نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های تحول حکمرانی سیاسی در
باب نظام حکومت در اسالم
هادی فیروزی 1

چکیده :
بحث از حکومت  ،شرایط حا کم  ،حوزة اختیارات و مشروعیت آن از مباحث مهمي است که همواره
دغدغة فکري عالمان شیعی بوده است بررسی نظریات سیاسی عالمان شیعی در رابطه با حکومت و
دولت در اسالم  ،پس از رحلت پیامبر ا کرم (ص) و پس از غیبت امام دوازدهم از دید کالم شیعی  ،به روش
علمی و عینی  ،ریشه ای در پژوهش از بعد تاریخی ارتباط با خالفت و امامت دارد  .بر اساس اصل
جهانشمول بودن اسال م  ،اسالم خاتم ادیان است در نتیجه باید واالترین چهره زندگانی و بهترین نوع
حکومت را برای بشر تبیین کرده باشد  .که هم به امور دنیایی و هم به امور معنوی به طور مساوی نظر
داشته تا بتواند در همه دورانها بقا داشته باشد  .نظرات عالمان (حکما و فقیهان) شیعی در دورانهای
مختلف دارای سیر تکاملی بوده است  .در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از منابع کتابخانه ای
و روش تحقیق تاریخی و شیوه تحلیل توصیفی  -قیاسی  ،با استفاده از تطور گرایی در علوم انسانی ،
نسبت به نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های سیاسی در باب نظام حکومت در اسالم و
چگونگی تحول در حکمرانی در آثار متقدمین و متأخرین  ،بررسی اهداف و ساختار حکومت از منظر
عالمان شیعه پرداخته شود  .برخی از یافته ها حا کی از این مهم اند که بجهت دستیابی حکومت مطلوب
و یا حداقلی در راستای هدف عالیه اسالم  ،مجاهدتهای بسیاری توسط عالمان شیعی در اعصار مختلف
صورت پذیرفته تا جامعه اسالمی و عموم انسانها به بهترین وجه راه هدایت به سوی کمال را بپیماید.
کلمات کلیدی  :حکومت  ،حا کم  ،حکمرانی  ،عالمان شیعی  ،والیت فقیه
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مقدمه
مقدمه  ،بیان مسأله (چارچوب نظری)
ب ر اساس اصل صانع و مصنوع  ،ختداوند خالق انسان است و به همین جهت تنها کسي است که به جهت
خ تتالقیت ،حق قانونگذاري بر جوامع بش تتر را داشته و حق والیت بر بنتدگانش را داراست و تنها خود اوست
که این والیت را در مواقع لزوم بر هر که بخواهد تفویض مينمایتد .از این ر و خداوند همواره پیامبران و
جانشینان آنها را در طول تاریخ ،مجري احکتتام دین و حا کم دینی قرار داده است .این قاعده در رابطه با
عصر اسالم نیز وجود دارد  .پس از رحلت پیامبر ا کرم (ص) شاید به جرأت بتوان گفت در صحنه سیاسی
جهان اسالم هیچ مسأله ای به اندازه موضوع حکومت و حا کم در اسالم دستخوش اختالف نظر و گروه
بندی نشده است  .در این رابطه شهرستانی ( 479-548ق ) می گوید  :اختالف درباره امامت بزرگترین
اختالف میان امت بوده است  ،در تاریخ اسالم بر هیچ نهاد دینی تیغ بر کشیده نشده که برای امامت
(شمس الدین ، 1375 ،ص  2پیشگفتار نخستین)
ممکن است عامل اختالف میان مسلمان در رابطه با جانشینی پیامبر (ص)  ،فهم نادرست از کتاب و
سنت در ارتباط با نظام حکومت در اسالم باشد که با دخالت سیاست و قدرت طلبی گروهی سیاست باز
حرفه ای  ،با جعل احادیث نبوی و دخالت سیاست در علم  ،حقیقت امر را بر انبوهی از مسلمانان
پوشیده نمودند  .در این میان نقش عالمان شیعی باالخص پس از غیبت کبری در نظریه پردازی سیاسی
و تشکیل حکومت اسالمی بسیار مهم و پر رنگ بوده است این مسیر که در حال حاضر با نظریه والیت
فقیه و به شکل جمهوری اسالمی با ماهیت انقالب اسالمی متبلور شده است نه تنها توسط فقیهان بلکه
توسط متکلمان و فالسفه اسالمی نیز مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است  .با مطالعه تاریخ سیاسی شیعه
پس از غیبت کبری  ،چنین بنظر می رسد که یک تقسیم کار نانوشته میان عالمان شیعی در حوزه کالم و
فقه و فلسفه برای تبیین و دفاع از نظریات حکومت وجود داشته است  ،به نحوی که متکلمان و
فیلسوفان اسالمی تبیین و دفاع از نظریات حکومت را برعهده داشته و فقیهان نیز برای کاربردی کردن
اصول فقهی در اداره جامعه و زندگی مردم تالش نموده اند  .یکی از خصوصیات نظریات سیاسی شیعه بر
خالف اهل سنت آن است که به طور عموم پیشینی اند  ،این در حالی است که نظریات سیاسی اهل
سنت معموال پسینی اند  .با توجه به ساختار جامعه اسالمی پس از رحلت پیامبر اسالم  ،استیالی تفکرات

نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های تحول حکمرانی سیاسی در باب نظام حکومت در اسالم

204

غیر امامیه موجب گردیده است که همواره عالمان شیعی نظریات سیاسی خود را در رابطه با حکومت ،
سیاست و خصوصیات حا کم و جامعه اسالمی  ،به صورت مخفی در ذیل برخی از احکام اسالمی بیان
کنند و از بیان آشکار نظریات خود با توجه به شرایط جامعه خودداری کنند  .این در حالی است که بعلت
استیالی تفکرات اموی و عباسی  ،عالمان اهل سنت همواره در جهت تبیین رویدادهای اتفاق افتاده در
جامعه اسالمی حرکت کرده اند  .بررسی حکومت و دولت در اسالم پس از رحلت پیامبر ا کرم (ص) از دید
کالم اهل سنت و پس از غیبت امام دوازدهم از دید کالم شیعی به روش علمی و عینی و ریشه ای و بیان
اختالف نظرها  ،با پژوهش در بعد تاریخی و کالمی  ،از جنبه عقیدتی نیز با خالفت و امامت رابطه تنگاتنگ
دارد  .یکی از مواردی که باعث می شود حرکتهای اسالمی برای عرضه کردن ساختار حکومت در اسالم با
مشکالت تئوری و عملی روبرو گردند  ،اختالف نظرهای فقهی و کالمی میان شیعیان و اهل سنت است که
در باب خالفت و یا امامت متبلور می شود  .پس از سپری شدن عصر حضور امامان معصوم و آغاز غیبت
امام عصر(عج)  ،بحث از حکومت  ،شرایط حا کم  ،حوزه اختیارات و مشروعیت آن از مباحث مهمی بوده
اند که همواره دغدغه فکری عالمان شیعی بوده است  .همواره  ،این سؤال مطرح بوده است که چه کسی
ً
صالحیت این منصب الهی پس از پیامبر و امام غائب را داراست و آیا اساسا خداوند برای جامعهی این
دوران که دست مؤمنین از امامشان کوتاه است ،برنامهای داشته است؟ .در نتیجه این سوال مطرح می
شود که آیا آئین اسالم دارای نظام حکومت و شیوه حکمرانی می باشد ؟ هدف از تشکیل حکومت در
اسالم چیست ؟ چه کسی و با چه ساختاری می تواند جامعه را به اهداف اسالمی رهنمون کند ؟
عالمان دینی برای اسالم دو مقصد اصلی را بیان می کنند -1 :مقصد اول آن است که ثابت کنیم آیین
اسالم برای جهان دنیا و آخرت به یک نسبت برابر اهمیت قائل است لذا برای نظم امور دنیوی مردم لزوما
حکومت را تشریع کرده است  -2شناخت خصوصیت و وجه مشترک کلی میان احکام اسالم است که همه
آنها را پیوند می دهد و بر ساختار یک کل هم آهنگ به نظم در می آورد برخی معتقدند این خصوصیت
کلی  ،مال ک بخش  ،برای شناخت و ارزشیابی صور گونا گون حکومت و انطباق آنها با موازین اسالمی است
و بر پایه همین خصوصیات کلی معلوم میشود که م ال کدامین صور که به عنوان مشکل گشای حکومت
در اسالم پیشنهاد میشود با اصول اسالمی هماهنگ است  .جهت بررسی نقش عالمان شیعی در تولید
و ارائه نظریه های سیاسی در باب نظام حکومت در اسالم  ،الزم است که عناصر زمان و مکان مورد توجه
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قرار گیرد  .برای این منظور استفاده از روش تطور گرایی با رویکرد مقایسه ای و توصیفی در تحوالت نظری
اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان  ،روش مناسبی بنظر می رسد
مفهومشناسي تطورگرایی :
تطورگرایی 1که در فارسی آن را تکامل گرایی نیز ترجمه کرده اند نخستین نظریه کالسیک در انسان شناسی
دانشگاهی به حساب می آید که در قرن  19م تا اوایل قرن  20ام نظریه غالب و کامال مسلط در علوم انسانی
به طور کلی و در انسان شناسی به طور اخص به حساب می آمد این نظریه منشأ خود را از علوم زیستی
از یک سو و از الهیات از سوی دیگر می گرفت محور اساسی تطور گرایی بر این مهم استوار است که هر
پدیده فرهنگی را باید حاصل زنجیره ای طوالنی از تغییرات آن در طول یک خط زمانی – مکانی در نظر
گرفت که این تغییرات به دلیل نیاز به انطباق پدیده با محیط برای بقا انجام می گیرد و هر پدیده یا
موجودی که بهتر بتواند این انطباق را انجام دهد بیشتر شانس بقا دارد پایه های فکری این نظریه بر باور
یک خط تطوری  ،یک آغاز  ،یک پایان  ،و نقاط عطفی که می توان به آنها لحظات جهش یا تغییر اساسی
نامید  ،قرار گرفته اند  .تحلیل تطورگرا به ناچار انسان را به سوی یک روش شناسی تاریخی – جغرافیایی
سوق می دهد که تأ کید در آن بیشتر بر تاریخ و رویکردی در زمان 2است نتیجه آن که پژوهشگر همواره
بدان تمایل دارد که دالیل وجودی یک پدیده فرهنگی را نه در یک برش همزمان و در خود آن پدیده ،
بلکه در برش در زمان و بیرون از آن جست .
دوره های زمانی تولید نظریه های سیاسی در باب حکومت :
برخی از پژوهشگران تحول در نظریه های سیاسی در باب حکومت را بر اساس تقسیم بندی تحوالت
سیاسی مناطقی که تعداد قابل توجهی از شیعیان در آنجا زندگی می کردند و فقیهان شیعه در آن مناطق
حضور فعال داشته اند؛به پنج مرحله زیر تقسیم کرده اند  .مرحله اول:دوره آغاز اجتهاد (از قدیمین تا
محقق کرکی) مرحله دوم :دوره صفویه ( از محقق کرکی تا محقق نراقی) مرحله سوم  :دوره قاعده مندی

