند مردم رأي بودن نافذ و انتخاب به قائل
 نظریه اند،کرده اقامه فقیه والیت اثبات براي که ايادله از لیکن اند؛نکرده ارائه انتخاب یا انتصاب
 چنـین در. اسـت انتصـاب نظریـه بـه معتقـد نیـز مالصـدرا. شودمی مستفاد روشنی به انتصاب
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 تبـع بـه و انتصاب نظریه به معتقد دو هر) ره( خمینی امام و مالصدرا که گفت توانمی شرایطی
 و تبیـین مـورد خصـوص ایـن در هـاآن دیـدگاه تفصیل به ادامه در. هستند الهی مشروعیت نآ

  . گیردمی قرار تشریح

  مالصدرا دیدگاه از حکومت رهبر مشروعیت -3-2-1
 این البته. است لطف قاعدة بر مبتنی امامت، درباب شیعه عقلی استدالل مالصدرا، عقیده به
 نکنـد؛ یـا بکنـد تصـرف خواه است، امام وجود اصل مرحلۀ: شودمی استفاده مرحله دو در قاعده
 بـه منـوط امـام ظـاهري تصرف زمینه آوردن فراهم. بردمی سر به غیبت در امام که زمانی مثل

 عنـوان بـه را امـام ظـاهري تصرف شرایط باید که هستند بندگان این حقیقت در. است بندگان
 او به کردن یاري از و بشمارند کوچک را وي نباید عبارتی به. کنند فراهم لطف قاعده از بعد یک

 و انتخـاب لۀامسـ بحث همین در وي چنین، هم .)468: 1366 شیرازي، صدرالدین( ورزند دریغ
 در چـه اگر ندارند، نقشی هیچ امام تعیین در مردم وي، نظر به. است کرده بیان نیز را امام نصب
 نقـش صاحب اجتماعی مقبولیت و کارآیی در لحاظ این از و دارند، نقش امام یاري عدم یا یاري

 نـاگزیر رسـالت زمان از بعد زمانی هر و است، باقی قیامت تا نبوت باطن منزلۀ به امامت. هستند
 علـوم ریشۀ و الهی کتاب علم و کرده پرستش کشفی شهود بر را خداي که است ايولی وجود از

 عمـوم خـواه باشـد، دنیـا و دین امر در امامت و مطلق ریاست را او. باشد او نزد مجتهدان و علما
 انکـارش یـا و باشـند داشـته قبـول را او مردمـان و نماینـد، سرکشی یا کنند اطاعت را او مردم

 چـون هـم نیاورد؛ ایمان او رسالت به کس هیچ چه اگر است، رسول رسول که چنان هم. نمایند
. ننمایـد اطاعـت را او مـردم از نفر یک حتی چه اگر است، امام هم امام چنین، هم. نوح حضرت

 وي. شـودنمی زایـل او از پزشـکی مهارت نبخشید بهبودي و نکرد معالجه را بیماران پزشک اگر
 دانشـمند. 1: اسـت آورده شـرح ایـن بـه نتـایجی مـذکور حـدیث بر خود مفصل شرح پایان در

 و الهـی عرفـان زنجیـرة. 2 اسـت؛ بـزرگ ریاست و دنیا و دین بر والیت را ربانی عارف و حقیقی
 ربـانی عـالم وجـود به آن در انواع بقاي و جهان آبادانی. 3 شود؛نمی قطع گاههیچ مطلقه والیت

 (ع) علـی حضـرت مانند مشهور ظاهري که نیست الزم الهی حجت به قائم این. 4 دارد؛ بستگی
 و علـم. 5 باشـد؛ پوشیده و پنهان که بسا چه باشد، داشته ظاهري خالفت داري عهده هنگام در

  ).  479: همان( شودمی عطا ایشان به متعال خداوند سوي از باره یک به حقیقی بینایی با دانش
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 دانش و تخصص داشتن غیبت عصر در مجتهدان سیاسی زعامت بر اصلی دلیل مالصدرا دید از 
  : نویسدمی چنین خصوص این در وي. است

 تخصـص خـاطر به را] سیاسی والیت[ مقام این امام، و پیشوا و مدار سیاست که است آشکار
 و. نپذیرند یا و دهند فرا گوش را او سخن و بپذیرند او از دیگران خواه است، دارا دارد، که فنّی و

 حـال اسـت، طبیـب دارد، بیمـاران معالجـه در که توانایی و خود دانش و تخصص اثر در طبیب
 شـیرازي، صـدرالدین( نبـرد میـان از بیمـار نبـودن را او بودن طبیب و نباشد یا و باشد بیماري
1371 :61(.  

