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  هموست حقيقت كه حقّ نام به

  
  

  لي او كلمه    

  

 استاد هاي ديدگاه) »فردا براي طرحي «مجموعه گفتار (داريد دست در آن چه
 از برگرفته غالبا كه مجموعه، اين. دهد مي بازتاب را ازغدي پور رحيم حسن

 محصول باشد، مي شاگردان برخي دانشجويي تقريرات يا و ايشان هاي سخنراني
 سال از بررسي و نقد هاي حلقه و ها مصاحبه و ها  همايش آموزشي، يا آزاد هاي نشست

  .است امروز تا 63
 يا شنيداري و ديداري هاي رسانه شماري از درتر  پيش جلسات اين از اندكي بخش
  . دياب  انتشار ميبار  نخستين براي و تدريج به آن تر عمده بخش و شده منتشر ،نوشتاري
 برخوردار بسياري تنوع از فرمود، خواهيد مالحظه كه چنان مباحث، سلسله اين
 مفاهيم ملتقاي از وسيعي ي عرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف كه است
 تاريخ، شناسي، روان شناسي، جامعه وتربيت، تعليم حقوق، اقتصاد، سياست، (انساني علومِ
 علوم و اسالمي معارف با - كلمه جديد مفهوم به - مضاف هاي فلسفه و) ادبيات و هنر

 كه است علت بدين و گشته ارائه) حديث و تفسير فلسفه، كالم، اصول، فقه،(حوزوي
 موضوع اصلي گرايش خواننده، انتخاب حقّ به احترام و مباحث تر آسان تفكيك  براي
  . است شده ثبت آن جلد روي بر لد،مج هر

  :باشد مي چندگروه شامل »فردا براي طرحي «مباحثمجموعه 
 و اساتيد جمع در كه است هايي  همايش و ها سخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1

 با و معرفتي متنوع موضوعات در علميه هاي حوزه فضالي و ها دانشگاه دانشجويان
است شده اداير اسالمي ي انديشه تمحوري .  
 در عمدتا كه است كشور از خارج هاي  همايش محصول نيز بخشي ـ2
  .است شده برگزار گوناگون هاي دانشگاه
 هاي جمع و »بررسي و نقد هاي حلقه «در نيز تري صيتخص هاي بحث ـ3

 هاي كالس يا و دانشجويي پژوهش هاي گروه يا گران پژوهش و اساتيد از محدودتري
 يا مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي كه ها، آن از بخشي و هداشت جريان درس
البته  انتشارات از سلسله اين در. گردد مي منتشر تدريج به اينك بوده، خاصي كتاب
 الغاي و شده حذف ـ االمكان حتي ـخاص  هاي كتاب يا افراد آن نام شود مي سعي



  

 بر آن عمومي و معرفتي ةكّف و يابدن موردي يا شخصي جنبه ها بحث تا شود خصوصيت
   .بچربد اش شخصي جنبه
 هاي مناسبت و تر عمومي محافل در هايي سخنراني شدة پياده اندكي، موارد ـ4
  .است نشده يا و شده منتشر هاي مصاحبه متن يا و اسالمي و انقالبي
 و قلمي كار محصول شد، خواهد تصريح ها آن ي مقدمه در كه نيز هايي نمونه ـ5

  .است نوشتاري
 ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تري متفاوت هاي نمونه ـ6
 محصول يا و شاگردان برخي دانشجويي تقريرات و ها يادداشت واقع، در بلكه نيست
 توان مي را ها آن و است ايشان با وگو گفت و پاسخ و  پرسش جلسات ي شده بندي جمع

 انتشار زمينه اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و ها گاهديد با مرتبط غيرمستقيم،
  .است شده فراهم نيز ها آن

 بدون غالبا و گوناگون مجالت و ها كتاب ي،مجاز هاي پايگاه از برخي در تر پيش
 با بار اين! است منتشرشده ايشان از سخنراني ها ده هماهنگي، حتي يا ويراستاري هيچ
 كند مي ها آن مكتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحي «ي سهمؤس ،مولف محترم اطالع
 سنخ از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب از توضيح اين باالبتّه 
 و ويژه ويراستاري و شود مي پرداخته منبع ذكر به آن در كه شده، تأليف هاي كتاب
 است هايي سخنراني متن غالباً بلكه ؛بوده استن دارد، مكتوب كار مناسب نسقي و  نظم
 ساختار تبديل حد در خوانان، نمونه توسط مختصري بسيار ويراستاري با و شده پياده كه

 شود؛ مي منتشر ها، فاعل و فعل برخي جايي جابه و كتبي عبارات به شفاهي جمالت
  .شدبا حد اين در بايد نيز محترم ي خواننده ي مطالبه كه است منطقي بنابراين،
 سطح به ها آن ارتقاي و مباحث اين دقيق و لمفص بازنگري كه است طبيعي   
 و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بر زمان رسمي،كاري مقاالت

 چنين ،آينده در كه آن اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه همين انتشار به
  .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تر دقيق ويراستاري و بازنگري براي مجالي
   تمايل محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،»فردا براي طرحي «ي سهمؤس 

 كه است اميدوار و دارد مي اعالم نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود آمادگي و
 و رتفّك يها شعله كردن گرم و اسالم نظري مفاهيم گسترش جهت در كوچك گامي
  . باشد برداشته عمومي افكار ارتقاي
  

  شما همياري باد گرامي
فردا براي طرحي« ي سهمؤس«  
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  اشاره
گفت و شنود در   محصول سه جلسه سخنراني و در دست داريد، چه نآ
 است كه در دفاع از فقه سياسي شيعه و دكترين امام 1376اي نقد در سال ه حلقه

الب نوشتاري با ق شد و سپس در برگزار» واليت فقيه«در باب  )رض(خميني
در . به چاپ رسيد» كتاب نقد «ي هفصلنام در»  دولتنظريهفقه شيعه و « عنوان

هاي چند  كتاب از مقاالت و  راهايي آن جلسات، برخي دانشجويان، استدالل
پور ضمن   قرائت كرده و آقاي رحيم)رض( سياسي امام- نظريات فقهي منتقد
شان وارد بود  ها و نويسندگان كتاب آن  اشكاالتي را كه برال پاسخ، متقابي هارائ

شود تا توجه اصلي  حذف مي ها در اين چاپ كتاب نام آن افراد و. كرد طرح مي
. هاي موافق و مخالف باشد لب و استداللخوانندگان محترم، معطوف به اصل مط

 بازنويسي برخي ي هكرده و به ضميم پياده هاي مزبور را دانشجويان نوار نشست
بنابراين اين نوشتار را .  نوشتار موجود را سامان دادند،هاي مورد انتقاد نقل قول

و   رساله، تقرير  دانست و اينها نشستآن  ي ازيدانشجو بندي جمع توان مي
 در ها آن  الحال  وصف  كه  است  مقاالت  در نقد برخي  شفاهي  گفتاري سازيباز
   فقهي يها ديدگاه   تحريف  در جهت  اقدام  و بايد نوعي  آمده  مطلب  همين يابتدا

   بردن ال  زير سؤ  با هدف عمدتاًو شوند   دانسته شيعه ي فقها  برخي و سياسي
  در برخي )رض( امام  حضرت  ميراث ويژهه  و ب»عتشي«   سياسي-  فقهي مكتب
  .اند هديرس    چاپ  به ها و نشريات روزنامه
  

  منتظر پيشنهاد و انتقاد هستيم
»اطرح فرد« نشر - 1388بهار 



 



 

  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  
  

  فقه و تئوري دولت    

  

هنظري سازي؟  هخواني يا نظري!  

   خود، به مي كال موضع بر   مديد از صدر اسالم، عالوه هاي شيعه، قرن
  ي نظريه وجود   بعد، يعني  و اين  است  شده شناختهخاص »  سياسي ي هانديش«

 ه ، ب»دولت فقه« در شيعهخاصاز  گروهي  كه  است  بوده  برجسته يحد  
  صحنه   به جانبه  يك  كه گراني  و يا تحليل  و نيز مخالفين مستشرقين
 را  اسالم، و شيعه  در صدر  سياسي بندي  جناح  نوعي صرفاً را  عاند، تشي نگريسته
 در   مشخصكامالً   موضع  دارايابتدارا از  ناميدند زي  سياسي  گروه تنها يك

تر  نكردني تر و باور  بسيار عجيب بنابراين.  است بوده»  دولت ي نظريه « باب
  را اساساً عي شي  و فقه يز شيعه ن  افراط، كساني خواهد بود اگر از سر ديگر اين

  اگر كساني!!  ندانند  و حكومت  دولت ي هدربارخاص   ي نظريه   با هيچ مالزم



 

  فقه و تئوري دولت                  

  

14  
 

   مشتبه يكّله  را ب»قدرت«  ي ه و فلسف»دولت«   در باب ع تشي  سياسي مكتب
  يحده ر بخوانند ب دچار تطو  و همواره  كرده  تلقي  اختالفيكامالً و  و متشابه

  امهات از   كه-    آن  منشأ و توجيه و تحليل» مشروعيت «  در اصل ي حّت كه
 بدانند تا بتوانند   و متعارض  مبهمً  را تماما  فقهي اتنيز نظري -   ت اس  سياسي فقه

 فقهاء   به ربط  بي هاي نسبت  و زده  بافي ه و نظري تراشي ه نظري  به خود دست
   با زبان  آشنايي  و فقدان داني  كم و گري  از ناشي كم ناشي  دست ، اين.بدهند
  سازي  و مثله  كلمات  عمدي  يا تقطيع  از تعابير آنان همء ف و سو  مكتبيفقها
  ! در كار نباشد  بدتري ات است، اگر ني  آنان هاي رساله

   صد يا صد و پنجاه  تا همين  شيعه كنند كه   و يا تلقين  گمان كساني اگر
   سياسي قلمروي  در  و امارت  واليت باب  در  فقهي  بحثاصوالً قبل،  سال

   نكرده اجتماعي  حيات ي هحوز ينتر مهم اين  در اي  و پيشنهاد ويژه نداشته
 تحريف يا قصد و  ندارند آشنايي  شيعه  سياسي تاريخ  و  با فقه شك است، بي

  . را دارند  تايخ آن  و فقه اين 
  دنباله  ب صرفاً و   نموده  افرادي، سادگي ن چني  كه  نيز هست  ممكن البته
 فقهاءدر آثار !! » جمهور سيير« و »كابينه« يا » سياسي رژيم«   چون الفاظي

  اند كه  گرفته  نتيجه پساند و س ها را نيافته  و آن  گشته  و روايات يا آيات
   نداشته اي سابقه ديني، و شيعي ر درتفّك  سياسي و نظام» وله الد فقه «اساساً
  !!ست اجدا دولت  از  دين  حساب پس !!است
  

  فرد يا نهاد؟

   و اشخاص  سياسي  نهادهاي  به كه آن از  ، بيشفقهاءاگر در تعابير 
،  فقيه، عادل، ولي  چون  حقيقي  از اشخاص  باشد، بحث  رفته حقوقي، اشاره
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  و مشروط  ك ايدئولوژي  ساخت ت عّل در واقع، به ، است  شده...و  حاكم
  عبارته ب. باشد  مي  آنان  حقوقي شخصيت   در اسالم، ناظر به»حكومت«

  ارتباط.  است»نهاد« از   سياسي، بحث  حقوق حيث، از »فرد« از  ديگر، بحث
 شود زيرا   گرفته  نبايد ناديده ه حقيقي، البّت شخصيت و   حقوقي شخصيت  ميان

   حقوقي شخصيتمدار ر دائ  كه كمان حا  و وظايف  و نيز اختيارات اوصاف
 گردد و  مي  مبتني صالح ذي افراد   حقيقي شخصيت و در خارج، بر است، مĤالً

 و  حقوقي  شخصيت   افراد، واجد چنان ي ه هم  كه  نيز هست تعّل  بديندقيقاً
 و  ت خصوصي تعّله  بها حكومت توانند باشند و  نمي  حكومتي اختيارات
  ي هشوند زيرا هم  مي تقسيم  و نامشروع  مشروع ان، بهنش حاكماروش

  . نيستند حاكميت   حق  و لذا داراي طي حقيقي، واجد شرا هاي شخصيت
   كسي چه« از   بحث  همانً لزوماً  ه يا حقوقي، البّت  حقيقي شخصيت از  بحث
  ين هم ا بد نيست ام نيست» ! بايد كرد؟ حكومت  چگونه«يا »  كند؟ حكومت
  توان ، نمي» كند؟  حكومت  كسي چه« از   بحث  بدون  شود كه جا روشن
 را   مسئله  اين  نمود و پاسخ را روشن» ! كرد؟  بايد حكومت چگونه « تكليف

 و   و مفهوم حاكميت  هاي شرط   داد كه توان  مي دقته  ب تنها در صورتي
   به  بعد، نوبت ي همرتب در   و البته  كنيم را روشن» حاكميت  حق «اءمنش
  يارات و اخت حاكميت  وظايف و   احكام يعني »!كرد؟ حكومت بايد چگونه«

   همين اند، دقيقاً  شده  بحث  وارد اين  كه ، فقهاييقضااز . رسد  نيز مي رهبري
» !؟ دارد حاكميت   حقّ  كسي چه« از ابتدا   يعني؛اند  نموده  را طي مسير منطقي

  باب  در اند و سپس  نموده  او را تحليل  و حقوقي  حقيقي شخصيت  و پرسيده
)  حقوقي شخصيت(» هو حاكم  بما حاكم«  و حقوقها مسئوليتحدود و 

  .اند  پرداخته»! كرد؟ حكومت  بايد چگونه«  اند و به  كرده بحث
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پردازي هنظري ه در تقي  

   است مرور كند، روشن را   شيعه مين و متكّلفقهاء آثار   كه بر هركس
  بته اما ال.  است  داشته  دولت، توجه  ي ه مسئل  به نحويه  ب  شيعه، همواره كه

   و در قلمروي  علم كدام  كه اين دارد در   دخالت  جامعه، كامالً  سياسي اوضاع
 مباحث،   قرار گيرد و كدام  و مورد توجه  مسائلش، بيشتر رشد كرده كدام
   آن  از مسائل  بخشي  و به  بوده رد تهديد و خطر سياسي فشار و مو تحت
   به ها ورود صريح  از دوران  زيرا در بسياري  پرداخت صراحته  ب شده نمي

   بردن ال ها و زير سؤ حاكميت   عليه  جنگ  اعالم  معناي  سياسي، به  فقه مباحث
تا . شد  مي ركوب س  مالحظه هيچ  بي ها بود و بنابراين  آن مشروعيت  اصل
ه  ب  محض ي ه در تقي  شيعهي در ايران، فقها  تشيع  شدن  رسمي  از دوران پيش

  در صدر ها قبل  قرن هاي حاكميت  مشروعيت   به  راجع بردند و حتي سر مي
  !! خود  زمان  رسد به توانستند نظر دهند چه  نمي  هم اسالم
  

ت  نفي ،»دولت«   شيعي ي هنظريپادشاهي  رژيم مشروعي   

   صراحت بوده، به بازتر   سياسي  فضاي  اخير نيز هرگاه  چهار قرن در سه
   در بابفقهاء   سياسي، نظريات با مالحظات   مواقع ي هبيشتر و در بقي

   ديدگاه، نفي  اين  اصلي  ي ه هستتقريباً و   است شده  مي ، بيانحاكميت
   نبوده  شارع ي ه از ناحي  مأذون  كه  است ه بود ييها حكومت   ي ه كلي مشروعيت
   فقهي، منصوب اصطالحه  و ب  نداشته)ليهم السالمع( معصومين ي ه از ناحي و نيابت
 در   و زير هر پرچم  هر شعار و اسم  به حاكميت  اگر تشكيل.  نباشند االهي
   و بدون)ه و سلّمصلّي اهللا عليه و آل( پيامبر بيت  اهل  به  انتساب غيبت، بدون عصر

و » اللت ض پرچم« و   مقدس، نامشروع  شارع ي ه از ناحي يا عامخاص   انتصاب
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 و   و ضروري  وضوح دليله  ب شده، همه  مي خوانده » طاغوت حكومت«
   به  ايشان  نگاه  و نوع در تفكر شيعي»  دولت ي نظريه «  همين  بودن اجماعي
   نه  كه نگاهي.  است  بوده حاكميت   به مربوط   سياسي  و مسائل  اساسي حقوق
رد  دا  عملي، سابقه  و موضع  نظري در بحث ها دهها و س  قرن  بلكه  قرن يك

   شارع ي هو اجاز»  االهي اذن« را  حاكميت   شرطابتدا و از   همواره زيرا شيعه
  هر، بتعذّ  و درصورت» عصمت «  بهلهرا باالصا آن  و دانسته  مي ني دي و جعل

  و از فضاي   شده ناميده» شيعه« دليل،   همين  به و اساسا  كرده منوط» عدالت«
 و حدود االهي،   مردم  شرعي  حقوق  زيرا براي، جدا شد اسالم  بر جهان حاكم
 بر   حكومت ي ه را شايست  و هركسي  بوده  قائل  بيشتري  و اهميت حرمت
 حاكمان،   و عليه  مردم نفعه ، ب»حاكميت  حقّ «  و در باب دانسته  نمي مردم
 و   االهي  اذن  به  را مشروط  و آن  قرارداده  و سختي  بسيار پيچيده، دقيق شرايط

 و   شيعه  ميان  آغاز تفاوتاصوالً.كرد  مي  در برابر مردم  االهي  تكاليفاياد
 از   زاويه نيبود يع» حكومت «  ويژه و به» امامت « ي ه سنت، بر سر مسئل اهل
 شد   نظر، منبسط  اختالف  اين تدريجه باز شد و ب»  دولت ي نظريه« نظر  نقطه

در » امام «  موقعيت  لحاظ دليله  شيعه، ب  و فقه شيعه.  خود را يافت و فروع
   سياسي  و سپس  كالمي-   فقهي ي ه جامعه، صبغ  و مالي وقيحق  سياسي، نظام
 شناختند   شيعه نامه  را ب  شيعه  اختالف، كه ي ه حوز ن و بارزتري  يافت اي ويژه

  كه  بود  همينناميدند، دقيقا» حكومت  بر خروج« را   آن  سياسي و مواضع
و » حاكميت  حقّ« ،»مشروعيت « ي ه مسئل باب  در)ليهم السالمع(بيت  اهل پيروان

 و  عصمت« و  بودند اي  ويژه  و نظر ايجابي  موضع ، صاحب» دولت ي هفلسف«
  حاكميت  را شرط»  و عدالت فقاهت« در عصر غيبت،  را و سپس» وصايت

   و چنين  اماماني  را با چنان مكتبي   چنين توان  مي  چگونه پس. دانستند مي
 كامالً و  و حكومت،  دولت باب  در  ويژه ي نظريهكالمي، فاقد   و  و فقه تاريخ
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  ي ه شيع فقهاي !خواند؟ )فرقه ...  يا10 يا 9  به ( گو و متفرق اجمال
   فقه  محكمات ي ه گذشته، در حوز يها ده و س  هزاره عشري، در تمام اثني

 ايشان،   ميان» دولت ي نظريه«   اصلي ي هاند و هست  انديشيده گونه سياسي، يك
 در  گاه  و  و حواشي اتيي جز  در برخي  و مباحثه  و هست  بوده  و واضح ثابت
   و ضعف  بحث، يا شدت  به  و خروج  و طرز دخول  تعبير و تدوين ي هونح

  كساني كه شود  نمي ، باعث...و فقهاء   اجتماعي  سياسي طاي شر ع لحن، يا تنو
 ي ببندند و از طرفي، فقها  و ناشيانه  بزرگ  چنان هايي  شيعه، دروغيبر فقها
 و در   و حكومتي مور سياسي در ا ا و فتو  عقيده  فقدان  به ا متهم ر سلف

   تقسيمفرقه...   يا9   متأخر را بهي كنند و فقها  و امارت  واليت خصوص
  . كنند  تحميل  بزرگان  خود را بر آن  غريب عيات كنند و مد

  

  )رض(  امام ات نظري  ناميدن»شاذّ«قصد ه  بفقهاء   بهءافترا

   وقت و چه!  داد؟ نسبت   فقيهي  را به  نظري توان  مي  وقت  چهاصوالً
   يك  همچون  چيزي  مصطلح، يعني  معني به» نظريه« نظر را،   يك توان مي
 يا اظهار نظر در   روايت  يك  در تحليل اختالف!  ناميد؟» مستقل مكتب«

   يك  دانستن  يا عادل  و ثقه  آن  دانستن  يا صحيحه  و حسنه  آن  يا جرح تعديل
  ناميده!! » دولت ي نظريه« و در   سياسي-   فقهي  در مكتب ي، نبايد اختالفراو
 نظر  زيرا هر اختالف. ست اها ديدگاه   در تحليل  و غلو نمايي  بزرگ اين. شود

ه  نمود ب  مبالغه  آن حقّناميد و در »  و مكتب نظريه «  اختالف توان را نمي
 و   مورد اجماع كه را   تفكر شيعي  مشترك ي ه و هست  محكمات  كه اي گونه
 داد و   نمايش  و اختالفي  و مجمل  و هست، مبهم  بودهفقهاء  ي ه هم اتفاق

 برد  ال  زير سؤ»شذوذات«  حد در  ي چيز  را همچون  و فقه  مذهب ضروريات
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 )رض( امام  حضرت الحيل، نظر فقهي  با لطايف  بتوان  كرد تا باالخره و كاري
   فالن  داد ولي جلوه!!  در فقه سابقه  و بي د ايشان خو ي ه و پرداخت را ساخته

 در مثالً  كه (  و شيعي تفكر اسالمي  دور از محكماته  و ب امحتو  بي ي همقال
   و هتك توزي  و سرتاسر كينه  شده نگاشته»  و حكومت حكمت « باب

  در  و غربي ي  ماد يها ديدگاهو نيز ساير )  است ورزي  و حسادت حرمت
 در   دولت ي نظريه«و »  شيعي  فقهي مكتب «  يك نامه  را ب  حكومت باب
  !! جا زد»فقه

   به  دست  سياسي  اغراض  و داراي  فقه  ناآشنا با محكمات  افرادي تأسفانهم
  زنند تا ديدگاه  مي  شيعهي فقها  ناروا به هاي ها و نسبت تراشي  نظريه  چنين
 دهند و   جلوه  و متشابه  را مشكوك  و حكومت  سياست باب  در مكتبي
 آن!! »تئوري «  يك حداكثر در حد را   برند و آن ال  را زير سؤ  فقيه واليت

   مواضع ويژهه  دهند و ب  نشان ريشه و بي!! متنوع بسيار متضاد و   با قرائات هم
 در   و تاريخي  فقهي ي ه را فاقد پشتوان  فقيه  واليت باب  در)رض(  امام فقهي

 و   بسيار ضعيف اي  با ادله  و اقليتيّ  شاذ ي نظريه   و يك اي  و حوزه تفكر شيعي
  مهجور و حتي كامالً   دهند كه نشان!!  و نقلي  عقلي  متقن  فاقد دليل بلكه
   شيعهي فقها  مقابل اغلب ي ه و در نقط بوده !! امام  منحصر در شخصتقريباً
 تنها فاقد   نه كه پردازند  مي)رض( امام»  فقيه يتوال« از   تصويري آنان. است
 نيز   و سياسي يي عقال  وجاهت  فاقد كمترين  بلكه  و فقهي اي  حوزه ي هريش

ي، ي استبدادگرا  نوعي  را حاوي  آن)رض(  امام  نظرات  و با تحريف هست
كنند و از   مي  معرفي  قانون، توتاليتر و غير مردمي  محوري، ناقض شخص

  گرفته   و وام صد غير ديني  صد در  بلكه  غير شيعي  نظرات  ديگر، نقطه رفط
   عنوان  است، تحت  سكوالريزم  صريح  مروج  كه، را  و تفكر ليبرال از غرب
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ند و گير كن  جاي  جوان  نسل  در افكار عمومي شيعي»  دولت ي نظريه«
  . و پا كنند  دست والريزم سك براي!!  فقهي  توجيه  و حتي  ديني ا ظاهر پوشش

   در اين متأسفانه نيز   علمي  از اخالق  و محروم دانش  كم  معممين معدودي
زيرا . (گو باشند  بايد پاسخ  در آخرت  ورزيدند كه ها مشاركت  سازي مشوش

 از   يعني  را بگيريم اقلحد ما!) گو نيست؟  پاسخ كس  گويا هيچ در دنيا كه
ه لفان، تفسير ب  مؤ  عبارات  با تقطيع توان  آيا مي  كه كنيم   بحث  علمي اخالق
   قبيل  و اين  ايشان  از تصريحات  بخشي  گذاردن  يا مسكوت  در عبارات رأي
 نمود و  بندي  را دسته  داد و يا آنان  آنان  به  غير علمي، نسبتيهايرفتار
ر غير تحقيقي، آيا  رفتا  اين  شد؟ و قبح مرتكب»  صاحبه تفسير بما اليرضي«
 و   دينيلفان، علما  مؤ  آن گردد كه  نمي  و مضاعف  افزون  وقتي ويژهه ب

!  باشد؟  و فقهي  ديني  مضامين ينتر مهم و موضوع، جزء   بوده  بزرگيفقها
   مردم  با دين  خدا و رسولش، بازي  و افترا به  فقهيان  از افترا به  گذشته آيا اين

   ترديد افكندن  يا به  كردن گمان  و بد عين  متشر در ذهنيت  و ايجاد اغتشاش
 ...و! باشد؟  نميفقهاء  ينتر  بزرگ  و در تشخيص  فقهي  در منصوصات آنان
  و چه! ناميد؟»  و مكتب نظريه« را   نظر فقهي  يك توان  مي  وقت  چهاصوالً
  ! داد؟  نسبت  فقيهي  را به  نظر فقهي  يك توان  مي وقت

 خود بوده، و   نظر فقهي  بيان  در مقام راستيه  مزبور، ب  فقيه كه   وقت آن
  نظر  دهنده، مد  نسبت  باشد كه اي  مسئله  صورت  او، همين ي ه مسئل صورت
   شرعي ي ه ادل ال، مستند به  سؤ  اين  به  مشخص  فقيه، در پاسخ  كه وقتي دارد، و

   گفته ، چيزي...) يا  سياسي ي ه تقي نه و (فتاا  در مقام ،) يا نقلي از عقلي  اعم(
   و بلكه  مذكور، تخصيص، تقييد و توضيحي  نسبت باشد و بر خالف

 هر   به- اما اگر كساني . نشود  او يافت  در آثار فقهي ديك  مؤ تصريحات
  يها ديدگاه   نماياندن  و شاذ  بر مشكوك دال( خود را   تصميمابتدا -   غرضي
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  عاي  و اد  شبههايو الق»  فقيه واليت «  اصل نمودن  ريشه و بي )رض(امام
   را بر آنا بنابتدا و از  گرفته...)  و  شيعهي فقها  ميان  بسيار اساسي اختالفات
 كنند   و يا اثبات  چيزها را نفي  منصفانه، چه  از تحقيق  پيش  باشند كه گذاشته
 دهند و   نسبتفقهاء   كدام ا را به چيزه  نمايند و چه  را جعل نظريهو چند 
  نفعه  ب  فقهي  توجيه  و پا كردن  دست از قبيل (  نتايجي  چه سپس

و !!  تحقيق  به ، شروع!! مقدمات  اين ي ه از هم بگيرند و پس!!) سكوالريزم
ه  ديني، ب تقواي(  است  تحقيق  اخالق  بر خالف كم  نمايند، اين، دستااستقر
  ).كنار
  

  !مناط؟  يا تنقيح بر لفظجمود 

  هايي  تاريخ، تفاوت ، در طول» و دولت حكومت« و كاركرد  مفهوم
تر   پيچيده  علت  بهها دولت در جهان،  امروزه.  است  نموده  و اجتماعي جبري
گذشته،  يها ده در س اند كه  شده  مسائلي  جمعي، متكفل  حيات نظام    شدن

  اي هحد  و علي  مستقيم  و يا متولي شده  نمي اي، محسوب  عمده مشكل
ها،   تجارت  در برخي  ترافيكي، دخالت  ايجاد نظم چون هم(خواستند  نمي
 شيعه،  يي و روا  فقهي  در متون ذلك مع.). ..و   و پرورش  آموزش ي تصد

   شده  يا كلي يي جز  صريح ي ه اشار  بدان  مبتالبه كه  مسائل بخشي از  گذشته
 نظر   آنها مد  مناط گيرند كه  قرار مي  عام  عناوين  ديگر نيز تحت است، بخش

   ماهيت  وقتي  كه  گفت توان  مي  قاطعانه  ترتيب باشند و بدين  مي شارع
 ها دولتآن،   متولي كه(   اجتماعي كارهاي و  نيازها و ساز ترين پيچيده
 از  يكي ذيل در كم  و دست  گردند، المحاله  و تبيين دقت، تعيينه ب) هستند
  .گيرند مي  قرار شرعي  عناوين
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   اجتماعي  و مضار  و مفاسد، منافع  مصالح ي ه كلي  كه  نكته  اين  درك عدم
   مورد تشويق  از عناوين  عنواني در ذيل) حقوقي   و   از سياسي، اقتصادي اعم(

 از  يارييابد، منشأ بس  قرار مييا عامخاص طور ه  ب  مقدس يا تحذير شارع
 در   مردم  و معيشت  و اجتماع  حكومت ي هاز صحن» زدايانه اسالم « يها تالش

   سكوالر، آلوده  رويكردهاي  به  كه مذهبيوني.  و هست  بوده ادوار گوناگون
 محدود   و فردي  و عبادي  مناسكي ي ه را در چند مسئل  دين اند و عمال شده
 و   يا با آن، گزينشي  نشناخته درستيه را ب   دين  باشند كه اند، مطمئن كرده

  .كنند  مي رأيه  و لذا تفسير ب  برخورد نموده خود محورانه
   در قلمروي  امروزه  كه  مستحدث  ويژه  از مسائل در مورد بخشي

  اند، البته  نداشته  وجود خارجيگيرند و قبال  در دنيا قرار مي  حكومتي اختيارات
 و   از فحص  و پس  گشت  و فتاوي  در روايات  آن  لفظ بالدنه  بعينهه نبايد ب

 را  ، آنفقهاء يا   نشده بيني  پيشاي  مسئله  در اسالم، چنان رد كه ك يأس، حكم
   اختراع مثالً  اند و اين دانسته  نمي مي اسال  يا حكومت  فقيه  واليت ي هدر حوز
  هاي  منشأ برداشت ه، هموار»جمود بر لفظ«!! است  بوده)رض(  امام شخص
 و  عد روشنفكرمĤبي در ب  و چه مĤبي عد مقدس در ب زده، چه  و عوام جاهالنه
  بايد ديد كدام.  نخواهد آمد فريبان  كار عوام  و جز به  شده گرايي غرب
   و سپس  است  درج  فقهي، قابل  عام  عنوان  كدام  مستحدثه، در ذيل ي همسئل
  . كرد  بايد استخراج  چگونه ريعت ش  را از منابع  آن حكم

  هيچ  بدون بايد نيز اسالمي  حكومت و   فقيه واليت  ي هحوز  در ترسيم
  طاي را در شر  فقيه  و اختيارات في وظا ي هگستر گري، تحجر و قشري
  . كرد  و تحقيق كنوني، تطبيق
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  » دولت ي هنظري«و  »ءافتا  واليت«

را » حسبيه در امور  واليت« و» قضا«، »افتا «  عنوان  مثال، سه  عنوان به
شيعه، ي  فقها ي ه كلي  كه  است  عناويني اقلحد عناوين،  اين.  كنيد مالحظه
   آيا عناويني  سه اما اين.  و هستند  بوده ط، قائليالشرا  جامع  فقيه  براياجماعا

  ي هدر جامع   امر حياتي  هيچتقريباً   بلكه نيست  چنين! اند؟ ييمحدود و جز
   اين  مالك  باشند البته خارج  عنوان،  سه  همين  از شمول  كه  نيست بشري

 و   و حاكمان  مردم  و تكاليف حقوق   بيان يعني   است فقهي  مالكي  شمول، 
   است  بشر مربوط  رفتار ارادي  به  كه يي قلمروها ي ه در هم  حدود االهي تبيين
  واليت«  نمونه، عنوانه ب. گذارد  ميتأثير او   شقاوت يا  در سعادت نحويه و ب
فراتر از  ( شرعي» حكم« صدور   و بلكه  اظهار نظر فقهي حقّ »افتا

   و از جمله، امور حكومتي، به  حيات  قلمروهاي ي هرا در كلي) پردازي نظريه
  ي دارد يعن  عينيايازه  ما ب ، يكحقّ   اين  كه  است دهد و روشن  مي فقيه
 و   بوده  از فقيه  اطاعت  به  و مسلمان، موظف ع  متشر  و حكومت  ديني ي هجامع
 را  حاكميت از  اي  حوزه  هيچ تقريباً، »واليت « اين.  ندارند ت معصي حقّ

 ...و   اقتصادي، فرهنگي، تجاري  از سياست اعم( را   و همه فروگذار نكرده
  و  است ديگري ، امر» بالمباشره ي تصد « البته. گيرد فرا مي)  يا خارجي داخلي
و  (، نقالمتيقن نيز، قدر   مقام  در اين  كرد ولي  مستقلي  بحث  در آن توان مي

 و ( كه آن مگر   است  با مجتهد عادل  اولويت  كه  است آن) عقالً  كم،  دست
ر  د  حضور فقيه  كمترين بدون)  است  محالتقريباً فرض، بسيار بعيد و  اين

 و   سياسي  در نظام  و حدود شرعي  و حقوق  احكام ي ه كلي ، رعايتحاكميت
   به- » افتا  واليت « شود كه  مي مالحظه. شود  و ملت، تضمين  دولت روابط
   در واقع، نوعي-    نيز هست  و سياسي  امور حكومتي ي ه هم  شامل  كه ويژه
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امر  « در اريذگ ت در سياس  كامل  اشراف  بلكه  و استصوابي  فعال نظارت
   همان  دارد و اين  مالزمه با آن) شرعاًو  (عقالًطلبد و  را مي» حكومت
   شد و براي  مندرج  اساسي  فرمود و در قانون)رض( امام  كه  است  فقيهي واليت
  . گرفت  صورت  عظيمي  آن، انقالب تحقق
 

  »حاكميت« از   آن اپذيري ن  و تفكيك»قضا  واليت«

   فصل  هرگز به  كه  را در نظر بگيريم وتقضاو » قضا « اكنون، عنوان
   مقوالت ردد و در بسياريگ  شخصي، محدود و منحصر نمي خصومات
 ياجرا   كه  است  حدود و تعزيرات شود، از جمله، بسياري  وارد ميحكومتي

   و قلمروي  است  خود حكومت  و يا ناظر به  و دولت  حاكم  در شأنآن
   نيست  ديگر، ترديدي عبارته ب. كند  مي  حكومتيكامالً  يي را قلمرو وتقضا
  كند و لذا در هيچ  مي  حكومتي  كاري شرع، دقيقا  يا قاضي  شرع حاكم  كه

 نهاد يا   خود به ي هييقضا  ي قوه   واگذاري  حاضر به  حكومتي كشوري، هيچ
   به  متعلق قطعا كه» قضا  واليت « تيوق.  نيستند  حاكمه  از هيئت  خارج فراديا

  آموزشي  و  و فرهنگي  و مالياتي  سياسي  باشد، نظامفقهاء   در دست است فقيه
 دهد و لذا  قرار ميتأثير   تحت شدته  كشور را ب  آن  خارجي  سياست و حتي
را با »  شرعي وتقضا «  قاجار و پهلوي، نظام  در زمان  پادشاهي هاي رژيم

.  كردند  كوتاه ييقضا   را از نظام  عادلي فقها برانداختند و دست  جديت
 محتكر و   مجازات چون هم ( ييقضا   و احكام حدود شرعياز    بسياريياجرا
 در چنين هم . است  حكومت، محال  در اختيار داشتن بدون) ...و گير رشوه
  است اجتماعي   عدالت تأمين و   حكومتي  مظالم  به ، رسيدگيقضا امر  رأس
  .سازد مي درگير و  حكومت، مرتبط ي همسئل با صد در  را صد  فقيه كه
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»است  حكومتي اموري »هامور حسبي   

. گيرد  را فرا مي اي  بسيار گسترده ي هنيز، حوز» ه در امور حسبي واليت«
   به ي راض مطلقاً  طيي شرا  در هيچ  شارع اند كه  دانسته  اموري  را شامل  حوزه اين

   و اجتماعي  حكومتي  امور مهم  كدام  بايد ديد آن حال. ها نيست  آن ترك
   واليت ي ه از حوز باشد و بنابراين ها مي  آن  ترك  به  شارع، راضي  كه است

 و   در امور سياسي  حكومت آيا روال!  است؟  خارجكامالً عادل،  مجتهدان
 و   مردم  و اخروي  دنيوي ر سرنوشت د طور قاطعه  ب  كه  و فرهنگي اقتصادي
   در اين  االهي  احكام  دارد و آيا انجام  دخالت  ايشان  و معنوي  مادي در حقوق

   نظام آيا اصالح! ست؟ اها  آن  ترك  به  راضي  شارع  كه  است قلمروها، اموري
  احكام   همه  با اين...و   اقتصادي  و عدالت  و فرهنگي گذاري  و قانون آموزشي

   را به  شارع، همه  كه  است  و سنت، اموري  در كتاب  شرعي  و متراكم دقيق
  ي ه كلي  شامل  از منكر كه  و نهي  معروف آيا امر به!  است؟  خود گذارده حال
 ) است  نكرده ها سكوت  حوزه  در آن  اسالم كه(  و فقهي  اخالقي هاي حوزه
يابد،   مي  جديد، توسعه  حكومت  و تشكيل نظام   يك  براندازي حدباشد و تا  مي

  لذا خارج و » شارع  رضايت عدم و  رضايت«  ي ه ازحيط  خارج  اموري همگي
   در عصر غيبت  شيعهي فقها  كه  است اين! است؟»فقهاء   واليت ي هحوز« از

  كه اند كرده  را در عصر خود شمارش» حسبيه امور  اقل حد« و تقيه،  و فترت
  سرپرست  بي يي جز  و ساير افراد و اموال  ايتام  سرپرستي  چون  اموري شامل
 اما .دادند  نمي  نشان  چنداني ها حساسيت  بدان  نيز نسبتها حكومت و  بوده

اند   نياورده  ميان  به  امور، سخن  اين  براي  ابدي سقف و اكثر حد از فقهاءهرگز 
 و  ندارد  خصوصي  متولي  كه  اموري ي ه كلي را شامل آن ،فقهاء از  و بسياري

 گيرد، مي فرا را )حكومتي جمله، از و(  واجتماعي سرتاسر امور عمومي
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 را  اجتماعي و  مدني  هاي عرصه ي هكلي در  فعال حضوري كه اند دانسته
  .طلبد مي

  

   در دولت دولت ،» حسبه واليت«

   و اين است »سالمي و ا  شرعي حكومت«، در اصل، حسبيه امور  متولي
   و مشاورت  با مباشرت  البته  كه  است  فقيهان  و وظايف  واليت امور در تحت

 و   و رهبري  اشراف  و متخصصان، اما تحت  فن  كارشناسان ي و تصد
 در   علمي  مديريت  نوعي  يعني؛ گيرد  بايد صورت  فقيهان  كلي گذاري سياست

  نامشروع يها حكومت   كه اما در دوراني. ت اس  فقهي  و احكام  اهداف ذيل
، بر )باشند  نمي  دين  احكام  تابع  كه كراتيكو و دم  از ديكتاتوري اعم(

شود   مي  خارج  فقيه  قدرت  از دسترس امور، عمال  از اين  مهم  بخشيسركارند،
 و محدود   اندك گرچه باشند،  مي  در دسترس  همچنان  ديگر، كه  بخش ولي
   اموال  تكليف و تعيين) ...و   يتيمان، مجانين(  سرپرستان  بي  حال  رعايت مثل
   شوند و لذا وقتي  و ضايع  مانده  نبايد بر زمين وجه  هيچ  به...و  صاحب بي

   بخش  نباشد، آن  تعويض  يا قابل  اصالح  قابل و فعال  بوده حكومت، نامشروع
  توان  گردد و لذا ميا است، بايد ادا اد بل قا  كه  و اجتماعي  عمومي فياز وظا
 و  في وظا ي ه هم  اسالمي، شامل در عصر حكومت»  حسبه واليت « گفت

 نامشروع، در  يها حكومتباشد و در عصر   عصر مي  حكومتي اختيارات
 و   است  عادلي فقها توسط»  در دولت دولت «  تشكيل  نوعي  معناي واقع، به

  يها حكومت در عصر فقهاء   برخي چه آن  پس. گردد  هرگز نبايد تعطيل
   در وسع باشد كه  امور مي  اين  اما حداقل اند، درست  ناميده حسبيهجور، از امور 

  اسالمي  صالح  حكومت  فقدان ي ه بهان زيرا به.  است  بوده  ايشان و توان
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   مقدور است كه آنها   حتي-  و حدود   و حقوق في وظا ي هاند هم توانسته نمي
 و   را عزل  حاكمان  حتي توانستند  فقيهان، هرگاه ان كنند و لذا هم  را تعطيل- 

  لي و اوا  صفويه ي ه از دور  بخشي همچون( كردند   و تنفيذ يا تعويض نصب
 حدود و تعزير ياجرا و   قضاوت خود مستقالستندتوان  مي و هرگاه) قاجار

  كردند و هرگاه مي)  مالي ي ه و جريم ام و اعد  و تازيانه  رجم يحّت(
   امام  سهم نامه  ب  اجتماعي ي ه و در امور عام  گرفته  شرعي توانستند، ماليات مي

   و سياست توانستند در مناسبات  مي كردند و هرگاه  مي  مصرف...و  و زكات
  با ساير كشورها  رابطه  يا وصل  و دستور قطع  نفوذ كرده خارجي، اعمال

و  »قضا«  ي هشد، وظيف  مي جا كوتاه   از همه  دستشان  وقتي  البته...ودادند  مي
   بود و حتي ايشان، خارج   قدرت ي ه از حوز»حسبيهامور « از   اعظم بخش
   درجات  ضرورت، تنها به  امور را نداشتند، از باب ي ه در هم»افتا«  امكان
   شخصي، سرپرستي  المالك  مجهول الامو ( حسبيهتر امور  تر و خصوصي پايين
   زيرا اعمال،كردند  مياكتفا  و شخصي در امور عبادي افتاو ) ...و   ايتام
 ميسور  ايشان  واقعي، براي ي ه گستر ي ه همبا» افتا و قضا و   حسبه واليت«

و  اقتدار   ميزان اي، تابع  هر وظيفه  و انجام  واليت  اعمال  كه  است نبود و معلوم
ه  بافتا و قضا، حسبيه امور  ي ه اما حوز  است  اجتماعي طي با شرا متناسب

   چون  مسائل  و بسياري  است  و عبادي  خصوصي  فقه وضوح فراتر از يك
   و البته  است گرفته مي  را فرا منين  مؤ  عمومي  و آموزش امنيت، بهداشت

...  و  و بهداشت عمومي  زش امنيت، آمو  چون  اموري تأمين   و چگونگي مفهوم
   حقوق تأمين و   و تاريخ، متطور است  و جامعه  حيات شرايط با  نيز متناسب
   و اسالمي  مشروع  حكومت ي ه بر عهد منين  مؤ  دنيوي  و نيازهاي اجتماعي

   مكتب  اجماع  نيز به  در امور حكومتي تصرّف در جواز   و قدر متيقن است
 مراد، ،»فقيهان « يميگو  مي اند و وقتي شرايط واجد  ، فقيهان)سالمليهم الع( بيت اهل
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، »هو فقيه بما « باشد و فقيه  مي  واليت  صاحب  كه است» فقاهت«نهاد 
   حقوقي شخصيت   يكنيز دقيقا»  اسالمي دولت« و  ست ا  حقوقي شخصيت

   فقيه شخص ولي»  و عدالت فقاهت «  خود را از صفات مشروعيت   كه است
 و   حقيقي شخصيت   ميان  متقابل ي هو رابط»  تابي هم در «  همان اين. گيرد مي

و اما .  آورديم  ميان  به  سخن  آن ي ه دربار قبال   كه  است  فقيه  حقوقي شخصيت
   شئون ي ه و ادار  است  مكتبي  رهبري مفهومه  فقيه، ب  توسط  حكومت ي هادار

 و   متخصصان  مباشرت  به  و تخصصي  علمي ي هو شي  به  مردم معيشتي
  . است» فقيه ولي«   و رياست  واليت تحت   و فنون  علوم كارشناسان

  

  

  ! فقه؟  تاريخ  سياسي، يا تحريف ادوار فقه

، اگر ...و   اجتماعي-   سياسي شرايط   از حيث  شيعه  سياسي فقه  بندي دوره
  باشد، ارزشمند و  آن معرفت  شناسي معهجا و   فقه  تاريخ ي ه در حوز كاري
  نامه  آمد، نبايد ب  گفته چه چنان اما  ؛ است خالي) كامالً  نه( اًتقريب آن جاي
  هاي پردازي نظريه  ي هنام  و شجره  علم  ادوار يك  بررسي جايه  و ب بندي طبقه
  غريب  و  عجيب هاي  و ايراد نسبت تراشي نظريه   به گذشته، خود دست واقعي

  .بزنند  شيعه فقه  تاريخ  بزرگ متفكران  و  عالمان به
 و  بندي  طبقه يها مالك  قبال و بايد   است  دقيقي نيز مفهوم» ادوار « مفهوم

 و   شيعه  فقه  اركان ترين  اصلي  نفي  باشد تا به  شده  آن، تنقيح بررسي» روش«
  براي« عا نگردد كه  ادثالًم منجر نگردد و   آن  تاريخ هاي  واقعيت تحريف
   مطرح كليه  اسالمي، ب  حكومت ي ه مسئل اصالً هجري،   اول ي ه هزار فقيهان
 آمده،   ميان  به  فقهي فقيه، بحث  از واليت  بار كه اولين«يا !! » است نبوده
 از   پس  قرن در شش«و يا »  است بوده!!  هجري13   در قرن  نراقي توسط
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   سياسي  و واليت  از حكومت  شيعه، بحثي فقها  ميان قاًمطل  كبري غيبت
  ي ه آماد اصوالً، فقهاء   و ذهنيت  موجود نبوده  سياسي ي نظريه   و هيچ نشده
   چيزي ورزي، چه  يا غرض دانشي جز بي ...و!! » است  نبوده  مسائلي  چنين حل
   به هايي  نسبت  چنين ن و داد  گزاف عاهاي  و اد  القائات  چنين تواند عامل مي
 ايشان، در   فقهي  مكتوب  بحث  صفحه  هزاران  شود كه  بزرگييفقها

 حاكم، سلطان،   چون هايي  واژه  كه اذهاني!!  است؟  و تحقيق  علم  اهل دسترس
 حكومتي،   از منكرات  و نهي  معروف  شرع، قاضي، امر به امام، حاكم

  ي ه ماليات، اقام  و صرف  حدود، وضع ي ه وسيع، اقام هاي وت، مالياتقضا
 يا   شروع  به  و حكم  حج  حكومتي، انجام  سياسي  محتواي  با آن نماز جمعه

   آن، سرپرستي  وسيع  و سياسي  و اقتصادي  با آثار اجتماعي  ماهيقضاان
   اجتماعي، تضمين  عدالتياجرا در جامعه،   خصوصي  متولي  بدون هاي بخش

 و   حكومت ي ه با مسئل ربط  را بي  اسالم  احكامياجرا و   اسالم نشر معارف
   سياسي  مضامين  درك قدرت  اصوالً   اذهاني بينند، آيا چنين  مي  سياسي واليت

   در اين  اظهار نظر علمي ي ه حلق  ورود به حقّ منطقاو آيا !  را دارند؟ فقه
  آيا اين و!  داد؟ فرادي ا  چنين  به توان  را مي  و دقيق  ظريف مباحث
  ! آشنايند؟  سياسي  حقوق مضامين  ترين ييابتدا  با نويسان مقاله
  

  تر  افزون افيت شّف؛ اخير  قرنچهار   سياسي فقه

شود و فشار   مي  تشيع تبديل  به ايران  رسمي  مذهب  كه  صفويه ي هاز دور
 يابد  مي  تخفيف ايشاني ا و فقه  شيعيان  عليه  در ايران نظامي  -  سياسي سنگين
  يابد، متون تر مي  صريح نسبتاً   اظهار نظرهايي  امكانتدريجه  بشيعه و فقيه
تر و ريزتر و   واضح  و حكومت، تا حدودي  سياست ي ه شيعه، با مسئل فقهي
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   و رقيق  تقيه، تا حدودي، تسهيل شرايطكنند زيرا  تر برخورد مي صريح
 اخير،   در چهار قرن  كه  است اين. شود  نمي  منتفي كامالً  گردد و البته مي

اما .  است تر شده تر و شفاف  علني در مواردي  نيز  شيعهي فقها  سياسي فتاواي
   گمان  يا حتيعا  اد  كه  است توانسته  نمي هي نيز، فقي  دوران  از اين هرگز، قبل

 و   امور حقوقي بدر با   اسالم  و حكومتي  سياسي  احكام  باشد كه كرده
   يا تعطيل ، در عصر غيبت، منسوخ... و  و عبادي ييقضا و   و فرهنگي سياسي
   احكام  و مجري  نبايد تابع)عليه السالم( معصوم  در غيبتها حكومت و  است

   و عدالت  اسالم  احكامياجرا و جهال، در   باشند و يا فساق  اسالمي اجتماعي
  !!...اند شرايط واجد   و فقيهان  عدولي بر علما اجتماعي، مقدم

   كه  است در تفكر شيعي»  دولت ي نظريه« هر   اصلي  از اركان اين
   آشنايي  اين» بودن اجتهادي« باشد و   شريعت  به شنا و ملتزم بايد آ حكومت
   به  كه  است  تعذر آن  دارد و تنها در صورت االمكان، ضرورت نيز، حتي

   چنين ي ه و ادار شود و تشكيل  مي تنزل) منين  مؤ عدول ( ي تقليد ييآشنا
 ندارد و لذا   مجتهد عادل، امكان  و اشراف  و نظارت  واليت  بدون حكومتي

  البته .باشد  نمي  مشروع  و تأييديامضا و   نظارت  چنين  بدون  حكومتي هيچ
  چنين هم و   نيست  امور حكومتي ي ه در هم  مباشرت  مفهوم  بهلزوماًواليت، 
   و ميزان  اجتماعي  عيني شرايط   و واليت، تابع  و اشراف  نظارت  اين ميزان
 شرعاً و عقالً»  يا هيچ همه « ي نظريه، به اصطالح و   است  فقيهان قدرت

 و   شدهاجرا  اسالم  احكام ي هيا هم« بايد   كه نبايد گفت.  است نادرست
 آن  از نشود و حكومتاجرا   از احكام يك يچه باشد و يا   معصوم حكومت
 از   هر ميزان  كه  است  روشنشرعاً و عقالً». باشد و جاهالن  و فاسقان ظالمان
 هر   به فقيهان  و اشراف اجرا شود و واليت دارد، بايد اجرا   امكان  كه اسالم
   گاه و  عملي  مواضع  تفاوت  گردد و سر  بايد اعمال باشد  ممكن كه مقدار
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 نيز   و اجتماعي  سياسي  گوناگون شرايطدر   عادلي  فقها  اظهار نظرهاي حتي
  حد بيشتر و در   دين، هر چه  و احكام  اهداف تأمين «  اصل  همين پذيرش
  . باشد  و خواهد بود و بايد نيز چنين بوده» امكان
  

  »سكوالر - ديني« نه ،»عرفي - شرعي«

 غير   تقسيم ي معن  به ابدا فقهي،   در لسان»عرفي« و »شرعي«   امور به تقسيم
 »نامقدس و مقدس« يا »سكوالر و ديني« يا »دنيوي و ديني«   امور به اسالمي
  .نيست