- Evolutionism
- Synchronic
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نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی) مرحله چهارم :دوره مشروطه ( از محقق نائینی تا امام خمینی)
مرحله پنجم :دوره درخشش والیت فقیه در میدان عمل  .در هر مرحله برای درک بهتر از دیدگاه فقیهان
و موضع گیری های سیاسی آنان ،ابتدا نمایی از شرایط سیاسی اجتماعی آن دوره و وضعیت سیاسی
شیعیان بیان شده و سپس دیدگاه فقیهان هر دوره دربارة حکومت های جور و درباره والیت فقیه مورد
بررسی قرار گرفته است و در پایان مباحث هر دوره ،به بررسی رفتار سیاسی فقیهان آن دوره و مبانی آن
پرداخته اند ( .برجی  ، 1389 ،شماره 3و)4
برخی دیگر از پژوهشگران این دوران را به دو دوره تقسیم کرده اند که عبارتند از  :اندیشهی سیاسی شیعه
در دورهی اول عصر امامت  ،که در آن امام معصوم(ع) در میان شیعیان حضور دارد و هدایت و رهبری
آنها را بر عهده دارد و دورهی دوم عصر غیبت امام معصوم(ع) است که در این عصر وظیفهی رهبری
شیعیان طبق روایات وارده از ائمه(ع) ،بر عهدهی فقها میباشد؛ بنابراین از این عصر تعبیر به عصر
مرجعیت میشود  .عصر مرجعیت را به چهار دوره اصلی رویکرد به سلطان جائر  ،مشروعیت دادن به
سلطان عادل  ،مشروطیت و رویکرد به حکومت مردمی و عرفی و نظریه حکومت اسالمی و والیت فقیه
تقسیم می کنند .
برخی نیز معتقدند که درباره مراحل تحول و تکوین فقه سیاسی شیعه اظهار نظرها و تقسیم بندی های
متعددی صورت گرفته و هر یک از اندیشمندان و پژوهشگران در این حوزه از نظر گاه خود به مراحل
مختلفی در تکوین فقه سیاسی معتقدند .در نتیجه  ،ضمن رعایت اختصار در ارائه مراحل تکوین فقه
سیاسی تشیع به دوره های تاریخی مشخص توجه می دارند  .این دوره ها عبارتند از  -1:از رحلت پیامبر
تا غیبت امام دوازدهم  ،عصر حضور و حا کمیت معصوم  -2از آغاز عصر غیبت تا شروع دوران صفویه -3
عصر صفویه  :حکومت شاه شیعه /والیت فقیه عادل  -4از پایان صفویه تا ابتدای قاجار ( دوره فترت و
سکوت ) -5از ابتدای عصر قاجار تا دوره مشروطه  ( :والیت عامه  /سلطنت ماذون )  -6عصر مشروطه (
حکومت مشروعه  /سلطنت مشروطه )  -7از آغاز عصر پهلوی تا شکل گیری نهضت اسالمی  -8از آغاز
نهضت اسالمی تا پیروزی انقالب اسالمی (مبارزه عملی برای تحقق حکومت اسالمی) (کریمی ، 1388 ،
ص  ) 4برخی از پژوهشگران نیز مسأله حکومت و اندیشه سیاسی شیعه را صرفا تاریخی بحث کرده و آن را
به چهار دوره تقسیم می کنند که عبارت است از  :پس از غیبت صغری  ،دوران مغول  ،دوران صفویه ،
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دوران قاجاریه ( شفیعی  ، 1381 ،ص  )19-28افسانه جمشیدی بارودباری نیز در مقاله ای تحت عنوان
نگاهی به تاریخچه نظریه والیت فقیه  ،این دوران را به طور کلی به دو دوره از قرن  5الی  10هجری قمری و
از قرن  11الی  15هجری قمری تقسیم نموده است (جمشیدی بارودباری )1378 ،
اما به نظر نگارنده  ،مراحل تحول و تکوین فقه سیاسی شیعه  ،اظهار نظرها و تقسیم بندی های متعدد
در طول زمان  ،در مقاطع تاریخی ای اتفاق افتاده که تغییر در معنا و ماهیت و کاربرد اصطالحات فقهی
سیاسی توسط اندیشمندان و عالمان شیعی روی داده است  .در این مقاله سعی شده است پیچهای
تاریخی این مفاهیم را با استفاده از روش تحول گرایی بدست آورد  .به همین علت تحول مفاهیمی
همچون سیاست  ،سلطان  ،حکومت  ،حا کم و ....را باید مورد بررسی اجمالی قرار داد  .به این منظور در
بررسي سیر تاریخي نظرات سیاسی در آثار فقهي علماي شیعه دو نکته را باید مد نظر قرار داد :اول اینکه
صدور اندیشههاي سیاسي از سوي آنها رابطهی مستقیم با میزان برخورد و درگیري این افتراد با
رویدادهاي سی تتاسي و اجتمتتاعي عصر خود داشته است؛ یعنی علمتتایي که بیشترین برخورد را با مستتائل
سیاسي داشتهاند ،بیشتتترین و صریحترین نظریات سیاسي را ارائه نمودهاند (بزرگی  ،پیشینه تاریخی
والیت فقیه  ،اندیشه حوزه  ،ش  ، 17ص )188
ً
ثانیا در کتب فقهي گذشته در مباحث سیاسی در باب حکومت بیشتر بر روی ماهیت حکومت و
مشخصات حا کم بحث بوده و به شکل حکومت پرداخته نشده است و این مباحث در ذیل مباحث
مربوط به والیت فقیه بوده است  ،لیکن لفظ « فقی تته » به ندرت به چشم ميخورد و این معنا در هر
دورهاي در قتالب واژههاي مختلف ارائه شده است که به ترتیب بیشترین استعمال عبارتند از :حا کم  ،امام
(یا امام عادل) ،زیر مجموعههاي فقیه با عنوان مجتهد ،علماء ،عارف به احکام ،من الیه الحکم و من له
اهلیهی الحکم مي باشد .سپس واژهی سلطان با پسوندهاي مختلف م ل حق ،جهاد  ،اسالم و عادل و
کلماتي از قبیل ناظرالعام  ،نایب الغیبه و والي بیشترین استعمال را داشتهاند (قاسمی  ،1385 ،ص– 60
).47
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مبانی نظری و پیشینه تجربی
مبانی نظری
فیلسوفان  ،حکیمان اسالمی :
میان فیل سوفان اسالمی در رابطه با جایگاه حکمت عملی که فلسفه سیاسی بخشی از آن بشمار می آید
و نسبت آن با شریعت اسالمی اتفاق نظر وجود ندارد  .از نگاه تاریخی شاید بتوان گفت که فیلسوفان
اسالمی قبل از فقیهان به مسأله حکومت پرداخته اند به عنوان م ال فارابی ( 260-339ق) با استفاده از
فلسفه ارسطو و افالطون با تقسیم بندی حکمت به عملی و نظری  ،به مباحث مربوط به سیاست مدن
پرداخته و با توجه به عقلی نمودن زندگی اجتماعی انسان به دنبال نوع حکومت و حا کم این اجتماع -
با توجه به پیامبر و جانشین بعد از آن  -بوده است  .اما ابن سینا ( 370-428ق) حکمت عملی را در ذیل
شرعیات جای داده و بیان می دارد هم مبادی و هم کمال حدود آن مأخوذ از شریعت االهی است و قوه
نظری بشری جز معرفت احکام وظیفه ای ندارد و با تفکیک دو نوع سیاست معطوف به ملک و معطوف
به نبوت از یکدیگر بیان می دارد  :آنچه در علم سیاست مدن به پادشاهی مربوط می شود در کتاب
افالطون و ارسطو درباره سیاست و آنچه به نبوت و شریعت مربوط می شود در دو کتاب از همان فیلسوفان
در باب نوامیس آمده است (بستانی  ، 1388 ،ص )28-32در نهایت ابن سینا برای نخستین بار حکمت
عملی را به چهار بخش تقسیم نموده و تصریح دارد که این دانش خارج از حوزه عقل بشری و از جانب
خداوند است (همان )32 ،حکیمان مسلمان بخشی از فلسفه سیاسی را به بحث از قوانین االهی  ،نبوت
و شریعت پرداخته اند و نبوت را در کانون مباحث سیاسی خود قرار داده اند که محل اختالف آنها در
رابطه با درک حکما از شریعت و نوع دخالت آن در سیاست و مهمتر از همه  ،تعیین متولی آن در نبود
پیامبر باز می گردد.سهروردی ( 549-587ق ) با بهر گیری از سنت های عرفانی  ،فلسفه سیاسی و اندیشه
ایرانشهری به تدوین اندیشه سیاسی نوآئینی پرداخت که در آن حکومت آرمانی حق حکیم متأله است
.سهروردی را با ید نخستین فردی دانست که از لزوم حکومت انسان کامل عرفانی یا قطب سخن گفته

