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 یاسیس تیحاکم دییاطالق و تق
 
 
 

 5/1/41 تاريخ تأيید:  51/51/49 تاريخ دريافت:

 1*ی مرتضو اءیدضیس    
 

استت و بریتی  ر را در   « کشتور -دولتت »بدیل در مفهوم  حاکمیت عنصری اساسی و بی

اند و بریی  گیری دولت در مفهوم عام  ر شمرده عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل

هتای ایتن مفهتوم     ترین ویژگتی  اما نوعا اطالق حاکمیت را از مهم ؛اند دیده برابر حکومت

اند. با این حال از نگاه منابع اسالمی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از ایتن   شمرده

ناپذیر استت    شود، باید دید حاکمیت سیاسی  یا امری مطلق و قید مفهوم به دست داده می

، بته  «حاکمیتت »اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطالحی در این مقاله پس از 

بررسی اطالق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا بایتد بته  ر   

هتر انتدازه   توجه شود پردایته شده و نشار داده شده که دایره قدرت و ایتیار حاکمیتت  

تا نسبت تقیید حاکمیتت بتا نیریته و یتت     اما مطلق نیست و در همین راس ؛گسترده باشد

 مطلقه نیز نشار داده شده است.

 

 مطلقه. تيحکومت، دولت، اطاعت، وال ت،یحاکم کلیدواژگان:

                                                 
 . یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم اریدانش *
 عقاا  و مئقلولیم مقدنی دولقم در     »ای از تحقیق  نگارنقده در موعقو      این مقاله گزیده

 اسم که در پژوهشکده فقه و حقوق در حال نگارش اسم.« اقدامات زیانبار
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 مفهومی شناخت. 1

 بهه عاهارد ديگه    يا « حاکم بودن»)صناعی( به معنای  مصدری ساختگی «حاکمیتْ»
. است «ف مايی ف مان» (021ص ،0731 شوری، ) اند که ب خی نوشته يا چنان «حکم انی»

معنای اسمی نیز دارد و در بسهیاری ا  کارب دههای حقهووی و     «حکومت»همانند اين واژه 
شهود   مثال گفته می ؛ ب ایرود سیاسی به اين معنا که در واوع يک وصف است، به کار می

ژه  اين واروشن است  .است« اعمال حاکمیت»يا نیا مند دارد « حاکمیت»حکومت يا دولت 
 :بریی از این نکتات ر.  درباره ) تواند به معنای مصدری باشد در چنین کارب دهايی نمی

 مهان و   ههم نیهز  « سیادد»در منابع حقووی و سیاسی ع بی، واژه  .(55، ص0101جعفر، 

؛ زحیلتی،  031 و077تت 022، ص0101 صتفی،   ر. :) فته استرمت ادف حاکمیت به کار 

را نیز تعای های « ودرد عمومی»و « واليت»های  ه. ب خی واژ(110 و211، ص1، ج0103

 . (011، ص0733کاتوزیار، ) اند ديگ ی ا  واژه حاکمیت دانسته

يها حتهی   و  «حاکمیهت »مفهوم در معنای سیاسی و عام آن با  «واليت»مفهوم  و ابت
  شهود،  هايی که ب ای حق حاکمیت شهم ده مهی   اين دو مفهوم، با توجه به ويژگی يکسانی
ا  اين رو آنچه در اين بحث درباره حاکمیت  ؛رسد درست به نظ  می ت که اجماالًاسام ی 

کیهدی به    أ. با اين حهال ت هستنیز در معنای سیاسی آن شود شامل واژه واليت  گفته می
؛ چ اکه با توجه به م اتب و ولم وی کارک د واليت در مت ادف شم دن اين دو واژه نداريم

 و79ص  ۲۲۱۱خلخالی،   رک: ) و امامهان اليت پیهاما  مفهوم اسالمی آن، به ويژه و

با اين حال تأکید داريم کهه آنچهه دربهار      ، اين مفهوم نیا مند ب رسی مستقلی است.(8۲5

که در خود مقاله نشان داده شده، شامل واليت نیز  ايم، چنان اطالق و تقیید حاکمیت آورده
کهه تهالش شهده اسهت میهان       نانگ دد، چ ايز ا  حاکمیت باشد، میمحتی اگ  مفهومی مت

 ماادی عالیه آن سا گاری نشان داده شود.اطالق واليت و اختیاراد فقیه با تقیید 

و حتی  (87  ص۲791وینسنت  ) ه چند مفهوم حاکمیت بسیار نزديک به مفهوم دولت

که ا  تعای   اما چنان ،(۲51  ص۲797  قلض،) است مت ادف و همزاد شم ده شدهخارج، در 

کند. ا  اين رو ب خهی   با دولت و حکومت ف ق می ،ستا پیدا« دولت دارای حاکمیت»رايج 
در معنای  دولت و حکومتو عالوه ب  س  مین، م دم،  «ه کشور  دولت»ارکان شمارش در 

؛ ۲۲۲  ص۲797عالی،   ) انهد  ، حاکمیت را نیز به عنوان رکن چهارم بهه شهمار آورده  خاص

ب خی در کنار س  مین و م دم، رکن سوم را حاکمیت که  چنان ؛(7۱ ا 7۲  ص۲۲45علییه  
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 انهد  حاکمیهت ديهده  وصهف  گويا ويژگی اصلی حکومت در رکن بودن را همهان   اند،  شم ده
 . (748ا747  ص۲717 بلبلی،  ر.ک: عل،)

الغطهاء فه ق    به معنای حکم ک دن است، شیخ محمدحسین کاشف« وضاء»ا  آنجا که 
را عاارد ا  شايسهتگی  « حاکمیت» ،اعتااری شم دهرا ام ی « حاکمیت»و « حکم»میان 

که به ای رفهع   داند  میای  را همان گفته« حکم»و   است شخص ب ای صدور حکم دانسته
 .(۱  ص۲787ایغطلء   کلشف) شود خصومت صادر می

و  ای صهورد گ فتهه   در چند و ن گذشهته دربهاره مفههوم حاکمیهت مااحهث گسهت ده      
ها   و آن پديد آمده است. بخشی ا  اين مااحث و ديدگاهتحوالتی در تع يف و حدود و ولم

. اسهت  معطوف به تع يف و تعیین ولم و حاکمیت در دو بخش داخلی و خهارجی کشهورها  
را بهه صهورد   « حاکمیهت »واژه  که دانشدانند  می یاو را نخستین انديشمند که ژان بُدن

؛ فتح،  ۲7۲ا۲74  ص۲797؛ قلض،  1۲  ص۲791وینسنت  ) آگاهانه و منظم به کار ب ده

ودرتی ب ت  و ف ات  ا  شه وندان و اتااع که محدود به وانون »، حاکمیت را (91  ص۲۲4۲

بهه حکهم    است که خصلت ذاتی دولت «حاکمیت»وی ا  نظ  تع يف ک ده است. « نیست
 5.استناپذي  و غی وابل واگذاری و انتقال  مطلق، دائمی، تجزيه ،ماهیت

ههای   ای فهوق اراده  ب ت  ف مانهدهی يها امکهان اعمهال اراده    ودرد »را  حاکمیتب خی 
و  (1۲8  ص۲751  و افشالر   بخشا،  ؛ آقل۲59  ص۲  ج۲797قلض،  ) اند شم ده« ديگ 

گی ی و وضع ووانین و اج ای تصمیماد ا  ط ف حکومت يک  ودرد عالیه تصمیم»ب خی 
دارد که اراده خهود  يعنی حکومت صالحیت و اختیار  ؛(۱۱1  ص۲717بلبلی،   عل،) «کشور

را، چه در مقام اداره کشور و چهه در مقهام وضهع و اجه ای وهانون، به  اشهخاص و سهاي          
های اجتماعی و صنفی تحمیل کند و در واوع در ه  کشور حکومت سخن آخه  را   سا مان

 .(۲51  ص۲799کلتوزیلن  ) گويد و هیچ ودرد و صالحیتی ب ت  ا  آن نیست می

نیسهت،  ادأ صالحیت و مش وعیت دولت و حکومت يها حهاکم   موابسته به اين تع يف 
. ا  ای دارد و ال مه دولت بودن همین است چنین ويژگی ،دولت در ف ض دولت بودنيعنی 
ا  خدای توانای حکیم گ فته باشد يها ملهت   مش وعیت را  وابسته به اين نیست که ،اين رو

 15گونه که در اصل  ه باشد؛ آنبه آن واگذار ک د یدر طول حاکمیت و خواست خداوند تعال

                                                 
 .  16ق16، ص1731ینئنم، های رقیب ر.ک: و و نظریهاین نظریه در شرح . 1
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 وانون اساسی جمهوری اسالمی اي ان آمده است. 
 : شود الملل محدود می در نسات با موا ين و حقوق بین ،همین ودرد ب ت  الاته

امها در   ؛در ولم و خود )دولت ه کشور(  حاکمیت عاارد است ا  ودرد عالی يک دولت
  باه قلاا از:   R.P.Anand) لزامهی دارد الملل جناهه ا  چارچوب وواعد مشخص حقوق بین

 (.۲  ص۲797میرزای، 

علی،  رک: از جمله ) نیستکه آورديم محدود به اينها دارد و  متعددیتعاريف حاکمیت 

کننهده   ودر ب ای حاکمیت معانی ماهم و گهیج  آن .(۲51  ص۲797قلض،  ؛ ۱۲8  ص۲797

م بايد بهه طهور کامهل ا  ايهن     ب ای حفظ دوت و استحکام کال اند گفته ب خیاند که  آورده
ا  چهل سال پس ف انسوی « لئون دوگی» .(۲97  ص۲755الگلین  ) مفهوم دست شست!

مطالعاد و تعلیم و تعلم در رشته حقوق عمومی، نتوانسته ب ای اين واژه معنای درستی پیدا 
، کند؛ ا  اين رو بحث درباره تع يف و معنای آن را ام ی پوچ شهم ده و واژگهان حاکمیهت   
 ودرد سیاسی، ودرد عمومی و تسلط را ا  جهت معنا مشهابه ايهن مفههوم دانسهته اسهت     

 .(774  ص7  ج۲7۱7جوان  )

ب ت  بودن در  ودردِ ويژگیِاين است که ها  اين تع يف بیشت  در همه يانقطه مشت ک 
شناسی اين نظ يه يا مفهوم، پیش  ا  همین رو در پیشینه ؛مفهوم حاکمیت لحاظ شده است

ک د در هه    ا  ارسطو سخن رفته است که در ب رسی ووانین اساسی تأکید می ،ژان بُدنا  
اصهل   .(87  ص۲791 وینسنت ) باشدوجود داشته « ب ت  و فائق»واحد سیاسی بايد ام ی 

ايهن وهدرد    ،دولهت « ودرد ب ت »عالوه ب  ض ورد وجود  .اين انديشه م بوط به او است
 . (۱84  ص۲797علی،  ) د نف  يا بسیاری باشدممکن است در اختیار يک ف د، چن

ههای   بناب اين با اذعان به وجود اصل مفهوم حاکمیت، حاکمیهت در چهارچوب تع يهف   
در نشهان  « مهنظم »و « آگاهانهه »نامید. تأکید ب  کهارب د  « حاکمیت نو»توان  بعدی را می

با ايهن حهال نوعهاً    بود. دلیل دادن تع يف ژان بُدن که ا  اندرو وينسنت آورديم، به همین 
ايهن واژه در معنهای مصهطلو خهود،     ا  گذشته، « حاکمیت»کید شده که به رغم کارب د أت

ای بیش ا  وه ن شهانزده مهیالدی نهدارد و در واوهع همهزاد        مفهومی جديد است و پیشینه
  ۲795؛ هیوود  ۲91  ص۲755الگلین   :از جمله) در معنای تا ه آن است« دولت»مفهوم 

