
 (2) یرکتاتویو د نینسبت د

 یلیدولت تحم تیمشروع فقدان

  

 حکمرانان، بدون ،یاستبداد یاست، در نظام ها« تصاحب قدرت تیفیک» ،یکتاتوریسنجش د یبرا یاساس اریمع کی

اه به قدرت از ر دنیباور داشته و رس« زور تیمشروع»کنند. آنان به  یشهروندان، قدرت را تصاحب م «تیرضا»و « خواست»

 شمارند. یفشار و اجبار را مجاز م

 ه:موضع خود را روشن کنند ک دیدانند با یمنزّه م یکتاتوریرا از د نیباره با دو سؤال مواجه اند و اگر ساحت د نیدر ا ندارانید

 است؟ «تیحق حاکم»خاستگاه « مبدأ»زور  ای: آاوالً

 کند؟ استفاده "وهیش" نیبه آن از ا یابیدست یتواند برا یوردار است مبرخ تیاز حق حاکم - لیبهردل -که ی: کساًیثان

 افتد: یاتفاق م هیبه قدرت، با دو توج دنیرس یزور برا یریدو سوال از آن روست که به کار گ نیا کیتفک

خون،  لیولو با به راه انداختن س یا لهیکه به هر وس یشود و کس یشناخته م تیو مشروع "تیمنشأ حقّان"اول زور  هیتوج در

کومت، ح تیدوم، مشروع هیدر توج یاز او دارند، ول تیّتبع فهیدولتش مشروع بوده و شهروندان وظ ابد،ی یدست م استیبه ر

دارد  ازیانتخاب خواص )اهل حل و عقد( ن ایحاکم گذشته و  یاز سو ینیجانش ایو  ،یهومثالً به نصب ال ستیبرخاسته از زور ن

شود، مجاز است که با به کار گرفتن زور  یم« حق حکومت کردن» یپشتوانه، دارا نیاز ا یبرخوردار لیکه به دل یکس یول

و در برابر آن مقاومت کنند، حق دارد  نداشته تیاو رضا یمردم هم به زمامدار یو اگر توده ها ردیو فشار، قدرت را به دست گ

 کند.«سرکوب»که آن ها را 

و  «نیفرآ تیمشروع»زور،  «انیسنّ»از  یاریمتفاوت است. در نزد بس عهیسوال اول، پاسخ کالم و فقه اهل سنت با ش درباره

 یلیندارد. وهبه زح یگریبه عامل د یازیخود، ن تیحقّان یرسد، برا یکه با قتل و غارت به قدرت م یاست و کس« حق ساز»

 :دیگو ید و مده یاهل سنت نسبت م یرا به قاطبه فقها یرأ نیا

به  لهیسو نیکه به ا یو کس ابدی یامامت انعقاد م «بیتغل»و « قهر»نظرند که با  نیآنان بر ا ریمذاهب چهارگانه و غ یفقها

 یالیاست» لیخود قرار داده باشد، صرفا به دل فهیامام قبل او را خل ایکرده باشند و  عتیقدرت برسد بدون آن که مردم با اوب

 (682، ص6و ادلته، ج یشود. )الفقه االسالم یم« امام»، «خالفت یبرکرس

 ییرأ نینچ ینظر مخالفند. عالمه حل نیآن، با ا روانیکامالً متفاوت دارد و قاطبه پ یباره موضع نیدر ا عهیفقه و کالم ش یول

 (اءی: هذا من اغرب االش 402، ص9شمارد. )التذکره، ج یرا از عجائب و غرائب م



از  یذا احدگردد، و ل یم نییتع «ینصب اله»دارد و با  ازین« عصمت»به  است،یو دن نید ییشوایامامت که پ عه،یش اعتقاد در

 یهیا توجر استیبه ر یسپارند و چنگ انداز یرا به جبّاران و قلدران، نم عیرف گاهیجا نیعوام آنان، ا یطائفه و حت نیا یعلما

 دهند. یقرار نم تیمشروع یبرا

 قیحقبه تأمل و ت ازیدرباره سوال دوم، ن یبه شرح و بسط ندارد، ول یازیجا چندان واضح و روش است که ن نیبحث تا ا البته

 یراب« ابزار»استفاده از زور به عنوان  دیگو یوجود دارد که م یشیگرا انیعی. در شستیوجود دارد و مسأله چندان روشن ن

آنان  یبرا یول ست،ین تیمشروع لیندارد. در نزد آنان هرچند زور، دل ی، مانعاست ربرخوردا یاله «تیحق حاکم»که از  یکس