الر  و سكو  غير ديني  معني  به در اينجا غير از عرف» عرف«مراد از 
  تنها در  ندارد بلكه الت دخ ، هيچ»تشريع« شيعه، در   در فقه عرف. است
. ر استّث  مؤ  و يا تفسير آن كام اح  موضوع كشف  و»يياجرا«  ي هحيط
 و   غير ديني  معني به ( امور عرفي  فقيهي، جزء  را هيچ»ا امنيت ي سياست«

   بلكه ا قلمروها، بارها و بارها فتو  در اينفقهاء و لذا   است ندانسته) سكوالر
 و   از نقلي اعم (  شرعي ي هادل   را مستند به  و آن  صادر كرده شرعي» حكم«

  وظايف   برخي  و مباشرت ّي  تصد  كه گفتيم  بارها البته. اند كرده) عقلي
 ندارد فقهاء   به سياسي، اختصاصي  وظايف ياجرا و   ايجاد امنيت  به مربوط
  حقّ شرعاًكارشناس،   غير فقيه  در كار باشند،  اصلح  اگر كارشناسان بلكه
   عامه  مصالح  و تفويت  شرعي  تكليف  تضييع  را ندارد زيرا به هاشر بالمب ي تصد
 و   را گفته  شرعي  تنها بايد حكم  تخصصي، فقيه انجامد و در موضوعات مي

 سدسازي،   كه عا نكرده  اد  فقيهي  هيچمثالً. كند) استصوابي(  نظارت
احي،   جر ا و انجامه كارخانه   بيمارستان، خلباني، مديريت ي هكشي، ادار جاده

   عمومي قصد ايجاد امنيته  ب  كه  امور ديگري...وها   در خيابان  شبانه كشيك
   گيرد ولي  صورتفقهاء  دست  است، بايد به...و   و بهداشت  آموزش تأمينو 



 

  فقه و تئوري دولت                  

  

32  
 

  كساني !اموركجا؟  اين   بودن ديني غير و  بودن  غير شرعي عاي  كجا و اد اين
  طرفداران واليت به و   كرده ربط، مغالطه  بي عاي  دو مد ين ا اند ميان خواسته
ه  ب اسالمي جمهوري   نظام كه آن  حال بدهند، را  عجيبي  هاي  نسبت چنان فقيه،
  را )رض(امام  حضرت حكومتي  روش و »فقيه  واليت« معاصر ي هنمون  عنوان
 معني به »فقيه  واليت«  كه اند ديده واند  كرده  مشاهده  كه است  سال 20
 »فقيه«  و خلباني  و مهندسي جراحي و افسري و نجاري يا » فقيه طبابت« 

   كه  است ، كافي»مقوله «  يك  بودن  و شرعي  بودن  ديني براي. است نبوده
 ندارد   باشد و ضرورت كرده  آن، اظهار نظر  و احكام  در مورد آن شريعت

  البته.  باشد  كرده آن يياجرا و   مستقيم ي  مباشر تصدلزوماً را نيز   فقيهان كه
 و بايد   است فقيهان   نيز در تخصص  آن  مباشرتلزوماً   كه  است مواردي
   نيز به  گيرد و مواردي  صورت  ايشان مستقيم   يا اذن ي  تصد  به االمكان حتي

  . بيابند  وضعي  چنين  است  ثانوي، ممكن عناوين
  

   فاسد  افسد به و دفع   اهداف بندي درجه

   مسلمان سلطان« يا » مجريه ي قوه«، »دولت«   در باب  است در اينجا الزم
  :گذاريم  بعد وا مي  را به  آن  شود و تفصيل  داده  اجمالي ، توضيحي»شوكت  ذي

   هر چهياجرا گفتيم،  چه چنان است،   بودهفقهاء   اصيل  هدف چه آن
   و حقوق  عدالت تأمين و   و حدود االهي احكامتر   و دقيقتر كامل بيشتر،
  يها ارزش و   اسالم تر معارف  وسيع  و نشر هرچه  و جمعي  فردي شرعي
  ي  و تصد يياجرا امور ياجزا  ي ه جزء در هم  جزء به  دخالت  است، نه اخالقي

ها  ها و حرفه  ساير تخصص  و تعطيل  فن  اهل جايه  ب  و معاشي امور تخصصي
  .ها  مشورتو
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 و حضور  حاكميت مقدس،   اهداف  اين تأمين   براي  حالت بهترين
 و در عصر   است)عليه السالم( و علي)صلّي اهللا عليه و آله و سلّم( پيامبر  چون معصومين

   حكومت شرايط واجد   مدير مدبر كه  عادل  فقيه  و واليت غيبت، اشراف
   كه  است آل، آن  ايده شرايطتر از  يينپا. باشد  مي  جايگزين است، بهترين

 ،باشند مي»  اليد مقبوض« و فقيهان،   نيست  عادل فقيه »يد« اگر در  حكومت
   مجتهدين  و تابع  و عالم  بيشتر، عادل  غير فقيه، هر چه  حاكمانكم دست

 غالبا   كه  عادي شرايط در  چنين هم .تر باشند  اصيل، نزديك  هدف باشند تا به
 و   عقل  حكم  بهفقهاء  ، است  و عيني  اجتماعي  و اهم، تزاحم  مهم  مصالح يانم

 نظر داشتند،   مد بينانه  را واقع  عيني شرايطكردند و   فاسد مي  افسد به شرع، دفع
   كه آن  به شرط نيز » مشروطه جمهوري« يا » مسلمان سلطان«  لذا با حكومت

   و تا حدودي  سپردهفقهاء   و رهنمودهاي حيا و نص  اظهارات  به گوش  اجماال
   مصلحت  دهند، از باب  عادل فقيهان -  يا زياد   كم-   گاهي  گاه  نظارت  به تن
   اين اند ولي كرده  نيز هايي  و همراهي  و ضرورت، همكاري  اسالمي ي هجامع
  يا نظام و   دانسته  سالطين  آن حقّ را   حكومت  كه  است  نبوده  معني بدان

   تلقي»مشروعيت« قيد و شرط، واجد را بي   جمهوري  يا هر نوع پادشاهي
  !اند شده   و يا درباري كرده مي

  

   امر فقيه  تحت ة مجري ي ه يا قو»شوكت  ذي سلطان«

يا » حاكم«   مفهوم ، بهفقهاء  در لسان» سلطان«  ي ه كلم چنين هم
   غير فقهي  و مصطلح  حقوقي  مفهوم  بهلزوماً و   است كار رفتهه ب» حاكميت«
  ون ديگر، در مت ت عبار اند به  نظر نداشته» پادشاهي  و نظام شاه«   يعني آن

  و حاكمان   سياسي ، دولت، نظام» سلطه صاحب«   مفهوم  به»سلطان«فقهي، 
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  و  سلطان عمال خارجي،   در مصداق البته. » مصطلح سلطنت «لزوماً   نه است
  . است  ديگري  مطلب اند و اين  بوده  و پادشاهان  سالطين  همانحاكم،
  آن گفته، مرادش  سخن» مسلمان شوكت  ذي سلطان«قيهي از  اگر ف پس
  صاحب  هاي حاكميت« با  شيعه، آل  ايده  وضعتعذّر   در صورت كه  است
اهر  رفتار يا ظ مواردي در هم  اجماالو   كرده مسلماني  عاي اد  كه »قدرت

   برخيياجرا و   از عدالت اقليحد  تأمين   براي توان اند، مي  داشته مسلمانانه
   نگردند، نه  تضييع كليه  ب مصالح ي هتا هم  مماشات كرد حدودي احكام، تا

 ) سياسي  علوم در اصطالح(   و سلطنتي  پادشاهي  فقيه، طرفدار نظام  آن كه آن
 يفقها  ي ه هم آرمان!! است دانسته  مي  مقدم هم»  فقيه واليت« را بر   و آن بوده

 ياجرا   سوي به توان،  مي  كهجا آنها را تا  حاكميت  كه  است  بوده عادل، آن
  گرچه  كرد  و ترغيب  حدود االهي، هدايت  و رعايت  حقوق  و احقاق احكام
  . باشند  نيز ندانسته حقّ  و ذي  را مشروع آنان
  

   فقيه حاكميت  حقّ   به تصريح

 -   هر دليل  به-   اند كه  بوده  و سالطيني در موارد معدودي، حاكمان
 از   در بخشي ويژهه ب( موارد  اند و در اين  داشتهفقهاء در برابر   بيشتري تمكين
  خود وا  شرعي وظايف   را به  حاكمان  فقيهان، آن  برخي) صفويه ي هدور
كار ه  باند  خود، در واقع، تا توانسته ي ه مجري ي قوه   را چون آنان اند و داشته
 مسلمان،  شوكت  ذي  حاكم يعني. اند  گمارده  مردم  به  و خدمت  عدالتي اجرا

  كرده  ميايفا را » فقيه ولي«  يياجرا   و بازوي  مجريه ي قوه   از نقش بخشي
  حاكميت  حقّ   به به تدريج، فقهاء صفوي،   در دوران كه  يحدبه  .است

، فقهاء از   صفوي  حاكمان استيذان  و  اجازه  كسب  خود و ضرورت سياسي
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 و   و نماز جمعه  خراج  در باب  فقهي هاي  رساله مستقال   كردند و حتي تصريح
 حدود و ياجراو    حكومتي  شرعي  و مالياتفقهاء   واليت هاي جهاد و حوزه

   كركي  محقق  مرحوم  چون  بزرگي يه فق  نوشتند و حتي  و امور عامه وتقضا
 او   دولتي  و اختيارات حاكميت و   فقيه  سياسي  از واليتبه صراحت و علنا
  ي ه را در رسال» حنظله  عمربن ي همقبول«  حديث  يها مالكگويد و   مي سخن
  نوكند و بد  مي  و فراتر از آن، طرح وتقضا ي ه خود، آشكارا در حوز فقهي
   دارند كه»اجماع« شيعه، يفقها  ي ه هم كند كه  مي ماشات اعالم و م ترس
  نايب امور،  ي ه در عصر غيبت، در هم ا فتو  و مجتهد اهل  عادل فقيه
 از فقيه،   حكومتي  سياسي  و اطاعت  است)ص( پيامبر بيت  و اهل)جع(عصر ولي

  اتتصرّف  ابب  در  فقيهان  حكومتي  وسيع  اختيارات  به  و سپس  است واجب
   را مستند بهفقهاء  كند و واليت  مي اشاره ...و ييقضا و   و سياسي مالي

 و   كرده  آنان  االهي  و جعل  و نصب)ع( معصوم ي ه از ناحي يي روا توصيفات
 بسيار   را هم  آن ي هآورد و حوز  مي  و واليت  نيابت  بر اين  شرعي ي هادل

  اظهاراتي، چنين.دارد  مي اعالم) ر محدود و در امو يي جز و نه( فراگير
   حكومت  تشكيل  و ضرورتفقهاء  حاكميت  حقّ   رسمي شك، اعالم بي

   چون  نيز كسي  علت  همين ود و به )ع( زمان  امام  در عصر غيبت اسالمي
   به  و در اعتراض ا كرده پيد  اصطكاك صفوي  با شاه  كركي  محقق مرحوم

  ال  را زير سؤ  شاه مشروعيتكند و   مي  هجرت عاليات ت عتبا  بهحاكميت
  .برد مي

 اظهار نظر   امكانو»  يد بسط «  محض ، بهفقهاء   كه  است  روشن پس
   از شاهان  برخي اند و حتي خوانده  مي» اصلي حاكمان«صريح، خود را 

  و جنگ ها و نصب  و عزل و   حكومت  براي اند كه  را مجبور كرده صفوي
   به  مواضعي، اختصاص چنين.  كنند  اجازه كسب فقهاءاز   خود، هاي صلح
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 و االغط كاشف  جعفر ها تا شيخ  اردبيلي  از محقق  بلكه  نداشت  كركي محقق
 يا بيش،  كم  ، با غلظت)و پهلوي  تا قاجار  صفويه از دوران (...و   قمي ميرزاي
   و اقليت  عزلت  نيز در دوران قبال .اند  را گرفته  موضع  همين، بزرگيفقها

 فقهي، در   داشته، نظريات  امكان  كه  هرگاه كبري  غيبتيابتداشيعه، از 
 خود   با اظهارات كه  طوسي  مفيد و شيخ از شيخ.  است  شده  راستا ارائه همين

 و   سياسي  واليات ، انواع»حكومت« با   مرتبط  و بيش  كم  عناوين در ذيل
 عاقبت،   اخير كه اند تا دوران  دانسته  الزمفقهاء   را براي ومتي و حك ييقضا

   و مردمان  صالحيفقها  ها و مجاهدات  ايران، در اثر مقاومت  سياسي شرايط
 13   در قرن احمد نراقي  مال  چون  بزرگاني كه  رسيد  وضعي  بهشريف

  ي نظريه علنا  كه»  فقيه واليت « به نام  نظير، رساالتي  كم هجري، با صراحت
   امور دنيوي كرد، نوشتند و انتظام  مي  بيان  بيشتري  را با شفافيت  شيعه سياسي
 ها حكومت  وظايف  ي ه خواندند و هم  فقيه  با واليت تقيه، مرتبط  را بي مردم

   انصاري  شيخ  چون  فقيهي احياناً  دانستند و اگر  واجب عادل  فقيه را براي
 كرده، هرگز   استاد خود، بحث ي ه ادل  برخي اتيينيز در جز) يشاگرد نراق(

   اصل  و نفي  در عصر غيبت  احكامياجرا   ضرورت  و نفي  مدعي  اصل نفي
   اين به »خمس«   بحث  چون  خود در ابوابي  بلكه  است  نبوده  فقيه واليت
  .كند  مي  گسترده، تصريح واليت
  

  !؟) مصداقي-   سياسي ( ا صغرويي) تئوريك (  كبروي اختالف

  آنان  و تعبير گيري موضع  ي ه و نيز نحوفقهاء   يا نگرفتن  گرفتن موضع
  ي ه از ادل  برخاستهمنحصرا و لزوماً، ) حكومت چون (  مسئله  يك در باب
  ، در تشخيصفقهاء  برخي.  است  نبوده  آنان  علمي  و نظريات فقهي
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 تأثير   خود، تحت ي ه جامع  سياسي  اوضاع  و تحليل ها، موضوعات ضرورت
 و   سياسي  مسائل  به  احاطه  ميزان  چون  و شخصي  عارضي هاي محدوديت
 بسا   خود بودند و چه  شخصي  و تقواي  شجاعت  ميزان  كشور يا حتي واقعيات

   از فقدان  صحنه، ناشي  حضور در وسط  و عدم  سياسي  از مسائل  دوري كه
 مساعد  شرايط   و يا فقدان كافي  شجاعت  يا عدم  سياسي ت درس درك

 بر   و فعلي  منجز ليف تك  احساس  عدم  نيز در موارد بسياري...و  اجتماعي
  . است  نداشته  و نظري  فقهي ي هنظرها، ريش  اختالف ي هكلي  و بود خويش
  اجتماعي -   سياسي  متعدد داليله  ب  چون  كه  است  ديگر، آن ي ه ساد دليل

 در عصر   حكومت وظايف «  عنوان  تحت  و مبسوطي  مستقل ، كتاب...و
  شرايطو  وظايف و حدود و   اختيارات ي ه كليياستقصا  ، در مقام»غيبت
 در   فقيهان لبشد، اغ  نمي  آثار فقهي، بحث ي ه، در همحاكميت و  حاكم
   و بحث  درس اي بر  آموزشي  و مقتضي يف، ضرورتال يا ت  تدريس ضمن

   مهم، متعرض  مباحث  بسياري  و به  نيافته»واليت«   كتاب مزبور و تدريس
   در ذيلمثالً ، نمودند  بحث فقيه  ابعاد واليت  اگر از برخي و نپرداختند و نشده
  فقيه اختيارات از  ديگر يا برخي» نماز جمعه«يا » خمس«يا » بيع « كتاب
   ابواب ي هكلي  خود در  فقهي  نظريات ي ه هم ان بي مقام كردند و در چنين
  اند و بعدها هم  نبوده سياسي  حكومت ي هيا مسئل»  فقيه واليت «  به مربوط
   بر رساالت  يا شروحي  و تعليقات  حواشي عنوانه  فقهي، ب هاي  رساله معموالً
 اوينو عن  از همان سيره تبعيتو ناچار به شود  مي  پيشين، نوشته  فقهي مهم
   كشور، دچار تحوالت  سياسي شرايط   اخير كه و اما در يكصد سال. بود

  ي ه و وارد مرحل  يافت  نيز تغييراتيفقهاء   بحث ي هنحو  گشت، اساسي
  . شد جديدي
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   بازتاب و برخي   داخلي  برخي د كهافتا   مهم  اخير، چند اتفاق ي هدر سد
  ي هرا نقط»  مشروطيت قيام « د بتوان بود و شاي  و جهاني  خارجي حوادث
  : دانست  دوران  اين عطف
  

   معاصر  فقيهان پردازي نظريه و »مشروطه«   ديني قيام
 و عراق، با فساد و استبداد   در ايران  شيعه  بزرگيفقها  دوره، در اين

  و خواهي  عدالت  را در جنبش  مردم  درگير شدند و رهبريً مستقيما  شاهي
. كردند نشيني  عقب  را مجبور به  سلطنت  گرفتند و دستگاه ذمه مي، براسال
 از   شاه  امتناع  و در صورت  حكومت  و تعديل  اصالحابتدا آنان،  هدف
   تحول  با يك  دوره، مقارن اما اين.  بود  مستبد  شاه پذيري، حذف اصالح
  بود و در اروپا و گذشته   فرانسه  از انقالب حدود دو دهه.  نيز بود المللي بين

   اقتصادي  علل  بود كه آغاز شده   پيشين هاي  سلطنت  تضعيف آمريكا، موج
  هاي  رفرم  چون  و ديني  فرهنگي داري، و علل  و سرمايه  ظهور بورژوازي چون
 و  اليزم، ليبراليزمناسيون.  داشت  ديگري  علل...و   مسيحيت  درون مذهبي
 ساختار   از حيث به ويژه   جديدي  و مقتضيات ده پديد آمداري سرمايه

   نظارت ها و اعمال  در سلطنت  تحول  نوعي  آن ي ه از جمل  كه  داشت حكومتي
 انگليس، يياز سو . يافت  تحقق  در چند كشور اروپايي  شاهان بر قدرت

   استعمارگر در آسيا، آفريقا و آمريكاي  اصلي يها قدرت و فرانسه،  روس
 با  زمان و هم بودند » اسالم ي ه شد  تضعيف جهان«  به ويژه و  نالتي

   تسخير كشورهاي  خود را براي  و سياسي  فرهنگي نظامي، پيام لشكركشي
  سلطنت«  كه  انگلستان به ويژهكردند و   مي  تحميل  بلكه،ديگر نيز صادر

بود، از   شده »جمهوريت«  وارد  كه كرد و فرانسه  مي را تجربه »مشروطه
   و سپس  و نفوذ فرهنگي  يا استثمار ساير ملل  اشغال  شعارها براي همين
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   به  مردم  اسالمي ي هطلبان   عدالت قيام. بردند  نيز مي  سياسي ي هاقتصادي، بهر
 امور در   و درصدد اصالح  استبداد داشت  و ضد  ستم  ضد ، ماهيتي علما رهبري

ها و نيز  ها و ظلم  و مرج ها و هرج ها و اختالس  رشوه  و نفي بستر تفكر ديني
  انگليس ويژه به  جهان  استعماري يها قدرت كشور در برابر   استقالل تضمين

 با  بايست  مي حال عين در و بود شدند، مي  ايران  متعرض  كه روس و
  طلبي  تكليف خود را با استبداد و نيز مشروطهفقهاء   اسالمي پردازي نظريه
  .كرد  مي بي، روشنغر

  
 

  گرا  اصول  و خطّ  انحراف طّخ
   شعارهاي  شد، ناگهان  گرم  شورش پا شد و آتشه  ب  انقالب اما وقتي

 گشت،   انحرافي  شعارهاي  به  بدل صريحا  به تدريج  پهلو كه  و دو مشتبه
  سلطنت «  به تبديل»  اسالمي عدالت « ي ه مطالب  بحث  و عاقبت درگرفت

، »مشروطيت «  با اصل علما ذلك مع شد   آن  انگليسي از نوع» روطهمش
 بر  پهلو را حمل  و دو  شعار مجمل  و اين  نكرده  و بدبينانه برخورد دفعي

 و فساد و استبداد است،   ظلم  درصدد رفع كه  اسالمي   و با مباني  نموده صحت
   وابسته ن مراد جريا د كه ش  روشن به تدريج   و سازگار يافتند ولي  جمع قابل
   غير از مراد مردم ، چيزي»مساوات« و »آزادي« و »مشروطيت« از   غرب به

  هاي رگه   شهيد، اين نورياهللا   فضل  شيخ  چونفقهاء  برخي.  بود  دينيو علما
 وابسته، جدا شدند  چيان مشروطه   و از صف  كرده تر كشف  را سريع انحراف

 -   را  فاسد، اوضاع  افسد به  دفع علما و مراجع، از بابتر   عظيم  بخش ولي
 كردند  يافتند و سعي  مي  مستبد  شاه  فردي حاكميتبهتر از  -   بشود هرچه
ر را د» جمهوريت« و بعدها  كراسيو مشروطيت، آزادي، مساوات، دم مفهوم
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  ي ه كنند و در حوز  و اصالح»باز تفسير« و فقهي،   اسالمي  مفاهيم ذيل
  .ها بزدايند  را از آن  الحادي  اسالمي، مباني ييمعنا

   رفته  انگليس، رفته به ويژه   استعمارگران  انحراف، با حمايت اما جريان
علما و   به دست و استبداد   سلطنت  كه  شد و وقتي  تقويت طلبان  مشروطه ميان
 كار را در  زمام  آمد، ناگهان  در مي  بود و از پاي  شده  تضعيف كامال مردم

 يعلما  ساير  كردن  و منزويهللا  فضل  شيخ ربودند و با اعدام آخر  لحظات
   به شاه   و محمدعلي  و روس  انگليس  را با توافق خواه، استبداد قبلي  مشروطه

. كردند   تبديل  استعمارچيان  مستقيم ي ه سيطر دارتر و تحت استبداد ريشه
   كه  وابسته  روشنفكران  كه  دريافت به سرعت، هللا  فضل  شيخ  چون فقيهي
   چون ي و استعمارگران، از كلمات  قاجار بودند و انگليس  از درباريان اغلب

 و » قوا تفكيك«، » بشر حقوق« و »مشروطيت« و »حريت« و »مساوات«
 و   و استقالل  آزادي تأمين  ، نه» عمومييآرا« و »قانون« و »وكالت«

 از محدود   هدف، حتي  بلكه  است  اسالمي  احكامياجرا   و نه ن ايرا پيشرفت
   منافع  نفع  كشور به  سياسي  قدرت و بازسازي  از دربار  گرفتن  شاه، باج كردن
   بود زيرا همان  درست بيني  پيش اين كه  داد  نيز نشان  و زمان  است خارجي
   و دربار قاجار، معامله هها، با شا  طرفدار مشروطه، در كنار روس انگلستان

   و آن  خود تقسيم  را ميان  ايران،  كنار آمد و اشغالگران  با آنان كردند و شاه
  ي همشروط «  نداي  را كه  نوري  كردند و شيخ  تكه  و جنوب، تكه را از شمال
 طرفدار   بزرگ دار كردند و آخوند خراساني، مرجع سر داد، بر» مشروعه
 از   رساندند و بسياري  قتل  بهاحتماال   مرموزيبه طرز  را نيز مشروطه

 ضد استبدادي، در دربار   شعارهاي رغم عليخواه،   مشروطه روشنفكرنمايان
 قاجار و   سلطنت هاي  پايه  تحكيم  حضور يافتند و بهبعداحضور داشتند يا 
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   انگلستان هبه ويژ -    نفوذ استعمارگران  جا پاي تأمين  به ويژه و   پهلوي سپس
  . پرداختند- 

  
   دو پهلو  از شعارهاي  اسالمي تأويل

 شيعه، اما   و مراجعفقهاء از   عظيمي  و بيص، بخش  حيص در اين
 نكنند و   و دفعي  و تعابير دو پهلو برخورد سلبي  الفاظ كوشيدند با اين

ها بر   حوزه ن را در اي  اسالم  با احكام  جمع  و قابل  مثبت االمكان، نكات  حتي
 و   موارد غير اسالمي  يا نفي  در اصالح  استوار كنند و سعي  اسالمي مباني
 بشر،   از مشروطيت، آزادي، برابري، حقوق  نمودند و تعابيري آن ليبرالي

 و  ليبرالي تعبير از غير  كه كردند  عموميي آرا و   قوا، وكالت قانون، تفكيك
  .بود آن  الحادي

 نمونه،  به عنوان بودند و   تهرانيعلما و   نجف نان، مراجع آ ي هاز جمل
   پرداخت  بسيار دقيقي  فقهي پردازي نظريه   به  باب  در اين نييي نا عالّمه  مرحوم

 از  نسبتا   كه پذيريم  مي جهت را از آن»  مشروطه سلطنت «  كرد كه و تصريح
 اسالم،  هايي ن هاي آل  ايده و لذا با تر بوده  مفسده كم»  استبدادي سلطنت«

  حاكميت است،  آل  و ايده  مشروعاصالتا  چه آن  اال  دارد و  كمتري ي هفاصل
   است شرايط واجد   عادليفقها   او يعني  و وكيالن اننايب   و سپس)ع(معصوم

   از باب كند ولي  مي  اصلي، دفاع  آرمان به عنوان، » فقيه واليت« از اصريحو 
   افسد به  دفع  و تقيه، و از باب  و ضرورت  زمانه شرايط  اقتضائات  رعايت

   مجلس  قانون  و محدود بهعلما   نظارت  تحت  مشروط  سلطنت  به فاسد، تن
 در   ممكن  تنها راه دهند و اين مي)  باشدعلما   نظارت  تحت هم  آن كه(شورا 
   مجلس، حاضر شده  و هم ه و شا  سلطنت  هر حال، هم  بود زيرا به شرايط  آن
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بگيرند » فقهاء  اذن« خود را از  مشروعيت بدهند و فقهاء   نظارت  به بودند تن
  ي همشروط«، طرفدار علما  ي هبنابراين، هم.  بود  بزرگي  پيشرفت و اين

 كيئال  و  غربي ي ه از مشروط  از استبداد و نه ، نهيك هيچبودند و » مشروعه
 و مراجع، همه، طرفدار علما و ساير  نييي و ناهللا   فضل شيخ نكردند و  حمايت
دانستند   مي  بودند و همه  عادليفقها   نظر و واليت  تحت  اسالمي حكومت
  دفع«   و همه، خود را مجبور به  است آل، كوتاه  ايده  اين  از تحقق دستشان
   و تصميم وضوع م خيص در تش  بود كه  ممكن ديدند، گرچه  مي» فاسد افسد به

 جريانات ديگري، و بداند ها را افسد و روس»  شاه محمدعلي« سياسي، يكي
  . را خواهي آزادي شعار با انگليس  به  وابسته  گراي غرب 

  مفاهيم»  كردن اسالمي «  گفتيم، به چه چنانني، يي نا  چونفقهاء  اغلب
 و »طلبي مشروطه« و »خواهي آزادي« از   اسالمي وجه  زدند و  دست وارداتي

 فقهاء از   كردند و بخشي  دفاع مقوالت  و از اين تبيين  را»خواهي مساوات«
   دركشورهاي  خاصي  الفاظ، بار فلسفي  اين دادند كه  مي  نوري، توجه  شيخ چون
  ييگو  متشابه  بهابتداشوند و نبايد از   نمي  ترجمه، بومي  دارند و با صرف غربي
هند و   و سپس   و روسيه  در انگليس  كه خواهي   مشروطه  و موج  دهيم تن

 و نيز  نظريخاص    مباني  به  برخاسته، مسبوق...وو مصر  عثماني ي هتركي
   و شرق  اسالم  در جهان غرب هاي  امپراتوري  و سياست عمليخاص   اهداف

 از  يك هيچ  هو البت.  برخورد كرد  ترجمه، محتاطانه  موج باشد و بايد با اين مي
 و » االهي وظايف «  ميان  منافاتي  بزرگ، هيچيفقها و ساير   و نوري نييينا
   و تعيين  مقدس، بيان نيز شارع  را  حقوق ديدند زيرا اين نمي » مردم حقوق«

  . بود  و فقهي  ديني  بحث سال هزار  از  بيش  به  بود و هر دو مسبوق كرده
  براي!!  شيعه  در فقه  تالش ني، اولينيي نا كوشش « اند كه عي  مد  كه كساني
   فقهي ي هرسال» رود شمار ميه  ب  مردمي حقّ و   االهي ي ه وظيف سازگاري
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»  و تكليف حقّ « اند و مفهوم  يا نفهميده  را نخوانده  مشروطيت در باب  نييينا
اند،  ردهك  باور) شيعه  در بستر تفكر االهي و نه (  غرب ي را از منظر ماد

 هللا  شيعه، آيت  بار در فقه ولين ا براي«: اند كه عا كرده  اد  همينان چه چنان
 اجتماعي امور  فشرد وتدبير  پاي  و سياست  ديانت بروجردي، بر امتزاج

  »!! كرد اعالم فقيهان وظايف جزء  را  اسالمي ي هدرجامع
   با تاريخ نويسان  مقاله  برخي  اطالع  اقوالي، ميزان  چنين رود نقل  مي گمان

 و  ها در ايران  قرن  و اتفاقاتفقهاء و علما   و نظرات  شيعه  فقه  و مضامين اسالم
  !! باشد  كرده  روشن محترم العرب را بر خوانندگان ة و جزير  و لبنان عراق

   سياسي ي نظريه   ركن  يك  بيفزايند كه  ادعا را هم  اين  كه به ويژه
 حكومت،   تشكيل  را بدون  اسالم  از احكام  مهم بخشي « كه اين  يعني، )رض( امام
  است»  و سياست  ديانت  امتزاج ي نظريه« از  ، برگرفته» كرد  پياده توان نمي
  گذاري  پايه  ايشان  بار توسط  و اولين  بوده  بروجردي آقايخاص   ي نظريه  كه
  !!! است شده
  

  فقهاء   اجماعي هدف ،»حكومت«  كردن اسالمي

 يا   موجه  گوناگون  علل  ضد شاه، به  در انقالب كه  ناآن   فقيهي، حتي هيچ
 و   شدت و با آن -   در صحنه)رض( امام  حضرت  از نوع غير موجه، حضوري

   مطلوب» حكومت  كردن اسالمي«  بودند كه ن  نيافتند، منكر آن-  وسعت
   صورت عدل، در  حكومت ي ه و اقام م با ظال  علني  و مخالفت  است شارع
 يا   بود، در امكان چوني اگر چند و.  است  واجب و مردم  بر فقيهان امكان
   بر مصاديق  شرعي  عناوين  و تطبيق  سياسي شرايط   و در تحليل  امكان عدم

   استثناييبه طرز   امام  كه  شخصي خصوصيات  برخي  بود و نيز به خارجي
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  شد نه  مي  در كشور پديد آمد، مربوط  كه اي  ويژه شرايطبود و ها  واجد آن
   را مشروع  شاه  و رژيم  غير سياسي كامال   را ديني ، اسالمفقهاء   برخي كه آن

  . باشند دانسته
   اسالمي  حكومت  و اختيارات  فقيه ي ه مطلق  واليت  چون  در مواردي البته

 و   بوده  نظرهايي  ديگر، اختالف  مصالح بر  مصالحي  و تقدم در عصر غيبت
 از   ناشي  از آن  و بخشي است -   اي  ريشه  و نه-    فرعي  اختالفاتي  كه هست
   از مستحدث  خود ناشي  كه ها است  در حوزه  بحث  تنقيح  و عدم سابقگي كم
 اختالفات،   اما اين،باشد  مي  اسالمي  حكومت يياجرا از ابعاد   برخي بودن
   زمان  هرچه  كه به ويژه .ت اس بوده)  و اصولي  كبروي و نه(   صغروي اغلب

 در مورد   و فقهي  فرعي هاي پردازي نظريه در   بيشتري گذشت، تقريب
 مثالً.  در عصر غيبت، پديد آمد  اسالمي  حاكم  و اختيارات  حكومت قلمروي
   را داراي  حكومتي كام اح  و برخي  حكومتي هاي  ماليات  وضع  آقايان برخي
  هاي  تصميم  اين مشروعيت  دانستند و بعدها خود به  مي  شرعي مشكل

  كه اينبنابراين، از .  كردند  اذعانشرايطال  جامع  فقيه  واليت  در ذيل حكومتي
 شد، هرگز نبايد   ديگر، رهبري  فقهاي  و نه)رض( امام  توسط  اسالمي انقالب
 بود و   از دين اي  ويژه  فردي  تلقي  داراي استثنائا )رض(ام ام  كه  گرفت نتيجه
   فقيهان  براي  و واليتي  دانسته  و حكومت  را جدا از سياست ، دينفقهاء  ي هبقي

   در بحث  اسالمي  از حكومت  كه  است  شيعه  فقيه امام، اولين« نبودند و  قائل
   حكومتي  احكام ي ه اقام وجوبو بر !!  است  آورده  ميان  به  خود سخن فقهي

   كه  است  بوده  در تاريخ  فقيه  نخستين  ايشانمثالًيا » !! است  فشرده اسالم، پاي
  اي  و سابقه  ريشه  تلقي، هيچ  و اين برخورد كرده» نهاد « به عنوان» دولت«با 

  !! است  نداشته  و اسالم در فقه
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   صحيح  و درك  اسالم  جامع  امام، از جمله، همانا در درك هاي عظمت
 و شعور   و شجاعت  و اخالص  تكليفاي اد  براي  كافي  و عزم  زمانه اوضاع
  نظير نظري  كم هاي  بود و فضيلت  شيعي  و مرجع  بزرگ  فقيه  برتر آن سياسي
   در تاريخ يي استثنا  او نقش االهي   عالي ها و نيز توفيقات  و جامعيت و عملي
   نمود و در تقدير تاريخيايفا   جهان  ديني-    سياسي  تاريخ  بلكه الم و اس شيعه

  يها ديدگاه   برد، اما هرگز نبايد تصور نمود كه  خدا دست  خواست بشر، به
 و   اسالمي  محكم هاي  و از ريشه  است  بوده  ايشان  شخصي  ابداع)رض(امام

   آن هاي  و شايستگي  امام  نبوغ  به اي عده.  است  برخوردار نبوده  و فقهي شيعي
  يها ده و اي نظام  و  انقالب  نظري كنند تا مبناي  مي  صوري االهي، اعتراف مرد
   قلمداد نمايند و حساب  ايشان  توليد ذهنصرفاًرا »  فقيه واليت« و تز  امام

  آن، به تدريج و   جدا كرده  شيعي  و فقه  اسالم  او را از حساب  و نظام انقالب
   و آن  داده جلوه!!  غير اسالمي  ايران، و حتي  و اجتماعي  تاريخي اي را حادثه

   او و بلكه كنند تا نهضت  مي  امام، احترام  شخص  به يعني.  كنند را تحريف
  . كنند  را تخريب اسالم

  ي ه اما امام، هم  است)رض( خميني  امام  مديون  هميشه  ايران، براي ملت
 و   گرفت  وام  شيعي  و عرفان  فقه  اصيل  و منابع  خود را از اسالم هاي عظمت

   فقه  خود را بر همان  و انقالب  نگفت اي  شيعه، كلمه  فقهي  سنت بر خالف
   امام، اصالح  اجتهاد بزرگ  كرد و البته  و اجتهادي، مبتني  جواهري سنتي
   واليت  در ذيل...و   جمهوريت، انتخابات، مجلس  چون يي عقال يها روش
   اهداف تأمين و   اسالم  احكامياجرا  ها در جهت  آن گيريبه كار و  فقيه

   برخي  توسط  از آن  و پيش  از صدر مشروطه  كه كاري.  بود  االهي شريعت
 و   و با دقت  را در اوج  عزيز، آن  بود و امام  شيعه، آغاز شده  بزرگيفقها

   را به  خود و انقالب  نظري  مباني كه آن مود بي فر  اعمال  خاصي صالبت
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   مماشاتي  تفكر ديني، اندك  بيااليد و در خلوص  و غربي ي  ماد مفاهيم
  يها روش   حتي  بلكه  مردم  و فقهي  شرعي  حقوق  تنها به امام، نه .بفرمايد
 در   و حضور آنان  مردم  فعال  بر مشاركت  نحوي  به  كه يي و عقال يياجرا

 انتخابات،  چون هم (ها روش   فرمود و آن  و اقبالاعتناافزود،   مي صحنه
   و در راستاي  اسالم  فراخور شرع را با اصالحاتي) ...و   و جمهوريت پارلمان
» شكلي « چون  را هم  و جمهوريت  نموده  ديني، بازسازي  و احكام اهداف
  . نمود  استخدام در عصر حاضر،  اسالمي  محتوياتياجرا  براي

  هاي  شيعه، نظام  فقهاي  بود كه)رض( امام  اجتهاد صائب  همينتأثير  تحت
   و احترام»گرايي  مردم« و »ييگرا اسالم«   جمع  را در راستاي فقهي -  سياسي

   و پيشنهاد كردند كه احي  شرعي، طر  محكمات  در چارچوب  مردميآرا  به
  خالفت« از  بحث.  بود  ايشان  اسالمي وري و جمه)رض(  از امام  ملهم همه

   منتخب  اسالمي دولت«يا »  مرجعيت  و رهبري  نظارت  تحت  مردم شرعي
 و   امام  نهضت  در راستاي ، همگي...و»  مردم  منتخب  فقيه واليت«يا » مردم

»  عمومييآرا   و نقش جمهوريت «  تبيين  و براي  اسالمي  جمهوري تشكيل
   مطرح  از انقالب  پس يها سال در فقهاء   اشراف  و تحت  اسالم حكام ا در ذيل
  . است شده

  
  » ايجابي ي نظريه«  ، محصول» سلبي ي نظريه«

  مشروعيتانكار  در   شيعهيفقها   سلبي هاي گيري موضع از  بسياري
  بي ايجا  مواضع  تاريخ، مستند به  در طول...و  كيئ يا ال  پادشاهي هاي رژيم

   جائر و دولت يها دولت   در باب  شيعي  دقيق  و مرزبندي  ايشان مشخص
  اند و بدون  سكه  يك  و سلبي، دو روي  ايجابي ي نظريه اساساً بود و  عادل
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  گيري موضع  توان  نمي فقهي   نظر و واضح مورد اتفاق   ايجابييوجود معيارها
   كه ييها حكومت با   تاريخ  را در طول  شيعه  فقهاي  و مبارزات سلبي

  آنان.  نمود گرفتند، توجيه  نميفقهاء   و اشراف  خود را از واليت مشروعيت
  البته.اند  داشته  باب در اينخاص    ايجابي يها مالك و   واضح  مبادي شك بي

  حكومت«   يك يياجرا  اتيي جز  دقيق  طراحي  مفهوم  بهلزوماً ايجابي،  موضع
  رغم علي   كه هايياند فق  نبوده  و لذا كم  نبوده اي در هر دوره »مشروع
   ايجابي ي نظريه  رغم علي و   و فقهي  حكومتي يها ده از اي انداز روشني چشم
  براي   و دقيقي  جامع  و عملياتي  سازماني ، اما شكل»دولت «  در باب شيعي
   آن، استبعاد امكان ه نينديشدند و شايد وج نظريات خويش  اعمال ي هنحو

  هاي  از برجستگي  باشد و يكي  آن يياجرا  ي ه زمين  نبودن  و فراهم حاكميت
   عملياتي  در جهت  و تالش اتيي جز  نيز ورود در برخي)رض( امام حضرت
  . انجاميد  بزرگ  توفيقات  به  االهي  فضل  بود و به  حكومتي  فقه كردن
 غير  ، حكومت)ع(  معصوم  غيبت  در زمان ه دارند ك  اجماع شيعهيفقها
   از حكومت  و تبعيت  است  طاغوت ، حكومت)ع( معصوم ي ه از ناحي مأذون

   و نه  است  تعطيل  قابل»حكومت «  حال، نه ن اما در عي  است طاغوت، حرام
   احكام  مكلفند كهفقهاء و از جمله،  مني  و هر مؤ  است  شده  نسخ اسالم احكام

 را از   و موانع  نمودهاجرارا )  و سياسي  عبادي  و جمعي  از فردي اعم ( الماس
   در تشخيص  است  بوده  بزرگيفقها   ميان اگر اختالفي.  بردارند سر راه
   و نيز مسائل  تكليف  و احساس  وضعيت  و تحليل  خارجي  شرايط سياسي
   كه  است  نگفته قيهي ف  هيچ چنين هم. است  افراد بوده  و تشخيصي شخصي
 و   شده  بايد تعطيل  اسالمي  در حكومت  تدبير امور اجتماعي يي عقال هاي شيوه
   بلكه؛باشد!! يي غير عقال  ديني، حكومت  شود و حكومت گذارده كنار
 پيشبرد  هثر را بايد در را  و مؤ  منتج  و عقلي  تجربي هاي  شيوهي هاند كلي گفته



 

  فقه و تئوري دولت                  

  

48  
 

  آن  در  كرد و در موارد ضروري، اصالحاتي  استخدامسالم ا  و احكام اهداف
  واليت (  فقيه  اجتهادي  واليت ي هامور، درساي اين  ي هآورد وهم عمله ب

  . پذير است ، صورت) فقيه ي همطلق
  
  »حاكميت«  در  اجماعي ، شرط»عدالت« و » احكام  به علم«

 با   اولويت كه (  شرع ام احك  به  معرفت اند كه  گفتهفقهاء  ي هنيز هم
  چنين هم و   احكام  به  و التزام و نيز عدالت)  تقليدي  نه  است  اجتهادي معرفت
 و حاكم،   است حاكميت  ، شرطيي و عقال  عقلي شرايط و   مديريت توان

   يا خاصي  عام  نيابت  به  و منصوب  شارع ، بايد مجاز از طرفوصفا يا  شخصا
  داراي و   عادل  در حضور مجتهدين  باشد و بنابراين، شارع صوم مع ي هاز ناحي
   حكومت  معناي  به  نه  و اين  نداده حاكميت  حقّ  ديگران ، بهحاكميت  توان
  هاي ها و كارشناسي  مشورت  تعطيل  مستلزم  و نه  است  يا استبداد فردي صنفي

   اجتماعي  و مباشرت ستقيم م ي  تصد  معني  به  و نه  امور و فنون متخصصين
  . مردم  و معيشتي  جمعي  ابعاد زندگي ي ه در كلي فقيهان
 و   ديني  سياست  براي  خاصي  و عقلي  شرعي ، ضوابطفقهاء  ي ههم

، فاقد حاكميتها،   از آن  تخلف  در صورت  قائلند كه  ديني حكومت
   خواهد شد مشروعيت

 با   شيعهيفقها  ميان»  دولت  ايجابي ي هنظري« از  توان  مي حساب با اين. 
   قرون  مذكور، در تمام  ضوابط ي ه آورد و هم  ميان  به  سخن  و قاطعيت دقت

 يفقها شديد  ي ه تقي  و در دوران  از غيبت  پس  نخست  قرن6  گذشته، حتي
 فقهاء  ي ه هم  گرچه  است  بودهفقهاء و   ديني ي هشيعه، مورد توجه جامع

  ي ه نحو  به  و راجع  نپرداخته  حكومتي  مسائل  به  راجع  فقهي  بحث  به التفصي
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   مالك چه آناما .  باشند  نكرده  بحث  اسالمي حاكميت   و ساختاري يياجرا
   حكومت  در ابواب  اظهار نظر فقهي  به  كه  هر فقيهي  كه ست ااست، آن

 و  حاكميت   براي فراد خاصي در شريعت، ا  كه  است  كرده پرداخته، تصديق
 و  وظايف   كه  معني اند بدين  شده  حكومت، لحاظ  براي  خاصي ي هنحو

  ي ه شد  تعيين ي هنحو« و مراد از   است  شده  حكومت، تعيين اختيارات
  . نيست حاكميت ياجرا در   روشي اتيي و جز  سازماني ، شكل»حكومت

 جز   كه  شده  حاكمان، الزامي براي   خاصي يها صالحيت و  و نيز اوصاف
، حقّ   ندارد و اين حاكميت  حقّ   ديگري ،شرايط و   اوصاف افراد واجد اين

 افراد يا   بردن ، نام» افراد خاص تعيين«مراد از .  است  اوصاف  آن  به مشروط
 و در   اسالمي  نيست، در حكومت حاكميت   كردن و موروثيخاص   صنفي

 و وظايف   تعيين ، همان»نحوه «  غير اسالمي، مراد از تعيين يها حكومت
  شرايط و   اوصاف ، تعيين»افراد « ، و مراد از تعيين  حكومتي  در هرم اختيارات
   چه  قائلند كه  شيعهيفقها  ي ه از تبيين، هم حد   و در اين  است حاكميت
   چه  دارند و به  حكومت حقّ افراد،   و كدام  است  در حاكمان، الزامي اوصافي
  . كنند حاكميت   بايد اعمال نحوي
  

دني و م امر عمومي«ه، امور حسبي«  

ها   آن  ترك  به  شارع  كه اموري« يعني ه امورحسبي  اقلّحد گفتيم،  چه چنان
ها   آن ي ه دربار  و دين  است  اسالم تاسي و حسءاعتنا و مورد » نيست راضي
   خصوصي  متولي احياناًحال،    دارد و در عين  قاطع ا سلبي ي  ايجابي احكام

   و مجانينا ايتام، سفه  چون سرپرست  افراد بي  سرپرستي  چون ندارد، مواردي
  ي هاما سع.  است  بوده...و   يا وقفي المالك  و مجهول سرپرست  بي يا اموال
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   قدرت ي هو حوز ها حكومت  وظايف  ي ه كلي ، درواقع، شامل»حسبيهامور «
 اجتماعي،  شرايط و   و مكان  تغيير زمان  حسب  به باشد و البته  مي دولت

 در   اموري چه چنان. شود  پيدا مي»حسبيهامور «   در مصاديق التي حوت
 و   شده  منتفيا موضوع  امروزه  بود كه حسبيه پيشين، جزء امور  يها دهس

   ترك  به  راضي قطعا   شارع  كه  است  شده وارد  حوزه  اين  به اموري امروزه
   و موضوع  است  اسالمي ي ه جامع  عموم  مهم  نيازهاي  و مبتالبه ها نيست آن

  . نيز قرار است شرعيخاص   احكام
  

حكومت  و ضرورت هامور حسبي   

 اگر   ولي  است  اسالمي  و حكومت  فقيه  واليت  تحت ، باالصالهحسبيهامور 
 نباشند،  حاكميت در فقهاء بر سر كار باشد و   و غيراسالمي نامشروعحكومت، 

 و   واليت  به  موظففقهاءكند و   مي را بازي»  در دولت دولت «  نوعي نقش
باشند و در   خود مي  توان حد امور در   آن  مديريت سن بر ح  يا اشراف ي تصد

 ساير  گاه  واليت، آن ن اي  اعمالتعذّر و   آنان  يا كوتاهي  فقدان صورت
   و در صورت»منين  مؤ عدول« ابتدا   امورند كه  آن  تكفل  به مسلمين، موظف

 را خواهند   آن ي  و تصد  و تولي  دخالت حقّمنين،   مؤ  فساق  ايشان، حتي فقدان
  اتفاقا  پس.  گردند  و ضايع  مانده  نبايد بر زمين  وجه  هيچ  امور به  زيرا اين داشت
  . است  شرعي  وجود حكومت  ضرورت به نفع   قاطعي ، دليلحسبيهامور 
  

   فقيه  واليت  منطقي شمول

  واليت «  مشمول  ، نهفقهاء ي»افتا  واليت«  مشمول  نه  كه اي  مسئله تقريبا
   و نظام حاكميت  ي ه با مقول به نحوي نباشد و حسبيه امور   مشمول نهو » قضا
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 صنايع  و  فنون  به  كه  ابزاري مديريت شد، وجود ندارد مگر با  مرتبط سياسي
  . است مربوط)  فقه نه(

   واليت  تحت به نحوي  عمال و  قهرا بشري،   جوامع ي ه ديگر، هم از سوي
 يا  ديكتاتوري ( طاغوتي   با نظام  اسالمي  نظام  خويشند و اختالف واليان
  با اين!  باشند؟  واليان  كدام يت وال  جامعه، تحت  كه  است  آن)ليبرالي

 فراگير و امور يقضا فراگير، يافتادر »  فقيه واليت «  كه  است مالحظات
  . است  فهم  و قابل  منطقي كامال بسيار وسيع،   با شمول حسبيه
  

   است»واليت«  ف، همان و جواز تصرّ تلوي او حقّ

  تعبير به) آن  يا غير حسبيهدر امور (، »واليت « به جاياگر فقيهي، 
 و   عمليه ي ه ثمر تقريبا تعبير،   اختالف  است، اين كرده» تصرّفجواز «

  االهي، به  و نيز در تفكر شيعي» واليت« ندارد، زيرا   زيادي  خارجي ي هنتيج
  حقّ «  معناي  به  بلكه ، نيست  مطلقه يا سلطنت»  شخصي  طلق مالكيت « مفهوم
 و   غبطه  رعايت  به  و منوط ، مشروط»حقّ «  و اين  است» و حكمراني تصرّف
   اين  كه  است  و طبيعي  است  شرع  احكام  به و التزام»  عليهم مولي « مصلحت

 و در دنيا   است-    و مادي  امتياز شخصي  و نه- » مسئوليت«  ، نوعي»واليت«
   و نيازهاي حسبيه امور   كهجا آن و از   است ت بازخواس و آخرت، قابل

   اسالمي و وجوب» حكومت« وجود   و ضرورت  شارع  و مطلوبات عمومي
 و   نيست)ع(  معصوم  زمان  به  مخصوص يك هيچ ...و   حكومت  اين بودن

 صدر  الذكر، منحصر به  فوق  معناي به» واليت« است،   در جريان همواره
 از   همواره، مأذون بايد  گرچه  نيست)ع(  حضور معصوم  قرن5/2 و  اسالم
  . باشد  ايشان  و سيره  احكام به   و ملتزم  ايشان ي هناحي
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  ...و  يي خوهللا  آيت  عبارات تحريف

 حكيم، سيد احمد  محسن  آخوند خراساني، سيد  چون  فقيهاني به
 داد   و نبايد نسبت توان  نمي)اجمعين عليهم... ا ةحمر(يي خو  و ابوالقاسم خوانساري

   نسبت اين.  نيستند ، قائلحسبيه در امور   حتي  واليتي گونه  فقيه، هيچ ي برا كه
را با » قضا  واليت«و » افتا  واليت «  آقايان  اين ي هاند زيرا هم  داده را جاهالن

  صريحا فقهاء   در سياست، اقتصاد و حقوق، براي  آن  شرعي ي ه گستر ي ههم
 و   اول ي ه را نيز، در درج حسبيه در امور  ت يا والي تصرّف  حقّ بودند و  قائل

  اند و حتي  كرده ، تثبيتشرايط واجد   عادل  فقيهان  براي نحو يقينيه ب
 را   است، هرگز فقيه يي خو  آقاي  مرحوم  چون  از كسي  تعابير كه ترين محتاط
  در باب   است، بلكه  ندانسته تصرّف ال  وسيع، ممنوع هاي  حوزه در اين
، ... يا  يا مقبوله  روايت  فالن  داللت ي ه در نحو احياناً ،فقهاء   سياسي حكومت
   واليات، اقامه  اين  نفع  به  عقلي ، دليليي همو در جا ذلك مع و  نظر داشته

 خويش،   حيات ، در زمانيي خوهللا   آيت  شخص كه اين تر مهم   و از آن نموده
  ي ه خود مختار در منطق  دولت  و تشكيل شده   سياسي  مبارزات ي هوارد حوز

