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ماهيت حکم حکومتي در انديشه امام خميني(ره)
عبداهلل حاجي علي
سلمان
مهدي

الالني

قاسمنيا

جاللوند

چکيده
احکام شرعي به مجموعه قوانيني اطالق مي شود که خداوند متعال برراي رسريدن انسران بره
سعادت وضع نموده است .احکام حکومتي در اسالم ،به آن بخش از احکام اطالق ميشود کره
شماي اجرايي و جزئي داشته و از سوي حاکم اسالمي با تبعيت از شريعت و در راستاي احکام
کلي دين ،براي اداره جامعه اسالمي و بر اساس مصالح امت جعل مي گرردد ترا بره سرب

آن

مقدمات سعادت انسان فراهم شود  .اعتقاد به وجود چنين اختياري براي فقيره عرادل رز از
يروزي انقالب اسالمي و توسط امام خميني(ره) برجستگي خاصي يدا نمود .اين مسئله ،ريشه
در انديشههاي بنيادين اي شان از جمله نگاه ويژه بره سي اسرت و گسرتره آن در دامنره احکرام
اسالمي ،نگاه خاص به حکومت و لزوم و اهميت آن در نظام فکري اسالم و نيز نگاه وي به مدل
حکومت در عصر غيبت دارد.

کليدواژگان:

امام خميني(ره) ،حکم حکومتي ،حکم واليي ،سياست ،حکومت.

 استاديار گروه علوم قرآن جامعه المصطفي العالميه
 دانشجوي دکتري مذاه کالمي دانشگاه اديان و مذاه اسالمي (نويسنده مسئول)sgns1349@chmail.ir :
 دانشجوي دکتري فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
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مقدمه
احکام اسالمي که رکن عملي دين است ،در دو بخش عمده فردي و اجتماعي ظهور مييابد.
تبيين احکام فردي در عصر غيبت که از آن به احکام عبادي نيز ياد ميشود ،از آن جهت که
کلي و استنباطياند ،صدور آنها از مراجع فقهي انتظار ميرود .برخالف اين دسته از احکام،
بخش اجتماعي آنها جزئياند و بسياري از آنها از منابع فقهي اسالمي قابل استنباط نيست و
حاکم اسالمي بر اساس مصالح جامعه و امت اسالمي به صدور آنها مبادرت ميورزد .طيف اخير
احکام ،از ارکان حکومت اسالمي و تشکيل جامعه مدني مطلوب و يشبرنده جامعه به سمت
سعادت است و چونان احکام فردي الزم االتباعاند .امروزه اين طيف از احکام اسالمي به احکام
حکومتي و يا احکام واليي شهرت يافتهاند؛ لذا ژوهش يشرو بر آن است تا ضمن بازخواني
احکام اسالمي ،با سيري در بنيانهاي فکري بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران ،ماهيت حکم
حکومتي و واليي و جايگاه آن در نگاه ايشان را مورد واکاوي قرار دهد.

مفهوم حکم
واژه «حکم» در لغت به معناي قضا است و اصل آن ،منع است (مصطفوي ،1360 ،ج )264 :2منعي
که از باب حکمت و براي اصالح باشد (راغ  ،1412 ،ج ،)248 :1ولي در اصطالح ،در معاني
متعددي استعمال شده است؛ ازجمله :در فقه به معناي خطاب شرعي ،فتوا ،داوري قضايي و
دستورهاي واليي و حکومتي آمده است و در علم اصول نيز مشهورترين تعريف آن به خطاب
است (خليلي .)50-48 :1390 ،از سويي در ادبيات ديني« ،احکام» به معناي «قوانين و مقررات
شارع براى مکلفان» نيز هست ،چرا که «احکام» جمع حکم و همانطور که اشاره شد بهمعناى
منع است ،و منظور از آن ،اثبات امرى براى امر ديگر و يا نفى امرى از امر ديگر است .بنابراين،
به قوانين و مقرراتى که شارع براى مکلفان به رسميت شناخته است ،حکم گويند

(مرکز اطالعات

و منابع اسالمي ،ج.)101 :1

اقسام حکم
در خصوص احکام اسالمي ،تقسيمات متعددي بيان شده است که در اين مجال تنها به سه
تقسيم مرتبط با بحث اشاره ميشود:
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الف :حکم تکليفي و وضعي
حکم تکليفي ،حکمي است که بر مبناي مصلحت يا مفسده ،منشأ تکليف است و در قال احکام
خمسه شرعي ظهور مييابد ولي حکم وضعي ،منشأ تکليف نيست؛ مانند مالکيت و زوجيت،
بلکه غالب ًا موضوع حکم تکليفي

قرار ميگيرد (مشکيني..)125-120 :1374 ،

ب :حکم واقعي و ظاهري
حکم واقعي ،حکمي است که از مصدر يقين و علم به واقع صادر ميشود و خود به دو قسم
واقعي اولي و واقعي ثانوي تقسيم ميشود .منظور از حکم واقعي اولي ،حکم جعل شده بر افعال
و ذوات به اعتبار عناوين اولي آنها و بدون هيچگونه قيد و اضطرار و شک در واقع است؛ مانند
حکم وجوب نماز صبح .حکم واقعي ثانوي حکمي است که بر موضوع متصف به اضطرار و اکراه
و مانند آن (بدون شک در واقع) مترت

ميگردد؛ مانند :حکم جواز افطار روزه ماه مبارک

رمضان براي کسي که مانع دارد (همان) .به عبارت ديگر احکام اوليه بر موضوعات خارجي ،با
قطع نظر از عوارض خارج از طبيعت آنها وارد ميشوند؛ مانند :حکم حرمت مردار و خون« ،إِنَّما