 زعامـت بـر تأکیـد بـا صـدرالمتألهین. شـد اشـاره آن بـه کـه است لطف قاعدة دیگر، دلیل
 از و گرددمی منقطع جهتی از رسالت و نبوت که بدان: گویدمی چنین غیبت عصر در مجتهدین

 و مبشـرات حکـم) رسـالت و نبـوت قطع از پس( متعال خداي ولی. [...] است باقی دیگر جهتی
 ارشـاد و افتا براي را فتاوي ارباب و( مجتهدین حکم چنین هم و معصومین؛ ائمه حکم و الهامات

 و تأییـد را آنـان حکم ولی فرمود، سلب آنان از را رسول و نبی نام و اسم اما گذاشت، باقی) عوام
 سـؤال ذکر اهل و علم اهل از که نمود مأمور ندارند، الهی احکام به علم که را آنان و نمود تثبیت
 گونـه بـدان) دین احکام خصوص مورد در( معصومین ائمه از پس مجتهدین، بنابراین. [...] کنند

. [...] باشـند داشته اختالف هم با فتاوا در چند هر دهند،می فتوا اند،دریافته اجتهاد طریق از که
 و راه اسـت آنـان دسـت در کـه ايتفصیلیه ادله طریق از مجتهدین از فردي هر براي چنین هم

 حکـم اثبـات در را آن او دلیـل کـه اسـت همان روش و راه آن و است داده قرار منهجی و روش
: 1346 شـیرازي، صدرالدین( است کرده حرام وي بر را راه آن از انحراف و عدول و نموده تعیین
509(.  
 معرفـت داراي که است کسی ازمجتهد صدرالمتألهین مراد که است ضروري نکته این تذکر 
 وي تعبیـر بـه یـا سـاخته خـود انسـانی ایـن بر عالوه و است، آن ابعاد تمامی در اسالم به کامل
 چـون الفـاظی کـه اسـت شـده متـذکر خود آثار سراسر در وي. است ربانی عارف و الهی حکیم
 تحریـف و جعلـی معـانی در نـه رود، کـار به خود اصلی معناي در است الزم شیخ، فقیه، حکیم،

  ).  61 -63: 1371 شیرازي، صدرالدین( شده
 بـر مبتنـی نظـامی کـه اسـت گسـتر فضـیلت و گـر هدایت سیاسی نظام به معتقد مالصدرا

 همـه بـراي چنانکـه« :خـوانیممی چنـین صـدرالمتألهین از اينوشـته در. است الهی مشروعیت
 و والیـان جزئـی، اجتماع هر براي که باید تعالی، حق و ایشان میان است واسطه که است خلیفه
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 اسـت واسـطه ملَـک، کـه چنان و اندعلما و پیشوایان ایشان و خلیفه، آن جانب از باشند امیحک
 ایشـان باشـند، معصـومین ائمه که اولیا، و ملَک میان است واسطه پیغمبر و پیغمبر، و خدا میان

 ولـی بـه عـالم پـس خلـق؛ سـایر و ایشان میان اندواسطه علما و علما، و نبی میان اندواسطه نیز
 در را علما و اولیا و انبیا و مالئکه و تعالی حق به ملک و ملک به نبی و نبی به ولی و است قریب

  .)56: 1380 شیرازي، صدرالدین(»است بسیار تفاوت قرب، درجات
 انتخـاب در مـردم نقش به وي که نیست معنی این به انتصاب نظریه بر مالصدرا تاکید البته

 قلمـرو و گستره لحاظ به را اجتماعی هاينظام وي، نظر از. است تفاوتبی اسالمی حکومت رهبر
 نظـام -1: از انـدعبارت کامل هاينظام. کرد تقسیم غیرکامل و کامل دسته دو به توانمی شمول

 نظـام -2 دارد؛ خود سیطره و پوشش تحت را زمین کره تمامی که است نظامی: جهانی سیاسی
 نظـامی: ملـی سیاسی نظام ـ3 و دارد خود حاکمیت تحت را امتی که نظامی: ايمنطقه سیاسی

 مـراد شـاید کـه دارد خود حاکمیت تحت را جغرافیایی منطقه یک مشخص شهروندان که است
 نظـام -1: از اندعبارت غیرکامل اجتماعی هاينظام اما. باشد امروزه ملی هايدولت شبیه چیزي

