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  قیو تحق یبررس ،نقد

با  ،ذشتگکه  ییدر پاسخ به پرسش ها قیمسئله و تحق یمبان انیو ب یبررس ،نقد آنچه گذشت 

 :قرار نیبد ،ابدی یچند امر سامان م انیب

 میستینمواجه  ینیاص و برآمده از نصوص دخ صطلحیواضح است که ما در مجال حاضر با م .1

در و ق میتهس دنبال چه میبدان دیهرچند با ،میآن گفتگو کن یو عناصر شناس یتا از مفهوم شناس

 ؛«یحکومت شرع» ؛«یحکومت اسالم»چون  یریتعاب ،نیبنابرا ؟ستیاز مطلوب چ قنیمت

د آزا ،ریندارد و ما در انتخاب تعب تیموضوع «یاسالم یجمهور» ؛«عتیحکومت بر اساس شر»

 .میهست

 ریعبت مثالً ،مراعات اسم و محتوا بشود -مکاناال یتح- ریالبته مناسب است در انتخاب تعب 

دم عفرض  اب و مردم در حکومت موثر باشد یبه کار بسته شود که آرا یوقت «یاسالم یجمهور»

 کار بست تیابلق ،شارهد امور ریتعاب ریالبته سا .شود زیواژه پره نیاز کار بسته ا ریاثت نیاعتقاد به ا

 ،نآ امثال ور ومذک نیعناو ،وصف نیبا ا .را دارد (نم آو عد تیاعتقاد به جمهور)در هر دو فرض 

 ای نییتعلاعلی –چند عنصر  ای کید و دار تیقنیم هرچند قدر ،دباش کیبه تشک تواند مقول یم

 .دیآ یبه شمار م ها آن ممقوّ -البدل یعل

 عجام عتیاس شراداره جامعه بر اس (نیا هیشب یریتعاب ای) یوم در حکومت اسالماز عناصر مق .2

 سازگار عتیشر یاسالم است که با مقاصد عال زا یمجموعه مقررات ،جامع عتیمنظور از شر .است

قررات م یرااندک در اج یالبته ممکن است تخلفات .کندیشدن آنها کمک م هدایبه پ -باالتر–و 

 .دزنن طمهلرا  «یحکومت اسالم»و  «عتیحکومت بر اساس شر»مثل  وجود داشته باشد که به نامِ

 :انیبن نیبر ا

ت ممکن اسهرچند ؛ستین یاسالم حکومت حالص ریغ و یاز مقررات شرع فلخحکومت پرتأ. 

 حفظ آن الزم باشد.

.ستین یاسالم -السالم همیعل- تیوارد از اهل ب ریحکومت بر اساس مقررات غ .ب
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ال انز ،لمقاصد خداوند در بعث رس دون توجه بهب نما یشرعحکومت بر اساس محض مقررات  ج.

 .نخواهد بود یمقررات اسالم عیکتب و تشر

و در  ،ستین بتیدر عصر غ هیامام هانیفق اریو واضح در اخت انیعر ،عتیواضح است که شر .3

ابل با ا بر تقل رالملل اص نیکه در روابط ب یقیهبه عنوان مثال ف !اریمتن و اطراف آن اختالف بس

 با تیشرترک بو تا ساخت خانه مش شدیاند یمن نیکه چن یهیدهد با فق یقرار م میو تحر گرانید

 نیهمچن .خواهد بود اوتمتف عتیشان از حکومت بر اساس شر ریتفس ،رود یم شیحفظ باورها پ

ائت از قر دو ط،بس نیمعتقد به ا ریغ هیبه همه شئون و فق عتیمعتقد به بسط گستره شر هیفق

 ،یشرع خاص عنوان کیمواجه نبودن با  لیبه دل نجایاست که در ا یعیبط .دارند یحکومت اسالم

نظر  دیاب ای نینیبامت نیکرد و در دوران امر ب اکتفابه حداقل  دیاقل و اکثر با نیدر دوران امر ب

 .دیدقت کن .به آن اکتفا کرد ،حاصل شد نهیهر گز ایقرار داد و  اریمشهور را مع

 ریغ خاص و قیاز طر عتیشر یاجرا صرح است، قابل بحث و گفتگو ،آنچه در مجال حاضر .4

و اجرا  ادهیپ خاصی فرم و شکل درشریعت  یدر حکومت اسالم ایکه آ حیتوض نیبا ا ؟آن است

 حهفس ،نعنوا نیا در صدقِ یا دیآ یمبه شمار  یحکومت اسالم یهاموّخاص از مق رمف نیشود و ا

 ؟ردیپذ یمختلف را م یه فرم هاکوجود دارد   یو فراغ

تن پی گرف هراًق ،میستین یخاص عنوان صدقِ ریدرگ ،از آنجا که ما در بحث :ممکن است گفته شود 

 این بحث کم فایده خواهد بود.

دل م نییو تع نگوناگو یفرم ها تیو عدم مشروع تیبحث از مشروع :توان گفت یدر پاسخ م 

 .هد بودثمر خواپر وور الزم زبم یریگیقهراً پ ؛گفتگو است نیا یجانب دیاز فوا زیآن ن ریکامل از غ

 :است ریر زبه قرا (در اطراف آنها یهمراه با داور)قول و قابل تصور عم یبه هر حال فرم ها

عادل  هیهده فقبر ع یآمده است که رهبر (13۶۸مصوب ) رانیا ا. .ج یقانون اساس ثلآنچه در م .أ

مت از حکو قنیقدر مت هیواضح است که بر اساس باور امام .باشد و او در هرم قدرت باشد میو حک

دت به شاید به کهم دارد  یلوازم و تبعات ،شکل کامل نیالبته ا .نوع از حکومت است نیا ،یاسالم

 .آنها را رصد کرد