   را بر عهده  صدام  عليه  اسالمي  انقالب  شوراي  و رهبري  عراق نشين شيعه
 را داد   شرعي حقّ   خود اين  تقليد، به  مجتهد و مرجع  يك به عنوان و  گرفت

ت،  و حكوم  سياسي  واليت ي ه در مسئل كه)  ديد  موظفشرعاً خود را  بلكه(
   و مبارزه  مشروطيت  در قيام  آخوند خراساني مجاهدات. كند  دخالت مستقيما
 جهاد و تمهيد   اعالم  و حتي  شاه ها و استبداد محمدعلي ها و انگليسي با روس
   وسيع يها تالش و نيز   در تهران  حاكم  تغيير رژيم  براي  جهادي هجرت
 در   حكيمهللا  آيت  از سوي  كه ومت حك ي ه مسئل  ناظر به  و انقالبي سياسي
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 و   در امر سياست  آنان  فقهي  بر نظرات يد ديگري  گرفت، مؤ  صورت عراق
  . بود  و امارت  و واليت حكومت

و » واليت« تعبير   ميان ، تفاوتحسبيه در امور   كه يي خو  آقاي مرحوم
   چون ييور جزال در امĤ را م  تفاوت كند، اين  مي را طرح» تصرّف  حقّ«

برد   مي  فقيه، نام  از موت  پس  فقيه وكالي  و  كارگزاران  انعزال  يا عدم انعزال
   پسين  پيشين، فقيه  فقيه  از مرگ  نيز پس»واليت« بنابر   حتي دانيم  مي هك

 پيشين،   او، كارگزارانيامضا   بدون عمال كند و   واليت  بايد اعمال  كه است
را ندارند »  حاضر ولي«نظر    بر خالف  واليت  اعمال حقّ و  ته نداش مشروعيت

  . جديد است  و توكيل  نصب  و در حكمامضا   ايشان، در واقع، نوعيايو ابق
   و چه  كنيم حسبيهدر امور » واليت «  تعبير به است، چه   مسلم چه آن
  ود فقيهان با وج  و وظيفه حقّ  ، در هر حال، اين»تصرّفجواز  « تعبير به
 يا   حقوق ي هرسد و در حوز  نمي  ديگران  يد آنان، هرگز به  و بسط عادل

  .است»  عادل فقيه « واليت
 آيا امور   كه  باز گرديم  اصلي ي ه مسئل  لفظي، به  از مناقشات  فارغ پس
 نيست؟   اجتماعي هاي  و مديريت  امور عمومي  بسياري  شامل ، امروزهحسبيه

  چنين هم! افتد؟  نمي  امور با امور دولتي  اين  ميان  انطباق  و گاه خلو آيا تدا
 و ميرزا   معرفت  محمدهادي  آقايان  چون ييخو... ا  آيت ي ه برجست شاگردان

 استاد، از  در تقرير نظريات ...و   سبزواري عبداالعلي  و سيد جواد تبريزي
 و حكومت»  سياسي واليت « به...   يا  عقلي  يا دليل  ارتكاز متشرعه طريق

 يا   حنظله  ابن ي ه يا سند مقبول  در داللت اند، گرچه  كرده استدالل» فقيه«
 باشد و در   گرفته  رايج، صورت  فقهي بحث...   يا خديجه  ابي ي هصحيح

 در  پس.نيست »واليت« كمتر از  چيزي ،»تصرّفجواز  « هرصورت، اين
  ي نظريه «  يك  اصلي يها بنيان  ي هنيز هم »ه حسب ي نظريه « هر حال، حتي
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  فلسفي -    حقوقي  توجيه  براي  نظري  از مباني يي و مبنا را واجد است» دولت
   چون  عيار است  تمام  اثباتي ي نظريه  سازد و يك را مي»  اسالمي حكومت«

  ، ساكت و سياسي  را در امور عمومي  اسالم ، شرع» حسبه واليت «  به قائلين
»  فقيه واليت «  از طرفداران يك هيچ   بيابند، نه توانند چنين اند و نمي نيافته
 شود ...و   فني هاي  مديريت ي هكلي  يياجرا فقيه، بايد مباشر  اند كه  بوده مدعي

  و نه!! » است  و عادي يي تدابير عقال  ترك ي ه منزل به«  اسالمي و حكومت
به  نظري، طرفدار  ، از حيث» حسبه واليت «  به  قائليفقها از  يك هيچ

 و  بوده»  غير سياسي دين«يا »  سكوالر دين«يا » اقليحد  دين « اصطالح
 هرگز، ؛اند  كرده را تأييد و توجيه»  و غير شرعي  غير ديني يها حكومت«

  . وجود ندارد  نمونه  يك حتي
  
  

  طلبند  مي  فقهي  سياسي، پاسخ  حقوق يها پرسش

و !! را ايجابي»  دولت ي نظريه «  آن اند كه نويسان، فرموده  مقاله برخي
  اتفاقا باشد و   شده  گنجانده  مايلند در آن  ايشان چه آن  دانند كه استاندارد مي

  ي نظريه   آنند، در هيچ عي  يا مد  آن دنباله  ب  آقايان كه   مضامين  از آن بخشي
 و   است  نيز نيامده  و غرب در شرق» درت و ق دولت «  در باب سياسي

 در   آقايان  اين يها پرسش  ي ه كلي ذلك مع.  بيايد  كه  نداشته  هم ضرورتي
   اگر براي  كهبه عالوه.  دارد  فقهي كامال  ، پاسخ» سياسي حقوق « قلمروي
   ابهامات  به  و شفاف  دقيق  پاسخ  به ، احتياج» دولت ي نظريه «  يك تحقق
 يفقها از   دولت ي نظريه و چند   چندينمثالً چگونه،   است، پس  بوده كذايي

   عظاميفقها از  يك  هيچ ً تقريبا  كه آن  حال!! اند  كرده شيعه، كشف
 مزبور و  نويسان  مقاله  مجهوالت ي ه هم  به  شفافبه طورمشاراليهم، 

  اند؟  نكرده ، تصريحگفته پيش
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 قدرت،  ي ه فرمان، محدود  تحت سرزمين، ملت   قلمروي  چون مواردي(
 يفقها باشد   روشن كه آن   براي ذلك مع) ...و  المللي  بين  ارتباطات ي هنحو
   اجمال  به توان  نيستند، مي  سالح ، خلع» سياسي فقه « يها پرسش در برابر  شيعه
  : نمود  موارد مزبور، اشاره به

   جغرافيايي  مرزهاي  و تعيين مين سرز بندي  تقسيم:»سرزمين « قلمروي
   نظام  پيدايش  و محصول  مستحدث اي  كنوني، پديدهبه شكل  الملل بين

   جهان  در سطح  غرب  استعماري هاي  سلطه  و سپس  و ناسيوناليزم داري سرمايه
   بعد، ميان  به  ميالدي19   قرن ي ه از نيم به ويژه اسالمي،  كشورهاي. است
 انگليس، روس، فرانسه، هلند،   و متجاوز استعمارگر يعني رقيب  هاي ارتش

 شدند و   و تقسيم تكه آمريكا، تكه  و آلمان   و سپس پرتقال، اسپانيا، بلژيك
  معموال و   و ضعيف  كشور كوچكها ده   به  تبديل  اسالمي هاي  سرزمينً عمال

 هريك،  شتند كه يكديگر گ  عليه  و اقتصادي  مرزي، نژادي دچار مناقشات
اما امروزه، .  بود  غربي يها قدرت از   يكي ي هالحماي   يا تحت وابسته
 و  ، اعتبار قانوني) باشند  آمدهبه وجود   كه  هر علت به(ها  بندي تقسيم
 زيرا در   گرفت  آنها را ناديده توان  نمي به راحتي و   است  يافته المللي بين

  با اين  معاصر شيعه، فقيهان.  است  گذارده ي مهمتأثير ...و   سياسي حقوق
 كتمان،   و غير قابل ي  جد  واقعيت  يك  عنوان  ناسيوناليزم، به ي ه و پديد مسئله
  بندي  از تقسيم  ديگري  نيز، نوع  در صدر اسالم چه چنان بودند،  مواجه

پيامبر  و   و نژادي، وجود داشت اي  قبيله  تقسيم  حكومتي، همچون قلمروهاي
  . را آغاز كرد  خويش  رسالت يشرايط   در چنان)ص(اكرم

 دو نكته»  دولت-   ملت « ي ه و پديد  ملي  مرزهاي ي همسئل  با درمواجهه
  هم ها و نژادها آن  مليت  در تفكر اسالمي، تقسيم كه آن  اول . است مفروض
   استعماري دهاي و قراردا  نامشروع  سياسي يها قدرت   و منافع  اهداف بر اساس
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 ...و ها  ها و تكالب ها، جنگ توزي  تعصبات، كينه  به  كه به ويژه  آنان
 و   حيواني هاي بغض و   افكند و حب يي و انسان، جدا  انسان  و ميان زده دامن
 و   و ساير توهمات پرستي پرستي، بت  مدارانه، نژاد پرستي، خاك خود

  يها ارزش« را از محور  ي  و تبر  تولي  شود و مالك  را باعث خرافات
 سازد،   منتقل...و   و قبيله  و مليت  محور خاك ، به» االهي احكام«و » انساني

   احكامياجرا  تواند مانع  و نمي  نداشته  اصيل  و حقوقي  فلسفي  ارزش كمترين
  .گردد)  امكان در صورت(خدا 

   و تعصبات ژاد پرستانه ن  خرافات  همان  ناسيوناليستي، بازسازي تعصبات
  . ندارد  عقلي  و حرمت  شرعي  حريم  و بنابراين ها است  گذشته اي قبيله

به    حقوقي  دفاع  غير قابل يها مالك با   اعتبارات، گرچه  همينكه آن  دوم
   و تقسيم  است  و منشأ آثار مهمي ي  و جد  واقعي  اينك  باشد، ولي  آمدهوجود

   و خواهد داشت  وجود داشته  بشر، همواره در تاريخ سياسي،  قلمروهاي
   ديني، با چنين ي ه و جامع  حكومت به عنوان خود را   بايد تكليف بنابراين

  المللي  بين  و مداخالت  تنفيذ احكام ي ه كرد تا داير  معلوم  جهاني تقسيمات
  چنيني  اين  تقسيمات رسد پذيرش نظر ميه ب.  شود  روشن» اسالمي حكومت«

   تكاليف ي ه و داير  است  توجيه فقهي، قابل» ي ه ثانوي عناوين « از باب
   آن  و مقدورات  امكانات ي ه داير  محدود به قهرا نيز،   شرعي حكومت
   اسالمي، تحميل حاكميت بر   قهري، مرزهاييبه طور و   است حكومت

  .گردد مي
 ، مده باالصال چه آن.  شد شن رو  نيز در بند پيشين»ملت«   تكليف:تمّل

 و نژاد و   نظر از زبان با قطع»  مسلمين  عقيدتي ي هجامع «  است نظر اسالم
تر و  شود و بسيار شامل  مي ناميده»  اسالم تام «ً اصطالحا   كه  است مليت
  . است  كنوني  سياسي  مفهوم به» ملت«تر از  انساني
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  هاي  سرزمين  براي  سرزمين  در يك ين مسلم  حاكم  تنفيذ احكام اما البته
 . شوند  بررسي يكه  ب  بايد يك  دارد كه  فقهي ديگر اسالمي، صور گوناگون

   امر ولي ، تحت)ايران(خاص    سرزمين  ساكنان ي ه است، كلي  مسلم چه آن
 و جائر بر   نامشروع يها حكومت نيز، اگر   ساير ملل باشند و مسلمين  مي فقيه
   مربوط  ايشان  به  كه  عمومي  و در مسائلي  امكان حد باشند، در   مسلط ايشان

   بدانند، بايد به  و مشروع  دينيواقعا مذكور را   حكومت كه شود، در صورتي
 در   اسالمي  درمورد تبليغاتمثالً( گذارند   اسالمي، گردن  حكومت  آن فرامين
  كه جا آنتا » انتخابات«زيرا  )...و اه جبهه در حضور  احياناً خود يا  سرزمين

 دارد »طريقيت«شود،   مي  مربوط» رهبري  براي فرد صالح  كشف « به
  ). دارد موضوعيت عين، متشر خود  عملي ي هوظيف  حيث از  اگرچه(

 گرچه   نيست تعبير غلطي»  جهان  امر مسلمين ولي« لحاظ، تعبير  بدين
  . دارد  آن  حقوقي اتيي جز در باب  هايي تبصره  ذكر  به  احتياج كاربرد آن
 و  مشروط و االهي امانتي اسالمي،  حكومت در »قدرت« :قدرت  توزيع

 شخصيت« مدار دائر ،»حكومتي  اختيارات« و است »مسئوليت« با  توأم
  تكاليف «  با ميزان  و معادل  بوده قدرت  افراد ذي يها صالحيتو  »حقوقي

 حكومتي،  قواي. باشد مي»  فقيه ولي« نظام،  لي اص مسئول. است» حكومت
   عمل مربوطه ي ه خود در حوز  مشخص هاي مسئوليت   او بايد به  اشراف تحت
   شرعي  نشاند زيرا حقوق توان  را نمي  قدرت، هركسي  هرم در رأس. كنند
  حقّ  كس هيچ و   است  و محترم هعاي  الر  و واجب ود االهي، مقدس و حد مردم

   و رعايت  االهي  اذن  را بدون  آنان  در سرنوشت  و دخالت  بر مردم حاكميت
   واليتها انسان بر  كس هيچ.  را نداردها انسان   و اخروي  دنيوي  حقيقي مصالح

 و ساير   و آبرو و وقت  و مال  در جان تصرّف و  و دخالت  نهي  امر و حقّو 
   و تعيين  داده  خداوند اجازه  كه ترتيب   را ندارد مگر بدان  مردم متعلقات
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  التزام« و   االهي  و احكام  معارف به)  و اجتهادي تفصيلي(» علم« .فرمايد
   براي  الزم ، شروط» مديريت توان« و  االهي  و احكامها ارزش   به»عملي

   همان  و اين  است  اسالمي  ضوابط  در چارچوب  بشري ي ه بر جامع حاكميت
 در   كه است»  جامعه ي ه در ادار يي عقال توان«و » عدالت«، »فقاهت « شرط
  . قرار گيرد بايد مورد مالحظه»  فقيه واليت « نظام

   و فرهنگي  از سياسي، اقتصادي اعم ( در اسالم» قدرت«:  قدرت ي همحدود
 و   و حدود شرعي  حقوق  رعايت  به مشروط (  مشروطه كامال، )ييقضاو 

 و   فردي ي ه مطلق  حكومت  اسالمي، نه  و حكومت است) ردم م مصالح
  ي ه و غبط  مصالح  و در راستاي  قانونمند، مشروط  حكومتي  بلكه استبدادي

  واليت«.  است  اسالمي  و غاياتها ارزش ضوابط،   و محدود به  ديني ي هجامع
دارد و »  فردي ي ه مطلق حكومت« مغاير با  كامال  نيز مفهومي»  فقيه ي همطلق
   است  ديگري  مفهوم  بهاساساو » مطلقه «  غير از اين در مقامي» مطلقه « آن

 را   فقيه  واليت  گفت، خود، نظام  فقيه، سخن ي ه مطلق  از واليت  كه زيرا امام
   و ضوابط  شروط  به  مشروط  كه  تفاوت  ناميد با اين  مشروطه  حكومتي صريحا
  .كيئ ال شروط   نه  است اسالمي

 مانور   و امكان  اسالمي  حاكم  اجتهادي  اختيارات  مفهوم  مطلقه، به واليت
   مصالح  و براساساجرا   در مقام  و قوانينها سياست  بندي  در اولويت مديريتي
  . استبداد ندارد  به  شباهتي  و هيچ  است  با كارشناسان  و مشورت اجتماعي
   از نظارت  و بري گسيخته  اسالمي، مهار كومتح:  سياسي  بر قدرت نظارت

  داند كه  مي  را مسئول  اسالم، حكومت شريعت. اند  و حاكمان، مسئول نيست
   دهند و به  مردم، توضيح  و براي  داده  مماشات، تن  هيچ  مردم، بي  حقوق به

  ي هو نحو   بر حاكمان كه)  كرده  واجب  بر آنان و بلكه (   داده حقّ نيز  مردم
  ود االهي، نظارتحد و   مردم  و حقوق المال  بيت  در باب  ايشان ي ه وظيف انجام
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 از   و نهي  معروف ال، انتقاد، و پيشنهاد، اعتراض، امر به  سؤ حقّ كنند و  فعال
   مردم  به  براندازي حقّ   فساد حكومت، حتي  و در صورت  است منكر داده

 و   نخبگان به ويژه   آحاد مردم  عمومي  بر نظارت وهاما عال . است  شده داده
 را نيز   و نهادينه  شده، قانوني  سازماندهي  نظارت  مردمي، نوعي كارشناسان

   مورد اعتماد ملت، و منتخبيعلما و   خبرگان  توسط  كه  است  نموده لحاظ
  .شود  مي  اعمال حاكميت و   رهبري  به آنان، نسبت

   و عزل  استيضاح حقّ   و نقد، بدون  نظارت حقّ :»قدرت « زيني جايگ ي هنحو
 فساد   مقدس، در صورت شارع.  ندارد  چنداني  و اثر قانوني  محصل ، معناي...و

 از  نهي «  مراتب  از طي  شرع، پس  از موازين  آن  و تخلف  حكومت و طغيان
   كنند و اين  و عزل ويض را تع  حاكم  كه  است  داده حقّمنين،   مؤ ، به»منكر
   ثابتفقهاء و علما  به ويژه و  منين  مؤ ي ه هم براي)  شرعي ي ه وظيف بلكه ( حقّ
  تأمين و   اسالمي  و ضوابط  مالكات  است، رعايت  محترم چه آن زيرا  است

  به عبارت.  زيد يا عمرو حاكميت   نه  است  مردم  شرعي  و حقوق عدالت
 علت،   همين  به و البته.  موضوعيت  دارد نه افراد، طريقيت  حاكميتديگر، 
  ضروري» حاكميت«و » حاكم« در  االهيخاص    و شرايط  اوصاف رعايت
 و   باشد تا هرج  قانون  سياسي، بايد تابع  قدرت  جايگزيني ي هاما نحو. است
  . نشود مرج

، »حجيت«، »باراعت«، »مشروعيت «: انتخابي-   انتصابي: مشروعيتمنشأ 
  ، گرچه...و    مردم  در زندگي تصرّفو جواز » حاكميت  حقّ«، »قانونيت«

.  گردد  بايد معلوم  آن  و مكتبي  فلسفي هاي اند اما ريشه   حقوقي ييها عنوان
 بر سر   و توافق بيني  و جهان شناختي  انسان جزء مبانيه  جزء ب  طرح بدون
 و   كرده  را معلوم  و مردم حاكميت   سياسي ايفوظ و   حقوق توان ها، نمي آن

  حقّ «  كسي  چه  كه ال  سؤ  اين در پاسخ.  نمود را معين» مشروعيت « تكليف
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  آن، متيقنشك، قدر   دارد؟ بي  اسالمي ي هرا در جامع»  بر مردم حاكميت
 و  وصف «  بهو يا) در عصر حضور (» نام به« خداوند،   كه  است كسي
   شيعي  در فقه  اوصاف  و اين  است  داده  اجازه  وي  به)در عصر غيبت (»شرط
 و   و نيز اخالقي  و علمي  فقهي يها صالحيت   و شامل  است  مشخصكامال
، افراد »اصلح« و با حضور فرد   است  و مديريتي  عقلي چنين هم و  عملي
 كند و اقتضاثانوي،    عناوين كه آن مگر   نخواهند داشت حاكميت  حقّديگر، 

   بايد باشند، براي  و سياست  فقاهت ي ه خبر  كه  و مردم منين  مؤ نمايندگان
»  فرد اصلح انتخاب «به قصد آنان،   نمايندگي  و به  ايشان به جاي و  مردم

  نه (  و مضبوط  ايدئولوژيك  انتخاب، چون كنند و اين  مي جستجو و تحقيق
   بين ، در دوران  و البته  است»كشف«   نوعي الĤماست، ) اصول  و بي الئيك
  اصلحيت« احراز   عدم  هستند، در صورت»اصلحيت«   در مظان  كه افرادي

 و   مقبوليت  چون  ديگري ، مرجحات) يا ثانوي  اولي  عنوان به(» فرد خاص
   اصلي يها مالكآيد و در هر صورت،   مي  ميان  نيز به...و   مردمي محبوبيت

 فقهاء  ي ه شود و هم  عمومي  مشاركت»بعد كمي« نبايد قرباني» صالحيت«
   شرعي، براي شرايط بر فرد فاقد   مردمييآرا   عمومي اتفاق  دارند كه اجماع

و اما در . كند ايجاد نمي» مشروعيت«و » حاكميت  حقّ«فرد مزبور، 
 و   شرعي يها صالحيت و  شرايط   از رعايت  و پس  اسالمي  ضوابط چارچوب

   عمومييآرا  توان  مباحات، مي ي ه و داير  شرعي الفراغ  ه در منطق عقلي، يعني
 در   مثبتتأثير و   دخالت  كه  در صورتي يقينا!  دانست؟  شرعي را مرجح

   از طرفي، تا مردم  كه به ويژه   است  باشد، چنين  داشته  شرعي  احكامياجرا
   براي  و عقلي  شرعي شرايط را واجد  د و فردي نكنن  شرعي ي هاحراز وظيف
از او را » اطاعت « ي ه ندهند، وظيف تشخيص» اصلح« ندانند و او را  حاكميت

   را اصلح قيهي و خبرگانشان، ف  كنند و تا مردم  با او بيعت  نيست ندارند و الزم
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 و  اقع اگر در و  مزبور، حتي  فقيه  نكنند، براي  بيعت و با وي ندانسته
  پذيرش (  تكليفي  چنين  و نه حاكميت   امكان باشد، نه» اصلح«االمر،  نفس

  ، جريان»انتصاب«   در طول»انتخاب«بنابراين، . آيد  نمي پيش) واليت
به . است» انتخابي -  انتصابي« در عصر غيبت،  حاكميت و  خواهد داشت

  حدود و ضوابط و  شرايط و »مشروعيت«   اصل  ديگر، از حيث عبارت
  كشف «  و از حيث  است» و انتصابي االهي« فردي،   اوصاف و حاكميت
   خبرگان  توسط كه (  عمومي  انتخاب  اما اين است» انتخابي«، » اصلح مصداق
   است  شرعي يحّق و   االهي  انتخابي ، البته)گردد  مي  اعمالمثالً   مردم ي هنمايند
  است، اين» اصلح« فرد   انتخاب به دنبال و   اسالمي  ضوابط  به  مضبوط و چون
 با  ، اينجا تعارضي»انتخاب«و » كشف« و   است  كشف  نوعي عمالانتخاب، 

   شرعي ا مردمي، هر دو، منش  و انتخاب ي االه شرايط  پس. يكديگر ندارند
  .خودخاص  كاركرد با  خود و  در جايگاه  هريك دارند ولي
 هر مسئوليتي، دائر  اصوالً و   و واليت  زمامداري:»داريزمام«  بندي زمان
   ساعت ي ه عقرب  و حركت  مرور زمان  و تابع ها است »صالحيت«مدار 
 از شرعاً را  حاكميت  حقّيش، ها صالحيت   زوال به محضحاكم، . نيست
   صالحيت  باشد، همانا تضمين  داشته اي مندي، اگر فايده دهد و زمان  مي كف
 در »مشروعيت  موازين«   از طريق  اوليبه طريق   فايده و اين  است اكمانح
 و   دقت  بر حاكمان، به دايمي   نظارت  كه به ويژه   است  نهفته  شيعه فقه

  . بايد استمرار يابد قاطعيت
 با   مزاحمتي كه آن  به شرط ندارد   شرعي  مانع ، البته»واليت « بندي زمان
   و گماشتن صالح ذي افراد   حذف  به به ويژه باشد و   نداشته  شرعي يها مالك

  . باشد  اسالمي  عدالتياجرا بر   نينجامد و اعانت افراد فاقد صالحيت
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 از آن،  بخشي.  است ، بر دو نوعحاكميت   و فرم  شكل: حكومت شكل
ايد  ب  كه  است»مشروعيت«   فقهي شرايط و   اسالم  حكومتي  با مضامين مالزم

   عادل  اگر وجود فقيه كه آن مثل( . شود  و تضمين  اسالمي، لحاظ در هر نظام
   و شكل  فرم  را نوعي يياجرا   با ضمانت  نظام هاي گذاري  سياست در رأس

  ...)  يا يمبدان
  يي و عقال يياجرا  هاي  شيوهصرفاً، »فرم«و » شكل«اما اگر مراد از 

، » حكومت شكل« است،   و استعمال رج د يز قابل ن  اسالمي  در نظام باشند كه
 فقيه، از   و بايد زير نظر ولي  و متغير است  اجتهادي  عصر يعني  مقتضيات تابع
 يا » مطلقه واليت« برد و  شري، بهره ب  و تجربي  عقلي  دستاوردهاي ي ههم

 از   و يكي ست ا مانورها و اجتهادها  چنين  حكومتي، از جمله، مقتضي احكام
   كه  است  نيز، همين حاكميت  در رأس» مجتهد عادل « واليتفوايد

 ياجرا در مسير   مشروعي  و اجتهادهاي  تحوالت  چنين حكومت، قادر به
مراد از . باشد  مردم  حقوق تأمين و   اسالم تر اهداف سريع و تر تر، وسيع كامل
   آن-    است  نسبي  و واقعيتي  مدرج  امري  كه- » حكومت «  بودن اسالمي
   عدالتياجرا و   اسالم يها ارزش و   در صدد نشر معارف  حكومت  كه است

  ي ه مسير، ازهم اين  باشد و در  مردم  شرعي  حقوق تأمين و   اسالم و احكام
  . شود  برده  بهره  بشري  مباح هاي  و تجربه ، عملييي عقال هاي شيوه

   سياسي، در اسالم، نه  و منصب قدرت : در حكومت  سياسي  رقابت ي هنحو
، نبايد »رقابت « مفهوم. است)  و اخروي دنيوي(» مسئوليت « غنميت، بلكه

   خيرات، امر به به سوي   سبقت  بايد نوعي بيابد بلكه» تكالب « ماهيت
 ...و انتقاد   بخشي  نيرو، آگاهي  بر خير، تربيت  از منكر، تعاون  و نهي معروف

 و ها گروه و   احزاب رقابت.  باشد  و جامعه حاكميت يارتقا و  حدرصدد اصال
   و هدايت ، سازماندهي، تحريك) منفي نه (  مثبت ، بايد در راستايها جناح
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 رهبري،   نظارت  و تحت  اسالمي  قانون  راستا و در چارچوب گردد و در اين
 و سالم، بسيار   مثبت  رقابت  جامعه، اين  و مصالح  مردم  حقوق تأمين  و براي

  . است  الزم مفيد و بلكه
  يها آزادي مرز  چه آن ديني،  ي ه جامع  يك  براي: مردم  و حقوقها آزادي

   شريعت محكمات«ست،  ا»حدود بشر« از » بشر حقوق«مجاز از غيرمجاز و 
   قانوني  متصديان  و تشخيص  نيز، قانون  متشابهات در بابباشد،   مي»اسالم
خاص    اختيارات  خواهد بود و البته  اجتماعي  عمل  اسالمي، مالك منظا

  و قوانين» يي و وال  حكومتي احكام « البقدر   كه   و رهبري  شرعي حكومت
  . استجرااال  موقت، الزم  اجتماعي  مصالح شود، براساس  مي خاص، عرضه

 و قانون،   اسالم  كه  و اجتماعي  اقتصادي، سياسي يها آزادي  و حقوق
   شارع ي هالحماي  و تحت  داشته  ديني  شناخته، قداست  رسميت  به  مردم براي

  حقّ، ) ديگري  قدرت  صاحب و هيچ(ها   و حكومتي  است مقدس
به  را ندارد و  مردم  قانوني يها آزادي   و سلب  شهروندان  حقوق  به اندازي دست
.  است اي عايه الر   و الزم  محترم حقّ از حكومت،   انتقاد سياسي حقّ  ويژه

   خصوصي  حريم  و مزاحم  مردم  مشروع يها مشاركت   نبايد مانع حكومت
 و   و اقتصادي  سياسي  و حقوق  و مال  و آبرو و جان  و امنيتها انسان

  . شود  آنان اجتماعي
 معيار  بلكه نيستند يكديگر با تخالف در ،» مردم حقوق« و »االهي حكم«
و (» االهي شريعت« و نيز حكومت، هر دو، همانا   مردم  و وظايف وقحق
  معادل اسالم، در ،»حقّ و  تكليف« و  است ) چارچوب  در اين  و تجربه عقل

 و   است  هست، تكليفي يحّقو هرجا   با يكديگرند  مالزم  و بلكه و مقارن
  . است  نيز، منتفي  حقوق  بدون تكليف
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 يا مغاير   شريعت  فراتر از قوانين  اساسي، چيزي قانون :ي اساس  قانون جايگاه
 بايد  ي ول  است  شده  نيز تصريح  در خود قانون تواند باشد و اين  نمي با آن
   كه  نخست ي هدست.  است  قوانين  دو دسته  شامل اساسي  قانون  كه دانست
   سياسي  و نظام م اسال  و از محكمات  و تغيير بوده  نسخ  و غير قابل اليتغير

.  نخواهد بود اسالمي  در حكومتي  نقض  قابل مطلقاً است،   اسالمي جمهوري
  )...و   فقيه  واليت  اصل مثل(

  يياجرا   مهندسي ي ه و شيو  حكومتي  و شكل  نظام  فرم  دوم، شامل ي هدست
  نوات از قوا و س  هريك  قوا با يكديگر و سازمان ي ه رابط  نوع مثل ( نظام

به    اسالمي  نظام  در قانون  چون  كه است) ...و   و تعداد انتخاباتها مسئوليت
   قراردادي  عنوان  رسيده، به  فقيه  واليتيامضا   حكومتي، به  احكام عنوان
 و   تغيير و تكامل  براي  راه  اما گرچه . است االتباع   الزمشرعاً، جرااال  الزم

 تغيير، در   اين  مكانيزم  البته  ولي  باز استقانونا و قالًع، شرعاًها،   آن اصالح
  به(.  تغيير نخواهد بود قابل  قانوني،  از روال  و خارج  شده بيني  پيش خود قانون

 ضرر  ع رف  چون  ثانوي  عناوين و به»  عقد و عهد  بهايوف «  از باب  اولي عنوان
  ) نظام  و اخالل و حرج
   فقيه ي ه مطلق  واليت ي ه الزم  كه رهبريخاص   رات اختيا  برخي البته

 زيرا   است  نيز خود قانوني  آن  بودن قانوني  دارد و فرا  ديگري است، حساب
  در هر صورت،  پس؛  است  شده بيني  و پيش  اساسي، تصريح در خود قانون

  . استجرااال  اسالمي، الزم بر حاكمان  اساسي، قانون
  

  مشروعيت

  قدرت ،»مشروعيت«   منبع اگر از حيث » دولت  حقوقي ي نظريه«  يك
   بداند و به  و وابسته مشروط  االهي،  شريعت  را به  آن حاكميت  حقّ و  دولت



 

  فقه و تئوري دولت                         
  

65  
 

   را ناديده  ذيل تواند اصول  نمي شك  دهد، بي  تن  و اسالمي  ديني حاكميت
  : يا انكار كند گرفته
  

  !ديني؟ غير يا  ديني ،»قرارداد«

 و در امتداد   دين  احكام  بايد در چارچوب وكالتي و  قرارداد هرگونه
 و   نصب  در راستاي  مردم ي ه از ناحي  انتخابي  باشد و هرگونه  ديني واليت
   اختيارات ي هحوز . باشد  جواز شرعي ي ه و در منطق  االهي  و ضوابط تشريع
  ي ه و رهبر جامع  بوده هت، مطلق شريع  و اهداف  ضوابط  در چارچوب دولت

جتهد م«   به  دسترسي  عدم تنها در صورت باشد و » كاردان فقيه«اسالمي، 
 )منين  مؤ عدول ( فقيه  غير  به توان  مي  كه  است» مدير و مدبر و كاردان عادل
 ) غير كاردان گرچه(   نظر فقيهي بايد تحت  مقلد است  كرد و او نيز كه تنزل

   بدان  كند و اين اريذگ  و سياست كالن  گيري وي، تصميم  به عو با رجو
 و   و احكام  ضوابطياجرا اسالمي،   حكومت  از تشكيل  هدف  كه  است علت
تر از غير مجتهد   وصول ، قابل»مجتهد «  با واليت  كه  است  اسالمي يها ارزش
   نه  است  رسيده اسشن  و دين فقيه  واليت، در مورد ي ه ادل كه آن مضافا. است

  .سايرين
   تا با صرف  نيست  قوانين  بودن  اسالمي  حكومت، تنها به»اسالميت«
   و نيز نوع يياجرا و  ييقضا   دستگاه  شود بلكه  بر تقنين، حاصلفقهاء  نظارت
   در اسالمي  و همه  كشور، همه  آموزشي-  فرهنگي  قوا و وضعيت  بين ي هرابط
 ها ضمانت   دارد و اين  دخالت  آن  اجتماعي-   سياسي نظام كشور و   يك شدن

 و   تدبير حكومت  نخواهد بود و چگونگي شدني   فقيه، حاصل جز با واليت
  . دارد  حكومت  بودن  ديني  در تضمين  بسياري  آن، اهميت اهداف
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    فقيه  حكومت مشروعيت در   عنصر مردمي نقش

 بتوانند   از ديگران  بيش  كه  داده  كساني  را به حاكميت  حقّخداوند، 
 اجرا   را در جامعه االهي  و حدود  مردم  شرعي  دين، حقوق  و اهداف احكام

   اوصاف  صاحبان  خاص، بلكه ي ه و طبق  صنف  فرد و نه كنند و آنان، نه
   از آن  و اجتهادي  تفصيلي  باشد از آگاهي  عبارت اند كه  ويژه  و عملي علمي
  .ها  آن اعمال  و اهداف، و قدرت  و احكام ضوابط

   ناميده در عصر غيبت»  كاردان  عادل فقيه «  كه  است  همان و اين
  .شود مي

 اسالمي،  امتشود،   مي  مربوط  مردم  به  كهجا آن ديگر و تا  اما از سوي
   براي را دارند و  دين  و احكام  اهداف  خود در چارچوب  سرنوشت  تعيين حقّ

   يافته  و عالم  صالح  حاكماني  كه  است  واجب آنان  بر  سرنوشتي  چنين ساختن
   مردم  و تشخيص  كنند و بنابراين، رأي  را برگزينند و با ايشان، بيعت و آنان

 و   عدالتياجرا و   حقوق  احقاق  شرع، جهت  و تعاليم  اهداف در چارچوب
 را واجد  منين، كسي  و مؤ دارد زيرا تا مردم   و دخالت  اسالمي، ارزش احكام

 و از   با او بيعت ندارند كه) حقّ  و حتي (  ندهند، وظيفه  تشخيص صالحيت
 و   مردم  نشود و از سوي  بيعت  نيز تا با وي  فقيه  كنند و آن  اطاعت وي

   داده ، تشخيص» صالحيت داراي« و مورد اعتماد مردم،   منتخب خبرگان
و از  ( يداليل   به  كند بلكه حاكميت   اعمال  كه  نيست  واجب ر وينشود، ب
 كه(باشد   ممكن اگر  حتي!!  نيست  همجايز  ، بر وي) ثانوي  عناوين  به جمله
  .) نيست هم  ممكن معموال
  حاكميت  حقّ و  مشروعيت   و مقدوريت، حتي  بر مقبوليت  عالوه پس

   و اهل  خبرگان  از طريق  اسالمي امت   يعني ت اس  مرتبط نيز با عنصر مردمي



 

  فقه و تئوري دولت                         
  

67  
 

   در خصوص  و بيشتريتر مهم   واجد شرايط  را كه صالح ذيعلم، بايد فرد 
 است،   مردم  حقوق تأمين در   و قادرتر از بقيه  است  اسالمي حاكميت

  شناخت«   اين  تحقق  نمايند و بدون يعت و برگزينند و با او ب  كرده ييشناسا
 و   بيعت  به  موظفشرعاً   مردم» و انتخاب ترجيح«   و اين»و تشخيص

   شرعي  حجت  و نه  عقلي  امكان  نه  نيستند و بنابراين  خاصي  از فقيه اطاعت
ي فقها  ي هآيد و هم  فقيهان، پديد نمي از ميانخاص    فقيهي حاكميت  براي
 پديد  ي  منجز حاكميت  حقّ يكديگر خواهند ماند و  ، در عرضشرايطواجد 

   واجد شرايط  عادليفقها از   فقيهي  از احراز صالحيت تنها پس. نخواهد آمد
 و از او   بيعت  با وي شود كه  مي  واجب  فرد اصلح، بر مردم و تشخيص

، »حضور حاضر«و » وجود ناصر «  شرط  كنند و بنابراين، چون اطاعت
 يافته، او نيز   خاص، تعين  فقيهي  براي حاكميت   اعمال  و امكان  شده حاصل
 او  ، حكومتاين صورتگردد و در   مي حاكميت   پذيرش  به  موظفشرعاً

   حكومت  به ، او مكلفاين صورت خواهد بود و در غير   و نيز ممكن مشروع
   ديگري  عادل  شرعي، بايد با فقيه  ثانوي  عناوين  به كم  و دست  نيست كردن
  . نمايد  شرعي، همكاري حاكميت  رسد، در مسير اعمال  مي اكميتح   به كه

  

   است»كشف«   همان ،انتخاب

 يك طرف شرعي،   حقوق  و نيز صاحبان  مكلفين به عنوان مردم،  پس
   شرعي، طرف شرايط واجد  دهند و فقيه  مي را تشكيل» حاكميت « ي هقضي

 مزبور، در  بر فقيه.  دارند هحد  علي اي كدام، وظيفه هر.  است ديگر قضيه
   در يك  كه  است  تكليف، واجب  و احساس  خويش  ديدن  صالح صورت

   و خبرگان كند و بر مردم)  تحميل نه (  شرعي، خود را عرضه  قانوني نظام
  آنان، فرد اصلح   و از ميان  را بررسي  صالحيفقها   كه  است  نيز واجب ايشان
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 كنند و   معرفي  مردم  و به و انتخاب را كشف)  و عقلي ي شرع يها مالكبا (
   است، بدون  و شرعي  عقلي يها مالك   تابع  كه»انتخاب«   كه  است روشن

  ، مسبوق»انتخاب«  ين ا  پس ؛ نيست  ممكن»ها مالك واجد   مصداق كشف«
  افاتي در اينجا من  با كشف  و انتخاب  است  از آن  نوعي  و بلكه»تشخيص«  به

، » مردم  منتخب  فقيه ولي «  صورت، حكم و در اين.  است  يكي ندارد بلكه
 در   مسائل  اين  كه  است روشن.  خواهد شد  و عرفي نافذ و منشأ اثر شرعي

   ولي است)  اسالمي  جمهوري مثل (  و قانون  شرعي  حكومت  تشكيل فرض
  ، بر هر فقيهي)نقالب از ا  پيش همچون( جائر  يها حكومت  ي هدر دور
  ي ه دهد و مسئل  تشكيل  اسالمي  امكان، حكومت  در صورت  كه  است واجب

 و   فترت در دوران ...و فقهاء   عموم  يا واليت  اسبق و واليت» سبقت«
، در هر صورت، مشروعيت   اين پس. آيد  مي  غيرشرعي، پيش حكومت
 و ديگري،   فقيه  و اختيارات يفه وظ يكي.  دارد  دو طرف  منتهي  است االهي
 و اختيارات،   و حقوق  وظايف  و اين  است  مردم  و اختيارات  و حقوق وظيفه

   يعني  است  شرعي  جعل  و تابع ، االهي)امت -   امام (  قضيه در هر دو طرف
  يعني (  مردم  دخالت پس.  است  منظور كرده  مقدس هر دو را شارع

 قيد و   و بي اصول  بي  و انتخاب  و هوس  هوي نه، »م مرد  ديني تشخيص«
  فقيه«   حكومت مشروعيت هستند، در  حقّ  و ذي  مكلف  كهجا آناز ) شرط
دارد و )  خارجي  تحقق  امكان  تنها از باب نه (  شرعي ، دخالت»خاص

   است  شرعي يها مالك ديني، با   و خبرگان ع  متشر نزد مردم» مقبوليت«
  ع زيرا مردم، متشر.  باشد  منفصل كامال، »مشروعيت«تواند از   نمي اينبنابر
 و   يا بيعت  و رد  كنند و قبول  و انتخاب  گرفته  تصميم عانه  و بايد متشر بوده

 شرعي،   با مناطات كه  خاص، در صورتي  حاكم حاكميت با   مردم مخالفت
   صورت، ارزش  و در غير اين  است مشروعيت در   و دخيلجايز باشد،  موافق
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 و غير نافذ   و باطل گرايانه اصول  و غير ضابطه بي  ندارد و انتخابي حقوقي
  .است
  

  كند  تحميل را خود نبايد ،»فقيه«
 ديگري، و   يا بيعت حاكميت   و قبول  فقيه، در رد  و هم  مردم هم بنابراين،

   باشند و اگر فقيهي  شرع د تابع، بايحاكميت  حقّ و  مشروعيت  يها مالكدر 
   را اصلح  ديگري  و فقيه  نكرده  او رجوع  به منين اما مؤ  بداند خود را اصلح
   حكومت  مزبور، نبايد در يك فقيه  كنند،  شرعي، بيعت  روش بدانند و با او به

ايد  بشرعاً   كند بلكه  غيرقانوني، بر جامعه، تحميل هاي اسالمي، خود را با شيوه
 و با   كردهاكتفا ...و   و نظارت  مشورت ي ه خويش، و ارائ ي ه عرض تنها به
، »اصلح« آنان،   و خبرگان  اسالمي امت   از سوي  ديگر كه  صالح فقيه

  ي ه با مالحظ  تخلف  ديدن  نمايد و در صورت  شده، همكاري  داده تشخيص
  .بنمايد يز ن...و  اجتماعي، انتقاد و پيشنهاد   عام مصالح

   دلخواه، كسي  و به اسالمي  غير يها مالك  اساس  ندارند بر حقّ نيز  مردم
 و   فرد اصلح  انتخاب  به  موظفشرعاً   كنند بلكه  بيعت  و با وي را انتخاب
 از سايرين،   بيش  كه  فقيهي يعني ()جع(زمان  امام نظر مورد  فقيه  كشف

   فرد به ترين  بايد نزديك اشند يعنيب مي)  دارد  حكومت  براي صالحيت
 و   مذكور در قرآن يها مالك   به  و با توجه  جاري شرايط را در  معصوم
   مردم  شرعي حقّ  اين . برگزينند حاكميت   و به ، يافته)ع(بيت  اهل روايات
   به اند، تن ندانسته)  ديني يها مالكبا  (  را اصلح  كسي  تا وقتي  كه است
او ندهند تحاكمي .  
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  مشروعيتر در ّث مؤ  مردم، انتخاب

 دارند اما   حكومت، دخالت مشروعيت و در » انتخاب حقّ« مردم،  پس
  اين.  بايد باشد  االهي  ضوابط  زيرا تابع  است ، االهيمشروعيت و   دخالت اين

   است  كشف  نوعي  مستلزم  پس  است  و ديني  مضبوط انتخاب، انتخاب
 با يكديگر ندارند  ، منافاتي»كشف«و » انتخاب«و لذا )  فرد اصلح كشف(

 مكتبي، در واقع،   ضوابط چارچوب  در  و انتخاب  ايدئولوژيك زيرا انتخاب
 واجد فرد « به دنبال جستجو   نوعي  و مستلزم  اوصاف  و تابع  مشروط انتخاب
فرد  .باشد  مي ست ا)جع( زمان  و مورد نظر امام  شارع  مرضي كه» اوصاف

   توصيف)ع( معصوم  از سوي  بلكه  نشده ، با نام، تعيين)جع( زمان منظور امام
 مورد  كه(» عنوان «  آن در ذيلخاص  فرد   و انتخاب  مصداق  و كشف شده

.  است  ايشان  و خبرگان  مردم  يعني منين ، كار مؤ)است )جع( زمان نظر امام
 ؛  است  آن  در طول  نيز ندارد چون  با انتصاب فاتي انتخاب، منا بنابراين، اين

  است)  اشخاص نه(» اوصاف « در قلمروي» انتصاب« در عصر غيبت،  يعني
  در قلمروي» انتخاب «  ولي  است حاكميت  شرايط   بيان و در واقع، همان

، در »انتخاب « گونه باشد و اين مي»  شرعي  اوصاف مصاديق « يعني» افراد«
 و   آن  مصداق  كشف  جهت  تالش  بلكه نيست»  االهي انتصاب« با  ضتعار

  از حيث (  انتصابي  حاكم، هم مشروعيتو لذا .  است  آن ياجرا  در واقع
   انتخاب  و لذا اين است)  مصداق از حيث (  انتخابي و هم) شرايط و  وصف

   با نوعي زم و بنابراين، مال  شرعي يها مالك   به  منتهي مردمي، گزينش
»  پذيري اطاعت « مشروعيت و در   داشته  شرعي  حجيت باشد يعني  مي كشف
  . دارد  قطعي ، دخالت)بيعت جواز ( مردم
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   را به  شرعي  از ضوابط و خارج اصلح  فرد غير  دارند كه حقّ   مردم نه
   فقيه ، و نه) ندارد مشروعيت كنند،  و اگر چنين( كنند   انتخاب رهبري

 را بر   خويش  تحميل حقّ الزم،   و شرعي  عقلي  مقدمات خاصي، بدون
   و قانوني  شرعي  حكومت  يك  كه يشرايط در -  فقهاء و ساير   ديني ي هجامع

  .) نيز  اولي  عناوين  برخي  بلكه و  ثانوي  عناوين به( دارد -   برقرار است
 مأجور شرعاً نشوند،   كشف و  انتخاب  باشند ولي شرايط واجد   كه فقيهاني
  به عنوان مردم،   از سوي  حكومتي، معذورند و اگر فقيهي وظايف  و از انجام

   فقيه داند كه  خود مي  كه  گردد در حالي  و انتخاب  شده  داده اصلح، تشخيص
 و خود نيز   كرده  را توجيه  مردم  كه  است تر از اوست، موظف ديگري، صالح

 شد   روشن  اجمالي، تا حدودي  توضيحات با اين. كند ، تبعيت مزبور از فقيه
 نيز   سياسي  غلط بندهاي  دسته  به  كه  بسيار سطحي  ژورناليستي يها بحث  كه

» كشفي « ، به»انتصابي«يا » انتخابي « ، بهبه اصطالح را ها ديدگاه و  انجاميده
كنند،   مي  تقسيم...و    يا مردمي  االهي ها را به مشروعيتو » انتخابي«يا 

  حقّ و  مشروعيتزيرا .  است  مغرضانه  و بلكه  و ناآگاهانه نسنجيده اغلب،
 و   است  االهي  نصب  و تابع االهي  و  ديني كامال در منظر اسالمي،  حاكميت
   از فقيه  اطاعت  نيز براي  مردم كه آيد  پديد مي  وقتي»حقّ «  حال، اين در عين
 بدانند و تا مردم  باشند و او را اصلح  داشته  شرعي  با او، حجت عتو بيخاص   

مورد (» عنوان «  شرعي  اوصاف  و مصداق ح را اصل  وي  ايشان و خبرگان
  حاكميت  حقّ  ننمايند،  عنوان، انتخاب  اين  و به  نداده تشخيص)  االهي نصب
  آري .شود  نمي حاصل   فقيه  آن  و حدود، براي  در حقوق  و دخالت شرعي

 خود  ي ه وظيف  نباشند يا به  در صحنه  ديگري  و فقهاي  نبوده اگر نظام، شرعي
 مزبور،   نمايند، فقيه  عمل  اسالمي  ضوابط خالف  بر  ننمايند و يا مردم عمل
   ممكن حد تا  حاكميت   اعمال حقّ شرعاً و   خواهد داشت  ديگري ي هوظيف
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 فاسد را   حاكم كودتا عليه  حقّ  و حتي) حسبيه از امور  قل ا حد در  گرچه(
   يعني  االهي مشروعيت  اساس  رهبر بر  مردمي  ما در انتخاب  بحث دارد ولي
   اسالمي  جمهوري نظام چون  مستقر ديني  حكومت  در يك عي شر ضوابط
   از ميان اصي خ  فقيه ي ه وظيف  تنها وقتي  سياسي، حكومت  نظام  در چنين.است
   باشد و يكي  فراهم  آن  و اجتماعي  و عقلي  شرعي شرايط   خواهد شد كهفقهاء
   فقيهر ب  و بايد عالوه است، حضور الحاضر و وجود الناصر شرايط   آن از اهم

نيز )  مردم  مورد اعتماد و منتخب  خبرگان يعني (  و مردمفقهاء  ي همذكور، بقي
» اطاعت « ي ه وظيف  نيز، وقتي مردم.  بدانند  شرعي رايطش و واجد  او را اصلح
   جبري  باشند، جمع  شرعي  و ضوابط  اصول  رهبر، تابع  در انتخاب دارند كه

 غيبت عصر در »حاكميت   شرعي حقّ«منشأ  ،) و مردم فقيه (  دو تكليف اين
  .آورد  را پديد مي مشروعيتو  گردد مي

  
  ي مّل حاكميت  و  سرنوشت  تعيين حقّ

 بايد در   و مردم  شده  خواسته  اسالم، از خود مردم امت  تدبير سياسي
 البته،   آن  كنند و راه  را اعمال  اسالمي حاكميت ديني،   ضوابط چارچوب

  آن.  است  با آنان  و بيعت  اسالمي ي ه شايست  حاكمان  گفتيم، انتخاب چه چنان
 برسر كار  اي  شايسته  حاكم  كه  است  داده، اين  مردم  خداوند به  كه  االهي حقّ

   خود خارج  و اختيارات وظايف   از حريم  كنند كه آورند و بر او نظارت
   خود، حاكمند و اَحدي  اجتماعي  بر سرنوشت  كه  است  معني نشود و بدين

را  لحصا رهبر مردم،. كند  سلب  را از ايشان  االهي حقّ اين  ندارد حقّ  هم
   قوانين آورند تا بر مبناي گزينند و بر سر كار مي  و او را برمي  داده تشخيص

شود،   مي  متجلي...و  اساسي  قانون  در قالبمثالً   روزگار كه  و مصالح شرع
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  اين.  كند  را اعمال  اسالم  و ضوابط  و احكام  داده  را سامان  عمومي خدمات
   امام  ميان»معاهده«  نوعي توان  را مي  متقابل يريپذ  و مسئوليت بيعت و اعتماد

و   بوده  وفادار  ديگري  خود در قبال وظايف   به يك  هر  كه  نيز دانست امتو 
   عهد شرعي، مستوجب  از اين و تخلف     برخوردار باشند  و حقوقي از اختيارات

  وظايف و  ختيارات و ا  حقوق  مفاد اين البته.  است  در دنيا و آخرت مجازات
  .كند  مي تعيين» اسالم«را نيز 
  
  ! اختيارات؟  در كدام»وكالت«

د و نامب» وكالت« و عهد را   و رابطه  واليت  اعمال  نوع  اين اگر كسي
 عقد   چون  باشد يا از عباراتي مذكور در فقه» وكالت« عقد  مرادش

   از مفاد فقهي اطالع  م ك  فردي شك  كند بي  استفاده...و» اجاره«يا » شركت«
را »  و واليت حكومت «  و يا قصد تحريف  مذكور است  حقوقي قراردادهاي
زيرا . باشد ، منظور شده» امر واگذاري « ، مطلق»وكالت« از  كه آندارد مگر 

 از   برخي  كه  است  اجتماعي  در اموري تصرّف  شامل» حاكميت « ي همسئل
 اما   است  آحاد مردم  و حقوق  خصوصي ختيارات جزء ا-   همگي  و نه- ها  آن