 نظـام -4 و کوچـه یـک اجتمـاعی نظـام -3 محله؛ یک اجتماعی نظام -2 روستا؛ یک اجتماعی
  .)56 همان:(خانواده و خانه یک اجتماعی
 و اسـت برخوردار بیشتري اهمیت از که سیاسی هاينظام بنديطبقه در دیگر رویکرد و نگاه

 لحـاظ به سیاسی هاينظام تمایز و تفکیک است، داشته آن به ايویژه اهتمام نیز صدرالمتألهین
 جامعـه هـر وي، اعتقـاد بـه. کنـدمی تعقیب را آن نظامی هر که است اهدافی و غایات ها،ارزش
 و عقایـد برخالف ايحاکمه هیأت کهاین امکان بنابراین دارد، را خودش با متناسب سیاسی نظام

 انتظار توانمی مالصدرا ویژه شناسیانسان نوع از. ندارد وجود عمالً بردارد، قدم اکثریت تمایالت
 هاانسـان خـود بنابراین دارد، راسخ اعتقاد هاانسان بودن مختار به وي. داشت را اينتیجه چنین

 والملکـوت الملک عالم فی ما کل ان اعلم ثم:» کنند زندگی چگونه گیرندمی تصمیم که هستند
 ؛]لـه هاضـطراری فیـه، مطبوعه هفالمختاری]... [لالختیار، مسخّر فانّه االنسان الّا]... [خاص طباع له

 زیـرا انسـان، جـز بـه].... [اسـت ايویژه طبع داراي است، ملکوت و ملک عالم در هرچه که بدان
 و شـده داده قـرار انسـان طبـع در مختاریّـت بنابراین[...]  است خویش نیروي اختیار در انسان

  .)180: 7 ج ،1370 شیرازي، صدرالدین( است گشته او وجود اضطراريِ
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 و درسـت راه الهـی رهبـران و انبیـا ارسال طریق از و لطف قاعده و عنایت براساس خداوند البته
 در مالصـدرا. برگزیننـد را راه ایـن تواننـدمی هاآن و دهدمی نشان هاانسان به را کمال و هدایت

  :  گویدمی چنین آنجامعه مردم تمایالت و خواست با جامعه هر سیاسی نظام تناسب باب
 را والیتـی هرکسـی به - تعالی و تبارك - خداوند که شودمی استفاده معنا این آمد چهآن از
 کـه ذاتی است؛ فطري و ذاتی لهامس یک این واقع، در. است داشته را آن استحقاق که است داده

 مالقات داردوست و داشت را خدا والیت که کسی بنابراین،. کرد اطاعت و شنید را »کن« فرمان
 برخـوردار الهـی والیـت از کسـی چنین کرد، اجرا را دینی تکالیف و شرعی اوامر و بود پروردگار

 تجـاوز شرعی اوامر و دینی تکالیف از که کسی و دهد،می والیت صالحان به خداوند البته و است
 بـا. اسـت کـرده پیـروي را نفـس هـواي و پذیرفته را هاطاغوت والیت و است کرده طغیان کرد،
 را والیتـی اشـخاص، ایـن بـه خداونـد است طاغوتی نفس، هواي از نوع هر براي کهاین به توجه

 و قـرین آن بـا آخرت و دنیا در که است معبودي شخصی، هر براي. اندخواسته خود که دهدمی
 هـواي پیـروي و شـیاطین شـر از را ما خداوند. المبین البالغ إلّا الرسولعلی ما و. است نشینهم

 رحمـت بـا قیامـت روز در کـه کسـانی دهـد؛ قرار خود صالح بندگان از را ما و دهد نجات نفس
  .)46: 5 ج ،1370 شیرازي، صدرالدین( کرد خواهد سرپرستی هاآن از خویش

ه والیـت پذیرش که است معتقد صدرالمتألهین  خـود اراده و خواسـت تـابع طـاغوت یـا اللـَّ
 کـه اسـت ارزشـی پایگـاه همـین از. نهنـدمی گردن اللَّه والیت به صالحان فقط و است هاانسان
 و فاضـله، گـروه دو بـه را سیاسـی هاينظام مسلمان سیاسی فیلسوفان سایر چونهم نیز ایشان

