ضرورت حکومت دینی
از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی
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چکیده
حکومت دینی به عنوان مدلی برای اداره امور جامعه انسانی برای نیل به سعادت واقعی از دیر باز مورد
بحث ها و چالش های جدی قرار گرفته است .مخالفان جدی این نظریه سکوالرها هستند که معتقد به
جدایی دین از سیاست بوده و به دالیل مختلف تشکیل حکومتی بر مبنای دین را انکار می کنند.اما
اندیشمندان مسلمان به لحاظ مبانی متقن و منطقی این نوع حکومت،همواره در طول تاریخ به دفاع از آن
پرداخته اند.باور ما این است که بهترین نوع حکومت ،حکومتی است که بر مبنای دین اسالم تشکیل شده
باشد چرا که در حکومت دینی کاملترین قانون یعنی دین اسالم اجرا و به وسیله کاملترین انسانها یعنی
معصوم ین اداره می شود و هدف واالی آن رساندن قافله بشریت به جایگاه اصلی خود یعنی خلیفه اللهی
است .بنابراین چنین حکومتی به عنوان بهترین مدل حکومت قابل دفاع می باشد .با توجه به احکام این
قانون (دین اسالم) ،روشن می شود که اجرای کامل و دقیق آنها بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نمی
باشد .بنابراین ضرورت حکومت دینی به عنوان پشتوانه اجرای کاملترین قانون اثبات می شود .این نوشتار
کوششی است در جهت اثبات ضرورت حکومت دینی از دیدگاه دو اندیشمند اسالمی ،آیت اهلل جوادی
آملی و آیت اهلل مصباح یزدی(حفظهما علیه )که پس از تبیین مقدمات بحث با ادله عقلی و نقلی به هدف
مورد نظر خواهیم رسید.
کلید واژه ها :ضرورت حکومت ،مدنی بالطبع ،دین ،حکومت دینی ،جوادی آملی ،مصباح یزدی

مقدمه

از مسائل بنيادين و اساسی فلسفه سياست ،مسئله ضرورت حكومت است که از مراحل آغازين خروج
زندگی بشر ،از شكل بدوي و ابتدايی اش و تشكيل مجتمع هاي بشري و تحول در ساختار زندگی انسان ها
وجود حكومت ،مسلم انگاشته شده است و تنها گروه اندکی در گذشته و در قرن نوزدهم نظير «سن سيمون»
و «پرودن» قائل به محو حكومت از جامعه بوده اند.
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پژوهشهاي جامعه شناسانه نشانگر اين است که بشر همواره و در همه شرايط تشكيل حكومت را
ضرورتی اجتناب ناپذير و مبتنی بر فطرت وعقل می ديده و اين به جهت خصلت همنوع طلبی و مدنی بالطبع
بودن اوست.
شماره 11

اشكال حكومت و وجود تفاوتهاي اساسی در ساختار و رويكرد سيستم هاي مديريتی و کالن جوامع،
انسان تنها جسم انگاشته شود آمال نهايی ،اين خواهد بود که او از نظر مادي تأمين شود و بسترهاي رفاه،
راحتی و خوشی او فراهم آيد .در اين بينش همه ي تالش ها بر مدار شهوت و لذت است .اما اگر انسان را
برتر و فراتر از ماديات ديديم؛ و با نگرش جامع به ابعاد و زواياي وجود انسان و خصلت هاي مادي و معنوي او
ساختار نظام سياسی را پی ريختيم ،حكومت در پی تأمين آسايش و معراج انسان خواهد بود.
از اين رو شكل حكومت ها و روش اداره آنها با توجه به نوع جهان بينی و نگرش آنها به انسان به انواع
مختلفی تقسيم می شود.
انديشمندان مسلمان از ديرباز بهترين نوع حكومت را حكومتی می دانستند که بر مبناي دين الهی
سامان پذيرد و همواره در طول تاريخ به دفاع از آن پرداخته اند.اگر چه در اين مسير گروه هايی از جمله
سكوالرها به شدت با اين نظريه مخالفت کردند ،چرا که قائل به جدايی دين از سياست بودند.آنها معتقدند که
دين قادر به تشكيل و اداره حكومت نيست چرا که کارکرد دين را تنها در حوزه عبادات و اخالقيات می دانند
و ورود دين به سياست را نوعی تقدس زدايی از ساحت دين قلمداد می کنند .اگر چه بسياري از آنها فقط به
خاطر حف ظ منافع و موقعيت خود با حكومتی بر مبناي دين مخالفند چرا که حاکميت دين با زياده طلبی ها و
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مبتنی بر نظام هاي معرفتی متفاوت ،جهان بينی هاي گوناگون و نوع تلقی آنها از انسان است .چون اگر

زورگويی ها و اعمال غير انسانی آنها مغايرت دارد.امروزه نيز گروه هايی با اين تفكرات و عقايد هستند که به
داليلی که ذکر شد با تشكيل حكومت دينی به شدت مخالفند و از راه هاي مختلف در صدد نابود کردن اين
نظريه هستند.
اين مقاله کوششی است در جهت تبيين منطقی "ضرورت حكومت دينی" از ديدگاه دو انديشمند معاصر
آيت اهلل جوادي آملی و آيت اهلل مصباح يزدي(حفظهما عليه) تا عالوه بر اثبات ضرورت حكومت دينی خط
بطالنی باشد بر تمام تفكرات و داليل بی اساسی که بر نقض چنين حكومتی از طرف جاهالن يا مغرضان
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بيان شده است.
البته الزم به ذکر است که پيرامون اين مسئله آثار ارزشمندي از طرف انديشمندان مسلمان از جمله
عالمه جوادي آملی و عالمه مصباح (حفظهما عليه) نگارش شده است مانند :کتاب "واليت فقيه واليت
فقاهت و عدالت" اثر عالمه جوادي(حفظه اهلل) و "کتاب نظريه سياسی اسالم" و "حكومت اسالمی و واليت
خالء وجودي اش احساس می شد بحث مستقل ضرورت حكومت دينی به شكلی منسجم وخالصه از ديدگاه
اين دو بزرگوار بود که تا آنجا که پژوهنده جستجو نموده مقاله اي نيافته که به اين مسئله پرداخته باشد؛از
اين رو تالش نموده تا با استفاده از ديدگاه هاي اين دو انديشمند فرزانه پيرامون اين مسئله سهمی بسيار نا
چيز در راستاي شفاف سازي حقايق و حل گره هاي فكري نسل جوان امروز داشته باشد.
مهمترين سواالتی که در اين پژوهش بر آنيم تا بدان ها پاسخ دهيم به اين شرح است:
از ديدگاه آيت اهلل جوادي آملی و آيت اهلل مصباح (حفظهما عليه)؛
1ـ چرا حكومت دينی بهترين نوع حكومت است؟
2ـ به چه داليل حكومت دينی ضرورت دارد؟
3ـ هدف از تشكيل حكومت دينی چيست؟
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فقيه" اثر عالمه مصباح(حفظه اهلل) که به صورت مستقل در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است.ولی آنچه
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از اين رو در راستاي پاسخگويی به اين سواالت ابتدا به بحث ضرورت اصل حكومت و قانون در جوامع
اشاره کرده وسپس با داليلی به اثبات حكومت دينی به عنوان بهترين نوع حكومت می پردازيم ودر نهايت
ضرورت حكومت دينی را اثبات کرده و به اهداف تشكيل چنين حكومتی به طور مختصر اشاره خواهيم کرد.
البته تمام اين مباحث از ديدگاه عالمه جوادي آملی و عالمه مصباح يزدي (حفظهما عليه) مورد بررسی و
تحليل قرار خواهد گرفت( .انشاءاهلل)
4
.1ضرورت حکومت

