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 چکیده
گذار را در وضع مشی قانونگیری و خطهای تقنینی، جهتسیاست

ها که در چارچوب نماید. این سیاستقوانین و مقررات مشخص می

شوند، به جهت شرعی بودن نظام های کلی نظام تدوین میسیاست

حقوقی جمهوری اسالمی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، 

 ند. بایست بر مبانی فقهی استوار باشمی

پویایی فقه شیعه و توجه آن با مقتضیات مختلف اجتماعی اعم از 

را از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، از نقاط قوت فقه شیعه بوده که آن

ام که نظسازد. نظر به اینهای دینی متمایز و برجسته میدیگر نظام

 گردد؛ای زیر بنای نظام حقوقی آن جامعه تلقی میسیاسی هر جامعه

ین، توجه به الگوهای تحول در مبانی سیاسی و نظریات کالن، بنابرا

 تواند امکان تغییر در راهبردهای حقوقی و قضایی را فراهم آورد. می

های نظری در فقه شیعه به پژوهش حاضر با هدف تبیین زیرساخت

منظور ایجاد تحوالت راهبردی در رویکردهایی تقنینی مورد نگارش 

گیری به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل واقع شده است. با عنایت

اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد -های مختلف حقوقیسیاست

ساز به این امر در امور زیربنایی و مباحث کالن حکومتی، زمینه

ر ناپذیهای انعطافها و رویکردبازنگری در بسیاری از سیاست گذاری

سنجی پژوهش به منظور امکان این گذاری خواهد بود.در عرصه قانون

حلیلی ت -های تقنینی، با رویکردی توصیفیتحول راهبردی در سیاست

گویی به این پرسش است که چه تحوالتی و با چه درصدد پاسخ

ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه زمینه

 در این مقاله تحوالت صورت گرفته در مفاهیم صورت گرفته است؟

راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله 

های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و ویژگی

گردد. توجه به نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می

دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و 

د مبنایی برای دگرگونی توانحوزه سیاست پس از مشروطیت، می

 

 

 

 

 
Abstract 

Legislative policies specify the orientation and 
policy of the legislator in devising laws and 

regulations. These policies, which are formulated 

in the framework of the general policies of the 
system, should be based on jurisprudential 

principles, due to the shar‘ī nature of the system 

of the Islamic Republic of Iran according to the 
article 4 of the constitution. The dynamism of 

Shī‘a jurisprudence and its attention to various 

social contingencies, including cultural, political 
and economic, is one of the strengths of Shī‘a 

jurisprudence, which distinguish it from other 

religious systems. Since the political system of 
any society is considered to underlie the legal 

system of that society, paying attention to the 

patterns of evolution in political principles and 
macro theories can provide the possibility for 

changes in legal and judicial strategies . 

The present research was written with the aim of 
explaining the theoretical infrastructure in Shī‘a 

jurisprudence in order to create strategic changes 

in legislative approaches. Given the fundamental 
role of jurisprudential discourse in the formation 

of various socio-legal policies, emphasis on the 

dynamism of jurisprudence and reliance on it in 

infrastructural issues and macro-government 

discourses, will pave the way for revising many 
policy-makings and inflexible approaches in the 

field of legislation. 

In order to appraise the feasibility of strategic 
change in legislative policies, this research, with a 

descriptive-analytical approach, tries to answer 

the question as to “What changes – and with what 
contexts and approaches – have taken place in the 

field of legitimacy of governance in Shī‘a 

jurisprudence?” In this article, the developments 
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گذاری نوین در های تقنینی به خصوص قانونراهبردی در سیاست

 های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.زمینه
 

فقه پویا، دولت، مشروعیت، حکمرانی، واژگان کلیدی: 

 .های تقنینی، اجتهاد، فقه شیعهسیاست

 

made in the strategic concepts of the legal and 

political system are examined according to 

various aspects, including the social and political 
characteristics that govern the present age and 

society, and the opinions of scholars and thinkers 

are brought up and analyzed. Paying attention to 
the deep transformation of the opinions of Shī‘a 

scholars and thinkers about government and 

politics after constitutionalism can be a basis for 

strategic transformation in legislative policies, 

especially new legislation in such areas as banking 

and dealing with administrative corruption. 
 
 

Keywords: dynamic jurisprudence, government, 

legitimacy, governance, legislative policies, 

ijtihād, Shī‘a jurisprudence 
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 مقدمه

« هانظارت بر حسن اجرای آن»و « های کلی نظامتعیین سیاست»قانون اساسی  111اصل موجب به 

مورد این اصل   2 و 1های بند شود که دراسالمی ایران محسوب میاز اختیارات رهبری معظم جمهوری 

رد شناسایی موقانون برتر کشور،  عنوانجایی که این امر در قانون اساسی بهتصریح قرار گرفته است؛ از آن

ی های کلی نظام منبعث از قانون اساسو تقنین قرار گرفته است؛ منشا اعتبار و جایگاه حقوقی سیاست

ی فقهی و سیاسی است؛ لذا تعیین چنین که رهبری دارای شان دوگانهگردد. با عنایت به اینتلقی می 

مذهبی بودن این مقام، از مبانی دو گانه فقهی و سیاسی نشات  -اختیاری برای رهبری با توجه به سیاسی

تر زییهای جموازین مذکور باید در تدوین سیاست ،هااین سیاستگیرد و با عنایت به جایگاه برتر می

 های تقنینی مورد توجه و رعایت قرار گیرد. نظیر سیاست

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ حاکمیت از آن خداوند است؛  65جایی که طبق اصل از آن

خداوند عادل است که با دالیل عقلی و نقلی این  عنوان مصداق اجل حاکمیت متعلق بهبهگذاری قانونلذا 

 ، ناشی ازقوانین اعتبارحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران همین دلیل در  ، بهرسدمیمهم به اثبات 

تحت در چنین ساختاری هر نوع الزامی،  .موازین شرع استانطباق یا حداقل عدم مغایرت آن ها با 

ی است. این در حالشرع از سوی  نبه رسمیت شناخته شددیگر عناوین مستلزم قانون، مقررات و  عنوان

دانند که مرجع و نهادی که صالحیتش در ست که محققین، قانون در معنای عام را مجموعه قواعدی میا

 .را وضع کرده باشدقانون اساسی به رسمیت شناخته شده، آن

تنی تحلیلی، و گردآوری اطالعات مب-رو، در صدد است با استفاده از شیوه توصیفیتحقیق پیش    

 دانان، موضوع را تبیین و تشریح نماید؛ ابزارگردآورینظر از فقها و حقوقای و با امعانبر مطالعات کتابخانه

 نابع معتبر علمی اعم از کتببرداری از ماطالعات از طریق استخراج نظریات اندیشمندان به روش فیش

  باشد.های تخصصی میافزارهای اطالعاتی و نرمو مقاالت و بانک
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کلی نظام  هایهای تقنینی، متأثر از سیاستنظر به مراتب فوق تحول بنیادین و راهبردی در سیاست 

پذیر منوط با طرح مبانی و شواهدی است که تحول در نظام حقوقی را با عنایت به پویایی فقه شیعه توجیه

  نماید.می

 طرح تاریخی مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه -1

مبتنی  ق 923دیدگاه سیاسی شیعه از ابتدا تا آغاز عصر غیبت کبری در سال  در برداشت کلی،    

هر حاکم و سلطان  )ع( نفی هرگونه همکاری با سلطان، اعم از جائر و عادل بود؛ زیرا با وجود ائمه بر

شد. با آغاز عصر غیبت، عدم دسترسی مستقیم به امام معصوم و ها محسوب میدیگری غاصب حق آن

های سیاسی موجود، منجر به نوعی تعدیل در اندیشه و علمای شیعه برای کنار آمدن با واقعیتتالش 