 امـت، بـا پیونـد در خـود اقسام و انواع تمامی در فاضله، سیاسی نظام. کندمی تقسیم غیرفاضله
 تحقـق دنبـال به یکدیگر با تعاون در هااین همه و گیردمی شکل فاضله اجتماع و ریاست مدینه،

 سیاسـی نظـام که حالی در هستند، نهایی کمال و افضل خیر به وصول یعنی غایت، و هدف یک
 غیرفاضـله اجتمـاع و ریاسـت مدینه، امت، با پیوند در... و فاسقه ظالمه، جاهله، از اعم غیرفاضله

  .)4: 1386 زایی،لک( گیردمی شکل
 معصـومین مـورد در اسـم به نصب اسالمی حاکم مشروعیت مبناي بگوییم توانیممی کل در
 و حکومـت تشـکیل امـا اسـت، متعـال خداونـد سوي از فقها مورد در اوصاف به و السالم،علیهم

 مجتهد و امام پیامبر، که است درست. نیست ممکن مردمی پشتوانه بدون سیاسی نظام تأسیس
 بـه وابسـته ظـاهري سـروري. باشـدمی ثبـوت مقـام بـه مربـوط این اما هستند، عالمیان سرور

 دو یـا پایـه دو مالصـدرا نظر مورد سیاسی نظام بنابراین،. است عمومی اقبال و مردمی مقبولیت
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 سـوي از رهبـران و حاکمـان نصـب و مشـروعیت بـه مربوط که الهی پایه و رکن -1: دارد رکن
 اسـالمی حکومـت و سیاسـی نظام تأسیس به مربوط که مردمی پایه و رکن-2 ؛باشدمی خداوند

 انتخـاب مـردم کـه اسـت چیـزي همان ايجامعه هر در والیت و حکومت مالصدرا نظر به. است
 و الهی مشروعیت بر مبتنی نظامی مجتهد، حکیم و امام نبی، سیاسی نظام حقیقت در. اندکرده

  .  است مردمی رضایت و مقبولیت

  ) ره( خمینی امام دیدگاه از حکومت رهبر مشروعیت -3-2-2
 آن از وي. اسـت الهـی دینـی، حکومـت مشـروعیت منشاء که است معتقد) ره( خمینی امام

 بـر و اسـت الهـی مشـروعیت بـه قائل حاکمیت براي که است اسالمی اندیشمندان و فقها دسته
 حاکمیـت او نظـر بـه. دانـدمی پـذیر توجیـه را اسـالمی حکومت بودن مشروع نیز اساس همین

 را کسـی بـر حاکمیت حق خدا جز کسی: «گویدمی زمینه این در. دارد تعلق خدواند به منحصرا
 قـانون و دهـد تشـکیل حکومت مردم براي باید خدا عقل، حکم به ندارد؛ قانونگذاري حق ندارد،
 این که کنیممی اثبات این از پس و کرده وضع که است اسالم قوانین همان قانون اما. کند وضع
 بـودن مشـروع دلیل امام حضرت .)184: 1323 خمینی، امام( »است همیشه و همه براي قانون

 بـه انتسـاب خـاطر بـه کننـدمی عمل قوانین این مجري عنوان به که کسانی همچنین و قوانین
 قـانون حکومـت اسـالمی حاکمیـت: «کنـدمی تصریح خصوص این در وي. است متعال خدواند

 خـدا فرمـان با اسالم قانون. خداست حکم و فرمان و قانون و خداست به منحصر حاکمیت. است
 تـا گرفتـه) ص( اکـرم رسـول از افـراد همه. دارد تام حکومت اسالمی دولت بر و افراد  همه بر

 دار عهـده را خالفـت اکرم رسول اگر. باشند قانون تابع باید ابد تا افراد همه و حضرت آن خلفاي
 هـم آن از بعـد. اسـت داده قـرار خلیفـه را حضرت آن تعالی و تبارك خداي. بود خدا امر به شد

 ابـالغ را خالفـت امر بیابان وسط فوراً که کرد الزام را) ص( اکرم رسول وحی راه از متعال خداي
  ).  54: 1378 خمینی، امام( »کند

 هـر او از غیـر و است مشروع جامعه بر حکومتش که است الهی حاکم تنها پس اساس این بر
 راسـتاي در نیـز را فقیـه والیت وي که آنجا از. نمایدمی معرفی طاغوت را او) ره( امام باشد، که