 و   و حدود االهي، نشر معارف  احكامياجرا  در ساير موارد، از قبيل
   به  و مشروط  است  ديني  و واجب  شرعي ي ه، وظيف...و    اسالم يها ارزش
  ت اختيارا  برخي البته. داند  را مي  اين  و هر مسلماني  نيست  آحاد مردم ي هاجاز

 امور   و در اين  است  خود آنان  جزء حقوق  وجود دارند كه  هم  مردمي شرعي
   مسائل عمدتا مسائل،   اما اين...و را اجير كنند   يا كسي  گرفته توانند وكيل مي

   دارند حال  منجز شرعي  مالكيت  كه  است  و در مواردي  مردم خصوصي
 حال،  در عين.  نيست  سنخ  از ايناغالب و اجتماعي،   حكومتي  مسائل كه آن
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   اختيارات  تابعشرعاً   كه  مردم  شرعي  و حقوق  از امور خصوصي اگر برخي
 باشد،   كرده  تداخل  حكومتي  وظايف  با برخي  است، امروزه خود آنان

  وكيل« را  حكومت -  قلمرو   در همان  و فقط-  قلمرو   در همان توان مي
، »توكيل«   اين  كه نيز دانست) »وكالت«  مصطلح و قهي ف معنايه ب( »مردم

تواند   ديگر نمي  و البته  است  شده تضمين  با حاكم، در واقع،  بيعت در ضمن
 و   هرج  باشد تا به  و مستقر»الزم« بايد   باشد بلكه متزلزل و جايز  عقد يك
   صورت  صالح يه با فق  شرعي  بيعت  وقتي يعني.نينجامد  نظام،  و اختالل مرج

  خصوصي  در امور تصرّف  حقّ حكومتي،  بر ساير اختيارات  گيرد، عالوه
   به  مردم توسط قهرا نيز -    است  مرتبط حاكميت   به  كهجا آن تا -   مردم

، گفته پيشخاص    حريم  و در همين  معني  اين شود و به  واگذار مي حاكمان
  خالف  زيرا بر  است  لفظي اي  مناقشهصرفاًه،  يا اجار  وكالت  نوعي تعبير به

 آحاد مردم،   براي  مالكيتي ، چنان»حكومت«، در مورد » شخصي لكم«
  . بسپارند  يا اجيري  وكيلي  را به  تا بخواهند آن  نيست ثابت
  

  حاكميت بر   مردم ي ه از ناحي قرارداد مشروع  تحميل حقّ
  مشروعيت در   مسلمان  مردم  تشخيص و  رأي  دخالت ي ه نحو بنابراين

.  نشود ييگو  و كلي  است  باب  و از چه  چگونه  باشد كه حاكمان، بايد روشن
  اي  صدمه كه آن   به  مردم، مشروط  اختيارات ي ه و حوز  شرعي الفراغ ةمنطقدر 
توانند با   مي  وارد نشود، مردم  و حدود االهي  اسالمي  حاكم وظايف  به

   مشروط-  را  و مشروطيت  محدوديت اي گونه  و  بسته هاييان، قراردادحاكم
   مسلمين، در تعارض  و با مصالح  داشته  و مشروع يي عقال  منافع كه آنبر 
 عهد كند مگر   به  نيز بايد وفاي ، هموار كنند و حاكم»حاكميت«بر  - نباشد
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  قانوني شرايط  لحاظ  و با و استثناييخاص    گفتيم، در مواردي چه چنان  كه آن
   باشد كه  و مسلمين  اسالم  مصالح قرارداد خاص، برخالف و شرعي، آن

   نظام  معضالت  حل در باب   اساسي  نيز در قانون  و احراز آن  تشخيص ي هنحو
  تأمين در هر صورت،  البته. است  شده بيني  قانوني، پيش هاي بست در بن
   و اين  است  شريعت، بر حاكمان، واجب  در چارچوب  مردم رضايت

 و   عدل  و رعايت  ايشان  به  و احترام  مردم  حقوقاي با اد معموالرضايت، 
 الهي،   از اذن  مردم، مستقل  كه  نيست معني  بدان شود و البته  مي رأفت، حاصل

عيار قيد و شرط، م  بي  آنان  يا رضايتاند  شده  دانسته مشروعيت  مستقل  منبع
  . است  حاكمان  براي عمل
  

   يا حقوقي؟  حقيقي و فقيه، تفاوت معصوم
 در مورد فقيه،   كه  است  از جمله، آن،)ع( و معصوم  فقيه  تفاوت گرچه
   نظر شرعي  در حجيت يتأثير  مĤال  تفاوت دهيم، اما اين  مي...و خطا  احتمال
 مجتهد عادل،   فتواي ني ندارد يع منين  مؤ پذيري  اطاعت  و ضرورت فقيه
   همان ، مستند بها فتو  اين  زيرا حجيت  است  حجت،)ع( معصوم  قول چون هم

   است  آن ي ه و نتيج  محصول  و بلكه  آن و در راستاي )ع( معصوم  قول حجيت
   عملي  اما از لحاظ  خطا هست  احتمال»افتو« در   گرچه  ندارد پس و استقاللي
 با   باشد، حتي ، فراهم»افتو «  و عقلي  شرعي شرايط   وقتي عيني، ي هو وظيف

)  فردي در احكام(   بر مجتهد و مقلدانششرعاً» فتوا «  خطا، آن وجود احتمال
  هاالطاع  ، واجب) و اجتماعي  مدني وظايفدر  ( شامت و  امام ، بر»حكم«  و آن
   نيز آن علت. فرمود  مي  حكمي مستقيما ،)ع(  اگر معصوم  كهگونه هماناست، 
را دارد و با » مخطئه« معرفتي، رويكرد   در مباحث  عدليه ي ه شيع  كه است
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  يها روشكند و از   مي گيري  را هدف  محفوظ و لوح»  واقعي حكم « كه آن
  ، بايد تبعيت) واقعي و حكم ( قي حقا  در فهم  و عرفي يي عقلي، عقال صحيح

   رسميت  را به  بشري هاي  و محدوديت  حال، خطاپذيري كند، در عين
 و   نموده  واقعي، طرح  بر حكم  را نيز عالوه  ظاهري شناسد و لذا حكم مي
» حجت « به دنبالداند و   بشر مي  عقلي  امكانات را تابع»  منجز  فعلي تكليف«

 خطا نيز او را  كند و در صورت  او را منجز مي  عملي ي ه وظيف  كه است
  ي ه از هم  و پساحتماال، »حقيقت« اگر در مورد  دارد، حتي معذور مي

  . كند  معرفتي، اشتباه  الزم يها تالش
است،  )ع( و معصوم  فقيه  ميان  تفاوتي كه»  خطا احتمال«بنابراين، قيد 

. زند نمي»  فقيه  ولي  حكومتي حكم«يا »  فقيه فتواي «  حجيت  به اي صدمه
 و حكم، در هر  فتوادر » مجتهد عادل« از  يريپذ  اطاعت ضرورت بنابراين،

  . است حال، ثابت
»  حاكم  حكمراني حقّ « يعني»  حكومت مشروعيت «  اگر كسي چنين هم

  به و منوط» وكالت «  از نوعي را ناشي»  جامعه پذيري  اطاعت ي هوظيف«و 
 كند   امر مستثني را از اين )ع( معصوم داند، نبايد حكومت  مي اكثريت رأي
  ي ه، در دور»ها وكالتي « يي كذا با توصيفات»  ملي حاكميت  حقّ«زيرا 

  يي استثنا  چنين  ندارد كه  خورد و دليلي  نبايد تخصيص)ع(حضور معصوم
  !! تعارف مگر به  گيرد صورت

   در مورد حكومت  حكومت، حتي  بودن  از وكالتي  كساني  كه و لذاست
 با  ربط را بي»  و امامت  و رسالت نبوت« و  گفته   سخن...و )ص(پيامبر اكرم

» حاكميت  حقّ « در باب   غير ديني خواندند و ديدگاه»  و حكومت سياست«
 را جزء   افكاري  نيز چنين نويسان   مقاله  نمودند و برخي  طرح  ديني را با لعاب
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.  است  قضيه، عكس كه آن  حال!اند زده جا!!  شيعه در فقه»  دولت نظريات«
  همانه  نيز ب  فقيه  است، حكومت  مربوط  جواز حكومت  به  كهجا آن تا  يعني

  چه چنان   و البته  بوده ، مشروع)ع( معصومين  حكومت  كه  است دليل، مشروع
 و   آگاهي  و عدم  اجتماعي  قوي  پايگاه  فقدان  در صورت)ع(معصومين
   تكليف  حكمراني، احساس براي ايشان،   حكومت  به  مردم  و تسليم رضايت

  ي حكومت ي هي، وظيفشرايط   و در چنان  نيز در عصر غيبت كردند، فقيهان نمي
   ديگري  صالح  فقيه  حكومت  به  مردم، تن س.رد دا   ديگري ندارند و تكليف

 افراد   حكومت  به  تن  كند و اگر مردم  نيز بايد با مردم، همراهي دهند، وي
   از طريق  حكومت  اصالح  خود به  توانحد  بايد در  دهند، فقيه تفاقد صالحي

  .زند  براندازي، دست  از طريق  و سپس  بخشي  از منكر و نقد و آگاهي نهي
   رأي نه( شود  بايد ناميده»  مردم  ديني تشخيص «  همان ، كه» مردم رأي«
 و   فقيهان يها صالحيت  در درك)  قيد و فاقد اصول  و بي خواهانه دل

   اصلح  را كه  ندارند كسي حقّ نيز   دارد و آنان ، حجيت»اصلح « تشخيص
   بودن رديف  و هم عرض  هم  درصورت البته.  برگزينند حاكميت  دانند به نمي
 صالحان،   از اين يك  هر حاكميت   به  شارع فرضا   چون فقيه، آنگاه چند

   دارد و بيشتر مورد اقبال  بيشتري تماعي اج  محبوبيت  كه  است، فقيهي راضي
  يابد زيرا اين  مي  و اعتبار هم  شرعي  اولويت البته.  است  مردم و رضايت
 و  تر عدالت تر، بيشتر و سريع  وسيعياجرا در  شك  مردمي، بي محبوبيت
   نيز در چارچوب  مردم  رضايت  و كسب ثر است  شرعي، نافذ و مؤ احكام

  ي هنام در عهد)ع( امير  حضرت چه چنان   است  حكومتي ظايفوشريعت، جزء 
  .فرمايند  مي ، تصريح»العامه رضي«  اشتر به مالك
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   ديني مشروعيت و   سياسي مشروعيت 

   مفهوم ، يك»مشروعيت «  شود كه  داده  توضيح  است جا مناسب در اين
   جعل آيد و تابع  پديد مي ه، چگون»حاكميت  حقّ « كه اين   يعني  است ثانوي

 و  حقّ منشأ   كه  است  آن  به  است، منوط مشروعيت   نهاد و منبع و امر كدام
جواز « و  و حجيت» اعتبار «  را همان مشروعيت و اگر   بدانيم  را چه حقوق

 و   حقوقي  مباني را درچارچوب» مشروعيت«بدانيم، هر مكتبي، » حكمراني
 مسلمان،  در منظر يك. است  ير خواهد كرد و كرده خود، تفس ارزشي

  حقّ«   يك و جواز حكمراني، حاكميت  حقّ  يعني»  حكومت مشروعيت«
   شود و لذا گرچه  روشن  آن  و مباني  بايد مصاديق  كه  است»شرعي

   معناي  به  ديني مشروعيت  مان ه)Legitimacy(   سياسي  در علوم مشروعيت
 تفكر   در چارچوب  سياسي مشروعيت   وقتي عمال اما   نيست» بودن شرعي«

.  خواهند بود با يكديگر، متصادق» مشروعيت« دو   شود، اين  طرح اسالمي
يابد و   مي  تحقق  وقتي» سياسي مشروعيت« مسلمان،  ظر يك در من يعني

 و  قّح «  اين كه  خواهند بود  توجيه  قابل ، وقتيپذيري  و اطاعت حكمراني
   در باب اي نظريه باشد و لذا هر   شده  اسالم، داده  شارع ي هاز ناحي» جواز
 و در  نيست»  ديني  سياسي مشروعيت« با   جمع ، قابل» سياسي مشروعيت«

   مشروع  كه است)  سياسي  مفهوم به (  حكومتي، مشروع  مسلمانان، آن ديدگاه
  .باشد)  ديني  مفهوم به(

   آن  و مباني  موضوعه  اصول  در هر مكتبي، تابع مشروعيت  بانيبنابراين، م
ها  مشروعيت   انواع  وبر در باب  ماكس بندي  نبايد تقسيممثالً لذا   است مكتب
 -    سياسي مقبوليت «  به  مربوط شناختي  جامعه يها بحث از   تلفيقي را كه

   با تفكر اسالمي مبنائاً  كه(  است »وبر« خاص    ارزشي و مباني» اجتماعي
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  مشروعيت مثالً كرد و  ، تطبيق»حكومت«  اسالمي ، بر مفهوم) دارد تعارضاتي
   منفي هاي  داوري  با ارزش هم آن( يا فرهمند   سنتي  را از نوع  ديني حكومت

  .ناميد ) تعابير در تفكر ليبرال  اين ابدر ب
 و  يي عقالصرفاً  اي قوله، م»مشروعيت «  كرد كه  نبايد گمان چنين هم
 و  دانست)  تأسيسي نه ( امضايي مثالً و   مكتب  مضامين  به نامربوط و عرفي
  ي هو يا هم!  ندارد  و غير اسالمي ، اسالمي»مشروعيت «  كرد كه  اراده چنين

 نظر  ، اتفاقحاكميت  حقّ و  مشروعيت   و مادي، بر سر مفهوم  االهي مكاتب
  تفاوت نظر و بي ، بيها حكومت  مشروعيت در مورد   ديناسااسيا !! دارند
  . نيست خير، چنين! است
  

  !؟» اصلي يها پرسش«  كدام
  در باب   كه  است الذكر نيست، آن  فوق ي ه با نكت ربط  بي  ديگر كه ي هنكت

 و دارند   داشته  ذيل، توجه پرسشچهار    به  شيعهيفقها  ي ه، هم»مشروعيت«
  : است االصول، مشترك ها علي  ايشان، بدان هاي و پاسخ

  
  

   دارد؟  با مردم اي  رابطه  چه ديني  دارد و حاكم  را قبول  حكومتي  نوع  چه شارع. 1
 و   مردم  شرعي  حقوق  كه  حكومتي  كه  است  ، آنفقهاء   اجمالي پاسخ
  تكاليف   به  كند و خود را موظفاجرا   و قاطيعت دقته  را ب االهي حدود
  . بداند  اجتماعي  عدالت  و تحقق  مردم  و حقوق  و كرامت  تربيت در باب  االهي

   حقوق  و مدافع آنان  و مربي  مردم  خادم  كه  است حاكمي  ديني، حاكم
در .  باشد  آنان  حريم  و حفظ  مردم ي ه عام  رضايت  كسب به دنبال و  ايشان
  حقّ« ايجاد   براي  ايشان  و رضايت دم مر  و تشخيصآرا  دخالت  نوع باب

تر  نيز پيش)  خاص  در فقيه حاكميت   وجود صالحيت نه(» حاكميت  بالفعل
  . گفتيم سخن
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  ! است؟  داده  حاكم  به  اختياراتي  چه شارع. 2
 از  تواند فاقد بخشي  نمي  ديني  حاكم  كه  است  ، آنفقهاء   مشترك پاسخ
  البته.  هستند  حكومتي وظايف   انجام  شرط د كه باش  حكومتي اختيارات
   براي و امتياز شخصي»  مازاد شهروندي حقوق «  مفهوم  حكومتي، به اختيارات
  وظايف   انجام  به  و مشروط»مسئوليت« با   مالزم  بلكه  نيست حاكمان
.  است  نموده  بيان  اسالم  شريعت كه   است  حدودي  و محدود به حكومتي

  ي ه مباحث  در يك  كه  است اي هحد علي   است، بحث كدام  حدود،  آن كه ناي
  . شود  برده  و علمي، بايد پيش  فقهي دقيق
  

  ! است؟  رسانده  حكومت  را به  االهي  حاكمچگونهشارع، . 3
از »  عام انتصاب«، فقهاء  ي ه در عصر غيبت، هم  كه  است  اين پاسخ
   حاكم مشروعيت   اعالم ي هرا نحو»  حاكم رايطش و  اوصاف «  بيان طريق
 نظر   كه  و معتمد ايشان  منتخب و خبرگان (  مردم  البته اند كه  دانسته ديني
  ، بايد وجود آن) است هاالطاع  و الزم  مردم، حجت  براي  آنان  و علمي فقهي

 رعاًش خاص، احراز كنند تا  را در فقيه»  منصوب عنوان « و صدق» اوصاف«
   و مضبوط  ديني انتخاب(» انتخاب «  از او باشند، پس پذيري  اطاعت  به ظف وم

  ، در طول)است» فرد اصلح «  كشف  براي  و تالش  تشخيص  همان كه
  حقّ« در ايجاد  كامال و  است)  شرعي شرايط   به  مشروط يعني(» انتصاب«

  . دارد  فقيه، دخالت براي» حاكميت
 و نيز   بر فقيه  شرعي  حجت  شدن  تمام  براي يياجرا  ي ه شيو و  شكل البته

 و   عقلي وردهايا دست ي ه و از هم  است يي و عقال بر مردم، متغير و عرفي
  ييها روش برد و لذا   بايد بهره-    يا شرقي  غربي-    بشري  مشروع تجربي
  اسالمي، وابط ض  به كه  در صورتي...و   انتخابات، پارلمان، جمهوريت چون

 در   كهجا آن گيرد، از  ها صورت  در آن  ديني  و اصالحات  شده مشروط
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باشند و   مي  مشروع كامال ثرند،  اسالمي، مثمر و مؤ  و احكام  اهداف تحقق
 نيز   شرعي  يابند، از حيث  و رسميت  اسالمي، قانونيت  در نظام  كه وقتي
و   و اهداف  با ضوابط  كه حاكميت از  ييها  خواهند شد و اما شيوهجرااال الزم

   اسالمي  در حكومت  استعمال قابل  باشند،  داشته  اسالم، منافات احكام
  .باشند نمي
  

  !است؟  داده قرار  حاكم  براي  يشرايط  چه شارع،. 4
   اسالم، ضامن  ناشر معارف يعني(   و حكومت، بايد اسالمي  حاكم  كهجا آناز 
 و   و اخالق ارف مع  بايد اين  باشد، حاكم) اسالم  احكام  و مجري ي اسالم اخالق
 و   كرده  عمل ثانياًو )  و علم  فقاهت شرط(ناسد  بشاوالً را  احكام
  ). و تقوي  عدالت شرط( باشد   ملتزم االمكان، بدان حتي

 تعذّر   باشد و تنها در صورت  و اجتهادي  و دقيق  شناخت، بايد تفصيلي اين
 )منين  مؤ  عدول حاكميت (  از اسالم  و عوامانه  تقليدي  شناخت  به توان ن، ميآ

 و   عدالتياجرا   براي  كه ي حد اجتماعي، در   مقبوليت چنين هم.  نمود تنزل
 و   مديريت  كند و نيز توان  و مساعدت سازي بستر  اسالمي، حكومت
 لذا و (  عقلي هاي  نيز شرط...و   زمانه شرايط از   و آگاهي  و رهبري مديريت
  .اند»حكومت «  تحقق براي) شرعي
  

تاسالمي ت و جمهوري  

و خدا » شارع « ي ه با كلم  چهار پرسش  اين كه اين از   است  ممكن افرادي
  ي ه و دين، محور و مبدأ هم  شارع  چون  بگيرند كه و اسالم، آغاز شده، نتيجه

   وقتي كه آن حال.  دارد  منافات  حكومت بودن دمي با مر اند، پس االت ؤ س اين
طلبند   مزبور مي يها پرسش   براي  ديني  پاسخ  كه  است  مسلمانند، طبيعيمردم
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 اگر.تواند باشد  نمي  اسالم  مقدس  شارع  جز مفاد احكام چيزي  ديني، و پاسخ
   اين  به  دينيگويي  پاسخ  براي  را با تالش  حكومت  بودن  مردمي كسي
   را با اسالمي  حكومت  بودن بيند، در واقع، مردمي  مي  در تعارضها پرسش
   گروهي  كه  است  نيز اين بيند و واقعيت  مي  حكومت، در تعارض بودن
 از   تصويري  انقالب، چنين يابتدا اسالم، از   شريعت اعتقاد به  يا بي اطالع بي

 و  را پارادكسيكال»  اسالمي هوريجم«  داشتند و لذا تعبير  مردمي حكومت
 و   نديده جمع  قابل  را با اسالميت، يافتند زيرا جمهوريت  مي متناقض
  كه آن  حال دانستند  نمي»جمهوري« را   اسالم  مقيد به جمهوري

   به ، اشاره»اسالميت« و  داشته حاكميت   و فرم  شكل  به ، اشاره»تجمهوري«
   كه  دارد و مردمي حاكميت   حقوقي  و ماهيت  و اهداف  و احكام ضوابط
  انتخاب  بايد با  و ديگر آنان  بعدي هاي  انتخابمنطقااند،   كرده  را انتخاب اسالم
  .اند شده  تناقض مرتكب ،صورت اين غير در باشد سازگار اسالم،

  به جاي بينند،  مي ، تعارض»جمهوريت« و »اسالميت«   ميان كه كساني
 !!»جمهوريت«   تقويت  جديد در جهت چهار پرسش فوق،  چهار پرسش

 اگر قرار كرد زيرا  نخواهد  را حل  از آنان  مشكلي  هيچ كه اند كرده پيشنهاد
 يابند   و پاسخ  شده رحط تفكر ديني،  چارچوب  نيز در  چهار پرسش باشد اين
  كه آنگر انجامند، م  مي  پيشين  چهار پرسش يها پاسخ   همان  به باز مĤال

  يها پرسش   براي  غير اسالمي يها پاسخ  به دنبال   تغيير يابد و كسي»مبنا«
  .باشد» حاكميت و  مشروعيت «  به مربوط

  ! چيست؟ آقايان  و جايگزين  پيشنهادي  چهار پرسش  ببينيم اكنون
   در باب ييها ارزش   و چه  دانسته  حاكم، الزم  براي يشرايط  دين، چه. 1
  ! است؟  كردهامضا را   و دولت استسي

  ! يا قراردادي؟  يا طبيعي  شده؟ االهي  ارائه  مردم  از حقوق  تصويري چه. 2
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   ميان  عقدي شوند و چه  مي تاليف   چگونه  مردمي  و حقوق  ديني احكام. 3
  !است؟برقرار   و دولت مردم
 عقد، متعهد  من ض  شرط  عنوان  به  آن  به  حكومت  كه  اساسي قانون. 4

  ! باشد؟  بايد داشته هايي  ويژگي است، چه
  تر كردن  سنگينبه قصد  ن دروغي  پوشش  تحت  چنين  اين ييها پرسش

   و اختيارات  از شأن كاستن  به قصد در واقع، ،!!» و جمهوريت مردم « ي هكف
وفادار    اسالمي  مباني  اگر به كه آن   حال،شود  مي طرح  ديني  و حاكم دين

زيرا .  خواهد انجاميد  پيشين يها پاسخ   همان  نيز به االتي  سؤ باشيم، چنين
  : بپذيرد كه هركس
  شارع، و اذن افاضه  بدون  حكومتي هر  و ست اخدا آن از ،حاكميت )اوالً
  و  است  نامشروع
 اگر مردم،  حتي (  اوست ، حكومت، مختص)ع( معصوم  زمان در )ثانياً
  و )ند نكن تمكين
     است ضروري  جامعه،  براي حكومت )ثالثاً
 از   خارج قانوني   باشد و هيچ  ديني  تعاليم  بايد، تابع حكومت )رابعاً
 و   نيست هاالطاع  ندارد و الزم  شرع، قانونيت  با احكام  و منافي  شرع چارچوب
   و احكام  اهداف  كند كه  تدبير و اداره اي گونهه  را ب  بايد جامعه حكومت
   شود و تأميندين، 

   و  است  حاكم  الزامي هاي شرط» تدبير« و» عدالت«، »ايمان« )خامساً
 باشد و   اسالم  و قوانين  دين  تعاليم  بايد تابع  حاكم  كهجا آناز  )سادساً

   به  نبايد جاهل شك ببرد، بي  پيش، دين  و احكام  اهداف به سوي را  جامعه
) فقاهت (  ديني  باشد و بايد برخوردار از علم  و تعاليم كام و اح  اهداف اين

   باشد و در صورت  و اجتهادي  اول، تفصيلي ي هبايد در درج  علم، باشد و اين
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  مقلد  عامي يعني» غير عالم «  اضطرار، به از باب  مجتهدي،  از چنين محروميت
  و هيچ(  را بپذيرد  اصول  اين  هركس شود، آري  مياكتفا) منين  مؤ عدول(

، ) باشد  شده  اصول  و عقلي، منكر اين  شرعي داليله  ب  كه  نيست فقيهي
 با   همسان ييها پاسخ متأخر نيز،   چهار پرسش  از قبيل ييها پرسش   به شك بي

  :كنيم  مرور مي اينك.  خواهد داد  نخست  چهار پرسش پاسخ
  

  ! يا تأسيسي؟ ضاييما
، » دانسته  حاكم، الزم  براي يشرايط  دين، چه « كه اين  الًاو :1   پرسش پاسخ

! دارد؟ »، قرارداده؟حاكميت   براي يشرايط  شارع، چه« كه آن با   تفاوتي چه
  آيا يعني!  چيست؟  حكومت يها ارزش   بودن امضايي مراد از  بايد ديد كه
آيا !  ندارد؟ كومتيح -   سياسي يها ارزش   در قلمروي  جديدي  پيام اسالم، هيچ

 اساساست؟  ا جدا از دولت  دارد يا دين  و سياسي  حكومتي  پياماساسا  دين
  شود كه  مي مالحظه!  چيست؟ الئيك  با حكومت  اسالمي  حكومت تفاوت
 كالبد  به دقت، » حكومتي يها ارزش  ي ه كلي  بودن امضايي « عاي اگر اد
  ذات«   دانستن ديني  غير  به  حتي و  ديني  حكومت  نفي  شود، به شكافي

 و   حاكم  براي  الزم  ديني  شرايط ي ه كلي اگر به اال انجامد و مي!! »حكومت
 آيد و  مي  ميان  به  و شريعت  شارع  پايمنطقا شود،   داده ، تنحاكميت

 و ضد  اسالمي  غير هاي  از جمهوري  جدي يها تفاوت ،» اسالمي وريجمه«
  . يافت خواهد اسالمي
  

  نيست  شرعي فرا مردم،  حقوق  

   فقيه هيچ  چيست؟ انداز فقيه  در چشم  مردم  حقوق ي ه داير:2   پرسش پاسخ
  ي ه هم  و اجماع  و نيست  نبوده قائل» شرعي  فرا حقوق «  مردم شيعي، براي
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   شريعت  متن  و با استناد به  است  االهي  بشر، حقوق  حقوق كه   استفقهاء
   سخن  مردم و معنوي   و اجتماعي  سياسي، اقتصادي  از حقوق توان  مي  كه است
   ارجاع قابل !؟» است  كدام  مردم حقوق «  نيز كه  پرسش اين بنابراين،. گفت

  »! است؟  مردم، قرارداده  براي  حقوقي شارع، چه «  كه  است  پرسش  همان به
 شرع، در   ضوابط چارچوب  در  مردم  سياسي  از حقوق  گفتن  سخن پس

   سياسي  حقوق آن  يعني  مردم االهي  و  شرعي  از حقوق  گفتن واقع، سخن
 اين  فقيهي، منكر  و هيچ  است  شناخته  رسميت  به  مردم  براي  شارع  كه است
 و   آيات  اسالم، با استناد به  در فقه كه االهي  و  شرعي حقوق. است  نشده اصل

 دارد و   و آدم  عالم در طبيعت   ريشه  كه  حيث شده، از اينروايات، تقرير 
  به -    اعم  معناي به -  » طبيعي حقوق«  نيست، نوعي و نسبي  قرارداد رفص

   و عمومات  و اولي  اصلي  حقوق  در ذيل  نيز كه  حيث و از اين رود شمار مي
 و  اقتصادي  سياسي، ي»قراردادها«  دهد كه  مي اجازه  شرعي، و اطالعات

 عقود و عهود را   اين  به ، منعقد شود و وفاي) نباشد  شرع  خالف كه(  حقوقي
 حقوق«   نيز در ذيل»ردادي قرا حقوق« از   شود، بخشياداند، بايد وف  مي الزم

   فقيهي، حقوق اما هيچ. شود  مي  شناخته مشروعيت و   رسميت  به»االهي 
 »وكالت«   و از نوع  محض قراردادي  و يا يشرع  و فرا ديني غير  را سياسي
 و  قراردادي  حقوق«يا »  در غرب  مصطلح  طبيعي حقوق « به  و قائل ندانسته

زيرا با  تواند باشد  و نمي  نبوده  سياسي مشروعيت  در قلمروي» پوزيتويستي
  .ناسازگار است  اسالم، محكمات

  

  اند ه سّك  يك ، دو روي»احكام« و »حقوق«

  ال  سؤ  اين  شد كه  پيشين، روشن  پرسش  پاسخ  به  با توجه:3   پرسش اسخپ
شارع،  «  شود كه  و پرسيده  شده شروع» شارع « تواند با محور قراردادن نيز مي
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   را داده  انعقاد آن ي ه يا اجاز  و دولت، منعقد ساخته  ملت  ميان  عقدي چه
  »!است؟

   باشد و يك  شارع  و با اجازه ، بايد شرعي باشد  كه  هر عقدي الًاو يعني
  در  بلكه  نيست فرا شرعي   و پيمان  شرع  يا خالف غير دينيقرارداد 
   بلكه نيست»  االهي احكام « ، رقيب» مردم حقوق« و لذا   است شرع چارچوب

اند و »االهي  و  و شرعي ديني« و تكاليف،   احكام  همان  نيز چون  حقوق اين
  . شوند  شريعت، اثبات  متن ا استناد بهبايد ب
 در صد ،مشروعيت و  حاكميت  ي ه مسئل  شد كه  نيز گفتهتر پيش ً ثانيا و

 زيرا مردم،   نيست  مصطلح  وكالت  از سنخمثالً و آزاد بشري قرارداد صد تابع
»  سرنوشت تعيين« و  خود نيستند  عيار خود و سرنوشت  و تمام  حقيقي مالك
 از   و گذشته  نيست  و مباح  مسلمين  االهي، در شأن  احكام ي همالحظ  بدون

 اصوالً  اجتماعي،  حيات ساير قلمروهاي  خصوصي،  و حقوق  مباح اختيارات
  كه  هركس با آن سر  تا بخواهند بر نيست آحاد مردم  در اختيار شرعي

، قرارداد شرعي و  عقلي اصول و   ضوابط ي ه مالحظ كشيد و بدون  ميلشان
 نبايد   بشري  قرارداد و جعل  هيچ چنين هم.  او بدهند  به  يا وكالتي بسته

   مانع  يا بيفزايد كه  كاسته به نحوي را   جامعه  مديران  يا عقلي  شرعي اختيارات
  . گردد  حكومت وظايف  انجام
  

    اساسي  و قانون واليت

   كه  و گفتيم  گفتيم  سخن  هم قبال اساسي،   قانون  در باب:4   پرسش پاسخ
  و  داده  را تشكيل ها، جوهر اسالم  از آن  بخشي  كه  است قوانين  دو دسته شامل

ها  آن  و حذف  بوده فسخ قابل  غير قهرا كه  است  اسالم ثابتات و از محكمات
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  بر كه باشد مي  از حكومت» اسالميت «  حذف  معني ها، به  از آن و يا تخلف
 و با   است  حرام اولي، به عنوان و شرعاًها   از آن  و مردم، تخلف انحاكم

   عرفي ي ه و شيو  شكل  به  كه  ديگري اما بخشي.  دارد  منافات ايشان مسلماني
   يا احكام  و تجربي يي عقال هاي ه است، از شيو  مربوط حاكميت و اجتهادي
و »  اسالمي ي ه و جامع  نظام حمصال «  و تابع  شده ، محسوبيياجرا و  حكومتي
 نيز   قوانين  سري  تغيير در اين اما هرگونه.  تغيير و اجتهاد است قابل  بنابراين

   شده بيني  پيش  اساسي  در قانون كه( خود  از مسير قانوني اند، البته يياجرا  كه
  واجبمردم،   و حاكم  نيز بر  قوانين  از اين  شود و تبعيت ، بايد تعقيب)است
نيز  » ثانوي عناوين«  به  عهد شرعي،  بهاي وف  بر ضرورت  زيرا عالوه است

  . شود  شمرده بايد محترم
  

   حكومت اختيارات

 تا خود  دانيم نمي»  عقد و قرارداد صرف «  را تابع حاكميت  ما اصل
  را يا  حاكم  شرعي وظايف و   اختيارات ي ه بتوانند دامن  و يا مردم حاكمان
و   اجيرتماماحاكمان،  . و زياد كنند كم  كردند،  ميل كه   را هرگونه مردم
   و اختيارات وظايفاما حدود .  هستند  مردم  خادم رچه گ نيستند  مردم وكيل
 نيز تنها با استناد  قانوني  هر عهد و هر  بها و وف  كرده  را شارع، معلوم ومتحك
 و  مردم.  نيست  يا مردم  حاكمان ل اميا شود و تابع  مي  شرع، واجب به

 جا آناز   حكومت،  و فرمان  بوده  شارع فرمان  به حاكمان، هر دو بايد گوش
   شرعي  نيز حقوق  و مردم  است  بايد باشد، مطاع  شارع  فرمان  در راستاي كه

د  باي  دارد كه يوظايف كند و در برابر مردم،  تأمين بايد آنها را   حاكم دارند كه
  هاي  خواست  و امير نيستند تا حكومت، تنها تابع  دهد اما مردم، فرمانده انجام
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 حاكمان بر  مردم،  حقوقتأمين و  مردم  رضايت كسب گرچه.  باشد عمومي
  . است واجب
   و اختيارات  حكومت وظايف با  كه   مردم، در صورتي  و خواستءآرا
   باشد بايد توسط  مردم  و مصلحت ع نف  باشد و به  نداشته  آن، منافات شرعي

 و  وكالت «صرفاً  دليله  ب و نه  شرعي، داليله باز ب  شود اما تأمينحكومت، 
  .حاكميت و  مردم ميان» عرفي قرارداد

  كه(  باشد وكالت نوعي و قرارداد تابع ،مشروعيت و   حكومت اگر اصل
، ) داديم توضيح  قبال و   نيست چنين  حكومت،  از مضامين  معتنابهي در بخشي

   سياسي  و اهداف  با احكام  كه  عقد نيز، در صورتي  ضمن  هر شرط پس
   اين  بدون  حتيتر پيش است، اما ما االوف   باشد، الزم  نداشته افاتيشريعت، من
 ديني، را بر حاكمان  اساسي قانون   بحث، رعايت قابل و   مشكوك مقدمات

. اند  حكومتي احكام  از سنخ  كه يياجرا و   موقت  مواد در  دانستيم، حتي الزم
   يا رياست  مجلس بار براي  يك  سال4 هر   انتخابات  برگزاري همچون(

  )...و  جمهوري
  حاكميت  قانونيِ  فرا  و اختيارات  فقيه ي ه مطلق واليت  ديگر،ي همسئل
   قانون  و در متن  است اي هحد علي  ي ه مسئل  كه  است  و عادل  و مردمي مشروع
  ماهيت  حكومتي،  الزم  اختيارات  اين  پس  است  شده بيني  نيز پيش اساسي
  . نخواهد داشت  شكنانه قانون
  

  ! امر عرفي؟ كدام

   امور به  تقسيم  در چگونگي  و نادرست  درست  وجوه  در بابتر پيش
 امر«   مفهوم  به»فعر«در برابر شرع،  اگر   كه  و عرفيات، گفتيم شرعيات



 

  فقه و تئوري دولت                  

  

90  
 

 و   شيعي  از حيث-   باشد، تعبير نادرستي مراد شده) سكوالر (»ديني غير
   امر حكومت، سياست  همچون  زيرا امور عمومي  است  مسئله  از اين-   اسالمي

  اما در عين شوند  مي  محسوب  امور عرفي گرچه  مردم،  اجتماعي و حقوق
   و وظايف  است  اسالم  مقدس منظور نظر شرع و   شارع  مورد اهتماماكيداحال 

  ي ه در فلسف  اصلي ي ه مسئل  و شهروندان، كه  حاكمان  متقابل و اختيارات
   توجيه ي ه و نحو»حاكميت  حقّمنشأ « و نيز   است سي سيا  و علوم سياست

باشند   مي  مورد بحث  اسالم ت شريع  در قلمروي ، همگي» سياسي مشروعيت«
باشند   مي غير ديني و   ديني  به  تقسيم قابل عرفي،  امور اصطالحا  اين ي هم ه و

  . و نيست  امور نبوده  از اين  دين، هرگز فارغ  كه  است بدان معني  و اين
 سنت،   اهل  فرق  برخي  در فقه  كه  است آن ،»عرف«  ديگر اصطالح
 نيز در   كاركرد عرف  اين. است شمار آمدهه  ب  ديني  احكام  تشريع جزء منابع

 شيعه، يفقها. باشد  و فاقد اعتبار مي  نداشته  از اعراب  شيعي، محلي فقه
 و تفسير   فهم اكثر در مقام حد و »شارع   مطلوباتياجرا«   را در مقام»عرف«

   جزء منابع  و نه  شريعت  بديل  را نه دهند و آن  مي  اسالم، دخالت قوانين
  سياسي  احكام  در قلمروي  بشري، چه  تشريع ند و هرگونهشمار  نمي شريعت

 قابل خود جاي تحريم، در اين  ي هفلسف و اند كرده  تحريم را سياسي غير چه و 
  .است دار معني بسيار و  تأمل

   با آن، در منطق  معارض احياناً و »شرع« عرض در »عرف« بنابراين،
   متشابه اي ، كلمه»امر عرفي«   كهجا نآ و از   نيست  يا قبول  فرض شيعي، قابل
   مفهوم ي ه و شرعي، در داير عرفي در امور   بحث يابتدا است، بايد از  و مشتبه

  مسدود بعدي  بر سوء تعبيرهاي د تا راهنمو ابراز   كافي ، دقت»عبارت«
  .گردد
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   عمومي  حقوق  قلمروي  كه ست ا كرد آن  بايد تصريح  كمدست  چه آن
 و   با حكومت  و امور مرتبط  اسالمي ي ه جامع  و خارجي  داخلي بطو روا
 از   و خارج  با شريعت ربط  و بي  غير ديني معنيه ب( »عرفي« هرگز دولت،
   عرفي، فاقد حكم به اصطالح امور   اين يعني  نبوده)  االهي  احكام قلمروي
از  (  بشري يارات و اخت  و حقوق وظيفه پاي  هرجااصوال .باشند  نمي شرعي
 از بايد و نبايد   آيد، هرگاه  ميان به)  دولت-    ملت  متقابل  سياسي  حقوق جمله

  و  ديني  به  تقسيم  امر و مقوله، قابل  شود، آن  برده  نامي» و تكليف حق« و
باشد زيرا  مي) » و ابزاري يي استقرا-   علمي«   نه  مكتبي از حيث ( غير ديني
 و دولت،   ملت ي ه اجتماعي، رابط  مردم، نظم  امنيت  ضرورت  در باب شريعت
 و در   نيست ، ساكت...و  ساير ملل و مسلمين  با غير  و روابط  دفاعي احكام
 يا  ييجز(   و لذا احكامي  كرده  را تعقيب  مزبور اهدافي  قلمروهاي ي هكلي

   آن  و كشف  فهم  كه  است  كرده تشريع)  يا مقيد يا عام، مطلقخاص كلي، 
  . است ، الزمامت و   بر امام  بدان  عملي  و التزام  مسلمان، واجب بر متفكران

 هو بما(   انسان  كه  است يي امور عقال ، آن»امر عرفي«اگر مراد از  اما
 و  من  و مؤ  يافته  دست  بشري، بدان ي ه و تجرب  عقل  استعمال از طريق )انسان

) ...و   و اقتصاد و علم در سياست( خود   مورد قبول  اهداف  به  نيل كافر براي
 و   و فنانيت  ابزاري  عقالنيت  از آنهايند و در ذيل  استفاده  مجبور بهمنطقا

 مختلف،   مكاتب  اهداف شود و در راستاي  مي  تعريف يياجرا  مديريت
 جا آن دين از  ولي، د ندار غير ديني و   ديني  است، البته  و استعمال  راج،اند قابل
   شريعت احكام و با اهداف »مالزمي« يا »مقدمي«  ي هجنب  امور،  اين كه

  تفاوت  بي  حوزه ورزد و در اين  مي  و اهتمام ها نيز ناظر است دارند، بدان
 شوند،   مكتبي، بررسي  اهداف  در ذيل  كه  امور نيز در صورتي  و اين نيست
   به  گاه  كه  است يابند و اين  مي  شرعي و لذا حكم   و ديني  مكتبي ي هصبغ
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   از تجربيات  و اقتباس  و صنايع  و فنون  علوم  يا ثانويه، آموختن  اوليه عناوين
   يافته  شرعي  و منافقين، وجوب  از كفار و مشركين ها حتي بشري، و اخذ آن

   دستاوردهاي و ساير  و تجربيات  علوم  از اين و قصور و تقصير در تمتع
 ؛ خواهد بود  در دنيا و آخرت  شرعي  مسئوليت  بشري، باعث  و تمدن عقول
   گرچه»امور شرعي« اعتباري،   نيز به ييعقال -   امور عرفي  همين پس
 و   عرفي هاي  دستورالعمل اتيي جز  كه  يعني  نه  خواهند بود و اين الواسطه مع

ه  ب  مباحات ي ه ديگر حوز به عبارترسيد و  پ  بايد از دين  را هم  زندگي عادي
  چه آن   تفاوت كنم  مي گمان.  شود  مردم، تعطيل  گردد و عقل  منتفي كلي

  . باشد  غلط، معلوم  سخن  شد با اين عرض
  

  ! پادشاهي؟  يا نظام اقتدار سياسي :»سلطنت«

 در »نت و سلط سلطان« از تعبير )ليهم السالمع(بيت اهل   مكتبيفقهامراد 
 به عنوان » پادشاهي  نظام  يعني  و جديد آن  اصطالحي عني خود، م  فقهي متون
  نبوده) ...و  در برابر جمهوري، آريستوكراسي (  سياسي از رژيمخاص   نوعي
  :اند كرده  مي  را اراده  آن  لغوي  معني  بلكه است

   است»حاكم«  و» سلطه صاحب« به مفهوم »سلطان«، فقهاء  در اصطالح
 و »اقتدار سياسي«، همانا »سلطنت«   فقهي  اصطالح  امروزين  معادلو
، » عادل امام« تعبير را در مورد  لذا اين و باشد مي) »دولت« يا (»حاكميت«
  اند و اعم  بردهبه كار »)ع( معصوم امام«  و حتي» واليت  صاحب  عادل فقيه«

  .ت اس  سياسي  در علوم  آن  اصطالحي از معناي
 و   و جمهوري  پارلماني يها نظام پيشين،  يها ده در س  كهجا آن از  البته
 در   و از جمله-  دنيا   سياسي  در جغرافياي تقريبا كنوني،   سبك  به انتخاباتي

، »سلطان«   و اصطالحي  لغوي  مفهوم عمال نبود،  مرسوم -   اسالمي كشورهاي
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 وجود   مفهومو د  اين  ميان اي ه مالزم كه آن  اند بدون دهافتا   و مقارن متصادق
   نيز مشمول نونيك  سياسي  در اصطالح» جمهور سيير« مثالً باشد و لذا  داشته

  .گيرد  قرار مي...و »حاكم« و »راعي« يا »امام« يا »سلطان«   فقهي اصطالح
  

  از فقاهت؟) حاكميت (  سلطنت فكيكت

 و  سازي   مقدمه ا از باب ر» از عرف شرع«  يي كذا كساني، تفكيك
   از فقاهت  سلطنت  يا تفكيك  از حكومت دين  تفكيك  براي چيني زمينه
 دو   را ميان ، زندگي»شيعه« يفقها  برخي اند كه  شده  كردند و مدعي مطرح

 غير   به فتوا و   نموده  تقسيم» عرفي سلطنت« و » شرعي واليت«  قلمروي
   و وظايف  حقوق ي ه و حوز  داده» سياسي تحاكمي«  ي همقول   بودن ديني

. دانند  مي  فقاهت  از حريم  خارج به كلي را   و مردم  والي ي ه و رابط سياسي
 عالّمه و  نوري هللا  فضل  شيخ  چون  بزرگي فقهاي   به ييها نسبت   چنينيالقا

  تاريخي -   سياسي  دروغ  و يك  محضي قمي، افترا  و ميرزاي مجلسي
 يا   استبدادي  پادشاهي  رژيم  يك حاكميت   به  اجباري دادن  تن.تاس

   در جهت  و تالش  تقيه  در حين  نامشروع يها رژيم يا ساير  الئيك  جمهوري
   در اصالح  مقدور و سعي حد تا  االهي   و احكام  شرعي  عدالت اقل حد ياجرا
   حقوق  احقاق  در جهت ب غاص  رژيم  يك  تقريبي  و استخدام  نظام نسبي
 از   شرع ي ه حوز  تفكيك  مفهوم هرگز به ،...و   و نشر دين  مردم شرعي
 و » سكوالر  سلطنتي نظام«   پاي رعي شيامضا يا   و حكومت  سياست ي هحوز
سلطنت، .  نيست  يا جاهل  كافر يا فاسق  سلطان  شناختن مشروعيت  به

   به كه آناند مگر   االهي مشروعيتي، فاقد  ديگر  سياسي  و هر رژيم جمهوري
 يفقها و در برابر   داده  تن  مردم  و حقوق  االهي  شرعي، احكام عدالت
   و نظارت  واليت  به  و تن  داشته  و تبعيت  شنوي ، حرف)ع(بيت اهل
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، اين صورت در   باشند كه  اسالم  تابع  حكومتي  يعني؛ بدهند  آنان استصوابي
  نخواهد بود و نه) استبداد فردي (  مصطلح  پادشاهيبه مفهوم  طنتديگر سل

  .الئيك  ي ه و مشروط  جمهوري يك
   از حساب» مشروع آل  ايده حكومت«   در باب  فقهي ي نظريه  حساب

. ست ا است، جدا  مقدور و عملي چه آن منجز و   و سياسي  شرعي ي هوظيف
   از باب الئيك  هاي  و يا جمهوري ن سالطي  با برخيفقهاء   برخي مماشات
   و امكانات  يا تقيه»قدرت«   به»تكليف«   بودن  و مشروط  اجتماعي ضرورت

   اگر تسليم  حتيها حكومت  كه آن   نه  است  بوده  و اجتماعي محدود سياسي
  مشروع  نباشند، باز هم  مردم  و حقوق  و عدالت  االهي در برابر شريعت

  حقّ، هر كسي، فقهاء   اجماع  به  شيعه  سياسي در فقه. وندش  مي شناخته
 ندارد ...و  حدود و اخذ مالياتياجرا در   امر و نهي حقّ بر مردم، و  حاكميت

   بنابراين  است  شرعي شرايط   به  و لذا مشروط  شرعي يحّق، »واليت«و 
 در  حاكميت  حقّ و  مشروعيت  باشد يعني  مي»مشروطه« لزوماً »حكومت«

  شرط«  ، در نوعالئيك  ي ه مشروط يها نظام با   و تفاوتش  است آن، مشروط
.  است-   اسالمي  و غير الئيك  نه -   ديني  كه  است  آن  و ضوابط»و شروط

  . وجود دارد  در كار باشد، مشروطيت  و ضوابطي هر جا اصول
  

  !! مشروعه سلطنت

   از حكومت  شرع  طرفدار تفكيك ه عنوانب را  نويسان، فقيهاني  مقاله برخي
  سطلنت« را طرفدار   ديگر، همانان ز سوياند، و ا برده نام!) سكوالريزم؟(

   كه  است  اصطالح، آن  اين  معني كه آن  حال. اند نيز دانسته!! »مشروعه
   امري شود پس  مي ، تقسيممشروعه  و غير  مشروعه به) حاكميت ( سلطنت
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تواند   نمي  دين  احكام  از قلمروي  و خارج  با شريعت ربط  و بي  عرفيكامالً
  . است  بارزي  تناقض  طرز داوري، حاوي اين!! باشد

   به  مشروط ، و نيز با سلطنت» استبدادي سلطنت« با   مزبور، در واقعيفقها
   آن اصوالً عبارت،   اين  و مفهوم  كرده اسالمي، مخالفت  غير  و ضوابط شروط
اند و  شناخته  نمي  و ديني  را مشروع حاكميت و   سلطه  هر نوع  آنان  كه است

 به جزبودند و )  و ديني شرعي (  مشروعه ي ه مشروط طرفدار حكومت
آيا . دانستند  مي  و ضد ديني  نداشته  را قبول يحاكميت   اسالمي، هيچ حاكميت

  عرفي صد در  صد  را اموري  و سلطنت اند حكومت توانسته  مي  فقيهاني چنين
 و  يي كذا  و تفكيك  ثنويت  به قائل اگر آنان!  باشند؟  دانسته  با شرع ربط و بي
 از   چگونه اند پس  بوده  و شريعت با دين) حكومت (  سلطنت  ميان  ارتباط عدم

   سخن» شرع  و تابع  ديني نظام«  يعني   مشروعه  حكومت  تشكيل ضرورت
   را در خدمت حاكميت   و قدرت  سلطان اند شوكت و چرا خواسته! اند؟ گفته
 باشد   بوده  سلطاني در صدد توجيه   اگر فقيهي حتي!  در آورند؟  دين احكام

  توجيه!! آن  با ربط  بي  را با چيزي  چيزي توان مگر مي!)  آقايان  ادعاي طبق(
 در   حكومت  آن  كه  است  معني  حكومت، بدان  يك  شرعي توجيه! كرد؟
 باشد   نداشته  ديني  با اهداف  شريعت، قلمداد شود و منافاتي  احكام راستاي
 »حكومت«  ي ه مقول  ناظر به  هيچ اصطالحا شرع،   اگر احكام كه آن  حال
   آسمان ي ه باشند و تنها رابط  از هم  بيگانه كامال   و دولت، اموري  و دين نبوده

  ! دارد؟  امكان يي ادعا  توجيهات  چنين باشد، چگونه   در ميان و ريسمان
، قضااند، از   شده شمارده!!  و حكومت  دين  جدا انگاري  به  قائل  كه هاييفق
  حقّ، از »افتا  واليت«   و حكومتي  سياسي  وسيع ي ه گستر از صريحاخود 
   و حادترين ترين ، از عالي) شرع  سياسي از جمله، احكام (  شرعي  احكام تبليغ

 حدود و  ي ه از منكر، از اقام  و نهي معروفه  امر ب  مراحل ترين و سياسي
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 در فقهاء  به دست   آن  لوازم ي ه و هم هييقضا  ي قوه   نقش  و از اعمال تعذيرات
   عام، و بسياري  اوقاف ي ه و از ادار  و جماعت  جمعه ي هعصر غيبت، و اقام

 هستند و ها حكومت آن،   متولي  امروزه كه خصوصي  و غير امور مدني
 و   اخذ خمس به ويژه و  المالك  مجهول  و اموال سرپرست  افراد بي سرپرستي
   نيز گاه  دولتي هاي  خزانه حد از   بسيار باال كه  با مبالغ هايي  و ماليات زكات

 حدود يجراااز . اند  برده  نام»فقهاء  واليت«  ، در قلمروي...وكرد  تجاوز مي
   و حاكم  طاغوت حد مرتد،  حداالرض،  في  مفسد حد باغي،  حد   چون شرعي

جزء  ...و   و اجتماعي  امور سياسي ي ه در حوز  شرعي وتقضاغاصب، و 
   براندازانه  قيام حد تا   كه-  را » از منكر نهي« اند،  برده  عادل، ناميفقها  وظايف