ب اموال غص له،یبخواهد به وس یآن که فرد هیخود دارند، حق استفاده از زور وجود دارد. شب تیمشروع یبرا یکاف لیکه دل

تواند  یور مز یول ست،ین تیعلت حق مالک ایل و یفرد، زور دل نیا یبرا رد،یشده و به تاراج رفته خود را از غاصبان باز پس گ

حاکم  یوقت ز،یاز آن است. در حکومت ن شیاز زور و پ ریغ یاز عامل یکه ناش یحق باشد، حق نیبه ا دنیرس یبرا یا وهیش

 هک یکس یندارد، ول یریمرحله زور تأث نیشود و در ا یم« حق» یدارا ،یگردد، او با نصب اله یم نییخداوند تع یاز سو

 فایسترا ا شیزور، حق خو یتواند به اتکا یمردم مواجه شود، م ایو  یاسیس بانیحب حق است، اگر با ممانعت و مقاومت رقصا

 . ردیکند و قدرت را بدست بگ

ر هر دو دوره د"ینصب اله"و چون به  نندیب ینم یتفاوت بتیعصر حضور معصوم و عصر غ نیمعموال ب دگاهید نیا طرفداران

انند. البته د یم زیجا لیبه قدرت از راه فشار و تحم دنیرس ی( را براهیفق ینائب او )ول زیاعتقاد دارند، لذا اقدام امام معصوم و ن

ل بر و استدال لیتر وجود داشته باشد و مثال بتوان مردم را با دل نهیکم هز یبه قدرت از راه ها دنیکه امکان رس یدر صورت

آن  دینوع زور که با نیصورت ا نیا ریدارد و در غ تیها، اولو وهیش نیحکومت و تن دادن به آن، قانع کرد، استفاده از اقبول 

 دانست، بال مانع است.« عادالنه»را 

 گفته اند که: دگاهید نیا هیتوج در

شود  یشمرده م حیو قب دیآ یظلم به حساب م« قهر و غلبه» یو تنها در صورت ستین "ظلم"زور در همه موارد  یریبه کار گ 

قهر و »تواند پس از اتمام حجت، از  یاست م ستهیکه حاکم شا یوقت ینباشد، ول یمقام خالفت و حکمران ستهیکه حاکم شا

 (691الفرقان، ص انیب ،ینیقزو یمجتب خیاستفاده کند. )ر.ک ش« غلبه

 د :فاحش وجود دار یفوق دو خطا هینظر در

 یلشده است. در حا یتلق "شخص حاکم"قرار گرفته و حق  یدر قلمرو حقوق خصوص تیآن که حکومت مانند مالک نخست

 لیتعلق گرفته و از قب« مردم یبرا« »به امام»است که  یو در حقِ امام معصوم، حق ینصب اله یبر مبنا یکه حکومت حت

و به « نفع»حق در جهت  یطرف حق است ول کی - حاکم – قحب ححق، صا نیاست . در ا دهیدر نکاح باکره رش یحقِ ول

 است. دهیوضع گرد -مردم  -طرف مقابل رینفع و خ یحق برا نیفرمانروا جعل نشده است، بلکه ا ازیعنوان امت

، به ارمغان آورد یدیجد ازاتیاو امت یقرار داده و برا یدیجد تیخواهد، شخص حاکم را در موقع یحق نم نیا گر،ید ریتعب به

در  آن که انان لیدهد. و به دل یقرار م یگرید تیقرار داده و آن ها را در موقع رییشهروندان را در تغ تیبلکه به عکس وضع



کند، لذا آنان حق دارند که درباره شخص فرمان روا  یگاه صعود وگاه سقوط م ودستخوش تحول شده « خودشان یزندگ»

و  تیحما تینکرده اند، مسئول «ییشناسا» ،یحکمران ستهیکه شهروندان او را به عنوان شا یتا وقترو  نی. از ارندیبگ میتصم

و  ،«رندیبپذ» گاهیجا نیا یاو را برا دیرسد و شهروندان با یم «رشیپذ»نوبت به  ،ییاطاعت از او را ندارند. و پس از شناسا

ز راه است و اگر فرمانروا ا اریو اخت یتوأم با آزاد تیمسئول ،یآن است که در نظام اسالم لیبه دل رشیقبول کنند. شرط پذ

 شهروندان، منافات خواهد داشت. فیو تکل تیکند، با مسئول لیاکراه و اجبار، خود را بر شهروندان تحم