قبل از ورود به بحث اصلی بی شک واژه شناسی کلمه "حكومت" تبيين بحث را ياري می کند.
حكومت در لغت ،به معناي جلوگيري شخص از ظلم و ستم (ابن منظور ،لسان العرب ،ص  )141و همچنين به
معناي فرمانروايی و حكمرانی می باشد( .آشوري ،دانشنامه سياسی ،ص  )141و در اصطالح سياست ،حكومت
باشد(.حائري  ،حكمت حكومت،ص )112همچنين به معناي دستگاه فرمانروا در کشور نيز آمده است که بدين
معنا ،دولت نيز هم رديف يا به جاي آن به کار برده می شود(.آشوري  ،همان)
همان طور که مالحظه شد حكومت در اصطالح به فن تدبير مدن و آئيين کشور داراي تعريف شد ،نه
به معناي فرمانروايی و خودکامگی که هر گونه آزادي و استقالل در انديشه وعمل از افراد سلب شود .در واقع
حكومت ،قدرت سياسی سازمان يافته اي است که با هدف ايجاد نظم و امنيت در امور کشور و هدايت جامعه
تشكيل می شود؛ که معموالً در هر کشوري مشتمل بر سه رکن مجريه ،مقننه و قضائيه است.
اصل حكومت ،امري عقلی است که ضرورت آن را عقل به خوبی درک می کند وعقال نيز به استناد
ضرورت عقلی آن را می پذيرند وچيزي که برهان معتبر عقلی بر آن اقامه شود ،حكم شرعی خواهد بود .
عالوه بر اين وجود حكومت در زندگی اجتماعی بشر ،يک نياز فطري و طبيعی است و از مهمترين
موضوعاتی است که بشر از آغاز پيدايش به آن توجه داشته و تا خواهد بود به آن توجه خواهد داشت .در
اهميت آن همين بس که در هيچ نقطه اي از جهان جامعه اي نبوده که بتواند بدون حكومت زندگی کند.
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و حكم به معناي فن کشورداري و تدبير و انديشه در اداره و تنظيم امور داخلی و خارجی کشور می
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ارسطو فيلسوف بزرگ می گويد :دولت از مقتضيات طبع بشري است .زيرا انسان داراي سرشت مدنی
است و ناگزير است که به صورت اجتماعی زندگی کند و کسی که وجود دولت را نفی می کند يا انسانی
وحشی است يا موجودي برتر از انسان است که نيازي به دولت ندارد( .ارسطو ،سياست ،ص )69
افالطون نيز می گويد :تحصيل حيات با فضيلت براي افراد بشر جزء به وجود دولت ممكن نيست ،زيرا
طبيعت انسان به حيات سياسی و زندگی اجتماعی متمايل است بنابراين وجود دولت از امور طبيعی است که
انسان از آن بی نياز نيست( .افالطون ،جمهوري ،ص )94
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ابن خلدون در اينباره میگويد :اگر يک اجتماع و جامعهاي فاقد نظام و حكومت باشد ،استقرار و ثبات
نخواهد داشت و از قدرت و تسلّط برخوردار نخواهد بود و امور آن پيش نخواهد رفت( .مقدمه ابن خلدون،
ج ،2ص ،679فصل 26؛ فی معنی الخالفة واالمامة)

استواري اقامه شده است.
روشن ترين گواه بر لزوم تشكيل حكومت در اسالم روش پيامبر مكرم اسالم است .زيرا از بررسی سيره
پيامبر اين مطلب کامالً پيداست که وقتی حضرت وارد مدينه شدند و زمينه نظام سياسی مستقل فراهم گرديد
در اولين فرصت به تشكيل حكومت پرداختند و خود شخصاً اداره جامعه را بر عهده گرفتند و نظام توحيدي را
در قالب يک حكومت پياده کردند .اين نشان می دهد که پيامبر نخستين موسس و پايه گذار حكومت دينی
است(.سبحانی ،مبانی حكومت اسالمی ،ص )11
ظاهراً،فقط (خوارج)در صدر اسالم،و نيز (آنارشيست) ها در قرون اخير،منكر ضرورت وجود حكومت شده
اند.
خوارج در باب حكومت و امامت عقيده داشتند که اقامه ي حكومت و تعيين خليفه يا امام واجب نيست؛
بنابر اين جايز است جامعه روزگاري هم بدون حكومت و امام به سر برد.از اين رو،با نفی ضرورت حكومت،اين
حكم را تجويز می نمودند که هر فرد مسلمان بنا به تشخيص خود،اقدام به امر به معروف و نهی از منكر
نمايد( .حنالفاخوري و خليل الجر،تاريخ فلسفه اسالمی ،ص )113-111اما امام علی(ع) در يكی از
خطبههايشان در ردّ کالم خوارج میفرمايد« :هؤالء يقولون ـ ال إمرة إال هلل ـ وانه البد للناس من امير بر او
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عالوه بر اينها در اسالم نيز براي لزوم و ضرورت حكومت در زندگی اجتماعی بشر دالئل محكم و
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فاجر يعمل فی امرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر و يبلغ اهلل فيها االجل و يجمع به الفئ و يقاتل به العدو و
تأمن به السُّبل و يؤخذ للضعيف من القوي حتی يستريح بَرُّ و يستراح من فاجر»(.نهج البالغه  ،دشتی ،خطبه
)41
آنها (خوارج) میگويند :هيچ کس جز خداوند حق زمامداري ندارد ،در حالی که مردم به زمامداري نيک
يا بد نيازمندند تا مؤمنان در ساية حكومت به کار خود مشغول و کافران نيز بهرهمند شوند و مردم در استقرار
حكومت زندگی کنند .به وسيلة حكومت بيت المال جمعآوري میگردد و به کمک میتوان آن با دشمنان
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مبارزه کرد ،جادهها امن وامان و حق مستضعفان از نيرومندان گرفته میشود و در اين مسير نيكوکاران در رفاه
و از دست بدکاران در امان خواهند بود.
(آنارشيسم) از واژه ي يونانی (آنارشيا) گرفته شده و به معنی فقدان رهبري و حكومت است.
به نظر آنارشيست ها ،بشر می تواند زندگی خود را با اصول اخالقی اداره کند و احتياجی به دستگاه حكومت
وويليام گودوين،پير ژوزف پرودون،ماکس اشتيرنر باکونين،کروپاتكين و لئون تولستوي از بنيانگذاران و
آنارشيست هاي معروفند( .علی آقابخشی،فرهنگ علوم سياسی،ص)22
به موجب اين نظريه،انسان ذاتاً داراي غريزه ي اجتماعی است و اگر به حال خود گذاشته شود،راه زندگی
جمعی را در پيش می گيرد.آنارشيست ها به اصالت فرد و حفظ آزادي هاي فردي اهميت می دهند و هر نوع
حكومت و قدرت سازمان يافته را به عنوان اين که وسيله ي استثمار و خفقان مردم است رد می کنند و با
مالكيت خصوصی نيز مخالفند.ولی ساير مكاتب فلسفی اين فرض را يک فرض غير واقع بينانه می دانند و در
عمل هم قرن ها و هزاران سال تجربه نشان داده که هميشه در جامعه بشري افرادي هستند که ملتزم به
قوانين اخالقی نخواهند شد و اگر قدرتی نباشد که آنها را کنترل کند زندگی اجتماعی به هرج و مرج کشيده
خواهد شد (.مصباح يزدي،نظريه واليت فقيه،ص)17
آيت اهلل جوادي آملی (حفظه اهلل) و آيت اهلل مصباح يزدي (حفظه اهلل) نيز به عنوان فيلسوفان بزرگ
اس المی اصل حكومت را ضروري دانسته و با ادله محكم به دفاع از آن پرداخته اند که می توان اين ادله را در
قالب سه مقدمه تنظيم کرده که ضمن توضيح اين سه مقدمه نه تنها ضرورت حكومت اثبات می شود بلكه
مبانی و داليل مكتب آنارشيسم نيز مخدوش می شود.
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ندارد و يا الاقل طرفدار اين هستند که دولت و حكومت بايد آنچنان حرکت کند که به اين نتيجه منتهی شود.
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انسان ناگزير از تشكيل زندگی اجتماعی است خواه به صورت طبيعی و خواه به صورت اضطراري يا
انتخابی.
براي جلويگري از هرج و مرج و انتظام بخشيدن به زندگی اجتماعی قانون الزم است
اجراي قانون نيازمند مجريان و حاکمان و تشكيل حكومت توسط آنان است(.مصباح ،نظريه سياسی
اسالم،ص 16و جوادي آملی ،واليت فقيه واليت فقاهت و عدالت،ص)66-91
7
 :1-1ضرورت زیست اجتماعی برای انسان