 امر به اگر. است طاغوت نباشد کار در فقیه والیت: «گویدمی داندمی امام و پیغمبر و خدا والیت
 طـاغوت شـد مشروع غیر وقتی. است مشروع غیر نباشد، فقیه نصب با جمهور رئیس نباشد، خدا

    .)251: 9ج ،1361 خمینی، امام(»است
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 عـالم همـه ایشان. خداست دارد، محوریت که آنچه ،)ره( امام سیاسی اندیشه در کلی صورت به
 حکومـت اگـر اسـت معتقـد رو، ایـن از. دانندمی خداوند به متعلق را... و قانون حکومت، هستی،

  : گویندمی جهت این از. دارد حکومت شیطان و طاغوت مقابل، در نباشد، خدا
 و مقـدس شـرع قبـل از تا دارد، که ارگانهایی و آن شؤون جمیع به حکومت که است واضح«

 اجرائیـه، و قضائیه و مقننه قوه به مربوط کارهاي اکثر نکند، پیدا شرعیت تعالی و تبارك خداوند
 جمیـع بـه دولت دهند، انجام را هاکار الهی شرعیت بدون اگر و... بود خواهد شرعی مجوز بدون
  ).  103: 17ج ،1361 خمینی، امام(.»بود خواهد طاغوتی شؤون
 مشـروعیت داراي امـام حکومـت تحقـق، عدم یا تحقق از جداي) ره( خمینی امام دیدگاه از
 در تنهـا مقبولیـت موضـوع. نـدارد تـأثیري آن مشـروعیت در مقبولیـت عدم و مقبولیت و است

 امـور بـر) ع( امـام الهـی انتصاب عقلی، لحاظ از. یابدمی موضوعیت حکومت امر فعلیت خصوص
 تنهـا وي آراء اسـاس بـر. اسـت مـردم راهنمـایی براي پروردگار جانب از لطفی دنیوي، و دینی

. هاسـتانسان و هسـتی جهان همه خالق و دارد را دیگران بر والیت و تسلط حق متعال خداوند
 حـق... و رضـایت و اجتمـاعی قـرارداد بیعت، با تنها هاانسان و اوست حق اصالتا و ذاتا حاکمیت
 بـر حکومت حق که سوال این جواب اما است، بخشمشروعیت ذات یگانه خداوند. دارند حکومت

. کـرد جسـتجو فقیـه ولـی نظریـه در بایـد را شده سپرده کسی چه به مستقیم صورت به مردم
 گروهـی تنها و گمارندمی والیت به و گزینندمی بر امامان را فقیهان فقیه، والیت نظریه براساس

 هوشـمند، عـادل، فقیهـان دارنـد، را مسـلمین امـور ساماندهی و حکومت تشکیل شایستگی که
  .)465: 2 ج ،1380 خمینی، امام(هستند جامعه دین در بصیر

 نمـود تصـریح نصب دیدگاه و نظریه به »البیع« خود فقهی اثر ترینمهم در (ره)خمینی امام
 خـود يهاپیام و هاسخنرانی کتب در و .)502 و 485 و 480 و 479: 2 ج ،1380 خمینی، امام(

 خمینـی امـام دیـدگاه از .)482: 1 ج ،1379 خمینی، امام(اندنموده اعالم را خویش نظر مجدداً
 والیـت مشـروع، حکومـت شـکل تنهـا رسد،نمی صالح به الهی والیت بدون بشري جامعه) «ره(

 والیـت تحـت نباشـد، عـادل فقیهـان والیت تحت که ايجامعه هر. است انسانی جامعه بر الهی
 خمینـی، امـام( »اسـت طـاغوت کنـد، حکومـت شارع نصب بدون که حاکمی هر. است طاغوت
  .)495 و 472 و 488 و 489: 2 ج ،1380
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 فقیهـان. ندارنـد دخـالتی هـیچ فقیـه ولی عزل و نصب در هرگز علیهم مولی عنوان به مردم
 عـزل خـود به خود فقاهت یا عدالت صفات دادن دست از با و اندشده نصب شارع سوي از عادل

  .  است کوتاه شرعی ولی عزل و نصب از دیگر علیهم مولی همه مثل مردم دست. شوندمی
 اساسـی قانون بازنگري شوراي به خویش حیات روزهاي آخرین در که اينامه در ایشان البته

 دیـدگاه تفسـیر در کـه نمودنـد مردم انتخاب به موقوف را امر ولی حکومت نفوذ داشتند، مرقوم
 سیاسی نظریه از جنبه این احتماال که است شده گفته ،)انتخاب مفهوم بردن کاربه( ایشان اخیر