 .(۱84  ص۲797  ؛ علی،87  ص۲791 ؛ وینسنت 88ص

حاکمیت عاهارد اسهت ا  شايسهتگی و     توان گفت با توجه به معیارهای مورد نظ ، می
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تهوان به ای گ يهز ا  نهوعی      . نیهز مهی  در چارچوب اختیاراد روايی ف مانودرد ب ت  ب ای 
و گهذاری   گونه گفت که حاکمیت يعنی شايستگی و ودرد ب ت  ب ای وانون اين ،همانی اين

دولهت يها حهاکمِ دارای حاکمیهت، دولهت و       چارچوب اختیاراد. همچنهین  روايی در ف مان
. آنچه پس ا  پذي ش اصل حاکمیت را داشته باشد شايستگی و ودرد اينکه  حاکمی است

هايی است که در تحقق حاکمیت نقهش   اث  است، شناخت ويژگی ب ای دولت، مهم و منشأ
 رنشدنی بودن و خطاناپذي ی.مها ،نامحدود ،د؛ مانند مطلقندار
 . طرح پرسش2

ف مهايی و   ، وصهف حاکمیهت، ف مهان   کشهوری آن های دولت در معنای  يکی ا  ويژگی
به  اسها    دولت اعمال اراده و تص فاد  .است که در روابط داخلی و خارجی دارد یسیادت

جهود،  يابد. در بیان نظ يه حق حاکمیت در منهابع مو  مش وعیت می ،حقاين ب خورداری ا  
بها همهه   ه خورد و متعلهق حهق حاکمیهت      کم در ظاه ، نوعی آمیختگی به چشم می دست

ه   گاه دولت به معنای کلی و عام آن يعنهی دولهت   ه  هايی که ب ای آن شم ده شده ويژگی
 بهه عاهارد ديگه  حکمه ان     يا گانه کشور و گاه دولت به معنای خاص آن يعنی ووای سه

نظ يه کسانی ماننهد تومها    ا  در ب خی موارد ناشی کم  . اين رفت و ب گشت، دستاست
کهه   دانست؛ چنان شخص پادشاه يا هیئت حکم انی می متعلق به هابز است که حاکمیت را

ههای   گونه که نوعاً در نظ يه ه آن  پیش ا  ژان بُدن، حاکمیت صفتی شخصی ب ای پادشاه
ا فقیه مطه   شهده   و خلیفه ي اسالمی درباره نسات حاکمیت و واليت با شخص امام

 ، شهخصِ «نظ يهه مالکیهت  »بهه موجهب    و (۱84  ص۲797علی،  ) شد شم ده می است ه 

. دولت متعلق به پادشاه يا حاکم بود و در ملکیت وی بهه شهمار   بود حاکم با دولت يکسان
 نیز شخص پادشاه بها کهل مملکهت يکهی و يکسهان     « نظ يه شخصیت»رفت. ب  پايه  می

 اسهت کم همان دولت و دولت نیز همهان شهخص حهاکم    شخص حااين، . ب  اسا  است
  ۲799)کلتوزیلن   «دولت منم»يا « وانون منم» که اين گفته لويی .(58 ا 5۲)هملن  ص

 انهد  را مشکوک دانستهدادن اين گفته به او ب خی نسات ؛ الاته با همین نگاه بود (۲75ص

 .(۲48 ا۲4۲  ص۲791)وینسنت  

ه در ب خی موارد ناشی ا  اين است که دولت به معنای اين کارب د دوگان ،ا  سوی ديگ 
ب  پايهه نظ يهه    که خاص و يا حکم ان، مظه  يا نماينده عالی دولت در معنای کلی است

در  .هی يا تفويض ودرد ا  سوی م دم و نظ يه حاکمیت ملی، حق حاکمیهت دارد حق اال
کشور است که نظام  ه مال م با حاکمیت دولت حکومت حکم ان، سخن گفتن ا اين موارد 
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ق حهق حاکمیهت را   رود. با اين حال حتی اگ  متعل ه  سیاسی تنها يک ضلع آن به شمار می
بتوان دو گونه ف ض ک د، در ار يابی ويژگی اطالق حاکمیت ا  نگاه اسالمی، ف وی میهان  

 .یستآن دو ن
ها در حهو ه حقهوق اساسهی و فقهه سیاسهی، تعیهین ولمه و         ت ين پ سش يکی ا  مهم

ف مهايی   ووتی سخن ا  حق حاکمیهت و ف مهان   ،است. ا  اين رو ختیاراد دولت و يا حاکما
به  ؟آيد که دامنه اين اصل و حق تا کجاست ن پ سش پیش میايد، شو دولت يا حاکم می

های دولت، خاستگاهی جز همان حق حاکمیهت و   عاارد ديگ  ولم و اختیاراد و مسئولیت
عصهاره شخصهیت دولهت     وبلکه ش   و تفصیل اين حهق   ،ولم و آن ندارد و  اده مستقیم

شهده    ناپذي  ا  دولت شهم ده  ناپذي  و جدايی حق تقسیم . اين(۱۲9  ص۲797علی،  ) است

 ، ويژگهیِ حاکمیهت تعاريف حقووی ا  بیشت  در همه يا نکته مورد توجه اين است که است. 
پ سش مورد بحث اين در مفهوم آن لحاظ شده است. نقطه محوری  «ب ت  داشتن ودردِ»

ا  نگاه اسالمی و با توجه به ادله موجهود،  ب ت ،  است که آيا حق حاکمیت و ويژگی ودردِ
به نظ  ما، به ش حی که خواهد آمهد، ايهن   ؟ دارد حقی مطلق و نامحدود است يا م   و وید

 حق ام ی مطلق و نامحدود نیست. 
ابعهاد ديگه ی ا     ،حاکمیهت  ههای  م ور ب  ويژگیپیش ا  پ داختن به پ سش يادشده، 

 دامنه و جايگاه اين حق را نشان خواهد داد.
 های حاکمیت . ویژگی3

 آنهها ته ين   عمده که 5ب شم د حاکمیترا بايد ب ای  يادی  های ا  نگاه حقووی، ويژگی
؛ ناپذي ی و مهار نشدن آن است مطلق و نامحدود بودن حق حاکمیت و به تعای ی مقاومت

 و ب ت  ا  دولت وجهود نهدارد   ای  هیچ ودرد وانونی ،دولت داخل و خارجِ در به اين معنا که
ه  محدوديتی که ب  چگونگی عمل داخلی دولت وجود دارد، محدوديتی اسهت کهه خهود    

اگه  حاکمیهت   »اند:  در بیان نقش اين ويژگی گفتهبه همین دلیل دولت آن را ب و ار ک د. 
بیش ا  يهک دولهت    ،اکمیت تقسیم شده باشدهیچ دولتی وجود ندارد؛ اگ  ح ،مطلق نااشد
کهه ههابز دولهت را يهک      اسهت ب  پايه همهین ويژگهی    . نیز(۱۲5  صهملن) «وجود دارد

                                                 
، 1628 ؛ عالیقه، 88، ص1731وینئنم، ؛652ق661، ص1737عالم، رک: در این باره از جاله . 1

 .62، ص1381؛ بئیونی، 185ص، 1737؛ قاعی، 183، ص1733کاتوزیا ،  ؛62ق73ص
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 .(85  ص۲795هیوود  )است  وصف ک د ،«هیواليی بزرگ»يعنی « لوياتان»

در نظ يهه  اجمهاالً   تهوان  مهی  ن،دو و ن پیش ا  کسانی چون ژان بُد، ها را اين ويژگی
گیه ی عملهی    خلدون شهکل  گی ی دولت و حکومت مالحظه ک د. ابن در شکل خلدون ابن

داند و ايهن را نیهز تنهها در سهايه      ملک و رياست را تنها با وه  و غلاه يافتن می ،حکومت
 شهمارد  هماستگی و عصایت وومی و ن سَای يا مشابه آن مانند والء و پیمان، متحقهق مهی  

 ،کید دارد که عصهایت أتخلدون  ابن. (۲89 و۲8۲  ۲74  ۲۱7 ا۲۱5ص  ۲۲45خلدون   ابن)

تواند مانع پديد آمدن دولهت و حکومهت    حتی میو  کافی نیست ،ه  چند ش ط ال م است
مگه    ؛پذي د ديگ ی را نمی ای به مقتضای عصایت خود، چی گیِ  ي ا ه  ووم و وایله ؛باشد

. تحقهق  (۲7۲  صهملن) شودچی ه  بقیه ت ی وجود داشته باشد که ب  اينکه عصایت ووی

ام ی ف ات  ا  صه ف  که ب خاسته ا  ودرد است  ،کامل دولت و حکومت ماتنی ب  چی گیِ
  .(۲77  صهملن) رياست است

دانهد کهه بتوانهد     به ص احت حکومت حقیقی ب ای  مامدار را ووتی ثابت میخلدون  ابن
ود را گسیل دارد و های خ نی وها و پیک ،آورد اموال را گ د ،شه وندان را به اطاعت وادارد

  همالن ) «ب ت  ا  دسهت او دسهتی چیه ه نااشهد    »ا  م  ها پشتیاانی کند و جملگی اينکه 

در نگهاه   ،آن کنهد کهه معنهای  مامهدار و حقیقهتِ      کید میتأخلدون در ادامه  ابن. (۲55ص

هها چیه ه    مشهور همین است و ه  کسی بخشی ا  آن را نداشته باشد يا ب  همه عصهایت 
ب ت  نداشته باشد، در واوع  مامداری و سلطنت او ناتمام است. وی در جهای   نااشد و دست

کنهد کهه    دهد و تأکید مهی  فصلی جداگانه را به اين ويژگی حاکمیت اختصاص می یديگ 
ه چنهد   در اختیهار حکومهت و  مامهدار اسهت.    فقهط  ناپذي  اسهت و   حاکمیت ام ی تجزيه

اما ش   و اسهتدالل او در ايهن فصهل و     ،نا دهواژه حاکمیت را در اينجا به کار خلدون  ابن
کهه آن را ويهژه دولهت و مقتضهای      ،«مجد»دهد که مقصود او ا   سومین فصل نشان می

 داند، همان عنص  حاکمیت يا چیزی شایه آن است. طایعت آن می
، توسهط عصهایت  خلدون ويژگی حاکمیت يا مجد اين است که  در نگاه و استدالل ابن

سا د  ای را بسان يک پیک  می پیوسته کند و ا  آنها ودرد  دست می يک ها را ساي  عصایت
و به ای ههیچ يهک ا  آنهان سههمی       کنهد  خود حکومت مهی  ، فقطو با مغلوب ساختن آنها

يَنف دُ بذلک المجدُ بِکُلّیته و يَدف عُهم عن مساهَمته؛ همه حاکمیت و » :پذي د. تعای  وی نمی
  هملن) « ند گی د و ديگ ان را ا  مشارکت در آن کنار می یسیادد تنها در اختیار او و ار م
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 . (۲15ا ۲11ص

تک وی و استاداد در حاکمیت را مايه ضعف کارآمهدی و در نتیجهه    ،الاته وی در ادامه
 .(۱7۱  ۲15  صهملن)  اندد  وال  مامداری می

 اطالق حاکمیت. خاستگاه 4

د، حق حاکمیت در ه  نده نشان می« حاکمیت»تعاريف بیشت  گونه که  آيا به راستی آن
يک حق مطلق و ویدناپذي  است؟ اينکه حکومت ب ت ين ودرد را داشته  یدولت يا حکومت

چون و چه ا   اما آيا ال مه ب ت  بودن، بی ؛تواند باشد باشد ام ی منطقی است و جز اين نمی
تع يف ک د که با ای  را به گونه« ودرد غی »خود دولت يا « اراده»توان  آيا می ت؟بودن اس

ويژگی ودرد ب ت  بودن دولت سا گاری داشته باشد؟ نقش اراده تش يعی خداوند تعهالی و  
نسات آن با حق حاکمیت دولت به معنای خاص يا عام آن چیست؟ اگ  م دم مناع نههايی  
ودرد سیاسی شم ده شوند، در اين صورد اطالق اراده دولت يا حکومت را چگونهه بايهد   

