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ایشان هر چند تشکیل حکومت را از مواردی که دخالت در آنها وظیفۀ فقیه است، برنمیشمارد1، 
صادیق مورد والیت فقیه است نه لکن مطابق تصریح خودش، مواردی را که لیست کرده برخی از م

همه آنها2 ضمن اینکه اعمال همان موارد تشکیل حکومت میخواهد، هر چند فقیه در رأس آن 
کنند.موردی را بیان نمی« إالّ ماأخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما». ایشان برای نباشد  

به هر روی، مطالعۀ مجموعۀ کلمات ایشان در عائدۀ 354 شکی باقی نمیگذارد که جناب ایشان معتقد 
 به مشروعیت تشکیل حکومت از سوی فقیه، در عصر غیبت است. 

اهلل بروجردی: . آیت5  
زعیم یدبر امور المسلمین، بل هو زم فی محیط االسالم وجود سائس و الخاص والعام علی انه یلاتّفق »

او  ص بل رسول اهللمن ضروریات االسالم وان اختلف فی شرائطه وخصوصیاته وان تعیینه من قِ
 باالنتخاب العمومی«.4

  یعت نیست؛ از البته باید توجه کرد که محور گفتگوی محقق بروجردی تشکیل حکومت براساس شر
یا  ص این رو در این متن دو گزینه را مطرح کرده است: تعیین امامت منصوب از ناحیه رسول خدا

تعیین حاکم به انتخاب مردم؛ در حالی که در تشکیل حکومت مورد گفتگو این دو گزینه مطرح نیست. 
جناب ایشان، در  هن برساند این است کرا در اطراف این عبارت به حد تعیّآنچه شاید تشکیک ما 

فرماید: فوق می ادامه مطلب  
فٌ منها من وظایف االمام اذا کان نان االمور التی ترتبط باالمام و تعد من وظائفه علی صنفین: ص»

فٌ نور المملکۀ واالمر بالجهاد والدفاع ونحو ذلک، وصکحفظ االنتظامات الداخلیۀ و سد ثغمبسوط الید 
الی غیره وذلک  لرجاعبسوط الید اذا امکنه القیام به ولو بالتوکیل وام لو لم یکن وظائفه و ها، منمن

شارع باهمالها کیف ما کان، کالتصرف فی اموال الیتامی والمجانین والغُیّب  یکاالمور المهمه التی ال یرض
اقامۀ الجمعۀ من الصنف االول... واذا ثبت کون اقامۀ ین الناس ونحو ذلک. والظاهر ان وکالقضاء ب

او شُکّ فی کونها من هذا القبیل او من  اذا کان مبسوط الید فقط علیه السالم معۀ من وظائف االمامالج
من ادلۀ والیته، والیته من قبل قبیل القسم الثانی لم یثبت للفقیه رخصۀ فی اقامتها؛ اذ القدر المتیقن 

مه التی الیرضی فی خصوص الصنف الثانی من وظائف االمام ـ اعنی االمور المهعلیه السالم  االمام
الشارع باهمالها کیف ما کان ـ؛ فاستفادۀ الترخیص فی اقامتها من ادلۀ والیۀ الفقیه مشکلٌ«5
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توان مشروعیت تشکیل حکومت مورد بحث را به ایشان نسبت داد.با وجود این متن نمی  
. محقق سیدعبداالعلی سبزواری:6  
اال  مقام االمام فی کل ما له من المناصب والجهات ان عقیدۀ االمامیۀ ان الفقیه الجامع للشرائط یقوم»

 مختصات االمامه کالعصمۀ ونحوها«1
داند که معنای اتفاق و ن فوق را عقیده امامیه میتویژگی مدعای فوق این است که ایشان محتوای م

داند.اجماع در آن است. و مطابق متن فوق، تشکیل حکومت را برای فقیه جایز یا واجب می  
حساب فقیهان امامیه  اینکه این مدعا مقتضای باور امامیه قلمداد شود، موجه است لکن اینکه بهالبته 

صحیح نیست. گذاشته شود   
توان مشروعیت تشکیل حکومت براساس شریعت در عصر غیبت را به همة فقیهان به هر روی نمی

گان بر ضرورت وجود سائسی امامیه نسبت داد مسأله را باید بین ایشان اختالفی پنداشت؛ هر چند هم
فشارند. عام که جامعه را اداره کند، پای می  

با این توضیح باید بین ضرورت انگاشتن حضور حکومت و امام در جامعه با مشروع دانستن حکومت 
اسالمی در عصر غیبت جدا کرد و کلمات وارد شده در پیوند با مطلب اول را به حساب مطلب دوم 

 نگذاشت.
مشروعیت تشکیل حکومت... موقعیت شرعی  

اثبات ادله  

گیرانه در برخورد با ادله و اثبات مسأله ـ نتوان نصی خاص و دال به شاید ـ به ویژه با رفتار سخت

داللت روشن از قرآن و حدیث در پیوند با موضوع مورد گفتگو پیدا کرد.2 آنچه هست مجموعهای از 

نصوص، رفتارها و نهادهای شرعی و ادراک عقل3 در این باره است؛ مجموعهای که به گمان ما ـ اگر 

مانع و عارض ثانوی در میان نباشد ـ نه تنها اصل مشروعیت، بلکه وجوب مطلق تشکیل حکومت 

کند.اسالمی ـ فارغ از در نظر گرفتن شکل خاصی برای آن ـ در عصر غیبت را اثبات می  
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