ی آن، بخشی از علمای شیعه ضمن تأکید بر نامشروع بودن حکومت ها شد که در نتیجهعمل سیاسی آن

طی شرایغیرمعصوم، همکاری با سلطان عادل را جایز و گاه واجب و همکاری با سلطان جائر را نیز تحت 

 (.121: 1933جعفریان، ) جایز شمردند

 ی فقهی دوره اول صفویهمشروعیت حکمرانی در اندیشه 1-1

با روی کار آمدن دولت شیعه مذهب صفویه در ایران، علمای شیعه با شرایط و مقتضیات جدیدی     

از باشند؛ نیبی توانستند از تالش برای جلب رضایت و همکاری علمای شیعهرو شدند. صفویان نمیهروب

شان در داخل و های مشروعیت حکومتهای مذهبی خویش و تقویت پایهبرد سیاستزیرا برای پیش

رو در همان آغاز کار، از علمای خارج، به حمایت و همکاری علمای شیعه سخت نیازمند بودند؛ از این

ای ارزیابی و در پاره درچنین شرایطی، (.163: 1935زند، شجاعی) شیعه دعوت به همکاری نمودند

ای روی علمترین چالشی که پیشعمدهموارد توجیه شرعی عمل سیاسی بیش از پیش مطرح گردید. 

فوران، )ها بود روایان شیعه مذهب صفوی و ادعاهای مذهبی آنداشت، نحوه برخورد با فرمان شیعه قرار

1931 :33.) 
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از لحاظ نظری و تئوریک، حکومت مشروع را  علما و اندیشمندان دینی شیعهاین در حالی بود که 

 کردندالشرایط خالصه میها، یعنی فقها و مجتهدان جامعو نایبان عام آن )ع( فقط در حکومت ائمه

 وایان صفویرگرایی علمای شیعه با فرمانواقعیت این است که همکاری و هم(. 131: 1933حسینی زاده، )

دیدگاه سنتی شیعه مبنی بر منحصر بودن حق حکومت به  ی نظریدر طول این دوره باعث شد جنبه

ی به بخشی عملی آن، که به شکل مشروعیتالشرایط، به نفع جنبهمعصوم و پس از وی به فقیه جامع

همیشگی  گذاشتن حکومت صفویان صورت پذیرفت، در سایه قرار گیرد. این امر به معنی فراموشی و کنار

کاری معقول برای کنارآمدن با واقعیت موجود و نبود، بلکه در واقع راهی نظری دیدگاه سنتی شیعه جنبه

که بنابراین با آن (؛212: 1911گل، صفت) ی امور جامعه به حکومتی شیعی مذهب بوده استسپردن اداره

ی مباحث نظری و کالمی شیعه، حق حکومت و والیت منحصر به امام معصوم)ع( و پس از وی حیطه در

شروع عنوان یک قدرت معمل، سلطنت شیعی صفوی را به الشرایط بود، ولی علمای شیعه درعبه فقیه جام

 و در عین حال مشروط، گردن نهادند و مخالفت با سالطین را نامشروع و مخالف دین و شرع دانستند

 (.966: 1939 یوسفی اشکوری،)

بط اه را برای رفع موانع مرتاز لحاظ داخلی با مشروعیت بخشیدن به حکومت صفویان، ر فقهای شیعه

بخشی به اشکال مختلفی چون ها هموار نمودند. این مشروعیتبا تحکیم و استمرار قدرت سیاسی آن

له خراج، حضور در مراسم أی نماز جمعه، حالل شمردن مسپذیرش مناصب مختلف، جایز دانستن اقامه

برای  تالش ی سلطنت و نیزدن خطبهگذاری سالطین صفوی و انجام تشریفات مربوط به آن، خوانتاج

ه، از سوی پیشوایان شیع (عجها به انقالب حضرت مهدی)پیشگویی ظهور صفویان و اتصال حکومت آن

 (.126: 1933فراهانی منفرد، ) گرفتها، انجام میبا استفاده از برخی احادیث و روایات آن

های عربی، در ایران و چه در سرزمینبا این حال، در طول این دوره، تعدادی از علمای شیعه، چه 

ها خودداری کردند و از عملکرد آن دسته از علمای شیعه که از آمدن به دربار صفویان و همکاری با آن

توان به ای میانتقاد کردند. از بارزترین نمایندگان چنین نظریه به شدتنمودند با صفویان همکاری می
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زاده، حسینی) ق( اشاره کرد356ق( و شهید ثانی )339بیلی )ق(، مقدس ارد326شیخ ابراهیم قطیفی )

1933: 123.) 

 ی فقهی دوره دوم صفویهحکمرانی و مشروعیت در اندیشه 1-2

ی دوم سلطنت صفویان، خواه به دلیل افزایش قدرت و نفوذ نهاد دینی و خواه به دلیل در دوره

راحت بیشتری از سوی برخی از علما انحراف سالطین صفوی از موازین شرع، چنین دیدگاهی با ص

دانند، اگر چه اکثریت مردم ایران سلطنت صفویان را مشروع می(. 233: 1956عنایت، )شد مطرح می

گاهی اهل منبر پذیرش این عقیده د؛ شمواجه می« اهل منبر»ای گاهی اوقات با مخالفت ولی چنین عقیده

 ی امام و هم جامع علومنمایند که پادشاه، هم باید از ساللهکنند و آزادانه بیان و تبلیغ میرا تخطئه می

باز و مستغرق خوار و هوسزمان خود و کامالً معصوم باشد و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن شراب

ی مسلمانان، تنها شایسته و درخور مجتهدی است پادشاهی بر جامعه؛ در گناه با عالم باال نزدیک باشد

و  ای پردانشتقوایش از همگان باالتر باشد. این درست است که چون مجتهد، وارستهی دانش و که پایه

سلیم است، باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر، مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید؛ 

 (.1126: 9، ج1932 ،شاردن) اما باید چون وزیری فرمانبردار و سربه راه باشد، نه بیش

عشری گیری یک نهاد دینی اثنیکاری علمای شیعه و فرمانروایان صفوی، منجر به شکلتمایل و هم

ی سلطنت شاه اسماعیل اول، با وجود احترام وی به علمای در دوره در ساختار حکومت صفویه شد.

ی ی امور سیاسی و دیننمایی نیافتند؛ زیرا از یک طرف شاه ادارهها فرصت چندانی برای قدرتشیعه، آن

حدی نبود که بتوانند به صورت  را با هم داشت و از طرف دیگر، شمار علمای شیعه در قلمرو صفویان در

دلیل در عصر شاه طهماسب به (.933: 1935الپیدوس، ) یک نیروی منسجم و متشکل اعمال نفوذ کنند

ت یر نهاد سیاسگهای عربی به ایران و احترام و حمایت چشمی علمای شیعه از سرزمینمهاجرت گسترده

گیری یک ساختار رسمی شیعی و اعمال نفوذ آن در اغلب امور ی مناسبی برای شکلها، زمینهاز آن
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این امر تا حد زیادی ناشی از شخصیت  (.133: 9، ج1933حقیقت، ) شرعی و عرفی جامعه فراهم شد

 ی محقق کرکی و احترام و نفوذ فراوان وی در دربار شاه طهماسب بود.برجسته

ی امور شرعی ها در میان مردم، ادارهچون سرکوب صوفیان و کاهش اعتبار آن یبه هر حال عوامل

ها بر نهاد سیاست، باعث افزایش نفوذ و اعتبار ی آنجامعه از سوی روحانیان و اعمال نفوذ مقتدرانه

طوری که به (؛211-131: 1911بنانی، ) ویژه تجار و اصناف شدها در میان طبقات مختلف مردم بهآن

وحانی ر»ی برخوردار از امتیازات ویژه، به یک دستگاه در پایان این دوره، روحانیت شیعه از یک اتحادیه

