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 واق   انی ب ،باشد یحکومت اسالم یوم هااز آنکه سخن از مولفه ها و مق شیپ، محقق محترم نیمطالب ا

 .ستوجود قوه ثالث ا ،به حساب آورد در کالم وی ومتوان به عنوان مق یآنچه م .در خارج است

قه و و مطل یبدادتا سلطنت است دنکیم سعی« ةالمل هیاالمه و تنز هیتنب»در کتاب گرانسنگ  ینیمحقق نائ 

دوم  درصورت ن لکمداد کند قل یعشر یامر ،ر مقدوردَبه عنوان قَ هیتیرا به سلطنت مشروطه و وال هیمالک

 :دیفرما یو در حل آن م شودین مواجه مامنتخب ئتینظارت ه تیبا مشروع

اهل ح ل وعق د  اراتیمنتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اخت ئتینظارت ه تیمشروع»

نخواهد بود، اما بنا  یگریامور متب  دانسته اند بنفس انتخاب ملت متحقق و متوقف برامر د نیرا در ا امت

 ب تیعام عص ر   نواب فیت را از وظاما امور استیامور نوعیه و س نگونهیکه ا هیامام فهیبر اصول ما طا

 یمجتهد از قبل مأذونین ایاز مجتهدین عدول و  ه ایمنتخبه برعد ئتیاشتمال ه میدانیمعلى مغیبه السالم 

  1«.است یکاف تشیمشروع یو تنفیذ وموافقتشان در آراء صادره برا حیو تصح

  یادآوری

 کی قاعدتاً حضور ،دینمایم رضروری  هیو اصول امام شانیا یبر مبنا «عادل نیاز مجتهد یعده ا» ریتعب

 .معنا است نیبه ا یرمش زین یچنانکه ادامه عبارت و ؛است یمجتهد عادل کاف

 یو حیمورد تص ر نیّتع کیاالمه به عنوان  هیمزبور هر چند در چند موض  از تنب لتماشاصرار بر ا اًضمن 

 ین نظ ر ک الم ویو از ا 3دانسته است اطیامر را مطابق احت نین از آ  اموض کیدر لکن  2،واق  شده است

 . فتامل.دینما یاز تهافت نم یخال

 :بیترت نیدهد بد یم حیفوق را توض اناتیب گرید یدر مجال یو 

 تیبا عدم معذور هی اصبه از نحوه اولى بنحو ثانسلطنت جائر  لیدر وجوب تحو مجال شبهه وتشکیک »

عزاس مه  یائی کبر ءه م ا تص اب ردا یکه نحوه اول ینخواهد بود چه ، بعداز آنکه دانست یازید از آن باق

اهلل علیه  صلواتمقدسه امامت  هیوظلم بناح تیاست و هم ا تصاب مقام وال تیوظلم بساحت اقدس احد

که ظل م وا تص ابش فق م بمق ام هیبالد و ظلم در باره عباداست بخالف نحوه ثان و وهم ا تصاب رقاب
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م  التمکن، محض رعایت این دو جهت من باب االحتیاط الزم الرعایة تواند ب ود، وق وا اص ل انتخ اب و  ایت آنچه ».  3

عده ای از مجتهدین مداخله منتخبین است باذن مجتهد نافذ الحکومة و یا اشتمال هیأت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر 
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ره ئسلطنت جا لیو تبد لیتحو قتیحق پس :است یخال گریراج  و از آن دوظلم و صب دمقدس امامت  

 کیزائد خواهد بود، نه از باب رف  ردا از آن دوظلم و صب  و یاستیالء جور دیعبارت از قصر و تحد

بهم ان  ق مف هینحوه ثان تصرفات از اول، و بعبارت اوضح آنکهاخف  گرین دیابم وض  فرد ظلم و فرد از

ح دهم واق ف  چیب ر ه واضعاف آنس ت و  ادهیز یمقدار نظم وحفظ مملکت مقصور ، وتصرفات نحواول

آنک ه:  گرید بتقریب و بیان .ادتهایز نینحوه سلطنت عبارتست از من  وردا از ا لیو تبد ست،یومقصور ن

 یب را مینم ود انی ب]چنانکه[ چنانچه  آنهادر  تیاست که وال یتیهمان تصرفات وال هیتصرفات نحوه ثان

است در امر موقوفه ک ه  یشرع یمتول ریمداخله   لیهم از قب یمتصد تیعدم اهل ثابت و با ااهلش شرع

مشروعیتهم تواند  سر أذن ، عمن له والیة األذن، لباشود و با صدو انتیص لیم ف وینظارت از ح لهیبوس

 1«. اذن مذکورخارج تواند شد. . لهیوسهم ب تیوازا تصاب وظلم بمقام امامت و وال دیپوش

 یس خن روش ن ،اهپرس ش هی ابهام ندارد و نسبت به بق چیوم هسدر پاسخ به سوال  ینیمحقق نائ مطالب

 لر را نق نظ  دو یحکومت اس الم تیاز معاصران در ارتباط با مبدا حکومت و در واق  ماه یبرخ. ندارد

 است: نیا صیخلد نظر با تمتن مور ،کند یدو نظر م نیا نیجم  ب تیکرده و در نها

إن الحکم إال هلل(. والنبی )ص لى اهلل علی ه وآل ه ه التشری  والحکم )فقم، وبید -عالى ت -السیادة والحاکمیة هلل  أن»

 ی )ص لى اهللن قبل النب واألئمة أیضا قد انتخبوا م ض اهلل إلیه ذلکوسلم( أیضا لم یکن له حق الحکم إال بعد ما فوّ

اب الن اس لیس النتخ وعلیه وآله وسلم( حتى ان الفقهاء فی عصر الغیبة أیضا نصبوا من قبل أئمتنا )علیهم السالم( 

 امیة.ابنا اإلممن أصح الظاهرأثر فی هذا المجال أصال. فالحکومة اإلسالمیة تیوقراطیة محضة. وهذا القول هو 

: أن األمة بنفسها هی صاحب السیادة ومصدر السلطات، وأهل الح ل و العق د یمثل ون س لطة األم ة. ویش هد الثانی

وم ا ورد م ن  "وأمرهم شورى بی نهم.  ": -تعالى  -، قوله ]؟![ تکوینالذلک، مضافا إلى سلطة الناس على أنفسهم 

وسلم( والخلفاء واألئمة. فیظهر بذلک أنهم مب دأ  آلهاألخبار الکثیرة المتضافرة فی بیعة الناس للنبی )صلى اهلل علیه و

هو الجم   ب ین الق ولین  والحق فی کل مورد. -تعالى  -لیس للحکام التخلف عما أمر اهلل به  نعم، السلطة والسیادة.

کما فی النبی )صلى اهلل علیه وآل ه وس لم( وک ذا ف ی  -نصب لذلک  -تعالى  -بنحو الطولیة. فإن کان من قبل اهلل 

فهو المتعین لإلمامة، و ال ینعقد اإلمامة لغیره م  وجوده والتمکن من ه. وإال ک ان لةم ة  -األئمة االثنی عشر عندنا 

م ن  مطلقا بل لمن وجد الشرائم والمواصفات المعتبرة. ولعل إمامة الفقهاء فی عص ر الغیب ة الحق االنتخاب، ولکن 

 2.«.بالذات بالنصب و بعده بانتخاب االمة بمرحلة واحدة او بمراحل . .  تنعقد أوال و اإلمامةف هذا القبیل
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