  تفسی  ک د؟
بايد ديد خاستگاه ويژگی مطلق بودن حق  ها رسد ب ای پاسخ به اين پ سش به نظ  می

 .چیستاست، حاکمیت و دلیل پافشاری ب  آن که بارها در تعاريف ب  آن تأکید شده 
بهه رغهم    ا  منظ  تحلیل تاريخی، وينسنت معتقد است در جههان مسهیحیت و غه ب،   

ب  آن بودند کهه مه دم مناهع نههايی وهدرد      اينکه حقوودانان رومی تا و ن ششم میالدی 
استدالل ديگ ی به تدريج وود يافت که ب  اسا  آن ودرد سیاسهی بهه    ،سیاسی هستند

 ،شد. اعتقاد ب  اين بود که سا مان سیاسی يها جامعهه   ای م تاط با امپ اتور دانسته می گونه
اعتاهار  »ن نظ يهه  همها اسهت؛ يعنهی   ای ب ت  است و همین اراده مناع وهانون   نیا مند اراده

خواندنهد و حهق    مهی « وهانون  نهده  »کهه امپ اتورهها را    ؛ چنان«وانونی اراده شخص حاکم
حکم انی جزء ذاتی منصب امپ اتور بود. در دوران اولیه امپ اتوری تمايز روشنی میان ايهن  

وجود نداشت و ودرد امپ اتهور در  « ت گ فتن ودرد و وانون ا  م دمئنش»نظ يه و نظ يه 
نظ يهه اول مهورد تأکیهد     ،های بعد رفت. در دوره مایّن اراده م دم به شمار می ،انونوضع و

و ار گ فت و اهمیت نظ يۀ ديگ  کاهش يافت. نتیجه منطقی نظ يۀ نخست اين بهود کهه   
را امپ اتور ودرد وانونی کامل و نفوذ و اعتاار ال م ب ای اج ای اوداماد مهورد نظه  خهود    

نه  ،رفت وانون به شمار می« مناع»بود و منصب امپ اتور « اوتدار»صاحب او ؛ بناب اين دارد
نخستین شکل منظم نظ يه ودرد عمومی بود که بعدها ، اين آن. به نظ  وينسنت« تابع»

بها اينکهه    ،ا  سهوی ديگه    .(1۲ا14  ص۲791وینسنت  ) با مفهوم حاکمیت ارتااط يافهت 
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اتور در حقوق روم اوتاا  کنهد، امها   های امپ  دستگاه حکومت پاپ کوشید ا  ب خی ويژگی
 . شاهد پیش فتی چشمگی  در نظ يه حاکمیت ناود او ون وسط

ودرتی ب ت  و ف ات  ا  شه وندان و اتااع که محهدود بهه وهانون    »ژان بُدن حاکمیت را 
وابهل   ناپذي  و غی  مطلق، دائمی، تجزيه ،. او حاکمیت را به حکم ماهیت آنداند می «نیست

آن را محدود کند  دتوان بناب اين وانون نمی است؛. به نظ  او حاکمیت مناع ددان واگذاری می
ههای   نظ يهه تفاسهی    ر ه  يهک ا  دکه  چنان نیست؛و وه اً مقاومت در ب اب  حاکم وانونی 

جهايگزين   ،محدود ای اراده ف د يا جمعیِ به ويژه در نظ يه هابز، به گونه ،و ارداد اجتماعی
توان حد   د که معضل اصلی نیز اين بود کهه تصهور ب ته ی و     می د.شو اراده عموم می

کند که در ه   ام ی دشوار است؛  ي ا منطق حاکمیت حکم می« مش وط و محدود»تفوق 
گ ايی در مفهوم حاکمیت ا  ايهن منظه  چنهان     چیزی ب ت  يا نامحدود باشد. مطلق ،دولت

مندرج در وهانون اساسهی يها وهوانین      ای مانند ووانین بنیادیِ کننده است که عوامل محدود
عوامهل محدودکننهده اعمهال وهدرد حکم انهی دانسهته        فقطها  ها و سنت عادی يا ع ف

 .(۱۲1  ص۲797علی،  ) نه خود حاکمیت اند، شده

توان به  پايهه    اين پ سش جدی در ب اب  نظ يه و ارداد اجتماعی وجود دارد که اگ  می
ن ب  همین پايه آن را محدود ک د و همه اختیاراد خود را و ارداد، دولت پديد آورد، چ ا نتوا

به آن منتقل نک د؟ ووتی در نگاه هابز نقطه اصلی ح کت بهه سهوی وه ارداد اجتمهاعی و     
توان گفت اف اد ب  همین اسا  ناايد  آيا نمی ،است« صیانت نفس»سیس جامعه سیاسی أت

یههز حقههووی در ب ابهه  خههود را تههابع محههض وههدرد حاکمههه سهها ند و بايههد بهه ای خههود ن 
 های حکومت وائل شوند؟ اندا ی دست

ب خی اساساً فهم درست ويژگی مطلق بودن حاکمیت را تنها ا  ديدگاهی حقووی میس  
اند اوتدار حاکمیتی ا  ط يق نهادهای مستق  بهه منظهور بسهط اراد  عمهومی      ديده و گفته
وجه مشت کی با اعمال ودرد  گ چه اوتدار مطلق است، ولی هیچ ،شود. ا  اين رو اعمال می

استادادی ندارد. اراد  حاکمیتی، متضاد با اراده شخصی است و ا  آنجا که اب ا  اراده حاکم 
الگلاین   ) گی د، حاکمیت، در واوع همان حاکمیت وهانون اسهت   در والب وانون صورد می

بز بها  که در نگاه مفس ان جديد، پیوند دادن میهان نظ يهه هها    چنان ؛(۱4۲ا۱44  ص۲755

انديشی ا  سوی منتقهدان وی بهه    خواهی و فاشیسم و نا يسم، نوعی کج استاداد و تمامیت
ته ين   . حتی ژان بُهدن کهه در نگهاه او مههم    (91ا98ص  ۲754پوالد   ) شمار رفته است

سا ی است و حکم ان ا  وانونی که ب  اين پايه وضهع شهده باشهد     وانون ويژ  حاکمیتْ کار
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  ۲797عالی،   ) اسهت  که ده مقیهد  را ی و حقهوق طایعهی حکمه ان    هآ اد است، حقوق اال

)نهه حقهوق    وی حکم ان را منشأ نامحهدود حقهوق مهدنی    که اند . ا  اين رو گفته(۱8۲ص

 دانست؛ اين است که ب خی نگاه او در اين باره را دچار نوعی آشفتگی می االهی و طایعی(
 .(هملن) دانند می

 گرایی در حاکمیت کثرت. 5

حاکمیت که دولت يا حاکم را دارای اختیاراد نامحهدود و   نظ يه رايج و سنتیِ در ب اب 
په دا ان ا    ا  جملهه ب خهی نظ يهه    اسهت؛  تههايی وجهود داشه   داند، واکنش ودرد ب ت  می

گ ايهی نهوع    . نظ يهه کثه د  (۱18اا ۱14هملن  صرک: ) اند گ ا دفاع ک ده کث د حاکمیتِ

ههای اجتمهاعی    وجود گه وه که در آن دهد  می خاصی ا  تقیید حاکمیت مطلق را به دست
ها و نهادهايی که طاع بشه  خواههان آن اسهت و     پذي د؛ گ وه دهی می ديگ  را در خدماد

نقطه عزيمت مخالفت با نظ يه سهنتی   تواند ب  آنها حاکمیت مطلق داشته باشد. دولت نمی
 ي ا تا  مانی که  ؛دانست در وظايف دولت و حکومت آمده  پیشتوان تغیی   حاکمیت را می

ک د، ب  اصل سلطه و ف مان وايی  بود و به آن عمل می و پاساانی پاسداری حکومتوظیفه 
دهی اجتمهاعی انديشهه    شد؛ اما با رشد انديشه رفاه اجتماعی، توانايی خدماد آن تأکید می

 های اجتماعی به میان آمد. مسلط شد و پای ديگ  گ وه
ا  ايهن رو حاکمیهت    ؛المللی بهود  های بین به همکاری عامل دوم، احسا  نیا  فزاينده

ها و  گی ی و رشد گ وه . شکلشد بايست به سود منافع بش يت محدود می خارجی دولت می
را بود، که ب  پايه نیا های طایعی انسانی پديد آمده و گست ش يافته  های گوناگون انجمن

نیست که « های اف اد شن کپه»انی تا جايی که گفته شد جامعه انس سوم دانست. بايد عامل
« ههای انسهانی   سلسله م اتاهی ا  گه وه  »بلکه  ،به کمک دولت کنار هم انااشته شده باشد

 . است
 دانسهت. مخالفهت بها وهدرد حکم انهیِ     « هها  گ وهی ا  گه وه »دولت را  امیل دورکیم

کهه  که هارولهد السهلکی    نامحدود دولت، نقطه مشت ک اين انديشمندان بوده است. چنان
مسئول  دولت نامحدود و نا»ک د  گ ايی در حاکمیت داشت، تأکید می عزم بیشت ی ب  کث د

مفهوم حقووی حاکمیت ب ای توضیو  ،به عقیده مک آيور«. با منافع بش يت سا گار نیست
نهه   گويهد،  سهخن مهی  ماهیت حاکمیت نامناسب است؛  ي ا نظ يه حقووی ب  پايهه وهدرد   

نامحهدود در نگهاه وی    بنهاب اين مفههوم حاکمیهتِ    ،یسهت خدمت. ودرد دولت نامحدود ن
اين است که شکلی ا  وحدد و يگهانگی بهه   فقط است. وظیفه دولت « دروغی خط ناک»
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 .(۱17  صهملن) کل نظام اجتماعی بدهد

ايهن   کهه  گوينهد  ب خی ديگ  در استدالل ب  مخالفت خود با نظ يه سنتی حاکمیت می
در ايهن صهورد واوعهاً ناخوشهايند     ه ی خود در ارتااط است  نظ يه يا ذاتاً با گذشته استاداد

هايی ا  کنت ل  های نوين حکومتی که ب  اسا  شاکه نظام دريا اينکه وابل اعمال  ه  است
اصول دموک اسی لیاه ال به  تو يهع وهدرد میهان      ، نیست؛ چ اکه کنند و توا ن فعالیت می

تواند به معنی واوعی کلمه  آنها نمی که هیچ يک ا  داللت دارد؛ نهادهايی شماری ا  نهادها
ا  پژوهشگ انی که درباره  ب خیحتی ام و ه . (81  ص۲795هیوود  ) ادعای حاکمیت کند

کننهد،   کهار مهی   ،سطحی های چند مانند جهانی شدن و حکم انی ،های اخی  تأثی اد ج يان
 .(۲9۲  ص۲755گلین  ال) ب يم حاکمیت به س  می اند که در عص  ف ا مدعی شده

ا  جمله اين نقد که در عص   ،گ ا انتقادهايی را متوجه خود ک ده است الاته نظ يه کث د
دولت بیش ا  پهیش افهزايش    ا  ريزی و پیدايش مفهوم دولت رفاه، ض ورد م اوات ب نامه

اند با تایین مفهوم حاکمیت و اصول م بوط به  که ب خی ديگ  تالش ک ده چنان ؛يافته است
  همالن ) انگاری اين مفهوم ب خاسته ا  فهم نادرست ا  آن است که ناديدهنشان دهند  ،آن

 .(۲91ا۲9۲ص

گ ايی نیز تأکید شهده، ههیچ کهس در صهدد ناديهده       که ا  سوی ط فداران کث د چنان
هها دربهاره ولمه و     هها و اخهتالف   نظ  ا  همهه بحهث   گ فتن حاکمیت دولت نیست و ص ف

اما ام و ه به  ايهن    ؛دانند ت را ا  آن دولت میهای سیاسی، همه حاکمی حاکمیت در نظ يه
مطلق نیست و بايد در چارچوب وانون اساسی و هماهنگ  د که حاکمیتْشو نگاه تأکید می