است  .دهخدا طبقات حکما ] َط ب َ ت ک ح ُ ک َ [ (ترکیب اضافی  ،کا مرکب ) را چنین معنا می کند « :
سهروردی در حکمت اشراق طبقات حکما را بدینسان بیان کرده است  :و ایشان را طبقاتی است بدینسان
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 :حکیم الهی متوغل در تاله یعنی حکمت ذوقی بدون توغل در بحث یا حکمت بح ی  .و حکیمی که در
حکمت بح ی توغل دارد ،ولی درحکمت تاله یا ذوقی او را دست نیست و حکیم الهی که هم در حکمت
ذوقی (تاله ) و هم در حکمت بح ی توغل کرده باشد .دیگر حکیمی الهی که در حکمت ذوقی (تاله )
متوغل است  ،ولی در حکمت بح ی متوسط یا ضعیف است  .دیگر حکیم متوغل در بحث و متوسط یا
ضعیف در تاله  .دیگر طالب تاله و بحث  .یا فقط طالب تاله یا تنها طالب بحث  .و ا گر در روزگار حکیمی
پدید آید که در تاله و بحث هر دومتوغل باشد ،ریاست بدو اختصاص خواهد داشت و او خلیفه خدا
خواهد بود .و ا گر چنین کسی یافت نشود .پس حکیم متوغل در تاله و متوسط در بحث خلیفةاﷲ است
و ا گر چنین حکیمی هم یافت نشود ،حکیم متوغل در تاله و بدون توغل در بحث این مقام را خواهد
داشت  .و زمین هرگز ازحکیم متوغل در تاله خالی نیست و هر آنکه در بحث متوغل باشد و در تاله توغلی
نداشته باشد به ریاست اختصاص نمی یابد ،زیرا عالم از متوغل در تاله خالی نمی ماند و او از کسی که
فقط به حکمت بح ی می پردازد شایسته تر است  .زیرا خالفت نا گزیر از تلقی است  .و منظور من از این
ریاست  ،این نیست که به غلبه و زور آنرا به دست آورند ،بلکه گاهی ممکن است امام متاله که بر جهان
مستولی است در ظاهر هم آشکار باشد و گاهی هم ممکن است از انظار ناپیدا گردد و این چنین کسی را
کافه عارفان «قطب» مینامند ،چه او را ریاست است هرچند در نهایت گمنامی باشد و هرگاه سیاست به
دست وی افتد آن عصر و زمان نورانی خواهد بود و ا گر زمان از تدبیر الهی خالی باشد ،ظلمات و تیرگی بر
جهان چیره خواهد بود و بهترین جویندگان  ،طالبان تاله و بحث و سپس طالبان تاله و آنگاه طالبان
بح ند( .دهخدا  1377 ،ص  306-307ذیل کلمه طبقات حکما) مالصدرا ( 979-1045ق) نیز یک فلسفه
سیاسی بر مبنای حکمت نبوی و حکمت متعالیه تأسیس کرده که بخش مهمی از آثار او را تشکیل می
دهد برخی از پژوهشگران معتقدند که اندیشه های سیاسی امام خمینی نیز بر گرفته از همین مکتب
فکری است( .بستانی  ، 1388 ،نقدو نظر ،ش ، 54ص)51
فقیهان اسالمی :
همانگونه که در بخش قبل بدان اشاره گردید تالشهای صورت گرفته از طرف فیلسوفان و حکیمان
اسالمی در رابطه با حکومت با تأثیرپذیری از فرایزدی در ایران باستان و وجود فیلسوف شاه برگرفته از
افالطون و ارسطو در فارابی شروع و در نهایت به حضور حکیم متاله سهروردی و در نهایت حکیم الهی
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متوغل در تاله یعنی حکمت ذوقی مالصدرا در راس حکومت ختم می گردد که این روند سیر تغییر نظرات
و تکامل اندیشه های سیاسی حکمای اسالمی را نشان می دهد  .همین روند تغییر در فقیهان اسالمی
نیز وجود دارد  .آنها ابتدا بحث امامت و وجود امام در رأس حکومت را در ذیل عقاید شیعیان مورد بحث
و اثبات قرار داده و با استفاده از آیات و روایات اسالمی و بر اساس منطق و اصول عقلی و شرعی مانند
قاعدهی ل طف  ،به آن پرداخته اند  .سخنان متقدمین و متأخرین علمای شیعه بیان کننده آن است که
جوهره و ماهیت امام معصوم و وظیفه نخستین آن بدین گونه است  « :امامت معصوم (ع) استمرار خط
و وظایف نبوت در تبلیغ  ،تشریع احکام و حفظ و شرح و تفسیر شریعت است و وظیفه نخستین امام
م عصوم در این حقیقت نهاده شده است و جنبه سلطانی و سلطه سیاسی و سازمانی وظیفه درجه دوم
امام معصوم است زیرا این جنبه نشأت گرفته از منصب امامت معصوم و مفهوم ثانوی آن می باشد
.مسئولیت امام در حا کمیت سیاسی از بعد تشریعی و الهی او نشأت می گیرد و نه از اعتباری دیگر .امامت
معصوم شأنی از شئون امت است و نه از شئون دولت .بر اساس اعتقاد شیعه کنار گذاشتن امام معصوم
از تصدی امور سیاسی و تنفیذ سلطه غیر و جائر  ،وظیفه او را تعطیل نمی کند  .کنار گذاشتن امام و
تعطیل نقش امام معصوم در حکومت سیاسی تأسیس حکومت را در جامعه سیاسی منتفی نمی کند و
مانعی بر راه تشکیل دولت در جامعه پدید نمی آورد  .کنار گذاشتن امام از حکم سیاسی  ،قدرت مستقیم
اجرایی را از او سلب می کند اما بر نقش و قدرت امام در انجام وظیفه اساسی یعنی زمینه تشریع تأثیری
نمی گذارد (شمس الدین  1375 ،ص  )336-339بر اساس آنچه گفته شد  ،فقها و عالمان دینی همواره
در جهت آ گاه کردن مردم از مسائل اسالمی ،از هیچ کوششی فروگذار نکردهاند .برخی معتقدند  ،علما
برای برپایی حکومت اقدامی نکرده اند ،اما به هیچ روی نمیتوان سعی و کوشش خستگیناپذیر علما و
فقیهان در آ گاه کردن مردم را منکر شد .برخی معتقدند  ،فقها به علت ترس از ضرر و یا مغبون شدن ،برای
برپایی حکومت اسالمی اقدامی نکردهاند .با قاطعیت میتوان گفت هیچ گروهی در تاریخ بیش از علمای
شیعه در راه تبلیغ دین و آ گاه کردن مردم از آموزههای دینی و در جهت برپایی احکام اسالمی و همچنین
در جهت کسب قدرت برای برپایی احکام االهی ،کوشش و سعی بلیغ نکرده است .مجاهدتهای عالمان
دینی در این راه م ال زدنی است .آنان از پذیرش هر سختی و فدا کردن جان و مال در راه اجرای احکام
اسالمی در جامعه دریغ نورزیدهاند .چگونه میتوان آنان را به ترس و یا پرهیز از ضرر متهم نمود .اعطای
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هزاران شهید و تبعیدی و شکنجه شده در راه دین از افتخارات علما و فقها در دوران غیبت است.
شهیدانی چون شهید اول و شهید ثانی و هزاران شهید راه استقرار حکومت اسالمی ،مجاهدانی همچون
سید مرتضی و سید رضی و شیخ مفید و شیخ طوسی ،محقق کرکی ،شیخ فضلاهلل نوری  ،نراقی  ،بروجردی
 ،مطهری  ،امام خمینی (ره) تنها نمونههایی از خیل عظیم مجاهدین فیسبیلاهلل میباشند که آ گاهی
هر یک از مسلمانان امروز  ،به واسطه مجاهدتهای آنان صورت گرفته است.باید توجه داشت که در
طول تاریخ تشیع پس از آغاز غیبت کبری ،بسیاری از علما و فقهای عظام برای برپایی آن مبارزه کردهاند
و با طرح مباحث حکومت اسالمی در کتابهای خود ،زمینه را برای اجرای آن فراهم آوردهاند .تا آنجا که
در زمان شاه طهماسب صفوی مرحوم محقق کرکی موفق به اعمال والیت در اموری میشود که تا آن زمان
شرایط برای اجرای آن محقق نشده بود .به گونهای که پس از بحثهای فراوان ،چنان شاه طهماسب را
به والیت فقیه معتقد ساخت که شاه طی بیانیهای پس از طرح مسأله والیت فقیه ،به استناد روایت
مقبوله عمربن حنظله می گوید« :بر این اساس ،هر کس از فرمان خاتمالمجتهدان و وارث علوم پیامبر
ا کرم صلیاهللعلیهوآله و نایب امامان معصوم علیهمالسالم (علیبنعبدالعالی کرکی) ت که نامش علی است
و همچنان سربلند و عالی مقام باد ت اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد ،در این درگاه مورد لعن
و نفرین بوده و جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تأدیبهای بجا ،مؤاخذه خواهد شد» (موسوی خوانساری،
 ، 1390ج  ،4صص 362و )363وی صریحا والیت محقق کرکی را میپذیرد و با صراحت می گوید« :شما به
حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من هستید؛ زیرا شما نایب امام زمان (عج) هستید و من یکی از
حکام شما هستم و به امر و نهی شما عمل می کنم» (دوانی ، 1364 ،ج  ،1ص  441و موسوی خوانساری،
 ، 1390ج  ،4ص )361
در این مرحله نظریه حکومت و حا کمیت امام معصوم (ع) در زمان غیبت ایشان وارد مرحله سلطنت