 (.133 :1936شجاعی زند، ) مقتدر مبدل شد« ساالری

 ی علمای شیعهمشروعیت حکمرانی در اندیشهـ 2

ی نهاد سیاست محروم شد و در نتیجهبا فروپاشی دولت صفویه، اگر چه روحانیت شیعه از حمایت     

ی سنی مذهب، رونق عوامل متعددی چون ناامنی حاصل از سقوط دولت صفویه، روی کار آمدن افاغنه

ها، ناچار به سکوت و عزلت و یا مهاجرت به های خشن نادرشاه در قبال آنگری و سیاستاخباری

تقالل روحانیت شیعه از نهاد سیاست فراهم را برای اس هعتبات در عراق شدند، لیکن این وضعیت زمین

صورت کانون اعتراض افکار عمومی علیه از آن پس روحانیت شیعه به (.112 :1933کدیور، ) کرد

های ضد ها در رأس حرکتاستبداد و استعمار درآمد و در طول حکومت قاجارها، بخش مهمی از آن

یران و روس، جنبش تنباکو، انقالب مشروطیت های ااستعماری و ضد استبدادی مردم ایران نظیر جنگ

 (.59: 1953کدی، ) و... قرار گرفتند

رخالف شیعه ب»شیعه دوازده امامی از جهت نص دینی نسبت به اهل سنت توسعه بیشتری دارد، زیرا 

هجری باز بوده و در سال دهم هجرت با وفات  923اهل سنت اعتقادش این است که باب نص تا سال 

  (.36: 1333 ،عبدالجواد) «نص مسدود نشده استپیامبر باب 

های روایی زیادی را آوری احادیث پرداختند و علمای شیعی کتابشیعیان در این مدت به جمع

هجری، که باب نص بسته شد، شیعه خود را محتاج دید  923در سال  یتدوین کردند. بعد از غیبت کبر

(، شیخ 923)متوفای  کند. شیخ محمد بن یعقوب کلینی تری تدوینهای جامعتا نصوص را در قالب کتاب
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( به 25)متوفای  ( و شیخ محمد بن حسن طوسی911)متوفای  محمد بن علی قمی معروف به صدوق

آوری احادیث شیعه پرداختند و جوامع حدیثی را پدید آوردند که تا امروز محور استنباط احکام جمع

  (.11 :1331 ،فؤاد) فقهی است

ر ای که بر این باووجو کرد، اندیشهآید ریشه اندیشه اخباری را باید در همین دوره جستمینظر به

آوری احادیث مشکل بسته است که فقیه باید راوی باشد و فقط احادیث را جمع کند. اما صرف جمع

 دبودن باب نص را حل نمی کرد، بلکه الزم بود به لحاظ این که حجیت منحصر در نص است و نص بای

گو باشد، مکانیسمی اندیشیده شود که نصوص موجود، حکم حوادث تغییرات در حیات انسانی را جواب

ابن ابی عقیل  ؛شود، به وسیله قدیمینتعبیر می« اجتهاد»این مکانیسم که از آن به  ؛گو باشدمتغیر را جواب

به یک قرن و نیم دوام ق( آغاز شد و نزدیک  911ق( و ابن جنید اسکافی) 923عمانی، معاصر کلینی)

 :1936گرجی، ) ق( نضج گرفت 295ق( و شاگرد او، سید مرتضی) 219یافت و در زمان شیخ مفید)

195.) 

دهنده این دوره است که با اثری مستقل در تحول علم اصول،  شیخ انصاری گرچه به اعتباری ادامه

ترین تر، باید وی را پیشوای عالیتر و متینهشتمین دوره علم اصول را بنا نهاده است، اما به اعتباری دقیق

گرجی، )ترین دوره این علم دانست مرحله از مراحل پیشرفت علم اصول و مؤسس آخرین و برجسته

1939: 6.)  

که تحقیقات گسترده شیخ انصاری در اصول فقه، به فقه شیعی است هرحال آنچه مسلم است این  به

که عبادت کسی که طریقه اجتهاد و تقلید را ترک کند، کردن اینطرحویژه با مای بخشید و بهحیات تازه

ای را فراهم ساخت تا بتوان با بسط منطقی آن، هم نظریه دولت و هم نظریه انقالب را باطل است، زمینه

 واسطه شیخ انجام دادند. واسطه و بادر فقه سیاسی شیعه ارائه داد و این کار را شاگردان بی
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تن مطالب فوق جهت تحلیل مباحث، نظریات اندیشمندان شیعه پیش از مشروطیت در با در نظر داش

 گیرد:ایران مورد بررسی قرار می

 ی فارابیمشروعیت حکمرانی در اندیشه2-1

ت، که غایت تمام شعب فلسفه علم سیاست اسابونصر فارابی در نظریه سیاسی خود، با عنایت به این

نهد. از دیدگاه فارابی یکی از انواع مدینه نیاز اجتماع به حکومت بنا میفلسفه وجود دولت را بر مبنای 

جاهله، مدینه تغلب است و دو نوع دارد: دیکتاتوری یک فرد و فرمانروایی یک کشور بر کشور دیگر 

 (.132: 1952)عنایت، 

ده شرط دوازکند و برای رئیس مدینه فاضله ی فاضله ترسیم میفارابی نظام مطلوب خود را در مدینه

و رئیس اول مدینه فاضله « امام»کند او بودن این شرایط اعالم میو خصلت قائل است که درصورت جمع

برد؛ بلکه همه فرمانبردار او هستند و رسوم و قوانین از اوست کس فرمان نمیو فرمانرواست و از هیچ

 (.112: 1931)هاشمی، 

االطالق، وجود رؤسای درجه صول به مقام رئیس علیفارابی، با آگاهی کامل از اهمیت و دشواری و

گوید اگر شرایط رئیس اول یا رؤسای درجه دوم در یک نفر نبود و در شمارد و میدوم را نیز جایز می

فرمایی کنند و اگر این شرایط در میان چند نفر بود، آن چند نفر توانند حکمدو نفر جمع آمد، هر دو می

دست گیرند. یعنی از نوعی اطالق قدرت به نوعی زمام مدینه را به توانند معاً و تواماًمی

که همان سرشکن کردن قدرت  9«دیرکتوریال»و سپس به حکومت 2«کلژیالیته»،1«دیارشی»حکومت

 (.162: 1936رسد )قاضی شریعت پناهی، برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی می

 

 

                                                           
1 .Dyarchie  )نظام دو شاهی( 

2 .Collegialite )تقسیم قدرت بین دو نفر( 

9 .Directoriale )حکومت دسته جمعی( 
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 یری خواجه نصمشروعیت حکمرانی در اندیشه2-2

فاضله و تصمیمات مدینه بر سبیل خواجه نصیرالدین طوسی در سیاست مدن و پرداختن به مدینه 

نماید که در رأس آن سیاست ملک یا را به چهار نوع تقسیم میفارابی است و در پرداختن به سیاست آن

وسی، ن طفاضله یا به تعبیری کشورداری و حکمرانی مطلوب اوست )خواجه نصیرالدیسیاست مدینه 

1965 :219-212.) 

محور اصلی مباحث خواجه نصیر در اخالق ناصری است. وی علت بیماری جهان و « عدالت»

داند که در آن فاسد نیکو و دانا قبیح است و از سوی دیگر جامعه را از یک سو ملک تقلب یا استبداد می

ی و هرج و مرج منجر به تعدی و داند که در آن ناآرامای در جامعه میپدید آمدن شرایط ناعادالنه

شود. خواجه نصیر کیفیت سیاست را عامل اصلی استقرار عدالت یا رواج استبداد کشمکش میان مردم می

کند و بدین اعتبار بین سیاست فاضله )تمسک به عدالت( و سیاست ناقصه )دوری از استبداد( قلمداد می

 ای که بر موازین عدالت استوار باشد، نیازمندفاضله هشود. از سوی دیگر، ایجاد مدینقائل به تفکیک می

 وجود حاکمی است که عادل باشد. 