 اعمال ودرد بايد با توجه به حقوق و رفاه اف اد جامعه باشد. . همچنینبا وانون اعمال شود
 گرایی در حاکمیت تکلیف. 6

ل بايد مورد توجه و ار داد که ه  تهوان و وهدرتی لزومهاً    اين نگاه را به عنوان يک اص
 يه ا ممکهن اسهت ناشهی ا  حکهم و       ؛به معنای اختیاری بودن نیسهت « حق»ب خاسته ا  
حکومت يا  يعنی مکلف بودن؛ (۲71ا۲7۱  ص۲799کلتوزیلن  رک: از جمله ) تکلیف باشد

حقوق شهه وندی بهه   شود،  حکم ان به وظايفی که ووتی ا  سوی شه وندان نگ يسته می
در سیاست و حقوق رواج « گفتمان حق»رود. ام و ه و پس ا  جنگ دوم جهانی،  شمار می

هايی بنیادين  کامل پیدا ک ده است و گفتمان عمومی معاص ، به ويژه گفتمانی که به ار ش
شود؛ تا جايی  شود، همواره در والب حق بیان می چون آ ادی، ب اب ی و عدالت متوسل می
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 . (۱8۲  ص۲755الگلین  ) کنیم  ندگی می« عص  حق»ام و ه در  یه تعای که ب

وظیفهه دولهت را    ،انديشه سیاسی مدرن نیز حق را پايه واوعیت سیاسی به شهمار آورده 
ا  مجمهوع نصوصهی کهه در منهابع      .(79  ص۲754پاوالد    ) دانهد  مهی حفظ اين حقوق 

کند،   ايط و وظايف آن را بیان میاسالمی، جايگاه و رسالت و اهداف حکومت و حاکم و ش
« حهق »است که حتی اگ  درباره اختیاراد و ودرد دولت و حکومهت تعایه    ا به خوبی پید

بلکهه وهدرد و    ؛اسقاط باشهد  مثال وابلب ای ساي  حقوق نیست که مانند شده باشد، حقی 
ه در اختیار ال مۀ اج ای وظايفی است که ب  عهده اين جايگاه و کسی يا کسانی اسهت که  

به عاارد ديگ  حق حاکمیهت را   ،دولت و  مامدار بايد اختیاراد بناب اين گی ند. آن و ار می
در راستای تکالیف خود و به سود عموم جامعه به کار ب د و به اندا ه اختیهاراد خهود بايهد    

 پاسخگو باشد.
یاسهی  ، ناشی ا  همان وهدرد س «الحقُّ لِمَن غ ل بَ»ب  پايه نظ يه « حق حاکمیت»اگ  

توان گفت اين حق چیزی جز توان و اختیار محهض و مطلهق نیسهت، امها ايهن       باشد، می
کم ام و ه بتوان ا  آن دفهاع که د يها کسهی بهه بهانهه آن بتوانهد         ای نیست که دست پايه

 انهد  ب خی ديگ  نیز تأکید که ده که  چنانحاکمیت خود را مطلق ولمداد کند. ب  اين اسا ، 
ای آشهکار اسهت و    ب  حاکمیت دولت مسامحه« حق»، اطالق (۲71  ص۲799کلتوزیلن  )

يهن اسهت   کم ا نه حقوق. دست ،بايد پذي فت اين سلطۀ ناگزي  و واال در شمار احکام است
نوشهته، نیه وی خهود را ا  تغییه ی عمیهق در       که الگلین که گست ش گفتمان حق، چنان

امه و ه تم کهز سهنتی     .دکنه  ب داشت انسان ا  رابطۀ سیاسی دولت و شه وند دريافت مهی 
ب  حقهوق شهه وندان و   و  انديشه سیاسی ب  حقوق حاکم و وظايف اتااع وارونه شده است

شود. به گفته وی ا  آنجا که حق و تکلیف دو وجهه مهتال م ا     تعهداد حکومت تأکید می
امها آن   ؛رسد تفهاوتی در ايهن تفکیهک وجهود نهدارد      ط فه است، به نظ  می يک رابطه دو

 گیه ی اوتهدار حکهومتی داشهته اسهت      ، در عمل، تأثی ی مهم ب  چگونگی شهکل وارونگی
 .(۱8۱  ص۲755الگلین  )

است که در خطابهه معه وف و    منین علیمؤرهنمود امی الاين گفته الگلین يادآور 

ای مهم و عام را در حو ه حق و تکلیف به دسهت داده و به  آن تأکیهد     ماندگار خود، واعده
همهواره ب ابه  اسهت و هه      « تکلیف»و « حق»نسات اين است که  واعدهآن  .ک ده است

ا  جمله  مامدار، همان اندا ه حق و ودرد و اختیار دارد که تکلیف و مسئولیت دارد:  ،کسی
 «. ال يج ی الحدٍ الّا ج ی علیه و ال يج ی علیه الّا ج ی له»
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 و مه دم تأکیهد  اين واعده را پس ا  آن آورد که ب  تعادل حقوق متقابل خود  علی

ل کُم علیَّ مِن  الحقِ مثلُ الذی لی علیکم؛ شما همان اندا ه ب  من حق داريد که من : »ک د
نیز ا  آن حضه د   . اين سخن را امام باو (۱8۲  ص۲۲۲۲رض،   سید ) «ب  شما دارم

اهلل م تضهی مطهه ی بها ذکه  همهین       آيت .(78۱  ص5  ج۲۲49کلین،  ) نقل ک ده است

، سخن نادرست ب خی فالسفه حقوق را خاط نشان ک ده است کهه معتقهد   ف ا های خطاه
 افزايد:  بودند تنها پادشاه ب  م دم حق دارد و م دم ب  او حقی ندارند. وی می

در میان فالسفه جديد اروپا اين نگاه ط فداران  يادی داشت و در اي ان وديم نیهز همهین   
ف مايد اين حه ف درسهت نیسهت. حهاکم و      ىم اما امی المؤمنین ؛اعتقاد وجود داشته است

  ۱۲  ج۲75۲مطهار    ) رعیت مشمول اين وانون کلى هسهتند کهه حقهوق، متقابهل اسهت     

 .(۱۲8 ا ۱۲۲ص

 تقیید حق حاکمیت .7

حتی اگ  آن را مفهومی پسینی  ه مفهوم حاکمیت در معنای مورد نظ  ،ا  منظ  اسالمی
تا آنجا که به ولم و حاکمیهت   ه  د را يافتهه به بعد معنای خاص خوبدانیم که ا  و ن شانزد

 . بناب ايندارد گ دد، مطلق است و هیچ ویدی ب نمی کوينی يا تش يعی خداوند تعالی ب میت
وه اً لزوم اطاعت بندگان نیز ام ی مطلق و عام است و تقابل حقوق و تکلیف نیز در اينجا 

کهه   چنهان رود،  ان مهی اگه  سهخن ا  حهق بنهدگ     .معنا و نادرسهت اسهت   اصل ام ی بی در
 ،گفته اشاره ف موده، حقی است کهه خداونهد که يم    در همان خطاه پیش منینؤامی الم

هیچ حق حاکمیتی در عه ض حاکمیهت خداونهد     ،اين نگاه درخود ب  خود و ار داده است. 
گذاری يا اجه ا، ب خاسهته ا     ها در ولم و تش يع و وانون گی د و تمام حق حاکمیت و ار نمی

ت ديهدی  موضهوع  در ايهن   .دنه و در طول آن معنا و مفهوم دار هستند ت حق تعالیحاکمی
ت  و اسهتدالل  نیا ی به پ داختن بیشو نیست و ادله عقلی و نقلی آن ف اوان و آشکار است 

 .نیست ب  آن
به ايهن معنها کهه در     ،حق حاکمیت مطلق ب ای حکومت يا حکم اندر نگاه اسالمی، 

اکمیت آن حد و م  ی جز خود حکومت يا حکم ان وجود ندارد اراده و خواست و اعمال ح
گهذاری و شهناخت    کم در سطو وانون گ دد، دست و وانون و حقوق و اج ا همه به آن ب می

وهانون،  »يها  « وهانون  نهده  »يا « خداوند می ا»تلقی وجود ندارد و مصالو جامعه و کشور، 
و بی ون ا  خواست و  ثابت قوویْندارد. اصل پذي ش ح يیب ای حاکم يا حکومت جا« منم

« مسئول»به عاارد ديگ ، اصل  ،اراده حکومت و حاکم، ب ای م دم، به ه  میزان که باشد
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حاکمیهت و  « تقییهد »دهنهده   دانستن و مکلف شم دن حکومت يا حاکم، به روشنی نشهان 
است. ص ف نظ  ا  مسئله عصمت کهه امه ی خهاص    « اطالق»بی ون ب دن آن ا  وصف 

يا حکم ان سخن ا   کومت و حاکمیت لزوماً مال م آن نیست، اگ  ب ای حکومتاست و ح
ادله و شواهد  .اطاعت عام و مطلق نیست واوعی آن،ود، ال مه شحاکمیت و واليت مطلقه 

اگ  در متون اسالمی دلیلی ب  اين تقیید جز اين سخن معه وف   .بسیار است ب  اين مطلب

ا  نظه    ،اثااد آن ، ب ای«مخلوقٍ فی معصیة الخالقال طاعةَ ل»ناود که  پیاما  اک م

ب خی دلیل عدم جوا  ناف مانی نسات به خداوند بهه عهذر   که  ؛ چنانبس بود ،سند و داللت
 سازووار   ) انهد  نزديک به متوات  شم ده يعنی، «نصوص مستفیضه»اطاعت ا  مخلوق را 

ههای   مار م سهله را در شه  روايهت يادشهده  شیخ صدوق متن . (۱7۲ا۱77  ص۲8ج  ۲۲۲7

 اسهت  ت  کسی ب   بهان نیهاورده   شم ده که پیش های کوتاه پیاما  جزمی خود ا  گفته
و در منابع حديثی اهل سنت نیز با همین عاارد يا عاارد  (75۲  ص۲ج  ۲۲۲7صدوق  )

  تال  با، از جمله: قیشلبور   ) بارها روايت شده اسهت « ال طاعة لمخلوقٍ فی معصیة اهلل»

  ۲۲47؛ طزراقا،   11  ص8جو  ۲47و  ۲7۲  ص۲ج  ۲۲۲7حنزاا    بان  ا؛ ۲1ا ۲8  ص1ج

  ۲۲۲۲رضا،     ساید ) است نقل شده نیز ینمؤمنا  امی ال . اين روايت(۲94  ص۲5ج

 .(۲75ص

االم  به دلیل وصهف عصهمت در     و اولو اطاعت مطلق تنها ا  خداوند و نیز پیاما 

در ب خهی نصهوص روايهی در     .(۲74اا ۲۱7  ص۱9ج  ۲۲47حرّ عالمل،   ) آنان معنا دارد

»در آيهه شه يفه   « االمه    اولو»استدالل ب  اينکه وجوب اطاعت 

معصوم گ دد، به اطالق آن  تواند شامل غی  نمی (87 :قسلء) «

 ي ا اطالق در وجوب اطاعت جز  ؛(۲74  ص۱9ج  ۲۲47حر علمل،  ) توجه داده شده است

معصوم حاکمیت و ف دی غی  ب ای شود خداوند حکیم و نمی با مقام عصمت سا گار نیست
  ۲۲47حلزا،   ) انهد  ف ماندهی مطلق وائل شود. ب خی فقهای ما نیز چنین استداللی ک ده

پ داخته و اين موضوع عالمه طااطاايی به تفصیل به  .(771  ص7ج  ۲۲۲۲؛ حل،  7۲ص

 .(77۲ا757  ص۲ج  ۲۲۲9طزلطزلی،  ) گاه ديگ ان را نیز نقد ک ده استن

، نیز آمهده اسهت   های ديگ  امامان مفاد آن در گفتهو  جمله يادشده ا  پیاما 
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صادوق   ) در رساله حقوق در تقیید حهق طاعهت سهلطان    الحسین بن  مانند امام علی