بی ترديد انسان نيازمند زندگی گروهی و حيات اجتماعی است چون اجتماعی بودن الزمه حيات اوست.
ممكن است کسی در ،ديريا صومعه زندگی انفرادي داشته باشد اما چنين زيستی براي وي زندگی انسانی يعنی
حي ات مسئوالنه اي نخواهد بود .زيرا زندگی واقعی انسانی آن است که بكوشد اوالً خود هدايت شود و ثانياً در

پس اصل اجتماعی بودن براي ساختار انسان  ،طبيعی است نه اضطراري هرچند تعادل متقابل ،پذيرش
قانون عدل مدار و قبول محكمهي حق محور و مانند آن ،نسبت به فطرت وي طبيعی و نسبت به طبيعت
طين زده(عين عبارت عالمه جوادي آملی) او تحميلی است(.جوادي آملی جامعه در قرآن ص)16-24
آيت اهلل مصباح (حفظه اهلل) نيز با اندک تفاوتی در رابطه با ضرورت زندگی اجتماعی براي انسان  ،می
فرمايند«:ما معتقديم که زندگی اجتماعی براي انسان ضرورت دارد و هدف از آفرينش انسان در صورتی
تحقيق می يابد که انسان ها زندگی اجتماعی داشته باشند و با يكديگر همكاري کنند و از همديگر بهره
گيرند(» .مصباح يزدي ،حقوق و سياست ،ص)247
همانطور که از بيانات هر دو بزرگوار استفاده می شود  ،اصل ضرورت زندگی اجتماعی براي بشر يک
ضرورت است ،خواه اين ضرورت را به شكل طبيعی اثبات کنيم يا آن که به يكی از دو نوع اضطراري يا
انتخابی از آن دفاع کنيم.

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

مقام هدايت ديگران برآيد.

شماره 11

البته بايد به اين نكته توجه داشت که زندگی اجتماعی انسان ،همانند زندگی اجتماعی موريانه ها و
زنبوران عسل نيست که غريزي و بدون هدف آگاهانه باشد بلكه گزينشی است و در گزينش ،عامل عقالنی
تأثير تام و قطعی دارد که گاهی کامالً آگاهانه و گاهی نيمه آگاهانه و حالت ارتكازي دارد(.همان)
سوالی که در اينجا مطرح می شود اين است:به چه دليل انسان ناگريز از تشكيل زندگی اجتماعی
است؟آيا انسان مفطور بر اجتماع،و به اصطالح مدنی بالطبع است يا ضرورت او را به زندگی جمعی می
کشاند؟
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در پاسخ به اين سوال ها چندان اتفاق نظري ميان جامعه شناسان و حكيمان وجود ندارد .برخی از حكما
معتقدند که انسان مدنی بالطبع است يعنی دليل نياز انسان به اجتماع (تمدن) ،طبع اوست.
از جمله معتقدان به اين نظريه خواجه نصيرالدين طوسی است .او معتقد است واژه انسان از ريشه
از طريق تعاون امكان پذير نيست(.خواجه نصير طوسی اخالق ناصري،ص)141
ع المه طباطبايی نيز معتقدند که اجتماعی بودن انسان از امور نظري است که به اثبات نياز ندارد.
زيرا انسان همواره اجتماعی زندگی می کرده و اين چيزي است که تاريخ و آثار به جا مانده از زندگی انسانی
از آن حكايت دارد(.طباطبايی ،الميزان ،ج،4ص)6
قرآن نيز در آيات متعدد اين مسئله را تاييد می کند ،از جمله اين آيه شريفه:
«يا ايها الناس انا خلقنكم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا»(حجرات)13/
اي مردم ما همه شما را از مرد و زنی آفريديم وآنگاه شعبه هاي بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا
يكديگر را بشناسيد.
همانطور که مالحظه شد بيانات فوق  ،طبيعی بودن حيات اجتماعی انسان را تأييد می کند .البته حق
هم ،از جهتی همين است ولی از جهت ديگر ،نياز به تفصيل دارد که در ادامه مباحث به آن خواهيم پرداخت.
آيا انسان متمدن بالطبع است يا متوحش و مستخدم بالطبع؟

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

«انس» گرفته شده است .يعنی خصلت طبيعی او زندگی با همنوعان است به اين معنا که زندگی اجتماعی جز

شماره 11

رفتار انسان با کدام يک از اين امور پيوند خورده است؟
ديدگاه هاي فلسفی و عقلی متعددي در اين زمينه مطرح شده است که اهم آن سه ديدگاهی است که
در ادامه به طور مختصر به تبيين آن می پردازيم:
 .1-2-1دیدگاهی که انسان را متمدن بالطبع می خواند:

گروهی معتقدند که حالت اولی و وضع طبيعی انسان ،نجابت،پاکدامنی ،صلح طلبی و مدنيت است و
فساد و تباهی ،جرم و جنايت در زندگی بشر به مقتضاي طبع اولی او نيست بلكه اين جامعه است که وي را
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به اين سمت می کشاند؛ از همين رو قوانينی تنظيم می شود تا جامعه را از فساد و تباهی حفظ کند(.ژان ژاک
روسو ،قرار داد جتماعی ،ص)56
ژان ژاک روسو و برخی از متفكران غربی مروج اين انديشه ا ند و معتقدند که جامعه و قوانين ،مايه
باشد ،چگونه می شود اين ويژگی در جامعه به روحيه جنگ طلبی بدل گردد در حالی که اين خصلت در
طبيعت جز در جامعه بروز و ظهور ندارد .پس اينكه مدنيت ويرانگر طبيعت باشد سخن درستی نيست.
.1-2-2دیدگاهی که انسان را فطرتا پلید و به تبع مستخدم بالطبع می داند:

سنت گرايان يهودي و مسيحی معتقدند که ماهيت انسان خطاکار و پليد و خواهان

استخدام

واستثمار ديگران است .در واقع آنها معتقدند که انسان به خاطر گناه نخستين آدم ،پليد وگنهكار پا به عرصه
عالم دنيا گذاشته است و فطرتا پليد و گنهكار است و کسی که فطرتش بر پليدي وگناه سرشته شده باشد
طبيعتا خواهان استخدام و استثمار ديگران و ظلم و ستم به آنهاست .
اين ديدگاه طبق صريح آيات و روايات در دين مبين اسالم قابل قبول نمی باشد و نزد اکثريت قريب به
اتفاق انديشمندان مسلمان مخدوش می باشد .به همين دليل از پرداختن به اشكاالت وارد بر اين ديدگاه
صرف نظر کرده و ضمن تبيين ديدگاه برگزيده به نقد مختصر آن خواهيم پرداخت .
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تباهی انسان است که البته اين نكته مطابق باواقع نيست ،زيرا اگر طبيعت اولی انسان همان صلح جويی

شماره 11

.1-2-3دیدگاهی که انسان را مستخدم بالطبع و مدنی بالفطره می داند:

قبل از پرداختن به اين ديدگاه توجه به چند سؤال در اين زمينه ،تبيين بحث را ياري می کند .آيا انسان
استخدام گر بالطبع است يا بالعرض؟آيا او می خواهد مانند ساير موجودات ،حياتی آرام داشته باشد و حريم
شخصی خود را حفظ کند يادر حالت طبيعی و باتوجه به قواي درونی می خواهد حيات جنگلی داشته باشد و
ديگران را به استخدام خود در آورد؟
عالمه طباطبايی در مواضع متعدد از تفسير الميزان(جوادي آملی ،شريعت در آينه معرفت ،ص -151
 ،)151متمدن بالطبع بودن انسان را نپذيرفته و معتقدندکه انسان با طبع تمدن گرايی به عرصه اجتماع وارد
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نشده است بلكه به جهت بهره گيري از ديگران به اجتماع روي آورده است( .همان)351-351،
در توضيح وتبيين اين نظريه بايد گفت که :
شماره 11