حَرَّمَ عَلَيْکُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ» (بقره )173 :و احکام ثانويه ،بر موضوعات خارجي ،با مالحظه عوارض
خارج از طبيعت آنها وارد ميشوند؛ مانند :حليت عارض بر مردار در زمان اضطرار

(مکارم شيرازي،

بيتا ،ج ،)451 :3ولي هر دو ناظر به واقع و علم به آن است.
اما حکم ظاهري ،حکمي است که بدون علم و يقين به واقع و از طريق ادله امارات يا
اصول عمليه جعل ميشود؛ مانند :خبر عادل (خبر واحد) به وجوب نماز جمعه (بهضميمه
تصديق عادل از سوي شارع) ي ا حکم به وجوب نماز جمعه با استفاده از اصل استصحاب ،زماني
که در حکم نماز جمعه شک شود و حالت سابق ،وجوب است (مشکيني.)125-120 :1374 ،

ج :حکم کلي فرعي (فتوي) و حکم واليي (حکم حکومتي)
نظر به غايت احکام الهي ،اصل بر تحقق خارجي و اجراي احکام در گستره اجتماع و امر و نهي
منطبق با آن است .از اين رو گفته شده «الفتوي عباره عن الحکم الکلي الفرعي المستنبط من ادلته ،و

اما الحکم الواليي فهو لمن له الواليه علي االمر و النهي ( »...تبريزي ،1418 ،ج .)436 :3لذا از استنباط و
تبيين احکام ،به عنوان «حکم فرعي» و از خطاب و امر و نهي منطبق بر احکام کلي در مقام
اجرا به «حکم واليي» تعبير شده است .گويي وجود احکام کلي ،بدون مقام واليتي که مجري
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احکام و صاح قدرت امر و نهي است ،نتيجه مرضي حضرت حق را ندارد؛ چون به تعبير عالمه
طباطبايي ،مقام واليت «قوانين ثابته دين را که شريعت اسالم ناميده ميشود و هرگز تغييربردار
نيست ،اجرا نموده و متخلفين را طبق دستورات روشن ديني مجازات ميکند»

(طباطبايي:1388 ،

 .)164-162در حقيقت وجود حاکم اسالمي ،ضمانت اجرايي احکام کلي دين است و اين ضمانت
براي اجراي دين خود مأموريت و وظيفه نخست حاکم اسالمي است و به تبع همين جايگاه
است که خود او منشأ صدور احکام واليي و حکومتي نيز ميشود و «براي اداره امور کليه شئون
اجتماعي جامعه اسالمي به نحوي که مصلحت اسالم و مسلمين است ،احکام و فراميني را که به
حس

تغيير مصالح ،قابل تغيير است ،صادر مينمايد» (همان).

از آنچه گذشت روشن ميشود ،در دو تقسيم نخست« ،حکم» به معناي فتوا و در حوزه
تکاليف فردي بيان شده است و «فتوا» يکي از معاني حکم در ادبيات ديني

است( 1رازى،1408 ،

ج )242 :16که داراي ظاهري انشايي است و از اين جهت ميتوان آن را حکم ناميد؛ لکن از آن
جهت که کلي و مستنبط از ادله شرعي است ،با حکم تفاوت دارد (خليلي .)50-48 :1390 ،در
تقسيم سوم ،حکم به معناي عامتر از فتوا و به معناي خطاب و امر و نهياي که از شئون واليت
است آمده و داللت دارد که حاکم اسالمي ،همانطور که مجري احکام کلي فرعي دين است،
مرجع صدور احکام جزئي و امر و نهي حکومتي نيز هست.

حکم حکومتي
سيره عملي امام خميني(ره) مؤيد اين ديدگاه است که حاکم اسالمي اختياراتي فراتر از احکام
کلي فرعي و به تعبير خود ايشان ،احکام فرعيه الهيه دارد؛ آنگونه که در اسخ به نامه رئيز
جمهور وقت ،يرامون اختيارات حکومت اسالمى ميفرمايد:
اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه باشد ،بايد عرض حکومت الهيه و واليت
مرطرلقره مرفروضه به نبي اسالم (صلي اهلل عليه و آله و سلم) يک ديده بيمعنا و محتوا
براشرد  ...حاکم ميتواند مسجد يا منزلي را که در مرسريرر خيابان است خراب کند و ول

ن إِ ْفکِ ِه ْم لَ َيقُولُو َن
ت َو َل ُهمُ ا ْلبَنُو َن َأ ْم خَ َل ْقنَا ا ْلمَال ِِئکَ َة إِناثا َو ُه ْم شا ِهدُو َن أَال ِإنَّ ُه ْم ِم ْ
 .1با استفاده از ظاهر آيات :فَاسْ َت ْفتِ ِه ْم َأ ِلرَ ِّبكَ الْبَنا ُ
حکُمُو َن (صافات.)154-149 :
ص َطفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنينَ ما َل ُکمْ َك ْيفَ تَ ْ
ولَ َد ال َّلهُ وَ ِإنَّ ُه ْم لَکا ِذبُونَ أَ ْ
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منزل را به صاحبش ردکند .حاکم ميتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدي که
ضرار باشد در صورتيکه رفع بدون تخري