ايهن  بابی ويژه مفاد  ،عاملی مانند شیخ کلینی و ح ّ ،ب خی محدثان .(1۱۲  ص۱ج  ۲۲۲7

 .(۲88اا ۲8۱  ص۲1ج  ۲۲47؛ حر علمل،  79۱  ص۱ج  ۲۲49کلین،  ) اند ساخته موضوع

سخنی که با توجه به داللت  ؛دهد نوعی اطمینان را به صدور اين سخن به دست می هااين
روشن و عمومیت آن، يکی ا  وواعد فقهی به شمار رفته و فقهای ما بارهها در موضهوعاد   

حلّا،   : از جملاه ) انهد  به عنوان يک واعده پذي فتهه آن را اند و  ختلف به آن استناد ک دهم

  ۲۲4۲؛ قجفا،   77۱  ص۲ج  ۲۲۱۱ایغطلء   کلشف؛ 19  ص۲7جو  ۲۲۲  ص۲4ج  ۲۲۲۱

؛ خااوی،  ۲59  ص9ج  ۲۲48؛ خواقساالر   17۲  ص7ج  ۲۲۲7؛ یااود   ۱8  ص۱۲ج

به دلیل دارا بهودن مقهام    امام ،کند شیخ طوسی خاط نشان می. (7۱8  ص9ج  ۲۲۲5

ام ممکن است اما جانشین ام ؛دهد عصمت ف مان به وتل کسی که مستحق آن نیست نمی
وتل جايز نیسهت   ،، آگاه به خطای وی باشدمأموراگ   ،ا  اين رو ؛م تکب چنین کاری شود

ال »ا  يه   ؛گه دد  رود و وصهاص مهی   ل به شمار مهی گ نه واتستور او را اج ا کند وو ناايد د

ب ّاج نیهز همهین را    . ابن(۲۲  ص9ج  ۲759طوس،  ) «طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق

. کاشف الغطاء نیز به عنوان يک واعهده  (۲19ا۲11  ص۱ج  ۲۲41طرابلس،  ) آورده است

کسی که ا  سهوی خداونهد موظهف بهه     ا  در ف ض تعارض میان اطاعت خداوند و اطاعت 

ال طاعةة  »د را مقدم داشته و ادله عقلی و نقلهی ماننهد   اطاعت ا  او هستیم، اطاعت خداون

 را مخصِّص ادله وجهوب اطاعهت ا  مخلهوق شهم ده اسهت     « لمخلوق فی معصیة الخالق

 .(7۱۱  ص۲ج  ۲۲۱۱ایغطلء   کلشف)

نسهات داده   به پیاما  اکه م  بسیاریبا اين حال در منابع روايی اهل سنت رواياد 

گ ايی ب ای جايگاه حاکم و لزوم  دهنده نوعی مطلق نشده است که ص يو يا ظاه  آنها نشا
  1  جتل ب،قیشلبور   رک: ) ، استحتی با ف ض غلاه به  ور يا فسق و ستم ،تاعیت ا  وی

ت ين  تا جايی که در مهم (۱9۲  ص۲ج  ۲۲۲7؛ هند   ۲89  ص5ج  ۲۲۲۲؛ بیهل،  ۱4ص

م سهتم  مامهداران و   دسهتور بهه صها  هنگها    »ههايی ماننهد    منابع حديثی آنان با س فصل
رک: ) هستیمرو  روبه« اطاعت ا  ف ماندهان ه  چند ا  حقوق با  دارند»و « خوری آنان حق

همگی خ وج ب  حهاکم   فقهای اهل سنت ،حج  . به گفته ابن(۲7  ص1  جتل ب،قیشلبور   
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  حجار  ابان ) انهد  اند، جايز ندانسهته  جائ  را به دلیل اينکه  يان آن را بیش ا  منافع آن ديده

نگهاه   اند نتوانسته ها،با ف ض اعتاار سندی آننیز دانیم اين رواياد  . می(9  ص۲7ج  ۲797

به وجوب اطاعهت مطلهق    ،کلی فقهای اسالمی را در تقیید وجوب اطاعت به عدم معصیت
تغیی  دهد. وجوب اطاعت مطلق در میان متکلمان و فقهای شیعه جايی نهدارد و در میهان   

آنان ولمه و   بیشت بلکه  ،شده و معتا ی دارد نه تنها مخالفان شناختهفقهای اهل سنت نیز 
از ) اند دانستمعصیت خداوند عدم انجام اطاعت ا  سلطان يا ف مانده و ه  کسی را محدود 

  ۲۲48قداماه    ؛ ابن7۱۲  ص۲ج  ۱44۲؛ قفراو   ۲44  ص9ج  ۲75۱کلشلق،  رک: جمله 

 .(74۱ا۱77  ص8ج  ۲75۱راق،  ملزقد ؛88۲  ص۱ج  ۲۲۲۱؛ عدو   ۲54  ص7ج

يکی ا  بهت ين شاهدها ب  عدم اطالق حق حاکمیت، روايت معتا  هشام بهن حَک هم ا    
با توجهه دادن   دهد پیاما  اک م است. اين روايت به روشنی نشان می امام صادق

های دعوا که  به اينکه تنها در چارچوب آيین دادرسی و ب  پايه ج يان سوگند و بیّنۀ ط ف
در ايهن روايهت    پ داختهه اسهت. پیهاما     هايی ظنی است، به فصل خصهومت مهی   راه

که اگ  داوری ايشان مايه تضییع حق واوعی کسی و انتقال  ک ده استمسلمانان را موظف 
د که حکهم  ند و بداننگ دانمال را به صاحب حقیقی ب حق او به ط ف ديگ  دعوا شد، بايد 

ای جهز آن   ت و کلی صادر شده و ا  اين منظ  چهاره درس ب  پايه موا ين گ چه پیاما 

و مالهک واوعهی را ا  حهق    یست نیست، اما اين ناچاری دلیل عوض شدن واوعیت و حق ن
 اندا د:  خود نمی

إِنّما أ وْضِی بَین کم بالْاَیِّنادِ و الْأ يمانِ و بَعضُکم أ لْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِهن بعهضف ف أ يامها رَجُهلف     »
؛ 101، ص3ج، 0113کلینی، ) «مِن مالِ أ خیه ش یْئاً فإِنَّما و ط عْتُ له به وِطْعَۀً مِن النّارِو ط عْتُ له 

  (.222، ص1ج، 0113طوسی، 

در سهخن   پیهاما   کهه  چنهان  .به اين روايت به ف اوانی در فقه استناد شهده اسهت  

. ايهن  «تسه ا هها  دار بهاطن  کنم و خداوند عهده حکم می ظاه من ب  پايه » :ديگ ی ف مود
 ۲8۲  ص۲4جو  747  ص8ج  ۲۲۲۲از جمله: ملورد   ) روايت در منابع اهل سنت آمهده 

و ب خی فقهای ما نیز بهه آن اسهتناد    (778  ص۲9جو  71۱  ص۲8جو  ۲87  ص۲7جو 

 .(99  ص۲4  ج۲۲۲1؛ اصفهلق،  ۲۱۱  ص۱ج  ۲۲۱5حل،  ) اند ک ده

يکهی ا  ف مانهدهان و    در وضیه ف مهان نادرسهت   شاهد ديگ ، سخن پیاما  اک م

 پیاما ، ینمؤمناست. به نقل امی ال« کار درست»ا  تأکید حض د ب  لزوم اطاعت 
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و دستور داد ا  او اطاعت کنند.  مشخص ک دهای ر می، م دی ا  انصار را  در يکی ا  اعزام
به شما دستور نهداد ا    ف مانده يک رو  ب  آنان خشم گ فت و به آنان گفت: آيا پیاما 

من اطاعت کنید؟ گفتند: آری. گفت: پس هیزمی ف اهم کنید. چنین ک دند. گفهت: آتشهی   
ف اهم سا يد. چنین ک دند. به آنان گفت: وارد آن شويد! خواستند چنین کننهد کهه ب خهی    

ايم. در همین بحث بودند تها   گ يخته گفتند: ما ا  آتش به سوی رسول خدا  ،مانع شده

مانده نیز ف و نشست. اين خاه  کهه بهه گهوش رسهول      آتش خاموش شد و آتش خشم ف 
شهدند؛  يه ا    رسید ف مود: اگ  وارد آتش شده بودند تا رو  ویامت ا  آن رهها نمهی   خدا

در ايهن روايهت را   ابوحنیفهه اسهماعیلی    ؛ت تنها در کاری است که درست باشهد لزوم اطاع
آنهان بها وه آن و بها      تدر ف ض مخالف وجوب اطاعت ا   مامداران و ام ا استدالل ب  عدم

  ۱۱ج  ۲۲۱7؛ قیااو: بروجاارد   784  ص۲ج  ۲758مغرباا،  ) آورده اسههت ف مههان اولیهها

خواسهتند   اين سخن را به کسانی که می در نقلی ديگ  آمده است که پیاما  .(1۲4ص

ال طاعة فی معصةیة  »وارد آتش شوند ف مود و ا  گ وه ديگ  ستايش ک د؛ با اين عاارد: 

صانالق،    :رک ؛۲1اا ۲8  ص1  جتال  با،  قیشلبور  ) «لطاعة فی المعروفالخالق، انما ا

 (. 778  ص۲۲ج  ۲۲47

گ دد  ممکن است گمان رود که اين دلیل تنها شامل ف ض عصیان دولت يا حاکم می
اما اين  ؛که مايه معصیت استآمده   ي ا نفی اطاعت در جايی ؛ردو کاری به مورد خطا ندا

فی معصةیة  » ي ا وید  ؛درست نیست ،ختن اطاعت به مع وفبه محدود سا با توجه ،گمان

اگ  متعلق ام  را کهاری حه ام و    مأموريعنی  ؛است نه آم  مأمورظاه اً م بوط به « الخالق

، اگ  ؛ ب ای مثالناايد ا  آن اطاعت کند ،داند، ه  چند دستوردهنده معذور باشد معصیت می
گناه را  ه در مصداق مج م، دستور وتل ف دی بیحاکم به دلیل استناد به بیّنۀ ش عی و اشتاا

به ص ف اين حکم و دستور، معذور در اج ا نیست. الاته اگ  خطا ناشی ا   مأمورصادر کند، 
ف ق خواهد ک د. حتی اگ  اين  باشد، موضوع اجماالً« شاهاد حکمیه»اجتهاد و م بوط به 
نه خطهای وی، ادلهه    نیز محدود به ف ض عصیان حاکم باشد و سخن مع وف پیاما 

م بوط به ف ض خطای بینه يا وسهم و   ،حکم که آورديم روايت هشام بنا  جمله  ی،ديگ 
دهد که ا  اين نظ  ف وی میان عصیان  نشان میمانند آن و صدور حکم ب  پايه آن است و 

 .نیست و خطا
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ناپهذي ی   های پذي ش نظ يه اطالق حاکمیهت اصهل خطها    رسد يکی ا  پايه به نظ  می
را در « االههی حهق  »خاستگاه اصلی اين اصل در نگاه کسانی که نظ يهه  حاکمیت است. 