انسان نه مانند فرشته است که معصوم باشد« .ال يعصون اهلل ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون»(تحريم)9/

نه چون حيوان است تا همه همت او پر کردن شكمش باشد «همه فی بطنه »(اصول کافی ،ج، 5ص)95
بلكه داراي دو جهت است:
الف ) حيثيت طبيعی :که ذات اقدس اله آن را به طبيعت و طين ،حما مسنون و گل و الي ،اسناد می
دهد«.انی خالق بشراً من صلصال من حما مسنون»1من بشري از ماده گل و الي کهنه و متغير خلق خواهم
کرد.
ب) حيثيت فطري :که مستلزم فرشته خويی است و خداوند آن را به خود اسناد می دهد.
«فاذا سويته و نفخت فيه من روحی فقعواله ساجدين»2

1

 حجر (82/)51 -ص (28/)82

2

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

آنان (فرشتگان) هرگز نافرمانی خدا را نخواهند کرد و آنچه به آنها حكم می شوند فوراً انجام می دهند .و

آنگاه که او را به خلقت کامل بياراستم و از روح خود در او دميدم و به همه فرشتگان امر کردم بر او
سجده کنيد.
عصاره انسان اعم از آدم و فرزندانش (اصلی ونسلی) همه داراي اين دو حيثيت اند.از جنبه طبيعی يعنی
همان حمامسنون و طين ،مستثمر و مستخدم بالطبع است اما از جنبه فطري (روح او) مدنی بالفطره است.
آيت اهلل جوادي آملی(حفظه اهلل ) براي تحليل دقيق اين مسئله بايد از براهين محكم حكمت متعاليه
استفاده کرد؛ جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا بودن آدمی از جمله مسائلی است که مبناي مورد نياز مستخدم
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بالطبع و مدنی بالفطره بودن انسان را تامين می کند.
طبق اين اصل ،انسان علی رغم تعدد مراتب و قواي جسمانی و روحانی خود ،يک حقيقت واحد را
تشكيل می دهد که از خاک سر برکشيده و تا حظيره قدس الهی بال و پر می گشايد ؛اما در اول پيدايش و
آن هنگام که وارد جامعه می شود و می بيند که بقيه نيز با همين سالح وارد شده اند تن به قانون و شريعت
می دهد ؛در واقع عقل موهبتی الهی است که در ابتدا انسان را به قانون عدل محور فرا می خواند وسپس
شريعت و قانون الهی او را به سوي فطرت اوليه خود که حقانيت و عدالت است سوق می دهد و به مراتب
باالي انسانيت می رساند(.جوادي آملی،شريعت در آينه معرفت،ص  )351بنابر اين خداوند انسان را متمدن
بالفطره آفريد ،يعنی عدالتخواهی و حق طلبی مقتضاي فطرت اوست ،مادامی که اسير طبيعت نشود اما اگر در
جهاد اکبر درونی ،جان او اسير تن گردد متوحش بالطبع می شود و فطرت او به اسارت هواهاي او درآمده و
همه هوشمندي وي و فرزانگی هاي فطري را در خدمت اين طبع متوحش در می آورد.
بنابراين متمدن بالطبع يا مستخدم بالطبع بودن انسان منوط به چگونگی تقسيم تمدن و مدنيت است،
اگر تمدن به معناي دين داري وعدل محوري باشد انسان به اين معنا مدنی بالطبع نيست بلكه مدنی بالفطره
است يعنی برفطرتی توحيدي آفريده شده است .اما چنانچه به معناي زندگی جمعی باشد انسان مدنی بالطبع(
ثانوي) است .بدين معنا که چون به طبع اولی خود ،مستخدم بالطبع است اين طبيعت استخدام گري ،وي را
به سمت زندگی اجتماعی می کشاند.بنابراين می توان گفت  :انسان به طبع ثانوي خود ،مدنی( اجتماعی)
است .

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

حدوث خود جسمانی است يعنی طبق طبيعت خود و حب ذات که همان استخدامگري است عمل می کند اما
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البته بحث مستخدم بالطبع بودن انسان با درنده خويی و توحشی که هابز به آن معتقد است متفاوت
است.
بنابراين مستخدم بالطبع و مدنی بالفطره به طور خالصه اينچنين تعريف می شود:
انسان طبيعت استخدامگري دارد از اين رو به زندگی جمعی گرايش دارد ولی فطرتاً عدالت محور و حق
مدار است زيرا بر فطرت الهی سرشته شده است.
12
 .1-2لزوم قانون برای دفع و رفع هرج و مرج

همانطور که بيان شد انسان موجودي اجتماعی است و رفاه و سعادت کامل او در حيات جمعی تحقق می
يابد .اما بی ترديد باتوجه به حب ذات و منفعت طلبی انسان ،کمبود منابع ،لزوم جلوگيري از نزاع و نيز روشن
شدن وظايف و مسئوليتها ي الزم براي فضاي جامعه ،وجود قانون ضرورت دارد.

فطرتش موحد است و عبوديت ذات اقدس اله را می پذيرد ولی طبيعتاً مستخدم ديگري است و چون
ارتباطش با عالم طبيعت محسوس و نزديک است و انسش با عالم فطرت تقريباً دور است؛ اگر او را بر اساس
طبيعتش رها کنند بر مبناي استخدام ديگران حرکت می کند و هيچ گاه حد يقف و نهايتی ندارد،و از آنجايی
که نيازهاي فراوان دارد و به تنهايی قادر به تأمين خواسته هايش نيست از هر چيز و از هر شخص بهره می
جويد و آنها را به خدمت خود در می آورد (.انسان به مقتضاي طبعش چنين موجودي است و همه مذمت هاي
قرآن از انسان ناظر به همين طبع سرکش و آثار زيان بار اوست ).از طرفی انسان وقتی می تواند حياتی ممتاز
از حيات حيوانی و گياهی داشته باشد که باديگر انسانها ارتباط و هماهنگی داشته باشد .اما بديهی است که
جامعه اي متشكل از انسانهايی اينچنين اگر داراي نظم وقانونی درست نباشند تزاحم و هرج و مرج و فساد آن
را نابود خواهد کرد وهرگز به چنين حياتی نخواهد رسيد.بنا براين باتوجه به اين ويژگی ها نياز به قانون براي
بقاي جامعه و رسيدن به حيات طيبه انسانی ،اصلی ضروري به نظر می رسد(.جوادي آملی،واليت فقيه
واليت فقاهت و عدالت،ص)61
آيت اهلل مصباح يزدي (حفظه اهلل) نيز در رابطه با نياز جامعه به قانون می فرمايند:
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آيت اهلل جوادي آملی (حفظه اهلل) از استاد خود عالمه طباطبائی نقل می کنند :اگرچه انسان بر اساس
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از آنجا که جامعه از افراد تشكيل شده و انسان ها نيز داراي اميال و خواسته هاي بسيار متفاوت و
متنوعی هستند؛ اگر هر کدام بخواهند بدون هيچ محدوديت و ممنوعيتی به ارضاي غرايز و خواسته هاي
فردي خويش بپردازند؛ طبيعی است که حيات اجتماعی از هم می گسلد در نتيجه انسان ها از وصول به
سعادت نهايی خويش باز می مانند .بنابراين ضرورت وجود عاملی که هرچه بيشتر بتواند موجب پيوستگی آحاد
جامعه باشد عميقاً احساس می شود و آن عامل چيزي جز قانون نيست(.مصباح يزدي حقوق و سياست
ص)145
13
همانطور که مالحضه شد دو فيلسوف فرزانه در رابطه با ضرورت قانون ،علل مشابهی را قيد فرمودند و
فقط اندک اختالف در نحوه بيان مشاهده می شد.
پس به صورت برهانی(شكل اول) می توان اينچنين گفت:

 .2نظم بدون قانون به وجود نمی آيد.
در نتيجه :جامعه براي شكل گيري و بقا نياز به قانون دارد.
 .1-3نیازمندی قانون به حاکمان و مجریان

همانطور که ذکر شد ،جامعه براي شكل گيري و انتظام يافتن ،نياز به قانون دارد .ولی قانون تا زمانی که
در جامعه اجرا نشود به اهداف خود نخواهد رسيد .از طرفی عمل کردن به قانون دشواري هاي بسيار دارد که
هر کس به سادگی ملتزم به آن نخواهد بود .و بايد تشكيالتی تاسيس شود که صيانت از آن و اجراي دقيق
قانون را عهده دار شود.
از مجموع آيات و روايات نيز چنان استفاده می شود که وجود قانون بدون رهبر و حاکم ممكن نيست ،تا
جايی که نسبت رهبر به جامعه را به منزله روح براي جسد دانسته اند ،بدان معنا که سيادت و قدرت هر
جامعه مرهون وجود و مراقبت و لياقت حاکم و رهبر آن خواهد بود .امام علی (ع)نيز در تاييد اين مطلب می
فرمايند« :مردم نسبت به داشتن حاکم ناچارند  ،حاکمی نيكوکاريا حاکمی بدکار» (نهج البالغه ،دشتی،خطبه
، 41ص)63البته اين بيان امير المومنين دال بر آن نيست که اگر حكومت به دست فاجر بيفتد نيكوست به

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

 .1جامعه براي شكل گيري و بقا نياز به نظم دارد.