، )ع( سيدالشهدا چه چنان انجامد  جديد مي مت حكو  و تشكيل  حكومت عليه
   را نهي  در كوفه  حكومت  تشكيل  خود جهت  قيام  شرعيأ و مبد  فلسفهاساسا

به  ...واند   دانسته  و مردمفقهاء  ي ه وظيف-  يزيد دانستند  حاكميت  از منكر عليه
   و حتي ت سياس ي ه وارد صحن عمال،  مورد افترا  فقهاي  خود اين حتي، ويژه

 و  االسالم   صدر، شيخ  چون اند و تا مناصبي شده) المقدور  حتي ( حكومت
  از باب  امور سياسي، حكومتي  و در بسياري  كرده ي  را نيز تصد مالباشي
   ديني  در راه اند، حتي  كرده ، دخالت)االمكان حتي (  شرعي ي هو وظيف واليت
  اند كه  كرده تصريح  و خود...واند  تهدار رف  و بر  حكومت، شهيد شده كردن
  هيچ)  دارد حكم  در آن  دين  كه هر امري و( امور   در اينفقهاء  اذن بدون
 در امور   واليت حقّ  اند و اين دانسته نمي جايز و   را مشروع  حكومتي تصميم
  و  امور حكومتي  بسياري  شامل  كه  آن  و فراگيري  گستره ي ه با هم حسبيه
  . است  بودهفقهاء   همين عاي  و مستند اد  شيعه  فقه شود، از ضروريات  مي سياسي
  براي!!!)  از حكومت  دين يي آقايان، طرفدار جدا قوله بي  (فقهاء  ي ههم
 بايد   حاكمان اند كه  كرده  تصريح يعني. اند  قرار داده  شرعي يشرايطحاكم، 
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   باشند، قدرت)ع(بيت اهل   و تابع  واليت هل و ا  و شيعه من  مؤ  و بلكه مسلمان
   را داشته  اسالم ي ه بيض  و حفظ  و امنيت  از نظم  و دفاع  اسالمي ي ه جامع ي هادار

   خداوند باشند، ظالم  و حدود شرعي  مردم  شرعي  حقوق  و مراقب باشند، عادل
) ر حكومتي و امو در امور شخصي (  االهي  شريعت  نباشند و تابع و فاسق

   و به  بوده  فقهي  حكم  مشمول  كه  اموري ي ه را در كليفقهاء  باشند، واليت
 باشند و درصدد   ملتزم  و بدان  داشته ند، قبولا  مرتبط به نحوي اسالم،  اهداف
   احكامياجرا و   اسالم  و اخالقها ارزش و   و نشر معارف هحّق   مذهب ترويج

 و   بوده  محارب  بلكه غاصب ،صورت اين د و در غير باشن  اجتماعي و عدالت
  .است  نامشروع  آنان حكومت
  عايت و ر  االهي  نصب  به  را منوط  حكومت مشروعيت، فقهاء  ي ههم
   معني  بدان اند و اين  دانسته»)جع( عصر  ولي نيابت«   به  و استناد حكومت شرع
   بدان  و ملتزم  دين  و احكام اخالق و   از معارف  بايد آگاه  حاكمان  كه است

 از   االهي و مستقل  احكام و  از دين  ديگر، حاكمان، مستقل به عبارتباشند و 
 از  مأذونين« از آن  ه، باالصالحاكميت   ندارند چرا كه حاكميت  حقّ، »فقيه«

 فقهاء   و كارگزاران  در واقع، مجريان ن و حاكما  است» شارع ي هناحي
يي، انتظار ها ديدگاه   آيا چنين  كه  است  پرسش  اين  جاي اينك.شندبا مي

 فقيهان،  و آيا اين!  است؟  از حكومت  آن  و تفكيك محدود از دين
  !اند؟ بوده !! سكوالر  و پادشاه الئيك   نظام طرفداران
  

  !ت و رعي راعي

د، اما در ان  يافته  سياسي  در محاورات  منفي  طنين  كلمات، گرچه برخي
   والي  چون  دارند، مفاهيمي  و انساني  مثبت كامال سياسي، بار   فقه ژيوترمينول

  ، برخالف»رعيت«  ي هكلم. ندا  قبيل  از اين...و   و رعيت و واليت، راعي
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 -   آميز بلكه  توهين  نه-   اي ، كلمهفقهاء و   روايات  افراد ناآشنا با لسان ئاتالقا
 بايد  اند كه ، كساني»رعيت«.  است  مردم  و حقوق  مردم  به  از احترام مملو
 و   مردم  و حرمت  حقوق  رعايت  به ، مكلف)حاكم (  شوند و راعي»رعايت«

   دقيق يها عبارت، فقهاء و   روايات در لسان.  است  شهروندان  و منافع كرامت
 در   كه»ترعي«  ي ه و كلم  است  رفتهبه كار   مردم  در خصوص و انساني

 است،   يافته آميزي  و توهين منفي  خارجي، بار ني قرا  رعيتي، به-    ارباب نظام
   حاوي  كمدست دارد و   معكوس كامال   عرب، مفهومي لغت در  و در واقع

  )رعايت - مراعات - راعي -  رعيت(. باشد  مي  مردم  مصالح  مراعات تأكيد بر وجوب
  گونه  از هيچ  و تقيه  فترت  در دوران)ع(بيت اهل   در مكتب  عادليفقها

   حاكمان، دريغ  به  خطاب به معروف از منكر و امر   و نهي  سياسي اصالحات
   حقوق  رعايت  را به  و سالطين اند، شاهان  توانسته  كه  هر زبان  و به نكرده
 ؛اند دهكر  توان، مجبور حد و در  خوانده فرا  ظلم  و رفع  عدالتياجرا و  رعيت

 نويسندگان، مورد سوء   برخي  توسط  شيعهيفقها از مشاهير  تن  چند ذلك مع
   و سياست، متهم  از حكومت  و شريعت  واليت  تفكيك  و به تعبير قرارگرفته

  :كنيم  مي  را بررسي  اتهامات  اين ما اينك. اند شده
  
   بحاراالنوار صاحب ،)ره(مجلسي محمد باقر  مهعالّ

   اتهام  بسيار عليه  و ضمني  صريح ي ه، ادلعالّمه   مرحوم ر با بركتدر آثا
 اتفاقا اگر   است  جالب وجود دارد ولي)  از حكومت  شريعت تفكيك(مزبور 

  آيا حتي   كه  كنيم  رجوع زنندگان   مورد استشهاد اتهام  تنها عبارت  همان به
 شريف، سوء  لف مقصود مؤ   خالف دقيقا و   نشده  نيز تحريف  عبارت همين

، عالّمه   در آثار مرحوم  آقايان  كه  تنها عبارتي عجبا كه!  است؟ تفسير نگشته



 

  فقه و تئوري دولت                         
  

99  
 

 و   و دين  شرع ي ه حوز  بر تفكيك  را دليل  و آن  خود يافته  با ادعاي مناسب
   خالف ، مفاديقضااز . اند  دانسته  و حكومت  سياست ي ه از حوز فقاهت
   آورد، مرحوم  را خواهيم  آن  اينك هك ر مزبو در عبارت. رد مذكور دا ادعاي
 و از جمله، -  »واليت«   و ديني  الهي  مراتب له از سلس به صراحت، عالّمه

  چه ( اي  در هر درجه»واليت«  كه كند و تأكيد مي   گفته سخن -  حكومت
از منكر و    و نهي به معروف امر  حد بر يكديگر در  منين  مؤ  عمومي واليت

   متقابل  حقوق ، متضمن)اجتماعي  سرنوشت بر حاكميت  حد در   واليت چه
 ،)عايه الر واجب و  حقّ ذي شهروندان( »رعايا« و  بوده»مولي عليه« و»ولي«

 »محبت« و »عدالت«  اساس  بر كه  باشند  دارند از حكومت، انتظار داشته حقّ
 رفتار كند  با آنان) ز و غير عادالنهآمي  خشونت ي ه و قهر و سيطر  ظلم نه(

را ) حاكم ( قوي فرد و نهاد ،»قدرت« دارند و   بر شاه، حقوقي ا مردمزير
  .كند  مي»مسئول« ،)محكوم (  ضعيف  به نسبت

   و سلطنت  و سلطه قدرت داراي  هركس كه كند مي   تصريح عالّمه
   كه  روايتي ز نقل ا  و پس  است»مسئول« نسبت،   همان  به است) حاكميت(
 را  منين  مؤ ي هداند و هم ي م  يكديگر، مسئول  به  را نسبت  بشريت ي ههم
   در برابر مردم، مسئوليت  حاكم  مسئوليت فرمايد كه خواند، مي  مي»راعي«

  بازخواست  را  مقدس، حاكمان  و شارع است ) عرفي  فقط نه (  شرعي كامال
  : است  چنين عالّمه  عبارت. خواهد فرمود

 و  قدرت (  دنيا سلطنتي  را در اين  تعالي، هركس حقّ  كه  بدان«
   عن  مسئول  و كلكم  راع كلكم «: است  منقول چه چنانداد، ) سلطه
 ». خواهد فرمود»سوال« او با رعيت،   از سلوك امتدر قي» رعيته

 و   در برابر مردم» قدرتاياولي«   شرعي ، مسئوليتعالّمه  پسس
 و   داده  تعميم كامال سلطه،   تحت يها انسان   ديني  و كرامت قوقح
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  :كند  نمي  مستثني را هم!!  عرفي ظاهرا  ي ه حوز هيچ

 از   را بر بعضي  و وزيران  را بر رعايا، اميران  پادشاهان چه چنان«
 و   از برزيگران  را بر جمعي  و اموال مزارع) صاحبان ( رعايا، ارباب

كاران،   و خدمت  و اوالد را بر غالمان وت، خدم، ازواج بي اصحاب
   را راعيعلما و   گردانيده  آنان  رزق ي هواسط...  و فرزندان، زنان

 گردانيد، علما   رعايت  به موظف را   و ايشان  ساخته  علم طالبان
 را بر قوا،   كرده، هر شخصي  حيوانات، مسلط  را بر بعضي هركس

   بدارد كه  امري  را به  ايشان  كه  ساخته د حاكم خو اعضا و جوارح
   و عبادات  نشود و اعمال، اخالق  در آخرت  ايشان  عقوبت موجب

 ».است  ها نموده  آن  رعايت  و امر به  ساخته  هركس را نيز محكوم
  )491 ، ص1341  ، تهرانةالحيو  مجلسي، عين عالمه(

  

  : عبارات  در اين بينيم  مي چه چنان
  ي ه و آمريت، در كلي ي  و تصد»واليت«   مراتب ي ه، از كليعالّمه :والًا
و  گويد مي   سخن فردي   و حتي  اجتماعي  زندگي  عرفي به اصطالح  هاي حوزه

  .است  كرده  واليات، محسوب همين از قسمتي نيز  را سياسي حكومت
 تا   گرفته» خود  و جوارحا بر اعض  انسان واليت«از  (»واليت«   مراتب ي هكلي :ثانياً
با  مالزم را »مردم بر  و امير و وزير  و شاه  بر مال  مال  استاد بر شاگرد، صاحب تسلط
 افراد   كه»حقوقي«   را متوجه  سلطه  افراد صاحب و»واليان« و   نموده» شرعي مسئوليت«

 اساسا و   دارند، كرده...و  و حاكمان   واليان  برگردن) عليه مولي(  سلطه تحت
   آناي اد  به  را مشروط  آنمشروعيت و   خوانده  مسئوليت عي را نو»واليت«

 در   عرفي هاي  در حوزه  شرعي  تكاليف  به  مكلف را حاكمان. كند  مي حقوق
   بدناي اعض حقوق« و » بردگان حقوق« از   و حتي  خوانده  مردم برابر حقوق

 و تأكيد   آورده  ميان  به  سخن»و عبادات   و اخالق اعمال«   و حقوق»انسان
  .» است ها كرده  آن ي ه هم  رعايت خداوند امر به«: كند كه مي
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 و   شرعي ، براي» و حكومت  سياسي واليت«  ي هآيا امر خدا در حوز
  ! نيست؟ ، كافي)و حكومت(ها   واليت  اين ي ه حوز  دانستن ديني

   را به...و   سياسي يها مسئوليت و  اعي اجتم هاي  واليت  اين ي ه هم:ثالثاً
   از اين...و   و واليان  حاكمان  و تخلف  دانسته ، مرتبط» در آخرت عقوبت«

 و   عقاب  را مستوجب»عليهم مولي«   در برابر حقوق  شرعي يها مسئوليت
 را »سياست« از »شريعت«   تفكيك  كدام پس. داند  مي  اخروي عذاب
  ! داد؟  نسبت-    عبارت  در اين حتي -  هعالّم   به توان مي

  :دهد  مي  ادامه  عبارت ، در همانعالّمه  مرحوم
   نداشته  و حكومت  از واليت  بهره  كه  در دنيا نيست كس هيچ  پس«

 با هر  در معاشرت.  نباشند  او داخل  فرمان  در تحت باشد و جمعي
 در خور  كسو هر   است  وجودي  از ايشان، در آخرت، عدل صنفي

   »  .اند  نعمت، شكر از او طلبيده اند، درخور آن  داده او را استيال چه آن

 خداوند   كه  نحوي  به  كه  است ها آن  از اين شكر هر يك: و سپس
 مقرر   ايشان  براي  تعالي حقّ   كه  نمايد و حقوقي ها معاشرت آن  با فرموده

  .نمايد  مي  سلب  تعالي حقّكند   و اگر كفران...  نمايد فرموده، رعايت
  دهد كه  مي  زيبايي، توضيح  به  مجلسي  مرحوم كنيد كه  مي مالحظه

 دارد،  يحاكميت و   و واليت» و سلطه قدرت«   كه  هر ميزان  به هركس
  و بر  است، داده  خود مايل  كه  ندارد هر فرماني حقّ دارد و   شرعي تكليف
 رفتار   عدل  بايد به حاكمان.  نمايد  خود عمل خصي ش  و اميال  منافع اساس
 را   مردم  و حقوق  با مردم، از حدود خود تجاوز نكرده  و در معاشرت كرده
 مردم،   حقوق  رعايت  و بدون  تكليف  انجام  بدون»استيال«  پس.  كنند رعايت
 قدر  تن و ندانس»قدرت« از   غلط ي ه استفاد  يعني  است»قدرت«   نعمت كفران
   به  نسبت  شرعي  تكليفاداي نعمت،   شكر اين چه.  است»واليت«  و منزل
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   از شريعت  اطاعت  يعني»سلطه« از   و صحيح االهي  و  مشروع ي ه و استفاد آن
   روش  به نه (  خداوند فرموده  كه به نحوي با مردم،   كه  معني  بدين  است اسالم
  مرحوم.  نمايد  را رعايت  مردم  و حقوق  كرده ت، معاشر) و استبدادي خواه دل

   كرده  تصريح  مردم  شرعي  حقوق  به  نسبت  حاكماني ه وظيف  به  سپس عالّمه
  :گويد و مي

   و رعايت  خود، شكر كردهياستيال و   اگر در قدرت پادشاهان«
ه  ب گرنه ماند و  مي  پاينده  ايشان  كنند، ملك  رعيت  و حال حقوق

   با كفر، باقي ملك«  اند كه  گفته كه چنانگردد،   مي لي زا ديزو
  ».ماند  نمي ماند و با ظلم، باقي مي

  

   را باعث  مردم  شرعي  و كرامت  حقوق  به ، ظلمعالّمه  شود كه  مي مالحظه
، )ص( پيامبراكرم  حديث داند و با استناد به  مي  دنيوي  و زوال  اخروي عقاب
   ملت  شرعي  حقوق اين. خواند پايدار مي  و غير سقوط  به  رو ستمگر را رژيم

  ي ه شهروند و وظيف  سياسي  حقوق  يعني  حاكمان  بايد توسط  كه و رعيت
  ي ه و نحو  شده  خداوند، تعيين ، توسطعالّمه  تصريحه  دولت، ب سياسي

  دس، بيان مق  شارع توسط)  دولت-    ملت ي هرابط (  با رعيت  حاكمان معاشرت
 و   از حكومت  شريعت  حكم  چگونه  پس  است الرعايه  واجبشرعاً و  شده

   سپس عالّمه ! از امر عرفي؟ شرعي  امر  تفكيك كدام! ست؟ اجدا واليت،
  :گويد مي

   و صالح عدل.  است  ناس  مصالح اعظم ، ازا امر  عدل كه نابد«
 و   و فسق د است بال نياداو آب  عباد  جميع  صالح ايشان، موجب

  حالت. شود  مي اكثر عالميان  امور  نظام  اختالل  موجب فجور ايشان
 از  كه چنان   است  اكثر مردم  خواست ي ه كنند و رفتار ايشان، تعيين

   سند معتبر نقل ، به)صّلي اهللا عليه و آله و سلّم( رسول حضرت
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 باشند  شايسته و   اگر صالح  هستند كه امت از   دو صنف  كه است
   من امت فاسد باشند   خواهند بود و اگر ايشان  نيز صالح  من امت

  ».اء و امرءفقها: نيز فاسد خواهند شد

 عباراتي، اعتقاد   چنين ي ه نويسند  به  كه  نيست  و قبيح  آيا عجيب راستيه ب
 را   از امر شرعي  امر عرفي  يا تفكيك  و حكومت  از سياست  دين  تفكيك به

و ) عرفي (  چند سطر، تعابير حكومتي  در همين  كه در حالي!!  داد؟ نسبت
   قابل كه اند يكديگر آمده  و ناظر بر  تنيده  در همچنان) شرعي ( ديني

 اميران،   چون آيا كلماتي و!  نيستند؟  از هم  تشخيص  قابل  بلكه تفكيك
 اكثر   نظام، خواست ختالل بالد، ا نيادا عباد، آب  مردم، ناس، صالح مصلحت

  ل، صالح، فساد و روايت و فجور، عد  فسق  چون  كلماتي الي همردم، در الب
 ...و   در فساد اجتماعي  و عالمان  فساد حاكمان  دخالت  در باب)ص(هللا رسول
! ثر نيستند؟  و مؤ  و در يكديگر متعامل  يكديگر مربوط  به  و همه  است آمده

 و نظر   اسالمي ند و آيا در متونا  تفكيك ، از يكديگر قابل مفاهيم آيا اين
   و مجزي  مجلسي، منفك عالّمه   مرحوم  چند سطري  عبارت  و در همينفقهاء

 در  چه چنان و مردم،   والي  متقابل  از حقوق  سپس عالّمه!از يكديگرند؟
 منظور او   كهكند  مي  تصريح گويد ولي  مي  سخن  است  آمده...و  البالغه نهج

 -   عدالت«  و به )496  ص همان( » باشند حقّ  دين بر«  اند كه  و حاكم، كساني از والي

اگر «: كند كه كيد ميأو ت )496  ص همان ( ». نمايند  سلوك-    آمده  درشريعت چه چنان

 و خود را بايد كرد  مي  ايشان  صالح  باشند، دعا براي  و عدالت  صالح  روش  بر خالف پادشاهان

  : كه يعني. » آورد  اصالح  را به  خدا ايشان بايد نمود كه  مي اصالح
   كنند بلكه  عمل  است  ميلشان  پادشاهان، مجاز نيستند هرگونه:اوالً
   رعايت  به ، مشروطحاكميت  حقّ و   است  شرع  خالف گاه هايشان، تصميم
  .است!!  عرفي  حكومت ي ه در حوز  شرعي ضوابط
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   كرد و پاي  را اراده  ايشان ها، بايد اصالح حاكميت فساد   در صورت:نياًثا
  . تأييد نگذارديامضا مفاسد،  آن

   خويش، به  اصالح  جهت  و نيز تالش  قلبي  جدي ي ه و ارادبا دعا: ثالثاً
زيرا اگر خود مردم، !  خويش؟ و اما چرا اصالح . بروند حاكم فساد با نبرد
 و   معروف  و امر به  بر حكومت  خود در نظارت ي ه وظيف  به باشند و صالح
  حاكميت  نمودند، كار به  مي  با مفاسد و مظالم، عمل  از منكر و مبارزه نهي

  .شد  نمي  منجر  فاسد و ظالم سالطين
 صفوي،    حسين  حاكميت آغاز     هنگام  اي   و نوشته    در خطابه    مجلسي  عالّمه

   امنيت  تأمينو  )  رعايا  ي  هعام (  مردم  يها  ده تو   رعايت  يد، به  اك  او را با عباراتي   
 »رحمت«  اساس  بر  يحاكميت   و تشكيل    فراخوانده   مردم   و راحت   و استراحت 

   .كند  را آرزو مي  مردم  شرعي  حقوق تأمين و »عدالت« و »فتار«   ظليل و ظل
  )75 ، نو  طرح،تهران، مجلسي ه عالم، طارمي  از حسن نقله  ب،1  ش، كتابخانه مجلس(
 هر   ستم هاي  با دستگاه كارانه  سازش هاي  همكاري  عليه به شدت  عالّمه

   و اعتماد به» بر ظالمين ركون« و   آنان  براي  و مزدوري  و اجيري نوع
 از   آنها و اطاعت  به  قلبي  محبت  و حتي  گرفته  فقهي  فاسد، موضع يها رژيم
 )82   باب،367   و ص؛81   باب، بعيد335  ص،  75  ج، بحار( دانست  مي  را حرام آنان
 و)  ممكن حدتا  (  تكليف ، انجام»تقيه«، » فاسد  افسد به دفع«   حساب ولي

   جهت  و نفوذ در دستگاهتأثير   از منكر و احتمال  نهي  مراتب رعايت
 و   درباري اي و آخونده  با ظالم  همكاري  تدريجي، از حساب اصالحات

  جدا» از عرف شرع« و » از حكومت دين«   و فساد و تفكيك  ستم توجيه
 در دنيا و   خسارت  را موجب  و شاهان  ملوك  به  مجلسي، تقرب عالّمه. ستا

   شرعي  معيارهاي اساس  را بر  با سالطين  سلوك ي ه و نحو  دانسته آخرت
  خود هاي  نيز، سنگ ا سلطان صفوي ب  و حتي  است  كرده ، تعيين)ع(بيت اهل



 

  فقه و تئوري دولت                         
  

105  
 

  ي ه از هم  بيش كه (  صفوي  حاكمان  از امكانات  گرچه يعني. كند مي را وا
 و يا خود را   بوده  از اصول  بخشي  و تابع  مذهب  و بعدي، مدعي  قبلي حاكمان
   مختلفداليل   به دانستند و گاه  ميعلما با   و همكاري  مماشات مجبور به
   دين  و نشر معارف  عدالتياجرا  ، در جهت) نيز كردند  مهمي هاي همكاري

 )ع( يا معصوم» االمر اولي«  آل  و ايده  مشروع  را حكومت  برد، اما آن بهره
   با شاهان  مخالفت  و معتقد بود كه دانست  دارند، نمي حاكميت  حقّ اصالتا  كه

   تابع كامال را   آنان مت زيرا حكو  نيست  با خدا و رسول صفوي، مخالفت
   از قدرت  در صدد استفاده  با تقيه  حال  و در عين دانست  نمي  اسالم شرع

  . بود قدر ممكنه  ب  در جامعه  و معنوي  مادي  اصالحات  در جهت حكومت
  اي گونهه ب)  مجلسي  مرحوم و از جمله (  عظاميفقها   كه  است جالب

   پذيرش  را مجبور به  حاكمان  را ساختند كه  جامعه  و فضاي رفتار كرده
از .  كردندفقهاءدر برابر )  و ظاهر  در لفظ گرچه (  و تمكين  اصالحات برخي
 در امر حكومت،  دهد كه  مي  وعده عالّمه   مرحوم  بهكتبا   حسين  سلطان جمله

  نه (»انتوأم« و دولت،   دين كند كه  باشد و اقرار مي  شرع ، تابع!!)امر عرفي(
   اسالم  و فقهاي  اعالم  نظر علماي باشند و رعايت مي)  از هم  و مستقل منفك

  ، قبول»ءاالنبيا ه  ورثعلماال«   را كه  نبوي  حديث را منظور نظر دارد و مفاد اين
  :كند كه  تعهد مي دارد و سپس

 )ص(المرسلين  سيد حضرت«  اي  غر  شريعت  قوانين ي ه و كلي هييدرامور جز
   دين ي هراي باب، پا از د  درهيچ» طاهرين ي ه ائماي بيض ي ه طريق آدابو 

 رايت   امور مذكور، در كف ي ه و سررشت  نگذاريم  متين، بيرون  و شرع مبين
  مدرك و واقفان   احكام  حافظان  كه  عشريه اثني  ي هناجي  ي هفرق اعالم  علماي  

   )412   ص،  در عصر صفوي  سياست و دين( .باشد مي حرامند  و حالل
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  در باب علما و فقهاء   نيز پيام  حاكمان  چگونه شود كه  مي مالحظه
   و رعايت  ديني  عدالتياجرا و   از شريعت  حكومت  اطاعت ضرورت
  صريحا و   را دريافته  از حكومت  شرع  تفكيك  و عدم  مردم  شرعي حقوق

 امور  ي ه در حوز  شرعي  و حرام  و حالل  فقيه  فتواي زنگه  ب خود را گوش
   بود كه  دليل  همين به. خواند  مي انتوأم را   و دولت  و دين  كرده اعالم!! عرفي
  ، اعالمعالّمه   مرحوم  و فقاهت  علمي  از مقام  از تجليل  صفوي، پس حاكم
   ديني ائلمس        در سفر و حضر با يكديگر باشند تا در  است  خوب كند كه مي

  : كند و  او رجوع  به  و عدالت  حكومت  به مربوط
   اموال  كه  سازيم ، مرجوععالّمه   را به» غامضه دعاوي« و » عظيمه يايقضا«

 و  تلف   در معرض  گرديده، امور مذكوره  محفوظ منان  مؤ  و اعراض و فروج
 و  به معروف در امر  ه پنا  و فضيلت  شريعت بايد كه  مي پس.  باشد  نبوده تضييع
   و زجر جماعت  و منع  مليه  و سنن  شرعيه  احكام ياجرا و   از منكرات نهي

 نمايند  مماطله   كه از جماعتي... ا حقّ و   و زكوات  و اخذ اخماس  و فسقه مبتدعه
 و معابد و   مساجد و مدارس  و تنسيق  و مستحقات  مستحقين  به  آن و رساندن

   بدع  و قمع  و ساير امور و قلع  و مناكحات  عقود و ايقاعات  و ايقاع تالخيرا اءبق
  رعايت ...و   عدوان  يد ارباب  و قطع  ظالمان  ظلم  و رفع  مسلمانان  حقوق و احقاق
  ) مدرك همان( . نگرداند  دينيه  احكام ياجرا   را مانع احدي

   و اجتماعي امور حكومتي  ي ه كلي تقريبا  صفوي،  حاكم بينيم  مي چه چنان
كند و   مي  اسالم، تفويض  و فقيهان عالّمه   مرحوم  به-  كاغذ   بر روي  البته- را 

 در  ماند كه  مي  باقي  سلطان  سلطنت در قلمروي!!  امر عرفي  چه  نيست معلوم
 ها حكومت   كه به ويژه!  باشد؟  نشده  فقيهان، تفويض  و به  سطور نيامده اين

 و  كشي  و لوله كشي  جاده  از قبيل  در اموري  روزگار، مسئوليتي در آن
 حكم،   اين  مفهوم راستيه  آيا ب  پس.اند  نداشته  هم...و   و رانندگي ييراهنما
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 و امور   و سياست حكومت« از » فقهاء   و واليت  و فقه دين«  تفكيك
 و   امور مادي  در اهمءفقها   واليت  پذيرش  عين  اين كه آن يا   است»اجتماعي
   عامل  يك  به» مسلمان شوكت  ذي سلطان« و   حكومت  شدن  و تبديل معنوي
 و » فقيه ولي«  و كارگزار  اجتماعي و بازوي)  مجريه ي قوه ( يياجرا
 بر سر   سخن). نداريم  كاري  شاه  خارجي  عمل به(! ؟باشد  مياالسالم شيخ

   تعيين  كه  است  مجلسي عالّمه  يها ده و اي ميتحاك   و اعتراففقهاء  مطالبات
   و تربيت  تا تعليم  گرفته وتقضا و   امور حكومتي، از ماليات ي ه كلي تكليف

 و   شده  تسليمعالّمه  به مردم  و حقوق  و معامالت عبادات و  و فرهنگ
  مان در ه ، و شاه  است  مملكت  و نظم  امنيت حكومت، تنها كارگزار و مجري

 و   شرع  احكام  باشد و بهفقهاء   بايد تابع ، و حكومت  و سياسيات عرفيات
 و  حقّ   حكومت ، تشكيلعالّمه حال،  در عين. كند   عدالت، عمل موازين
 و  داند و هرگز حكومت  مي  و واجب  را ممكن  در عصر غيبت  اسالمي عدل

   سلطان  در اختيار شخصي و تنها  شريعت ي ه از حوز  خارج  را امري سياست
  عاي  مد خالف بر  شده،  نقل  عبارات  همان داند و حتي  نمي شوكت ذي

   شرعي  بر ضرورت عالّمه بسيار   تصريحات  رسد به  دارد چه مفتريان، داللت
   روايات  در ذيل  كه التييي و تذ  در شرح  و ساير سياسيات  حكومت بودن

  . است  كرده، آورده  خود نقل  كه  و سياسي  حكومتي  با مضمون بسياري
  

  )ره(ي قم ميرزاي

  ي ه دور  بزرگيفقها قوانين، از   قمي، صاحب سمالقا ميرزا ابو مرحوم
 و   و حكومت  سياست ي ه از حوز  دين ي ه حوز  تفكيك  به قاجار نيز متهم

   كه  است لي در حا اين.  است شده!!  و عرفيات  شرعيات  ميان كذايي مرزبندي
  ، در فقه...و  » الشتات جامع«   در آثار خود از قبيل  صريحي  قمي، سخنان ميرزاي
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  قاجار را حاكميت و   سلطنتي  صراحت، نظام  و بهعلنا  دارد و حتي سياسي
 و   فقيه  و سياسي  اجتماعي  و از واليت  خوانده حاكميت  حقّ و فاقد  نامشروع
  . است  آورده  ميان  به ن االهي، سخ  عام نصب
 از  اند، تنها فراز خاصي  كرده  استدالل  مزبور، بدان نويسان   مقاله چه آن
 در آن،   كه  قاجار است  ميرزاي  فتحعلي  به  ميرزا خطاب»ي هارشادنام«  ي هرسال
   و حقوق  عدالت تأمين مردم، و   دنيوي  مصالح  حفظ  را به حاكميت و  حاكم
   شده گفته .خواند  و تجاوزات، فرا مي  مفاسد و اجحافات  و رفع معه جا شرعي
   چون  است  بوده  از سياست  دين  طرفدار تفكيك  قمي  ميرزاي  چون  كه است

   وي، تعبير به  مكتوب ي ه و موعظ  خود با شاه  گفتگوي  نامه، از اين در اين
   و گفته  نموده» كنند انا با هم دو د  كه  دينيه ي ه و مذاكر  علميه ي همباحث«

  :كه است
   و حراست  مردم  دنياي  محافظت  را از براي  تعالي، پادشاهان حقّ«
   دين  محافظت  از براي  را همعلما ...و   قرار داده مفسدان  از شر مردم
  ي  و تعد  و مفاسد و اجحاف  دعاوي  در رفع  ايشان  دنياي  و اصالح مردم

 و در  باشد قرارداده  مي  دنيا و آخرت  هالك  باعث  كه حقّ  راهو تجاوز از 
 آنها   به  و غير پادشاه  حقه، پادشاه ي ه طريق  و يافتن  مسلك  اين سلوك

  )377   ص-   طباطبايي  قاضي  تصحيح- ي قم  ميرزاي ي هارشادنام(.محتاجند
  

 از   و نهي به معروف  امر  و حاوي  ارشادنامه الًاو  رساله،  اين كه آن  حال
   شاه  و فراخوان  بوده  و حكومتي  سياسي  مسائل  ورود به  و عين منكر سياسي

  . است  اجتماعي  و عدالت  مردم  شرعي  حقوق  حفظ به
 و   مردم  حقوق  حفظ  به  نسبت ان پادشاه كند كه  مي  تصريح در آن ثانياً
  .ندا  و مكلف سدان، مسئول مف  از شر  مردم  اجتماعي، و حراست مصالح
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 » ايشان  دنياي اصالح« و » مردم  دين محافظت« را نيز در مورد علما ثالثاً
   و حكومت  و دنيا يا شرع  دين  ميان  تفكيكي  كه خواند يعني  مي مسئول
   يعني  و حدود شرعي  مردم  حقوق ، هر دو را در بابعلما و  بيند و حكام نمي
 و بعد   رساني  خدمات وظايف  داند، گرچه  مي ، مسئول مردم  و دنياي دين
   متصديان ي ه بر عهدچنان هم)  آن  و اهداف  احكام نه (  و نظم  امنيت يياجرا
 ...و   و طبابت ير و معما سازي  راه ي ه، وظيفعلما و   است  حكومت يياجرا
   و اختيار مسلم  وظيفه  نيز كه االهي  حدودياجرا و قضا در مورد  حتي. ندارند
 را   حكم  ندارد كه دهند اما ضرورتي  ميعلما و فقهاء را   آن  است، حكمفقهاء
 و  واليت.  زند  تازيانه خويش به دست كند و اجرا، ه فقيه، بالمباشر يك
   است  آن مهم.  امور نيست ي ه هم يياجرا »مباشرت« با  ، مالزم»زمامداري«
 فراز   در همين  قمي، حتي  ميرزاي مرحوم رابعاً.  از كجا صادر شود  فرمان كه

 و   مردم  دنياي  در مورد اصالحعلما  كند كه  مي مورد استشهاد آقايان، تصريح
 از   و ساير مردم  و تجاوز حاكمان  اجتماعي هاي  و ستم  فساد و اجحاف رفع
و نيز   شود، اختيارات  مي  مردم  دنيا و آخرت  هالك  باعث ، كهحقّ  راه

   اين  بايد در سلوك  ساير مردم  نيز مثل  دارند و پادشاه  شرعي مسئوليت
   به  باشد و محتاجعلما   در امر حكومت، تابع حقّ  ي ه طريق  و يافتن مسلك
   راه»علما   از انفاس مداوا جستن« از   قمي، شاه  تعبير ميرزاي باشد و به  ميعلما

 جامعه،   و امنيت  نظم  با دشمنان  جنگيدن  البته.د كن پرهيز ندارد و بايد تبعيت
 و كار   شاه ي ه خلق، وظيف  معاش تأمين و   مردم  دنيوي  و حريم  اموال حفظ

 و   و امنيت  نظم ياجرا  تأمين   مسئولها حكومت  ي ه و هم  است حكومت
 »الشتات جامع« در   قمي  ميرازي  مرحوم  كه  است  در حالي اين. اند  خلق معاش

 را   و شاه  خوانده  نامشروع به صراحت قاجار را  و ساير آثار خود، حكومت
  .داند  مي  فقيه حقّ را   واليت، و واليت غاصب
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ره(د كشفيسي(  

 ديگر عصر قاجار نيز   فقيهكشفي،  بروجردي د جعفر دارابي سي  مرحوم به 
   و حكومت سياست« از »ات و شرعي دين«   تفكيك  به  قائل اند كه  بستهءافترا

   فقيد، تصريح  فقيه  و آن  نيست  بيش يي نيز افترا اين!! اند  بوده»و عرفيات
 امروز   چون داند ولي  مي  كامل  فقيهان ي ه را شايست  حكومت  كه  است كرده

  واليت«   كامل  و اعمال  آنان حاكميت  اليد نيستند و امكان  فقيهان، مبسوط
 از   و نهي  و نصيحت  نظارت  نوعي  مجبورند بهفقهاء و علما،  نيست»فقيه

   اعمال  از اين، قدرت  كنند و بيشاكتفا قاجار،   با حكومت منكر در رابطه
   از كتاب  فراز خاصي ، در همانقضا  از  كشفي  سيد مرحوم.  ندارند حاكميت

 از »اجتهاد«  تفكيك   قرار گرفته، عليه  مورد استناد مفتريان  نيز كه»تحفه«
 و   مجتهدين گويد كه  مي سيد كشفي.  دارد  صريح ، سخن»حاكميت و  سلطه«

 در واقع، كار  كنند كه  را مي  يكديگر، كاري ي ه ضميم  به حاكمان، اينك
 يكديگر،  ي هضميمه  ب  يعني يكديگر نيست  از  تفكيك  و قابل  است تن يك

 اجتهاد   قدرت  حكومت، بدون  كه  يعني.ندا  كرده ي  را تصد»امامت«  منصب
   تصريح سيد كشفي.  است  و نامشروع  نيست  ديني»امامت«  ديني، در راستاي

  اين.  است»)ع( از امام نيابت«  ، طريق»امامت«   منصب  تنها طريق كند كه مي
   از راه  كه  است» مجتهدين ي هسلط« و » فقيه واليت«   به  تصريح دقيقاسخن، 
   به مطلقاًيابد و   مي مشروعيت   امامت  اصل  و تداوم)جع( عصر  امام نيابت

   امامت گويد كه  مي به صراحت  ايشان. دهد  نمي  راه  از حكومت  دين تفكيك
 باشد و   بايد ديني  كه  است  آن عد محتوايي ب  دارد، يكي ركن ، دوحاكميتو 

باشد و   مي  كار فقيه ه ك  است)ص(ل رسو  و قوانين  اوضاع  به علم  همان
   شريعت  و قوانين  ديني  اوضاع  همان ي ه و اقام  حكومت يياجراعد ديگري، ب
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 و   شده  ناميده  و سلطنت  ملكاصطالحادهد و   مي  عالم  به  ديني  نظام  كه است
  ، در حكمحاكميت و  در واقع، شاه . باشد  نخست ركن  صد تابع در صد بايد
را » و قلم علم« كار  باشند و يكي  مي»فقيه«كارگزار   يا بازو و  مجريه ي هقو 

  : كنداجرا و   گرفته  را بر عهده»سيف« كار   دهد و ديگري  و فرمان كرده
  دارند كه  را مي  منصب  و سالطين، هر دو يك هدينمجت

عليه ( از امام  نيابت  طريق  به  كه  است  امامت  منصب همان
يكي:  است  بر دو ركن  و مشتمل  است  گرديده  منتقل)المالس  
 را   آن  كه  است»)صّلي اهللا عليه و آله و سّلم( رسول  اوضاع  به علم«
   در ضمن» اوضاع  همان  نمودن اقامه« گويند و ديگري، »دين«

 گويند و » و سلطنت ملك« را   آن  كه  است  عالم  به  دادن نظام
 و  سيف« گويند يا » و قلم سيف« آنها را   كه ست ا  دو ركن همين
  )دكشفي سي الملوك هتحف(. اند  ناميده»علم

به  آن،   خواستن»علما  قلم«   حكومت، و در خدمت  ناميدن»سيف«آيا 
  ! بر حكومت؟  دين  و امارت يا احاطه!  است؟  از حكومت  دين  تفكيك معني

 و   نيز از امامت  عبارت  همين در  حتي  سيد كشفي مرحوم  كه بينيد مي
 دو  فرمايد كه  و مي  گفته  بر سالطين، سخنفقهاء   و از واليت  ديني حكومت

  ي ه در دور چه چنان باشد   واحد، جمع بايد در شخص ،» و سيف علم«  ركن
  متأسفانه   ولي  است  فقيه  واليت  همان  و اين  است بوده )ع( معصوم امام

   كه  است دهافتا   و جامعه  در تاريخ  و اتفاقاتي  گرفته  فاصله ن از ديها حكومت
   آمده  و حكومت، پيش  دين  ميان  و غلطي  شوم  انفكاك  خارج، چنين در عالم

   چنين  ضرورت  سيد كشفي، معتقد به كه آن   نه،  است  گرديده و تحميل
   . باشد  بوده تفكيكي
  :فرمايد مي ديس
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 )ع(در امام) و فقاهت  حكومت -  علم و يفس ( هر دو ركن«
در    آن  اركان ي ه هم  را كه  از رياست  قسم  اينا و حكم  بوده جمع
 اند و بايد  ناميده» حكمت رياست«   اسم  باشد به  شخص، جمع يك
  ». باشد  جمع  هر دو ركن ايضا اوست،  نايب   كه شخصي هر  در كه

   در امور عرفي  شرعي  حكومت حقّ و   فقيه  واليت از  صريح  سخن، جز دفاع آيا اين
  حقّ، »حكومت«  دهد كه  مي مهادا   كشفي مرحوم!  دارد؟  مفاد ديگري چه!! و دنيوي
 و مجتهدين، علما و با   شده  اما سالطين، منحرف  است)ع( معصوم  امام  نواب  يعنيفقهاء

  حاكميت  ي ه را از صحنفقهاء و علما  شدند و  و مرج  و هرج  فتنه  باعث  نموده معارضه
 و  مستقر شده)  سكوالر يها حكومت (  محض  دنيوي هاي  راندند و سلطنت بيرون

  : شدند  صالح، منزوي مجتهدين
   جمع ركن  هر دو ايضا است، )ع( امام نايب   كه بايد در هر شخص

 با  طين سال  نمودن  معارضه  جهت  به  و مجتهدينعلما   چون باشد ولكن
   از سلطنت  و مرج، دست  و هرج  فتنه  به  امر معارضه آنها و منجر شدن

   به  ايشان  نمودن  ميل  جهت  به ايضا  اند و سالطين  كشيده  سيفي و ركن
   فقط  امر عالم  دادن  نظام  كه  محض ي ه دنيوي  سلطنت  و به  سفليه سوي

 و   دين  علم  نمودن ز تحصيل ا است، دست)  خدا  دين حاكميت  بدون(
   بهاكتفاكشيدند و ) عليه و آله و سلم اهللا ليص( رسول  اوضاع معرفت

 و سالطين، علما   بين»نيابت« امر   نمودند، الجرم هايي تن  به  نظام علم
 و   دين  علم  كه  آن  ركن  يك ، حاملعلما و  و مجتهدين   گرديده منقسم
   ركن و سالطين، متكفل است، شدند )ص( رسول  اوضاع  به معرفت

است، گرديدند )  فقيه  و فتواي  دينياجرا (  آن  و ترويج  اقامه ديگر كه
 و   نمودند و سياست  و معاونت  با يكديگر موافقت  ازمنه و در بعضي
   نمودند و در بعضي  و شركت  معاونت  طريق  را به تدبير رعيت

 سبب،   اين  گشتند و به يگر متفرق ديگر، متعاند و از يكد ي هازمن
 باشند، از يكديگر جدا   و پيوسته توأم   بايد با هم  كه»ملك« و »دين«

  .شدند
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  لك و م ويلي، دينأ ت هيچ  بي شود، سيد كشفي  مي ظه مالح چه چنان
   چرا اغلب  كه  است داند و شاكي  مي  و پيوسته توأم  را با هم) حكومت(

   با چنين  فقيهي آيا چنين! اند؟  كرده  عملاسالم خالف رب  در تاريخ سالطين
  ! باشد؟  از حكومت  شرع  تفكيك  به تواند قائل نگاهي، مي

  

  )ره( نوري هللا  شهيد فضل شيخ

   به  روزگار، قائل  و از جفاي قرار گرفته اافتراء مورد   كه  فقيهي چهارمين
   مجاهدي  شده، شيخ ت، خوانده از حكوم  و دين  از عرفيات  شرعيات تفكيك
   با استبداد و سكوالريزم، به  و مبارزه  حكومت  كردن  ديني  در راه  كه است

 با   و مبارزه  مشروطه  انقالب  از جلوداران  كه كسي.  است  رسيده شهادت
 كرد   را مشاهده  در مشروطيت  انحراف  جريان  بود و وقتي استبداد قاجاري

 افزود »مشروطه» را نيز بر»مشروعه« اسالمي، پسوند   قيام وص خل  حفظ براي
 را »دين«  نه  نمود تفكيك » سكوالر مشروطيت« از  را» ديني مشروطيت«و 
  .»حكومت«از 

  ي ه را وظيف  در عصر غيبت  مردم  دنياي ي هرادا  صريحا شهيد  شيخ
 و   دهند و راه ن، فرما» عادل فقيهان«   در آن  كه دانست  مي  اسالمي حكومت

   مسلمان حاكم (  پناه  اسالم  كنند و سالطين گذاري  دهند و سياست  نشان چاه
  . نمايند تأمين را   االهي  و احكام  و عدالت  كرده  و اطاعتاجرا، )عادل

   انحراف را يك)  از حكومت دين (»سلطنت« از »نبوت«  شيخ، تفكيك
كند   مي داند و تصريح  مي  سوانح وث و حد  عوارض  از عروض  و ناشي بزرگ
 دستاند،   شده  و منفك  قرار يافته  دو، در دو محل  اين االسف  مع  كه حال
 و  ريعت ش  تابع  يعني،» اسالم  احكام ي هيياجرا  ي قوه« بايد  ، سالطينكم
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  ، گاه»حكومت« از »دين«   اجتماعي  انفكاك متأسفانه باشند و   عدالت مجري
 چيزي، هرگز   چنين  ولي  است دهافتا   نيز اتفاق سلفي  انبيا  برخي اندر زم
   شيخ، اعتقاد به  عبارت  از كدام  آقايان  بنگريم حال. شهيد نيست  شيخ مطلوب

 ي در انبيا»سلطنت« و »تنبو«:اند  گرفته نتيجه!!  را  تفكيكيچنان  ضرورت
 و )ص(اكرم   نبي مبارك و در وجود   متفرق  و گاهي  مجتمع سلف، گاهي

   ماه  بود تا چندين  نيز چنين-    غيره  اَماًحّق -  بزرگوار   آناي در خلف چنين هم
  تحمل«   دو امر يعني  سوانج، مركز اين  و حدوث  عوارض بعد از عروض

 شد و   واقع  در دو محل» و امنيت  و شوكت  قدرت اعمال« و » دينيه احكام
   اسالمي  بناي  يعني  است  ديگري  و متمم  هريك، مكمل دو، الحقيقه، اين في

 خواهد بود،  ، معطل» اسالميه احكام« دو   اين  و بدون  دو امر است بر اين
  اگر بخواهند بسط...  باشد  اسالم  احكام هيياجرا  ي قوه، »سلطنت«الحقيقه،  في

  وكهالّش اولي« و »ام احك حامالن«   يعني  دو فرقه  اين  شود بايد تقويت عدالت

  شيخ( . و نافعه  صحيحه  عدالت تحصيل   راه ست ا شود، اين» اسالم  اهل من
  ) محمد تركمان،  شيخ  و روزنامه ها، مكتوبات  اعالميه، رسائل، نوري

 و   دين  تفكيك  به  اعتقاد شيخبه مفهوم عبارت،   آيا اين به راستي
  !ها؟  آن  تفكيك  عدم  به ا تصريح ي  است  و عرفيات  از حكومت شرعيات

 و  نبوت«   فراز مورد استناد آقايان، از جمع  در همين  حتي  كه آيا فقيهي
 از   پس  و حكومت، حتي  دين  منسجم  و ارتباط  در صدر اسالم»حاكميت

 و از   گفته  سخنفقهاء   و نيابت)ع( معصوم  سياسي  و از امامت)ص(پيامبر
اظهار !!  سوانح  و حدوث  عوارض  در اثر عروض كن دو ر  اين انفكاك
   با هم  يكديگر و مرتبط  را متمم  و شريعت كند و حكومت  مي تاسف
   و در حكمفقهاء و   دين  و حكومت، بايد تابع  سلطنت  نحو كه خواند بدين مي
   صاحب مسلمان«  باشد و  اسالم  و كارگزار احكام  دين»ي ه مجري ي قوه«
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  عدالت« ياجرا   جهت» احكام ي هلحم« از   اطاعت  را به» و قدرت شوكت
  تابع« و   شاه  حكومت سازي  مشروط خواند و خود نيز در راه  مي»صحيح
   به  فقيهي، قائل  است، آيا چنين  نموده  دستگاه، مبارزه  نمودن» اسالم شريعت
) حاكميت (  و سلطان  فقيه  قلمروي يي و جدا  از حكومت  شرع تفكيك
 علما   هدايت  در شعاع  اسالم ي ه بيض  را مأمور حفظ شيخ، سلطان!!است؟
 را   شيرازي استاد خود، ميرزاي و ) شاه   محمدعلي  به  تهراني و علما  شيخ تظلم( .داند مي

  ديانت« با » و دولت سياست«   ميان خواند كه  مي  طرز فكري  همين نيز داراي
   كه اند و حال  انداخته يي تاريخي، جدا  تدريجي  انحراف ك در اثر ي»و فقاهت

   بايد حاكمان  كمدست نيست،   فقيه  در دست  و حكومت دهافتا   اتفاقي چنين
 را » اسالمي  عادل حكومت«   نسبي  يكديگر، تشكيل ، با مشاركتعلماو 

  : نيز معتقد بود  شيرازي  ميرزاي  كنند و مرحوم ممكن
   مستقر بود، چون  محل در يك) دين (  و ملت  دولت  كه در اعصاري«
   از امور عامه  قسم  در اين  سياست ، تكليف)ص( مرتبت  ختمي  حضرت زمان

 است،  دهافتا   در محلي  هريك  كه  بود و حال  معظم  شخص  همان ي هدر عهد
  را حراست عباد   و دنياي  يكديگر، دين  اعانت  به  كه  هر دو است ي هدر عهد
 نمايند و با تقاعد و   محافظت)ع( عصر  ولي  را در غيبت  اسالم ي ه و بيض كرده

 از  كه شوند و چون  مي بالها مبتال  اين  امثال  به عيت و ر كوتاهي، امر معوق
 ديگر بر   و تهديد، امري  و تخويف  و تحريص جز گفتن)  و دين فقيه ( ملت
 را نبيند،   همراهي كمال از دولت، تا  است،  دولت با»اجراانفاذ و «آيد و  نمي
 دارد و   خود اقدام  الزم  تكليف  به  دولت تواند نمود و اگر ببيند كه  نمي اقدام

 است، خواهد   شايسته چه آن باشد، مي  آن  ي هعهد از  آمدن  بيرون درصدد
  بر صوب من)عج(عصر  ولي  جانب، از)فقيه( خود را  نكند كه  و چگونه كرد
   ايشان  از حال  و مسئول ،جناب  آن  رعاياي  و دنياي دين حافظ و امر  اين
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 همان(.  دارد ها مبذول آن  نگاهداري در  مجهود خود را داند و بايد تمام مي
  )1ج، 382  ص، تركمان ، شهيد  از شيخ  نقل  به  شيرازي  ميرزاي كتاب، فتاوي
 امر   در بابفقهاء و   و دين  ملت يت از مسئول صريحاً عبارات،  در اين

 در امور   فقيه» انتصابي واليت« و نيز از   و حكومتي  سياسي  و مسائل عامه
 و   آمده  ميان  به ، سخنفقهاء   به  مردم  و دنياي  دين  ارتباط چنين هم و  اجتماعي
  ي ه بر مسئل  عالوه  شرعي، چيزي يت و وال  تكليف  اين شود كه  مي تصريح

 و   فقهي اختصاصا  كاري  كه  است  كلي  در احكام پردازي نظريه و »افتا«
   فالن  نجاست  مثل» شخصي عاتموضو« است، و نيز غير از فقهاءمنحصر در 

   اين بلكه.  مساويند  و عامي، مجتهد و مقلد، در آن  عالم  كه  است ءشي
 و   اسالمي ي ه جامع  و حقوق  سرنوشت  در باب  شرعي مسئوليت، مسئوليت

 زيرا   است  با مردم  و رفتار آن  حكومت  و وضع  االهي حدود و احكام
   بايد در مصالح  و حاكمان  قدرت  صاحبان  يعني  از مسلمين»الشوكه ذوي«

 و مهيا   خلق  احتياجات  و مبرم، درصدد رفع  محكم  بكوشند و با عزم عامه
   بلكه  نيست  فقيه ي ه وظيفلزوماً ديگر   اين  باشند كه  مردم  مايحتاج كردن