 یامه حلّمانند علّ یموضوع از گذشته مورد توجه قرار داشته و متفکران نیا عهیش یداد که در سنت کالم میادامه نشان خواه در

 نشمرده اند. زیامام معصوم جا یبرا یوجه دولت زور را حت چیمعاصران و متأخران، به ه یاریبرخالف بس

خالفان خود و م دهیکش ریتواند شمش یامامت اعتقاد دارد م یخود را برا تیهرکس که به حقان میریآنکه اگر بپذ گرید یخطا و

که  یکم اند جبّاران ایخواهد داشت؟ و آ یجیدر عمل چه نتا یتئور نیصورت ا نیرا دور کرده و قدرت را قبضه کند، در ا

نان به همه آ هینظر نیبا ا ایسر و گردن باال ترند، آ کی انیشده و از همه آدم خلق «سیرئ»از مادر  ،یمعتقدند به لطف اله

 رند؟یگاگر مردم آن ها را قبول ندارند، با زور قدرت را به دست ب یکه حت میده یحق نم

 یب»قدرت طلبان،  نیکند، چون ا یرا حل نم یمشکل چیجواز اِعمال زور، ه یبرا« بعد از اتمام حجت» دیکردن ق اضافه

 زانیو م اریاست که مع نیحجت تمام است! و مگر نه ا وستهی، پ«از نظر آن ها»پندارند و  یمنطق م نیخود را باالتر «یمنطق

ست، و کدام فرمان رواست که در اقدامات سفّاکانه خود، اعتقاد به اتمام « روا رمانف»زور، اتمام حجت از نظر  یریدر به کار گ

 حجت نداشته باشد و حکم به مقصّر بودن مردم و ماجراجو بودن آن ها و تمردشان از حقّ نکند؟!

انجامد  یزور م تیاهل سنت درباره مشروع هینظر جهیبه همان نت« عمل»در  ان،یعیش یبرخ نیدر ب هینظر نیرسد ا یم بنظر

 (دینشود. )دقت ک یم ی)اهل سنت( منته تی( به جواز آن قبل از حقانانیعیش ی)برخ تیزور بعد از حقان یریو جواز به کارگ

 متکلّمان استدالل

در  مستقل یاست و چون مساله حکومت به شکل« امامت و خالفت» نهیبخصوص در زم ،یعیپرچمدار کالم ش ،یحل عالمه

استخراج  توان یمباحث مربوط به امامت م یرا از البال عهیآرا متکلمان ش یمورد بحث قرار نگرفته است، ول ینحله کالم نیا

 نیقبول امامت و بر دوش گرفتن ا گرید یلطف است، و از سو وندخدا ینصب امام از سو دیگو یم یکالم یکرد. مبنا

 ردیپذ یم انیجا پا نیدر باب امامت در هم« لطف»کنند که  یاضافه م نیمتکلم یلطف است، ول زیامام ن یاز سو تیمسوول

و  فیتکل با فلسفه ارزور و فش رایلطف است، ز زیامام ن دنیبه قدرت رس یزور و اجبار برا یریتوان گفت که به کار گ یو نم

را در  هیول است و اگر باب اجبار و استفاده از قوه قهرانسان آزاد انتخابگر معق یصرفا برا فیدر تضاد است و تکل تیمسول

 ندارد: یموارد هم مانع گریکه کاربرد زور در د میریبپذ دیبا میباز کن نجایا

 (54 ، ص نیالواجبات )الف یباق یلجاز عل هایو لو جاز القهر عل فیبلطف النه مناف للتکل سیل هایو االجبار عل القهر



 یاز آزاد انسان دیبا ندیگو یامروز، کامال متفاوت است، امروزه م یاسیس لسوفانیاز ف یاریاستدالل، با استدالل بس نیا

و د نیاز ا کی چیمتکلمان، که ه یول ست،ین« قابل شناخت»حق  ایوجود ندارد، و « حق»برخوردار باشد، چون  "انتخاب"

انسانها  دیبا باز هم ،«قتیشناخت حق»توامند، لذا لذا پس از  گریکدیبا  «فیلحق و تک»چون  ندیگو یم رندیپذ یمقدمه را نم

 ینم «لیمتح»با  «فیتکل»انسان مکلف و مسئول است و  رایمجبور نساخت، ز «قتیحق رفتنیپذ»را آزاد گذارد و آنان را بر 