مأذون از فقیه جامع الشرایط می شود  ،امری که تا کنون سابقه نداشته است  .سالطین صفوی که خود
را مأذون از والیت فقیه می دانستند  ،همواره مشروعیت خود را از حمایت از فقها می دیدند  .فقیهان
دیگر نیز در ادامه این روند تالشهای فراوان کردند به عنوان نمونه  ،شیخ جعفر کاشفالغطا نیز همچون
همه فقهای زمان خود معتقد بود که در زمان غیبت باید فقیه جامعالشرایط حکومت اسالمی را سرپرستی
نماید .وی برای برپایی حکومت اسالمی از چیزی نمیترسید :بلکه معتقد بود فقیه جامعالشرایط
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میتواند به جانشینی ائمه معصومین علیهمالسالم فرمان جهاد صادر کند و خود نیز چند بار فرمان جهاد
صادر کرد و فرماندهی آنها را نیز به عهده گرفت( .بخشایشی ، 1372 ،ص  292و رجبی ،1382 ،ص
) 23تاریخ مبارزه علیه ظلم و ستم و استثمار و استعمار مملو از عالمان مسلمانی است که بدون توجه به
آنان هیچ گاه نمیتوان تاریخ را تحلیل کرد .برخی از این مبارزات آنچنان گسترده بودهاند و مردم بهطور
گسترده از آن دفاع کردهاند که استعمارگران را با همه توان نظامی ،سالها به خود مشغول میساخت.
صدور فرمان جهاد مراجع و علمای برجسته شیعه همچون آخوند خراسانی و حاج شیخ عبداهلل
مازندرانی و دیگر علمای نجف بر ضد اشغالگران ایتالیایی در سال  ،1911که طرابلس غرب (لیبی) را به
اشغال نظامی خود درآوردند ،صدور فرمان جهاد علمای سنی و شیعه در معارضه با متفقین و حمایت از
سرزمینهای اسالمی در شروع جنگ جهانی اول ،برپایی نهضت مشروطه که با اهتمام جدی علمای
مجاهدی همچون آخوند خراسانی ،مرحوم نایینی ،شیخ فضل اهلل نوری از طالب حوزههای علمیه با
پشتیبانی گسترده مردم ،برپایی انقالب شکوهمند اسالمی مردم ایران به رهبری مرجع عالیقدر جهان
تشیع امام خمینی قدسسره و ...همه و همه تنها نمونههایی از فدا کاریها و اقدامات سیاسی عالمان
دینی به شمار میآیند .همچنین علمای مجاهد دیگری که برای برپایی حکومت اسالمی اقدام نمودند،
همچون سید عبدالحسین شرفالدین عاملی با اعالم فرمان جهاد علیه دولت استعارگر فرانسه ،خواهان
تشکیل حکومت اسالمی و دفع دست ایادی کفر شدند .شیخ فتح اهلل شریعت اصفهانی که از مراجع
تقلید بود ،با صدور هشت فرمان جهاد علیه کشورهای ایتالیا ،انگلیس ،روس و رژیم پهلوی ،آیت اهلل
عبدالرحیم ربانی شیرازی در مبارزه با بهاییت ،کمونیسم و دراویش و ...ادامه دادن مبارزات امام خمینی
(ره) پس از تبعید ایشان ،آیت اهلل شیخ محمد خالصی زاده در مبارزه با استعمار انگلستان و صدور فرمان
جهاد علیه آنان و مبارزه علیه رژیم طاغوت رضاخان و نوشتن کتاب نظام عائله اسالمی و  27سال زندانی
کشیدن و  7بار ترور نافرجام ،آیت اهلل میرزا علی محمد اژهای و آیت اهلل مال علی ا کبر اژهای اصفهانی در
مبارزه با استعمار روس در ایران و کوشش برای برپایی حکومتی اسالمی در کشورهای اسالمی ،مرحوم
آیت اهلل سید حسن مدرس در مبارزه با حکومت طاغوت رضاخان ،شهید نواب صفوی در مبارزه با
حا کمان طاغوت و منحرفین ملحد و با نوشتن کتاب جامعه و حکومت اسالمی ،تنها و تنها نمونههای
کوچکی در سعی و کوشش علما برای از میان برداشتن ظلم و جور و برپایی حکومتهایی اسالمی به شمار
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میآیند با بررسی نظرات فقیهان مشخص می شود که آنها از ابتدا به بحث حکومت و حا کم و جانشین
بعد از پیامبر نپرداخته اند  .بلکه ابتدا مباحث مربوط به وظایف حا کم اسالمی و حدود و ثغور آن را بیان
داشته و سپس با استفاده از قید بسیط الید بودن برای تحقق حکومت اسالمی توسط فقها  ،زمینه را
آماده کرده اند .تالشهای صورت پذیرفته در رابطه با حکومت  ،شرایط حا کم و تبیین آن  ،از تبیین حا کم
جائر و غاصب و حا کم عادل  ،از وظیفه حا کم در ذیل امر به معروف و نهی از منکر از زمان شیخ مفید
( 413-336ق) شروع شده و پس از تبیین آن توسط شیخ طوسی ( 385 -460ق ) در کتاب النهایه و وارد
کردن روش عقل گرایانه و استدالل در استنباط احکام فقهی در تاریخ شیعه و روش اجتهادی در برابر
روش حدیث گرایانه بر اساس قواعد اصولی و توجه به فقه تطبیقی یا همان فقه مقارن  ،و همچنین سالر
ابن عبدالعزیز دیلمی (متوفای  463ق ) که بیان داشت  « :امامان معصوم علیهالسالم اجراى حدود و برپا
داشتن احکام انتظامی بینمردم را به طور دقیق به فقهای شیعه وا گذار کردند ،و به عموم شیعیان دستور
دادند که فقها را در این راستا پشتیبانی کنند ،وآنان را در موارد اجرایی کمک نمایند ، ».توسط ابن
ّبراج( 400– 481ق ) و ابن ادریس ( متوفي ) 598وارد مرحله جدیدی می شود.در ابتدا ابن براج  ،با بیان
«مأذون بودن» ولي امر از سوي معصومین(علیهمالسالم) می گوید « :اما سلطان عادل اسالم مستحب
است خ تتدمت به او و چه بسا واجب باشتد بر مکلف .ا گر چنین سلطاني در ام تتري و حکمي به کسي والیت
دهد ،واجب است اطتتاعتش و ترک مخالفت و جایز است قبول جوائزش و تصرف در جمیع آنها( . ».ابن
البراج طرابلسي ،1406 ،ص ).346ابن ادریس (متوفي 598ق ) نیز  ،با استفاده از نظریات ابيصالح
حلبي( )374-447در رابطه با فقیه مأمون  ،که خود اشاره به والیت فقهاء در زمان عتدم حضور معصتتومین
(ع) دارد ( ،پیشهفرد ،1380 ، ،ص  )95شرایط قاضي را بیان کرده و با روایاتي از جمله مقبولهی عمر بن
حنظله بر لزوم رجوع شیعه به منصوبین ائمه در قضاء تأ کید مي نماید (احمد بن ادریس،1411 ،
ص).537وي ضمن اینکه ولي فقیه را منصوب از سوي امام دانسته مي گوید « :بین حدود و سایر احکام
فرقي نیست و حا کم منصوب از سوي امام ميتواند مانند آنچه که معصومین حکم مي کردند ،مطابق
علمش حکم کند (همان  )545 ،در مسیر کوشش فقهای شیعه در ادامه راه تببین نظریات سیاسی خود
در باب حکومت اسالمی  ،عالمه حلي( ، )648 – 726نظریه عام بودن حکم اجرای حدود به فقها از سوی
ائمه (ع) را در کتاب مخ وف الکیعن در باب امر به معروف و نهي از منکر را بیان داشته (الحلي ،حسن بن
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یوسف بن مطهر ،708 ،ص ) 463و با نقل قولی از سالر مبني بر اینکه نهي از منکر در قتل و جرح در
صورت ع تتدم دسترسي به معص تتوم(علیهالسالم) از سوي آنها به فقهتاء تفویض شده ،مي نویسد « :اقرب
نزد ما جواز آن براي فقهاء است( ».همان)
نظریه سلطنت مأذون :
برابر بررسی های صورت گرفته تا قبل تشکیل حکومت شیعی صفویه  ،علما و فقهای شیعه عموما نظریات
سیاسی خود را در رابطه با وظایف فقیه جامع الشرایط در حیطه احکام شرعی امور حسبه  ،بحث می
کردند اما با روی کار آمدن سلطان شیعه در راس حکومت در زمان صفویه یک گردش تاریخی در نظریات
سیاسی فقها پدید آمد  .شاید بتوان گفت یکی از دالیل رونق یافتن اندیشه حکومت اسالمی و تبیین
اختیارات و وظایف حکام و فقها در حوزه حکمرانی که قبل از این دوره مطرح نبوده است  ،روی کار آمدن
حکومت صفوی بود که بعد از آن علمایی همچون محقق کرکی ( مشهور به محقق ثانی)  ،محقق اردبیلی
(مشهور به سر سلسله فقهای عصر خود) و دیگران اقدام به تصنیف کتب مختلف در این زمینه کردند و
اختیارات و طریقه اعمال حکومت را به تفصیل بیان نمودند .این امر در ابتدا توسط محقق کرکی (– 940
ً
 868ق ) در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد اتفاق افتاد  .ایشان در زمان شتاه طهماسب عمال
والیت مي کرد و از سوي شاه بعنوان نایب امام شناخته و خطاب ميشد  .ایشان نظریتتهی نایب بودن
ولي فقیه و مجتهد جامع الشرایط از سوي امام (ع) در عصر غیبت را مورد اتفاق همه علماي شیعه
میداند( .پازوکي ،1383 ،ص)77