شماره 11

عبارت ديگر ،تاييد حكومت فاجر نيست .بلكه در صددآن است که بگويد حكومت فاجر بهتر از فتنه و هرج و
مرج است چنانكه در جاي ديگري می فرمايند":سلطان ظلوم خير من فتن تدوم"(بحار
االنوار،ج،66ص)366فرمانرواي ظالم بهتر از فتنه و آشوب هميشگی است.
البته برخی ،اصل نياز جامعه به والی و حاکم را مورد مناقشه قرار داده اند.
بی ترديد اين عده يا افراد لجام گسيخته اي هستند که خواهان هر نوع آزادي بوده و به هيچ حساب و
کتابی تن نمی دهند و يا در زمره اشراري هستند که از نظم و محاسبه در هراسند و يا از کسانی هستند که از
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حك ومتها ستم هاي فراوان ديده اند .همه اين گروه ها که به نفی نياز جامعه به حاکم و حكومت نظر داده اند
در اين جهت که انگيزه ي نظر آنها ،شهوت عملی است؛ مشارکت دارند(.جوادي آملی واليت فقيه رهبري در
اسالم ص)26-29

عنصر اجتماع بشري ،قانون و حاکم استوار می باشد.با اثبات اين سه مقدمه ،ضرورت اين سه عنصر و به تبع
ضرورت حكومت براي جوامع (که همان مطلوب ماست) اثبات خواهد شد.
اگر چه بزرگان و انديشمندانی همچون حضرت امام (رحمه اهلل) ضرورت حكومت را امري بديهی و
واضح براي جوامع اسالمی می دانند(و البته حق هم از جهتی همين است)
ايشان در ضمن يكی از بيانات خود در رابطه با ضرورت حكومت می فرمايند« :لزوم حكومت اسالمی
براي گسترش عدالت ،تعليم و تربيت ،حفظ نظم و رفع ظلم و پاسداري از مرزهاي جامعه اسالمی از تجاوز
اشرار و بيگانگان از واضح ترين احكام عقلی است بدون اين که ميان زمان با زمان و يا مكان با مكان ديگر
کمترين تفاوتی وجود داشته باشد(» .خمينی ،البيع ،ص)492
 .2حکومت دینی بهترین مدل حکومت

قبل از اثبات اينكه حكومت دينی بهترين نوع حكومت است ،الزم به نظر می رسد که منظور خود را از
حكومت دينی مشخص کنيم  .به عبارت ديگر منظور ما از حكومت دينی چه نوع حكومتی است ؟

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

با دقت در معناي حكومت که در ابتداي بحث آورده شد روشن می شود که  :قوام يک حكومت بر سه

شماره 11

در فرهنگ سياست ،کلمه حكومت اگر با صفتی به کار برده شود  ،براي مشخص کردن نوع رژيم
سياسی است  .چنانچه گفته شده :حكومت دينی  ،حكومت پارلمانی  ،حكومت دموکراسی و(...آشوري
،دانشنامه سياسی ،ص)14
به نظر عالمه مصباح يزدي(حفظه اهلل)از حكومت دينی حداقل سه معنا اراده می شود:
1ـ حكومتی که تمام ارکان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد.
2ـ حكومتی که در آن احكام دينی رعايت شود.
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3ـ حكومت دين داران و متدينان.
اين سه معنا و تفاوت آنها را با يكديگر به طور مختصر اينچنين می توان توضيح داد:

احكام دين است بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند يا به اذن خاص و يا اذن عام معصوم ،
منصوب شده اند .چنين حكومتی «حكومت دينی» ايده آل و کمال مطلوب است .زيرا حكومتی با اين
خصوصيات از پشتوانه حكم الهی برخوردار است و بر اساس اراده تشريعی خداوند شكل گرفته است.
حكومت رسول اهلل و امام معصوم و نيز حاکميت افرادي مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم يا
حكومت ولی فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت اين گونه است.
اما طبق معناي دوم ،شخص حاکم الزم نيست مستقيم يا غيرمستقيم منصوب از طرف خداوند باشد.
بنابراين در اين حكومت پشتوانه الهی وجود ندارد و دينی بودن حكومت فقط به اين معناست که قوانين دينی
در اين حكومت رعايت می شود .اين شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت دينی به معناي اول است.
اما طبق معناي سوم اصالً رعايت قوانين اسالمی هم الزم نيست ،بلكه همين که حكومتی مربوط به
جامعه اي است که افراد آن متدين هستند ،حكومت هم مسامحتاً دينی به حساب می آيد .در اين حكومت
ضرورتی ندارد که حاکم مقيد به اجراي احكام شرع باشد.

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

طبق معناي اول ،حكومت دينی حكومتی است که نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايی آن برگرفته از

شماره 11

طبق اين معنا همه حكومتهايی که از صدر اسالم تا کنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان
تشكيل شده «حكومت دينی» ناميده می شود.
شكی نيست که معناي سوم حكومت دينی ،طبق معيار و موازين عقيدتی ما معناي صحيح و قابل قبولی
نيست ،بلكه در نظام عقيدتی اسالم حكومتی دينی است که تمام ارکان آن دينی باشد ،يعنی معناي اول از
حكومت دينی ،اما معناي دوم «حكومت دينی» در واقع بدل اضطراري حكومت دينی مقبول است( .مصباح
يزدي ،پرسش ها و پاسخ ها،ص)46
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حال که تعريف ما از حكومت دينی مشخص شد تالش ميكنيم بهترين نوع حكومت راحكومت دينی به
معناي مورد نظر معرفی کرده و سپس آن را اثبات کنيم.
براي انتخاب بهترين نوع حكومت ناگزير بايد به سه عنصر اساسی که قوام بخش حكومت هاست رجوع
آن قانون را اجرا کنند و اجتماع بشري را به اهداف واالي آفرينش هدايت کند می تواند ادعا کندکه بهترين
مدل حكومت است.
باور ما اين است که حكومتی که بر پايه دين اسالم و حاکميت معصومين يا تالی تلو معصوم تشكيل
شده باشد بهترين نوع حكومت است .چرا که هم قانون آن يعنی دين مبين اسالم کاملترين قانون است و هم
حاکمان آن به لحاظ عصمت در علم و عمل يا حداقل عدالت و فقاهت بهترين مجريان و حاکمانند و هم
هدف و رسالت حكومت کمال انسان و رساندن قافله بشريت به جايگاه اصلی خود يعنی مقام خليفه اللهی
است.
البته مطمئنا اين ادعا نياز به اثبات دارد که در ادامه به اين بحث خواهيم پرداخت.
 .2-1دین اسالم ،کاملترین قانون

از نظر آيت اهلل جوادي آملی ،کاملترين قانون  ،قانونی است که نه تنها جنبه ي طبيعی و عملی انسان را
رعايت می کند بلكه به ابعاد اخالقی و اعتقادي انسان نيز توجه می کند و براي همه ابعاد وجودي انسان
برنامه دارد(» .جوادي آملی ،واليت فقيه واليت فقاهت و عدالت ،ص)62