 شده است : رفتهیپذ زین یکالم گریاستدالل در آثار د نیسازد. ا

، 1، ج می، الصراط المستق یو هو محال)العامل فیالتکال عیجم یطاعته جاز االلجاء و القهر ف یعل هیّاالمام الرع قهریجاز ان  لو

 (7ص

حکومت  لیدر تشک لیزور و تحم یریبکار بکار گ تیو عدم مشروع« انتخاب یآزاد»ضرورت  یمتکلمان، برا گرید استدالل

فراخوانند  یاز دستورات اله یو ائمه آمده اند تا مردم را به فرمانبردار ای: انبدنیگو یتر و جالب تر است. آنها م یدنیشن ،ینید

 انیشوایپ یرا نشان دهند. برا دهیپسند یرفتارها« شکلِ»اطاعت نموده و « در ظاهر» قطکه انسان ف ستین نیهدف آنها ا یول

انجام دهد. لذا  «اریاخت»فاعل صادر شود، و فاعل آن را با « اعتقادِ» یارزش دارد که از رو« صورت خوب فعل» یوقت ینید

 .ستین ینیدولت د ر،یو شمش انهیتواند با زور بر مردم حکومت کند و دولت تاز ینم ینیدولت د

 استدالل نی( روح ا283ص  نیمطرح کرده است. )الف گریدر کنار دهها و صدها استدالل د یاستدالل را هم عالمه حل نیا

 یب" یکه انسانها به شکل مهره ها یطیساختن و پرورش انسانهاست، و در مح یبرا یحکومت ،یآن است که حکومت اسالم

و جابجا شوند ، ساخته شدن و  رندیمعصوم هم قرار بگ تیشخص کیمهره ها در دست  نیاگر ا یندحتیآ یدر م "اریاخت

 یوارد م رهاکتاتویذاتا ناسازگار است و آنجا که د ،یکتاتوریبا د نیاست که د لیدل نیامکان نداردو به هم افتن،ی "پرورش"

 .تسین نید «قتیحق»از  یدر واقع خبر یکنند، ول یشهروندان را هم به زور و در ظاهر اسالم یاگر همه رفتارها یشوند، حت

 یخیتار تجربه

 25آن حضرت از قدرت رادر دوره  یریار گاعتقاد دارند، کن طالبیبن اب یعل نیالمومن ریکه به خالفت منصوص ام انیعیش

آن جناب  یرا برا "حق" نیرسول خدا بر خالفت آن حضرت، ا "نص" رایقرار داده اند، ز یثالثه، مورد بررس یساله خلفا

ساقط  یحاکمان برا ینکرد و رو دررو امیآن ق یعمال به اتکا یکردول یم نادنص است نیکرد. امام هر چند گاه به ا یاثبات م

 کردن آنها و بدست گرفتن قدرت قرار نگرفت.

 حضرت وجود نداشته است و خود یموفق برا امیمتفق القولند که در آن دوره امکان ق ،یخیبه استناد اطالعات تار انیعیش

خطبه اند ) دهیجز صبر و تحمل ند یمحدود خود، اشاره کرده و چاره ا ارانیدر  رویبارها به نبودن قدرت و ن زیحضرت ن

حکومت  هیبر عل امیوجه ق چیبر خوردار بوده که امام به ه یتیچنان حساس ازان دوره  یاسیس طیشرا نی( عالوه بر اهیشقشق

 دانست . یم نیو ان را موجب سوء استفاده دشمنان اسالم و ضربه به اساس د دید یموجود را به مصلحت نم یها

داشت و  اریر اختد یکاف یرویاند که اگر امام ن رفتهیپذ حایتلو یعنیرده انددو علت بسنده ک نیبه هم عهیش یاز علما یاریبس

دست به  به خالفت دنیرس یالسالم برا هیوجود نداشت، امام عل یداخل یهایریگونه درگ نیا یمنف یامدهایپ لیاز قب یمانع



کردند.  یرا انتخاب نم ینداشتند و و تیمردم بدو رضا تیاگر اکثر یکرد، حت یم حببرد و با زور قدرت را تصا یم ریشمش

 یم یاهلل سبحان تیمثال آ ند،یما یذکر م حایرا صر شانیمبنا یکنند، ول ینم حیتصر یریگ جهینت نیمتفکران هرچند به ا نیا

 :سدینو

الملل و  یعدم المطالبه بها بالقهر والقوه )بحوث ف یفرض وجودها کانت المصلحة ف یلالمام المطالبه بحقه و عل مکنیلم  