نرشرود ،خرراب کرند .حکومت ميتواند قراردادهاي

شرعي را که خود با مردم بسته است ،در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم
باشد ،يرک جرانربره لغو کند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي ،که جريان آن
مرخرالف مصالح اسالم است ،از آن ،مادامي که چنين است جلوگيري کند .حکومت ميتواند از
حج که از فرايض مهم الهي است ،در مواقعي که مخالف صالح کشور اسالمي دانست ،موقتاً
جلوگيري کند (امام خميني ،1378 ،ج.)452-451 :20

ايشان بر اين باور است که واليت فقيه و حکم حکومتى از احکام اوليه است (همان)457 :؛
لذا اصل وجوب تشکيل حکومت اسالمي از احکام اولي اسالم است و بر اساس اضطرار يا حرج و
مانند آن واج

نشده است (جوادي آملي .)186 :1389 ،بر اين اساس ،وجوب واليت فقها از سنخ

وجوب حکم تکليفي و نيز واقعي اولي خواهد بود ،لکن احکام حکومتي با جعل و انشاء فقيه
حاکم ،موضوعيت يافته و مشروعيت آنها تابع مشروعيت حاکم و اختيارات و واليت مفوضه الهي
به او است .امام خميني(ره) در موارد متعددي اين واليت را براي فقيه حاکم ،گوشزد مينمايد،
آنگونه که ز از معرفي "بازرگان" براي تشکيل دولت ميفرمايد« :مرن بايد يک تنبه ديگرى هم
بدهم و آن اينکه ،من که ايشان را حاکم کردم  ...بهواسطه واليتى که از طرف شارع مقدس دارم،
ايشان را قرار دادم» (امام خميني ،بيتا ،ج)59 :6؛ يا در خصوص مشروعيت رئيزجمهور ميفرمايد:
«[اگر] رئيز جمهور با نص

فقيه (حاکم) نباشد ،غير مشروع است» (همان ،ج.)253 :9

امام خميني(ره) در موضع ديگر و در تبيين روايت وارده که ميفرمايد «الْفُقَهَاءَ حُصُونُ

ن سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا» (کليني ،1407 ،ج)38 :1؛ ايشان تأکيد مينمايد ،فقيه نميتواند حصن
الْإِسْلَامِ كَحِصْ ِ
اسالم باشد ،مگر اينکه حافظ جميع شئون دين باشد (شئوني مانند :بسط عدالت ،اجراي حدود،
اخذ ماليات و صرف آنها در مصالح مسلمين ،نص والت و  ،)...سپز ميفرمايد:
ممکن است گفته شود اسالم همان حکومت با همه شئونات و لوازم آن است و احکام اسالم،
قوانين آن است .بلکه احکام ،مطلوب بالعرض و اموري هستند وسيله ،براي اجراي حکومت و
گسترش عدالت .بنابراين ،اينکه فقيه را دژ اسالم ،همچون دژ شهر بدانيم ،معنايي جز اين ندارد که
فقيه را متولي اسالم بدانيم؛ همچنانکه رسول خدا(صلي اهلل عليه و آله) و ائمه معصومين(عليهم
السالم) واليت دارند بر همه امور سلطاني و حکومتي (امام خميني ،بيتا ،ج.)472 :2
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از عبارت نخست امام(ره) ،ممکن است اينگونه برداشت شود که ايشان احکام حکومتي را از
سنخ احکام اوليه فقهي دانسته که فقيه بايستي آنها را از منابع ديني استنباط نمايد ،لکن دقت در
عبارت دوم که «حاکم فقيه» را حافظ جميع شئون دين معرفي ميکند؛ بلکه اسالم را همان
حکومت با تمام شئون و لوازم آن ميداند ،اين برداشت را منتفي ميکند .به تعبير آيتاهلل مکارم
شيرازي،

«كلّ هذه االمور موكولة إلى نظر السلطان و ولي األمر و تکون من شئون واليته» (مکارم شيرازي ،بيتا:

 )253و اين جمله امام(ره) که فرمود« :حکومت که شعبهاى از واليت مطلقه رسرول اهلل (صرلى اهلل
عليه و آله و سلم) است ،يکى از احکام اوليه اسالم است و مقدم بر ترمرام احرکام فرعيه حتى نماز و
روزه و حج است» (امام خميني ،1378 ،ج ،)452-451 :20اشاره به همين معني است.
توضيح اينکه ،احکامي که از سوي خود حاکم اسالمي صادر ميشود ،گاهي اولي و گاهي
ثانوي است؛ مانند حکم ولي به اينکه «امش

ش

اول ذي الحجه است» که حکم اولي است و

به احکام ثانوي و علل آن ،مانند اضطرار و حرج ربطي ندارد (جوادي آملي)186 :1389 ،؛ لکن
احکام جزيي و حکومتي صادره از سوي حاکم اسالمي که خود به حکم اولي اسالم داراي
حاکميت است ،ميتواند همانند احکام کلي الهي به دليل شرايط خاص ،متصف به ثانويت شوند؛
ولي مقسم اين ثانويت ،احکام کلي نيست ،بلکه خود ،همان شأن واليي حاکم است؛ مانند حکم
حاکم به عدم وجوب خمز در زمان خاص ،به دليل اضطرار يا شرايط خاص مؤمنين .از اين
جهت ،حکم حکومتي بهصورت مبنايي از احکام ثانويه مشهور فقهي متمايز است.