ا  ايهن رو   ت ود کهه شهه يار ب گزيهده خداونهد اسه     غ ب مط   و تقويت ک دند، ايهن بهو  
و االههی  تواند خطا کند. اين نگاه تا آنجا گست ش يافت که درآمیخهتن نظ يهه حهق     نمی

و نظ يهه  « مالکیهت به  کشهور   »و « گذاری انونحاکمیت کامل و مطلق در و»های  نظ يه
بهود، بلکهه ا    االههی  دارای مش وعیت  ،عمال شه يار و دولت، نه تنها ا «مصلحت دولت»

  ۲791وینساانت  ) رفههت مشهه وع بههه شههمار مههی« دولههت»لحههاظ نظهه ی کلیههه اعمههال 

 ،ددانسهتن  حاکمیت را متعلق به اراده عمومی می ،نیز کسانی که مانند روسو .(۲۲9ا۲۲1ص

ناپهذي ی   . الاتهه خطها  (۱8۱  ص۲797علی،  ) ناپذي  شهم دند  نه شه يار، اين اراده را لغزش

اراده عمومی و معطوف بودن همیشگی آن به منافع عمومی، به اين معنا نیست که همیشه 
عقالنی و که اگ  دولت غی است بلکه به اين معنا  ،دهد همه چیز را به خوبی تشخیص می

  ۲754پاوالد    ) کند، خهود را نفهی که ده و ديگه  دولهت نیسهت       به  يان عمومی عمل

 .(۱۲1ص

ا  سوی ديگ  در میان ب خی انديشمندان فلسفه و حقوق سیاسی، اين نگاه بسان يهک  
بلکهه محصهول    ،گی د حق در ب اب  حاکمیت و ار نمی»واعد  محوری وابل توجه است که 

هايی شم ده که گهوه    ا  ويژگی یمارتین الگلین اين اصل را يک «.اعمال حاکمیت است
در انديشه که اينان تأکید دارند  .(۲91  ص۲755الگلین  ) کند مفهوم حاکمیت را تایین می

 و وجود داشت ]حق در مقابل باطل[سیاسی کالسیک، ارتااطی متقابل میان وانون و حق 
 شهد.  اشته میپند موجود در نظام طایعی اشیا ]يا حق بودن[وانون بیانگ  انصاف و درستیِ 

های طایعی بنا ک د، امها به     هابز با اينکه کل نظام سیاسی خود را ب  پايۀ حقب ای نمونه 
سهیس وهدرد   أاف اد در ف ايند عهد بستن به ای ت )يا ذاتی(  اين باور بود که حقوق طایعی

شود. ا  اين رو، حاکم )که ودرد عهالی را در اختیهار دارد( طه ف ههیچ      مشت ک ماادله می
هايی است  ماتنی ب  حق و ار نخواهد گ فت. حقوق اف اد در نظام سیاسی تنها همان ادعای

دهد. ف د صاحب حق، نه ا  اين رو کهه حقهوق وی در    که حاکم با وضع وانون به آنان می
آورند، بلکه به ايهن دلیهل    طایعت حکّ شده يا چون آنها را تجلی عقل انسانی به شمار می

به وی عطا که ده اسهت. بهه ايهن ت تیهب،      حق را اریِ حاکم گذ دارای حق است که وانون
مفاهیمی چون حق، تکلیف و امتیا  را بايد مفاهیمی ربطی انگاشت که در ساختار نههادیِ  
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 .(۲77ا۲75هملن  ص) حاکم معنا و اث  دارند

در ار يابی اصل خطاناپذي ی حاکمیت، همانند اصل مطلق بودن حاکمیت، تا آنجا کهه  
و درستی وجهود  گ دد، چیزی جز حق  میم و حاکمیت مطلق خداوند تعالی ب اين ام  به ول
در اين سطو هیچ معنا و مفهومی ندارد و خداوند همان گونه که در حاکمیهت   ندارد و خطا

ناپهذي    و خطها « حهق »ا  اوست خود مطلق است، ه  آنچه در عالم تکوين و تش يع صادر 
 .ه نیا  به استدالل داشته باشدت کت  ا  آن اس اين حقیقت نیز روشن. است

در ناحیه تش يع ا  سوی کسانی که با اتصال به وحی و ب خورداری ا  ويژگی همچنین 
نیز خطا راه ندارد.  ،پ دا ند عصمت، به بیان و تفسی  حاکمیت تش يعی خداوند پ داخته و می

 اد خاصهی  تهوان به ای چنهین افه     اين حقیقت را در جايگاه اج ا و حکم انی عملی نیز می
و  گست ش داد و اين باوری است که امامیه، به درستی، بهه گونهه کلهی دربهاره انایها     

به دلیل ويژگی عصمت آنان دارد و آن را ضهمانت ا  سهوی حاکمیهت مطلهق      اوصیا

حتهی اگه  اجتههاد را     .داند ، مینداره چنین اف ادی که مشخص و محدودخداوند تعالی درب
ه ب خی دانشمندان شیعی مانند محقق حلی، در اصل و ثاوتاً ، آن گونه کدرباره پیاما 

ست اين ا بپذي يم، به روشنی پیدا (۲5۲ا۲54  ص۲۲47محلق حل،  ) اند ام ی ممکن ديده

 نیست. پیاما  هایبه معنای پذي ش امکان راهیابی خطا در اجتهاد

به    در تأکیهد  . ايشهان اسهت  ینمهؤمن يک شاهد اين سخن، ف ا ی ا  خطابه امی ال

اينکه م دم با وی به راحتی سخن گويند و ا  گفتن سخنی که در نگاه آنان حق است و ا  
ا   اگه  کنهد کهه    اشهاره مهی  مشورد دادنی که به عدالت و انصاف است، خودداری نکنند، 

، در درون و ا  نظ  شخص خهود،  در او ص ف نظ  شود نگهداری خداوند و ويژگی عصمت
 نیهز  سهالم  روايت هشام بن ب  پايه .(۱87ص  ۲۲۲۲د رض،  سی) ب ت  ا  خطا ک دن نیست

در چارچوب آيین دادرسی داوری کند، اين احتمال وجود دارد که حکم فقط  پیاما اگ  

ه  چند همواره مطابق وظیفه کلی در چگونگی دادرسی است، اما منطاق با واوع نااشهد و  
نع رفع مسئولیت کلی و واوعی اسهت  همین ام  ما .منظ  احتمال خطا در آن راه داردا  اين 

که ا  سوی ديگ  و به صهورد کلهی در مهوارد     چنان .که يک ط ف دعوا آگاه به آن است
ولم و اختیاراد معصومان نیز به ویهودی محهدود گشهته اسهت؛      که متعددی شاهد هستیم

ب ای نمونه در تقسیم غنايم جنگ ه چند ب خی اموال منقول پ بها ماننهد اسهب راههوار و    
مال او است، اما فقها اين اختیار را مقید به عهدم   ،لاا  ویمتی و آنچه را امام انتخاب کند

  ۲1  ج۲۲4۲؛ قجف،  ۲7۲  ص۲  ج۲۲۲4ابن ادریس  ) اند اجحاف به سهم مجاهدان ک ده
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چاه حف  کنهد و   ،ه چند به اذن امام ،اند اگ  کسی در گذرگاه تنگ يا ب خی گفته (۲۱۲ص

ايی کهه راه را به    ن است که امام در جه ود، ضامن است. دلیل آنان ايمايه  يان ديگ ی ش
از جملاه: طوسا،    ) کند، اختیار اذن نهدارد  کند يا  يان به آنان وارد می مسلمین تنگ می

 .(849  ص۱  ج۲۲41  طرابلس،؛ ۲51  ص9  ج۲759

 به دار  خطها  گذاری که در سطو معصومان بناب اين، بی ون ا  ولم و تش يع و وانون

نیست، در سطو اج ا و اِعمال حاکمیت اج ايی، تا آنجا که به شخص آنان و با ص ف نگاه 
گ دد و يا م بوط به اِعمال حاکمیت در چارچوب موا ين کلی مانند  ا  ويژگی عصمت ب  می

توانهد   حاکمیت و اطاعت نیهز نمهی   ؛ بناب اينخطاناپذي ی مطلق نیستآيین دادرسی باشد، 
صه ف   ،در خطاپهذي ی حاکمیهت   که چنان ؛معنا که واوع را تغیی  دهدمطلق باشد؛ به اين 

، ف وی نیست که حاکمیت ب  محور يک حکمه ان  االهینگاه ا  ويژگی عصمت و ضمانت 
آيهی   مانند پادشاه شکل گی د که خداوند می ا يا وانون  نده به شمار رود، يا ب  پايه گه دهم 

جامعه تحقق « اراده عمومی»آنان، يا در سطو ا  ب گزيدگان جامعه به نمايندگی ا   گ وهی
ط ا  آرمان يک ملت به شمار  خواهند آن را حتی هم ای که ب خی نويسندگان می يابد؛ اراده

 . (۱۲1  ص۲754پوالد   ) شود ها و نهادهای آن متالور می آورند که در تاريخ، سنت

 ،هها  گی ی دولهت  کلها در باب خاستگاه ش اطالق و تقیید حق حاکمیت در ديگ  نظ يه
مانند نظ يه طایعی و نظ يه  ور و ودرد را نیز بايد با همین نگاه ار يابی ک د. ووتی اعمال 

دربهاره   به ط يق اولیباشد، مواجه با چنین واوعیتی  حق حاکمیت در سطو معصومان

 .گفتسخن  توان ا  اطالق حاکمیت خطاناپذي ی مینديگ ان 
در منابع فقههی و حتهی کالمهی مها امه ی       ،دولت اصل نفی حاکمیت مطلق حاکم يا

اند  روشن است و ادله  يادی شاهد آن گ فته شده و ب خی به تفصیل درباره آن سخن گفته
  ۲ج  ۲۲47منتظار    رک: از جملاه  ) یستو ا  اين نظ  نیا ی به ش   و ب رسی بیشت  ن

سنت و نقد  اهل درباره نگاه ؛۲94ا۲۲۱  ص۲ج  ۲۲۲5تهراق،   ؛1۱4ا 854و  744ا۱57ص

با ثاود واليت نسات اين مدعا  ،؛ با اين حال(۲8۱ا۲78  ص9ج  ۲779 امین،  :اجمالی آن

با واليت مطلقه فقیه، نیا مند و نیز نسات آن و امامان معصوم مطلقه پیاما اک م

 .توضیو است
 ارزیابی اطالق حاکمیت. ۸

با اين حال و با توجهه بهه    ،نب  تقیید حق حاکمیت و ولم و آ ی بودتأکید آورديمآنچه 
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بحهث را در  بايد  ،معصوم وجود داردو غی  معصومو واليت تفصیلی که میان حاکمیت 

 بهه اطهالق حاکمیهت معصهوم    خهود  پهژوهش  اصل ما در  دو سطو جدا ب رسی ک د.

پ دا يم؛ با اين يادآوری  دوم می محوربه فقط ايم و در اينجا به دلیل مجال محدود  پ داخته
امها ا  آنجها کهه     ؛نهدارد جهامع شه ايط   معصوم، اختصاص به فقیه هوم حاکمیت غی مفکه 

آن را محدود به فقیه ساخته و  نوعاً در میان شیعه، معصومحکومت مش وع غی معتقدان به 
انهد،   کم با امکان تحقق حاکمیت فقیه جامع شه ايط، آن را به ای ديگه ان نپذي فتهه     دست

م آن، به فقیه اختصاص يافته است، ه  چنهد نتیجهه   موضوع اين بخش، به رغم عنوان عا
 آن اختصاص به فقیه ندارد.