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

کرد يعنی قانون و حاکم وهدف حكومت.مطمئنا هر حكومتی که داراي بهترين قانون باشد و کاملترين افراد

شماره 11

بنا براين قانونی شايسته زندگی انسان است که فراگير ،همه سويه ،جامع ،کامل وسعادت آفرين باشد تا
بتواند تمام جنبه هاي وجودي انسان را نظم بخشيده و در يک راستا به سوي هدف اصلی هدايت کند و او را
به سعادت واقعی برساند.
ما معتقديم هيچ قانونی جز دين اسالم که مجموعه اي جامع و کامل از قوانين و مقررات الهی براي
رسيدن به کمال انسانی است ،داراي چنين ويژگی هايی نمی باشد و بر اين مدعاي خود اينچنين استدالل می
کنيم :
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.1کاملترين قانون براي سعادت واقعی انسان ها قانونی است که داراي ويژگی هاي منحصر به فردي از
جمله (:حقانيت  ،جامعيت ،جاودانگی وسعادت بخشی) باشد.
.2دين اسالم بر مبناي کتاب آسمانی قرآن ،داراي اين ويژگی هاي منحصر به فرد است.

براي اثبات مقدمه دوم ،الزم است ويژگی هاي فوق را براي دين اسالم اثبات کرده و براي اديان ديگر
نفی کنيم.در رابطه با اثبات اين ويژگی ها براي دين اسالم ادله اي ارائه خواهد شد اما براي نفی اين ويژگی
ها براي اديان ديگر ،خواننده محترم را به کتبی در اين زمينه ارجاع خواهيم داد(.دين شناسی عالمه جوادي
آملی و مبانی حاکميت حسين جوان آراسته)
 .2-1-1ویژگی های دین اسالم

الف)حقانيت  :حقانيت يک شی يعنی  :مطابقت آن شی باواقع ،به عبارت ديگر وقتی ميتوان گفت يک
شی داراي حقانيت است که مطابق با واقع باشد .
حقانيت دين با علل چهارگانه آن تبيين ميشود  :مراد از علل چهارگانه حقيقت هر شی  ،علتهاي
فاعلی ،غايی ،صوري ومادي آن است.در بيان علل چهارگانه دين اسالم می توان چنين گفت :علت و مبدا
فاعلی دين ،خداست که تنظيم کننده گستره اصول اعتقادي و اخالقی و عملی دين است .علت و مبدا غايی
دين به دو غايت ميانی و نهايی منشعب می شود که جامع آن تحقق دنيا و آخرت است .اما هدف ميانی دين
،قيام مردم به قسط و عدل است و هدف نهايی آن نورانی شدن به نور الهی است .علت و مبدا صوري دين

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

در نتيجه :دين اسالم ،کاملترين قانون براي سعادت واقعی انسانها است.

شماره 11

نيز ،به شكل کتاب و سنت و مبانی عقلی جلوه می کند و علت مادي يعنی موضوع و ماده و محل دين،
حقيقت انسان است .زيرا درباره انسان موضوعاتی چون عقيده واتصاف و تخلق به عمل مطرح است که
موضوع احكام دينی است و موضوع به منزله محل و ماده است  .همه اين علل حقايقی محض و مطابق با
واقع می باشند و در نتيجه حقانيت دين اسالم اثبات می شود .
عالوه بر اين قرآن نيز ره آورد انبياء را دين حق می داند وبر اين ادعا اينچنين استدالل می کند:تمام
عقايد و اخالق و مقررات دين اسالم مطابق با واقع و مطابق با نظام هستی است و هر آنچه مطابق با نظام
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هستی و محصول خداي سبحان(خالق هستی) باشد،حق است  .ازاين رو خداوند در قرآن به پيامبر گرامی
اسالم می فرمايد":الحق من ربک "(آل عمران )91/حق از پروردگار تو سرچشمه می گيرد.عالوه بر اين در
آيات متعدد به حقانيت دين اسالم اشاره می کند،ازجمله :
هوالذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علی الدين کله و لو کره المشرکون(توبه)33/

تسلط و برتري دهد هر چند مشكران و کافران ناراضی و مخالف باشند.
اين آيات و آيات فراوان ديگري در اين رابطه ،تأکيدي است بر اين که آنچه پيامبر از سوي خداوند
آورده ،دينی است سرتاسر حق ،که باطل در آن راه ندارد.
ب) جامعيت :حقانيت دين به تنهايی نمی تواند تحقق بخش نقش واالي آن باشد بلكه در کنار آن از
خصيصه جامعيت نيز بايد بهره ببرد .به داليل فراوان که در اين نوشته مجال پرداختن به آن ها نيست دين
اسالم از چنان جامعيتی برخوردار است که همه مسائل فردي ،اجتماعی ،سياسی و  ...انسان را در بر می گيرد.
چون از منظر اسالم خداوند حاکم بر جهان و انسان است بنابراين در تمام عرصه ها اعم از عرصه سياست،
اقتصاد ،تعليم و تربيت وساير مسائلی که به زندگی انسان ارتباط دارد،در کتاب آسمانی قرآن سخن گفته شده
است .در قرآن نيز فراوان به اين ويژگی دين اسالم اشاره شده است ،از جمله آيه:
اليوم اکلمت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتی و رضيت لكم االسالم ديناً (مائده)3/

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

اوست خدائيكه رسول خود (محمدمصطفی) را با دين حق براي هدايت فرستاد تا بر همه اديان عالم

شماره 11

امروز (عيد غدير خم) دين شما را به حد کمال رسانيدم و بر شما نعمت را تمام کردم و بهترين آئين را
که اسالم است برايتان برگزيدم .در تفسير اين آيه گفته شده معناي اکمال دين صعود آن به باالترين درجه
ترقی است به گونه اي که پس از آن پذيراي نقص نخواهد بود( .طباطبايی ،الميزان ،ج، 6ص)211
و البته نامعقول است که آخرين دين الهی همه نيازهاي انسان را بيان نكرده باشد ،البته بيان هر چيزي
در قرآن بدين معناست که اصول کلی نيازهاي مادي و معنوي و نيز چارچوب اصلی براي تامين آنها را با بهره
گيري از قوه عقل  ،ارئه کرده است.
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ج) جهان شمولی :از آنجا که دين اسالم براي هدايت انسان و احياي جامعه بشري نازل شده است؛
پيام آن به گروهی خاص اختصاص ندارد و همگان را ،قطع نظر از رنگ ونژاد و زبان ومنطقه جغرافيايی،
شامل می شود .آيات فراوانی بر جهان شمولی دين اسالم داللت دارد از جمله:

و ماهی اال ذکري للبشر «اين آيات چيزي جز پند و موعظه براي بشر نخواهد بود(».مدثر)31/
د)جاودانگی :برخی از طرفداران جدايی دين از سياست بر اين باورند که نهاد دين در گذشته وظايف و
کارکردهاي گوناگونی را بر عهده داشته ،ولی امروز به علت پيچيدگی مناسبات زندگی اجتماعی و تخصصی
شدن نقش ها ،اين وظايف به دولت منتقل شده است .نكته اي که مورد غفلت اين گروه قرار گرفته است
فطري بودن قواعد و دستورات دين و در نتيجه جهان شمولی و جاودانگی آن است.
فاقم وجهک للدين حنيفاً فطرت اهلل التی فطر الناس عليها (روم)31/
پس تو اي رسول مستقيم به جانب آئين پاک اسالم روي آور و پيوسته از طريق دين خدا که فطرت
خلق را بر آن آفريده است پيروي کن.
بنابراين با توجه به ويژگی هاي منحصر به فرد دين اسالم می توان آن را کاملترين و بهترين قانون
براي زندگی بشر دانست.چرا که تنها اوست که می تواند مسير تكامل و سعادت ابدي و واقعی آنها را تامين
کند.