بسترهاي ظهور حکم حکومتي
احکام حکومتي و وقوع عيني آنها ،مانند هر امر وجودي ديگر ،وابسته به معدات و عوامل زمينهساز
آن است .در ادامه ،بسترهاي ظهور اين احکام در سنت عملي امام(ره) و بر اساس بنيانهاي
فکري ايشان در اين زمينه ،مورد کنکاش قرار ميگيرد.
الف) نوع معناي سياست
سياست در لغت عرب به معني «رام کردن و تربيت ستوران و چهار ايان» است .در روايات
معصومين(ع) نيز سياست اينگونه آمده است« :كان بنو إِسراِئيل يَسُوسُهم أَنبياؤهم :أَي تتولى أُمورَهم

كما يفعل األُمَراء و الوُالة بالرَّعِيَّة؛ بني اسرائيل را يامبرانشان سياست و رهبري ميکردند و واليت
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امر آنها را بر عهده داشته ،همانگونه که ادشاهان و امرا بر مردم حکومت ميکنند»؛ و نيز به
معني اقدام براي سامان دادن چيزي به وسيله اموري که آن را اصالح کند و سامان بخشد ،آمده
است (ابنمنظور ،1414 ،ج.)109 :6
در ادبيات فارسي نيز سياست به معناي اصالح امور خلق و اداره کردن امور مملکت،
مراقبت امور داخلي و خارجي کشور و مردمداري آمده است (عميد .)676 :1389 ،اين واژه در
اصطالح ،بهعنوان علم مربوط به دولت ،بهمعناي جاري و سنتي آن استعمال ميشود؛ يعني علم
فرمانروايي بر کشورها ،يا معرفت به اموري که به فن حکومت کردن بر يک کشور و رهبري روابط
آن با ساير کشورها ارتباط دارد (موريز دوورژه .)21 :1387 ،سياست همچنين بهمعناي امور مربوط
به دولت و مشي دولت و تعيين اشکال وظايف ،محتوا و فعاليت دولت است (روزبه ،بيتا .)158 :گاهي
نيز بهمعنايي عام به کار ميرود که همه شئون زندگي فردي و اجتماعي انسان را دربر ميگيرد؛
به تعبير امام حسن مجتبي(ع) ،سياست ،رعايت حقوق خداوند ،حقوق زندگان و مردگان
است(1حکيمى ،1380 ،ج )621 :6و در نگاه معصومين (عليهم السالم) نيز سياست ،تدبير امر دين و
دنياي انسانهاست(2کلينى ،1407 ،ج.)663 :1
در انديشه امام خميني(ره) سياست ،واقعيتي است که همه قوانين اسالم و بهويژه قوانين
اجتماعي آن را شامل ميشود؛ آنگونه که ميفرمايد« :واهلل اسالم تمامش سياست است ،اسالم را
بد معرفي کردهاند» (امام خميني ،1379 ،ج .)270 :2اين جامعيت در نگاه ،قبل از آنکه شخصيت
سياسي ،اجتماعي و حتي فقهي امام(ره) را بنماياند ،رويکردي وجودشناسانه را به مسئله واليت
الهي با بياني عرفاني که در کتاب شريف مصباح الهداية الي الخالفة و الوالية ظاهر شده است،
جلوهگر مينمايد .در اين اثر گرانسنگ ،ابتدا به مقام خالفت محمدي ،که از باالترين شئونات

 .1حقوق خدا ،انجام دادن امر و اجتناب از نهي خداوند است و حقوق زندگان ،ايفاي وظيفه در قبال برادران ديني
و درنگ نکردن در خدمت به همکيشان و اخالص نسبت به ولي امر ،مادامي که او نسبت به مردم اخالص دارد .و
آنگاه که از راه راست منحرف شود ،فريادت را در برابرش بلند کن اما حقوق مردگان ،ذکر خوبيهاي آنان و
خوداري از بيان گناه و لغزشهاي آنان است ،زيرا آنان را خدايي است که به اعمالشان رسيدگي خواهد کرد.
 .2امام صادق(ع) فرمود « :خداوند متعال يامبرش را نيکو تربيت کرد .وقتي تربيت او را تکميل نمود فرمود :تو
داراي اخالق نيک عظيمي هستي .سپز امر دين و امت را به او واگذار کرد تا سياست امور بندگان را به عهده
گيرد».
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الهي و مقامات رباني بوده و همان مقام عنديتي است که کليدهاي خزائن غي