 نظـر بـه توجـه بـا نیـز رهبري شرایط بحث در. است شده تطور و تحول نوعی دستخوش ایشان
 شـوراي بـه ایشـان نامـه آخـرین مفـاد و امر ولی براي فقهی اعلمیت لزوم بر مبنی ایشان قبلی

 اشـاره رهبـري بـراي مرجعیـت شـرط لزوم عدم به صراحت به آن در که اساسی قانون بازنگري
 نیـز رهبـري هايویژگی و شرایط یعنی زمینه این در ایشان دیدگاه رسدمی نظر به بودند، کرده

 امـري اندیشـه معمـوال که شود تأکید نکته این به است الزم البته. است شده متحول حدودي تا
 اشزنـدگی مختلـف هـايدوران تمامی در که یافت توانمی را کسی کمتر و است متحول و پویا

 سیاسـی يهادیـدگاه تحول و تغییر نیز سیاست عالم در لذا و باشد کامل اياندیشه ثبات داراي
 در اللّـه رحمـه خمینـی امـام اخیـر سیاسی هايدیدگاه این، بر افزون. است طبیعی کامال امري

 جامعه مشکالت و مسائل با عملی و عینی رویارویی و برخورد در و متفاوت کامال سیاسی شرایط
  . است شده ابراز و ارائه اسالمی

  گیرينتیجه
 دو اسـالمی حکومت رهبر خصوص در مشروعیت منشاء خصوص در شد گفته آنچه اساس بر
 تعیـین در مـردم نقـش بر فقها از گروهی انتخاب نظریه در. دارد وجود انتخاب و انتصاب نظریه
 حکومـت رهبـر شـدن منصـوب بـر فقهـا انتصاب نظریه در و دارند تاکید اسالمی حکومت رهبر

 بـدین باشدمی نصب ،)ره( خمینی امام و مالصدرا سیاسی نظریه مبناي. ورزندمی اصرار اسالمی
 ایـن بـر. اندشـده منصوب مردم بر والیت به السّالم علیهم معصومین ائمه جانب از فقها که معنا

 او از اطاعـت بـه ملـزم مـردم نمـود اقامه را اسالمی حکومت و پاخاستبه فقیهی چنانچه اساس
 نظریـه اینکـه بـه توجه با که شد گفته اسالمی حکومت مشروعیت مبناي خصوص در. باشندمی

 مشـروعیت لـذا باشـد،می »نصـب مبنـاي« بر مبتنی مالصدرا و اللّه رحمه خمینی امام سیاسی



 (ره) ینیمالصدرا و امام خم شهیدر اند یرهبر حکومت اسالم تیو مشروع تیمقبول ـــــــــــــــــــــــ

  149

 مـردم راي و نظـر عالیقدر متفکر دو این نظر از حال این با. است الهی ایشان، دیدگاه از حکومت
  . باشد تاثیرگذار تواندمی اسالمی جامعه رهبر تعیین در نیز
  

  منابعفهرست 
  الف) منابع فارسی

  جوان.  شهیانتشارات کانون اند: تهران. تیحکومت و مشروع ).1385(سجاد  ،يزدیا
  . رانیا یمرکز اطالعات و مدارك علم :تهران. یاسیفرهنگ علوم س). 1376ی (عل ،یآقا بخش

  . 19، شماره ماهنامه آفتاب ،»ی(ره)نینزد امام خم تیجمهور« ).1381(محمود  ان،یبرکچ
شماره  ،یفرهنگ هانیک مجله ،»ییحکومت وال تیمشروع نییتب« ).1378ي (بهداروند، محمد مهد

156 .  
 ،»یحکومت انتصاب هیبر نظر ينقد ران؛یدر ا تیامام پرچمدار جمهور« ).1381(ی زاده، مصطف تاج

  . 15، سال دوم، شماره ماهنامه آفتاب
انتشارات  :تهران .عهیش یاسیس شهیحکومت در اند تیمشروع یمبان ).1384( محمد رضا ،یحاتم

  مجد. 
  . يانتشارات شاد :انگلستان .حکمت و حکومت ).م1994( يمهد يزدی يحائر

  انتشارات دانشگاه تهران.. تهران: نامه دهخدالغت ).1373( اکبر یدهخدا، عل
انتشارات کانون  :تهران .اسالم یاسیدر نظام س تیمشروع یمبان). 1385( روزبه، محمد حسن