 ی شیخ صدوقمشروعیت حکمرانی در اندیشه 2-3

ا را به هعباس برحذر داشته و آنشیخ صدوق شیعیان را از هرگونه مراجعه به دستگاه قضایی بنی

(. 122: 1911محمدی، کند )علیها امر میط آنرجوع به فقهای شیعه و حل و فصل اختالفات خود توس

 کنند مصداق تعبیر خداوند درعباس مراجعه میقضایی بنیوی کسانی را که برای قضاوت به دستگاه

 (.935: 1216داند )شیخ صدوق، رغم وجود حکم خداوند در قرآن میرجوع به داوری طاغوت علی

دازد، لکن در صورتی که شخص بخواهد رابطه همکاری پرشیخ به نحوه ارتباط منفی با نظام حاکم می

هر نوع مشارکت با دولت جائر را « فال تدخل فیها»کند و با جمله: برقرار نماید وی را از آن منع می

شمارد و حکم و قاعده سیاسی اصلی را در این باره بر ممنوعیت همکاری و عدم مشروعیت ممنوع می
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ز اندیشه فقهی صدوق در واقع همان اصل تحریم سیاسی دولت نامشروع دارد. این قسمت انظام به پا می

 (.16: 1911زاده، شود )عمیدزنجانی و موسیاست که خود نخستین گام در مبارزه سیاسی محسوب می

 ی شیخ مفیدمشروعیت حکمرانی در اندیشه 2-4

از عقل و اندیشه  در دوره شیخ مفید، تمسک به ظاهر احادیث به شدت رواج داشت و بهره گرفتن

منزلت چندانی نداشت و این امر در مسیر تکامل علوم و پیشرفت علما مانع ایجاد کرده بود. شیخ با 

نیروی ادراک قوی خود در برابر جمود حاکم قیام کرد و مشرب فقهی جدیدی را بر اساس قواعد و اصول 

: 1933را ادامه دادند )گرجی،  گذاری کرد و شاگردانش سید مرتضی و شیخ طوسی این راهمنظم پایه

(. وی همکاری و یاری حاکمان جائر را در وهله نخست مجاز ندانسته و تنها با اذن امام زمان )عج(، 121

: 1212داند )شیخ مفید، همراهی شیعیان با حاکمان جور را آن هم در امر حق و نه ستمکاری مجاز می

121.) 

با »ه ک تواند والیت ائمه را در دست گیردشرایط باشد می واجدکه  ایی ایشان، فرد شیعهبه عقیده

گردد و اگرچه ظاهراً از طرف شخص شدن بر او، برایش واجب عینی میامکان حکومت به صرف عرضه

ذون از طرف آن بزرگوار أاست و م )عج(اما در واقع جانشین امام زمان ،کندغاصب و ظالم حکومت می

اذن از طرف ایشان و پدران بزرگوارشان برای کسانی که صفات فوق را  ]است[زیرا ثابت شده  ؛باشدمی

 (.229-222تا: )حلبی، بی «باز زند داشته باشند و حق ندارد از قبول آن منصب سر

هرکس از اهل حق توسط ظالمی بر مردم حاکم شود و ظاهراً »نویسد: باره میاین شیخ مفید نیز در

 ؛باشدمی )عج(باشد، همانا او در حقیقت امیر و گماشته از طرف امام زماناز طرف آن ظالم امیر بر مردم 

 هکنندنه به شخص ظالم و غلبه ]است[، برای این شخص حکومت را اجازه داده)عج( زیرا امام زمان

 (.112: 1211)مفید،  «گمراه

 ،شوده میکار گماردحاکم ظالمی به به وسیله ظاهر  چنین فردی اگرچه به ،از نظر شیخ مفید ،بنابراین

ظالم  وسیله حاکمهمشغول کار شده و مشروعیت کار او نه ب)ع( نیابت از امام معصوم سببولی در واقع به 

 ویسبلکه بر اساس اصل اولی و اساسی یعنی امامت و انتصاب او از  ،و نه به خاطر عناوین ثانوی است
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 .انددرا جایز میبلکه آن ،دانداو واجب نمیهمکاری چنین فقیهی را بر  ،سید مرتضی، ولی استاوند خد

ارت به عب .مانند دروغ، اوالً و بالذات، زشتی ندارد ،حاکم ظالم سویایشان معتقد است پذیرش والیت از 

 العرضمورد بحث ما، ثانیاً و ب هلأبلکه قباحت مس ،قباحت آن مانند قباحت کذب، قبح عقلی نیست ،دیگر

بیح ق کند،مییعنی تنها در مواردی که شرع به قباحت آن حکم  ؛و بستگی به دستور شرع دارد ]است[

 1931دانسته است )جعفریان، ز یحاکم جا سویو در موردی که شارع حکم بر جواز پذیرش آن از  است

 :23.) 

 ی سیدمرتضیمشروعیت حکمرانی در اندیشه 2-5

 الطاعهوسی ملقب به سید مرتضی(، امامت همان فرضاز دیدگاه سید مرتضی )علی بن حسین بن م

ای از وجود یک رئیس پرهیزگار، با نفوذ حکم و مقتدر بودن و امر و نهی نافذ داشتن است. اگر جامعه

ای بر مردم و انجام اعمال قبیح که گناهکار را تأدیب نماید، محروم باشد در آن جامعه شاهد ستم عده

تیب ضروری است که مردم هیچ عصری بدون رئیس و رهبر نباشد دیگر خواهیم بود. بدین تر

 (.62: 1911محمدی، )علی

گرچه ادرباره مشروعیت والیت چنین افرادی معتقد است  دیگران،سید مرتضی نیز همانند  ،در نهایت

 ها خودزیرا آن ؛حق است هائم سویدر حقیقت از ولی ، ستمگر استسلطان  سویوالیت او در ظاهر از 

یعنی اگر شخصی با این شرایط و در چنین مواردی،  ؛اندچنین والیتی را با این شرایط اجازه دادهیرش پذ

متصدی  ،آنان هو با اجاز مائمه معصو سویعهده گرفت، در واقع از ر تصدی امری از امور حاکم جور را ب

 که اقامه حدود در عصر غیبت از این قبیل است.چنان ،این امر شده است

 امام سویای از نیابت هر شیعه بعدی، هعلما و فقها و در مرحل همهر واقع استناد به نیابت این د

 ویسشرع مقدس، به پذیرش والیت از  سویاست که مطابق دستور و با حفظ شرایط معین از  معصوم

ن نوع ای اهمان» گوید:می کند ومیین نکته تأکید ابر  ،پس از آن مرتضی . سیدورزدمیحاکم جائر اقدام 
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ها را حق باشد، اگرچه ظاهراً از طرف کسانی است که ما آنمی حکومت در واقع از طرف امام زمان

 (.13: 1216الهدی، )علم «دانیمنمی

 ردد:گدولت حق و سلطان منصوب در اندیشه شیخ طوسی شامل دو نوع حکومت و اقتدار شرعی می

کسانی که از جانب امام )ع( منصوب  -؛  بامام منصوب از جانب خدا و رسول خدا )ص( -الف

(. رعایت تقیه مانع از 21: 1911باشند )عمید زنجانی، باشند و آنان فقهای شیعه میبرای اقامه حدود می

طرح موضوع حکومت فقیه و یا کیفیت اقدام در مقابل حکومت جائر از سوی شیخ طوسی گردیده است 

مأذون از سوی حاکم جائر در اندیشه وی مطرح شده است، و در چنین شرایطی تکلیف در قبال والیت 

که در آن ضمن تجویز پذیرش حاکمیت از سوی سلطان جور تبعیت از وی هم تحت شرایطی پذیرفته 

شده است. پذیرش این حکم منوط به آن است که وی علم یا حداقل ظن غالب بر امکان تحقق اهداف 

 (.966تا: )طوسی، بی حکومت اسالمی در حکمرانی خود داشته باشد

ر پس اگ»کند: وی تکلیف به شناخت امامت و تبعیت از امام را از امور اساسی دانسته و بیان می

مکلف معرفت به امامت پیدا نکند. مطابق تقریر عقلی که امامت لطف است، این عدم آگاهی و شناخت او 

 شد و عده مکلفین در تکالیفشان زایلرا به شک در عدل الهی کشانده و شرایط تکلیف نیز مختل خواهد 

 (.51: 1912)شیخ طوسی، « نخواهد شد و این همان کفر به خدای تعالی است

 ی ابن ادریسمشروعیت حکمرانی در اندیشه 2-6

از نظر ابن ادریس سیاست به معنی تربیت، اصالح، تدبیر امور خلق و امر و نهی به کار رفته است. 