   و فقيهان  اسالم  بايد تابع  كه  است  و مديران  و مجريان  متصديان مسئوليت
  :باشند

   آن  كه  است  كليه  است، غير از احكام  مورد تكليف  مقام  در اين چه آن
و خاص يز  چ  نجاست  مثل  شخصيه  است، و غير از موضوعات  عالم ي هوظيف

مورد  ... يكسانند  و مجتهد و مقلد در آن  و عامي  عالم  كه  است  آن حرمت
  . است  عامه  و مصالح  سياسات مزبور، باب
  نقل چنين  را  شيرازي ميرزاي خود  استاد  فتواي ي همادا   شهيد، سپس شيخ

  :كند مي
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   محكم زم با ع  كه  است  از مسلمين وكهالّش  ذوي ي ه بر عهد تكليف«
  چه. ها  آن  مايحتاج هيا كردن م  باشد به  خلق  احتياج و مبرم، در صدد رفع

   اين  شده، از اهل  متطاوله، عادت ي ه در ازمن  كه  اموري  تركايرج
 از   منع  بلكه  را از آن،  خود و رعيت  فرمايد نفس  و منع  نيست زمان
   و از جمله  در امور عامه اسالم   احكام بيان . خود نمايد  در ملك ادخال

اند، همگي،   امور شرعي  كه وتقضا و  ي  و حكومتي، تصد امور سياسي
   مايحتاج تأمين  شود و البته  مي  در حكومت، محسوب  مستقيم دخالت

   بيش»يياجرا  بازوي«   كه  است»هالشوك  اولي«  يياجرا  ي همردم، وظيف
  »..نخواهند بود

  :گويد  ديگر مي جاي در   نوري شيخ
  و  اماميه، بهترين ي هفيما طا.  است  االهي  قوانين، قوانين بهترين«
 ما  هي اال  قانون اين.  داريم  را در دست هيه اال  قوانين ينتر كامل

  وجه  را بر  مواد سياسيه  جميع  حكم  بلكه  نيست تادا عب  به مخصوص
 اعتقاد  بايد بر حسب ما مي...  دشالخ   ارش  حتي ست ا دارا  و اوفي اكمل

 نكند  ا مختل امر معاد ما ر  كه  بخواهيم  خود را قسمي  معاش اسالمي، نظم
   كه زيرا اوست.  الهي  قانون  منحصر خواهد بود بهي قانون و البد چنين

   قانون جعل.  است  دنيا و آخرت ي ه دهند  نظم  يعني ؛ است نتي جه جامع
ه تذكر( ».ست ا كار، كار پيغمبري  دارد و اين  با اسالم ، منافات)جديد(

  )56 ، 8   ص،1 ج،الجاهل ارشاد و الغافل

   بودن  اسالمي  و ضرورت  جامعه ي هرادا   براي  ديني  از قوانينهللا  فضل شيخ
 شرع،   قانون كه اينگويد و   مي  اسالمي  از قوانين  آن  تبعيت  يعني حكومت
 و   امور سياسي  جميع  حكم  بلكه نيست!!) شرعيات ( تادا عب  به مخصوص
 از معاد، جدا   و معاش ست ارا دارا) عرفيات ( وجه  ترين  كامل  را به حكومتي
   معاش  هر دو جهت كه   است  شريعت  حكومتي-    سياسي  و با قوانين نيست

  تأمين  را...و   و حكومت  و عرفيات، عبادت  و دنيا، شرعيات و معاد، دين



 

  فقه و تئوري دولت                  

  

118  
 

 و منحصر   و سياسي، مخصوص  حكومتي  قانون  باشد و تدوين  و جامع كرده
   باشند و سلطنت  دين  بايد تابعها حكومت و   است  ديني  و فقه  اسالم  شرع به

  . ندارد جدا از شريعت، معني
   :گويد  مي  فقيه  از واليت  ديگري ي ه شعب در باب  شيخ

عليه ( امام  نواب  كه» احكام باب«  به بايد » حادثه وقايع«در «
   و سنت، استنباط  از كتاب  كنند و او استنباط  هستند، رجوع)السالم
  )113   ص مانه( ») و جعل تشريع. ( تقنين هنمايد ن

  

 از   و سياسي، جداي  امور حكومتي  براي گذاري  و قانون  پارلمان يعني
 و  مدني -   اجتماعي   و قوانين ست اجا  و بي ، حرام)ع( معصوم  و نوابفقهاء
 و شريعت تابع بايد  مردم  معاشِ  سياسيِ   مديريتي ه و شيو  حكومت ي هرادا

 چنان   چگونه كه   است  شگفتي  حال، باعث اين با . باشد  اسالميفقها  مطيع
  !شود  مي  زده  نوريهللا  فضل  شهيد شيخ  فقيه  به بي عجي يها نسبت
  

    است يياجرا »مباشرت« از  م، اع»واليت«

 در مفاد   دقت  عدم دليله  ب  وجود دارد كه  فقهي  در متون  عبارات برخي
، مورد سوء تعبير قرار فقهاء  و لسانخاص    با اصطالحات  آشنايي آن، يا عدم

 را در   دين  دارند و حكمافتا   فقيهان، واليت  بگويد كه اگر فقيهي. گيرند مي
كنند و   مي بيان) ...و   و عبادي  و اجتماعي، سياسي  از فردي اعم(مور  ا ي هكلي
اند، اگر   دين  از حكم  اطاعت  به  و شهروندان، موظف  از حكومت منين، اعم مؤ

 كند و اجرا را   و حدود االهي  نموده وتقضاالشرايط، بايد   جامع فقيه بگويد
  تأمين و   مدني يها مسئوليت  م مستقيياجرا اما ...و كند   را تضمين عدالت

 و  منين  مؤ ي ه و بر هم  نيست  فقيهان ي ه اجتماعي، تنها وظيف  نيازهاي ي ههم
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   سياست ي ه از حوز  شرع  حوزه يي جدا  است، مرادش  فن، واجب  اهل به ويژه
  هاي  ساير تخصص  نيز تعطيل  فقيه  مراد از واليت از طرفي.  نيست و مديريت

.  نيست...و   و مديران  و نظاميان مهندسان و ااطب و كاران  و صنعت اسانكارشن
  . است  مستقيم  و مباشرت يياجرا  ي  كردن، غير از تصد رهبري
  :گويد  مي  اراكيهللا  آيت

   و واليت وتقضا يافتا حدود، ياجرا الشرايط،   جامع  فقيه شأن«
   و مباشرت  مردم  معاش ي هرادا مرزها و   حفظ ي  تصد  نه  است...و  قاصران
  )94   ص،  ،المحرمه  المكاسب(  ». امور ي هدر هم

 مفاسد از   و دفع  و حدود شرعي  از حقوق  و صيانت  اسالم  حفظ يعني
 و » يد بسط«   كه  اما افرادي  است  ديني، در هر صورت، واجب ي هجامع
   احكام اساس  را بر  عمل  كنند تا آن  كار را دارند بايد مباشرت  آن قدرت
 و   ابزاري  مديريت  كه  ادعا نكرده كسي.  ببرند  امر فقيه، پيش  و به االهي

   هر فن، فقيهان  خبرگان به جاي شوند تا  ي  بايد متصدفقهاء را نيز  تخصصي
  به معني » فقيه واليت«.  كنند...و   و طبابت گري  نظاميمثالًبنشينند و 

   و معاشي، هركس  امور تخصصي تصدي در و نيست... ا ي» فقيه طبابت«
 ندارد زيرا   فقيه  به  و اختصاصي  است  است، مكلف  و قدرت  فن صاحب

  شود و متصديان  مي  و غير فقيه  فقيه  و شامل  است  تكاليف، مطلق  اين ي هادل
  . باشند الشرايط  جامع  عادل  فقيه فرمانه  ب  بايد گوش  فن، البته و متخصصان

 نبايد » تخصصي  و مباشرت اتيياجرا« با » و رهبري واليت«  ميان
  به دست   امور زندگي ي ه هم  سپردن به معني را   فقيه  نمود و واليت مغالطه
 و  ها و علوم  و حرفه يع و صنا ها و فنون  تخصص ي ه هم  و تعطيل فقيهان

  . كرد  تحريفتجربيات
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  )رض( خميني امام

   دادن  و نسبت» فقيه واليت« از  متضاد  قرائات  ادعاي  گفتيم چه چنان
، حاكميت و   با سياست  دين ي ه رابط  در نفي  سلف  از فقهاي  برخي  به نظرياتي
   و انتساب بندي  از تقسيم اخالقي  غير  و حتي علمي  غير اي  بر شيوه مبتني
 يا   جمله  تك  يك  و بريدن  آنان ت عبارا  با تقطيع  كه  است  بزرگان  به نظريه
   صورتفقهاء   نشاندن  در برابر هم  و سپس  كتاب  بند مختصر از يك يك
   بحثي  از جغرافياي  را خارج  پاراگراف  يك  نمونه، گاه به عنوان.  است گرفته
   او را هم  و فتاواي  خواننده، ساير سخنان كه اين  فقيه، با اعتماد به  آن كه
  كنند يا عباراتي  مي را كرده، مصرفخاص  تعبير   و مد نظر دارد، آن اندهخو

   سياسي ي ه فلسفتأثير   تحت شود كه  و حاضر ذكر مي  حي ي ه نويسند از يك
 مفاد   و سپس  كرده  را ترجمه  آنان هاي نظريه و   گفته  در غرب، سخن خاصي

   يا شهيد مطهري  كمپاني  يا مرحوم نييي نا  مرحوم  چون  مسلمي  فقيه  را به آن
 مثالًاگر .  است  تحقيق  اخالق  بحث، خالف ي ه شيو اين. دهند  مي نسبت
   است پرداخته» دموكراسي «  كردن  اسالمي ، بههالمل  در تنزيه نييي نا ميرزاي

 »!! اسالم  كردن كراتيزهودم «  به  گويي  كرد كه  تحريفچناننبايد كار او را 
  . است داختهپر

   تحقيق  قواعد يك  كمدستكنند،   مي  را تحريففقهاءي آرا  كه ناآن
 تنها با   را نه  رفتار غير اخالقي  اين متأسفانهاند و   كرده  را نقض  سالم علمي
  .اند  نيز كرده  راحل  اماميآرا با   معاصر و حتي  با مجتهدين  بلكهاقدم

   امام، اشارهيآرا   دستبرد به از موارد اين   چند نمونه  به كوشيم  مي اينك
   دارند و اصول  كالمي ي ه جنب  كه  كنم  عرض  مقدماتي ي ه چند نكتابتدا .كنيم
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  واليت «  اصل و براي»  شيعه  در فقه  دولت ي نظريه «  براي  مهمي ي هموضوع
  .كند  مي فراهم» فقيه

   و فقهي  حقوقي  نتايج  كه كنيم   مي  اشاره  كالمي  انحرافات  بعضي اينك به
    شده فقيه   و واليت  اسالمي  حكومت  انكار دكترين  و باعث  داشته نادرستي
  :است
  

    و اسالم  انسان بودن سياسي

   كه  است  انقالب، ديدگاهي  تئوريك  و مبناي)رض( امام  حضرت ديدگاه
  عباداتا منحصر در  ر كند و آن  نمي  و حكومت، تفكيك  را از سياست دين

 و   و ابعاد حقوقي  و احكام  و سنت  از كتاب داند و ملهم  نمي  شخصي و مسائل
   را منطوي  سياسي  و زعامت است )ع( معصومين  عملي ي ه و سير  دين اجتماعي
   كه  است  ديدگاه، آن  اين عزيمت ي ه نقط يك. داند  مي  ديني در امامت

   ندارد و از منظر اسالمي  حكومت، امكان  بدون قانون و   قانون جامعه، بدون
 باشد   االهي  و حدود و احكام  اسالمي  بايد قوانينلزوماً قانون،   بنگريم، آن كه
  به عبارت.  است  كرده  را معلوم  مردم  و جمعي  فردي  حقوق ي ه حوز كه

 آنها،  ي هز جمل ا  كه  گذارده ، شروطيحاكميت و   احكام  براي ديگر، اسالم
ه  آنها، ب  به  و التزام  دين  و احكام د و اخالقي عقا  به  تقوي، آگاهي ي هملك

و اگر امر،  .است»  و زعامت حاكميت «  و عقالني  عامه  شرايط ي هضميم
 و   عادل ، يا ميان) تقليدي  و دين  اجتهادي  دين يعني (  و عامي  عالم دائر بين
 و عقالًباشد، )  بدان  و غيرملتزم  ديني  و اخالق  احكام  به  ملتزم يعني ( فاسق
   فقدان  در صورت پس.  است  با كدام  اولويت  كه  است  معلومشرعاً

 او،   فقدان و در صورت)  مراتب  ترتيب به(  عادل  فقيه  زعامت ، به)ع(معصوم
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 مقلد  دارد و قاعدتا اجتهاد ن  توان كه   عادلي  و مسلمان منين  مؤ  عدول  به حتي
 و   نظم  نوعي  به  او، باز احتياج  فقدان  در صورت حتي. (دهيم  مي است، تن
  .) انتخاب، وجود دارد  در مقام  و مرجحاتي  است قانونمندي

 و   و رهبري ست ا ما  ديانت  ما عين  ديدگاه، سياست  اين اساس بر
   بايد در راستاي  عصر غيبت در  كه  است  و امامت  نبوت ، از شئونحاكميت
   معصوم  نيابت ، تعبير به»زعامت«از   كند و لذا  نبوت، عمل هاي آموزه
  .شود مي

  : است  منطقي  قياس  بر يك  مبتني  ديدگاه اين
 و   با حقوق  حكومت، مرتبط  و سلوك  جمعي  حيات ي ه و نحو سياست .1

  )صغري( .ستها انسان  سعادت
 . انتظار داشت  دارد، بايد از دين  دخالتها انسان  عادت س در كه  اموري.2

  )كبري(
  ي ه و مسئل  سياسي  و حقوق  اجتماعي  در مورد مناسبات  دين  پس.3

  هايي  و توصيه  تعاليم  يعني؛ بگيرد وضع  و  داده  نشان ، بايد حساسيتحاكميت
 نيز  چنين  اين ريخي تا  تحقق  باشد و در ظرف  كرده  را تعيين  و حدودي داشته
 و   امر حكومت  به  و نسبت  داشته ، كاركرد سياسي)ع(ء و انبيا  است بوده

  .اند  بوده حاكمان، حساس
   اصول  به  اذعان  و در صورت  است  از ابهام  عاري كامال استدالل،  اين
ا  ب اگر ما مشكلي. رود  نمي  درز استدالل  دين، مو به  عملي  و احكام عقيدتي
   باشيم، اين  نداشته نياز از احتجاج  بي  و سنت، و يا معقوالت  كتاب مدلوالت
  ي هاما اگر از نقط.  است  كننده  ندارد و قانع  نشطي  هيچ اً انصاف  منطقي قياس

 دين، سياست، حقوق،   به  ليبرال شناسي  و انسان  غرب  تفكر سياسي عزيمت
  .شود  پيدا مي  مهمي  معضالت  بپردازيم، البتهها ارزش و  انسان
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به نام  ما مفهومي  تفكر،  در اين اصوالً   كه است اين  معضل، ليناو 
 قبيل از   چيزهايي به كرد  اش  ترجمه  بايد حتماً يعني .نداريم »سعادت« 
  .» عمومي رفاه« يا »سود« و »لذت«

از منظر كند،   مي  عرضه  تفكر ديني  كه اي  يا كمال، در پروسه سعادت
  ي ه از ناحي  كه اي  خدشه دومين.  است  چيز نامفهومي اصوالًتفكر ليبرال، 

  يعني. است» ارتباط « ي ه است، مقول طرحم باب،   در اين  ليبرال متفكران
  .»معيشتي رفتار« با »سعادت « ارتباط

 و ارزش،   دانش  بين  و عمومي، تفكيك  خصوصي  حريم  بين تفكيك
  ها از جمله  و اقتصاد، اين  از معاش  اخالق  دنيا و آخرت، تفكيك  بين تفكيك
 وجود دارد   ديدگاه  اين  نظري  در بنيادهاي  كه  است  بسيار مهلكي هاي فاصله
  .دهد  مي  را نشان  خودش جا از جمله و اين

   كه  است  خود دين ست، اصل اها  آن  مورد اعتراض  كه اي  نكته سومين
   عنوان  ما به  كه  ماهيتي  چنين  و نه  فونكسيوني  چنين  تفكر، نه آن در اساساً

 ترديد   مبنا قابل آيا اين. نيستند قائل »دين«   قائليم، براي  آن  براي متدينين
   توحيد و نبوت  ديني، با پذيرش  معارف  اصول  آوردن  حساب  با به  كه است

  سياسي،  تنها غايات ، نه»آخرت «  مهم ي ه مسئل  و با احتساب  االهي و تشريع
  !شود؟  دگرگون مياصوال  سياسي، يها روش و   سياسي ي ه انديش  حتي بلكه
  

نسانيا  ريتمدي ابزاري؟ ريت يا مدي !  

  در بعضي» مديريت « ي ه مسئل در باب   گاهي  كه  وحشتناكي ي همغالط
  مديريت «  بين فكيك ت گيرد، عدم  مي  صورت  و مطبوعاتي  سياسي محافل
  هاي  بر آموزه  مبتني  در واقع  كه است»  انساني مديريت«با »  و ابزاري فني

  . باشد  و حقوقي اخالقي
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 در  چه آن و يا   است  آن عي  يا مد  دين، متكفل  كه  انساني  مقوالت آن
 تا گور   از گهواره  بشريت ي هرادا  فقه، تئوري « كه  بود  آمده)رض(تعابير امام

 يا   فني  معضالت  ناظر به دانند كه  مي ، دوستان» بشر است  مشكالت و حل
 پردازان نظريه   به  كه  نيست  منصفانه اين.  نبود  ابزاري  و يا مديريت تجربي

 فقهي،   از مديريت  مرادشان  كه  دهيم  امام، نسبت به ويژهو »  فقيه واليت«
 كنند و فرود و صعود  ادارهها را   فرودگاه قيمامست فقهاء مثالً   كه  است آن

 و ادرار   بفرماييد خون ها فرض  كنند و يا در آزمايشگاه پروازها را تنظيم
  !! كنند  را آزمايش بيماران

 و   حقوقي  مناسبات  تنظيم به معني   فقهي  يا واليت  اسالمي حاكميت
   به  كهجا آنتا  (  و جمعي  در رفتار فردي  از حدود االهي  و صيانت اخالقي

 از   كه  است  پارامترهايي ي ه كلي  ناظر به  يعني است) شود  مي  مربوط حاكميت
 گوناگون،   در ساحات  مردم  و حقوق  انسان منظر حكومتي، در تربيت

 يا   اسالم، قوانيني يعني، در هر مورد كه.  دارد الواسطه  يا مع  مستقيم دخالت
.  شود، همين  اعمال  قوانين  و مكان، آن  عنصر زمان دارد، با لحاظ  راهبردهايي
به  تصور كند و  به دقت را   مسئله  صورت  مسلماني، اين  هيچ كنم و فكر نمي

   كند و تعجب  ضرورت، در آن، ترديد و يا تكذيب  اين  تصديق جاي
   قلمروهاي ح و وضو  حكومت  دو دهه  به  نزديك ي ه از تجرب  پس  كه كنم مي

 باشد و چرا   داشته دتوان  مي ياي معن ها چه  تشكيك  و تجربي، اين شرعي، عقلي
  !! هست؟  كه كنيم  نيست، تظاهر مي  را كه ابهامي
  

    سياست ي هدر حوز» فنّ«و » علم«، »انديشه « ارتباط

»  سياست فن«و »  سياست علم«، » سياسي ي هانديش «  در تفكيك كمي
   اين  بين  كه اي  و فاصله  تفكيك الجمله، متوجه  ما في ي ه هم البته. م كني تأمل
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   انساني  يا اقتصاد و يا ساير علوم  سياست  به  مربوط هاي  از دانستني  سطح سه
 با   سياسي هاي  انديشه  بين  آيا نسبت  كه  است  اين الؤ منتها س .است، هستيم

 سياسي،  ي ه هر انديش  است؟ آيا از دل هويسال  سياسي، علي  و فن  سياسي علوم
يا !  است؟  استخراج قابل اي،  و توصيه گيري با هر جهت» سياست « هر علم

  شود؟  متولد مي ي خاص  سياسي ي ه در بستر انديش ي خاص  سياسي  علم كه اين
 در   را كه هايي  چرا ما دغدغه  پس  نيست  و ارتباطي  مناسبت اگر چنين

  ، در مورد انديشه سياست، كنار گذاشتيم  يا علم  سياست  و فنها روشد مور
   يا لوازم  سياسي، ملزومات ي هها بچسبيم؟ مگر هر انديش  آن  به مجددا سياسي
  انجامد؟ مگر مباني  نمي  خاصي  اساسي  يا حقوق  احكام  ندارد؟ مگر به خاصي
   هر سياستي  به اي آيا هر فلسفه! خود را ندارد؟خاص    و آثار و توالي معرفتي

  انجامد؟ مي
   سياسي، قابل  سياسي، از هر انديشه  و علم  هر فن  كه  بپذيريم پس
   علوم  ديني، مقتضي  سياسي  ديگر، انديشه  عبارت  نخواهد بود و به استخراج
   خاصي، امتناع  سياسي ، در برابر حقوق كمدست يا   هست  هم  خاصي سياسي
   و ساير علوم  سياسي  علوم  كه پذيريم  ما مي كه اين   به با توجه. دهد  مي نشان

   كفر و ايمان، كاري  خود، به  و محاسباتي  تجربيصرفاً  هاي در حيطه انساني،
   دارند، مبادي  كه اي  موضوعه ها، اصول  آن هاي  فرض  در پيش ولي. ندارند

  هايي كنند، توصيه  مي  كه هايي گيري  دف دارند، ه  كه  و فلسفي مابعدالطبيعه
 و تفكيك، وجود   فاصله گيرند، طبيعتا  ميبه كار   كه ييها روش دارند و  كه
  كه اين  در باب   پوزيتويستي ي نظريه   كه دانيم  امروز مي خصوصه ب. دارد
  يها هديدگا و   شده اند، كنار گذاشته  طبيعي  علوم  مثل  هم، چيزي  انساني علوم
 و اجتماعي،   انساني  در علوماساساً   كه  است  شده بيشتر رايج» نئوكانتي«

  ي ه و انديش  است  حال، مفسر هم  پژوهش، در عين پژوهشگر در حين
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   بگوييم توانيم  اين، ما چطور مي  به با توجه. دهد  مي  دخالت حتما را  خودش
   مديريت  سياسي، روش  فنون يا حتي   سياسي كند و علوم  نمي  فرق مطلقاً  كه

   غير ديني، بالسويه  باشند و چه  ديني  سياسي هاي  انديشه اساس  بر سياسي، چه
 را دانسته،   اين  امروز هم  ندارد و دنياي  منطقي ي ه پاي عا، هيچ  اد اين! است؟
  . است  كرده  ديگري  انتخاب گرچه

 از   ديني  انساني  علوم  تفكيك  عليه اه گ كه  هايي گيري موضع راز  متأسفانه
 رويكرد، استبعاد   اين  تبع  به اي  عده كه اين.  است شده، همين  مي غير ديني

  و غير  هم، اسالمي شناسي  و انسان شناسي  مگر اقتصاد و جامعه كنند كه مي
 و   تدوين البته.  است  واضح  نكات  از همين  غفلت علته  دارد؟ ب اسالمي
 فقر و   و اجتماعي  تاريخي  علل  كه  است  ديگري  آكادميك، بحث تنسيق
   در ازاي كند كه  مي  انصاف، حكم اقلحد   كرد ولي ها را بايد بررسي فقدان
 غربي،   اجتماعي  سكوالر و علوم  انساني  علوم  تدوين  براي  فرصت  سال400
به   هم  شود، آن  داده ت فرص  مسلمان  متفكران  به  هم  سال40   كمدست
  و باال  فرهنگ  يك تدوين.  شود  زده  حرف  فقط  كار بشود نه  كه يشرط
. طلبد  مي  فرصت  قرن  يك  الي  نيم  كمدست جديد،   تمدن  يك  بناي بردن

  يك  اسالم  مدني ي ه جامع  كه  شده  ساخته شبه  ليبرال، يك  مدني ي همگر جامع
 كار   براي  يكساني شرايط   كه  است  در صورتي  تازه ينا!  مستقر شود؟ شبه

  . وجود ندارد  باشد كه وجود داشته
  

  ر و متغي امور ثابت

   و ثابت  امور كلي ي ه دين، حوز  كه  است  امام، اين  مخالف  ديدگاه مبناي
  ها از هم  و اين  است  مرتبط يئ امور متغير و جز  و سياست، به است
   امور كلي ي ه دين، تنها حوز نه.  است  ادعا غلط  اين  ركن اما هر سه.اند متباين
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، در يي جز ظاهرا امور   و ناظر به  متغير اجتهادي  احكام بلكه (  است و ثابت
 و   از قواعد كلي تواند عاري  سياست، هرگز مي و نه)  اسالم، بسيار است فقه

و » اتييجز«با » كليات «  ميان اط ارتب  هم  باشد و نه  ثابت يها مالك  بعضي
  . است، خير ، منتفي»متغيرات«با » ثابتات « ميان

، از  طرز تفكر  اجتهاد است، اما اين ي ه الزم، از متغير  امور ثابت تفكيك
 در دين، امور  گوييم  ما مي  وقتي.  عاجز است  و متغير،  امور ثابت تشخيص

  مييگو  مي  ديني  در متونا استقر اساس بر متغير نيامده، آيا و امور   است ثابت
  ! بدهيم؟  دين  به  مايليم  كه  است يا نسبتي
  

    آن هاي ت بشر و محدودي  عقل ي هحوز

  داند، يك  مي  خدا و آخرت ي ه مسئل  متكفلصرفاً را   دين  كه ديدگاهي
اگر . دارد   هم  غلطي  كالمي  و مبادي  نيست  بيش  و انتزاعي  شاعرانه ديدگاه
   صرف  عنوان  به  خداوند و محضر ربوبي، نه  به  وصول  مفهومواقعاًبنا باشد 
 اي ماور  واقعيت  يك  عنوان  به كهها، بل  اين  و امثال شناختي  روان تخيالت
  تأمين   به  و توجه  آخرت  پيدا كند، يا اگر مفهوم  تحقق  بشري  در عالم طبيعي
   زندگي  ما، در نوع داري  دين  در نوع قطعا شود؛  الحظه بخواهد م دقيقا  آخرت

 در   غلط  ديدگاه اين. ثر است  ما مؤ  حكومتي  و مناسبات  جامعه و ساخت
 را انتظار   اول  ديدگاه  سبك  به  اسالمي  حكومت  تعابير هم، اعتقاد به بعضي
 ما  گويد كه  ميداند و  مي  بشري  عقل  اهمال ي همنزله  و ب  از اسالم گزاف

   اموري  بايد به  و دين  نداريم  را از اسالم  در امور حكومتي انتظار دخالت
   و يا عقلي  ديني  استدالل هيچ.  است  بشري  عقل ي ه از حوز  خارج بپردازد كه

 در   از گرايشاتي  با الهام  ديدگاه اين. كنند  نمي  مهم  دو ادعاي  اين  براي هم
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ها و   كشيش  بعضي  از سوي كه»  ليبرال پروتستانت«أخر  مت تئولوژي
   به  از پاسخ  و قبل  است  شده  و تشريح  شده، ترجمه  تشريح  غربي متكلمين

انتظار «و نيز »  عقل ي هحوز« را در مورد   دعوي، بايد دو نكته  اين اتييجز
  : كنم عرض» از دين

   آن  بشر به  عقل  كه  است  چيزهايي  آن  دين، متكفل شود كه  مي گفته
   ما به  عقل  كه اموري ي ه در محدود  فقط  ما از دين، انتظاري يعني. رسد نمي
  . بيشتر  و نه رسد، داريم  نمي آن

 ما با   است  اما كافي  است  فهم  تسامح، قابل  با مقداريدر ابتدا  حرف، اين
.  كنيم  از آن، راهبرد استخراج م و بخواهي  بپردازيم  عبارت  اين  به  و تأمل دقت

   و عقالنيت، امروز به  خود عقل كه اين  اول. شود  مي  مطرح  متعددي سواالت
 و   و عقلي  متافيزيك  بود در مباحث  مطرح  قبل  در قرون  كه  مفهومي آن

عقالنيت، ديگر درتفكر .  نيست  ديگر مطرح  هم خود غرب شناسي  معرفت
   مهندسي حد در صرفاً.  ندارد ي  جد  مفهوم كر نئوليبرال و در تف آمپريستي
  به نام   از اين، چيزي  است، و بيش  محسوسات  به  دادن  و نظم تجربيات
  . ندارند عقالنيت
   است، وقتي  شدت، زير سوال  اين  به  عقالني  و معرفت  خود عقل وقتي

   به اند و چيزي  دانسته توخالي   عبارتي تقريبا  را خودشان»  عقلي بديهيات « كه
 ديگر در  اصالً اولي، ثانوي، وجدانيات، فطريات،   بديهيات عنوان
   صحبت  عقلي  از چه  آقايان  نيست  جديد، غرب، مطرح شناسي معرفت

 عقلي،   ادراكات  تفكر، حجيت  كيست؟ در اين و مالك، عقل! كنند؟ مي
   را كه  مواردي  همان اتفاقا   گفت كسياگر فردا .  است  شده  واقع مورد سوال
  ها هم  همان  به  عقلم ، بنده)ها ارزش (  است  متكفلش گوييد دين شما مي

   كهچنان (  ندارم  از دين  را همها ارزش  ي ه انتظار ارائ رسد، بنابراين مي
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  نوان ع  تحت  كه  چيزهايي  آن  به  عقلم اصالً   بنده  گفت يا اگر كسي) اند گفته
 آنها را  رسد و انتظار بيان  مي يا نفيا  قرار دارد، اثباتاً  ديني ي هعقايد مابعدالطبيع

  ي ه اگر دغدغ البته(كنيد؟   مي  ندارم، شما چطور او را مجاب  دين  از طرف هم
  ). را داريد  كردن  و ديني دين

  دراكات ا ي هخود عقل، حوز.  است معياري  بي  حرف كنيد كه  مي مالحظه
 و   اولي  حضوري، معقوالت  حصولي، علم  ادراكات، علم  اين عقلي، حجيت

   از سوي به ويژه و   و همه، در غرب، مورد ترديد است  و همه  ثانيه معقوالت
.  و مورد انكار است ال ها زير سؤ  اين ي ه تفكر، هم  اين  اصلي مناديان

 و   فلسفي هاي  در آكادمي  غالب  امروز سنت  كه  تجربي ها و سنت آمپريست
   جزء اصول  هم ليبراليزم. اند  را زده  عقل ي ه ريش اصال   است  مسيحي كالم در

  دانيد كه  و مي است» نوميناليزم«از جمله،  اش، شناختي  معرفت ي هموضوع
  .است» معقوالت «  نفي ، مكتب» تسميه اصالت « مكتب

   با شريعت  كه  است  آن  اسالمي تعريفبا » عقل« از  بنابراين، اگر سخن
شود   منجر مي  اول  ديدگاه  همان  به  و اين  است  مالزم  جمع، بلكه االهي، قابل

 بايد تعريفش، حدودش،  شود، اين  مي  گفته  سخن  ديگري اما اگر از عقل
 حال،   دين، در عين البته. نباشداع  االد  شود و صرف  روشن  منطقش و حجيت

   چنين  ما نبايد به  ولي  نيست  عقل  و ضد  است  عقل  فوق  و هم  معقول هم
   تقسيم  براي اي  و بهانه  زنيم  واضح، دست  مالك  بدون هم پيشيني، آن  تقسيم

  و و لذا جزء وظايف (   است  عقل  ذيل ي ه در حوز  كه  اموري  به شريعت
  .و پا كنيم   دست) است  حذف  و قابل  نبوده ر دينگوه

   مسائل  و بسياري  ارث، قصاص، ديات  آيا حدود شريعت، احكاممثال
  خواهيم  مي اي  نتيجه  شود يا خير؟ و چه  بايد دانسته  عقل  ما، در دسترس فقهي

 و  اي  سليقه كامال و انتظار ما از آن،   دين ي ه منطق، داير  با ايناصالبگيريم؟ 
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 و   حكومتي  و نظم  اجتماعي  مقررات ونچ. شود  مي چيز بسيار محدودي
. رسد  مي  عقلش  شود كه عي تواند مد كس، مي  و هر  را هر رژيمي حقوقي

 را   و آدم  و تفسير عالم بيني طور، جهان  همين  هم  اجتماعي بداآ  و اخالقيات
ماند   چيز مي  چه  آورد، پس به دست خود  فلسفي -   علمي  از دستاوردهاي هم
 و  ترين  در غلط هم  خدا و آخرت، آن  همان ظاهرا پرسيد؟  بايد از دين  كه

  !! مفهوم ترين  و خنثي ترين ذهني
   و شريعت  اسالمي، و اجتماعيات  حكومت  رد  به صريحا  ديدگاه، اين

  .انجامد مي
   اطالعي  هيچ  انسان  كه  است  مربوط  دين  به  اموري گويند فقط  مي آقايان

   آخرت اتيي جز  به  بفهمد و مثال  كه  است  دير ممكن  ندارد يا خيلياز آنها
  . و آخرت، كار دارد عبادات   به  دين، فقط پس. زند  مي عبادات  و احكام
   مسائل  ايناي ماور  به  كه  و روايت  آيه ران هزا  تكليف  كه پرسيم  مياوالً
اينها را ! شود؟  مي  پرداخته، چه ي و سياس  و حقوقي  دنيوي ظاهرا امور   به يعني
  ها بايد صرف فرمايند ما از اين  مي  آقايان  كنيم؟ انكار كنيم؟ چون حذف

  !نظر كنيم؟
  به ويژه و   شريعت  احكام  او در همين  عقل كند كه عا مي  اد  كسي چه ثانياً
  االمري   نفس  و مناطات  مصالح ي ه هم  و واليت، به  و سياسي  حكومتي مسائل
  دهد؟ قد مي

   در سرنوشت  و اخروي  دنيوي  مهم اتتأثيرها   اين ايد كه و از كجا دانسته
شدند  ها نمي  حوزه  وارد اينگرنه، انبيا  دارد و  كه  است واضح!  ندارد؟ بشري
  .شد  نمي ها نازل  حوزه  در اين و وحي
 صد   اموري  و چه وزه ح  آن  اموري، داخل  چه ايد كه دانسته كجا از   ثالثاً

كنيم؟    چه  عقالنيت عيِ  مد همه  و با اين  است  از آن  و خارج ييصد ماورا در
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   ديني هاي  آموزه  از بسياري  دوستان، آنها را مستغني  بايد با منطقمĤال
   يا احكام  و اخالقعقايد   از محكمات  مهمي شود بخش آيا مي! دانست؟
   به رسد و نيازي  مي  عقلمان  خودمان  و ادعا كرد كه  را كنار گذاشته اسالم
  به ويژهشود، و   مي به راحتي! عا را كرد؟  اد چرا نشود اين! ها نيست؟ اين

 از.  است  شده  طريق، بارها توجيه  از همين  فقهي  و احكام  شريعت حذف
  !! است  بوده همين  شريعت،  مخالفان ي ه از ادل مشروطه تا امروز، يكي

 و   مصداق  كه  اما معتقد نيستيم  هستيم  ذاتي  و قبح  حسن  به آري، ما قائل
.  فهميد توان  وحي، مي  كمك  را بدون حي و قبا  حسنات ي ه هم اتييجز

 بر   و بشريتعقالً  ي ه هم نظرِ  اتفاق رغم علي   كه ست ا آن  دليلش بهترين
  بشر،  حقوق  و مصاديق  و ظلم عدل  مصاديق سر  ظلم، بر  و قُبح  عدالت حسن

   به باشد و عقل  نيز مي  االهي  شريعت  به  و لذا احتياج  است  اساسي اختالفات
  . است  و شرع، الزم  عقل تعامل. كند  نمي  كفايت تنهايي
  

  »انتظار از دين «مالك

ه ب تفسير   براي اي  تمهيد پيچيده  كه  بايد گفت  انتظار از دين، هم در باب
   و توجيه  ديني  از متون  حجيت  و رفع  دين  با متن  و برخورد گزينشي يأر
  ، يك»انتظار از دين « بحث .است»  و كفر ببعض  ببعض ايمان«

   كه مسفأت م  همواره  من  دارد كه  و كالمي شناختي   معرفت هاي فرض  پيش
 و كالمي،  شناختي  فت معر هاي فرض  پيش  آن  به  توجه  بدون  از دوستان بعضي
   توجه آقايان. گيرند  مي  هم  ديني  نتايج كنند و از آن  مي  را مطرح  بحث اين

و »  دين زبان«و » انتظار از دين «  به  در غرب، راجع  كه  كساني ندارند كه
  : بودند  كار، كرده  دو سهقبالًكردند   مي ، بحث» دين فونكسيون«
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   را به  عقالني  و معرفت  وحياني ي، معرفت شهود  معرفت كه اين  يكي
  ها از حريم اين.  نشناختند  رسميت به» معرفت« از   متعالي  انواعي عنوان

اند و  گزاره  ديني، شبه هاي  گزاره  اين گفتند كه.  شدند معرفت، كنار گذاشته
  ن فونكسيوصرفاً   پس  مفيد است هاي ثر و افسانه  مؤ هاي  اصطالح، دروغ به

   بحث خورد؟ يعني  درد ما مي  چه  به  كه  را ببينيم  دين  و رواني اجتماعي
 كنار،   را بگذاريم  ديني هاي  گزاره  و كذب  صدق  و بطالن، بحث حقانيت
 ديگر ما  به عبارتو ! خورند؟  درد ما مي  چه ها به  گزاره  اين  اعتقاد به ببينيم
  انتظارات «  صحبت وقتي!  است؟ مان  ع نف م، به باشي  داشته  از دين ي انتظار چه
   كه  نيست ، معلوم) از ما  انتظار دين به جاي (  شد، انتظار ما از دين مطرح» ما

ها را بايد  فرض  پيش اين. كند  مي  را تعيين  طرف  كدام  طرف، تكليف كدام
  ن، متوجه دوستا بعضي. منيك  مي  را طرح  انتظار از دين  وقتي  داشت توجه
 نخواهد بود در   ديني، حجت  بنابراين، ديگر متن  نيستند كه  بحث  اين ي هنتيج
  اند كه  نداده آقايان، توضيح.  بايد داشت  انتظاري  از دين، چه  بفهميم  كه اين
 را از كجا   از دين تانتآيد؟ شما انتظارا دين، از كجا مي انتظار از  اين
 دارد؟ آيا معيار شما،   لوجيكال ي ه و شاخص قيآوريد؟ آيا معيار منط مي

   انتظاري  يك  من  كه  گفت  است؟ آيا هر كسي  يا عمومي  است شخصي
 و   دستورات  قلمروي  يعني  دين ، حريم) خودم  شخصي  داليل بنا به(  دارم

   بحث ي ه ريش  من نظر به! كند؟  مي  دين، تفاوت  و معارف ها و احكام توصيه
 و ما   نيست  حجت  ديني، خودش  متن كه اين  گردد به  برمي»تظار از دينان«

   شديم، متن  ديني  متن  از دين، وارد بررسي  انتظاري  با يك كه اينبعد از 
   عباراتي به.  بكند  تصحيح وجه  هيچ  را به  ما از دين تواند انتظارات ديني، نمي

   ديني  وارد متن  و وقتي يممفه  مي ز دين را ا خواهيم، همان  مي ديگر ما هر چه
چيز .  خواهد بود السويه دو علي شويم، هر  مي  خارج  كه  و وقتي شويم مي
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   ديني، معرفت  متن  كه  است  جز آن اش  آيا معني اين. دهد  ما نمي  به جديدي
از انتظار  «  بحث ي ه سابق  كه  نداريم جا فرصت اين! دهد؟  ما نمي  به جديدي

  چنين هم و   و منطقي  اپيستمولوژيك هاي  و ريشه  مسيحي  كالمررا د» دين
   زمين  در مغرب  آن  اجتماعي  سياسي  و علل  وسطايي  قرون  تاريخي هاي زمينه

   در اين  كه اي  نتيجه خالصه.كنيم  عبور مي  بحث  و از اين  كنم را عرض
 و   و سياست  انتظار حكومت  كه است   شده، اين  گرفته احياناً خاص،  موضوع
   خودمان چون! چرا نبايد؟.  داشت  را نبايد از دين  ذلك  و امثال شريعت

 ...و   نداريم  االهي  و تشريع  وحي  به  نيازي  يعني خالصه.  كنيم  چه فهميم مي
  !! است  نداشته ها ضرورت اين

 و   نداريم ن، كاري دي رسد، به  مي  عقلمان  كه فرماييد در اموري مي
  رسد از دين  نمي  عقلمان  كه  و در مورد اموري گيريم  مي  تصميم خودمان

  .پرسيم مي
آن  بشريت، به  عقل  كه  است  اموري  چه  كه  اين  بين  تفكيكالًاو   
   متن  تابع  اگر نه كه اين   دوم ي هنكت.  نيست  آساني  اين رسد، به رسد يا نمي مي

 انتظار و   اين  نيست  باشيد، معلوم  و افكار خودتان  انتظار و اميال  تابع هدين، بلك
 را از كجا  شا آورد؟ و معقوليت  را از كجا مي شا مشروعيت پيشيني،  اميال
   مطرح  طور ديگري ال  سؤ وقت، اين  شد آن آورد؟ اگر بنا بر اين مي
   چون  داريم  را قبول معي ج  عقل  ما حكومت گويند كه  مي اي عده. شود مي

 در   فقيه  واليت قدند كهعت م  داريم، يعني  قبول حسبيه در امور   را فقط واليت
ها  و اين المالك  مجهول ها و اموال  صغير و ديوانه هاي  بچه  به  رسيدگي حد 
 و  ها موضع  فراتر از اين  دين، در مسائلي  كه  است  آن شا  معني آيا اين. ستا
 و نبايد   است  تعطيل  دارد و فعال كه اين ندارد؟ يا   ندارد؟ حكمي يدگاهيد
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  كداميك را شيوه؟   اين  ندارد به  لزومي  بشود ولياجرا شود؟ يا بايد اجرا
  !د؟ييگو مي

  واليت«. كنند  مي  معني را غلط»  حسبه واليت «  كه  گفتيم قبال  چنين هم
  ي قوه  يها مسئوليت   با اغلبً تقريبا دارد و  اي  بسيار گسترده ي هداير» حسبه
  اتفاقا حسبه،   دارد و واليت  و ارتباط  مقننه، تداخل  و حتي ييقضا و  يياجرا
 جور و  يها حكومت در عصر   شيعه  فقه  از سوي  حكومتي گيري موضع  نوعي
  واليت « مسئوليت. است»  در دولت دولت «  نوعي  تشكيل  به دعوت
 و در   است  بر حكومت  عيني  مشروع، واجب ، در عصر حكومت»هحسب

  نحو واجبه  عدل، ب  حكومت كوتاهي  و يا  عدل  حكومت  فقدان صورت
   آنها، متوجهتعذّر   و در صورت  عادل  فقهاي ي ه هم  متوجه كفايي، تكليف

  .شود  مي  مردم ي ه هم  و سپس منين  مؤ عدول
 ندارند و   شخصي  متولي  كه  است  اجتماعي وظايف  اقلِ ، حدحسبيهامور 

 يفقها  ي هعهده  آن، ب  فقدان  و در صورت  است  شرعي  حكومت ي هعهده ب
   مداخالت اكثر قلمرويحد و   سقف كه آن   نه  است منين  مؤ  و سپس عادل
  . باشدفقهاء

 در هر  نشود،  شود، چه  در امور حسبه، محسوب  داخل  شريعت، چه احكام
   باشد تا بتواند متولي  بايد اسالمي  حكومت شود و ضرورتااجرا بايد  صورت
  واليت « به نفع   ادله  از بهترين اتفاقا   حسبه بنابراين، واليت.  باشد  آنياجرا

   دين سود تفكيكه  ب تواند استداللي  نمي  پس؛ آن  عليه  نه است»  فقيه زعامتي
  !! شود  تلقياز حكومت

   است  اين  هم  و ظاهرش  داريم  ديني  ما حكم داردكه  وجود  موارديابعار
  احكام!  كنيم؟  با نص مخالفت!  كنيم؟ جا چه رسيده، اين  مي  آن  به  عقلمان كه
اما . اند  و مفاسد واقعي  مصالح  تابع يعني  دارند  شيعه، مناط  ديدگاه  طبق شرع
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   نبوت  علت، ما به  همين  و به  نيست  و روشن ما محرز  براي  مناط، هميشه اين
  . داريم  احتياج  االهي و تشريع

 ما محرز   براي  شرع  احكام  موارد، مناط  در بسياري  كه  در حالي توانيم ما چطور مي
 را   علمي  و تواضع كنند بشويم  مي  توصيه  آقايان  كه  وهمي ي ه محاسب نيست، وارد اين
  ي ه نقط  ادعاها هيچ اين.  بكنيم  بزرگ  مقدس، ادعاهاي  شارع و در عرض  كنار بگذاريم

  . ندارد  عقلي  متقن عزيمت
  جا مخالفت  اين  دارد ولي اي  جداگانه  فروع، حساب  اجتهاد و تفريع البته

  . االهي  نصوص  اجتهاد در راستاي شود نه  مي با نصوص
  

   ي تجرب  علوم ي ه و حوز  ديني هاي آموزه

ها در  اند اين  گفته  كه  است  و طبيعي  و سماوي اند امور طبي  زده  كه مثالي
 امور   پس  نيست  و ديني  نبوده  دين  جزء وظايف  ولي  آمده  اسالمي متون

  ي ه چند مغالط جا هم اين. است  قبيل  از اين  هم  و سياسي  و اجتماعي حقوقي
  : است  گرفته  صورت مهم

معيار !  ندارد؟  دين  به  آمده، ربطي  دين  در متن  كه  دليل، چيزي  چه به الًاو
.  نيست  آن  و قلمروي  و شما از دين  من  شخصي  يا نبودن، تعريف  بودن ديني

 )ع( معصوم ي ه است، سير  و وحي  مقدس معيار، شارع.  است معيار، خود دين

   و هرچه  است  و سنت ما كتاب   دين منابع ست، اها  ما از اين  دين اصل. است
 را بايد از   و امور ديني  دين  و قلمروي تعريف.  است ها آمده، دين در آن
 قرآن  ما نبايد به.  كرد تحميل)  ديني متون(ها   آن  به كه آن   نه جا گرفت اين

 ابتدا  آقايان!!  است  دنيوي  اموري  و چه  است  دينيي امور  چه  كه ياد بدهيم
 امور  همه  اين  كه پرسيم مي. دانند  مي عبادات   را فقط  دين شوند كه  مي يمدع
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! كنند؟  مي  چه  و سنت ، در قرآن) عبادت  اخص به معني ( غير عبادي
  و  در دين  بردن  جز دست صريحا  اين.  نيست  امور، امور ديني گويند اين مي
  آن تكذيب  به  بلكه  الم تحريف اس  و به  نيستاز دين بخشي  گذاردن كنار
  .انجامد مي

مگر ما بايد !  نيست؟  دين ي ه امور غير عبادي، وظيف  بيان  كه  چه يعني
 امور، بارها و بارها وارد   در اين  دين وقتي!  كنيم؟  را تعيين  ديني هوظيف

   ورزيده، با چه  آنها اهتمام  و به  داده هايي  كرده، آموزش هايي شده، امر و نهي
 خواهيد   آمده چه  و سنت  قرآن  در متن چه آن گفت؟ با چنان  توان  مي منطقي

 در  نداشته، اشتباها  دين  به ربطينظر شما ه  ب  چون  كه كرد؟ آيا خواهيد گفت
  !گيريد؟  مي  آنها را نديده  ولي  آمده كه اينيا !  آمده؟  ديني متن

.  نيست  و سماوي  طبي  با مسائل سه مقاي  و اجتماعي، قابل  امور حقوقيثانياً
اند و   وارد شده اسالمي، مفصال  از متون  معظمي  حوزه، بخش در آن
  اوالً و سماوي،  اما در امور طبي.  است  االتباع  واجب اند كه  كرده هايي توصيه
  و  واجب  به  حوزه، حكم  در اين ثانيا و   نداريم  و توصيه  توضيح  اندازه ما با آن
   برخي  يا دانستن  بدن  سالمت  حفظ اند كه  كرده  معلوم البته. اند  نفرموده حرام
   مربوط داري  دين لذا به  شما و  سعادت  به  هم  و سماوات  طبيعت  عالم قيحقا
   ورزيده  اهتمام» نافع عالم «  ابعاد به ي ه در هم  اسالم هاي  آموزه اصوالً و  است
 بر   مبتني دهد و اسالم، ديني  پرهيز مي زندگي هاي  حوزه ي ه در كلي ز جهلو ا

پذيرد و   را مي  و حصولي  حضوري هاي  از آگاهي  ناشي  و ايمان  است معرفت
 در  كه آن   ندارد حال  جدا از معرفت  اسالمي، مسيري ايمان. كند  مي تشويق

  ظاهراً   كه  خبري يها  با گزاره  گريز از مواجهه  را براي  مسيحي غرب، ايمان
   دارد، امري...و    و طبي  و سماوي  در امور طبيعي  و تجربي  علمي ي هصبغ

ه  ب را گروهي!!  حل  راه  و همان  نگاه غير معرفتي، تعبير كردند و امروز همان
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 و  نحو سطحيه  ب  اسالمي  و روايات  آيات ي هالفارق، دربار  مع  قياسي همثاب
  غير  را نيز امري  اسالمي  ايمان اند كه  و خواسته يشنهاد كرده پ آميزي تقليد

   تكذيب  را براي  راه وسيله  بدين،  بدانيم  رواني  گرايش  يكصرفاً و  معرفتي
  !!اند  باز كردهعقايد   در اصول  حتي  اسالم  و ايماني  معرفتي هاي گزاره

خواهند   مي اي  نتيجه  چه.» نيست  امور، ديني اين « كه ايناز :  كنم خالصه
   ديني هاي  و گزاره  امور معرفتي كه اين  يكي. اند  گرفته  دو نتيجهغالبابگيرند؟ 

 ندارد   دين ي ه وظيف  به  دارند، ربطي گويانه  واقع  يعني  يا فلسفي  مفاد علمي كه
  م ه  صحتلزوماً دين،  هاي  گزاره كه اين   و دوم، نيست االتباع و لذا واجب

برد و   مي ال  را زير سؤ  عصمت  و هم  وحي وضوح، همه  ب  ديدگاه اين. ندارد
  . فقيه  واليت  به  نه است» نبوت « ي ه مقول  اصل  به تعرض

   و حرام  واجب كه  در هر مورد  شد كه در مورد نخست، عرض
  يا در امور خانوادگي، فردي، سياسي،  بدن  صحت  از حفظ اعم(اند  فرموده

 شرعاً و   نسبت، ديني  همان  امور، به آن) ...و  اجتماعي، حقوقي، اقتصادي
 و   و داللي  سندي هاي  از بررسي  پس كه آن   به  مشروط البته.  است االتباع الزم

  . است  شده  امور تكليف  اين مقامي، محرز شود كه
   عقلي استدالل   با چه  آقايان كند كه ها را وا  نيز بايد سنگ در مورد دوم

   ما راه  ديني  اصيل هاي  و خطا، در گزاره  كذب كنند كه عا مي  اد يا ديني
  ! داريم؟  باطل  در قرآن، سخن  شود كه عي تواند مد  مي  مسلمان دارد؟ كدام
   به  راجع  خبري هاي  از گزاره يي دنيا  گر چه  كنند كهاع  اد  است ممكن

