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 ها حداقل دوومتو وجه امتیاز آن را از دیگر حک« حکومت اسالمی»م برخی از معاصران با این که مقوّ

 اند، بدین قرار: چیز دانسته

ان هو  ( کص)الحکومة االسالمیة یجب ان یکون اعلم الناس و اعدلهم... ففی عصر النبی . ان الحاکم فی 1»

له الوالیة علیهم و بعده کانت الوالیة عندنا لالئمة اثنی عشر و فی بنفسه اولی بالمؤمنین من انفسهم و کانت 

و منها ان الحکومة االسالمیة بشعبها الثالثة من التشریع و القضاء و التنفیذ . 2عصر الغیبة للفقیه العادل ... 

رفته پذی ؛ لکن در مجالی دیگر گویا مشروعیت نوع اخیر )چهارم( را...« 1د بموازین االسالم و قوانینهتتقیّ

 یید آن پیشنهاد داده و در اواخر بحث چنین نگاشته است:وجه( را در تأ26و وجوهی )

ی یناقش فی سندها خبار المتفرقة حتّ واحد واحد من هذه األه لیس الغرض هو االستدالل بکلّاعلم أنّ»    

ر بعضها إجماالً کون هذه االخبار الموثوق بصدوه یستفاد من خالل مجموع  أو داللتها، بل المقصود أنّ

ة أیضاً طریقاً عقالئیاً النعقاد اإلمامة و الوالیة، و قد أمضاه الشارع أیضاً فال ینحصر الطریق فی انتخاب االمّ 

 2«.مجال لالنتخاب مع وجوده مت رتبته علی االنتخاب و الالنصب من طرف المقام العالی، و إن تقدّ

 خالصه تحقیق

 روشن گردید، بدین قرار: 3گانه مذکور در آغاز بحثهای سهپاسخاز تحقیقی که گذشت، پرسش 

حتمال اظر ما است هر چند به نم حکومت اسالمی بر اساس اندیشه مشهور امامیه دو امر مقو0ّأ

 نماید.بودن یک امر نیز وجیه میممقو

فقهی  صدق این نام، در وقتی که آثار اصراری بربرای صدق حکومت اسالمی )هر چند  ب.

ا یم مطمح نظر نیست، نباید داشت(، فرم واحدی مطرح نیست؛ کافی است که مقوّخاصی 

 های مذکور در تحقیق در آن حکومت، حضور داشته باشد. ممقوّ

در مسأله اول به انگیزه مشروعیت تشکیل حکومت اسالمی مطرح شد، ای که بر اساس ادلهج.  

؛ هر چند مثل امتثال هر واجب شرعی استنیز جایز بلکه « تربه اسالم نزدیک تشکیل حکومتِ»

مالحظه  احتیاط رصد و با اقتضاءات را به دقت و ها وظرفیت واجب سیاسی و اجتماعی دیگر باید

کرد.
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یاسی سفقه  شکال آن، طرح دو موضوع مهم دردر گفتگو از عناصر دخیل در حکومت اسالمی و بیان اَ

 گذارد؛ را ناقص می ی حاضرها، گفتگوای که عدم بیان آنگونهقابل انتظار است، به

ین اهایی از گفتگو از نقش مردم در حکومت اسالمی در عصر غیبت و پاسخ به پرسش موضوع اول

ای نیز از مرحلهای یا دومرحلهقبیل است: آیا دمکراسی و مراجعه به آرای مردم در انتخابات یک

بخش مشروعیت ،که رأی مردمای م حکومت اسالمی در عصر غیبت است؛ به گونهعناصر مقوّ

مر سهیل انداشته باشد؟ یا رأی مردم هیچ نقشی جز تت است، حتی اگر جهات عارضی وجود حکوم

در فرض هایی )چنین فرض اسکات دیگران ندارد؟ یا رأی مردم در و ایجاد مقبولیت عمومی و

 بودن آن لطمهاسالمی آورد و عدم لحاظ آن به مشروعیت وعروض عوارض ثانوی( مشروعیت می

 شود(. زند؟ )به تفاوت دو پرسش اخیر توجهمی

به « رکشو»بودن حکومت اسالمی در آن چه در اصطالح امروز به عنوان یک واحد موضوع دوم

 ها ومیتد حاکاین پرسش که شریعت اسالم و فقه امامیه پدیده تعدّو پاسخ به ، آیدحساب می

 کند؟چگونه تحلیل میمطابق اصطالح معاصر(  را ) هادولت

ن آمورد  آید که فقه نظر خاصی درهای حاکمیت اسالمی به حساب مید از فرمتعدّ آیا وحدت و

الف خست و اندارد، یا وحدت حاکمیت و یا بر عکس، تعدد حاکمیت از اقتضاءات حاکمیت اسالمی 

 آن نیازمند تدبیر جدی است.

در ذیل  دهیم و آن راآینده مورد گفتگو قرار می ای مستقل درما موضوع اول را به عنوان مسأله

 اشت!هیم دحاضر خوا دهیم، لکن به اختصار اشارتی به موضوع دوم در مجالمسأله دوم قرار نمی

 دولت اسالمی در یک سرزمینکمیت و تعدد حا

ارض جه به عوون توشاید نباید تردید کرد که بر اساس اقتضاءات تراث فقهی شیعه، در نگاه اول و بد

)و  قیه عادلهر ف آید؛ زیرا در این نگاهد حاکمیت مثل وحدت آن کنار میمانع، فقه امامیه با تعدّ

فقیه  ه بسط یدهرگا مدیر(ی، حاکم شرع است و از اختیارات برابر با فقیه دیگر برخوردار است. البته

عناصر  ست( ازاموضوع اول های مطرح در ای از گزینهکه گزینه)از طریق رأی مردم به زعامت او را 

میت، در حاک دبخش به زعامت او بدانیم و مردم جز به یک نفر رأی ندهند، مشروعیت تعدّ مشروعیت

ه این  بقیهان گیرد، لکن این فرض ـ چنان که خواهد آمد ـ در نگاه مشهور فقرار میضیق و شداد 

 مسأله، نگاه پر طرفداری نیست.

  