ً
محقق کرکی در متن اعالمی زمان شاه طهماسب ،کامال فقهی و در استناد به روایتی که در آثارش به عنوان

مبنای نظریه والیت فقیه مطرح می کند  ،سعی در توفیق و جمع بین ضرورتهای شر ع و مقتضیات قدرت
ً
حا کمه ندارد بلکه مستقیما حکم شر ع را مبنا قرار داده و تالش در جهت توجیه و مشروعیت بخشیدن
به قدرت سیاسی حا کم نیز نمی کند .هنگامی که کرکی وارد قزوین می شود شاه طهماسب خطاب به وی
می گوید شما امروز نائب امام و شایسته تر به مقام سلطنت هستید و من یکی از کارگزاران شمایم که اوامر
و نواهی شما را به مرحله اجرا می گذارم .محقق کرکی نیز معتقد است که فقیه نیابت امام را بر عهده دارد
و در حقیقت فقیه والی مسلمین است و قبل از او این اندیشه در ایران مطرح نبود و حتی بسیاری از
فقهای هم عصر وی نیز بر آن معتقد نبودند ولی کرکی با همین نگاه وارد دستگاه صفوی می شود و هرگاه
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احساس می کند درباریان حاضر به پذیرش این اقتدار نیستند  ،کناره گیری می کند (حسینی زاده 1380
 ،ص )71
با تالشهای محقق کرکی در زمان حکومت شاه طهماسب  ،زمینه برای فعالیت دیگر فقها و تبیین نظریات
سیاسی بر اساس عقاید تشیع فراهم گردید  .در این خصوص محقق سبزواری ( 1017-1090ق ) نیز ترسیم
حکومت مطلوب و ویژگی های آن را مطرح کرده است ،از نظر سبزواری حکومت یا سلطنت بر دو قسم
است  ،سلطنت یا حکومت فاضله و ناقصه یا تغلبی .از دیدگاه سبزواری دولت هر چه قدر از ویژگیها،
اوصاف و وظایف سلطنت فاضله دور افتاده باشند ،به همان نسبت ناقصه خواهند بود .تعبیر دیگری که
سبزواری برای وصف سلطنت ناقصه از آن استفاده کرده ،سلطنت تغلبی است .ایشان در ادامه به ویزگی
های سلطنت ناقصه و تغلبی و فاضله اشاره کرده و در نهایت شروطی را برای حا کم بیان می کند.
از نگاه محقق سبزواری تدبیر اجتماع سیاسی نیازمند به یک شخص است که  ،محقق سبزواری ازآن به «
صاحب شریعت »یاد می کند و منظور او از صاحب شریعت همان پیغمبری است که ازجانب خداوند به او
وحی می رسد و او بایست احکام طاعات و عبادات و معامالت ،دین ،تجارت و سایر احکامی که ازجانب
خداوند مقررشده است به مردم ابالغ و طریق حق و حقیقت را فراروی انسان نشان دهد ،و از میان مردم
رفع فساد و فتنه نموده و راه رفاه وآسایش زندگی را به آنها نشان دهد ،مجری این قانون و دستورات «حا کم
عادل» است و آن قانون «شریعت».از دیدگاه سبزواری حا کم عادل که در راس هرم قدرت قرار دارند پیغمبر
و پس از او ائمه طاهرین هستند که نقش هدایت و سرپرستی خلق را به عهده دارند .اما درزمان ما که امام
دوازدهم شیعیان به اذن خداوند در حال غیبت به سرمی برند پس وظیفه هدایت وسرپرستی مردم را چه
کسی به عهده خواهدداشت ؟ سبزواری می نویسد:
«در آن زمان که امام از نظرها غایب و پنهان باشد به حسب حکمت ها و مصلحت ها،چون این زمان که
حضرت صاحب الزمان وخلیفة الرحمن –علیه صلواةاهلل المنان -چون آفتاب درحجاب سحاب پنهان
است ا گر پادشاهی عادل مدبر که خدایی و ریاست این جهان نماید در میان خلق نباشد ،کار این جهان
بر فساد و اختالل انجامد و منتظم نشود و هیچ کس را تعیش ممکن نباشد ،بلکه البد و ناچار و ضرور است
خلق را از پادشاهی که  ]1[ :به عدل زندگی نماید ]2[ ،و پیروی سیرت و سنت امام اصل کند ]3[ ،و در دفع
شر ظالمان بکوشد ]4 [ ،و هرکس را در مرتبه استحقاق خود نگاه دارد ]5[ ،و حفظ رعایا و زیردستان که
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امانات جناب احدییت اند نماید ]6[ ،و مومنان و شیعیان را از شرطغیان و استیالی کفار و مخالفان دین
محافظت نماید ]7[ ،و ترویج شعار و ملت (آیین اسالم ومذهب شیعه ) به جا آورد ]8[ ،و اهل علم وتقوا و
دین را تقویت کند ]9[ ،و اهل باطل و بدعت و تلبیس را دفع کند ]10[ ،و طمع در اموال رعایا نکند ]11[ ،و
ایشان و اموال ایشان را ادوات فسق و لهو نسازد ]12[ ،امر به معروف ونهی ازمنکر به جا آورد ]13[ ،و در
امنیت راه ها بکوشد ]14[ ،و سرحدها را به مردم کاردان ضبط نماید»( .لکزایی  ، 1380 ،ص )159
افول اصولگرایی در فقه تشیع و نظریات سیاسی آنها :
با توجه به شیوع تفکر اخباري گري از قرن  ، 11آثار فقهي استاللی و اصولی کاهش یافت  ،در دوره صفویه،
علما با سه مکتب در رقابت بودند .مکتب اول اخباريها بودند؛ آنها منکر هر گونه حکم (رأي) مستقل از
سوي علماي باالتر یا ورای آنچه که با نام سنت از پیامبر و امام بر جاي مانده است بودند .مکتب اخباري،
پس از سقوط صفویه تا زمان ظهور آیت اهلل وحید بهبهاني بر عتبات سیطره داشت و بر اساس فقه شیعه
تردید وارد می کرد(.الگار ، 1356 ،ص  )48اوج رونق این مکتب زماني بود که علما از مداخله در امور دولت
شیعه باز داشته شدند؛ یعني دوره فترت میان دولت صفویه و قاجار (همان )50 ،در این مکتب ،نقش
مجتهدان انکار ميشد و همه مؤمنان ميبایست مقلد ائمه باشند( .همان )51 ،در دیگر رو ،طرفداران
مکتب اصولي ،از مشروعیت کارکرد مجتهدان در تفسیر قوانین و آموزهها و قضاوتهاي مستقل دفاع
مي کردند .گروه سوم نیز صوفيها بودند .آنها به مسائل اسرارآمیز بیش از حقوق عالقهمند بودند .جوهر
اخالقي صوفیه را ندامت اخالقي و تجزیه روح از امور دنیوي تشکیل میداد .آنها مدعي بودند آموزه صوفیه
با دانش اسرارآمیز یکسان است ( .معدل ، 1382 ،ص )152-153در عصر قاجار ،آیت اهلل وحید بهبهاني
( 1205-1118ق )  ،مکتب اصولي را رشد و گسترش داد .وی به سیطره اخباریون پایان داد و با این کار ،فقه
شیعه را از نو احیا و وظایف و تکلیف مجتهدان را روشنتر از پیش تشریح کرد .آیتاهلل بهبهانی ،مشرب
اصولي را که مدعي حقانیت وظایف مجتهد بود ،به عنوان مذهب غالب در عالم تشیع معرفی کرد.
همچنین ،در جلوگیري از تصوف کوشید .بسیاری از مجتهداني که در دوره فتحعلي شاه در ایران به مقام
واالیی دست یافتند نیز تحت آموزش و الهام ایشان بودند .آیتاهلل بهبهانی ،با کوشش بسیار به اثبات
وظایف مجتهد پرداخت و امر به معروف و نهي از منکر را وظیفه خاص مجتهد عنوان کرد  .توان مباح ه
باال و قوت استدال الت بهبهاني و پیروان او به انزواي اجتماعي دو مکتب اخباری و تصوف و رشد پایگاه
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اجتماعي نحله اصولیون انجامید .این رشد با تعریف کاملتر و جامعتر وظایف مجتهد (مرجع) همراه بود
که افزون بر استنباط احکام ،وظایف اجتماعي و سیاسي را نیز در بر می گرفت.ایشان در نهایت بیان نمود
 « :فقیه نسبت به جان و مال اولی است اعم از اینکه خودش یا حا کمانی از جانب او بر امر مومنین نظارت
و اقدام نمایند »  .از این زمان ،در جهان تشیع روح تازهاي دمیدن گرفت و رهبري سیاسي ت دیني به مراجع
سپرده شد( .هرچند از زمان شیخ کلیني اجتهاد در میان تشیع مرسوم بود ،ولی وظایف سیاسي مجتهد
به این اندازه روشن ،بیان نشده بود و صورت مدون به خود نگرفته بود ).از این تاریخ ،مرجعیت شیعه
ثباتي بیش از پیش یافت و فعالیتهای بعدي علیه مرجعیت شیعه با عنوان فرقههاي نوظهور ،نتوانست
خللي در استحکام آن وارد سازد .نتیجه تسلط مکتب اصولي در کشور آن بود که علما ،مرجعیت و رهبري
مردم را به دست گرفتند و به نظریه سیاسي شیعه تحقق خارجي بخشیدند .همچنین ،در دوره قاجار
شا گرد برجسته مکتب اصولي ،آیت اهلل شیخ جعفر کاشف الغطا ( 1154 – 1228ق ) ،فتواي جهاد علیه
روس را در جنگ اول ایران و روس صادر کرد( .نجفی ، 1381 ،ص  ) 74-75در شرایطی که علما مرجعیت
و ریاست عامه مردم را به دست گرفته بودند ،به صورت مبسوط و بهطور جدي و اصولي ،بحث والیت
فقیه را مطرح کردند و به استناد نوزده حدیث و برخی آیات و روایات ،در زمان غیبت امام ،با صراحت،
حکومت و کشورداري را حق فقیه عادل دانستند .مال احمد نراقي ،مهمترین شخصي بود که این مطالب
را درکتاب خود نگاشت و سپس دیگران نیز از او پیروی کردند( .آجودانی  ، 1383 ،ص )66-67
ظهور اندیشه های جدید سیاسی فقهای شیعی و ایجاد مشروطه :
فرهنگ تشیع ،با گسترش تدریجي در بین مردم ،توانست به بیداري مردم و انقالب مشروطه بیانجامد.
به عبارت دیگر در جوهره فرهنگ شیعه عناصري وجود دارد که زمینه را براي نهضت علیه دستگاه
سلطنت و ستم آنها ،در صورتي که شرایط مساعد باشد ،فراهم مي کند .این عناصر ذاتی در مذهب تشیع،
« در برابر قدرتهاي مستقر ،پیروان خود را به نوعي بيقراري مدام مسلح مي کند و در ایشان شوري
ميدمد که هم سیاسي و هم دیني است»( .فوکو ، 1377 ،ص ) 29گفتنی است همزمان با گسترش تجدد
غربي ،نوعي تجدد شیعي در ایران در حال شکل گرفتن بود این تجدد شیعي ویژگيهاي خاص خود را
داشت که یکي از مهمترین ویژگيهاي آن ،والیت مدار بودن آن است .برای بررسی بیشتر  ،علمایي که در
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این بخش به ذکر آثارشان پتترداخته مي شود از قرن  13به بعد هستند که در اینجا به نظرات مهمترین
شخصیتهاي این دوره ميپردازیم .
شیخ جعفر کاشف الغطاء( )1154 – 1228در کتاب کف الغطخ ،همچون علمتتاي دیگتتتر اجراي حدود و
تعزیرات را متعلق به امام معصوم ،نایب خاص یا نایب عام ایشان ميداند و مينویسد « :فیجوز للمجتهد
ّ
في زمان الغیبته إقامتها و یجب علي جمیع المکلفین تقویته و مساعدته  ....الیجوز لغیر المجتهد تولي
ّ
القضاء اال تقیه» (کاشف الغطاء ،1422 ،ج  ،4ص)430
بروز دیدگاه های جدید سیاسی در رابطه با والیت فقیه  ،زمینه ساز انقالب اسالمی :
سید جواد بن محمد عاملی ( 1160-1226ق) معتقد است  :مجتهد جامع الشرایط قائم مقام حضرت
صاحب الزمان (عج) است  ،اما بسیاری از پژوهشگران نظریه والیت فقیه امام خمینی (ره ) را تکامل یافته
نظریات موال احمد نراقي( 1185 – 1245ق ) می دانند  .ایشان دیدگاههاي جتتدیدي در مورد والیتفقیه
دارند و برای اولین بار بحث والیت فقیه را در یک فصل مجزا در کتاب عوائداالیخم آوردهاند و چنانکه از
نظراتشان پیداست معتقتتد به والیت مطلقه فقیه بودهاند؛ چرا که اختیارات فقیه را در همان اختیارات
پیامبر و امام معرفی کرده و دایره آن شامل تمامی اموری که به دنیای بندگان مربوط میشود ،میداند:

«احدهما :کل ما کان ّ
للنبي واالمام الذین هم سالطین االنام و حصون االسالم ،فیته الوالیه و کان لهم،
ّ
ً
فللفقیه ایضا ذلک اال ما اخرجه الدلیل  ...ثانیهما ّ :إن کل فعل متعلق بامور العبتاد في دنیاهم و البد من
االتیان  ...فهو وظیفه الفقیه ،له التصرف فیه واالتیان به» (نراقي ،1417 ،ص)536
در واقع ایشان اختیارات و وظایف فقها را همانند پیامبر و امام مي دانند مگر جایي که با دالیل خاص
مانند اجماع یا نص خت تتارج شده باشد .بعالوه دایرهی والیت فقیه را شامل کل امور دیني و دنیوي مردم
مي دانستهاند.دالیلي که مرحوم نراقي در این مسأل تته ارائه می کند ،عالوه بر اجماع ،روایات زیادي است
که در این مورد از معصومین وارد شده ،از جمله اخباري که فقهاء را وارث انبیاء ،امناء رسل حا کم و قاضي
و حجت از طرف معصومین(ع) ميداند( .همان) ایشان مصادیق والیت فقها را نیز مشخص کردهاند که از
جملهی آنها عبارتند از :افتاء ،اموال یتیم ،اجراي حدود و تعزیرات ،اموال سفهاء و مجانیني که ولي
ندارند ،اموال غائبین ،والیت در نکاح صغر و مجانین فاقد ولي ،تصتترف در اموال امام از جمله خمس ،مال
مجهول المالک و بيوارث ،تصرف در اوقاف ،عمل به وصایاي میت بي وصي (همان)539 ،
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نظریه اقامه حدود در حال غیبت امام (ع) و بسیط الید بودن فقیه  ،زمینه ساز نظریه والیت فقیه امام
خمینی (ره) :
صاحب جواهر محمد حسن نجفي ( 1202-1266ق) با بیان نظریه اقامه حدود در « امر به معروف و نهی
از منکر» کتاب جواهرالک م ،از قول بسیاري از علما از جمله فاضل مقداد ،شهیدین ،محقق کترکي و
دیگران مي نویسد« :جایز است براي فقهاي آ گاه به احکام شر ع ،اقامه حدود در حال غیبت امتتتتام،
همانطور که حکم مي کنند بین مردم در صورت داشتن امنیت و واجب است بر متردم که یاري کنند وي
را ،همانطور که یاري به امام واجب است» (نجفي ،1217 ،ص)394وي این مطلب را نظر مشهور علما
وضوح دالیل والیت فقیه در این امتتتر
دانسته و اظهار تعجب مي کند از بعضي کتب و علما که با این همه
ک
ً
توقف کردهاند .خصوصا با وجود روایت عمر بن حنظله و مقبولهی ابي ختدیجه و قول امام زمان (عج) در
ً
توقیعش به احمد بن اسحاق و این قول امام صادق(ع) ک تته فرمودهاند« :فإني قد جعلته علیکم حا کما ...
فإنهم حجتي علیک تتم و انا حج تتهی اهلل » که به روشني و صراحت تأ کید دارد بر حجت بودن فقهاء
همانطور که امام حجت است از جمله در اقامه حدود( ..همان) همچنین ایشان نسبت به کستتاني که در
منظور
امر والیت فقیت تته وسوسه وتردید دارند مي گوید :اینها گویي طعم فقت تته را نچشیدهاند و
ک

معصومین(ع) را از این همه روایات مبني بر حجت قترار دادن آنها ( فقهاء) نفهمیدهاند .به نظر ایشان

عجیب تر این است که چنین افتترادي با وجود حکم علماي بزرگ دین و استوانههاي مذهب به اصل
یقیني والیت فقی تته ،ميخواهند با روایاتي ضعیف بر عقیده خودشان استناد و استدالل کنند( .همان،
ص).397
تغییر محل بحث والیت فقیه از باب امر به معروف و نهی از منکر و منصب قضا و اجرای حدود به مکاسب
:
در ادامه تبیین نظریات سیاسی فقها درابطه با والیت فقیه شیخ مرتضی انصاری ( 1214-1281ق ) موضوع
را در باب کتاب مکاسب بررسی نمود  .ایشان در کتاب المکخسب براي فقیه مناصب سه گانهاي را به این
شرح بیان کردهاند -1 :افتاء در آنچه که عموم مردم در عملشان به آن محتاجند؛ -2حکم کردن و قضاوت
ً
ً
در مرافع تتات و اختالف تتات که فتوا و نصا براي فقیه ثابت ميداند؛ -3والیت تصرف در اموال و انفس(. .شیخ
انصاري ،1422 ،ج ،3ص ).545

نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های تحول حکمرانی سیاسی در باب نظام حکومت در اسالم

220

نظریه مشروطه مشروعیه زمینه ساز ساختار حکومتی اسالمی :
پس از شیخ انصاری ،بیشتر فقیهان به پیروی از این فقیه فرزانه ،دیدگاههای خود در باب والیت فقیه را
در کتاب مکاسب مورد بحث قرار داده اند .آخوند خراسانی (  1256-1330ق ) نیز دیدگاه خود راجع به
والیت فقیه را مطابق سنت فوق در حاشیه مکاسب شیخ ت قدس سره ت آورده است .آخوند خراسانی بر
خالف دیدگاه شیخ که والیت امام را مطلقا بر جان و مال نافذ دانسته و اطاعت امام ت علیه السالم ت را حتی
در اوامر عرفی و شخصی واجب می داند ،والیت پیامبر (ص) و ائمه(ع)را در خارج از مسایل مهم جامعه
و احکام شرعی و مسایل حکومتی مورد تردید قرار داده است .وی در این باره نوشته است:
« بدون شک ،امام در مسایل مهم جامعه و امور کلی مربوط به سیاست ،که در حیطه وظایف رئیس
اجتماع و پیشوای امت قرار دارد ،دارای والیت است ،ولی در امور جزئی ،که مربوط به اشخاص است ،م ل
فروش خانه مشخص و دخالتهای دیگر در اموال مردم ،ثبوت والیت او محل اشکال است؛ زیرا از یک سو،
بر طبق ادله ،احدی حق تصرف در ملک دیگری بدون اجازه مالک را ندارد؛ چه اینکه سیره پیامبر ت صلی
اهلل علیه و آله و سلم ت در برخورد با مردم نیز ،حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود حضرت
بمانند یکی از آحاد رعیت با آنان معامله می کرد .از این رو والیت بر امور شخصی و جزئی مردم غیر قابل
قبول است؛ ولی از سوی دیگر ،ادله ای در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر و ائمه ت علیهم السالم ت را
"اولی بالمؤمنین من انفسهم " معرفی می کند و قهرا این ادله شامل مورد بحث نیز می شود» (آخوند
خراسانی  ،1406،ص ).93
آخوند خراساني  -همچون برخي فقهاي دیگر که ادلة روایي را نميپذیرند ،اما در مرحلة بعد ،مشروعیت
تصرفات عمومي را براي فقیه اثبات مي کنند-بصراحت اذعان مي کند که قدر متقن از کساني که جایز
است در مسائل عمومي تصرف کرده یا اذن بدهند ،فقها هستند .وي پس از نقد داللت روایات بر والیت
عامة فقها ،مينویسد « :لکن از این ادله (ادلة روایي) ميتوان بهدست آورد که فقیه ،قدر متقن از میان
کساني است که احتمال داده ميشود ،مباشرت یا اذن و نظر آنها ،معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان که
مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه ،قدر متقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعیت دارد» (همان
 ،ص )96
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در زمان تبیین نظریه سلطنت مشروطه  ،نظریهی دیگری که با حمایت و تبیین شهید شیخ فضل اهلل
نوری (  1295-1327ق ) بیان

می شود تکمیل می گردد  .ایشان از مجتهدان طراز اول تهران و از

پیشروان جنبش مشروطه ایران بود که در ادامه این جنبش و در تدوین قانون اساسی ،اعتراضات
شدیدی بر مشروطهخواهان داشت  .او نظریه سلطنت مشروطه مشروعیه را مطرح نموده و با پافشاری و
به سبب تالشهای وی اصل اساسی عدم مخالفت قوانین با اسالم در قانون اساسی مشروطه اضافه می
گردد  .وی پس از دوره استبداد صغیر و فتح تهران بهدست مشروطهخواهان در دادگاهی ( که اتهامهای
وارده به شیخ منتشر ولی صورتجلسه دفاعیات وی منتشر نشد) محا کمه و سرانجام اعدام شد  .او بیان
داشت :
« ایها الناس من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم .بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این
اساس بیش از همه کس میدانم .زیرا که علماء بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند
هیچیک همراه نبودند .و همه را به اقامه دالیل و براهین من همراه کردم .از خود آن آقایان عظام
میتوانید این مطلب را جویا شوید .اآلن هم من همان هستم که بودم .تغییر در مقصد ،و تجددی در رأی
ً
من بهم نرسیده است .صریحا می گویم همه بشنوید ،و بغائبین هم برسانید ،که من آن مجلس شورای
ملی را میخواهم که عموم مسلمانان آن را میخواهند .باین معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی
میخواهند که اساسش بر اسالمیت باشد .و برخالف قرآن ،و برخالف شریعت محمدی(ص) ،و برخالف
مذهب مقدس جعفری ،قانونی نگذارد .من هم چنین مجلسی میخواهم .پس من و عموم مسلمین بر
یک رأی هستیم .اختالف میانه ما ،و المذهب هاست .که منکر اسالمیت ،و دشمن دین حنیف هستند.
چه بابیه مزدکی مذهب و چه طبیعیه فرنگی مشرب( ».اعالمیه ،روز شنبه  ۱۲جمادی ال انی ۱۳۲۶؛ در
ترکمان ،مجموعهای از :رسائل ،اعالمیهها ،مکتوبات ...،و روزنامه شیخ شهید فضل اهلل نوری ،ج،۱
ص).۲۴۶-۲۴۵وی پس از نخستین جشن سالگرد مشروطیت ،اعالمیهای منتشر کرد و به شعارها و راه و
ً
رسم آزادیخواهان شدیدا اعتراض کرد و گفت :
«آن بازار شام ،آن شیپور سالم ،آن آتشبازی ها ،آن ورود سفرا ،آن عادیات خارجه ،آن هورا کشیدنها و
آنهمه کتیبه های زنده باد زنده باد ،و زنده باد مساوات و برابری و برادری ،میخواستید یکی را هم
بنویسید« :زنده باد شریعت»« ،زنده باد قرآن»« ،زنده باد اسالم( ».راوندی ، 1340 ،ص )233-230

نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های تحول حکمرانی سیاسی در باب نظام حکومت در اسالم