   اسالمي  اصيل  در متون  و آينده  طبيعت، گذشتهاير و ماو  و آدم، طبيعت عالم
 نبودن،   بيان  در مقاماوال! بسيار خوب.  است  نبوده  بيان  در مقام  اما شرع آمده

   تعبير قرآنيمثال.  است  ديني  متون  به  و خطا دادن  كذب غير از نسبت
   كهه عالوهب (  است بوده»  بطلميوسي هيئت«، غير از مفاد » سبع سماوات«
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   از هفت  نه  است  گفتهه عشر  و عقول  و افالك ه آسمان از نُ  بطلميوسي هيئت
 و يا   بوده  ايجاد حيرت  معجزات، از باب  نقل اند كه  گفتهمثالً يا ،)آسمان
  ز اين و ا  بوده  گذشتگان  غلط  محدود و گاه  از علم  بهداشتي، ناشي هاي توصيه
   است  معني ، بدان انبيا آمدن»  قوم بلسان « ند كهفرمود اخيرا   هم اي عده. قبيل
   قومي هاي ها و ناآگاهي  خود و آگاهي  دوران  بشري  علوم  در چارچوب كه

  توان  مي  هم  و خطا و خرافه  جهل  تنها احتمال لذا نه اند و  گفته  سخن خودشان
 با ها ده اي اين!!  است دهافتا   هم ي اتفاق  چينلزوما   داد بلكه)ع(ء انبيا در تعاليم
 از   قرائتي  خزعبالت، نه  دارد و اين  صريح  منافات  تفكر اسالمي ضروريات

  .ست اها  آن  تكذيب بلكه»  و وحي نبوت«و » دين«
  

   بودن »بيان«  در مقام

  ، در مقام)شارع(گو   سخن كه اين   كشف  براي  كه ست ا ديگر آن ي هنكت
 وجود دارد عقالً   عرفي  در قواعد تخاطب وشني ر هاي راه!  يا خير؟  هست بيان

 نيست، در  اي و سليقه» آوردي در  من « ، چيزهايي...و   اطالق  مانع و قرائن
 را دور بياندازد و   هر عبارتي تواند مفاد صريح  مي  هركس  صورت غير اين

 با  هم آن!!  است  مفاد نبوده  اين  بيان  نظر من، در مقام  به  بياورد كه بهانه
 و   در قرآن  كه...و  اتيي جز  تكرارها و تأكيدها و ورود به همه وجود آن

 و   و علمي  و حكومتي  و سياسي  و اجتماعي  حقوقي  مسائل  به سنت، راجع
  . است  آمده فلسفي
   را ناديده  شريعت  و لسان  و لبي  لفظي  حكمت، قرائن  مقدمات توان نمي
  ما نيستيم.  نيست  و چه  هست  چه  شارع، منظورش عا كرد كه  و اد گرفت



 

  فقه و تئوري دولت                         
  

139  
 

 امور،  اين. گيريم  مي  شارع، تصميم  تعاليم ي ه و حوز  نبوت  براي كه
  . بردار نيست  و قرائت اي بخشنامه
  

  ها روش و ها ارزش

. ست اها ارزش از ها روش   آقايان، تفكيك  ديگر ديدگاه  مباني از جمله
 ندارد   زندگي، كاري  روش  و به  آمده  اخالقي يها ارزش   براي  فقط دينني يع
  . است  بشريتماما ها روشو 

ا استقر  يا كدام  متدلوژي با كدام!  شود؟  بايد اثبات عا چگونه  اد اين  الًاو 
 در   شريعت روشن هاي  توصيه همه آن و! شود؟  مي  داده  از دين  تعريفي چنين
  !چيست؟   اسالميها وشر  باب

!  نيست؟ها روش و ها ارزش   بين و سنخيتي  مناسبت  راستي، به  آياثانياً
 و ها روش  كه اين يافت؟ يا   دست ارزشي  هر  به توان روشي، مي آيا با هر
  اند؟  در هم تنيدهها ارزش

  ، ترشح»وسائل«در » اهداف«، و »اتييجز« در» كليات«آيا 
   دست توان  مي  هر هدفي  به اي  ديگر، آيا با هر وسيله به عبارتكنند؟  نمي

  ديني، يعني  و غير  ديني  بهها روشآيا !  متغيرند؟ها روش  ي ههميافت؟ آيا 
 از متغير   ثابت  تفكيك  همان آيا اين! شود؟  نمي  و نامشروع، تقسيم مشروع
  يها وشراگر مراد از روش، ! ست؟ اكجا   و روش  مرز ارزشاصال! است؟
   ربطي  مكتبي  هيچ  به  اسالم، بلكه  تنها به  نه  است، اين  آوري  و فن ابزاري

تواند   مي  كسي  است، چه  عمل ي ه، نحو»روش«ر مراد از ندارد و اگ
 و   اديان  تفاوت اصوالً و دارد؟خاص    رفتاري احكام  دين،  اين انكاركند كه

  .كنند  مي توصيه  زندگي،  براي ه ك  است ييها روش  در همين مكاتب،
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   شرعي ات، منصوصيي جز حد رفتارها در  ي ههم   كه  نيست  الزم البته
 از  ، اعم»مشروعيت«.  باشد  آنها مشروع ي ه هم  كه  است اما الزم. باشد
   و اباحات  و اطالقات  عمومات  مصاديق ي ههم   و شامل است» منصوصيت«

 يا  واقعي (  خمسه  احكام  چيز، مشمول  احتساب، همه نبا اي. شود  مي شريعت
  كفايت» غير ديني و  ديني «  بهها روش   تقسيم  و همين، براي است) ظاهري

  كه آن  حال. اند  مباحات، امور غير ديني كنند كه  مي  گمان آقايان. كند مي
 حدود   كه ست ا اي الفراغ، منطقه  منطقه.  است  شرعي گيري موضع  اباحه، نوعي

   نيز، اصول  و ابحه  حليت اصالت.  است  كرده  معلوم  االهي  را شريعت آن
 غير از   اسالمي ي هاالباح هباشند و اصال مي)  شارعيامضامورد  (  و عقلي شرعي
 و   از شريعت  خروج  براي تواند منفذي  نمي پس.  است  ليبرال گري اباحي
   از منافع  بلكه  نيست  االهي  شريعت  مقابل ي ه نقط  هم عقل.  شود  خوانده نتديا

   نيز، در مقام  منصوص  در مقوالت عقل، حتي.  است  آن  و در راستاي شريعت
  خود شريعت، مواردي.  دارد ي  جد ي  مداخله...و    و تفريعاجرافهم، تفسير و 

 با  منين مؤ آزاد  گيري  تصميم  و مجال  گذارده، حالل  شارع، مسكوت را كه
  . است  دانسته  اسالمي هاي  و اولويتها ارزش   به توجه

   عقالني، پيشبرد مطلوبات هاي  فعاليت ي ه كلي  اهتمام  كه ست امهم، آن
   احكام با باشد و  االهي  وحي اساس  بر  احكام، حدود و حقوق تأمين و  شارع

 و در   مباحات ي ه حوز در  و تجربي  عقلي ر علوماگ.  نشود اسالمي، مخالفت
 و   ديني  حال، هم  حوزه، در عين  شوند، آن فعال  االهي،  شرع  اهداف راستاي

 ديني،   و احكام  حقوق  با رعايت يقينا.  باشد  و بايد نيز چنين  است  علمي هم
   و اقتصاد و فرهنگ، گشاده  سياست  در قلمروي  تدابير عقالني  براي افق
 . خواهد بود معني ، بي» اسالمي تمدن «اساسا   صورت ين و در غير ا است
 يا غير   در كار نخواهد بود تا اسالمي  انساني، تمدني  علوم  بدون چه چنان
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   علوم هاي  و تفسيرها و توصيه  مهم، در مفروضات ي هاما مسئل.  باشد اسالمي
 و   و اخالق كام با اح  مقدار، مخالف  و چه  مقدار، ديني  چه  كه  است انساني
  علوم.  داشت  را بايد مقدم  جانب  و در موارد تزاحم، كدام  است  ديني معارف

  نيستند بلكه»  محض علم« و سياست، هرگز  اجتماعي، اقتصاد و مديريت
   و حقوقي  و اخالقي  و فلسفي  ايدئولوژيك بار از نظريات گران
   تماس  ديني يها روش و ها ارزشا  ب  كه  نسبت  همان اند و به پردازان نظريه

 را فراتر يا   دين شأن. باشند  مي  و غير اسالمي  اسالمي  به  تقسيم دارند، قابل
 نداشتن، ديگر   ديني  و تصريحات  متون  به  و توجه  خواندن فروتر از چيزي

   و اما ارشادي  است  بر دين  تحميل بلكه. تواند باشد  نمي  ديني  تحليل يك
 از نظر   احكام  تعطيل  براي  مستمسكي  نيز كه  شرعي  احكام  بعضي ودنب

   بلكه  است  تخلف  احكام، قابل  آن كه  نيست  آن  معني  قرار گرفته، به بعضي
  يابد و با احكام  را در مي  احكام  اين ي ه عقل، فلسف  كه  است  معني دينب

 اسالم،   اجتماعي  احكام  بعضي ن بود  ارشادي پس.كند  مي ييصدا تشريعي، هم
 تدبير نيز،   يك بودن  و ديني  نيست  مناسبات ن اي  نبودن  ديني  مفهوم به

   است، بلكه شك، تدبير دنيا، كار عقل بي.  ندارد  آن  بودن  با عقالني منافاتي
و  و امر   تعاليم  به  تدبير، بايد ملتزم اما اين.  است  نيز كار عقل تدبير آخرت

  .ست ا اين مسئله!  باشد يا خير؟  االهي نهي
  

   ، در تدبير دنيا و آخرت»عقل«و » وحي « تعامل

   شده گفته!  خواهد بود؟  و مشروع  حكومت، ديني  معني، يك  چه و اما به
 را  كند و مباحات نمي» ديني« را   فعل  با شرع، يك  مخالفت  عدم  كه است

   منتهي، باشد  جمعي  عقل  بايد در دست كومت داد و ح  نسبت  شرع نبايد به
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   باشد و تدابير، تنها مخالف  دين ي ه عالي  اهداف به سوي   كلي گيري جهت
  . نباشد احكام

ه  ب فايده  اما بي  آن، صحيح  دوم  و بخش  است  غلطا ادع  اين  نخست بخش
   چرا عدم  كه كنيم  مي  عرض  اول ي هدر مورد نكت.  است  آقايان  ادعاي حال

 با شرع،   مخالفت عدم! نكند؟» ديني« ما را   االهي، فعل  با احكام مخالفت
 و  مشروعيت بر   دليل كامال، » محرمات ترك«و »  واجبات اطاعت « يعني
. است)  حكومتي  و چه  اجتماعي  فردي، چه چه( رفتار   يك  بودن ديني

 و   است  ديني  عمل  مباح، يك  عمل  پس؛اند  شده  مجاز دانستهشرعاًمباحات، 
  .كند  ايجاد نمي  باشد مشكلي  وسيع  آن ي ه داير  هم هر چه

  ذلك مع باشند،   و متحول متنوع   هم  عقلي، هرچه  متعدد و فراوان هاي بديل
ها   آن ي همقيد باشند، هم)  دين  و احكام  اهداف رعايت( دو قيد   همان اگر به
   تنها عدم  مباح، نه  اعمال در انجام. آورد  نميبه وجود  شكالي و ا  است مشروع
   نسبت  شرع  به توان  مي  را هم  خود عمل  انجام  با شرع، بلكه  فعل  آن مخالفت

  .داد
   و مجاز است ، منصوص يا عموما خصوصا  كه  است  مشروع، عملي لعم
  يها مالك  ساير شقوق، تابع بر   بديل  يكِ  عقلي  ترجيح البته.  است  ديني پس

 از   مشروع، ناشي  چند بديل  ميان  فاحش يها تفاوت و   است شرعي
 بشر   طاقت  فوق  و خداوند تكليف  است  بشري  عقل  طبيعي هاي كاستي
تدبير « و»  دين و اهداف  احكام اساس  دنيا بر تدبير عقالني « پس.كند نمي
  اند و تفاوت  شيوه ، دو تعبير از يك» عقل يگيربه كار  ي هوسيله  دنيا ب ديني
  . باشد  ما چيز ديگري  نيت كه آن ندارند مگر  ي جد

  كه  ندارد  منافاتي  هيچ  بايد گفت  فرمول  اين  دوم ي هو اما در مورد نكت
   همگاني  عقلي  و مشاركت  جمعي  گفتگوي  در يك ساز و كار مديريت
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.  باشد  و ديني كند، اسالمي  مي  تعقيب  حكومت  كه  و احكامي باشد اما اهداف
به   مگر ديدگاه.  ندارد  جز اين يي اسالمي، معنا  و حكومت  فقيه  واليت اصوالً

 و عقالً   يا مشاركت  تدبير عقالني ف يا ايدئولوژيك، مخال  سنتي اصطالح
  دي يا استبداد فر مگر طرفدار تدبير غير عقالني!  است؟  و رايزني مشورت
!  شوند؟ تأمين بايد   دو قيد چگونه  همان  كه  است  اينال سؤ !است؟
   نقض عدم« و   اسالم ي ه عالي  اهداف  سوي  به امور جامعه  تدبير گيري جهت
  !يابد؟  مي  تحقق  دو قيد، چگونه  همين؛ تدبير حكومتي در اين»  شرع احكام
 دو قيد،   از همين  بيش  فقيه ي ه مطلق  واليت  طرفداران  كه ام  نديده بنده

 تعبير  به (  فقيه  توتاليتر از واليت  قرائت همان.  باشند  گفته اي چيز اضافه
 و   تربيتي خواهند اهداف مي . ندارد  از اين  بيش يي ادعا هم)  آقايان بعضي

 و حدود شرعي،   شود و احكام تأمين  اسالم  و عبادي  و اجتماعي صادياقت
  ! است؟ خواهي   و تمامت طلبي زيادت آيا اين. گردد، همين  مراعات

   نظارت  فقط كند و دين   حكومت  مسلمانان  جمعي گويند، عقل  مي آقايان
   عقل  بايد پرسيد كهابتدا   منتهي  است  مورد قبول  همين كنم  مي عرض. كند

 دارد و  تفاوتي   چه  غير مسلمانان  جمعي و با عقل  چه؟  يعني  مسلمانان جمعي
  ضمانت  يا بياجرا   با ضمانت نظارت! چيست؟» نظارت« مراد از  چنين هم
   اثر و اصالحا منش  كه يا نظارتي!  وعظ؟ حددر  يا   شاعرانه نظارتي آيا! ؟اجرا

   يا استصوابي؟ استطالعي ! است؟  معني  چه  به  فقيه نظارت!  باشد؟ اجتماعي
اصلح،    عادل  فقيه  نظارت تحت  اسالم، ضوابط  اساس  بر  جمعي اگر عقل

   و همين)رض( امام  حضرت اسالمي  جمهوري  همين وقت تدبير امور كند، آن
مگر . شود  مي  اعمال  در ايران است   دو دهه  خواهد بود كه  فقيه واليت
  كرد و متكفل  مي  كشور دخالت هاي  مديريت يي امور جز  در كل)رض(امام

 بودند   و ناظر اوضاع  نظام ايشان، مراقب!  بود؟  جامعه  و علمي صيامور تخص
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ديدند   مي  آشكاري  تخلف  نيز كه كردند و در مواردي  مي اريذگ و سياست
  فرمودند و فرماني  مي كردند، صحبتي  مي  را حس  جديدي يا ضرورت

ها و  ها و عقل  تخصص ي ه هم كه آن  نه.  بود  فقيه، اين  مطلق واليت. دادند مي
  ي ههم فكر كند و در   همه  جاي  نفر به  شود و يك  يا حذف  تعطيلامكانات

 و   عادل  فقيه حاكميت   بدون  كه  است  همين  اما نكته...و بگيرد  امور تصميم
   جمعي عقل « طرفداران  كه قيد هم  دو  فقيه، همان ي ه مطلق  واليت بدون

   تعقيب  براي تي ضمان  هيچ  يعني؛شود  نمي تأمين كردند،  اعتراف» مسلمين
  .بود  نخواهد»  االهي  احكام تأمين«و »  دين ي ه عالي اهداف«

   واحدي  ساختاري  شكلياقتضا منحصرا   كه  است ، ممكن»داري دين«
   و محصول  و ساختار، متحول  شكلاساسا  چون( باشد   را نداشته در مديريت

  پس.  هست  خاصي  و اهداف  احكام  مقتضيلزوماً اما ) و فكر است تجربه
   دنيا به تدبير ديني« با  ، تفاوتي» دين ي  جد  دنيا با نظارت تدبير عقالني«

  . كاغذ ، ندارند مگر بر روي» رفتار عقالني كمك
   به  است، مشروط  عقالني  عملياتي را كه» تدبير جامعه«هر دو،  زيرا
  .كنند مي  اسالمي يها ارزش  و  شرع  احكام رعايت
  

    در اسالم دنيا و آخرت

 و   آمده  فردي  و يا اخالقي  آخرت تأمين   براي  دين اند كه  گفته كساني
 و   از آخرت  اگر اسالماوال ؛ ندارد  جامعه  در تدبير دنيا و سامان  دخالتي هيچ

   كه  داده نشان اي نهگوه ها را ب  آن  به  وصول  و راه  داده  خاصي اخالق، تعريف
  گذرد و قابل  مي  انساني و مناسبات  دنيا  اخالقي، از همين  و تكامل  آخرت راه

 اصوالً! بايد گفت؟  نيست، چه  مردم  و رفتار و حقوقعقايد از  تفكيك
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 هر   به  دادن شود؟ آيا با تن  مي  محافظت  چگونه  چيست؟ و اخالق آخرت
 اخالق،   و اين  آخرت  و فرهنگي، آن  و اقتصادي ي و حقوق  سياسي  نظام نوع

   داشته  را در پي  خوب  تا آخرت  بايد زيست چگونه!  خواهد شد؟ تأمين
   و حقوق  را از عدالت  را از دنيا و اخالق  آخرت توان  نمي بينيد كه باشد؟ مي

   و به ده آم  تربيت  برايصرفاً   دين  كه  گفت توان آيا مي.  كرد  تجزيه...و
   دوستان اين!  است؟  نكرده  تعيين  و حقوقي  ندارد و احكام  كاري سياست
 را  انسان.  دارند  در ذهن  و انتزاعي  تجريدي  مفهوم  از تربيت، يك ظاهرا
 را  ات  شد زندگي  هر نحو كه گويند به  او مي كنند و به  مي  فرض اي جزيره
 و   فرهنگي، آموزش هاي  اقتصادي، رسانه حقوقي،  سياسي، نظام  و نظام بكن

   واقعيات  اين  به توجه  و بي  و ما جداگانه  نيست  بود مهم  هرگونه...و  پرورش
  .كنيم  مي اجتماعي، تو را تربيت

 كليسا و در اختيار خدا و مسيح، اما  ها مال  مردم، يكشنبه  گوش يعني
  اين. ا در اختيار قيصر باشده  يكشنبه  اموراتشان، حتي  و كل  مردم زندگي
  ي نظريه بنياد   كه است»  از امور عرفي  امور قدسي تفكيك « همان

   تفكيك كه  كردم  را عرض اش  ريشه من .دهد  مي  را تشكيل سكوالريسم
  . است  و حقيقي  اعتباري  احكام  به  خاصي  و نگاه  از ارزش  دانش كامل

 خود را  آيا فرزند كوچك.  كنيد حظه خود مال  خانوادگي شما در حريم
 در   من د كهيي كنيد؟ بگو  او تربيت  زندگي ي  در نحوه  مداخله توانيد بدون مي

 از امور   يك  تو و در هيچ  زندگي  و نوع  معيشت  و آمد تو، در نوع رفت
و  ت  ولي  ندارم  و رفتار تو كاري  مناسبات  نوع  و به كنم  نمي  تو دخالت حياتي

   و يك  نظري  تعاليم  سري  جز يك  نيست تربيت، چيزي كنم؟  مي را تربيت
 و ،  جمعي ت در ساح  و چه  فردي  در ساحت  عملي، چه  مالحظات سري
  . است  و سياست، مربوط  و حكومت  و معيشت  حقوق  به دقيقاها  اين
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 با  لف مخا  ديدگاه  و ملزومات  شد از جمله، مفروضات  عرض  كه نكاتي
  ي ه وارد حوز  اينك. است  و كالمي  از منظر معرفتي ي اسالم حكومت
   امام  به  دروغي  بلكه  غلط هاي  نبست  چه  تا ببينيم شويم  مي  فقهي-  حقوقي
   تعبيرهاي و بعضي. كنند  مي  تحريف  را چگونه  ايشان  و نظريات  داده راحل
  اند بررسي  كرده  معطوف  فقيه  واليت  باب در)رض( امام  ديدگاه  به  كه  راغلطي
  .كنيم  مي اجمالي
  در مورد سرنوشت» شارع« امام،   در ديدگاه  بايد متذكر بود كهابتدا
   را مهمل  و آن  نكرده ، سكوتحاكميت  ي ه در مسئل به ويژه و  بندگانش
  براي و   كرده  انسان، وضع  تكامل  براي  اجتماعي احكام.  است نگذارده
   حساسيت  و از فرط  مردم  نفع  به  است، يعني  گذارده يشرايط، حاكميت
   داده  خرج ، بهحاكميت در مورد   زيادي گيري  بشر، سخت  حقوق  به نسبت
   و مال  و جان  بر سرنوشت  را ندارد كه  آن حقّ و   لياقت  هركسي  چون است
  ند، بها  و كمال  و سعادت  فالح  دنبالبهمردم، اگر .  شود  مسلط  مردم برويآو 

  خداوند با اعالم.  كنند  را تبعيت  و اهداف  احكام  بايد آن  منطقي ضرورت
   را به  آن  و تشخيص  كرده  اشاره  حاكم  مصاديق  به عمال حكومت،  شرايط
را    خود، مصاديق  نخبگان  تا از طريق  گذارده منين  مؤ  يعني  خود مردم ي هعهد

   احكام  اسالمي، اگر تابع  صالح حاكميت.  كنند بيابند و با فرد اصلح، بيعت
 دارد و در غير  مشروعيت باشد،   مردم  و معنوي  مادي  حقوق  به  و ملتزم االهي
  . شود  يا تعويض  و بايد اصالح  است  و ناصالح  صورت، نامشروع اين

   و افترائات اخالقي  غير هاي ف از تحري  چند نمونه  به خواهم  مي اينك
 در )رض( امام   نظريات  درخصوص  آقايان  بعضي  كه  سياسي  در حقوق فقهي
 اع  اد  از اينان  برخي  كه  است  و جالب كنم اند اشاره  شده فقيه، مرتكب واليت
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  را قبول !! ايشان  و قرائت  بوده  حوزه  در اين  امام  نظريات  مروج اند كه كرده
  .دارند

  اي  جامعه  ساختن  مسئول  كه يحاكميت در تز امام،   كه  كرديم عرض
 تدبير و   و از توان  در اسالم  اجتهادي  بايد از بينش  است  و عادالنه اسالمي
 در امور   و عدالت ا و از تقو  مردمي  و محبوبيت  و تجربه  عقالني مديريت
 را مرور  يي كذا  از افترائات  برخي اينك.  برخوردار باشد  و حكومتي فردي
  :كنيم
  

    و عزل  نظارت حقّ

  ي هواسطه  ب  و نه  بالواسطه  امام، مردم، نه در ديدگاه« : كه  است ادعا شده
   فقيه  ولي  بر اعمال  يا نظارت  واليت  در اعمال  دخالت حقّ نمايندگانشان

 ندارند و با وجود  يحّق  يچ شرعي، ه  ولي  و نصب  را ندارند و در عزل عادل
   به  از منكر نسبت  و نهي  معروف  امر به  و عدالت، ديگر امكان فقاهت

 يا   مردم  براي يحّق   چنين  شناختن  رسميت  و لذا به  نيست  اسالمي حاكميت
  مولي «  شريع  از عنوان  مردم  و خروج  واليت  نفي ي ه منزل  مردم، به نمايندگان

  »!!است» عليهم
 امام،   اساسي  در قانون آورند؟ نه  را از كجا ميها نسبت   اين  كه درحيرتيم

  كه اين بر   دال شان، هرگز عباراتي در فرمايشات  و نه  فقهي  در آثار مكتوب نه
 ندارند يا   نظارت حقّ  شان با نمايندگان  و مردم  نيست نصب و   عزل رهبر، قابل

  صريحا   ايشان بلكه.  وجود ندارد مطلقاً ...و كرد    معروف نبايد امر به
   مردم  شرعي  شود، اگر حقوق  معاصي  اگر مرتكب فقيه  ولي فرمودند كه مي

، از واليت، ... نكند و اگر و اگر  خود عمل وظايف   كند، اگر به را تضييع
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  حقّ از  حاصري   هم  نظام  اين  اساسي قانون.  است  او حرام  و اطاعت  است ساقط
 خبرگان،  مگر مجلس. گويد  مي  سخن  رهبري  و نصب  عزل  و حتي نظارت

 و   بر رهبري نظارت يا  رهبر و  و نصب  نيستند و مگر عزل  مردم نمايندگان
  ! آنها نيست؟  مسلم ي ه وظيف  بلكه ،حقّاستيضاح، 

  
   و فرماليزم  عمومييآرا

 در مورد   در انتخابات ه، مردم ديدگا در اين« : كه  است ادعا شده
   است  صوري  و انتخابات، در واقع  مردم  به  نيستند و احترام حقّ ذي، حاكميت
   رجوع  عمومييآرا  به  دشمنان،  با تبليغات  مقابله  اضطرار يا براي و از باب

   مردم  كه  است حد   در اين شود، فقط  مي  داده  مردم  به  كه شود و اختياراتي مي
مبنا   امر، هم  ولي تشخيص و تعين  در كه  عادلي  فقيهان شوند از ميان مخير مي

   امر را تعيين  مردم، ولي  منتخب  كنند و فقيهان  را انتخاب هستند، افرادي
   براي  فعليه  ندهند، واليت  بدهند چه رأي   مردم  دهند و چه  يا تشخيص هكرد
   دشمنان  دهان  بستن  براي  فقط يعني.  است  ثابتفقهاء   تعيين  صرف  به ولي

  ».گيرد  مي  صورت اسالم، انتخاب
  يها ده تو گيري  جهت نه. اند  را بسته  دوستان، گويا چشمشان  ايناوال
 نظر   را مد  رهبري  انتخاب  و روال  اساسي  قانون  حتي بينند و نه  را مي مردم

 ، و رهبري  خبرگاني، تشكيل ر مجلسدهند، مگ ن رأي  اگر مردم. اند قرار داده
  شود؟  مي تعيين

شود و   مي  مردم، تعيين  از سوي اي  دو مرحله  انتخاب  يك  رهبري، طي
   شدن اي  دو مرحله  و وجه  است  دنيا مرسوم در انتخابات،  بودن اي دو مرحله

  يها مالك و احراز   مصاديق  تشخيص  و ضرورت  مسئله  هم، حساسيت آن
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   به ، وجود دارد و محتاجحاكميت  حقّ در مورد   كه  است اي پيچيده
 رهبري، بيشتر باشد،  شرايط در مورد  گيري  سخت هر چه.  است كارشناسي

  ، حساسحاكميتاسالم، در مورد .  است  مردم  و حقوق  مردم به نفعبيشتر 
  .سپارد نمي  كسي  هر  دست  را به  مردم  و سرنوشت است

  معلوم» شريعت« را   حقوق  اين ي ه داير اند و البته حقّ ذي  كامال   مردم پس
   زعامت  را به  االهي، كسي  و شروط  شرط رغم علي ندارند  حقّ   يعني كرده

 ندارند  حقّ كنند،   دنيا بيعت  و اهل  و ظالم  ندارند با افراد فاسق حقّ. برگزينند
 ، وابسته، عياش، غيراتقو سواد، خودخواه، بي يكفايت، جاهل، ب از افراد بي
  شرايط   در برابر فاقدين پذيري  كنند و واليت اراده، اطاعت  و بي كارشناس

   االهي، مردم  و شروط  شرط  حريم اما در داخل.  است  و عملي، حرام نظري
  ي ه و پاي  شده  شناخته  رسميت  به ، در قانونحقّ  اند و اين حقّ ذي  كامال

   بستن  و براي  مردم، صورييآرا   به  احترام  است، پس  نظام  اين تئوريك
 مردم،   نكند و با مسلماني  را نقض  شارع رأي اگر آرا   اين  بلكه نيست ها ناده

  در باب.  است  و اجتماعي  نافذ و منشأ آثار شرعي قطعاً باشد   نداشته منافات
   در مباحث مشروعيت و  حاكميت  حقّ در  ردم و م منين  مؤيآرا   دخالت نوع
 و  مشروعيت مقلد در   دخالت  شبيه  از جهاني  كه  داديم  توضيحاتي قبلي

  در كار  هم ييها تفاوت   و البته ست ا او برايخاص    مرجع  فتواي حجيت
  .است

  توان نمي را   آن  البته بندند كه  قرارداد مي  نوعيواقعا با مردم،   فقيه ولي
  در اين.  است  مردم  شرعي  اختيارات ي ه حوز  كه  ناميد مگر در اموري وكالت
  به دنبال   جديبه طور و   صادقانه شود كه  متعهد مي يك طرفقرارداد، 

 و   عدالتياجرا و   مردم  و معنوي  مادي  حقوق تأمين خدا و   احكامياجرا
دنياطلبي، و   و  شخصي  امتياز دنيوي يچ ه  باشد بدون  جامعه  و امنيت تربيت
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   خبرگان  انتخابات  از طريق  كه-    بيعت  باشند، با اين  مردم  ديگر كه طرف
   و مصالح  االهي  شريعت  در چارچوب كنند كه  تعهد مي- گيرد   مي صورت

 در  پذير باشند و البته  كنند و قانون  و تبعيت ، حمايت»واليت «  از مقام ملي
 خود بر رهبر، ي ه نمايند  خبرگان ي ه با واسط  و هم مستقيما   حال، هم نعي

  اين.  نشود  خود، خارج  و تعهدات االهي  از مسير احياناً   كنند كه نظارت
  .شمار آيده تواند ب  مي هم» قرارداد «  حال، نوعي  و در عين است» واليت«

  يك هيچ امام،   و نه مردم   نه  البته  كه  است  تعهد طرفيني  يكواقعا 
 شوند و   خود خارج  شرعي اختيارات   قرارداد، ازحريم اين توانند در نمي

   مالك ي هرابطه، رابط.  دارند  متقابل  يكديگر، التزاماتي  به  نسبت طرفين
با   و حقوقي  و اخالقي  و ايماني  ي هرابط. نيست   و رعيت ومملوك، يا ارباب

  .است  مشخص كامال  هاي ضابطه
   نيست  واليت، چيزي ي  تصد  فرد براي يك» صالحيت«ترديد  البته، بي

  رأي   مردم  شود و لذا چه يا معدوم يا خبرگان، موجود   مردميآرا با  كه
 را يا دارد و يا ندارد و   رهبري  براي  ندهند، شخص، صالحيت بدهند و چه

  . است ت، غير از ايجاد صالحيت صالحي كشف.  ندارند  هم  به ها ربطي اين
 يآرا   به  و نفاذ آن، البته  و قانونيت  شدن ، رسمي»واليت «  اين اما فعليت

   كند و اين تأمين را  پذيري  و اطاعت  بودن  خواهد يافت، تا مردمي  ارتباط مردم
شود تا قيد   مي تأمين )خبرگان (  مردم  منتخب ارشناسان ك از طرق آرا
 افراد   واليت، توسط  تصدي  فرد براي  صالحيت  شود يعني لحاظ» كاشفيت«

 و   مردم رأي از  پيش.  يابد  شود و حجيت مورد اعتماد مردم، احراز و اعالم
   صالحيت  گرچه  نيست  تحقق  واليت، قابل  البته  مردمي نظر كارشناسان اعالم
   مقام  در اين  مهمي ي ه عملي ي ه ثمر هم» كشف«و » جعل « اختالف.  باشد آن

  . است ايدئولوژيك  و  مشروط  جعل  هم  جعل  كه به ويژه. نخواهد داشت
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   ت، مسئوليمشروعيتتنفيذ، 

در هر »  مردم فرد منتخب « مشروعيت :دهند كه  مي  امام، نسبت  به آقايان
 شخص، منشأ   و يك  است  فقيه  و تنفيذ وليءامضا بر  سطح، متوقف

 قانون، با تنفيذ   و حتي  حكومتي  نهادهاي ي ه و هم  است  نظام  كل مشروعيت
   است  در برابر خدا مسئول  و فقط  هست  هم  قانون شود و فوق  مي  مشروع وي

 بر   را ندارد و نظارت  فقيه  بر ولي  نظارت حقّ   و قانوني  نهاد بشري و هيچ
  ».ست ا خدا  او، فقط  و مافوق  استصوابي  نه  است رهبري، استطالعي

 اسالمي،  تنفيذ در حكومت!  قرار است؟  تنفيذ، از چه ي ه مسئل  ببينيماوالً
   تشريفاتييامضا   يك  دارد و نه  شاهي  در نظام  ملوكانه  با توشيح  سنخيتي نه

   مردم  و حقوق  اسالمي  موازين  رعايت  به  نسبت  حساسيت  اعمال بلكه. است
 اگر در . فهميد مشروعيت  ي ه مسئل  تنفيذ را بايد در راستاي ي همسئل. است
 بايد  شك  باشد بي  مكتبي، اهتمامي هاي  دغدغه  به  نسبت حاكميت  حقّ  باب
 اگر   نظارت  داد و اين  واجد شرايط، تن  رهبري ي ه از ناحي  نظارت به

.  خواهد بود»تنفيذ «  باشد، همين  داشتهاجرا   نباشد و ضمانت تشريفاتي
   بلكه  نيست  رهبري  شخصي  تنفيذ، تمايالت  تنفيذ يا عدم  براي مالك

  .ست ا او  وظايف  او و در راستاي تشخيص
   و چه  چيست دقيقااز شخص، » مشروعيت «  نشئت  مفهوم ببينيم ثانياً

  كنند كه  مي  استفاده  از الفاظي  مدام برخي!  است؟  اسالمي مقدار، مفهومي
لذا بايد .  كنندالقا» سلطنت « را با نظام»  فقيه واليت «  مطابقت  بلكه، شباهت
  سلطنت«با »  فقيه ي ه مطلق واليت «  بودن  قياس  غير قابل  در باب امجدد
  : كنم كر عرضذ، چند ت»قانون« با   فقيه  ولي ي ه، رابط» فردي ي همطلق
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 ،» مطلقه حكومت« ظي بالف صرفاً   شباهت علته ب » مطلقه واليت« :يك
 واليت .است  شده تعبيرها سوء و ها سوء تفاهم  بعضي  قرباني متأسفانه

  يها حكومت   از سنخ  سياسي  مشهور علوم بندي  در تقسيماساسا فقيه،  ي همطلق
  . مطلقه  حكومت  نه  است مشروطه

  صريحااند و   كرده  اشاره  رهبري  تفكر و مسئوليت  اين  لوازم امام، بارها به
  : است  چنين  ايشان  عبارت عين. اند  فرموده  فقيه  واليت  در كتاب هم

.  است  مشروطه  مطلقه، بلكه  نه  است يد استبدا  اسالمي، نه حكومت«
 يآرا   قوانين، تابع  تصويب  كه  آن  فعلي  متعارف  معني  به  مشروطه  نه البته

 در  كنندگان   حكومت  كه  جهت  اين از مشروطه.  باشد  و اكثريت اشخاص
 و   كريم  در قرآن  هستند كه  شرط  مجموعه  يك ، مقيد بهاداره و اجرا

  مجموعه.  است  گشته  معين)صلّي اهللا عليه و آله و سلّم( اكرم  رسول سنت
 از.  شوداجرا و   بايد رعايت  كه  است  اسالم  و قوانين  احكام  همان ،شرط

 ». است  بر مردم  االهي قوانين حكومت اسالمي، مت حكو  جهت اين
  )53 و 52   ص  فقيه واليت(

   يك  منتهي  است  مشروطه  نظام  خميني، يك  امام ي ه مطلق  واليت پس
 در   باشد بلكه  بشرييآرا   به  مشروطصرفاً   كه  نيست الئيك  ي همشروط
 را   مسلمان، خود آن ردم م  كه  است  االهي  شروط  به  مشروط  اول ي هدرج

   است  مشروع يبه شرط واجد شرايط،   عادل  فقيه  يك اند و حكومت پذيرفته
   و مصالح  اجتماعي  عدالت  و مقتضيات  مردم  شرعي  خدا و حقوق  احكام كه
  . كند  را رعايت  اسالمي امت

 و   نظام مشروعيت شخص، منشأ   يك به عنوان  فقيه  تنها ولي  نه پس
به  خود   و اختيارات مشروعيت   حتي  بلكه  نيست  حكومتي  و مناصب قانون
   خود ندارد و با كسب ي ه را هم، از ناحي  حقوقي  شخص  يك عنوان
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به  فرض،   آورد و بنا به به دست را   و عملي، بايد آن  علمي يها صالحيت
  . شود  عامه  واليت ي  متصد  تا توانسته  آورده دست
  ها و قوانين  و نصب  عزل ، مثلحاكميت ياجزا  مشروعيت از   وقتي بتهال
 را   آن ي ه بايد ريشابتدا   كه  است  آيد، طبيعي  ميان  به  سخن...و  ريادا  ييجز

شود   مي ، مرتبطحاكميت  حقّ  ي ه مسئل  به  كه  جست  نظام مشروعيت  در اصل
 عدالت،   مثل  اسالمي  ضوابط  به روط، مشحاكميت  حقّ   كه  كرديم و عرض
، حاكميتگويند   مي  كه ست ا معنا  اين به.  است...و   مديريت  و توان فقاهت
 آن،  رأس در   و با تقوي  مجتهد و عادل  متفكر ديني  حضور يك بدون

 شخص، منشأ   نخواهد بود كه  عبارت، آن  اين معناي.  نيست مشروع
  شخصيتو خاص    ضوابط  وجود آن  بلكه  است ون قان  يا فوق مشروعيت

 و   روشن اي  نكته باشد و اين  مي  نظام مشروعيت   شرط  كه  است  وي حقوقي
  . است اشكال بي

برابر خدا   در  فقط)رض( امام  در منطق فقيه  ولي  شد كه  گفته كه ايناما 
 تفسير   نيز يك ند، اين ك تواند بر او نظارت  نمي  قانوني  و هيچ  است مسئول
 و   معروف  و امر به  استيضاح  تنها نظارت، بلكه نه.  است  امام  بهءافترا و  جعلي
   و در قانون  رهبر، در شريعت  عزل  و حتي حاكميت   به  از منكر نسبت نهي
   كالمي  مفهوم البته.  نيست  منكر آن كس هيچ و   شده بيني  نظام، پيش اين
 در مورد   فقط  و نه ست ا محضر خدا ، در واقع، منحصر به»مسئوليت«

اما .  دارند  شرعي  خداوند مسئوليت  در پيشگاه مردم ي ه هم  بلكه ،رهبري
 و   و نظارت ال  سؤ حقّ   مستلزم  كه  آن  و اجتماعي  حقوقيبه مفهوم  مسئوليت

 نحو   به  مردم ي هو هم   است  شده بيني  پيش  در قانون كامال باشد،  انتقاد و عزل
 نقد و  البته.  را دارند يحّق  نحو خاص، چنينه  آنها ب ي ه نمايند  و خبرگان عام

 دارند   خاصي  و شرعي  عقلي بداآ و   رهبري، قانونمند است  و عزل استيضاح
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  مافوق.  است  جاري  هم الئيك  يها نظام انتقاد، در   و قانونمندي  انضباط و اين
  ي ه مردم، بر ذم  براي  خداوند، حقوقي  اما همين ست، آري ا خدا فقط رهبر،
 نظام،  مشروعيت شوند و   بايد رعايت  كه  كرده ثابت) عكسه ب و ( رهبري

  . است  خورده  حقوق، گره  آن  رعايت به
 و   است  درستي  سخن  باشد البته  بايد داشتهاجرا   نظارت، ضامن  كه اين
  بر  خود را برگزينند تا ايشان  مردم، خبرگان  كه  كرده بيني ش نيز پي قانون
   است  كنند اما اگر مراد، آن  بر رهبر، نظارت  و قانوني  اسالمي  ضوابط اساس
 يا از   از مردم يكه  ب  خود، يك  تصميمات ي ه بايد در كلي  رهبري كه

   و نه  است  شدني  نه  يعني ؛ است  نامربوطي  بگيرند، حرف  اجازه  آنانيوكال
كنند   مي  و غير ديني، چنين يي غير وال يها نظام در   حتي  و نه  آمده در قانون

 رهبري، ديگر معنا اصوال  يشرايط  زيرا در چنين .توانند بكنند  مي  چنين و نه
، » بر رهبري نظارت«.  نخواهد بود  و ديگر رهبري  نخواهد داشت و امكان
  يابد كه  مي  مفهوم وقتي» رهبري « اصوالً. است» ر رهبري د دخالت«غير از 

 و   حقوقي نيز نظام» نظارت«معيار . كنند)  نظارت در عين ( مردم، تبعيت
   را از حيث  و مردم  رهبري  جاي توان  نبايد و نمي  ولي  است  اسالم اخالقي

   اين.كند  نمي  چنين حاكميت   دنيا هم  كجاي در هيچ.  كرد حقوقي، عوض
 را   شاه طور كه  همان  گروهي  منتهي ، است  و مرج  هرج  كردن  تئوريزه نوعي

  فقيه  نيز از ولي ، اكنون» حكومت  كند نه سلطنت « كردند كه  مي نصيحت
   ديگر، تنها نظارت به عبارت، » واليت نه  كند سلطنت « خواهند كه مي

  چه چنان!!  نكند  دخالت  موردي  هيچ باشد و در  داشته  و استطالعي تشريفاتي
 رهبري،   و هيچ  است  در رهبري  غير از دخالت  بر رهبري  نظارت گفتيم
  . را ندارد  از شهروندان لحظهه  ب  لحظه  و استصواب  استجازه  امكاناساسا
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   سلطنت ضد واليت،

  ي سياس ي ه فلسف  محكمات  به را بايد مسبوق»  فقيه ي ه مطلق واليت«
 و   است  مستبد، طاغوت  حاكم  كه  قبيل  از اين محكماتي. اسالم، تفسير كرد
را »  فقيه ي ه مطلق واليت «  در باب  اصلي ي ه نيست، دو شبه واليت، سلطنت

كند و هر   مي  مجاب است  گرفته  صورت  هم متفاوت   عزيمت  از دو نقطه كه
 استبدادي  يكي.  بودند  فرموده  پاسخ عمال  و، نظرا)عليه السالم(امام رضا  دو را هم

  حاكميت   بودن  با وجود مشروط كه است» مطلقه  واليت « بودن سلطنتي و
 از منكر و   و نهي  معروف  امر به حقّ و خبرگان،   عامه  نظارت حقّفقيه، 

  و وظايف» واليت« العبور  بسيار صعب  شرايط به ويژه و   عزل حقّاستيضاح، 
  به كلي را  و سلطنت  فردي ي ه مطلق حاكميت و ، استبداد...و    رهبري نسنگي
گيرد،   مي  صورت  از منشأ متفاوتي اتفاقا   كه  دوم ي هاما شبه. كند  مي منتفي
  . است  رهبري بودن»  شريعت فوق«و »  قانون فوق « توهم

 و بايد آيد  مي  پيش  و رهبري  حكومت  اختيارات  بحث در اينجا البته
   است  حقوقي شخصيت  ، اختياراتحاكميت   مربوط  اختيارات اوالً   كه دانست

   اشخاص  را باالخره  اختيارات  اين  كرد كه  نبايد غفلت گرچه . حقيقي نه
   از حقوقي، يك  حقيقي شخصيت  كنند و تفكيك  مي  اعمال اند كه حقيقي
 منشأ و   كه  است  اعتباري  تفكيك ين اما در واقع، هم  است  اعتباري تفكيك

. دهد  مي  را نيز توضيح  واليت  بودن كند و مطلقه  مي  را معلوم حدود اختيارات
   و در عين  فرد است  حقوقي شخصيت  ي ه حقيقي، منشأ و زمين شخصيت

 و لذا   هست  هم  حقوقي شخصيت   و اختيارات  حقوق  اعمال حال، مجراي
  اختيارات«.  است دو از يكديگر در موارد بسياري، اعتباري   اين تفكيك
 و   تكليف  انجام ي ه و الزم  و اخروي  دنيوي  با مسئوليت توأم  كه» حكومتي
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رهبر و ساير .  رهبر است  شخصي  است، غير از حقوق  مردم  به خدمت
 شهروندي،   و حقوق  خصوصي  منافع  از حيث  ديني حاكميت در  مسئوالن

 نيز   بيشتري هاي  بايد محدوديت  ندارند بلكه  آحاد مردم  به  نسبت  امتيازي هيچ
  . كنند رعايت
   اما اين است» حاكميتنهاد  «  واليت  مفهوم  فقيه، به  واليت پس
 و   نظارت كند و بدون  مي  و نمايندگي  اعمال  كه  است  را فقيه حاكميت

   به  متعلق  كه  است ، درست» فقيه واليت« لذا . نيست  اعمال  او، قابل ي هاجاز
   به است، اما قائم»  اسالمي دولت« نهاد  يعني» فقيه «  حقوقي شخصيت
  فقيه« و نهاد حكومت،   دولت  و اگر اين است» فقيه «  حقيقي شخصيت

 مجتهد   توسط  باشد و تصميماتش  نداشته گيري  تصميم رأسرا در » عادل
   مطلقه، اين  مراد از اختيارات پس.  ندارد مشروعيتد نشود، ييو تأعادل، تنفيذ 

   و تجاوز به شكني  و قانون  كردن  ظلم حقّ، حاكميت يا   فقيه  ولي  كه نيست
 و   كردن  معصيت حقّ آنها و يا   حقوق  افراد شهروند يا سلب  شرعي حريم
.  را دارند، هرگز  ملي  مصالح  بر خالف گيري  و تصميم  االهي  احكام نقض

 و لذا   حقيقي  و صالحيت  محرمات، عدالت  از اين  هر يك زيرا ارتكاب
  سلب  مزبور فقيه از  را مدني  و  شرعي حاكميت  حقّ  و  حقوقي مشروعيت

  .كند مي
جا  اين.  است  و عقلي  ديني ، معيارهاي»ولي فقيه « هاي گيري معيار تصميم

اگر حاكم، بر .  او نيست ي  ماد  يا امتيازات  فقيه ولي» ي شخص منافع « ي هحوز
   است  از واليت، ساقط اصوالً بگيرد،   غلط، موضعي  معيارهاي  چنين اساس

 و   نفسانيت اساس  بر  فقيه اگر احراز شود كه.  است  شده زيرا فاقد عدالت
 او   حكومت اصوالًگيرد،   مي  و دنياطلبي، موضع  و خودخواهي عصبيت
   و برانداخته ، تضعيفاين صورت غير  و در  و بايد اصالح  است نامشروع
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 از   و حمايت  است، و اطاعت  او واجب  عزل  و سپس  استتابهابتدا   يعني؛شود
با   هم آن (»امت  مصالح«محور   بر  اختيارات  اين پس. باشد  مي او حرام
  كه  است)  آن ي ماد  و الئيك  تعريف با  نه »مصلحت« اسالمي  تعريف
  نظران  و صاحب با نخبگان از مشورت   و مجتهد پس   صالح رهبري

   معارف اعتقاد به  را بر اساس  رسد و آن مي» تشخيص « وكارشناسان، به
 و كند مي اعمال  و  اعالم اسالمي،  ماحكا  و  اخالق به   و التزا م اسالمي

  .پذيرد  مي  را هم مسئوليتي
 و   عقلي  مصالح  همان اساس تواند بر  اولي، مي  مباحات ي هحوز  در البته
   يا الزام  را منع  مباحات  كرده، برخي  حكومتي  احكام  اسالمي، جعل اهداف

 و   كارشناسانه هاي سنجي  مصلحت  و تابع موقتي  حكومتي، كند و احكام
   مصالح  ميان  تزاحم اه در موارد خاصي، گ كه اين  دوم.  است حاكميت  ي هالزم

 را   بايد اهمشرعاً و عقالً   مواردي در چنين. آيد  مي  با يكديگر پيش يا قوانين
 از  ، پس» و عقل شرع «  نيز در تعامل  اهميت  داد و مالك ترجيح  بر مهم
 و در   بوده  با رهبري  آن  تشخيص آيد و نهايتا  مي به دست   و مشورت تأمل
  .است»  مصلحت  تشخيص شوراي«ا  رهبري، ب ذيل
  

  يي عقال  مطلقه، امري واليت

   كه  باشيم  داشته  و توجه  گفتيم  كه  است  فقيه، همان ي ه مطلق واليت
   شده ، تثبيتحاكميت   نيز براي الئيك  يها نظام در   اختيارات  از اين انواعي
ها در  گذاري  و قانونها  و ترجيح  تشخيص  اين  مالك  كه  تفاوت  با اين است

 و در   اوست  و منافع  و تمايالت  سلطان  استبدادي، شخص يها حكومت
  اليگارشي و در واقع، (  است  عامهيآرا  ظاهراكراتيك، و دم يها حكومت
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   و در حكومت است)  تبليغاتي هاي  رسانه  و سالطين داري  سرمايه هاي كمپاني
)  فقهي  فرعي  احكام  فقط نه (  ديني هاي وزه آم ي ه مالك، مجموع اسالمي، اين
  .باشد  مي  اسالمي ي ه جامع  و مصالح  عدالت  عقلي در رعايت و مسلمات
   جزء لوازم اصالًناميم،  مي» مطلقه «  كه  اختياراتي كنيد كه  مي  مالحظه پس
  از  نوعي الئيك و   ديني هاي حاكميت  ي ه و در كلي است» حاكميت « عقلي
  پردازان نظريه  ترين  بزرگ  بدانيد از ميان  كه  است  وجود دارد و جالب آن

   كالسيك  ليبراليزم  پدران كه ...و   الك  جان  چون كساني ،  ليبرال سياسي
نون،  قا  فوق يبه عبارت و   مديريتي  سيال  اختيارات  از چنين صريحا ،باشند مي

  يا اهم»  جمعي مصالح « توي و حقّيا » ه نانوشتقانون «  چون  عناويني تحت
كيد ا ت و به صراحت ...و   حكومتي  ساير ملزومات  به  نسبت  ملي فع منا بودن
  به ( ، اگر مطلقه) ديگري حاكميت  و هيچ(»  فقيه واليت«.  است  شده دفاع
غير  « واليت.  نيست  اعمال  قابل اصوالًنباشد، )  كردم  عرض  معنا كه اين
 در آن، اجتهاد و  شود كه  مي  طالبان  حكومت  مثل فقيه، چيزي» ي هلقمط
 وجود ندارد و لذا   جامعه  و معماري بندي سازي، و اولويت» فرعي - اصلي«
 . ندارد  مجتهد عادل  به  احتياجي حاكميت  رأس ديني، در   حكومت آن

 را   يا شرع انون كنار بخواهند ق بند و از يك  بند به كه   است  عوام حكومت
 صرفاً ديني،  ، حكومتكه آن  حال.  كننداجرا   اجتهادي  مالحظات بدون
   يكديگر نيست  بر روي  شرعي  فرعي  يا احكام  مدني  قانون  آجرهاي چيدن
   و معماري سازي  نظام  نوعي  يعني است»  احكام مهندسي« عالوه،   به بلكه
سنجي،   مصلحت البته.  است  احكام ييرااج  بندي  و اولويت  ديني ي هجامع
 و  شيعه، با استحسان»  نظام مصلحت« و   نيست  شريعت ي هر از داي خارج
ز  ا  كه هايي  از تعريف  بعضي  طبق  دارد و گرچه  تفاوتواقعا ...و  قياس
 وجود دارد، لذا اظهار  هايي  شده، مشابهت عي ذرا  و سد رسله، فتح م مصالح
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  مصلحت «  در باب  امام  سكوالر از فرمايشات  رويكردهاي ه ك  هم شعفي
 اسالمي،   نظام  مصلحت  اين  كردند كه  گمان  چون مورد است كردند بي» نظام
 ي همطلق  واليت  كه  و لذا گفتند  است  ليبرال در قاموس»  ملي منافع « همان