در آن است،

اشاره ميشود (امام خميني )50 :1360 ،و سپز اتحاد واليت علوي با حقيقت محمدي را متذکر
ميشود (همان .)74 :در اين راستا ،خبر صاحبان وحي در اينباره که روح رسول خدا و علي و ائمه
هدي (صلوات اهلل عليهم اجمعين) نخستين آفريده خدا بوده است را يادآور ميشود (همان .)133 :و
ز از آن به استناد روايتي از امام علي ابن موسي الرضا(ع) ،افضل بودن يامبران مرسل بر
فرشتگان مقرب و برتري يامبر اکرم(ص) بر همه مرسلين و ز از آن حضرت ،برتري علي(ع)
و امامان ز از وي و نيز هد ايت يافتن مالئک الهي به تسبيح ،تهليل ،تحميد و تمجيد خداوند
بهواسطه ائمه طاهرين(عليهم السالم) را گوشزد مينمايد (همان .)164 :در نهايت ،سفرهاي
چهارگانه اولياي الهي را تبيين مينماي د که در نهايت به تشريع احکام و هدايت خلق بر اساس
تعليم الهي و اطالع ولي خدا از عوالم وجود ،مخلوقات و لوازم وجود آنها و نيز سود و زيان و
کيفيت بازگشت آنان به سوي اهلل ميانجامد (همان.)204 :
در اين بستر ،سياست ميتواند تدبيري الهي براي بازگشت انسان رهاشده در عالم کثرت به
سوي مبدأ هستي تفسير شود و بر اين مبنا ،غايت سياست ،عين غايت شريعت است و روشن
است که مجري چنين سياستي تنها ولي اعظم الهي که به همه عوالم وجود آگاهي داشته و
کيفيت صعود را بهخوبي ميداند ،خواهد بود .سياست در چنين نگاهي مستلزم وجود حکومت و
ضوابط و قوانين اجرايي آن است؛ حکومتي که به اعتقاد امام خميني(ره) شعبهاى از واليت
مطلقه رسرول اهلل(ص) و از احکام اوليه اسالم است و مقدم بر ترمرام احرکام فرعيه حتى نماز و
روزه و حج است (امام خميني ،1378 ،ج .)452-451 :20از اين رو ميتوان گفت :جامعيت نگاه
امام(ره) به سياست که الزمه آن ،اعتقاد به اجراي همه احکام الهي براي تربيت و تعالي مادي و
معنوي انسان است ،زمينه اعتقاد و ذيرش احکام حکومتي و اجرايي را موج خواهد شد؛ چراکه
فلسفه تشريع احکام ،اجرايي شدن آنهاست و بسياري از اين احکام ،بهخصوص احکام اجتماعي
اسالم ،بدون وجود حاکم اسالمي و تدابير و احکام اجرايي و زمينهساز او قابليت اجرا ندارد.
ب) ضرورت حکومت
حکومت در لغت عرب به معناي منع از ظلم (ابنمنظور ،1414 ،ج )144 :12و منع از فساد
 ،1410ج )67 :3آمده است و حاکم کسي است که حکمش در بين مردم نافذ است

(فراهيدى،

(زبيدى ،بيتا،
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ج .)160 :16در فرهنگ فارسي نيز حکومت بهمعناي حکم دادن و فرمانروايي بر يک شهر يا يک
کشور و اداره شئون اجتماعي و سياسي مردم ،تعريف شده است (عميد .)460 :1389 ،اين واژه در
قرآن نيز با کاربردهاي متعدد استعمال شده است؛ بهعنوان نمونه در آيه  65سوره نساء 1و برخي
آيات ديگر ،2به معناي قضاوت (طبرسى ،1372 ،ج ،)107 :3و در آيه  22سوره يوسف 3،بهمعناي
حکومت يا علم به حکومت آمده است (سورآبادى ،1380 ،ج .)1125 :2بهعالوه اينکه واژههايي نيز
در قرآن وجود دارد ،که بر معناي حکومت داللت

دارند4.

در نظر امام خميني(ره) حکومت به معناي حکم راندن بر مردم ،سر رستي و به دست
گرفتن مقدرات آنان ،تنها از آن خداوند است؛ «ليس ألحد إال اهلل حقّ الحکومه علي أحد  ...و أما
الحکومه ففي زمان النّبي للنّبي و في زمان األِئمه لألِئمه (عليهم السالم) و اهلل أمر الجميع بإطاعتهم بنصّ

القرآن( »...امام خميني ،بيتا)184-175 :؛ زيرا در نگاه شيعه و براساس توحيد در ربوبيت تشريعي،
انسان بايد تنها از خداوند و کسي که خداوند دستور داده اطاعت کند و تنها قانون و فرمان او را
به گوش جان بخرد.
عالمه طباطبايي استدالل بر اين بيان را چنين آورده است که:
« .1فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَکِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا في أَنْ ُفسِهِمْ حَرَجا مِمَّا قَضَيْتَ وَ ُيسَلِّمُوا
تَسْليما».
 .2مانند :سوره بقره ، 88 :سوره نسا ، 58 :سوره مائده ،49 :سوره النمل ،78 :سوره بقره.113 :
 .3آتَيْناهُ حُکْما وَ عِلْما.
 .4مانند واژه «ملك» در آيه « َألَمْ تَرَ إِلَى ا ْلمَلَإِ مِنْ بَني إِسْراِئيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَ ُهمُ ابْعَثْ لَنا مَلِکا نُقاتِلْ في
ن
سَبيلِ اللَّه» (بقره )246 :و برخي آيات ديگر ،و «خلف» در آيه «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَة فِي ا ْلأَرْضِ فَاحْکُمْ بَيْ َ
النَّاسِ بِالْحَقِّ ( »...ص( )26 :طباطبايى ،1417 ،ج )195 :17و «ولي» در آيه «إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُو ُلهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا
ن آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ»
الَّذِينَ ُيقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُ ْم راكِعُونَ وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِي َ
(مائده )56-55 :که به معناي اولويت در تصرف است (سيد شرف الدين )156 :1409 ،و صاح الغدير در ذيل اين
آي ه ارجاعات مربوط به بيش از بيست نفر از مفسرين و علما اهل سنت را در اثبات نزول آيه در شأن علي ابن
ابيطال (عليه السالم) آورده است( .عالمه امينى ،1416 ،ج )92 :2که ناظر به معناي رياست عامه و جنبه حکومتي
واژه ولي است.
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فهو سبحانه ،الحاكم على اإلطالق و المطاع من غير قيد و شرط كما قالِ " :إنِ الْ ُحكْمُ إِلَّا لِلَّ ِه" و
قد أعطى حق األمر و النهي و الطاعة لرسله و ألولي األمر و للمؤمنين من األمة اإلسالمية فال
حرية ألحد قبال كلمة الحق التي يأتون به و يدعون إليه ،قال تعالى" :أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُو َل
وَ أُولِي الْأَمْ ِر مِنْكُ ْم" (نساء( )59 :طباطبايي ،1417 ،ج.)373 :10