  جوان. 
، گفتگومجله ، »)وری(محسن کد عهیدولت در فقه ش هیکتاب نه نظر یمعرف). «1377( نصراهللا ،یصالح

  . 20شماره 
و  قیو تعل حیتصح ،ۀیالشواهد الربوب ).1346(  (مالصدرا) میمحمد بن ابراه ،يرازیش نیصدرالد

  انتشارات دانشگاه مشهد.  :مشهد ی.انیآشت نیالدترجمه جالل
موسسه مطالعات تهران:  .یشرح اصول کاف ).1366( (مالصدرا) میمحمد بن ابراه ،يرازیش نیصدرالد

  . یفرهنگ قاتیو تحق
به کوشش و  ،میالقرآن الکر ریتفس ).1370( (مالصدرا) میمحمد بن ابراه ،يرازیش نیصدرالد

  . . قم: بی نا 7لد ، جيمحمد خواجو حیتصح
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ترجمۀ کتاب کسر ، (انیعرفان و عارف نما ).1371( (مالصدرا) میمحمد بن ابراه ،يرازیش نیصدرالد
  .الزهرا(س) : نشرتهران. دارفری)، ترجمۀ محسن بۀیاصنام الجاهل

جالل  دی، قدمه و صححه السالمبدأ والمعاد ).1380( (مالصدرا) میمحمد بن ابراه ،يرازیش نیصدرالد
  قم.  هیحوزه علم یاسالم غاتیدفتر تبل :قمی. انیاآلشت نیالد

ی. قم: محمود طالقان دی، با مقدمه سالمله هیاالمه و تنز هیتنب ).1382( نی، محمد حس ینینائ يغرو
  انتشارات بوستان کتاب. 

  . ینشر ن . تهران:عهیدولت در فقه ش يهاهینظر ).1376(محسن  ور،یکد
 یو انقالب اسالم تیجمهور ت،یو مقبول تیمشروع ت،یجمهور ).1377ی (مصطف ان،یکواکب

  . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم . تهران:(مجموعه مقاالت)
قسمت اول، ، »اسالم یاسیس شهیدر اند يله آزادافهم مس یشناسروش). «1386( فیشر ،ییلک زا

  .  211 ، شمارهپگاه حوزه یاجتماع ،یفرهنگ ،یدتیمجالت عق
  انتشارات صدرا. : تهران. یانقالب اسالم رامونیپ ).1386ی (مرتض ،يمطهر

  نشر ظفر.  : جایب . کشف االسرار ).1323موسوي خمینی(ره)، امام سید روح اهللا (
امام  ينور، مجموعه رهنمودها فهیصح). 1361موسوي خمینی(ره)، امام سید روح اهللا (

: تهران .17و 9لد ج ی،انقالب اسالم یمرکز مدارك فرهنگ يو جمع آور هیته ،(ره)ینیخم
  ی.چاپخانه وزارت ارشاد اسالم یانتشارات شرکت سهام

 و نشر آثار امام میمؤسسه تنظتهران:  .هیفق تیوال). 1378موسوي خمینی(ره)، امام سید روح اهللا (
  (ره). ینیخم

و نشر  میموسسه تنظ . تهران:1جلد  ،لهیالوس ریتحر). 1379موسوي خمینی(ره)، امام سید روح اهللا (
  ).(ره ینیآثار امام خم

 ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ . تهران:عیالب). 1380موسوي خمینی(ره)، امام سید روح اهللا (
  (ره). 

و نشر آثار  میموسسه تنظ. تهران: یحکومت اسالم (بی تا). موسوي خمینی(ره)، امام سید روح اهللا
  (ره). ینیامام خم
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  عربی) منابع ب
 بیروت: دارالعلمالعربیه).  صحاح و اللغه تاج( الصحاحق). 1418حماد ( بن اسماعیل جوهري،

  . للمالیین
  انصاریان. . قم: انتشارات5جلد  ،الفقاه مصباح ).1368( سیدابوالقاسم خویی،
 التراث احیاء دار . بیروت: انتشارات21جلد  ،الکالم جواهر). 1362باقر ( بن محمدحسن جواهر، صاحب

  . العربی
 .الصادق مکتبۀ منشورات تهران:. چهارم چاپ ،3 جلد ،الفقیه بلغه). 1362العلوم ( بحر محمد محمدبن
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