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 عدم امکان تعدد فرم و ساختار ایامکان  ،مقوم ها ایمقوم  ی،حکومت اسالم :مسئله دوم

 یطرح مچند پرسش مرتبط م ،بتیمطهر در عصر غ عتیحکومت بر اساس شر لیجواز تشک شهیاند تبا ثبی 

 :قرار نیگردد بد

لمه ک نیا یونه که اقتضاگهمان- یحکومت اسالم مومنظور از مق ؟ستیچ یحکومت اسالم یهامومق ایم ومق .1

 یممت اسالکه با نبود آن حکو یاست به گونه ا یحکومت اسالمی  دهنده لیتشک قتیو حق زیفصل ما -است

 ی آید.مبه حساب  و کف پدیده و حد اقل در آن دیآمی به حساب قنیکه قدر متیعنی عنصری مقوم  .نخواهد بود

 یکه همگ - را دهیپد نیاز ا یانواع توانیم اید نظر است مور یفرم و ساختار خاص یدر حکومت اسالم ایآ .2

 ؟درنظرگرفت -ف اندوص نیبه ا ومموصوف و موس

 ؟ستیشکال و فرم ها چاَ ع،توس ضبر فر 

 یک از چیبا عدم امکان ه لکن شکل خاص  نیعدم تع ا)ی یحکومت اسالم قفرم خاص درصد نیبرفرض تع .3

 لیشکائل به تد و قدا أیوجوب ر ایبودن مقوله جواز  یکیکشتوان به ت یم ایآ (مورد نظر یساختار ها و فرم ها

 ؟آن دفاع کرد تیتر شد و از مشروع کینزد محکومت به اسال

 . و. . . 4

در  اناًیندارد و آنچه اح یکاف یاجتهاد اتیادب ،پرسش ها و مسائل نیدر ارتباط با ا هیواضح است که فقه امام 

 یت محسا نیهرچند به کار محقق در ا ، مسائل ندارد نیبا ا میگاه ارتباط مستق ؛موجود است اریمتون در اخت

ید.آ  

 ،اریدر اخت تراث یاز برخ -پرسش ها بیفارغ از ترت-بحث را  ،وندیپ نیبحث در ا طاز عدم امکان بس اعتذاربا 

 :میریگیم یپ

 تتبع 

 توجه کنید: 

 ن اربع قوی:ان الحکومة االسالمیة تتالف فی حقیقتها م» . . . 

نبعثا من ماً حراً نتخاب.قدرة الشعب التشریعیة و االمه فی حریة الرأی و تتمثل فی المجلس التشریعی المنتخب ا1

 کمال المعرفة و وعی المصلحة العامة.

تخبین من نمو الوزاء ال .القدرة الشعبیة التنفیذیة لالجراء تتجسد فی رئیس الجمهوریة المنتخب من جانب الشعب،2

 انب المجلس النیابی و لکل دور خاص فی التنفیذ. بشکل خاص لیس هذا محال لبیان ذلک.ج

و االمام المعصوم  -صلی اهلل علیه و آله و سلم–فی النبی  -فی ولی األمر علی الترتیب–.السلطة االلهیة و تتجلی 3

السالمیة من سائر الحکومات بانضمام علیه السالم و نائب االمام )الفقیه الجامع للشرائط(. هذا و تمتاز الحکومة ا
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السلطة و القوة الثالثة، التی هی فی حقیقتها عبارة عن السلطة المانعة من وقوع االنحرافات الدینیة، و التی تتخذ 

 1.«شکلها العملی بواسطة النبی و االمام أو نائبه، و یمکن التعبیر عنه بالقائد الشرعی

 ستمیس وه درق چهاررا حضور  یحکومت اسالم یمحترم و مولفه ها سندهینو یید،نما یکه مالحظه م همانگونه

 یم انیب نگونهیابه  رگیقرار گرفته است و آن را در مجال د یظاهراً ذکر قوه چهارم مورد فراموش ندیبیحکومت م

 :کند

بین التشریع و التنفیذ؛ الن من شأنها عقوبة المتخلف عن  .السلطة القضائیة: یمثلها القضاة الشرعیون و هی سلطة4»

 2«.القانون و االحکام المقررة

محقق محترم در مجالی دیگر تکوّن حکومت اسالمی را از چهار قوه و سلطه و دو شورا  میداند3 و در توضیح 

:دیفرما ینظر م وردم یشوراها  

قال عز من قائل  مع بعض فیما یرجع إلى أمرهم، حیثبعضهم « شورى األمة»فإحداهما:  و أما الشوریان: » 

فالمسلمون یختارون ما یشاءون فی أمورهم التی تعود إلى مصالح بالدهم، إذ هی منطقة  «نهمیب یوأمرهم شور»

و) . فسحة مجال لهم، ال یختص بحکم الزامی ویختارون فیها ما یشاؤون إال إذا تعارض مع الحکم الشرعی فراغ و

ی: لألمة فی شؤونها الدنیویة، فقد قال تعال -سلمعلی آله و  صلى اهلل علیه و-شورى النبی  األخرى ( هی

مع أنه ولی أمر األمة   -سلمعلی آله و  صلى اهلل علیه و- وهذا القول الحکیم خطاب للنبی «وشاورهم فی األمر»

هم أحد أنه یستبد برأیه، ویحکمهم الواجب الطاعة وهو مکلف أن یشاور المسلمین فی المصالح العامة ، لئال یتو

فالحاکم االسالمی ال بد له من مشاورة الناس فی عمران البالد و سیاستها ثم بالقهر واالستعالء مثل سالطین الجور. 

 4«.. . .  -سلمعلی آله و  صلى اهلل علیه و-یعزم ما یرید متوکالً علی اهلل مقتدیا بالنبی 

لم تطرح فی االسالم صورة خاصة للحکومة و لم ترد کیفیة » :دیفرما یموم سش دبا پر میمستق وندیدر پ شانیا

معینة الدارة امور البالد؛ فاننا ال نالحظ فی القرآن الکریم و ال فی کتب الحدیث و ال فی التاریخ ایّ شیء من هذا 

 5.«.لمناصب الخاصة. . الصعید اللهم اال جملة من العناوین و االوصاف التالیة التی تطلق علی من یشغلون بعض ا
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