اقصلر    از جمله:) آنچه ب ای فقیه در ولم و افتاء، اگ  هم ا  مناصب فقیه شم ده شود

، وجود دارد، چیزی جز اجتهاد و استنااط احکام ف عهی اجتههادی در   (8۲8  ص7ج  ۲۲۲8

اجتهاد شیعی نیست؛ اجتهادی که در موارد تمسهک   چارچوب روش و موا ين پذي فته شده
به ادله و اماراد ممکن است به واوع دست نیابد و نتیجه آن حکمهی ظهاه ی باشهد و در    

حتی اگ  نتیجه آن منطاهق   ،عملیه، اساساً هدف کشف واوع نیستموارد تمسک به اصول 
لی شه عی ا  ولمه و   آگاهی ا  حکم ک ب ای با واوع باشد. پیداست رجوع به مجتهد و مفتی

حکومت و طاعاً حق حاکمیت بی ون است و نوعاً در سیاق اصل عقاليی رجوع به عهالم و  
اما آنچه در فقه، درباره ولم و واليت و  ؛شود سوی شارع تحلیل و پذي فته میامضای آن ا  

 :است اختیاراد يا وظايف فقیه جامع ش ايط مورد توجه و بحث است، ا  دو منظ 
بها  « تزاحم»ص ف نظ  ا  مسئله  ،و و گست ه اولیه واليت و حق دخالت فقیهالف( ولم 

که پس ا  پهذي ش اصهل    ها مورد توجه است پ سشا  اين منظ  اين احکام ش عی ديگ ؛ 
دانیم راضهی   واليت ب ای فقهاء، با توجه به شناختی که ا  خواست شارع حکیم داريم و می

س پ ست نیست، آيا مفاد  ند حفظ مصالو کودکان بیاعتنايی نسات به ب خی امور مان به بی
ا  باب واليت و حاکمیهت   اين نیز ؟ الاتهکند داری چنین اموری را ثابت می ادله تنها عهده

اختصهاص بهه ايهن    واليت  . آياای در رديف ديگ  وظايف ش عی است بلکه وظیفه ،نیست
آن تا کجاسهت؟ آيها   و گست ه « عَ ض»دارد؟ با ف ض پذي ش عدم اختصاص، دست امور 

محدود به امور وضايی در رفع منا عاد است يا شامل ديگ  مسائل وضهايی ماننهد اجه ای    
تمام مسائل حکومت و مدي يت جامعهه و کشهور و   شامل يا ولم و آن آگ دد؟  حدود نیز می

به ويهژه در چنهد دههه     ،هايی است که ا  گذشته ينها پ سششود؟ ا بلکه امت اسالمی می
فقهای ما مط   و مورد بحث و اختالف نظ  بوده و هسهت. آنچهه بهه عنهوان      اخی ، میان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

ل 
سا

هم
جد

ه
 /

کم
دوي

فتا
ه

  /
یز
پاي

 
49 

 م تضی انصاری مط   شده در سخن فقهايی مانند شیخ« واليت عامه»ثاود و عدم ثاود 
های موافق و مخالف را متوجه خود ساخته، نوعاً ناظ  بهه   و ديدگاه (814ا 8۲8هملن  ص)

هها   عنوانی مناسب ب ای تفکیک نظ يه« عامهواليت »تعای   ،به ه  حال ست.اين بخش ا
 . استدرباره اصل گست ه واليت فقیه 

اولیه با ساي  احکام شه عی؛  « تزاحم»ب( ولم و و گست ه ثانوی واليت فقیه در ف ض 
به ای  « واليهت عامهه  »که در صورد ثاهود   ها مورد توجه است اين پ سشا  اين منظ  

حاکم در همهان ولمه و پذي فتهه شهده، محهدود و      فقهای جامع ش ايط، آيا اختیاراد فقیه 
ه فهار   ای است ک در محدوده ؟ يعنی آيااستبه عدم تزاحم با ديگ  احکام ش عی « مقید»

و ه  چند بهه   شده است  نامیده« منطقه ف ا »ای که  محدوده ؟ا  احکام الزامی ش ع باشد
آن پهیش ا  وی، در   اما اصل ،(75۱ا797  ص۲۲۲9صدر  ) اهلل صدر شه د يافته نام آيت

يها اجه ای ديگه     آ .(۲7۲  ص۲ج  ۲۲۲9طزلطزالی،    ) سخن عالمه طااطاايی آمده است

حاکمیت و واليت فقیه به عنوان حکمی اولی و ش عی اسهت کهه   « طول»احکام ش ع در 
« عه ض »ست تزاحم، ام ی ف ضی و يا ف ضی بدوی است و جايگاه ساي  احکام در ا پیدا

ن تزاحم واوعی را ف ض ک د؟ آيا در سطو تشه يع، حکمهی وجهود    اين حکم نیست تا بتوا
در ع ض آن يا متأخ  ا  آن و ار گی د و مايه تقیید  ،دارد که حاکمیت و واليت فقیه حاکم

 اختیاراد حاکم شود؟
ای که ا  جانب خداونهد   خمینی تأکید ک ده است حکومت به معنای واليت مطلقه  امام

ه االهیاست و ب  جمیع احکام ش عیه االهی ، ا  اهمّ احکام واگذار شده به پیاما  اک م

اگ  اختیاراد حکومت در چههارچوب احکهام ف عیهه     است:تقدم دارد. استدالل ايشان اين 
ک يه ه و واليت مطلقه مفوّضه به ناهی اسهالم  االهیه است، بايد ع ض حکومت االهی

  .(۲8۲ص  ۱4ج  ۲795خمین،   املم) محتوا باشد معنا و بی پديده بی

دههد کهه    نشان می اين سخن .کند سپس به ب خی ا  پیامدهای تقیید اشاره می ايشان
احکام ف عی نیست  حکومت در نگاه اين فقیه بزرگ در چارچوب و محدود به هیچ يک ا 

را بگی د و به عاارد « مصلحت اهمّ»وظیفه دارد جانب مالک و حاکم  ،و در ف ض تزاحم
 يع شده است؛ مانند تص ف بگی د که ب  پايه مصلحتی ب ت  تشديگ  جانب حکمی ديگ  را 

م دم. يک پايه ايهن نگهاه، نگهاهی     جانحفظ ب ای ال اشخاص بدون رضايت آنان ومادر 
پايهه   . ايشهان ت و نسات آن با ساي  احکام داردبه جايگاه حکوم خمینی مامکلی است که ا

و مق راد و در واوع ابهزاری به ای    و احکام را ووانین داند اصلی را حکومت و حاکمیت می
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بها ايهن    .(177ا17۱  ص۱ج  ۲۲۱۲  همو) بیند گی ی حکومت و گست ش عدالت می شکل

حال و با پذي ش اصل اين نگاه به جايگاه حکومت، تا آنجا که به ولم و بحهث و رويکه د   
بايد در  گ دد، اموری را گو بودن و ناودن حکومت در ب اب  اوداماد خود ب  می کلی به پاسخ

نظ  داشت؛ اموری که اگ  هم هیچ يک ا  آنها يا ب خی ا  آنها ا  ظاه  سهخن ايهن فقیهه    
 :نیستاما ناسا گار با آن  ،نامدار ب  نیايد

رو  بهه  ا آن روحهاکم، به  ، آنچه مکلف، اعهمّ ا  حهاکم و غی   در تزاحم اولیه میان احکام يکم(
ديگ  اسهت و نهه فهار     يک حکم به حکم  پیداست، اختیار يا لزوم انتقال ا  که چنان است،

نمونه، ووتی لزوم احته ام بهه مالکیهت و کسهب رضهايت مالهک در       ب ای  ؛شدن ا  تکلیف
تص ف در ملک وی و ح مت غصب، مزاحم وجوب حفظ جان کسی که در همهان ملهک   

سو ی شده باشد، عمل به وظیفه دوم چیزی جز انتقال ا  يهک   ای چون آتش گ فتار حادثه
ه تکلیف ديگ  نیست و ا  آنجا که تش يع ب  پايه جلهب و دفهع مصهالو و مفاسهد     تکلیف ب

واوعی است، اين انتقال ا  دست دادن يک مصلحت به سود جلب مصلحت ب ت  يا مساوی 
در اين فه ض، چیهزی    ی. ا  اين رو اطالق واليت و حاکمیت فقیه يا ه  حاکم ديگ است

يها مختهار    ،ت  که مصهلحت بهاالت ی دارد   بندی به حکم مهم جز موظف بودن وی به پای
به همین دلیل آ اد بودن نسات به حکم نخسهت،   .نیستبودن در ف ض مصلحت مساوی 

يها مسهاوی   دستیابی به همان مصلحت ب ته   حداکث  به رفع ض ورد و « مقید»محدود و 
 است. 

دود به ، بی ون ا  ولم و تش يع نیست و محديدگاهنتیجه اينکه اطالق حاکمیت در اين 
انتقال ا  يک حکم به حکم ديگ  و در واوع ت جیو مصلحت ب ت  است که ويژگی ب ته ی  

شود که تعدی و  شود. ا  همین رو تأکید می های شارع اح ا   آن نیز بايد در چارچوب مالک
بلکه ممکن است به  ،تواند ا  خاستگاه اطالق حاکمیت صورد گی د شکنی نه تنها نمی م  

. بهه عاهارد ديگه  در ايهن     سهاوط کنهد   ینجامد و حکم ان را ا  شايستگی وال اصل آن ب
ههای فالسهفه    چارچوب، اعمال حاکمیت ممکن است به نفی آن بینجامد. در ب خی نظ يه

خاستگاه  ،در نظ يه روسو که اراده عمومی که چنان سیاسی نیز مواجه با اين واعده هستیم؛
شهود، حهق    و حقوق طایعی نشانده مهی هی االحاکمیت است و در جايگاهی ب ت  ا  حقوق 

همیشه همهه چیهز را بهه خهوبی     حاکم به اين معنی نیست که داشتن همیشگی اين اراده 
عقاليهی عمهل   ت چنین خطايی کند و غی شود. اگ  دول دهد و دچار خطا نمی تشخیص می

 کهه  چنهان  ؛(۱۲1  ص۲754پاوالد    ) خود را نفی ک ده است و ديگ  دولهت نیسهت   ،کند
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 گ ايی در حاکمیت را در همین راستا با گو ک ديم. یفتکل
دههد و   خمینی در کنار جايگاه ب ت ی که به حکومت مهی  امام هاست ک ب  همین اسا 

يا حکومت را به چهارچوب احکهام ف عهی     محدود شدن حاکمیت پیاما در کنار اينکه 

ههای شخصهی    کند که حاکمیت اسهالمی نهه به  پايهه خواسهته      پذي د، خاط نشان می نمی
جهای   ديهدهای بشه ی؛ بلکهه آنچهه در جهای      حکم ان است و نه ووانین ب آمده ا  صهال  

جاری  ،حتی در اصل و چگونگی اطاعت  مامداران ،حکومت و مظاه  اين حاکمیت مطلقه
تواند بهه تشهخیص    باشد و اگ  حکم ان در موضوعاد میاالهی است، بايد ب  وفق وانون 

ی به ای  انديش او تابعی ا  مصلحت« نظ »و اختیاراد و نیز  خود عمل کند، ولم و حاکمیت
اين در ايهن  بنهاب   .(1۲7اا 1۲5  ص۱ج  ۲۲۱۲خمین،   املم) یأجامعه است و نه استاداد ر

و  فه د نگاه، حقیقتی مطلق و ثابت به نام اصل حاکمیت وجود ندارد که پاسهخگوی ههیچ   
 جايگاهی نااشد و اطاعت ا  وی ام ی مطلق باشد.