ای معنای ارزشی است؛ عالوه بر این خداوند نیز هرگز به اعمال سیاست گوید: این سیاست داروی می

گمراه بر هدایت شده، جاهل بر عالم و نیز امر و نهی فساق و کفار بر خلقش راضی نیست )شیخ طوسی، 

1912 :11.) 

به این ترتیب وی فلسفه حکومت و سیاست را استصالح و هدایت خلق در راستای مشیت و اراده 

گیری تفکیک حکومت مشروع از حکومت نامشروع در اندیشه داند. چنین امری منجر به شکلخداوند می

 سازد.ها را مطرح میگیری مردم در قبال هر یک از این حکومتابن ادریس شده و موضع
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را مردود شمرده و تنها برای کسانی وی نوع دوم از دولت را نامشروع و همکاری و تصدی امور آن

که توان رعایت حق و عدالت را در درون دستگاه ظالم داشته باشند و از عهده امر به معروف مجاز دانسته 

و نهی از منکر و تقسیم عادالنه حقوق مالی و کمک به محرومان و نظایر آن که از وظایف دولت اسالمی 

ده، سی زااست برآیند بدون آنکه مرتکب خالفی شده و احکام الهی را نقض نمایند )عمید زنجانی و مو

1911 :29.) 

ابن ادریس پذیرش والیت را از سوی فقهای واجد شرایط از باب امر به معروف و نهی از منکر 

جایی که ایشان از الشعاع قرارداده و از آنواجب است. این موضوع طریق تحصیل والیت فقها را تحت

ردد وجوب آن بر عهده طرف معصوم مأذون هستند حتی اگر چنین والیتی توسط حاکم ظالم محول گ

 (.693: 1211فقیه محرز است )ابن ادریس، 

 ی محقق حلیمشروعیت حکمرانی در اندیشه 2-7

رود که کتاب شرایع شمار میمحقق حلی نخستین فقیه نامدار در آغاز دوره فقه اجتهادی است به

 های فقهی اهل سنتکتابشیوه را تجمیع نموده و به« المبسوط»و « النهایه»االسالم وی، دو روش فقهی 

عنوان بهترین کتاب متون فقهی شیعه از نظر ترتیب و جامعیت همه فروع فقهی را در خود جای داده و به

 (.25: 1911شناخته شده است )عمید زنجانی و موسی زاده، 

باشند با این از دیدگاه محقق حلی، حاکم عادل اعم از امام معصوم و نایبان خاص و عام وی می

یر که بر خالف امام که معصوم است نایب امام اعم از عام یا خاص معصوم نیست. از دیدگاه او نایبان تعب

کنند و چون نایب معصوم الشرایط حکومت را به نیابت از امام معصوم تصدی میعام یعنی فقهای جامع

نایبان (. محقق با اختصاص حکومت به 191: 1213محقق حلی، باشند )هستند متصدی حکومت می

نماید و این عدم معصوم در غیاب ایشان عدم مشروعیت تصدی حکومت از سایرین را استنتاج می

نماید. لذا هر حاکمی که شرایط و صفات الزم را مشروعیت را با تحریم در همراهی و حمایت قوام می

ه رساندن ب برای حکومت نداشته باشد، حاکم جائر بوده و حکومت وی نامشروع است. بنابراین یاری
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باشد چنین جهاد به همراه او جایز نمیایشان یا پذیرش والیت از جانب وی مشروعیت ندارد و هم

 (. 516: 1952حلی، محقق)

 ی شهید ثانیمشروعیت حکمرانی در اندیشه 2-8

شهید ثانی ضمن بیان ضرورت حکومت جهت دفع فساد و رفع ستم، وجود حکومت تحت رهبری 

گردد )شهید ثانی، داند که هم از حیث عقلی و هم از حیث شرعی اثبات میخداوندی میخاص را لطف 

1213 :163.) 

نظر ایشان حکومت اگر مبتنی بر اراده خداوند و حاکمیت الهی باشد حکومت مشروع است و در به

نظر  (. این حکومت و والیت از163: 1213صورت حکومتی نامشروع خواهد بود )شهید ثانی، غیر این

گردد و در این شهیدثانی حکومت پیامبر و امام معصوم است که پس از ایشان توسط فقها اعمال می

ای نیست که در عصر غیبت نیز چاره»باشد: خصوص والیت وی همان والیت پیامبر و امام معصوم می

اال اختالف در باید فرد عارف و عادلی وجود داشته که مردم در احکام شرعیه به وی مراجعه نمایند و

 (.166: 1213)شهیدثانی، « احکام شرعیه ایجاد خواهد شد و حکمت الهی معطل خواهد ماند

شرط  دارد یکیبنابراین شهیدثانی دو شرط اساسی را برای تصدی حکومت در زمان غیبت بیان می

 عدالتمعرفت است که داللت بر علم و آگاهی دارد و دیگری شرط معدلت است که داللت بر ضرورت 

حاکم دارد. در ذکر این شروط شهید نظر بر ضرورت وجود توأمان این دو شرط در حاکم دارد. به نظر 

 کند و این موجبها حکومت میایشان فقیه به اعتبار علم و معرفت خویش، حاکم مردم گردیده و بر آن

ز کسی تبعیت و پیروی شود که او بر دیگران فخر و مباهات بفروشد و اگر مردم در امور دنیوی انمی

ی، گونه تقدم را برای او به دنبال نخواهد داشت )شهیدثانکنند، موجب شرافت متبوع بر تابع نیست و هیچمی

1213 :166.) 

 های فقهی پیرامون مشروعیت حکمرانیهای تحول در دیدگاه. زمینه3

وره قاجار پیشرفت علمای شیعه در د ،زمان صفویه درنفوذ اجتماعی فقهای شیعی علیرغم     

الشعاع دست آوردند. اگر در صفویه، قدرت مذهبی و فقهی علما تحتگیری نسبت به دوره صفویه بهچشم
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گرفت در دوره قاجار، شاهان با علمایی مواجه قدرت سیاسی، باطنی و قطبی شاهان صفوی قرار می

 هایشاناعی افزودند و خود و حوزهبودند که از صفویه تا روی کار آمدن قاجار، بر جایگاه و نفوذ اجتم

 (.922 :1933خواه، فراست) را بیشتر تحکیم کردند

 سطح مطالبات :از زمان نهضت مشروطیت به بعد قدرت اجتماعی فقها چنان نهادینه شد که اوالً    

اشت گذمیثیر أبر روی ذهن و اندیشه علما نیز ت :ثانیاً ؛و توقعات مردم از نهاد مرجعیت افزایش یافت

  .دانستند هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی به مقوله سیاست بپردازندای که وظیفه خود میگونهبه

های وارده ثر از حوادث جاری در کشور و اندیشهأهای غالب جامعه هم متعلما به دل مشغولی پاسخ

ز تفکر سیاسی شیعی جدای ا بود و هم مؤثر بر تحوالت روز و تفکر رایج، این کنش متقابل به غنای