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

ان هواال ذکر للعالمين «اين قرآن عظيم جز پند ونصيحت براي اهل عالم نيست(».تكوير)27/
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اما قانون هاي بشري عالوه بر اين که داراي چنين ويژگی هايی نيستند ،داراي نواقص متعددي نيز
هستند که هرگز نمی توانند عهده دار چنين مسئوليت بزرگی که همان سعادت انسان هاست ،باشند.
دليل ديگري که می توان بر کامل بودن و سعادت بخش بودن دين اسالم آورد اينكه :قانونی می تواند
به عنوان بهترين و کاملترين قانون معرفی شود و انسان را به سعادت برساند ،که هماهنگ با تكوين و
آفرينش انسان و جهان باشد .انسان ،نيازمند جهان است و با آن ارتباط دارد و در عين حال ،از هر راهی
نمیتواند در جهان اثر بگذارد؛ چنانكه جهان نيز از هر راهی در انسان اثرگذار نيست .اين تأثير و تأثّر آدم و
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عالم و انسانها با يكديگر ،مشخّص و محدود است و از اينرو ،قانونی سعادتآور است که با اين سه امر
تكوينی هماهنگی داشته باشد و چنين قانونی ،نه از خود انسان بر میخيزد و نه از طبيعت و جهان؛ زيرا نه
انسان به عمق جهان آگاهی دارد و نه جهان از خودش باخبر است؛ چه رسد به اينكه از انسان و از رابطه او با
خود خبر داشته باشد .قانونگذار ،فقط آن کس میتواند باشد که انسان و جهان را آفريده و رابطه متقابل انسان
يعنی جعل حكم و قانون سعادتآور ،اختصاص به خداوند دارد و کسی جز او توانايی وضع قانون را ندارد.و
طبق فرموده خداوند تنها قانونی که مورد پذيرش و تاييد اوست اسالم است که:و من يبتغ غير االسالم دينا
(آل عمران)56/
 .2-2معصومین بهترین حاکمان و مجریان

جامعه براي اجراي قانون نيازمند حاکم است اما مطمئنا هر حاکمی شايسته حكومت نيست .بلكه حاکمی
می تواند عهده دار اجرا و صيانت از کاملترين قانون باشد ،که خود داراي صالحيت ها و کماالت انسانی در
حد اعالي خود باشد .به عبارت ديگر افرادي شايسته حاکميت جامعه بشري هستند که کاملترين فرد در زمان
خود باشند.افرادي که داراي علم خدادادي باشند ،تا بتواند حقايق دين را با همه ابعاد و دقايقش بيان کند و
داراي ملكه عصمت باشد ،تا تحت تاثير انگيزه هاي نفسانی و شيطانی واقع نشود و نيز بتواند نقش تربيتی
انسان ها را در طول عصر خود به عهده بگيرند و افراد مستعد را به عاليترين مدارج کمال برسانند و همچنين
در صورت مساعد بودن شرايط اجتماعی متصدي حكومت و تدبير امور جامعه شود(.مصباح يزدي ،آموزش
عقايد،ص )314-319

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

و جهان را تنظيم کرده است و او ،جز خدا نيست و لذا در قرآن کريم آمده است( :إنِ الحُكْمُ إالّ هلل)(انعام)67/؛

شماره 11

باور ما اين است که تنها کسانی که داراي اين ويژگی ها می باشند معصومين در عصر حضور و فقهاي
جامع الشرايط در عصر غيبت می باشند.از آنجا که اثبات اين مسئله نياز به مقدمات بسياري دارد ازآن صرف
نظر کرده و خواننده را به کتب کالمی در اين زمينه ارجاع می دهيم.
 .2-3خلیفه اللهی شدن انسان و نورانی شدن جامعه هدف واالی حکومت دینی

آيت اهلل جوادي آملی (حفظه اهلل)در رابطه با مهمترين هدف حكومت دينی می فرمايند :مهمترين هدف
حكومت دينی اينست که انسانها را به سوي «خليفة اهلل» شدن راهنمايی می کند و مقدمات سير و سلوک
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آنان را فراهم می نمايد.اگر چه هدف متوسط آن اينست که از کشور اسالمی «مدينه فاضله» بسازد و
مبادي تمدن راستين را مهيا نمايد و اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی را تبيين کند.که البته نصوص
دينی ،اعم از آيات قرآن و متون احاديث و نيز سيره معصومين و پيشوايان اين مطلب را تاييد می کند.

است و بدن پيرو روح میباشد و سالمت بدن ،براي تأمين سالمت روح از گزند عقائد سوء و آسيبِ اخالقی
ناروا است ،تأمين «مدينه فاضله» نيز براي پرورش انسانهايی است که در جهت «خليفة اهلل» گشتن گام بر
میدارند و اصالت در بين دو رکن ياد شده ،همانا از آنِ خالفت الهی است؛ زيرا بدن هر چند سالم باشد ،پس
از مدتی میميرد و میپوسد ولی روح ،همچنان زنده و پاينده است .همچنين ،مدينه فاضله ،هر چند از تمدن
واال برخوردار باشد ،پس از مدتی ويران میگردد ،ولی «خليفة اهلل» که همان انسان کامل است ،از گزند هر
گونه زوال مصون است .بنابراين ،مدينه فاضله ،به منزله بدن است و خليفة اهلل ،به مثابه روح آن؛ و همان
گونه که بر اساس اصالت روح ،بدن را روح سالم میسازد ،بنابر اصالتِ «خليفة اهلل» ،مدينه فاضله را انسان
کامل تأسيس و تأمين مینمايد(.جوادي آملی ،واليت فقيه واليت فقاهت وعدالت ،ص)111
همانطور که قبال ذکر شد قوام حكومت به سه عنصر قانون حكومت و هدف حكومت است .از اين
رو با اثبات برتر بودن اين مولفه ها دثسير حكومت دينی اصل برتر بودن اين نوع از حكومت اثبات می شود.

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

توضيح مطلب اينكه :همان گونه که نظام داخلیِ انسان را روح و جسم او میسازد ولی اصالت از آنِ روح
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 .3ضرورت حکومت دینی:

در رابطه با ضرورت حكومت دينی به عنوان عاملی براي ضمانت اجراي احكام اسالمی ،داليل عقلی
ونقلی فراوانی در کتب فلسفی و کالمی بيان شده است .که ما در ادامه در دو بخش مجزا تحت عنوان ادله
نقلی و ادله عقلی به طور مختصر مطالبی را بيان می کنيم.
 .3-1ادله نقلی بر ضرورت حکومت دینی:

اَلّذين إن مكنّا فی األرض أقاموا الصّلوه وءاتَو الزکوه وأمروا بالمعروف و نهوا عَن المنكر(.حج)41/
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آنان که اگر در زمين تمكّنشان دهيم ،نماز را به پا داشته و زکات می دهندو امربه معروف و نهی از منكر
ميكنند.
تمكن در زمين به معناي فراهم آمدن امكاناتی است که آنان را در گسترش اسالم و اقامه ي حدود از
اسالمی است که جز از طريق حكومت قابل اجرا نيست .تمكين در اين آيه به معناي برپايی حكومت
است(.طباطبايی،الميزان)134،
امام رضا عليه السالم می فرمايند...:انّا النجد فرقه من الفرق والملة من الملل بقوا و عاشوا الّا بقيم و
رئيس نما البد لهم منه فی االمر الدين و الدنيا فلم يجز فی حكمه الحكيم أن يترک الخلق مما يعلم انه البد
لهم منه و القوام لهم اال به فيقاتلون به عدوهم و بقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع
ظالمهم من مظلومهم (.بحار االنوار ج،23باب الضطرار الی الحجه و ان)...
ما هيچ گروه يا ملتی را نمی بينيم که جز به وجود يک سرپرست به حيات خود ادامه داده و باقی مانده
باشد .زيرا براي امر دين و دنيا ناگزير بايد چنين شخصی باشد .بنابراين از حكمت خداوند حكيم به دور است
که مخلوقات خود را بی سرپرست بگذارد با اينكه می داند وجود چنين شخصی براي آنها ضروري است و
بدون آن زندگيشان تباه می شود زيرا تحت رهبري او با دشمنانشان می جنگند و اموال عمومی را عادالنه
تقسيم می کند و به وسيله ي او نماز جمعه و جماعت بر پا می دارند و دست ستمگران را از حريم وحقوق
مظلومان کوتاه می نمايند.