سهوء اسهتفاده ا  حهق       وظايف و مصالو و به عاهارد ديگه   خواسته ا عدی خودتدوم( 
انجامد و مشمول همان واعهده عهدم طاعهت مخلهوق در فه ض       به نفی آن می ،حاکمیت

گ دد. ا  سوی ديگ  جايگاه و شأن حاکمیتی فقیه حاکم، نه در اجتهاد و  معصیت خالق می
پذي  نااشد. اين است کهه   ل حاکمیت وی خطانیست تا اِعما« تغیی  واوع»نه در اج ا، شأن 

اش تغییه    چیهزی را ا  وضهع کنهونی    )واضهی(  حکم حهاکم »اند که   فقهای ما تأکید ک ده
ايهن   ؛(۲7۲  ص7ج  ب۲۲۲7حلا،   ) «شود و نهه واوهع   دهد و تنها در ظاه  اج ا می نمی

ه در امهور  . الاته (81  ص۲4ج تال   با، علمل،  ) مورد اتفاق میان فقهای شیعه اسهت   واعده

حاکم نادرست باشد ايه اجتهادی که در نگاه فقیه غی اجتهادی، تخطئۀ اِعمال حاکمیت ب  پ
. (7۱۱ص  ۲ج تال   ب،شهید اول  رک: ) يا به ص ف شک در صحت، مجو  ناف مانی نیست

ا  جملهه اينکهه اگه     بهاره وجهود دارد؛    اين هايی در و تفصیل عمومیت نداردالاته اين واعده 
حکمی مخالف دلیل ديگ  ا اجماع و به عاارد يمخالف و آن يا سنت متوات   حاکم حکمی

اما اگ  در حکم خود با دلیلی ظنّهی  توان اج ا ک د،  وطعی کند، بايد آن را نقض ک د و نمی
دلیل حکم که ده باشهد. عهدم     گ دد؛ مگ  اينکه بی مخالفت ک ده باشد، حکم او نقض نمی

، چنان که فاضل اصفهانی گفته ا  جمله به اين دلیل است کهه  اج ا در ف ض نخستجوا  
و وارد ک دن در دين، چیزی که جزء دين نیسهت،  « ما انزل اهلل» ا  مصاديق حکم به غی  

؛ ۲7۲اا ۲77  ص7ج  ب۲۲۲7 حلا،  رک: از جمله ) ب ای آگاهی بیشهت   رود. به شمار می
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 .(۲4۱ا۲45  ص۲75۲ سروش  ؛95ا9۲  ص۲4ج  ۲۲۲1اصفهلق،  

به ويژه در امهور   ،در جايگاه اج ا با ف ض خطای در تطایق حکم يا تشخیص مصلحت
 ،مهم، حتی اگ  حاکم معذور در خطا باشد، حق طاعت ندارد و ص ف اطالق حق حاکمیت

گذارد، مگه  اينکهه شهخص بهه      ای ب  عهده کسی که آگاه به خطای وی است نمی  وظیفه
ظ  وی، به رغهم نادرسهتی آن   ی و عمل به نبند تشخیص خود، مصلحت ب ت ی را در پای

ت  ا  ناف مانی علنی و خدشه به    ؛ ا  جمله اينکه  يان اج ای حکم خطای حاکم را کمبایند
 جايگاه  مامداری بداند.

سالم آمد تنها بخشی ا  اين اصل است که م بوط به محدوده  بن  در روايت هشام آنچه
ثهال، حهاکم و واضهی در اجه ای يهک حکهم       مب ای دانیم اگ   اما می ؛فصل خصومت بود

گنهاهی   ده و حکم به کیف  شهخص بهی  کیف ی، در تشخیص مصداق دچار وصور و خطا ش
اسهت،  ، اين حکم ه چند ب خاسته ا  شئون حاکمیتی وی است و در صدور آن معذور دهد

، ا   بان جناب شهیخ طوسهی نیهز آورديهم، مشه وعیت اجه ا نهدارد و مجه ی         که چنان اما
 مسئول خواهد بود.در صورد آگاهی  کم دست

تی باشد نامش وع و مايهه  اوداماد و تص فاتی که بی ون ا  ولم و اختیاراد حاکمیسوم( 
بهه  ؛ نیست  همواره مايه رفع مسئولیت مش وعیت اودامدانیم،  می که چنان اما ؛ضمان است

فه ض   عاارد ديگ  اودام مش وع، اعم ا  عدم مسئولیت است. حق حاکمیت اگه  ههم بهه   
تواند دلیل رفع مسهئولیت و ضهمان ا  سهوی حکمه ان      به تنهايی نمی ،ام ی مطلق باشد

ا  آنجها کهه حهق     ،اين عدم تال م حتی اگ  با ذاد اطالق حاکمیهت سها گار نااشهد    .باشد
گی د، ادله و شواهد مسئولیت حاکم در  حاکمیت در اين نگاه ب  بست  ش يعت اسالمی پا می

نان ف اوان است که راهی جز پذي ش اطالق نسهای حاکمیهت و نهه    ب اب  اوداماد خود، چ
گذارد. نمونه آن در تص فاد عادی حقی است که فقههاء به ای    اطالق کامل آن باوی نمی

اند که جان او به دلیل گ سنگی در خط  است و ديگه ی بهه رغهم تهوان      کسی وائل شده
 تواند گ سنه میدر اين صورد کند.  نجاد وی ا  گ سنگی ا  ادای اين وظیفه خودداری می

به رغم عدم رضايت صاحب مال، در مال وی حتی با وهه   ه به عاارد ديگ  وظیفه دارد   ه
اما ضهامن   ؛و جنگ، تص ف ک ده و خود را ا  م گ نجاد دهد و تص ف وی مش وع است

محلاق حلا،    رک: از جمله ) است و بايد عین يا بهای آن را نیز ه  چند در آينده بپ دا د

 .(78۲ا787  ص5ج  ایف۲۲۲7؛ حل،  ۲5۱  ص7ج  ۲۲45

خمینی نیز در حالی که تقیید حاکمیت به چهارچوب احکهام ف عیهه را بهه معنهای        امام
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داند، به تقیید آن به وجود  تفويض شده می ای که به پیاما  معنا شدن واليت مطلقه بی

ايشان بها اشهاره بهه     مصلحت ا  يک سو و ثاود اجمالی ضمان ا  سوی ديگ  اذعان دارد.
و تأکید است نامه بوده  ظاه  گفته مخاطبِبه تص يو ايشان،  کهپیامدهای تقیید حاکمیت 

 نويسد: ب  عدم امکان التزام به آن می
ها که مستلزم تص ف در منزلى اسهت يها حه يم آن اسهت در چهارچوب       کشى خیابان مثالً

ها و جلوگی ى ا  ورود و خه وج ار  و   اههاحکام ف عیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامى به ج
جلوگهی ى ا  ورود يا خ وج ه  نحو کاال و منع احتکار در غی  دو سه مورد و گم کاد و مالیاد 

گذارى و جلوگی ى ا  پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به ه   ف وشى، ویمت و جلوگهی ى ا  گ ان
باشد و صدها امثال آن که ا  اختیاراد نحو غی  ا  مش وباد الکلى، حمل اسلحه به ه  نوع که 

تواند مسجد يا منزلى  دولت است بنا ب  تفسی  شما خارج است و صدها امثال اينها. ... حاکم مى
توانهد   را که در مسی  خیابان است خ اب کند و پول منزل را به صهاحاش رد کنهد، حهاکم مهى    

در صهورتى کهه رفهع بهدون     مساجد را در مووع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضه ار باشهد،   
تواند و اردادهاى ش عى را که خود با م دم بسته اسهت،   تخ يب نشود، خ اب کند. حکومت مى

تواند هه    جاناه لغو کند و مى يک ،در مووعى که آن و ارداد مخالف مصالو کشور و اسالم باشد
آن، مهادامى   غی عاادى که ج يان آن مخالف مصالو اسالم است، ا چه چه عاادى و  ،ام ى را

اسهت، در   یهه تواند ا  حج که ا  ف ايض مههم اال  که چنین است، جلوگی ى کند. حکومت مى

  ۲795خمینا،    املم) جلوگی ى کند مواوعى که مخالف صال  کشور اسالمى دانست مووتاً

 .(۲8۱ا۲8۲  ص۱4ج

کند  گ چه منطق حاکمیت حکم می ،نیزسنتی نظ ان و فالسفه سیاسی  در میان صاحب
وينسهنت خاط نشهان که ده، بُهدن و      ،ب ت  يا نامحهدود باشهد   ام یدولت حال در ه   که

انهد و   در حاکمیت پیشهنهاد که ده  را بسیاری ا  نويسندگان، اشکال گوناگونی ا  محدوديت 
ب  اين نظ  ناودند کهه   ،پ دا ان حاکمیت، حتی هواداران حاکمیت مطلقه هیچ يک ا  نظ يه

ای  سهت. حاکمیهت همهواره مقولهه    ا ها در اجاار اف اد يا گ وه حاکمیت ص فاً توانايی عملی
رفت، بها  حاکمیهت    و حتی اگ  شخص حاکم مناع وانون به شمار میشد  درک میوانونی 

 ا  آن . ام و ه نظ يهه سیاسهی، حاکمیهت را   (17  ص۲791وینسنت  ) مفهومی حقووی بود

داند و اعتقاد ب  اين اسهت کهه    اما در هیچ مفهوم سیاسی، آن را مطلق نمی ،داند دولت می
حاکمیت بايد در چارچوب وانون اساسی و هماهنگ با وانون اعمال شهود. افهزون به  آن،    

 .(۱11  ص۲797علی،  ) ودرد بايد با توجه به حقوق و رفاه اف اد جامعه باشد
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  نتیجه

، ت  تعاريفی که ا  مفهوم حاکمیت با رويک د فلسفه سیاسی پیشنهاد شهده گ چه در بیش
حاکمیت ام ی مطلق شم ده شده است، امها در منهابع اسهالمی و به  پايهه ادلهه فقههی،        

یت ام ی مطلق معصوم است، حاکم ه دولتی که يک ضلع آن حکومت غی کم در حو دست
در جوامعی که همه ودرد و مش وعیت وانون ب خاسهته  حتی اگ  نیست. اطالق حاکمیت، 

در دولت اسالمی و  ،ام ی وابل دفاع به شمار رودا  اراده عمومی يا خواست اکث يت است، 
کند کهه   حاکمیت ب خاسته ا  خواست تش يعی خداوند تعالی، وابل دفاع نیست و ف وی نمی

ايهن خواسهت    حاکمیت دولت يا  مامدار در چارچوب خواست م دم تفسی  گ دد يها اساسهاً  
ههای فالسهفه    ی ديهدگاه ا نقشی در مش وعیت اوداماد دولت و  مامدار نداشته باشد. پهاره 

کند و نظ يه واليت مطلقه را نیز بايهد در طهول    سیاسی غ ب نیز اين نگاه را هم اهی می
 نه در ع ض و وسیم آن. ،همین تقیید و لزوم پاسخگو بودن دولت يا حاکم تفسی  ک د
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: مؤسسةه  ، قةم 2ج، چ۱، شرائع اإلسالم فی مسائل الحةالل و الحةرام  ، ق(1۱۱۱) ةةةةةةةةة ، .61

 .اسماعیلیان

 .: انتشارات صدرا، اولتهران ،21، مجموعه ثاار، جش(1۳۱1)ضیمرت ،مطهری .62

مؤسسةه  : ، قةم 2ج، چ2، دعةائم اإلسةالم  ، ق(1۳۱5)محمةد تمیمةى   بن  نعمان مغربى، ابوحنیفه .6۳

 البی . ثل

: ، قةم 2ج، چ۱، دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة، ق(1۱۱۱)على منتظرى، حسین .6۱

 .نشر تفكر

: مؤسسة احیاء ثاار ج، قم۳۳، م الخوئیموسوعة اإلما، ق(1۱1۱)موسوى خویى، سیدابوالقاسم  .65

 .اإلمام الخوئی

وزارت : ، تهةران تحول مفهوم حاكمی  در سازمان ملل متحد، ش(1۳۳۳)سعید ،میرزایی ینگجه .66

 امور خارجه.

عبةا  قوچةانی؛   : ؛ تحقیق جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم ق(،1۱۱۱)حسن نجفى، محمد .6۳

 . عربی: دار إحیاء التراث البیروت ،۳ج، چ۱۳

: ، تحقیةق زید القیروانةی  الفواكه الدوانی علی رسالة ابی، (م2۱۱۱)غنیم بن سالم بن نفراوی، احمد .6۱

 .: مكتبة الثقافة الدینیةرضا فرحات، قاهره

مجلةد(،   ۱)ج۱ ،صحیح مسةلم ، (تا بی)حجاج بن مسلم بن نیشابوری، قشیری، ابوالحسین، مسلم .6۱

 .: دار الجیل و دار اآلفاق الجدیدهبیروت

 .: نشر نی، تهران2حسین بشیریه، چ: ، ترجمههای دول  نظریه، (ش1۳۳6)اندرو ،وینسن  .۳۱

: صفوه سقا، بیروت: ، تصحیحكنر العمال فی سنن االقوال و االفعال، (ق1۱1۳)هندی، علی متقی .۳1

اردشیر امیرارجمنةد   ، ترجمهها در سیاس  و حقوق كلیدواژه، (ش1۳۳۱) اندره ،هیوود همؤسس

 .امیركبیر: تهران زاده، لیموا سیدباسم –