از اين جهت ،مشروعيت هر حکومتي تنها در انتساب آن به خداوند خواهد بود ،لذا امام
راحل(ره) يکي از داليل ضرورت تشکيل حکومت اسالمى را «ضرورت استمرار اجراى احکام
الهى در همه زمان ها و ماهيت و کيفيت قوانين اسالم که بدون حکومت قابل اجرا نيست ،مانند:
احکام مالى ،دفاع ملى و احکام حقوقى و جزايى ذکر ميکند (امام خميني ،بيتا.)4 :
البته امام خميني(ره) وجود حکومت در جامعه اسالمي را الزمه جامعيت اسالم دانسته و
ميفرمايد:
آن روز که در غرب هيچ خبري نبود  ،...دو مملکت هناور ايران و روم ،محکوم استبداد و
اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثري از حکومت مردم و قانون در آنها نبود.
خداي تبارک و تعالي به وسيله رسول اکرم(ص) قوانيني فرستاد که انسان از عظمت آنها به
شگفت ميآيد .براي همه امور ،قانون و آداب آورده است .براي انسان يش از آنکه نطفهاش
منعقد شود تا ز از آنکه به گور رود ،قانون وضع کرده است و همانطور که براي وظايف
عبادي قانون دارد ،براي امور اجتماعي و حکومتي قانون و راه و رسم دارد .حقوق اسالم يک
حقوق مترقي و متکامل و جامع است  ...هيچ موضوع حياتي نيست که اسالم تکليفي براي آن

مقرر نداشته و حکمي درباره آن نداده باشد (همان.)12 :
ر واضح است که بسياري از احکام اجتماعي و حکومتي ،از آن رو که جنبه اجرايي و جزئي
دارد ،ميبايست به اقتضاي زمان و مکان مناس خود ،تشخيص و جعل گردند و نميتوان آنها را
از سنخ احکام اوليه و يا ثانويه عبادي دانست .بر اين مبنا حاکم اسالمي بهعنوان مجري احکام
الهي داراي شأني واليي است ،زيرا به تعبير امام(ره):
ما خليفه ميخواهيم تا اجراي قوانين کند .قانون ،مجري الزم دارد  ...جعل قانون بهتنهايي فايده
ندارد و سعادت بشر را تأمين نميکند .ز از تشريع قانون ،بايد قوه مجريهاي به وجود آيد .در
يک تشريع يا در يک حکومت اگر قوه مجريه نباشد ،نقص وارد است  ...اعتقاد به ضرورت تشکيل
حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ،جزئي از واليت است؛ چنانکه مبارزه و کوشش براي آن از

اعتقاد به واليت است (همان.)21 :
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از اين منظر ،در نگاه امام(ره) اصل وجود حکومت و حاکم الهي براي اجراي احکام الهي
(چه احکام اوليه و چه احکام ثانويه) ضرورت دارد ،اما اينکه حاکم با چه تدابير ،احکام يا
تصميمات اجرايي ،چنين تکليفي را انجام ميدهد ،همان چيزي است که ما از آن به احکام
حکومتي ياد ميکنيم.
ج) مدل حکومت در عصر غيبت
اساس انديشه سياسي امام خميني(ره) بر قاعده نص

حاکم الهي و با صفت اطالق از ناحيه

خداوند است .از اين رو ،در الرسائل ميفرمايد« :قد نصب النبي للخالفة و الحکومة مطلقا قضاء كانت

أو غيرها ،فهو صلى اللَّه عليه و آله سلطان من قبل اللَّه تعالى على العباد بجعله» و در اين زمينه به آياتي
از قبيل «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب )6 :و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» (نساء )59 :و «فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى

يُحَکِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيما» (نساء )65 :استشهاد
مينمايد (امام خميني ،بيتا ،ج .)101 :2سپز اين حاکميت الهي را بعد از يامبر اکرم(ص) براي
ائمه(ع) ثابت ميداند «ثم بعد النبي صلى اللَّه عليه و آله كان األِئمة عليهم السّالم واحدا بعد واحد سلطانا

و حاكما على العباد و نافذا حکمهم من قبل نصب اللَّه تعالى و نصب النبي بمقتضى اآلية المتقدمة» (همان).
ايشان در ادامه با بيان چند اصل ،جواز حاکميت در عصر غيبت را براي فقها مستدل مينمايد:
اصل اول :شئون قضاء و حکومت ،مناص

خاص خليفه الهي و نبي و وصي(عليهما السالم)

هستند؛ چنانچه فرمود« :يا دا ُودُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَة فِي الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» که بيانگر اين
مطل

است که جايز بودن حکومت به حق از متفرعات خالفت الهي است و غير خليفه الهي

حتي اگر بخواهد حکم به حق هم بنمايد ،چنين اجازهاي را ندارد.
اصل دوم :يامبر اکرم(ص) ،خاتم انبياء و نبوت آن حضرت اکمل نبوتها و اتم اديان است،
تا جايي که درخصوص کوچکترين مسائل زندگي از جمله آداب خوابيدن ،غذا خوردن و ...
براي انسان برنامه داشته و اهمال ننموده است.
اصل سوم :امر سياست و حکومت و قضا از اهم اموري است که انسان شبانه روز به آن
محتاج است؛ در نتيجه ديني که براي کوچکترين مسائل زندگي انسان برنامه دارد ،چگونه
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ممکن است نسبت به مهمترين مسائل بشر ،يعني سياست و قضاوت در عصر غيبت امام(ع)
اهمال نموده و سکوت کرده باشد؟ ز چون امکان ندارد که شارع در اين خصوص اهمال کرده
باشد ،به حکم عقل بايد ذيرفت که منص