 (198، ص9وج184و 180، ص6النحل، ج

 یائه مقالب ار نیودرا د،یآ یدر م هینظر کیکه به شکل  یوقن یول ست،ین یخیتار یتهایاستدالل هرچند دور از واقع نیا

 قدرت ل،یخود، با زور و تحم دیمجاز است که در صورت صالح د -خود باور دارد تیصالح به که –صالح  یفروانروا»شود: 

 نیالمومن ریمانند ام ییاستثنا تیشخص کیهرچند عصمت در  رایدهد ز یمخود را از دست  یپشتوانه منطق «ردیرا بدست گ

 یقلمرو گسترده و به شکل قاعده چگونه م کیدر  یشود، ول یمانع م ش،یخو یاز معطوف ساختن قدرت به منافع شخص

 ست؟ا یکار نیحکومت، مجوز چن «انیمدع»توسط  "سرکوب مردم"اقدام به  یبرا "مصلحت صیتشخ"که  رفتیتوان پذ

ه در درک و ن یکه نه درتقو زین یبرخوردار است، نواب عام و یحق نیاز چن نیالمومن ریتوان قبول کرد که اگر ام یو چگونه م

 برخوردارند؟ اریاخت نیاز هم ستند،یبا او ن سهیحکمت و مصلحت، طرف مقا

امام معصوم هم  یبرا یرا حت یحق نیدانند، اساسا چن ینم ریپذ هیاستبداد را توج یشرائط چیکه در ه یمتفکران ن،یاز ا گذشته

و  دیق نیبا ا یزور را مشروط به مصلحت کنند، امام معصوم را هم حت یریشناسند و بدون آنکه جواز بکار گ ینم تیبه رسم

امام معصوم را هم بدون  تیاست که حاکم یاز همان نادر متفکران یاستاد مطهر انند،د یآزاد نم« قهر و غلبه» یشرط، برا

قد ندانسته و معت یحکومت، کاف یتصد یآن را برا یکند، ول یرا انکار نم« نصب»داند، او هرگز  ینم زیمردم، جا تیرضا

 قهر و غلبه حکومت را اشغال کند. به کهحق خود، اجازه ندارد  یفایو صرفا در جهت است «ینص اله» یاست که امام به اتکا

تواند خود را به مردم به امر  یو نم «دینبا»خواهند، او بزور  ینم صیجهالت و عدم تشخ یامامِ بحق را مردم از رو اگر»

 (487، ص17مجموعه آثارج«)است نیا یهم برا عتیکند،لزوم ب «لیتحم»خدا

صول و ا نیدار شدند، ا دانیم انینما یرفت و مطهر «هیحاش»به  یرعالمه مطه قدریعال دیشه شهیکه اند یاز زمان متاسفانه

گفت  یبه مردم م یاهلل بهشت تیمظلوم آ دیشه - یقانون اساس یدر هنگام همه پرس -روزیگذاشت، د یرو به فراموش یمبان

 یول ستین یلیاست، تحم ینییامامت تع نکهیبا ا یمنصوص و منصوب اند ول معصوماسالم ؛امامان  امبریکه: در دوره پس از پ

سخن  روزی[ پس اگر د58ص  یقانون اساس ینظر ی.] مبان ستیهم ن یلیتحم ستین ینییتع گریامامت د بتیعصر غ نیدر ا

 . دیگرد یم دیمق "لیعدم تحم"از نصب بود به 

رفت و را گ یقتیهر حق یجا« مصلحت»گذاشت و  یپردازان روبه فراموش هینظر یدر بحث ها یاساس دیق نیپس ازآن ا یول

مجاز  لیگرفت و اگر مصلحت باشد زور و تحم دهیمردم را ناد یتوان را یپنداشته شد که اگر مصلحت اقتضا کند م نیچن

 کند.... جابیاست واگر مصلحت ا

*  *   *   *   * 



 :دیکن قیتحق

 ود.ش یخوانندگان ارائه م یچند متن کوتاه جهت مطالعه و بررس ای کیهر مقاله،  انیپا در

 ندیخود را درباره آن ها مطرح نما یها دگاهیتوانند، د یم یمتن ها در رابطه با مقاالت بوده و کاربران گرام نیا

  

ر گذار د ریبرجسته و تاث یها تیاست که بدانند مسوالن کشور و شخص تیحائز اهم یاسالم یشهروندان جمهور یبرا