222

وی مصر بود که در نظامنامه اساسی مجلس ،بعد از لفظ « مشروطه » لفظ « مشروعه » نیز نوشته شود و
نیز با آزادی عقیده و دین و قلم مخالفت داشت ،و می گفت که ممکن نیست بر مجلس شورای ملی یک
دولت اثنی عشری ،آثار پارلمنت پاریس و انگلیس مترتب گردد( » .همان  ،ص )233نظریه مشروطه
مشروعه را در دو اصل زیر که مربوط به متمم قانون اساسی مشروطه است  ،می توان مشاهده کرد  :.اصل
اول  :مذهب رسمی ایران اسالم و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این
مذهب باشد .اصل دوم :مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل اهلل فرجه
و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسالم خلد اهلل سلطانه و مراقبت حجج اسالمیه کثر اهلل ام الهم و
عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد
مقدسة اسالم و قوانین موضوعه حضرت خیراالنام صلیاهلل علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است
که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه بر عهدة علمای اعالم اداماهلل برکات وجودهم
ً
بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین
و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعالم و حجج اسالم
مرجع تقلید شیعه اسالم بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس
شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی
باالتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان
می شود به دقت مذا کره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه
اسالم داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب
مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجتعصر عجلاهلل فرجه تغییر پذیر
نخواهد بود.
نظریه مشروطه انتخابی پیش زمینه نظریه مردمساالری دینی :
دوره مشروطه با آشنایی جهان تشیع با فرهنگ و تمدن غرب همزمان است .در این دوره فقیهان
برای نخستین بار با تعابیر و مفاهیمی جدید رو به رو شدند که یا در قاموس فرهنگ سیاسی آنان بی
سابقه بود یا با تعاریفی که در گذشته داشتند متفاوت بود؛ مفاهیمی همچون قانون ،مساوات ،آزادی،
ملت ،مجلس و وکیل .فقیهان این دوره در مقابل این مفاهیم جدید که زاییده تحوالت اجتماعی و انقالب
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مشروطه و آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب بود موضع یکسانی نداشتند .طیف وسیعی از فقیهان که به
عنوان عالمان مشروطه خواه شهرت یافته بودند نه تنها در مقابل تهاجم این مفاهیم جدید ،عقب
نشینی نکردند ،بلکه بر این مطالب پای می فشردند که هیچ یک از این مفاهیم تازه نیست و در فرهنگ
دینی ما پیشینه طوالنی دارد .تنها گروه اندکی از فقیهان که به تدریج با بروز انحراف در مسیر انقالب
مشروطه بر تعدادشان افزوده می شد ،با اصل انقالب مشروطه و مفاهیم زاییده شده از آن به عنوان
مفاهیم وارداتی و بیگانه ،به شدت مخالفت کردند و رساله های گونا گونی در رد آن نوشتند .این دسته از
فقیهان به «عالمان مشروعه خواه» شهرت یافتند .از جمله مشترکات این دو گروه از علما ،پذیرش اصل
والیت فقیه بود ،هر چند در محدوده اعمال والیت و حوزه والیت فقها اندک اختالفی در میان فقهای این
دوره مشاهده می شود ( .برجی  ، 1382 ،شماره  33و )34
همانطور که بیان شد  ،از زمان محقق کرکی و محقق اردبیلی ،عمده دلیل برای اثبات والیت فقیه روایات

بوده است  .محقق نراقی استدالل به روایات را به اوج خود رساند ؛ ا ّما پس از محقق نراقی ،با توجه به
مناقشه های فراوانی که سید میر عبدالفتاح حسینی ،شیخ انصاری  ،سید محمد آل بحرالعلوم  ،و خصوصا
آخوند خراسانی ،محقق نائینی و ...در سند و داللت روایات انجام دادند ،اعتماد به روایات در مسأله
والیت فقیه سیر نزولی را طی کرد .عبدالحسین الری ( 1264-1342ق ) بار دیگر داللت اخبار بر مسأله
والیت فقیه را مورد توجه قرار داد و تالش کرد با تقریر تازه ای ،داللت اطالقات و عمومات لفظی بر والیت
مطلقه فقیه را تثبیت نماید .ایشان بر این باور بود که

مناقشه هایی که بر ادله لفظی (اخبار ) والیت

فقیه وارد شده ،دو گونه است .نخست مناقشه سندی و دیگر ،مناقشه دالئلی و اینکه اخباری که صحیح
هستند صراحتی بر مدعا ندارند و اخباری که صراحت دارند سندشان صحیح نیست .به عقیده محقق
الری ،هیچ یک از این دو ایراد بر اخبار وارد نیست .بر فرض پذیرش ضعف سند  ،این ضعف با دالیل ذیل
جبران می شود:
نبود داعی عقالیی
 -1شهرت؛  -2غلبه صدق .دلیل اعتبار غلبه صدق ،فحوای امارات معتبره است؛  -3ک
برای جعل و وضع در این گونه موارد و لغو و بی فایده بودن دست زدن به چنین کاری  .ایشان در مناقشه
با نظریات فقهای گذشته  ،به استدالل و پاسخگویی خار ج از مباحث مربوط به مشروطه خواهی می
پردازد به عنوان نمونه  ،درباره شیخ انصاری می گوید  :درباره ایراد مربوط به داللت  ،مهم ترین ایرادی که
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شیخ انصاری گرفته آن است که فرموده  « :انصاف این است که بعد از مالحظه سیاق روایات و صدر و ذیل
آنها انسان جزم پیدا می کند که این اخبار در مقام بیان وظیفه فقیهان از حیث بیان احکام شرعی است
نه اینکه آنان مانند پیامبر ت صلی اهلل علیه و آله و سلم ت و ائمه بر جان و مال مردم والیت دارند» .این
مناقشه نیز وارد نیست؛ زیرا با فرض پذیرش ایراد و قبول ضعف داللت ،همان پاسخی که به ضعف سند
دادیم به ضعف داللت نیز می دهیم و می گوییم :ضعف داللت اخبار به وسیله شهرت و اجماع منقول،

ّ
محصل که داللت بر عموم والیت فقیه دارند و داللت می کنند بر اینکه سلطنت و والیتی که برای
بلکه
امام ت علیه السالم ت ثابت است ،برای فقیه نیز ثابت است ،جبران می شود مگر مواردی که با دلیل از گستره
والیت فقیه خارج شده است .در نتیجه همان گونه که ولی عهد جز در خصایص سلطان ،جای سلطان
می نشیند ،فقیه نیز جز در خصایص امامت جای امام می نشیند (همان)ایشان در ادامه به اثبات نقلی
و عقلی بحث والیت فقیه پرداخته و گستره والیت فقیه  ،مصادیق این منصب کلی  ،اقامه حدود و تعزیرات
و جهاد با کفار را بیان می نماید همچنین به تبیین « خالفة المطلقه  ،والیت مطلقه  ،سلطنت مطلقه »
می پردازد  .بدین گونه اصل «والیت فقیه » زمینه تحقق رهبری فقیه عادل متقی آ گاه به زمان و مدیر و
مدبر و سیاست مدار و شجاع را فراهم می سازد( .الری ، 1418 ،ج  ، 2ص )278-280در کشا کش مناقشات
عالمه الری با نظریات فقهای پیشین  ،محقق اصفهانی مشهور به کمپانی ( 1296-1361ق ) یکی دیگر از
ً
فقیهان ژرف اندیش دوره مشروطه  ،بدون توجه به غوغای مشروطه خواهی ،به شیوه کامال فقهی ،مسأله
والیت فقیه را بررسی کرده است .این محقق فرزانه در حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری ،نکته های بسیار
دقیق در باب والیت معصومان ت علیهم السالم ت و والیت فقیه بیان کرده است .بخشی از این مطالب ،مربوط
به نقد و بررسی دیدگاههای شیخ است و بخشی دیگر ،تبیین دیدگاه خودش می باشد( .محقق اصفهانی
 ،1419،ص )214
اوج نظریات سیاسی فقهای شیعه عصر مشروطیت را در نظریات عالمه نائینی ( 1276-1355ق) می توان

مشاهده کرد  .محقق نائینی ،نظریه پرداز بزرگ مشروطه ،از قائلین به والیت ّ
عامه فقیه بود ،هر چند به
دلیل مساعد نبودن شرایط ،به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها ،رضایت داد .مهم ترین اصلی که
وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده  ،اصل والیت فقیه است .اصل والیت
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فقیه همانند روحی در کالبد کتاب « تنبیه االمه و تنزیه الملة » است که آثارش در تمام فصول کتاب نمایان
است.
نظریه ایجاد زمینه بسط الید توسط خود فقیه و قیام به جهت تشکیل حکومت اسالمی بر اساس نظریه
والیت فقیه :
تا کنون تالش شده است که به طور اجمال و مختصر چرخش های ایجاد شده در نظریات سیاسی فقهای
اسالمی را با محوریت لزوم حکومت و شرایط حا کم و نظریه والیت فقیه بررسی کنیم  .بر اساس آنچه اشاره
شد با تالش فقهای قبل از امام خمینی (ره) زمینه الزم برای تبیین و لزوم تشکیل حکومت اسالمی که در
رأس آن یک فقیه جامع الشرایط که نائب امام غائب (ع) می باشد  ،ترسیم شده است  ،لیکن بعلت شرایط
اجتماعی و فرهنگی  ،این اقدام توسط خود فقها صورت نگرفته است  ،آنها عموما با تقیه و بیان نظریه
بسیط الید بودن فقیه  ،عرصه را برای حضور سلطان مشروعیت می بخشیدند لیکن  ،امام خمینی (ره) با
بیان نظریه ایجاد زمینه استقرار حکومت اسالمی توسط خود فقیه پا در عرصه مبارزه با طاغوت و قیام
علیه حکومت جور و سلطان جائر نمود .
حکومت اسالمی در دیدگاه امام خمینی (ره):
در این بخش ،به طور کلي نظرات حضرت امام درباره والیت فقیه و حکومت اسالمي را بررسي خواهیم
کرد .در این مقاله ،تنها به دالیل عقلي حضرت امام درباره والیت فقیه اشاره مي کنیم؛ زیرا دالیل نقلي
خود بحث مفصلتري میطلبد که این مقام گنجایش آن را ندارد.
بدیهی بودن مسأله والیت فقیه :
نخستین بح ي که در اینجا مطرح است ،مسأله بدیهي بودن مسئله والیت فقیه است .حضرت امام
دراینباره ميفرماید:
والیت فقیه از موضوعاتي است که تصور آنها موجب تصدیق ميشود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به
ً
این معني که هرکس عقاید و احکام اسالم را حتي اجماال دریافته باشد ،چون به والیت فقیه برسد و آن را
به تصور آورد ،بيدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروري و بدیهي خواهد شناخت (امام خمیني1389 ،
،ص )9
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ایشان معتقدند همانطور که پیامبتر(ص) براي اجراي احکام دین حکومت تشکیل دادند ،پس از ایشان
نیز از آنجایي که احکتام و حدود و قوانین جزایي اسالم و جهاد و باید اجتترا شوند و تعطیل بردار نیست،
تشکیل حکومت ضرورت دارد .چنانکه بعد از رحلت پیامبر(ص) کسي در بارهی لزوم حکومت شکي
نداشت و همه مسلمین در اینکه باید حکومت باشد اتفاق داشتند و فقط در شخص مورد نظر اختالف
بود (همان  ،ص )26-28
به نظر ام تتام ا گر فقیهي پیدا شود که داراي علتتم به قانون و عدالت باشد و براي تشکیل حکومت اقدام
کند ،همان والیتي را که پیامبر (ص) در ادارهی امور مسلمین داشت ،دارا خواهد بود و بر همتته متتتردم
الزم است که از او تبعیت نمایند .ایشان این توهم که اختیت تتارات حکومتي پیامبر(ص) بیش از امام علي
(ع) و اختی تتارات ایشان بیش از فقیه است را باطل دانسته و بیان می کنند که ایشان در فضتتایل متفاوتند
و البته فضایل معنوي باعث افزایش اختیارات حکومتي نميشود .بنابراین همتان وظایف پیامبر(ص) و
ائمه (ع) در تدارک سپاه و تعیین استانتداران ،اخذ مالیات و  ...را حا کم این زمان هم خواهد داشت منتها
با نام «عالم عادل» .والیت فقیه از امور اعتباری عقالیی است و واقعیتی جز جعل ندارد (همان ،ص -51
)50حضرت امام خمینی ،از طرفداران الگوي والیت عامه است .طرفداران این الگو ،اختیارات حکومتي
فقیه را بسیار گسترده می دانند و قائلند که همه اختیارات حکومتي پیامبر ا کرم (ص) به فقیه
جامعالشرایط در زمان غیبت منتقل شده است.
پیشینه تجربی
نظام سیاسی و نحوه حکرانی در اسالم یکی از مباح ی است که علی رغم داشتن ظاهری ساده از لحاظ
ساختاری  ،از لحاظ مفهومی و نظریات پیشینی و پسینی آن  ،اختالفات بسیاری را در اسالم بوجود آورده
است به نحوی که نحله های فکری و رویکردی آن از افرادی که با منطق های قوی معتقد به نبودن یک
ساختار دینی به منظور حکمرانی در جامعه تا گروه های تندرو معتقد به امارت اسالمی و ساختاری والی
همچون داعش را شامل می شود  ،در نتیجه کتابها و مقاالت بسیاری در تببین  ،تأیید  ،نقد روش و مبانی
فکری در مورد آنها وجود دارد که نگارنده در این مقاله از برخی از این منابع برای بررسی خود استفاده
نموده است .
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روش پژوهش
روش انجام پژوهش این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق تاریخی و شیوه تحلیل
توصیفی -قیاسی  ،با استفاده از تطور گرایی در علوم انسانی انجام پذیرفته است  .استفاده از روش تطور
گرایی با رویکرد مقایسه ای و توصیفی در تحوالت نظری اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان  ،روش
مناسبی بنظر می رسد .