 (.263 :1931کدیور، ) نتایج بیرونی در عرصه عمل سیاسی انجامید

افزون بر متأثر شدن تحوالت تاریخی از مبانی نظری، بدون تردید تحوالت تاریخی بستر تحوالت 

 ضرورت تحلیل فقهی وقایع سیاسی اجتماعی،سیاست و ی عرصهورود علما به رویکردی و نظری هستند؛ 

های نامسلمانان استعمارگر پس از آن که حاکمیت اسالم، بر اثر جنگ ؛بر نحوه اجتهاد فقها اثر گذاشت

با مردم کشورهای اسالمی از میان رفت، این برکنار بودن از صحنه سیاست و اجتماع، دیگر در انحصار 

ه عارضه برکناری از صحنحرکت اجتهاد در میان شیعیان نماند، بلکه بر اثر جنگ نامسلمانان با اسالم، 

 قانون و .سرایت کرد -تنها شیعه و نه -های فقهی اسالمی سیاست، به کل اسالم سرایت و همه مذهب

حقوق اسالمی نیز تبدیل شد به قانون و حقوقی که از تمدن مربوط به همان بنیادهای فکر سرچشمه 

بر حرکت اجتهاد در میان امامیه نهاد،  گرفت. این دگرگونی بنیادی در موقعیت مسلمانان، اثری بزرگمی

ان از سوی استعمارگران نامسلم -زیرا این حرکت به روشنی هرچه بیشتر، احساس کرد که خطری حقیقی

نماید و همین هستی اسالم و مسلمانان را تهدید می -و نفوذ سیاسی و نظامی و بنیادهای فکری نو

ردید و توانست کیان اجتماعی مسلمانان را برای خود احساس خطر، چنان تکانی به آن داد تا هوشیار گ

 مجسم نماید و به اندازه امکان، ایمان خود را برای ایستادگی و دفع خطر به کار گیرد. 
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بیش احساس کرد که جنبه فردی از تطبیق نظریه  و الی مقاومت خود، کمحرکت اجتهاد، در البه

ه اجتماعی آن دارد و جنبه فردی آن نیز به دنبال فرو اسالم بر زندگی ارتباط بسیار استواری بر جنب

 (.3 :1963صدر، ) شوداش به تدریج نابود میریختن جنبه اجتماعی

 . تجلی پویایی فقه شیعه پیرامون مشروعیت حکمرانی4

علمای بیدار، سلطنت استبدادی قاجار به نظام مشروطه تبدیل شد مجلس شورا  یگیربا تالش و پی

بعد از صدور فرمان  ق به امضای محمدعلی شاه رسید. 1926شعبان سال  23افتتاح گردید و قانون در 

های حقوقی، فکری و سیاسی مشروطه، علمای بزرگ را به مشروطیت و تأسیس مجلس شورا، بحث

 :1911نجفی و فقیه حقانی، ) ظهور رسید یهو اجتهادهای گوناگون به منص تأمل و تفحص واداشت

211.) 

 هایگیریای تصمیمتوان گفت اختالف رویکردهای فقهی و سیاسی و مغایرت پارهدر واقع می

های مذهبی و خصوصا ظهور و بروز حوادث و تحوالت مهم اجتماعی که از سوی حکومتی با آموزه

دینی در آینده تلقی می شدند، چالش عمده علما و -دینی دارای اثرات مهم اجتماعیعلما و اندیشمندان 

 حکومت قرار گرفت.

اهلل شیخ فضل خواه که رهبری نهضت را برعهده داشتند و در رأس آنان شهید آیتعلمای مشروعه

 برخی مطبوعات وگری بعد از ورود افراد ناصالح به نهضت و با توجه به افراط، اهلل نوری قرار داشت

گرا، خواهان انجام اصالحات اسالمی برای جلوگیری از خواهان غربچنین اشتباهات مکرر مشروطههم

آزادی در ایران سابقه نداشته و آمادگی  که چون مشروطه و ندو اعتقاد داشت ندغربی شدن مشروطه بود

 «مشروعه» یهواژ« مشروطه»لفظ  های غیردینی در مورد آن وجود دارد، لذا باید بهتفسیر و برداشت

 (.31 :1931اصفهانی، ) افزوده شود

این  یهنگریستند و آیندبودند که نسبت به پیمودن مسیر درست مشروطه با تردید مینیز علمایی 

کاظم یزدی، سید اسماعیل صدر و  چون آیات عظام: سید محمددیدند، همانقالب را تاریک و مبهم می
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وابسته  گرا وطلب غربهای فرصتنای. این مجتهدین مالحظه کردند که با نفوذ جریاصفهان هالشریعشیخ

 (.229 :1953منش، بصیرت) پیمایدهای استعماری، خیزش مشروطه مسیر انحرافی را میبه دولت

خواه بودند. این گروه در مشروطهشیعه با تعبیر و برداشت خاص خود، علمای  در این میان برخی

ر راه کردند و به سرنوشت آن دترین نفوذ را داشتند و همواره از مشروطیت پشتیبانی میشبین مردم بی

ند اگیرند، عبارتعلمای بزرگی که در این دسته قرار می .بین و امیدوار بودندتحقق اهداف دینی خوش

چنین انی و همکاظم خراسانی، شیخ عبداهلل مازندرانی، میرزا حسین خلیلی تهر اهلل آخوند محمداز: آیت

تنبیه »که در آن زمان با نوشتن کتاب مشهور « عالمه نایینی»حسین نایینی مشهور به  اهلل میرزا محمدآیت

تالش نمود تا مفاهیم مشروطیت و آزادی را به نحو مؤثری با مبانی دینی مورد بررسی « هوتنزیه المل هاالم

 (.163 :1952حائری، )قرار دهد 

کنار آخوند مال محمدکاظم خراسانی در رهبری انقالب مشروطه از اعتماد کامل در  اهلل نایینیآیت

های عمومی رهبران نهضت را پیرامون مشروطه انشا ها و بیانیهطوری که متن تلگرافبرخوردار بود، به

ی پس از سقوط مشروطه و برپایی استبداد صغیر با و  (.22 :2ق، ج 1219آقا بزرگ تهرانی، ) کردمی

و کوشید ( 161 :1، ج 1953موسوی بجنوردی، ) ن کتاب مزبور به یاری آخوند خراسانی برخاستنوشت

حکومت اسالمی سخن گفته  یهتا مشروطه را از دیدگاه شریعت اسالم مورد بررسی قرار دهد. او دربار

 (.1233 : 9ج ،1951حقیقت، ) و آخوند خراسانی تقریظی بر آن نوشته و محتوایش را تأیید کرده است

در حکومت تملیکیه یا  معتقد است؛در مقام بیان رجحان حکومت مشروطه بر استبدادی،  ایشان،

مقدسه  هاغتصاب و ظلم به ناحی»ـ 2؛ «اغتصاب ردای کبریایی»ـ1استبدادیه، سه نوع غصب وجود دارد 

، اگر معصوم ؛ اما در حکومت مقیده یا مشروطه«عباد هاغتصاب رقاب و بالد و ظلم دربار» -9؛ «امامت

شود و اگر چنین نباشد باز هم دو غصب و ظلم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می

 (.1233 : 9ج ،1951حقیقت، ) غصب شده است« مقام والیت و امامت»از میان رفته و فقط 
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ی کومت اسالمح همستقلی را دربار هالزم به ذکر است که تا آن زمان هیچ فقیه نامداری چنین رسال

کند که حکومت خوب را حکومت اسالمی ننوشته بود. ایشان حکومت را به دو قسم خوب و بد تقسیم می

 (.213 : 1916جمعی از نویسندگان حوزه، ) و حکومت بد را حکومت استبدادی قلمداد کرده است

ر رده و از عناصگذاری کهای اصیل اسالمی و فرهنگ تشیع سرمایهدر طرد استبداد از مایه نایینی