وجود  یکه حق یقائلند؟ و در صورت ینظام حق افتنی تیآنان در مشروع یرا یبرا ایبه حقوق آنها دارند و آ ینظام،چه نکاه

ه حاکم است ک یتیاز تفضّل و عنا یناش ایاست و  لیزور و تحم یذات تیاز عدم مشروع یناش ست؟یاز چ یحق ناش نیدارد ا

احساس کند، و در  یضرورت بداند و« مصلحت»که  یکند، البته در صورت یم« اعطا»به آنان  یدر حق آنها نموده و حق را

 مقدار را هم ندارند. نیا یبرا یصورت مردم استحقاق نیا ریغ

 ود:ش ینظرات انان ارائه م افتیخوانندگان و در یجهت تامل و بررس یزدیاهلل مصباح  تیدو قسمت از نظرات آ نجایا در

 یرجمهو یامر در قانون اساس نیگردد که ا یم دیو تاک« است شیانسان حاکم بر سرنوشت خو»شود:  یگفته م ی*گاه

 یاو حاکم یکه خداوند برا یاست تا مادام شیگفت که انسان حاکم بر سرنوشت خو دیآمده است، در پاسخ با زین رانیا یاسالم

ا حق هانسان یبعض یگردد، اطاعت او بر همگان واجب است... خدا برا یم نییخداوند حاکم تع هیاز ناح یقرار نداده است، وقت

خص مش بتیمسلمانان را در زمان غ فهیوظ زیاکرم و ائمه اثنا عشر، امامان معصوم ن امبریقرار داده است مانند پ تیحاکم

 (352حقوق اسالم، ص هی)نظر« ساخته اند و آنان را به مراجعه به فقها و اطاعت از آنان امر کرده اند.

ان را از انس یحق اله نیتواند ا ینم یکس چیه نکهیملت و ا تیحاکمدرباره حق  یقانون اساس 56که اصل  دیتامل کن نکیا

 یا چه حقصورت گرفته، اساس نییتع نیاست و اگر ا یحاکم اله نییحق مشروط به عدم تع نیسلب کند به چه معناست؟ اگر ا

 ست؟ین یلیّو تخ« حق موهوم» کی ریتفس نیملت با ا تیحق حاکم ایماند، و آ یم یباق

 ریاز سا نیامر مسلم تیحکومت و وال یتصد یرا برا "خود"شود که شخص که  یچنان م یگاه اوضاع و احوال اجتماع*»

 از آنان را در باب حکومت و یو نظر خواه نیرجوع به مسلم ندیب یامر مکلف م نیرا به تعهد ا شتنیو خو ابدی یم "اصلح"

 یدارد و و "تیّمشروع" یگونه موارد، حکومت چنان شخص نی. در ااندد یم یاسالم و جامعه اسالم "صالح"خود به  تیوال

اده د صیتشخ یرا ضرور "دادن مردم یرا" ،یمصالح ای "مصلحت" لیتحص یآنکه برا تیحاکم است، نها یاز لحاظ شرع

کومت و ثبات ح استقرارابراز کنند.... بعد از  ،یخود را درباره حکومت و یاز آن خواسته است که را یامر حکومت کیو به عنوان 

امر خاص، ضرورت داشته باشد. حاکم  یگرفتن از آنان برا مانیعهد و پ ایاز مردم  ینظر خواه یممکن است گاه ز،یحاکم ن

موارد آنچه مهم  نیدهند. در همه ا "یرا"دهد که مردم در باره آن موضوع خاص،  یم "فرمان"ضرورت،  صیپس از تشخ

است و هموست  "بر عهده حاکم"مردم  عتیو ب یده یضرورت را صیاست که تشخ نیا شتاز آن غفلت دا دیاست و نبا



کومت را ح تیمشروع عت،یو ب یده یرا نکهیکند، نه ا یو بدان حکم م ندیب یم نیاسالم و مسلم "صالح"امر را به  نیکه ا

 (318در قرآن، ص  تیای)حقوق و س« کند. نیتضم

که  یدفر ایکنند،  یشود، مردم حاکم را انتخاب م یحکومت از کجا آغاز م یریشکل گ دگاهید نیکه در ا دیتامل کن نکیا

 یم یاز مردم را« مصلحت» یبرا یحاکم مشروع است، ول -خود تیصالح-اعتقاد  نیا لیداند، به دل یم ستهیخود را شا

 د؟کن یرا جمع م یبساط را ند،یبب یو اگر ضرورت ردیگ