یافته های پژوهش  ،جمعبندی و نتیجه گیری
موضوع والیت فقیه و حکومت دینی  ،مسأله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه در طول تاریخ میباشد و
«در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمیشود که بگوید فقیه هیچ والیتی ندارد .آنچه تا حدودی مورد
اختالف فقهاست ،مراتب و درجات این والیت است» (مصباح یزدی ، 1380 ،ج ،1ص )59بنابراین فقهای
شیعه بر اساس آموزههای دینی و موازین نقلی و عقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسأله
والیت فقیه بوده اند و اختالف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن میباشد هرچند نظریههای
سیاسي شیعه پیشینهای طوالني به سابقه وجود امامان معصوم دارد ،برای به وجود آمدن زمینههاي
مناسب براي اجرایی شدن این نظریهها به زماني طوالني نیاز بوده است .به عبارت دیگر ،قابل باید
قابلیت یابد و غیبت طوالني امام زمان نیز در همین راستا توجیه ميشود( .ا گر قرار بود حضرت با معجزه،
حکومت جهاني تشکیل دهد ،چرا این کار را همان اوایل نکرد) با این دیدگاه وقتي به تاریخ و حوادث
قرون گذشته مینگریم ،سیری منطقي در آن میبینیم که در همین قالب توجیه ميشود .پس از مدتي،
زمینههاي رسمیت دین تشیع فراهم شد و سلسله صفویه دین تشیع را در ایران رسمیت بخشید .به
دنبال این امر ،تاریخ شاهد تجمع بسیاری از علما و رهبران دیني در ایران بود و در نتیجه ،رهبران دیني
ً
ً
فرصتي طالیي یافتند تا اوال میراث علمي تشیع را جمعآوری کنند و دوما نظرهای حقیقی شیعه را بیان
کنند در ن تیجه ،مردم ایران بر اثر آشنایي با علما و فقه شیعه و نیز دیدن فساد و ستم شاهان ،توجه
بسیاری به رهبران مذهبي نشان دادند .در مقابل ،علما نیز در تبلیغ عقاید و ارزشهاي کوشیدند و حافظ
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دین خدا و پشتیبان مردم شدند .این امر در دوره قاجار بیشتر ظهور و بروز کرد .در این دوره ،به کلی
حساب علما از شاهان جدا شد و با توجه به سفارشهای ائمه (علیهمالسالم) به مؤمنان در رجوع نکردن
به حکام جور و توصیههاي آنها به رهبران دین درباره رسیدگي به یتیمان و نیازمندان ،علما مأمن مردم و
پشتیبان آنها در مقابل حکام جور و مرکز دعاوي قضایي شدند .نتیجه این امر ایجاد تشکیالت مستقل
سیاسي ت اجتماعي ،در عرض تشکیالت حکومت مرکزي بود .البته این دو تشکیالت گاه با هم همکاري و
زماني نیز در مقابل هم صفآرایي مي کردند .در طول دولت قاجار ،علما با ترویج سیستم اعتقادي ،ارزشي
و نمادي تشیع در ایران توانستند مراتبي از فرهنگ شیعه را در ایران پيریزي کنند که به موازات رواج
فرهنگ تشیع ،تجدد و پویایي شیعي نیز بیشتر شد .به این معنا که نوعي آ گاهي سیاسي ت اجتماعي در
مردم نمایان شد ،به گونهای که از آن پس در بحرانها و جریانهاي سیاسي ت اجتماعي مهم سا کت
ننشستند .ستم ب یش از حد دولت قاجار به مردم از یک سو ،باز گذاشتن دست بیگانگان در دخالت به
امور ایران از دیگر سو و تاراج ثروت عمومي شیعیان از جنبهای دیگر موجب شد علما به تأسیس نهادي
مستقل از حکومت قاجار بیندیشند؛ نهادی که بتواند حکومت را به حدودي محدود کند .به این ترتیب،
علما با همکاري مردم به فکر تأسیس عدالتخانه افتادند و با پیشنهاد برخي یک قدم به جلو گذاشته و
مشروطه را تأسیس کردند تا بتوانند جلوي تک تازيهاي دولت را بگیرند.در مجموع ميتوان
پیشینهی بحث «والیت فقی تته» را به عصتتر غیبت کبراي امام عصر(عج) بازگرداند؛ چرا که در این دوره
ع تتدم دسترسي به معصوم وظت تتایف مهمي را متوجه عالمان دین مينماید .اولین عتتالمي که به ارائه
نظریات فقهي در این مورد پرداخته است ،شیخمفید(ره) بوده و از آن پس فقهاي شیعتتته در ابواب مختلف
فقهي اشتتاراتي به مسئلهی والیت فقها داشتهاند .در هر عص تتري که مواجهه علما با مسائل سیاسي و
اجتماعي روزشان بیشتر بوده نظ تتریات واضحتري در این مورد ارائه شده است و حتي بعضي از جمله
ً
محقق کرکي و کاشف الغطاء بسیاري از شئون ولي در جامعه عصر خود را ،عمال خود اجرا می کردهاند.
اغلب فقه تتا در ابواب امر به معر وف و نهي از منکر و اجراي حدود و تعزیرات ،بحث قضاء ،عبادات مالي
نظیر خمس ،باب وصایا ،نکاح ،جهاد اشاراتي در مورد والیت فقیه جامع الشرایط با عناوین حتتتا کم شر ع،
فقیه عادل و  ...داشته اند که هر قدر به ق تترن معاصر نزدیک مي شویم نظ تترات جامع تري ارائه شده و
بطور غیر مستقیم  ،والیت عامه و مطلقه نیز مطرح شده است  .این امر به نحوی بود که نظریات از اقامه
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حدود بر عهده سلطان اسالم و منصوب از سوی خدا و اجرای حدود تفویض شده از سوی معصومین (ع)
شروع و سپس با نظریاتی همچون  ،قضاوت فقیه بین مردم به علت نائب امام بودن  ،لزوم و وجوب رجوع
مردم به فقیه در امر قضاوت  ،پرداخت واجبات مالی به فقیه  ،پذیرش والیت امر از سوی سلطان عادل
 ،مأذون بودن ولی امر از سوی معصومین  ،فقیه مأمون  ،عدم تفاوت میان حدود و سایر احکام فقهی
 ،عمل فقیه به آنچه معصوم عمل کرده است  ،تغییر جائز بودن به واجب بودن اجرای حدود میان مردم
توسط فقها  ،عام بودن حکم ائمه به فقها  ،واجب بودن یاری کردن فقیه و تقویت او  ،اجرای وصیت توسط
حا کم و فقیه  ،سلطنت مأذون  ،سلطنت مشروطه  ،سلطنت مشروطه مشروعه  ،اختیارات فقیه همان
اختیارات پیامبر (ص) و امام (ع)  ،والیت انتصابی عامه فقها در عصر غیبت  ،تولیت فقیه در عصر غیبت
 ،خالفة المطلقه  ،والیت مطلقه  ،سلطنت مطلقه  ،در نهایت والیت مطلقه فقیه که سر انجتام با ظهور
ً
بنیانگذار انقالب اسالمي امام خمیني(ره) جامعترین نظریه در این مورد ارائه شده و عمال به اجرا درآمد
 .در حال حاضر آنچه موجب تغییر رویکرد تحول در حکمرانی خواهد شد ایجاد تغییر در مفهوم حکمرانی
در اجرا و ساختار است از لحاظ نظری تحوالت ماهوی در مفهوم حکمرانی در طول قزنها اتفاق افتاده و
به نقطه مطلوبی رسیده است اما آنچه موجب ایجاد شکاف بین نظریه و ساختار اجرایی شده و در نهایت
موجب ایجاد مشکالت در نحوه حکومت داری و کشورداری شده است عدم ترسیم یک ساختار منسجم
و کار تشکالتی و کادر سازی مناسب بر اساس ساختار های نظری نظریه مردم ساالری دینی است که
الزم است جهت تغییر رویکرد و تحول در حکمرانی بسترهای الزم برای ایجاد تغییر در نوع ساختارهای
حکمرانی با هدف ارتقاء ارتباط بین دولت و ملت و یا مردم و حکومت ایجاد شده و ساختارهای مناسب
حکمرانی طراحی و اجرا گردد .
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