جوید؛ زیرا معتقد است که فرهنگ اسالمی یک فرهنگ جاری است و در هر زمان فکری نو بهره نمی

 (.112 :9ج، 1959زاده، ملک) باشدپاسخگوی نیازهای مردم می

آن نظام را  اساًباشد. اسینی، نفی کامل نظام پادشاهی مبتنی بر استبداد مییاندیشه سیاسی نامبانی از 

دانند و معتقدند که پادشاه مستبد، خود را مالک جان و مال مردم از حیث ماهوی، منافی نظام اسالمی می

گزار مردم و در مقابل آنان در حالی که از منظر اسالم، حاکم خدمت ؛داندو ملت را رعیت خویش می

 . باشدمسئول می

خویش، حکومت را به دو دسته کلی استبدادی و  ینی در مقدمه کتابیاز همین روست که میرزای نا

دادی نامد و حکومت استبمی« والیتیه»و نام دومی را « تملکیه»کند و نوع اول را غیراستبدادی تقسیم می

ارزیابی  «مسئوله»و « عادله»و « مقیده»را « والیتیه»و حکومت « تحکیمیه»و « تسلطیه» ،«اعتسافیه»را 

ه بلک ،معتقدند، سلطان جائر نه تنها درصدد اصالح امور مردم نیست(. ایشان 96 : تابیینی، ینا) نمایدمی

ه ای بترین بهانهرو با کوچکاز این ؛داندملت را بردگان و زمین مملکتش را، ملک شخصی خویش می

 . فروشدهایی از مملکت را به دیگری میکند و بخشجان، مال و ناموس مردم تجاوز می

 حقیقت سلطنت از دیدگاه دین اسالم، سایر شرایع ثابت کند، اساساًت در نظر دارد تا در حقیقینی ینا

نافع یابی به مو حتی از منظر حکما و عقال، حکومت پادشاهی استبدادی نیست و طاغوتیان برای دست

خویش، مفهوم حکومت استبدادی را جعل کردند و مدل جدیدی از حاکمیت را شکل دادند که با فلسفه 

 ست.از بنیاد باطل ا بنابراین وجود چنین حکومتی اساساً ،باشدکیل حکومت در جامعه ناسازگار میتش

ساز نهبایست زمیبوده و میمقتضای خاص آن زمان  رب مبتنییید أینی از مشروطه، یک تییید ناأت

اه و کوتدر این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت، »تحول و پویاسازی فقه شیعه تلقی گردد: 
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مقام والیت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیا 

یعنی ] نحوه ثانیهارجاعش از نحوه اولی ]یعنی نظام استبدادی[ که ظلم زائد و غصب اندر غصب است به

که مغصوبیت، آنقدر ممکن واجب است؟ یا ی مجلس[ و تحویل استیال جوری بهأسلطنت مقید به ر

میرزای نائینی معتقد است، متخصصان علوم جدید  (.56 تا:بینائینی، ) «موجب سقوط این تکلیف است؟

توانند امور مملکت را تدبیر و مشکالت جامعه اسالمی را حل و علمای اسالمی هیچ یک به تنهایی نمی

دان و متخصص در مجلس، شواری و فصل نمایند، به این دلیل پس از تاکید بر لزوم حضور عناصر کار

(. بدیهی است چنین امری پویایی 12 تا:بینائینی، ) کندعنوان نهاد مکمل مجلس پیشنهاد میفقها را به

ها در جهت انطباق با شرایط اجتماعی و مفید به سازیگذاری و تصمیمگذاری، قانونفقهی را در سیاست

  1داشت.ی جامعه به دنبال خواهد حال نظامات مختلفه

 . نظام حقوقی سیاسی جدید بر اساس اجتهاد شیعی5

ت شناسی، اصالت فرد، اصالشناختی و معرفتکه به مباحث خاص فلسفی، جامعهامام خمینی بدون آن

رد شناسی واجامعه، اصالت فرد و جامعه، یا مباحثی همانند تقدم وجودی، تقدم ارزشی و یا تقدم معرفت

عکس، مصالح جامعه را با تکیه بر سیره اجتماعی الد و یا برجامعه بر مصالح ف شود، در مورد تقدم مصالح

و غایت جامعه توحیدی خود  (51: 1911توحدی، د )شمرپیامبران از نظر ارزشی مقدم بر مصالح فرد می

 .کندترسیم می« عدالت»و « اصالح»را 

حاکمیت مطلق از آن خداوند نی، خمیچونان که در قانون اساسی نیز منعکس شده است، از منظر امام 

است، لیکن اراده خدا بر این قرار گرفت که حاکمیت خود را از جانب رسوالن، پیامبران و معصومان خود 

اعمال کند. مشروعیت حکومت و والیت منوط به نبوت و امامت معصوم است؛ هیچ حاکمی بدون مأذون 

ون به وصف عنوانی فقاهت، عدالت و مدیریت که مأذدلیل آنالهی مشروعیت حکومت ندارد، فقها به

                                                           
سیاسیه به فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین برای تنقیض آرا و تطبیقش بر شرعیات، قوه ه عون اهلل تعالی و حسن تاییده به انضمام این علمیت کامله ب. »1 

 .«گرددقدر قوه بشریه کامل می شود و نتیجه مقصوده مترتب میت بهلعلمیه الزمه در سیاست امور م
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رو، مشروعیت همه امور در عصر غیبت به حکم همین اصل هستند والیت تدبیری و سیاسی دارند. از این

 .(126: 1912)امام خمینی،  گرددکالمی به والیت فقیه برمی

عثت انبیا و هم است. از منظر امام خمینی، عدل هم علت ب« عدل»یکی دیگر از مباحث مهم کالمی، 

غایت حکومت اسالمی است. در اندیشه سیاسی امام، عدالت مبنای رفتار سیاسی و شرط الزم برای 

 :حاکمیت حاکمان است و هیچ استثنایی هم ندارد

اش اسالم خدایش عادل است، پیامبرش عادل است و معصوم، امامش هم عادل است و معصوم، قاضی

ایش همه معتبر است که عادل باشد، شاهد طالق هم معتبر است که هم معتبر است که عادل باشد، فقه

 .(222 /1951،1عادل باشد... زمامدار باید عادل باشد )امام خمینی، 

« هاد پویااجت»ترین مبنای فقهی اندیشه سیاسی حضرت امام، مفهوم توان گفت اولین و زیربناییمی

رو، ابر اخباری( به حجیت عقل معتقد بودند و از ایناست. امام خمینی همانند دیگر فقهای اصولی )در بر

نی، خمیکردند )امامالفقه احکام فرعی اسالم را از احکام اصلی و منابع شرع استنباط میبا روش اصول

اما ایشان معتقد بودند این اجتهاد )اجتهاد مصطلح( برای اداره حکومت پاسخگو نیست و  .(36: 1953

 .شودن نیز توجه نمود که از آن به اجتهاد الزم یا پویا نام برده میباید به عنصر زمان و مکا

از مفاهیم بنیادین در اندیشه فقهی ـ اصولی امام خمینی است؛ یکی از مسائل مهم در دنیای « اجتهاد»

گیری است... زمان و مکان دو عنصر پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم

ای که در قدیم دارای حکمی بوده است. با شناخت دقیق روابط اقتصادی اجتهادند؛ مسأله کننده درتعیین

و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، در واقع موضوع 

 .(31-51 /21، 1951طلبد )امام خمینی، جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را می

مینی، فقه جواهری الزم است ولی برای اداره امور عمومی، حکومت و مصلحت از منظر امام خ

فقیه شرط فقاهت و عدالت را کافی ندانسته، آگاهی به مقتضیات رو، برای ولیعمومی، کافی نیست. از این

 داند:زمان و مکان را شرط الزم برای حاکم سیاسی می
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ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه

 .(3 /21، 1951تواند زمام جامعه را به دست گیرد )امام خمینی، نمی

در حقیقت، امام خمینی با توجه به الزامات زمان به دنبال پویا نمودن اجتهاد سنتی و جواهری است 

ین البته در ع»فرماید: رو میداند. از اینرا برای استنباط احکام غیرقابل تخطی مینه حذف آن؛ زیرا آن

های جدید و شود، از محاسن و روشکه از اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج میاین

این نگاه امام خمینی به  .(1951،21/191)امام خمینی، « علوم مورد احتیاج حوزوی استفاده گردد

های جدیدی را برای فقه سیاسی شیعه در قلمرو مصلحت عمومی، احکام ثانویه و احکام هاد، افقاجت

ی گویی به نیازهای حکومتی و نظام اسالمکند که در پاسخحکومتی و حتی استنباطات فقه فردی باز می

 .فعال و منعطف است

شان همانند همه فقهای دومین عنصر کلیدی در مبنای فقهی اصولی امام، مفهوم مصلحت است. ای

 .داندشیعه احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه می

عنوان یک اصل مهم اجتماعی وارد حوزه سیاست نموده و اداره امام خمینی اصل مصلحت را به

سازد. این اصل در اندیشه سیاسی امام اصل حاکم است و حتی اعمال جامعه را بر مبنای آن استوار می

ی در هر اصل اول»کند؛ چراکه را توسیع یا تضییق میگذارد و مرزهای آنرا تحت تأثیر میوالیت فقیهان 

 ؛گویدرو، ایشان میاز این .(625 /2، 1935)امام خمینی، « والیتی این است که مقید به مصلحت باشد

ن کند چنی ها برابر صالح مسلمانان و یا صالح حوزه حکومتی خود عملتواند در گزارهحاکم اسالمی می

اختیاری استبداد رأی نیست، بلکه عمل بر اساس صالح و شایستگی است. نظر حاکم همانند عمل او 

بهای علمای شیعه از عصر غیبت تا دوران معاصر باید پیرو مصلحت باشد. ایشان همه دستاوردهای گران

خی ستحکام شأنیت تاریعنوان بنیادهای اساسی تکوین اندیشه، میراث پایدار معرفت سیاسی و ارا به

 .(212: 1935های خود پذیرفت )نامدار، نظریه
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اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسالم یک تکلیف الهی است که یک فرد در مقام حکومت و 

یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز  ،ن واجب استانامسلم هزمامداری، گذشته از وظایفی که بر هم

مامدار ز دیگران،مستقیم در برابر  صورتبه. هر فردی از افراد ملت حق دارد بر اوست که باید انجام دهد

 - 115: 1911)افروغ،  بدهد ایکنندهقانعپاسخ باید  نیز او انتقاد کند و او ازن را استیضاح و انامسلم

113.) 

 حکومتی است که هم مبتنی بر عقل است و هم مبتنی بر شرع.)ره( حکومت پیشنهادی امام خمینی

 (216: 1935 نامدار،) دو مبنا دارد:ایشان حکومت در نظر لذا 

رد های دینی موبخشی به نظام سیاسی بر اساس ارزشمبنایی برای مشروعیتکه مبنای شرع:  .1

 .است جامعه پذیرش

مبنای عقل: که همان مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی است. این مبنا برای تعیین سرنوشت و  .2

حق و میزان دخالت انسان برای تأمین سعادت بر مبنای داوری عقلی باید  رو،. ازاینسعادت انسان است

 یکارآمدی و مقبولیت اجتماع ،جایگاه مناسبی در ساختار نظامی و سیاسی پیدا کند تا حکومت

 .بیابدتری مستحکم

کننده بخش مهمی از دیدگاه سیاسی امام در خصوص حکومت یشان در کتاب والیت فقیه که منعکسا

قیه را در وجود ولی فکرد و آنمیحاکمیت قانون الهی توصیف  تحقق مشروعیت نظام سیاسی را دراست 

 ،اسالم را بداند و ثانیاً عدالت داشته باشد حاکم و فقیه اوالً باید احکام»دارد: د و بیان میدانمیقابل جمع 

حکومت  ،زیرا حکومت اسالمی ؛عقل همین را اقتضا دارد ؛از کمال اعتقادی و اخالقی برخوردار باشد

الیق  ،نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند ،قانون است

مجری  تواند حاکم ونمی ،شود و اگر نکندومت شکسته میچون اگر تقلید کند قدرت حک ؛حکومت نیست

 ،سالطین اگر تابع اسالم باشند ،«الفقهاء حکام علی السالطین»قانون اسالم باشد و این مسلم است که 

د. حکام حقیقی همان فقها هستن ،باید به تابعیت فقها درآیند و احکام را از فقها بپرسند. در این صورت
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 نه به کسانی که به علت جهل به قانون ،به فقها تعلق بگیرد یرسمبه صورت پس بایستی حاکمیت 

 (.51: 1951، امام خمینی« )مجبورند از فقها تبعیت کنند

 گیرینتیجه

یکی از بزرگترین مشکالت موجود در جامعه ما در عصر حاضر، تاکید بر مبانی غیرپویا و در نتیجه 

شرایط اجتماعی و بالطبع ناکارآمدی نظام حقوقی در مواجهه عدم سازگاری قواعد حقوقی موضوعه با 

 ای اجتماعی و نظامات رایج در دنیای معاصر است.با پدیده

هایی محدود و عمده جهت وقوع این امر ناشی از پذیرش رویکردهای خاص فقهی و البته برداشت

عه در وع است که فقهای شیگاها ناقص از این نظریات است. بررسی تحوالت فقه شیعه بیانگر این موض

ادوار قدیمی هم راستا با نظام حکومتی عمل نموده تا از این طریق ضمن حفظ شعائر دینی، امکان 

تأثیرگذاری محدود بر سالطین را جهت دفاع از حقوق عامه داشته باشند. با این حال در طول زمان، 

ین ی عطف اتأکید گردید؛ نقطه ضمن رد مشروعیت حکومت ظالم بر مقاومت در مقابل چنین حکومتی

های گیری در تحوالت پس از انقالب مشروطه تجلی یافت؛ در راستای پاسخ به ضرورتموضع

سیاسی علمای شیعه درصدد طرح نظریه سیاسی جدید برآمده و ضرورت تأسیس نظام حقوقی -اجتماعی

 نوین را بیش از پیش احساس نمودند.

ی گیری از منابع غنی خود، ضمن طرح نظریهد مستمر و بهرهفقه پویای شیعه با توسل به اجتها

ی ترسیم نظام حقوقی نوین را فراهم آورد؛ نظام خمینی)ره( زمینهتوسط حضرت امام« والیت فقیه»

طور مشخص تعیین و بالندگی و تناسب قوانین و مقررات را حقوقی که مبانی مشروعیت حکمرانی را به

 مکان، با توسل به فقه پویا و اجتهاد مستمر تضمین نموده است. با مقتضیات زمان و الزامات

تحول بنیادین در مبانی مشروعیت حکمرانی، بیانگر این امر است که فقه پویای شیعه از قابلیت و 

های کلی نظام و مؤثر های حقوقی راهبردی در چارچوب سیاستامکان تئوریک جهت تدوین سیاست

خوردار ای کشور برادی نظیر فساد اداری و ناکارآمدی نظام بانکی و بیمهاقتص-در رفع معضالت اجتماعی
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های سازی، الزم است بر برداشتگیری و تصمیمگذار در سطوح مختلف تصمیمبوده و در این راستا قانون

های نوین از مبانی فقهی امور مذکور تمرکز نماید. بدیهی است نتیجه پژوهش حاضر اثبات وجود زمینه

ی ارگانیک و ساختارگرا در فقه شیعه و قابلیت رفع بسیاری از مسائل و مشکالت جامعه با توسل پویای

به این امر است. با این حال استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود در فقه امامیه خود مستلزم تحول در 
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