قضا و حکومت در بين مردم جعل شده و قدر

متيقن آن در عصر غيبت ،فقيه عادل و عالمِ به قضا و سياست است (همان ،)102 :بهويژه اينکه
در روايات وارده 1براي علما و فقها ،اوصافي بيان شده که شايستگي آنان را براي انجام چنين
تکليفي نمايان ميکند (همان .)103 :اگرچه از نظر سند و داللت ممکن است بر اين روايات
خدشه وارد نمود ،لکن آنچه مهم است ،داللت جمعي اين روايات است که به قرينه استدالل
عقلي ،مناص حکومت و قضا را براي فقيه در عصر غيبت ثابت ميکنند .البته روايات معتبري هم
وجود دارد که مطلق حکومت را براي فقيه ثابت مينمايد ،مانند مقبوله عمر بن حنظله که بهخاطر
اشتهار آن بين اصحاب ،سند آن قابل خدشه نيست و از حيث داللت هم مشکلي ندارد

(همان:

 .)105از اي ن رو مدل حکومت مورد نظر امام(ره) ،حاکميت الهي مبتني بر نظريه امامت است،
که مصداق آن در عصر غيبت ،فقيه عادل است که با انتصاب عام امام معصوم(ع) و تشخيص
جمهور ،متعين ميشود.
به تعبير آيت اهلل جوادي آملي ،واليت گرچه در مرتبه اول متعلق به خداوند و بعد متعلق به
رسول اکرم(ص) و ائمه معصومين(عليهم السالم) است ،ليکن در مرات

بعدي به وارثان واجد

 .1رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّالم و فيها« :ألن المؤمنين الفقهاء حصون اإلسالم
كحصن سور المدينة لها» أوردها المحقق النراقي في عواِئده و رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبداللَّه عليه السّالم انه
قال« :العلماء أمناء» و صحيحة القداح و ضعيفة أبي البختري أو مصححته عن أبي عبداللَّه عليه السّالم انه قال« :العلماء
ورثة األنبياء» و مرسلة الصدوق ،قال :قال أميرالمؤمنين عليه السّالم :قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله« :اللهم ارحم
خلفاِئي ،قيل :يا رسول اللَّه و من خلفاؤك؟ قال :الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي» و عن السيد فضل اللَّه
الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آباِئه عليهم السّالم قال :قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله:
«الفقهاء أمناء الرسل» و عن جامع االخبار عن النبي صلى اللَّه عليه و آله انه قال« :أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي فأقول
علماء أمتي كساِئر أنبياء قبلي» و و هي ما عن الفقه الرضوي انه قال« :منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة األنبياء في بني
إسراِئيل» و عن االحتجاج في حديث طويل :قيل ألميرالمؤمنين عليه السّالم« :من خير خلق اللَّه بعد أِئمة الهدى و
مصابيح الدجى؟ قال :العلماء إذا صلحوا».
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شرايط آنها انتقال يافته و از اين طريق استمرار مييابد (جوادي آملي )227 :1390 ،و به شتوانه
اصولي که از نظر امام(ره) وجود حکومت را در هر عصري ضروري ميکند ،وجود احکام
حکومتي در عصر غيبت و تشخيص و جعل آنها توسط فقيه عادل ،ضروري خواهد بود.
اين مصادي ق که در نگاه امام(ره) ناظر به نيازمنديهاي اجتماع در عصر غيبت است،
بازتعريف همان اختيارات مطلقه معصوم براي فقيه حاکم است؛ از اين رو امام(ره) اختيارات ولي
فقيه را فراتر از چارچوب احکام فرعي الهي برشمرده و حکم زمامدار اسالمي را مقدم بر جميع
آن احکام دانستهاند (شيخ االسالمي ،1378 ،شماره )42 :12و مبتني بر همين باور ،ايشان دايره علم و
اجتهاد حاکم اسالمي را بسي فراتر از مسائل فرعي و فردي دانسته و معتقد است ،کسي که
نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و
قدرت تصميمگيري باشد و به عبارت روشنتر ،در زمينه مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد
نباشد ،نميتواند زمام جامعه را به دست گيرد (امام خميني ،1378 ،ج.)178 :21
از آنچه گذشت ميتوان نتيجه گرفت بر مبناي انديشه امام(ره) ،احکام حکومتي که همان
واليت تشريعي و واليت در اجراي احکام الهي است ،همانطور که از ضروريات زمان حضور
معصوم و منصوب الهي است ،از ضروريات دوره غيبت معصوم و از اختيارات فقيه عادل نيز
هست و آنگونه که تقيد و عمل به احکام اوليه و ثانويه فقهي در عصر حضور و غيبت معصوم
تعطيلبردار نيست ،تقيد و تبعيت از احکام حکومتي نيز در هيچ زماني تعطيلبردار نيست؛ بلکه
به تعبير امام(ره) ،حکم زمامدار اسالمي ،مقدم بر جميع احکام فرعي است (همان).
از آنجا که مردم بايد در سرنوشت خود نقش داشته باشند ،در انديشه سياسي امام
خميني(ره) ،حاکميت فقيه در عصر غيبت ،مبتني بر حمايت جمهور و مقبوليت عمومي است و
از نظر حقوقي ،شکل حکومت ،جمهوري است؛ لذا ميفرمايند «ما خواستار جمهوري اسالمي
هستيم ،جمهوري فرم و شکل حکومت را تشکيل ميدهد و اسالمي يعني محتواي آن فرم ،که
قوانين الهي است» (امام خميني ،1378 ،ج .)398 :5امام در تبيين منظور خود از جمهوريت ميفرمايد:
«اينکه ما جمهوري اسالمي ميگوييم براي اين است که هم شرايط منتخ