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

قبيل نماز ،زکات ،امر به معروف و نهی از منكر ياري می دهد و اينها نمونه هايی از ابعاد مختلف نظام
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 .3-2ادله عقلی بر ضرورت حکومت دینی:

 .3-2-1سيره عقال :همانطور که در ابتداي بحث بيان شد جامعه براي حفظ نظم و رعايت حقوق افراد،
ناگزير از تشكيل حكومت است و اين سيره عقال است .جامعه اسالمی هم ،از جهت نياز به وجود نظم و
اجراي عدالت با جوامع ديگر فرقی ندارد و براي تنظيم روابط خود به حكومت نيازمند است(.جوادي آملی،
واليت فقيه واليت فقاهت و عدالت،ص 236ومصباح يزدي،حكومت اسالمی و واليت فقيه،ص)116-126
 .3-2-2سيره نبی اکرم(صلی اهلل عليه واله) :مصاديق فراوانی وجود دارد که پيامبران ،در صورت عدم
مانع ،حكومت دينی تشكيل میدادند و خود عهده دار واليت سياسی آن میشد .يک مصداق از اين حكومت
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که مورد قبول شيعه و سنی است؛ حكومت رسول اهلل است .آنها بر اين مطلب اتفاق نظر دارند که حكومت
رسول اهلل به دليل اذن و نصب الهی مشروع بوده است .تشكيل حكومت ،براي اجراي قانون الهی در زمان
حيات پيامبر اکرم توسط شخص ايشان صورت گرفت و آن حضرت عالوه بر ابالغ و تبيين احكام و معارف
داشتند(.جوادي آملی  ،جامعه در قرآن،ص)433
از بررسی آيات قرآن کريم نيز اين مطلب به دست میآيد که اجراي احكام و قوانين نظام اسالمی بر
عهده پيامبر اعظم گذارده شد ،همانگونه که تفسير و تبيين کتاب خداوند وظيفه ايشان بود؛خداوند سبحان
همانطور که سمت تزکيه و تعليم را با آياتی چون و يزکيهم و يعلمهم للكتاب و الحكمه(آل عمران)194/
بيان می کند ،واليت و حكومت اجتماعی آن حضرت را نيز با آياتی مانند:
النبی اولی بالمومنين من انفسهم(احزاب )9/
(پيامبر نسبت به مومنين از خودشان به خودشان برتر است براي سرپرستی)
و انما وليكم اهلل و رسوله و لذين آمنوا الذين يقيمون الصاله و يوتون الزکوه و هم راکعون(مائده)66/
همانا ولی شما خدا و رسولش و کسانيكه ايمان آورند میباشند همان کسانيكه نماز را بپا میدارند و زکوه
می دهند در حاليكه رکوع می کنند ،تثبيت فرموده است.

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

دين و تحليل و دفاع علمی از آنها امور اجرايی جامعه اسالمی را نيز با واليت و رهبري اجتماعی خود برعهده
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 .3-2-3لزوم اجرا و ماهيت قوانين و احكام اسالم  :در اسالم احكامی وجود دارد که اجراي آن فقط از
طريق حكومت ممكن است مثل اجراي حدود ،احكام مالی ،نظامی ،قضايی ،برپايی عدالت و  ...پس بنا به
حكم عقل تشكيل حكومت براي تحقق همه جانبه اسالم امري ضروري است(.مصباح،حكومت اسالمی و
واليت فقيه ()121-124،امام خمينی (رحمه اهلل )در اين زمينه می فرمايند :هر که اظهار کند که تشكيل
حكومت اسالمی ضرورت ندارد ،منكر ضرورت اجراي احكام شده و جامعيت و جاودانگی دين مبين اسالم را
انكار کرده است(.خمينی،البيع)491،
24
استدالل فوق را به لحاظ جامعيت و جاودانگی دين اسالم می توان ضمن چند مقدمه به اين صورت
بيان کرد:
اسالم دينی جامع است و احكام آن حوزه هاي مختلف سياسی و اجتماعی را شامل می شود.

نيست .بنابراين حكومت دينی مقدمه و شرط الزم براي اجراي احكام الهی است.
مقدمه واجب ،واجب است و چون اجراي احكام سياسی و اجتماعی دين بدون تشكيل حكومت صالح
دينی امكان پذير نمی باشد .در نتيجه تشكيل حكومت اسالمی و صيانت از آن در هر عصري واجب
است(.شاکرين،پرسش ها و پاسخ ها،ص)15
امام خمينی (رحمه اهلل) نيز در کتاب" البيع"  2دليل براي ضرورت حكومت دينی در بيان فرموده اند
،که به اختصار به آنها اشاره می کنيم :
برقراري امنيت و حفظ نظام اجتماعی از واجبات مؤکد اسالمی است.همچنان که اختالل و ناامنی در
جامعه اسالمی مبغوض وناپسند شارع مقدس است .بديهی است تحقق بخشيدن به اين امر نيز بدون حكومت
امكان پذير نيست.
حفظ مرزهاي مسلمانان از تجاوز و تهاجم متجاوزان عقالً و شرعاً واجب است و اين امر ازنيازهاي
ضروري جامعه ي اسالمی است .نيل به اين هدف و عملی ساختن آن بدون داشتن قدرت و اهرم حكومت
امكان ندارد(.خمينی،همان)

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

اجراي قوانين سياسی و اجتماعی اسالم بدون سازمان حكومتی و نهادهاي سياسی دينی امكان پذير

شماره 11

نتیجه:

انسان از دو عنصر ماده و روح پديد آمده است ،او اگر چه به به لحاظ روحی مدنی بالفطره است به اين
معنا که مفطور بر توحيد و جميع عقايد حقه است .اما از ناحيه ماده و طبيعت موجودي استخدام گر است ولی
وقتی با اين طبع خود وارد اجتماع می شود و می بيند که بقيه نيز با اين سالح وارد شده اند به ناچار تسليم
قانون و حكومت می شود بنابراين ميتوان گفت انسان مدنی به الفطره و مستخدم بالطبع اولی و مدنی بالطبع
ثانوي است.
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اگر انسان با اين طبيعت استخدامگري به خاطر تامين نيازهايش وارد جامعه شود بی شک جامعه به هرج
و مرج کشيده می شود بنا براين وجود قانون براي بقاي جامعه امري ضروري است از طرفی قانون تا زمانی
که در جامعه اجرا نشودبه اهداف خود نخواهد رسيد از اين رو نيازمند حاکمان و تشكيل حكومت است با در
نظر گرفتن اين سه مولفه ضرورت اصل حكومت اثبات می شود اگرچه بسياري از عقال و انديشمندان اين

در ميان انواع حكومت ها حكومت دينی بهترين مدل حكومت است چرا که قوام يک حكومت به سه
عنصر قانون حاکم وهدفی است که آن حكومت براي افراد ترسيم می کند.از آنجا که حكومت دينی کاملترين
قانون و حاکم و هدف را دارد بهترين مدل حكومت است چرا که دين اسالم به عنوان قانون اين حكومت به
لحاظ حقانيت جامعيت جاودانگی و...کاملترين قانون است ومعصومين به عنوان حاکمان اين نوع حكومت به
لحاظ عصمت در علم و عمل و اتصال به منبع غيب الهی و تاييد و نصب از جانب خداوند برترين حاکمان
هستند و هدف اين حكومت واالترين هدف يعنی هدف آفرينش انسان که رسيدن به مقام خليفه اللهی است
می باشد.از طرفی با نگاهی به احكام و دستورات دين اسالم به عنوان قانون حكومت دينی درمی يابيم که
اجراي کامل اين قانون در گرو تشكيل حكومت است از اين رو ضرورت حكومت دينی به عنوان ضامن
اجرايی کاملترين قانون اثبات می شود عالوه بر اين که تاکيد آيات و روايات و سيره عقال و اولياء خداوند در
تشكيل حكومت اسالمی تاييدي بر ضرورت اين نوع ا زحكومت می باشد.

ضرورت حکومت دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی

اصل را بديهی می دانند.
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