  كومت ح  سكوالريزاسيون  به  و كمك  شريعت  در عرض فقيه، تشريع
   شرعي  حكم  يك ياجرا تأخير  حقّ «  كردند كه  گمان آقايان!!  است شرعي
 و   شريعت  نسخ  بلكه  تعطيل  مفهوم  شرعي، بهتر مهم   مصلحت جهت» فرعي
 هرگز ؛ است  ملي  منافع ي ه بهان  به حاكميت  ي ه از صحن  االهي  احكام حذف
 مجتهد   اساسي، به  و خود قانون يعت را خود شر حقّ   اين  نيست، بلكه چنين
   هم)ع( و علي)ص(هللا  رسول حاكميت و   است  داده حاكميت  رأس در  عادل
 كرد  توان  نمي حاكميت   آن، اعمال  كردند و بدون ، بارها استفادهحقّ  از اين
   يا به  ديگر اسالميتر مهم   حكم  يكياجرا خاطر   را به  حكمياجرا  يعني
   كردن و اين، قرباني. خير انداختندا ت  شرعي، موقتا بهتر مهم   مصلحت علت
 ها سنجي  مصلحت  منطقي  رعايت  بلكه نيست» مصلحت «  پاي به» شرع«
   و در قانون  شده  توصيه بيني، بلكه  و پيش  در خود شريعت، لحاظ  كه ستا

   اختيارات، به  اين ي ه و هم  است  شده ، تصريح» مطلقه واليت «  نيز به اساسي
  . تشريع  نه  است  مربوطاجرا  مقام

   شريعت  يا حذف شكني  قانون  معني  صالح، به حاكميت  هاي بندي اولويت
 كشور  يي جز  قوانين  بلكه  اساسي  قانون ، رعايتحاكميت   اصلي روال. نيست
   را در مسائل ييجراا و   راهنمايي  عادي  قوانين  ندارد حتي حقّلذا رهبر . است

   رعايت  از ديگران، اهل  بيش بلكه. گذارد  خود زير پا بگذارد و نمي شخصي
 عدالت، ياجرا در   كه  فقيه  كرديم  عرض  كه ست او اين.  است و احتياط

 و اخروي دارد و دنيوي  مسئوليت با  توأم( زياد  و اختيارات»  مطلقه واليت«
 تحت و محدود صد در شخصي، صد  منافع  ي هوزح در اما )است  اليه مبسوط
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  ي هانداز در  سياسي نظام هيچ  در حاكمي هيچ و است  اليه مقبوض و فشار 
 و   محاسبات پس .پذير نيست  شرعي، مقيد و محدود و مسئوليت حاكم

   معني، رهبر، فوق  اين  و به  است  شخصي  غير از منافع  حكومتي اختيارات
  !! شريعت  فوق  رسد به ه نيست، چ قانون
  

    حاكمان  فردي  منافع  جامعه، نه مصالح

 اما   است  اساسي  و قانون  شرع  رعايت  در همان االصول ، علي»مصلحت«
   حقوق  رعايت  براي  آيد كه  پيش  خاصي  خاصي، مصالح شرايطاگر در 

  ، در مواردي»ادل ع نظام «  اصل  حفظ  مثل  االهيتر مهم   يا احكام  مردمتر مهم
   يك توان  ميشرعاً و عقالً را تهديد كند،   آن تري ي  جد  خطراتواقعا  كه

 است،   در تزاحمتر مهم   مصلحت  با آن  را كه  شرعي  يا حكم  مدني قانون
   و نه  سكوالريزم  و نه  استبداد است  اين، نه  كه دانيم  مي  نكرد و همهاجرا  موقتا
   احكام  تابع  است  فقيه، حاكم، فقيهي ي ه مطلق ا در واليت نفس، زير هواي
   و حفظ  تشكيل  اصل  چون  ولي،) و ثانوي  از اولي اعم(  االهي  فرعي

 در   است  احكام  اهم  شرعي، بلكه ي ه اولي  حكم  اسالمي، خود يك حكومت
 اجرا   در مقامعبادي،  و غير  از عبادي  اعم، ديگر  فرعي  با احكام  تزاحم مقام

   نيز عين  اساسي  و در قانون  است االهي   اولي  خود حكم يابد و اين  مي اولويت
   و اين  آمده)رض(  مورد نظر امام  معناي با همين»  مطلقه واليت«تعبير 

با »  شخصي مزاياي « نبايد ميان.  است  شده قانونمند و مدوناختيارات، 
 يا   حاكم  شخصي منافع «  نبايد ميان چه چنان،  كرد خلط»  حكومتي اختيارات«

  . كرد خلط»  و نظام  جامعه  اسالمي مصالح«با »  حاكمه هيئت
   كند يا ايناجرا را   اسالم  بماند تا احكام  حكومتي  كه  امر دائر استمثالً

   از صدها حكم  يكي  فقط  يا غلط نگام، ناقصه   نابهياجرا  حكومت، قرباني
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  پس.  است  حكم، مقدم  يكياجرا بر   حكم99 ياجرا   كه  است ضحوا. شود
  كند بلكه  نمي  حكم جعل!!) يا باالتر از آن (  شرع  احكام  در عرض  فقيه ولي

تر  تر و دقيق تر، وسيع  كاملياجرا   خود براي  مشروع  حكومتي از اختيارات
 ندارد زيرا  معصوم  و غير  حكومتي، معصوم اختيارات. برد  مي  بهره  شرع احكام
 )ع( معصوم  منحصر به  كه  است  روشني وظايف اسالمي،   حكومت وظايف
  كس هيچ   حقيقي شخصيت   البته  نيست  اعمال  قابل  اختيارات  آن  و بدون نشده

   حاكم  حقوقي  و لذا اختياراتها مسئوليت   ولي  نيست  قياس با معصوم، قابل
   او و تداوم  اذن  به  و مسبوق  معصوم  اختيارات  از همان يا غير معصوم، شعبه

  .است -   معصومانه نحو غيره  ب  البته-  او  راه
 و بايد   نيز هست فهم  و سوء استفاده  سوء  حكومتي، قابل  اختيارات البته
   تعطيل احياناً را   مردم  خدا و حقوق  مصلحت، احكام ي ه بهان  به  بود كه مراقب

   بسي  خواهد بود و مسئله  سكوالريزم  استبداد و هم  حاوي  هم نند كهنك
   با سلب  بايد مهار كرد نه  ديگرياي انح  را به  آفت  اما اين  است حساس
   انجام  اختيارات، قادر به  اين  بدون حاكميت  ، چونحاكميت   معقول اختيارات
   دارد و به  ديگري ، عالجتحاكميمهار .  خود نيست  و عقلي  شرعي وظايف

شود   مي  مربوط...و    بر حاكم  و نظارت مشروعيت و  حاكميت  حقّ  ي هلمسئ
 مهار، بايد   را مهار كرد و اين حاكميت  توان ها بايد و مي  حوزه و در آن
  . باشد  اسالمي  مهر ضوابط ممهور به

  
  

نيشك  قانون  و نه  تشريع نه  و اجتهاد، تمديري   

   نوعي  نيست، بلكه  مربوط  تشريع  مقام واليت، به»  بودن مطلقه«بنابراين، 
» قانون« با   فقيه  ولي ي هاز طرفي، رابط.  است  و مديريتي  عملي ريزي برنامه
  ، تابعا استثن  و بدون كامال»  فقيه ولي« شخصي،  در مسائل.  است  روشن هم
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   با بقيه  حكومتي، البته  اختيارات در بابو اما    است  و با ديگران، مساوي قانون
 دارد و در دنيا و   از ديگران  بيشتري وظايف   گفتيم چه چنان دارد زيرا  تفاوت

  . است  مردم  حقوق آخرت، مسئول
  قانون  اما خود  است  اساسي، مالك االصول، قانون  علي در حكومت

   اين  االهي، خاستگاه ؟ شريعت است  را از كجا آورده شا مشروعيتاساسي، 
 موارد  البته.  ندارد  تخلفي  هيچ حقّ   مواردي، حاكم در چنين.  است قانون
   مربوط  و مديريت حاكميت  يياجرا ساختار   به  كه  هست  در قانون خاصي

   دارد و وحي  قانون  و اسالمي  ابعاد محتوايي  براي  ابزاري ي هشود و جنب مي
 و   قانوني  راه باشد و البته نظر مي  و تجديد  اصالح  و قابل ت نيس منزل
 . كرد  تخلف  نبايد از آن  كه  شده بيني  پيش  هم  آن  نيز براي اي  شده بيني پيش

   در حكومت  هر حكومتي  مثل هم» بحران « ي ه ويژ  اختيارات  كهبه عالوه
   تشخيص حقّ هست،   رهبري اگر صالحيت. باشد  مي  نيز ملحوظ اسالمي
  بنابراين.  است  حكومتي حقّ   يك اصوالً، حقّ   اين  را دارد چون مصلحت
 و   و ساير كارشناسان  مصلحت  تشخيص  با شوراي  از مشورت  پس رهبري
   كند و اين  تعطيل  را موقتا  قانون  يك ياجراتواند   جامعه، مي  كردن توجيه
»  مطلقه واليت« از   اساسي  و در قانون  شده ينيب  در خود قانون، پيش  هم حقّ
  توان  موارد نمي  و لذا از اين  است  شده  برده  نامً صريحا -    مفهوم  همين  به- 

.  است  و مشروع  اختيار قانوني  اختيار، يك اين.  كرد شكني  قانون تعبير به
 ،» نظام مصلحت «يا»  بودن  قانون فوق «  صحيح  مفهوم  ساده، براي  مثال يك

  ن كور شد  در صورت  كه  است  بر سر چهارراه  افسر راهنمايي اختيارات
   كند و دستورات  قرمز را تعطيل  چراغ  قانونتواند موقتا  مي  ترافيك ي هگر
   حل  بدهد تا مشكل قانون   و روح  هدف در جهت) قانوني  غير نه (  قانون فوق
   بايد امكان  كه  است هايي  مديريت ي ه هم حقّ عقلي،   اختيارات اين. شود
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 تعبيري،   هيچ  به  باشند بنابراين  داشته  وظيفه  انجام  در جهت ييمانور عقال
  .شود  نمي  تلقي  و مستبد شكن قانون

 )رض( خميني  امام  سياسي  مكتب  عليه ها كه  تحريف  برخي اينك به
، غير از ييگرا  مردم هيم كرد كهكيد خواا و ت  داده  پاسخ  گرفته صورت
   غير از دخالت  غير از مباشرت، و نظارت زدگي، مشاركت  و عوام پوپوليزم

 غير   حقيقت ، يكمشروعيت و   نيست  وكالت است، عقد حكومت، از نوع
 ندارد و  االهي   با انتصاب دار، منافاتي  جهت  و انتخاب  است زماني  و فرا زماني

   ديني  حكومت  فقيه، در واقع، يك  واليت  مخالفانِ  پيشنهادي  دينيِ حكومت
  .نيست
  

  !  يا مباشرت؟ مشاركت

  در اين«: اند  زده)رض( امام  حضرت  سياسي  مكتب  نيز به  ديگرييافترا
   در تعيين  ويژه  به  و امور عمومي  سياسي  شئون  در تمامي ديدگاه، مردم

  !!! ».شوند  مي  دانسته ي  از تصد  و ناتوان  اهليت جامعه، فاقد  سياسي  كلي خطوط
  ، شرطحاكميت و   حاكم  براي  اگر مكتبي  بايد پرسيد كه از مفتريان

 و   را نااهل  را نهاد، آيا مردم  مكتب به» التزام«و » آگاهي«و » عدالت«
  كالن   شئون ي ه هم  غير ديني، تنظيم حاكميت  در كدام!  است؟  دانسته ناتوان
   با آحاد افراد است  جامعه  سياسي  كلي  خطوط  و تعيين  و امور عمومي سياسي
   مستقيم  خود دخالت  دولت اريذگ و سياست ها ريزي  برنامه ي ه در كلي و همه
   واليت  يا ساير مناديان  امام ي ه سير و در كجاي! كنند؟  مي لحظهه  ب و لحظه

، در )رض(در ديدگاه امام!  است؟  شده  مردم ه ب  نسبت  تحقيري فقيه، چنين
  حدودي  ومسئوالن،  از مردم  و نياز خود، هريك وظايفها و  يي توانا ي هحيط
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  سخيف، تعبيرات چنين  چرا به راستي. است معلوم كه  دارند حقوقي و
  !شود؟ مي  روشني  منطقي و مفاهيم چنان گر از مغالطه  و كننده تحريك
  

  فريبي  و عوام  نخبگان، پوپوليزم انكار فضيلت
 امور و تدبير  ي هرادا در  مردم« :)رض( امام  در ديدگاه اند كه نيز گفته

   ». نيستند سطح   با فقيهان، هم مي اسال  و احكام  اهداف  بر مبناي  اجتماعي مسائل
 و   صنوف ي ه، آيا كليالئيك   كنار، در جوامع  به  فقيه بايد پرسيد واليت

   طرز مساوي  به حاكميت با يكديگر و با ها مسئوليت امور و  ي هار در كلياقش
  ي هشود؟ آيا حوز  نمي  و اختيارات وظايف  آيا تفكيك! كنند؟  مي دخالت

!  است؟  كار، غيرمعقول آيا تقسيم! شود؟  نمي  روشنها مسئوليت و  اختيارات
  ي هرادا در   و كارمندان ن، مهندسان، كارگران، بازاريااآيا ساير مردم، اطب

   با يكديگر و نيز با مديران  اجتماعي، همگي كشور و تدبير مسائل
  كامال  هاي يي و توانا  يكسان كامال   و اختيارات وظايف  كشورشان، صاحب

در ! كند؟ نشيند و كار او را مي  مي  هر كسي  جاي و هر كسي! يكسانند؟
 بايد باشد،   اسالمي  و احكام  اهداف  مبناي اسالمي، اگر تدبير امور بر نظام

 ايده،   همان  عملي  و ملزومات  منطقي  از متقضيات  يكي  كه  است طبيعي
   و چه  كيست مگر فقيه.  ندارد  تعجبي  و اين  است فقيه  با فقيه  غير تفاوت

   فقيه  كه  است  و احكام، كاري  اهداف  همان بندي  و دسته فهم !كند؟ مي
   نيست، و نه  باب، با فقيه، مساوي  در اين فقيه  غير  كه  است كند و معلوم مي

   آن  باشند مفهومش اگر مساوي.  دارند  يكسان ي ه وظيف  و نه  مساوي توانايي
 نيز با   طبيب چه چنان.  است السويه  و فقاهت، علي  بود و نبود فقه  كه است
.  است ها نيز چنين  و ساير تخصص يست ن سطح  در امر طبابت، هم طبيب غير
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   در قدرت اند ولي  مساويً كامال شهروندي،   در حقوق فقيه  و غير فقيه
اما در كار .  ندارد  تعجبي  نيستند و اين  فقهي، هرگز مساوي ي ه مسئل تشخيص

 و غيرمتخصص،  ها، متخصص  و مهارت  و فنون  از علوم يك هيچ  ويژه
  . دارند متفاوتي وظايف نيز  و تيارات نيستند و اخ مساوي
  
  »انتصاب« با  ، غيرمعارض» مشروط انتخاب«

   حاكم، دخالتي  و عزل  در نصب مردم«): رض( امام  در ديدگاه اند كه گفته
  . » مردم  منتخب  نه ست ا خدا ندارند و حاكم، منصوب

 را بر سر اي، رهبر  دو مرحله  در انتخاب مردم.  است  نيز دروغ  نسبت ينا
   خود كه ي ه خبر  نمايندگان كنند و از طريق  مي آورند و با او بيعت كار مي

   اين  مالك  كه  است  آن مهم. كنند  مي  نيز دارند بر رهبر، نظارت  عزل حقّ
   نيست االهي  و غير الئيك   افراد و يا با معيارهاي خواه  دل ها، به  و نصب عزل
 و  ها، شريعت مشروعيت  ها و سلب مشروعيتها و  ب و نص  عزل  مالك بلكه

  بنابراين. باشد  مي  االهي  و حكم  مردم  حقوق  ضامن  كه  است  اسالمي عدالت
   هم  كه بايد گفت!  يا انتخابي؟  است  حاكم، انتصابي  كه  سوال  اين در پاسخ
   دخالت اي گونهه  ب  و هر يك انتوأم مردمي،   انتخاب  و هم االهي  نصب
  را خداوند بيان»  حاكم شرايط «  چون  است  االهي از طرفي، نصب. دارند

 فرمود  ها را بيان  عام، حدود و شاخصه  نصب  و لذا در عصر غيبت، به فرموده
   مردم  ديگر، انتخاب از طرف.  نيست  راضي يحاكميت هر   او به و بنابراين
  اي، رهبر را به  دو مرحله  انتخابات طي   مردمند كه  اين  دارد چون دخالت
   موازين  بايد در چارچوب  انتخاب  اين گزينند و البته  و بر مي  شناخته رهبري
   منتخب و هم)  عام  نصب به( خداوند   منصوب  رهبري، هم  باشد پس شرعي
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ما در . است)  االهي  نصب  در ذيل  اصلح  مصداق  كشف از حيث ( مردم
   مردم رأي   دخالت ي ه و نحو  انتصاب  در طول  انتخاب ل، در باب قب جلسات

  .ايم  كرده اشارهخاص    فقيه حاكميت  حقّدر 
  

  !  يا نظارت؟ دخالت

 در   دخالت حقّمردم، «: دهند كه  مي  نسبت)رض( امام  ديدگاه  به آقايان
  . » را ندارند  حاكم  بر اعمال  و يا نظارت  واليت اعمال
 مراد،  وقتي!  است؟  معني  چه  واليت، به  در اعمال  دخالت  كه رسيمپ مي

  قطعا   اسالمي  است، نظام  و پيشبرد امور اجتماعي  سياسي  در مسائل مشاركت
   انتخابات همه  و اين  است  مردم  و مشاركت  ايمان  به  و متكي  مردمي نظامي

   در رهبري  اگر مراد، دخالت  است، ولي  مشاركت  اين پياپي، از مظاهر مهم
   قانوني، منافات وظايف  باشد و با تفكيك  مي  غير منطقي  دعوياساسااست، 

 را  الئيك  يها نظامباز .  است  و مرج سود هرجه  ب دارد و در واقع، توجيهي
 جمهور يا  سيي ر به جاي مردم، ها نظام  آيا در اين.  قرار دهيم مورد مالحظه
 را و  آيا مردم، كار پارلمان! گيرند؟  مي  و نهادها تصميم نساير مسئولي

! كند؟  مي...و را   را و دادگستري، كار ارتش پارلمان، كار دادگستري
   مبحث  و خلط  است  ديگري ي ه و مرج، مقول اي، و هرج مشاركت، مقوله

   مبحث  البته  و رهبري حاكميتبر » نظارت«.  است  دو، گزافه  اين ميان
 فقيه،  ي ه مطلق  واليت  در نظام  كه  كرديم  را روشن  و ما تكليفش  است مهمي

 را دارند و   بر رهبري  نظارت ي ه وظيف ، بلكهحقّها تن   نه  مردم نمايندگان
   نظام، عين  در مديريت  اما دخالت  است  همين اصوالً   خبرگان  مجلس ي هفلسف
   اعمال  براي سازي  و زمينه ييگرا  و مرج  و هرج  و استبداد عاميانه شكني قانون

  . است خشونت
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   نيست هر عقدي، وكالت

 نيستند تا   عقد با حكومت مردم، طرف«:  ديدگاه  در اين گويند كه مي
  .» باشند  داشته  اساسي  قانون  تعهد به  عقد از قبيل  ضمن  شرط حقّ

 تفسير  رارداد، قابل عقد و ق  يك  در قالبصرفاً، حاكميت  ي همسئل
 احكام،   بلكه  است  نمانده  شارع، مسكوت ، از سويحاكميت  ي همسئل. نيست

 و  وظايف و  شرايط و   حكومت  او در باب  از سوي  روشني حدود و حقوق
 را   خود، بايد آن  مسلماني  منطق  مسلمانان، طبق  كه  است  رسيده  آن اختيارات
 جز در   قاعدتا  و مردم  حاكم  ميان افق قرارداد و تو ه هرگون پس.  كنند رعايت

 باشد،  اگر عقدي. تواند باشد  نمي  شرعي الفراغ  ه يا منطق  شريعت چارچوب
 و   حقوقي  ديگري  به  نسبت  و مردم، هر كدام  حاكم  كه  است  بيعت همان

   نيز كه  مشروعي  ضمن، هر شرط در اين.  كنند  دارند و بايد رعايت وظايفي
   باشد كه  الزم كه  آن  است، بي عايه الر   الزم  طرفين  شود، از جانب گذارده

  واليت، حاوي.  بدانيم  مردم از جانبخاص » وكالت «  را نوعي حاكميت
.  نيست  آن حقوقيخاص   به معني» وكالت« اما   هست جانبه  تعهد دو نوعي
   ملتزم  بايد بدان  طرفين  كه  آمده قانون در   بسياري  و شروط  شرط اتفاقاو 

. ست ا آنها  رعايت  به  فقيه، ملزم  ولي  وجود دارند كه بسياري» حدود«باشند، 
   بايد در قانون اجماال شد و   ارائه  توضيحاتيتر پيش نيز   اساسي  قانون در باب

  هاي زم مكاني  كه يياجرا  يها روش و   شرع  ثابت  منطوقات اساسي، ميان
  . نمود باشد، تفكيك بردار و متغير مي  و لذا اجتهاد  بشري  و تجربي ييعقال
  

  !» ساعت هاي عقربه« و  مشروعيت  ي هرابط

   هستند نه  واليت  تحت دائما ، امام ي نظريه در  مردم«:  است  شده گفته
 را با  ميتحاك  حقّ و  مشروعيت   بايد رابطهابتدا  در پاسخ. » و موقت ادواري
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!  باشد؟ موجود  است  دو ممكن  آن  ميان  ذاتي ي ه مالزم  چه  سنجيد كه زمان
اگر :  پرسيد كه مشروعيت   تقيد زماني  عدم  از مخالفان متقابال  بسا بتوان چه

به  يا   است مشروعيتو اگر فاقد ! بندي؟  است، چرا زمان  درستي رژيم، رژيم
   نيز نامشروع  لحظه  يك  براي  شود، حتي عيتمشرو   سلب  از آن تدريج

 باشد و   و حدود واليت، روشن حاكميت   و ضوابط شرايط  وقتي. خواهد بود
   احتمالي  و تخلف  تخطي  محض  گردد، به  نيز تضمين حاكميت بر  نظارت
  مردم، بر ي ه نمايند  خبرگان  نيز توسطقانوناشود و   مي  منعزلشرعاًوي، 
 و   واليت  گردد و اما اگر شرايط  شرعي، بايد عزل  معيارهاي ساسا

اگر .  است  نيز باقي حاكميت و   واليت حقّ   پس  است  وي، باقي صالحيت
 را از  حاكميت  حقّ فقيه، ديگر   شده، ولي لي زا  حاكمان  و صالحيت شرايط
  حاكميت  شروع از  ساعت  يك  اوامر او نافذ نيست، چهشرعاً و   داده دست
   توقيت، منعاساسا   كه اما بايد گفت.  بيشتر  و چه سال  ده  باشد چه گذشته

   سال چرا پنجاه!  نه؟ سال چرا پنج! سال  ندارد و چرا ده  هم ندارد اما ضرورتي
   شرعي  توقيت، مانع  كه كنيم  مي  در كار است؟ ما گمان  مالكي چه! نه؟

ه  بصرفاً را  صالح ذي فرد  كه آن   به  باشد مشروط تواند ادواري ندارد و مي
   محروم  را از وجود وي امت و   زمان، دور نيندازيم  مقداري  شدن خاطر سپري

   كنيم  را تا موعد مقرر تحمل  فرد ناصالح  يك  نشود كه  و نيز باعث نكنيم
  !! است  نرسيده پايانه  ب  هنوز زمانش  كه  دليل  بدانصرفاً

 با   كه  است  از آن  فقيه، بسا بيش  واليت  نظام گيري  و سخت اسيتحس
   فقيه، به  واليت  كند زيرا در قانون  يافته، تلقي  را فيصله  توقيت، مسئله يك

 دهد، فاقد   خود را از دست  و صالحيت شرايط، حاكميت   كه  آن محض
   قانوني كنند تا دوران صبر   چند سال  مردم  نيست شود و الزم  مي مشروعيت

 باشد،   فاسد شده يحاكميت اگر   نكرد كه  بايد تغافل چنين هم.  برسد  پايان او به
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 و   و عقل  شريعت  را طبق  نظارت بايد مكانيزم.  توقيت، كارساز نيست صرف
  عمال و   موقت ظاهرا  جمهورهاي  سيي بسا ر اال چه  كرد و تجربه، تقويت

.  كردند  تحميل  سال يها سال خود را   قانون به نام   كه ا شاهديمالعمر ر  مادام
  هاييتنه  باشيم، زمان، ب  نداشته حاكميت فساد   كنترل  براي اگر مكانيزمي

، حاكميت هر   براي  تا حدودي  خطا كردن حقّ  البته.  دوا نخواهد كرد دردي
 باشد،   اصالح و نقد، قابل با تذكر   كه يي جز  انحرافات  و حتي  است محفوظ
 فاسد  يحاكميتاما اگر .  داشت  عصمت  توقع توان  و نمي  است  شدني تحمل

   احتياجي به راستيكند و   عبور مي به راحتي   هم  و قانوني  زماني شود، از موانع
» نظارت «  اهرم پس. العمر ندارد مادا م هاي  يا فرصت  قانون  فوق  اختيارات به
 و   زماني هاي  محدوديت گرنه  كرد و  و دقيق را بايد تقويت» دنق«و 

 جمهور نيز  سييدر مورد ر.  ساز نيست ثر و سرنوشت  مؤ اي، چندان بخشنامه
   اولي به عنوانبندي،   و دوره  حال، توقيت در عين.  گفت توان  را مي همين

   ديدگاه  به  عجيب يها نسبت   بعد از اين آقايان.  ندارد  اشكالي ظاهراشرعي، 
   عمومي، منتفي  مشاركت)رض( امام در ديدگاه: اند كه  كرده امام، تصريح
   عمومي  و مشاركت  و آزادي  سياسي ي ه با توسع  جمع  قابل  دين است، يعني

 و   است  متعارض  عمومييآرا و   سياسي يها آزادي با   ديني  و تكليف نيست
   اين كنيم  مي گمان!!  مفيد دانند و نه  مي  الزم ه را ن  مردم امام، مشاركت
  . باشد  نداشته  پاسخ  به احتياجافترائات، ديگر 

  

   )رض( امام پيشنهاد منتقدين

  يند كهگو  مي از طرفي!  چيست؟  آقايان  نظر پيشنهادي و اما ببينيم
 ر عمومي، ب  خدمات  با عامالن  شهروندان  بين اي حكومت، عقد و معاهده

   تعريف اين! بسيار خوب.  است  اساسي  قانون  نام  به  عقدي  ضمن  شرط اساس
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 و  ترين  از قديمي  در تفكر ليبرال، و يكي  حكومت  در باب اي  شده شناخته
   اين ي همادادر .  است در غرب» قرارداد اجتماعي «  قرائات ترين بدوي

اند   خود مسلط  و سرنوشت و مال   بر جان  مردم اند كه  كرده تعريف، استدالل
   از همان  تعبيري  كه  است  آنان  مسلم حقّ جامعه،   سياسي و لذا سامان

اند و اما اگر آقايان،   گفته  هم  ديگراني  كه است»  شخصي  مشاع مالكيت«
را »  شريعت  با احكام  ناسازگاري عدم«و »  دين  متعالي  با اهداف سازگاري«

به  ( دانند، آيا همان  مي  حكومت  يك مشروعيت  اي بر  ضروري شرط
 اسالمي، مگر   و حكومت  فقيه از واليت»  توتاليتر قرائت«)  آقايان اصطالح

  كند كه  مي نظر ما نيز كفايته انديشد؟ ب  مي  دو شرط  از اين  بيش  بهواقعا
   دانسته  باشد تا اسالمي  شريعت  و احكام  اهداف  كشور، تابع  يك مديريت
   همين  از تحقق  بيش  چيزي به دنبالنيز ) رض( امام  فقيه  واليت ي نظريهشود و 
 دو   همين  تحقق  كه ست ا اين  اصلي  پرسش منتهي.  و نيست  نبوده دو شرط

آيا با !  دارد؟  فقيه، آيا امكان  واليت  و بدون  حكومتي  اختيارات شرط، بدون
   گرايش  اين اگر از صاحبان!  ميزان؟  چه د؟ و بهياب  مي  دو قيد، تحقق آن

 را   اسالم  سراغ توان  از حكومت، مي  تعريف  اين  در كجاي  پس بپرسيد كه
   شوراي  يك  كه  است دهند، اين  مي  كه  و فضايي اكثر مجالحد! گرفت؟

  .بس  باشد و  داشته  مجلس  بر قوانين اي  حاشيه  نظارت روحاني، نوعي
 و   حكومت به معني»  فقيه واليت «اوال سياسي،   نظام واقع، در ايندر 

   نظام رأس، در شرايطال  جامع  عادل  وجود فقيه  يعني  است  سياسي، منتفي نظام
   در قانون  كه  اختياراتي  با اين ار و مراقب، حتيذگ  و سياست  زعيم به عنوانو 

  نظام، در نظر  بودن  اسالمي  براي كه  تنها عالمتي.  است  آمده، منتفي اساسي
   كه  است كند، آن  مي  هم  دوستان، كفايت  اين ي ه عقيد شود و به  مي گرفته
با انتخابات  باشد و آنها هم  در مجلس  نگهبان  شوراي  مثل اكثر، چيزيحد   
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ر  د  و نه  نگهبان  شوراي  در تعيين  رهبري، نه  شوند بنابراين عمومي، گزينش
شود و   مي  حذف تقريبا و   نداشته  قانوني  دولت، نقش تنفيذ و تأييد و يا عزل

  عمال و   خواهد داشت  انگليس ي ه ملك  همچون  تشريفاتي اكثر، نقشحديا 
!! »حكومت « كند نه» سلطنت «  كه  است اين»  فقيه ولي «  به  آقايان ي هتوصي

   كه  تنها عنصري يعني (  مردم  منتخب  روحانيون  شوراي  نظارت و اما ببينيم
 صرفاً!  خواهد بود؟ يحد  در چه) شود  مي  نظام، پذيرفته  اسالميت  حفظ براي
 هم، در  در اجتماعات  و  است  خصوصي  از حقوق  و بخشي عبادات  حددر 

   و نه  در كار است  شرعي  حكمي ، نهحسبيه از امور   آقايان، بيش منطق
  !! و زعامت  واليت  رسد به  چه  است الزم  نظارتي

   كه  است  آقايان، حكومتي  ديني  حكومت كنيد كه  مي  مالحظه بنابراين
 نيز   از موارد مذكور در قانون  حتي ندارد و واليتش»  فقيه ولي «  به احتياجي

   اموال  از قبيل  اموري  در ماسواياساسا  چرا كه. بسيار محدودتر خواهد بود
 و   حكمياصال اينان، اسالم،  ي هعقيده  ب...و   و تيمار ديوانگان المالك  مجهول

   كه  است  معلوم  هم  انتخاباتي  نگهبان  شوراي  نظارت  ندارد و ميزان رويكردي
اثر    اثر و كم ، بيدستِ كم و يا   خواهد شد و چقدر تشريفاتي حد  تا چه
   و ديدگاهي، باز هم  توصيه  با چنين ا آقايان آي  كه  است  اين الؤ س حال! است
و »  دين  با اهداف سازگاري« دو قيد   رعايت  از ضرورتچنان توانند هم مي
  ي قوه   كه نظامي!  بگويند؟ سخن»  شريعت  با احكام  ناسازگاري عدم«

   رسد به چه (  و دخالت  نظارت  و تحت  نداشته  ديني  خاستگاه  هيچ اش مجريه
 و امور  عبادات  حد در صرفاً   هم اش  و قوانين نيست»  عادل فقيه«) اليتو

 است،   اجمالي  مالحظاتي ، تابع) مورد نظر دوستان  ضيق ي هبا داير ( حسبيه
 كند؟ و ديگر   دو قيد را اعمال تواند آن  مي  چگونه اصالًخواهد و   مي چگونه
 در  آيا اسالم!  گفت؟  سخن توان  مين دي  احكام  و كدام  دين  اهداف از كدام
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جامعه، » ساز  فرهنگ«  هاي  كشور، رسانه  تربيتي-   آموزشي مورد نظام
 كشور،   كشور، مديريت  و اطالعاتي اميظ و انت  نظامي نيروهاي
!  ندارد؟  و مالحظاتي  و اهداف  و حقوقي، احكام  اقتصادي هاي اريذگ سياست
 يا افساد   و در اصالح  جامعه  كردن يا غير ديني   نهادها در ديني آيا اين
 امور،   در اين  و نظارتي  دخالت  هيچ  بدون توان  ندارد و آيا مي  دخالتها انسان
  ! كرد؟ تأمين   بشري ي ه را در جامع  اسالمي  و اهداف  احكام آن

 نظر   تحريفبه قصد حكومت،   سكوالريزاسيون  از طرفداران اي عده
اند تا   كرده  شيعه در فقه» حسبيهامور  «  عنوان  به  شيعه، تشبثيقهاف  برخي
 كشور   سياسي  و مديريت حاكميت با   دين، ارتباطياصوال   بگيرند كه نتيجه

در  ( شيعه   در فقه  كه اي  فلسفه  بر خالف دقيقا  حسبيه امور  كه آن  ندارد حال
  فقهاي. گيرد  قرار مي تعبير آقايانمورد سوء  دارد،)  جور هاي حاكميتعصر 
نبايد   و نامشروع، غاصب يها حكومت در   حتي اند كه  داده فتوا، )رض(سلف

 در امور  االمكان  حتي  بماند بلكه  معطل  و معاد مردم امور مردم، معاش
   مربوط االهي  و حدود  مردم  شرعي  حقوق  به  كه متولي  و بي صاحب بي
  وظايف از  الزم» اقلحد«، حسبيه امور  در واقع. ستكار نش يشود، نبايد ب مي

   بماند، نه  فاسد نبايد معطل يها نظام با حضور   حتي  كه  است  شرعي اجتماعي
 و علما   ديني  و وظايف  شرعي مداخالت» اكثرحد« امور،   اين كه آن

  . باشد  اسالمي حكومت
  

   ست ا از خدا فقط واليت،

تنها خداوند .  ندارد  آمريت حقّ و   ديگر، واليت  بر انسان  انساني هيچ
.  دارد  و تشريع  امر و نهي حقّ و   است  بشريت  و ولي  خالق، مالك  كه است
   و منصوب  مأذون كه آن مگر   نخواهد داشت مشروعيتي، حاكميت   هيچ پس
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   اعمال  كه  گرفت تيجه ن توان  مي بنابراين. باشد ) يا بالتوصيف بالتعيين ( شارع
 خدا   واليت  مستند به كه آن نخواهد بود مگر   بر مردم، مشروع»واليت«  هيچ

.  باشد  اسالمي يها ارزش و   بر احكام  ديگر، مبتني به عبارت خدا و  و رسول
 و   و مديريت  بر كارداني  عالوه  پس، كند  حكومتنحو اسالميه  بايد ب حاكم

معارف،  (  باشد و نيز بايد از اسالم  و تقوي  و عدالت  امانت تدبير، بايد اهل
   درك  و قادر به  داشته  و عالمانه  تفصيلي ، آگاهي) اسالمي  و احكامها ارزش

   و تنها در صورت  است پرداز اسالمي نظريهمجتهد، .  باشد  از اسالم اجتهادي
  توان مي) مقلد (  عامي ان مسلم  حكومت  به  تن  كه  است  حاكمي  چنين فقدان
   و حاكمان  واليان  واليت  بشريت، تحت ي ه هم  كرد كه نبايد فراموش. داد

   كه ست ا ديگر، آن  نباشند، شق  و عادل  واليان، اگر االهي خويشند و اين
   كدام  واليتعقالً و نيز شرعاً   كه  است  باشند و روشن  و فاسق يطاني، ظالمش

   بر مردم حاكميت  حقّ   كساني  دارد و چه  و حجيت مشروعيتار و واليان، اعتب
   اين  كه  است  شود، روشناجرا بايد در كشور   اسالمي اگر قانون. ندارند

  اداره   ، قدرت  و فقاهت، عدالت شناسي قانون (  خصوصياتي ، واجد چهحاكميت
   مردم  حقوق داشت  پاس ها، در جهت  حساسيت  اين ي ههم. باشد) و رهبري

   را رعايت  االهي  و اهداف  و احكام  مردم  شرعي حكومت، اگر حقوق. است
 و   مشروطه  فقيه، حكومتي  واليت بنابراين.  خواهد بود مشروعيتنكند فاقد 
  . غير اسالمي  و معيارهاي  ضوابط  نه  اسالمي  شروط  به  است، مشروط مشروط
  

   فقيه   سبقت تئوري
 جائر،  يها حكومت  ي ه ديني، در دور  حكومت  تشكيل  عدم ورتدر ص
   اسالمي  حكومت  و تشكيل  قيام  به  موفق  كه يشرايط و واجد   عادل هر فقيه

   مواردي ، در چنين»سبقت« كنند و   همراهي  بايد با ويفقهاءشود، ساير 
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 با كودتا نيز  ، حتي بتواند  كه  در صورتي فقيه.  باشد تواند مالك  مي  كه است
 و   و شرعي  مردمي  نظام اما وقتي.  كند  ستمگر و فاسد را سرنگون بايد رژيم
   و قانوني  شرعي  ضوابط  رهبر بر اساس كار است، ديگر تعيين  بر سر قانوني
 ولي فقيه،   نبايد در عرض ، در امور حكومتيفقهاءگيرد و ساير   مي صورت
  جا سبقت، مالك  شوند و در اين  و مرج  هرج عث كنند و با  واليت اعمال
تر   و مورد اعتماد خود، فرد صالح  منتخب  خبرگان  از طريق  مردم  بلكه نيست

 بر   رهبري  و به  بزرگ، شناسايي  و فقهاي صالح ذي افراد  را از ميان
منتخب، خاص    فقيه  براي  شرعي  مردم، تكليف  تشخيص گزينند و اين مي
  از ميانخاص    فقيه  همان  براي  و واليت حاكميت  حقّكند و منشأ  د ميايجا

  . گردد  مي-    كردن  حكومت  براي-    مورد تأييد شارع فقهاي
  

  !  مردم؟  زينتييآرا
  و سپس)  و تشخيص كشف ( اند و يافتن  و نيز مكلف حقّ ذيمردم، 

   معناي  و به  حال يندر ع و   مردم حقّ، صالح ذي فرد   و گزينش انتخاب
 و معيار  اصول  بي  انتخابي  انتخاب، البته  و اين  است  ايشان ي ه وظيف،ديگري

  عام نصب«، ) و نقلي عقلي (  ديني  ضوابط  در چارچوب تواند باشد بلكه نمي
 و   حجت  و اتمام  اخذ بيعت  براي  مردميآرا   به  رجوع پس. است» االهي 

 و   تصنع  دارد و از باب  شرعي  مردم، وجه اركت و مش  همكاري جلب
 را   كسي  شرعي  مردم، صالحيت رأي  البته.  نيست  فريبي  و مردم رياكاري

   و صالحيت شرايط را واجد   تا مردم، كسي كند ولي  نمي موجود يا معدوم
  بي انتصا واليت «  براي  مصداقي به عنوان ندانند و او را ...و    و عقلي شرعي
 از او   نيز ندارند كه  ندهند، وظيفه ، تشخيص)ع( معصوم  امام و منصوب» شارع

 با او نيز ندارند و در   بيعت حقّ   كه  بايد گفت  حتي  كنند بلكه اطاعت
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  حقّخاص   نيز فقيهي)  اسالمي  جمهوري مثل (  اسالمي  قانوني حكومت
  . را ندارد قانوني  غير هاي  از راه  خود بر مردم تحميل

 هر   خاص، دو جزء و عنصر دارد كه  فقيه حاكميت  حقّ و  مشروعيت
  .عنصر مردمي: دو  ، فقيه شرايطعنصر : يك.  است  و اسالمي دو شرعي

   را به  بر مردم حاكميت  حقّ خداوند،   كه  است عنصر نخست، آن
   و كارداني  فقاهت و  و عدالت  نداده نشناسان  دين و  جاهالن، ظالمان، فاسقان

 يا   يا اقليت اكثريت (ها انسان   اميال  نه  است  قرار داده حاكميت   را شرط...و
  پذيري  و واليت  خداوند، اطاعت  كه  است عنصر دوم، آن. را)  يا ملت دولت
  كه آن مگر   نكرده  و مردم، واجب منينؤ بر م را در عصر غيبتخاص   از فقيه
 را   دارند كسي  و اجازه حقّ برگزينند و مردم، تنها   ديني  رهبري ه او را ب مردم
   براي  و عقلي  شرعي يها صالحيت را واجد   وي  برگزينند كه  رهبري به

   واليت پس.  او را احراز كنند  دهند و صالحيت  واليت، تشخيص تصدي
 و  ، فقطمشروعيت  يول.  دانست انتخابي -   تعبيري، انتصابي  به توان  را مي فقيه
 و  بالتعيين (  انتخاب و هم) بالتوصيف (  انتصاب  زيرا هم  است  االهي فقط

   را براي  و زمينه  داشته  شرعي ، هر دو وجه) االهير منظو  مصداق كشف
   گزينش  انتخابات، يك كند و اين  مي فراهم»  ديني حاكم « حاكميت
   مصداق  كشف به معني   انتخاب  بلكه  نيست  و غير ايدئولوژيك نامشروط

  . است واجد صالحيت
  

   رهبر  عزل
  گيرد يعني  مي  مردم، صورت  توسط  كه  است  االهي  رهبر نيز عزلي عزل
 را در   رهبري  براي  شرعي  صالحيت  مردم، اگر فقدان  منتخب خبرگان
 و خبر  لم ع كنند و اين  مي  را اعالم  كشف  كنند، اين  رهبر كشف شخص
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  ي ه از آن، مردم، وظيف  دارد و پس منانؤ نزد م  شرعي خبرگان، حجيت
   مشروع  يعني  شرعي  او مأذون  حكومت  را ندارند چون  از حاكم اطاعت
  ي ه در دنيا و عرص  پس است)  االهي معزول (  و نزد خداوند، منعزل نيست
  مشروعيت  ي نظريه بنابر   كه بينيم  مي بنابراين.  شود  بايد عزل  هم سياست
  فرمانه  نيز حاكم، ب  است  بوده  شيعه  فقهاي ي ه كلي  نظر اصلي  كه انتصابي
   و خبرگان  مردم ويگ در دنيا نيز بايد پاسخ  بلكه  تنها در آخرت خدا، نه
  . دهد  نقد و نظارت  به  باشد و تن ايشان
  

     است مشروعيت، جزء »كارآمدي«
 را   حكومتي آن.  جدا كرد توان نمي» مشروعيت«را از » يكارآمد«
  و حدود  و احكام  اسالمي  بتواند عدالت  كه  دانست  و مشروع  اسالمي توان مي

در ( امير   حضرت  فرمايش  و به  كرده تأمين را   مردم  و حقوقاجرا را  االهي
»  ثروت ي هن عادال توزيع « ي هدر چهار وظيف)  اشتر  مالك ي هعهدنام

  استصالح (  دين  احكامياجرا و   مردم  و اخالقي  فكري ، تربيت)الخراج هجباي(
 و   جامعه و آباد كردن) ها جهاد عدو (  و استقالل  و نظم و ايجاد امنيت) اهلها
.  باشد و بكوشد موفق)  بالدها ي هعمار (  و عمران  و رفاه  زندگي  سطحيارتقا

   و فاقد صالحيت  خود نبوده  االهي وظايف   اين  انجام اگر حاكمان، قادر به
 هستند و  حاكميت  حقّ نيز ندارند و فاقد   االهي مشروعيت باشند،  تخصصي

 با   مشورت  به  ديني، موظف  و نظام رهبري.  شوند  يا تعويض بايد اصالح
  ي هرادار  د ها و كارشناسان  تخصص ي ه از هم  صحيح ي ه و استفاد كارشناسان
 و   فقهي  را بايد با مباني  مديريتي-    سياسي باشند و هر تصميم  مي امور جامعه
 بسنجند  به دقت)  مورد حسبه ب (  مربوطه  و فني  و تخصصي  علمي نيز مباني

   مصالح  ندارد بر خالف حقّ ديني،  حكومت.  در دنيا و آخرت، مسئولند اال و
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 و مسئوالن،   كند و رهبران  اقدامي كمترين شهروندان،   و حقوق جامعه
  المال  بيت  به  نسبت  از ساير شهروندان  بيشتري  و حقوق  امتياز اضافي كمترين

   را جزء اركان  آن مراد ما از كارآمدي، كه.  ندارند  حكومتي و ساير اختيارات
  ي ه در حوز  حاكمان  تخصصي  و توان  دانستيم، صالحيت  ديني مشروعيت
   خصوص ، در اين» اجتماعي مقبوليت «  و به  است  خويش هاي كار ويژه
 و   و ضعيف شايسته  غير  متصديان  كه  است مراد ما رواياتي.  نداشتيم عنايت

   ضعف البته. اند  خوانده  و مردم  دين  به  خائن صريحا را  حاكميت در  مهارت بي
  . نگريست  مسئله  به  و منعطفانه انهبين  دارد و بايد واقع و قوت، مراتبي

  
  ! ) صغير؟ تمّل( و شورا  واليت

   صغير دانستن به معني، حاكميت و   سياسي  زعامت  مفهوم به» واليت«
   و رهبري  سياسي  و نظام  قانون حاكميت   به اي، احتياج هر جامعه.  نيست مردم

 و مرج،   و هرج و ظلم و فساد   شده  جمعي، مختل دارد و اال امور حيات
 مردم، فاقد شعور و   كه  نيست اين» واليت « مفهوم. شود  مي گير مردم دامن

   امور مدني ي ه كلي  از تصدي  و ناتوان  و يا فاقد اهليت  شده  دانسته صالحيت
  ي ه هم  بلكه  نيست  ديني ي ه جامع ، مخصوص» حكومت نياز به«. باشند مي

   كند و مديريت  امور مردم، قيام  به كه كسي (  و قيم ي تصد و م  ولي  به جوامع
 و   در صالحها حكومت  تفاوت.  و واجد آنند نيازمند بوده)  گيرد عهده را بر

  حقّ و   واليت در اسالم، اين.  است  و متصديان  امور و واليانايفساد اولي
   در راه  مسئول و  و مصلح  صالح يها انسان   امور اجتماعي، مخصوص ي تصد
   ديگري، از جمله  راه  در هيچ  اختيارات  و اين  است  اسالمي  عدالتياجرا
جا  از آن.  رودبه كار نبايد   جامعه  و افساد و اضالل  حاكمان  خصوصي منافع
 است،   و مسلمين  اسالم  مصالح  به  معطوف ، مسئوليتي»واليت «  اين كه
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 برد و   بهره  و متخصصان نظران  و صاحب ن نخبگا  بايد از مشورت شك بي
 و   بوده  و فقاهت  عدالت محوري، خالف  و خود  و تفرعن رأيه استبداد ب

  . برد  مي ال  را زير سؤ  حاكم مشروعيت
  

   تقليد   مراجع يي شورا واليت
  شوراي «  است، در واقع، همان  شده  طرح  عنوان  اين  تحت چه آن
 نيز   از اصالحات  اسالمي، قبل  جمهوري  اساسي ر قانون د  كه است» رهبري
   بارز، افضل به نحوي خاصي،   و مرجع  فقيه  بود كه  دوراني  به  و مربوط مطرح
   همگي  حضور دارند كه  و صالح سطح  هميفقها از   نباشد و جمعي از بقيه

  رهبري. ودش  مي  اعمال يي شورا  شكل  به  دارند و رهبري  رهبري صالحيت
. شود  نمي  تعقيب  كنوني  در دنياي  سياسي  نظام  در هيچ تقريباگروهي، 
 رهبر   بودن اما ملزم.  گرديد  نيز حذف  ايران  اساسي  از قانون  رهبري شوراي

   ضروري  جامعه، امري  و نخبگان  و نيز كارشناسانفقهاء با ساير   مشورت به
 جا   در هيچ تقريبا، ) رهبري شوراي (  گروهي  رهبري  ولي  است هحد علياما 

 مهم، رهبري، خود   در مسائل  كه به ويژه   است  نياورده  و دوام  نبوده موفق
   كار را برعهده  باشد و مسئوليت  اختالفات ي هكنند   و حل الخطاب بايد فصل
   قبول  يكديگر و عدم  به  توكيل  و ترديد و سپس  اختالف  براي ييگيرد و جا

 جديد و  ي نظريه، » تقليد  مراجع  شوراي واليت « بنابراين.  نيست مسئول
   مورد اعتماد و انتخابفقهاء (  خبرگان  مجلس به جاي مثالً و   نيست مستقلي
   الزم  رهبري  را نيز براي  و قيد مرجعيت  برده  نام  علمي هاي ، از حوزه)مردم
   چنين  و بازنگري  از اصالحات  پيش  اساسي  در قانون چه چنان ( دانست مي
   اسالمي، بدان  جمهوري  اساسي  قانون نيز در بازنگري» مرجعيت«قيد ). بود
   اصل  بلكه  است  شرعي، اعتبار نشده ي ه در ادل  قيدي  چنين  شد كه  حذف دليل
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 لزوماً   نه-    اجتماعي ، امري»مرجعيت«.  است اجتهاد و فقاهت، مالك
   رايج  و مالحظات با مالزمات (  قيد اصطالحي  اين  و آوردن  است-   عرفتيم

 و   صالح  از مجتهدين  محروميت ، باعث) اخير در مورد مرجعيت يها دهدر س
 ...و   علميه ي ه رسال ي ه علمي، از ارائ  صالحيت رغم علي  شد كه  مي اليقي
  .اند  كرده اجتناب
  

    سي و آريستوكرا  فقيه واليت
   و حكومت  آريستوكراسي شك، نوعي بي)  يا جمعاًفرداً (  فقيه واليت

 و   است  و اصولگرا و مردمي  عقيدتي  حكومتي  بلكه  نيست  يا صنفي طبقاتي
  درك« و   است  حاكم بر آن»  مردمي گرايي نخبه «  دليل، نوعي  همين به

 خواهد بود و  حاكميت  عي واق  بر نظام، شرط  حاكم  اصول  به نسبت» التزام
   بودن  از مشروط آيد، ناشي  پديد مي  منطقي  محدوديت  نوعياگر طبيعتا
در .  دارد  تفاوت...و   و صنفي  با انحصار طبقاتي اصوالً   كه  است حاكميت

  ي ه و شيو  نيز، مالك  مراجع  در شوراي  عضويت  براي  بايد گفت پايان
 و اگر   است  نشده  مزبور ارائه  پيشنهاد دهندگان  از سوي  و واضحي خاصي
   و روال  خبرگان  از مجلس  بيش  چيزي عمال و ريز شود،   ضوابط، دقيق اين

  واليت « ي نظريه   كه  بايد گفتمĤال.  نخواهد بود  كنوني اساسي  قانوني
  همان   اين  بلكه  نيست  يا جديدي  مستقل ي نظريه، » تقليد  مراجع شوراي
  شرايط   براي  قبلي  اساسي  در قانون  كه  است  رهبري  شوراي  خام صورت
  هاي  راه  و كشف  عملي  مشكالت لحاظه  بود و ب  شده بيني  پيش خاصي
  . گرديد ذف ح  بهتر و ارجح، از قانون يي و عقال شرعي
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