و هم احکامي که

در ايران جاري شده ،اينها بر اسالم متکي است ،لکن انتخاب با ملت است؛ طرز جمهوري هم
همان جمهوري است که همه جا هست» (همان ،ج .)479 :4البته در نظام جمهوري مورد نظر
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امام(ره) ،معيار عمل ،قانون است و قانون از ضروريات اوليه تشکيل حکومت اسالمي است که به
تعبير امام(ره) ،همه بايد مقيد به اين باشند که قانون را بپذيرند ،ولو برخالف رأي آنان باشد،
چرا که ميزان ،اکثريت مردم است (همان ،ج . )377 :14از اين رو هرچند محتواي نظام اسالمي از
شرع سرچشمه ميگيرد ،ولي تحقق و تعين نظام اسالمي و واليت فقيه با مقبوليت مردمي است
و بر اين مبنا ميفرمايد «با رأي ملت ،جمهوري اسالمي رسميت دارد» (همان ،ج )518 :7و مدل
حکومت در عصر غيبت ،واليت فقاهت و عدالت در بستر اقبال و مقبوليت است.
در اين قال  ،در انديشه امام(ره) ،اقامه حکومت و تشکيل اساس دولت اسالمي بر همه
فقهاي عادل ،واج کفايي است و اگر يکي از آنها موفق به تشکيل حکومت شد ،تبعيت از او بر
ديگر فقها واج

است (امام خميني ،بيتا .)624 :از اين رو نوع نگاه امام(ره) به مدل حکومت در

عصر غيبت و جايگاه رفيع فقها براي تصدي زعامت سياسي و اجتماعي امت اسالمي در اين
عصر ،زمينه اعتقاد به وجود و بلکه ضرورت احکام حکومتي و واليي اسالمي را روشن ميسازد.

نتيجه
از آنچه گفته شد نتايج زير حاصل ميشود:
 .1احکام حکومتي اسالم که عبارتند از مجموعه احکام ،تصميمات و ضوابط اجرايي براي
يشبرد اهداف نظام اسالمي ،توسط حاکم اسالمي (و سيستم تعريف شده در سير حاکميت او)
جعل ميگردند.
 .2هرچند سابقه احکام واليي و حکومتي در سنت فقها ،قبل از يروزي انقالب اسالمي
نيز وجود داشته است ،ولي ظهور گسترده آن با استقرار نظام اسالمي ايران به رهبري امام
خميني(ره) معنا يدا کرد.
 .3در انديشه امام خميني(ره) اعتقاد به احکام کلي الهي بدون اعتقاد به وجود احکام
حکومتي و واليي اسالم ديدهاي بيمعنا است؛ چرا که وجود حاکم و احکام صادره او است که
ضامن اجرايي احکام الهي است.
 .4احکام واليي و حکومتي ماهيتي متمايز از احکام ثانوي فقهي دارند ،چراکه احکام
اوليه و ثانويه ،هر دو کلي و منشأ صدور آنها شارع مقدس است و فقيه تنها آنها را کشف نموده
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و منطبق بر آنها فتوا ميدهد ،ولي احکام واليي و حکومتي ماهيتي جزئي داشته و منشأ صدور
آنها فقيه حاکم (و بر اساس مصالح جامعه اسالمي) است.
 .5اعتقاد امام خميني(ره) به معناي وسيع از سياست و گستره آن در همه احکام الهي و
باور وي به ضرورت وجود حکومت براي اجراي سياست اسالمي و نيز نگاه ويژه ايشان به جايگاه
فقاهت به عنوان رکن اصلي حاکميت در عصر غيبت و مدل حکومت واليت فقيه را ميتوان
بهعنوان مهمترين بنيانهاي شکلگيري احکام حکومتي در انديشه آن رهبر الهي ذکر نمود.

فهرست منابع
-

قرآن کريم.

-

ابن منظور ،محمد بن مکرم (1414ق) ،لسان العرب ،بيروت :دار صادر ،چاپ سوم ،ج 6و.12

-

تبريزي ،جواد (1418ق) ،صراط النجاة في اجوبة االستفتاِئات ،قم :دار الصديقة الشهيدة ،ج.3

-
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-
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موسوي خميني ،روح اهلل ( ،)1379صحيفه امام ،قم :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام

خميني(ره) ،ج 5 ،2و.20
-

رررررررررررررررررررررررر  ،صحيفه نور ،ج6و  ،9نسخه الکترونيکي.

-

رررررررررررررررررررررررر ( ،)1360مصباح الهداية الي الخالفة و الوالية ،ترجمه سيد احمد

فهري ،تهران :يام آزادي.
-

رررررررررررررررررررررررر (بيتا) ،کشف االسرار ،بيجا :بينا.

-

رررررررررررررررررررررررر (بيتا) ،واليت فقيه ،تهران :مؤسسه نشر و تنظيم آثار ،ويرايش قديم.

-

رررررررررررررررررررررررر (بيتا) ،الرسائل ،بيجا :بينا ،ج.2

