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 چکیده

دالیل اصلی تغییر و تحول در تطور اندیشه «این پایان نامه براساس پاسخگویی به این سؤال اصلی که 
چیست؟ و در سیر این تطور، شکل گیري، رشد و بالندگی مکاتب نجف سیاسی تشیع در دوره معاصر

فرضیه پژوهش هم .انجام شده است» وجبل عامل و تاثیرات آنها بر تحوالت سیاسی چگونه بوده است؟
هاي جدید؛ علت تحول درونی دستگاه فقاهتی تشیع و پس از آن، تصادم با اندیشه«عبارت است از 

تحول وتطور اندیشه سیاسی مکاتب نجف وجبل ی تشیع است و متعاقب آناساسی تطور اندیشه سیاس
بررسی مسیر . »عامل، در دهه هاي اخیر، تحت تاثیر اقتضائات زیست بومی آنها  قرار گرفته است

تاریخی مذکور نشان می دهد وقوع دو اتفاق مهم در حرکت جدید نظام فقهی شیعی؛ دوره معاصر را 
نموده اندیشمندانحکومتی مشخص و تدوین نظریه هاي حکومتی از سوي بستر ارائه دیدگاه هاي 

سال 200اولین اتفاق مربوط به غلبه جریان عقالنیت بر اخباري گري در میان فقها در پیش از . است
این نراع تاریخی و اتفاق مهم؛ راه را براي اجتهاد شیعی در ابواب مختلف از جمله حکومت باز . قبل بود

ین برهه، سیره عقلی و  نهضت و جهاد عظیمى درجهان تشیع مسیر سرنوشت تفکر شیعى و در ا. نمود
. به خصوص فقه و اندیشه سیاسی شیعى را متحول کرد

در پژوهش پیش رو، با هدف واکاوي سیر تاریخی اندیشه سیاسی تشیع، تحوالت و تطورات این حوزه 
بندي ادوار تاریخی این تفکر، غلبه یم و مرتبهبا تقس. اندیشگی طی دویست سال اخیر بررسی شده است

عنوان نقطه عطف، سیر این تحول مورد بررسی قرار جریان و گفتمان عقالنیت بر اخباریگري، به
هاي شیعی نظیر صاحب جواهر، شیخ اعظم و هاي بزرگان سیاسی و اندیشهها و اندیشهدیدگاه. گیردمی

هاي اندیشه کتب سیاسی شیخ انصاري در ساخت سازهمیرزاي شیرازي بررسی، و تأثیرات مهم م
انقالب مشروطه و عرصه مستقیم مفاهیم غربی در ساحت .سیاسی شیعی تا زمان فعلی گفته خواهد شد

در این برهه، . افزایدشیعی، بر سرعت تحول و تطور دستگاه هاضمه فکري شیعی میاندیشه
وجود آمد، شیعی در فهم و بسط اندیشه غربی بهها و اختالفاتی که میان اندیشمندان بنديدسته

محصول تحول عقالنی و مواجهه با مدرنیته غربی، در سیر پایانی اندیشه . شودیابی میبررسی و ریشه
این . رسدساالري دینی به ظهور میشیعی، با پیروزي انقالب اسالمی ایران، در چارچوب نظریه مردم

اي شیعی نجف و جبل عامل داشته ساله اخیر مکاتب اندیشهاهاي به تحوالت پنجپژوهش نگاه ویژه
)ره(اهللا محمدباقر صدرقله رفیع اندیشه سیاسی شیعی در نجف، در این مدت، شهید سعید آیت. است

بدیلی به لحاظ تغذیه فکري و عملی جریان حاکمیت دینی در عراق داشته است که نقش مهم وبی
وجود آمد ها و احزاب سیاسی دینی متعددي در عراق بهفرزانه، گروهسار این اندیشمند در سایه. است
عنوان یک عامل مهم مرجعیت دینی نجف نیز، همیشه به. صورت مشروح به آنها اشاره خواهد شدکه به

اهللا سیدمحسن آیت. و تأثیرگذار در ساحت فکري و تحوالت جوامع شیعی حضور داشته است
اهللا سید علی سیستانی در زمره مراجع عالیقدري و آیت)ره(لقاسم خوئیاهللا سید ابوا، آیت)ره(حکیم

هستند که به رغم عدم ارائه اندیشه سیاسی منسجم، نقش مهم و تأثیرگذاري در حوادث عراق و مکتب 
مکتب جبل عامل نیز که به رغم سابقه درخشان و نقش مهمی که در ساخت جامعه . اندنجف داشته
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نمود، با حضور مردان بزرگی چون عالمه اي از رخوت را طی می، دورهشیعی دوره صفوي داشت
اندیشمندان بزرگ . اي یافتالدین و به دنبال آن امام موسی صدر، حیات علمی و عملی دوبارهشرف

اهللا و مرحوم عالمه محمدمهدي معاصر آن نظیر عالمه مغنیه، عالمه سید محمدحسین فضل
هاي سیاسی، متناسب با با تدوین و ساماندهی اندیشه شیعی و دیدگاهالدین بزرگانی بودند کهشمس

اندیشمند سیاسی الدین،عالمه شمس. اندشرایط و مقتضیات جامعه لبنانی، به ارائه نظریه پرداخته
با پیروزي انقالب . برجسته مکتب جبل عامل است که بیش از دیگران در این عرصه ورود نموده است

ت گسترده آن، تفکر سیاسی جدیدي در لبنان نضج گرفت که به تدریج به گفتمان اسالمی و تأثیرا
، با حل )ره(خمینیاهللا، متأثر از اندیشه سیاسی امامجنبش حزب. شدغالب شیعیان این خطه تبدیل 

معضل ارتباط با ولی فقیه عادل مستقر در کشور دیگر و شرکت در ساختار حکومتی یک کشور چند 
اي دیگر از بلوغ سیاسی دهی سیاسی نیز شیعیان در اقلیت قرار دارند، مرحلهه لحاظ سهمقومیتی که ب

.اندیشه شیعی را به نمایش گذاشته است
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تمهید

نسجم داراي سیر تطـور و تحـولی مشخصـی در مسـیر     عنوان یک منظومه فکري ماندیشه سیاسی تشیع به

اسـت کـه تصـویر    » والیـت و امامـت  «نقطه کانونی و جوهري این تفکر مفهوم عمیق . ساله خود است1400

فاصله عملی این تفکر با حوزه حکمرانی و حکومت در طول دوره غیبـت، باعـث   . روشنی در منابع مرتبط دارد

ک و کالسیک شده بود که رشد و نضج تفکـر دینـی مبتنـی بـر اندیشـه      توجهی به آن در مطالعات آکادمیکم

اي از سیاسی تشیع و پیروزي انقالب اسالمی ایران، آن را به یکباره در کانون توجهات قرار داد و موج گسترده

بخـش آنکـه حتـی محـدود بـه      تر، نقش الهامپردازي و تحقیقات در علل ایجادي انقالب اسالمی و مهمنظریه

انقالب اسالمی ایران توانست ظرفیت باالي اندیشه سیاسی تشـیع  . شود را به دنبال داشتاسالم نیز میجهان

هاي نظري مستحکم خود را به تصویر بکشـاند و  در بازتولید مفاهیم عمیق سیاسی دوره جدید بر اساس بنیان

شناسـی  سعه مبتنی بـر معرفـت  اي پیشرفت و تواین توفیق بسیار مهمی است که در دوره جوالن انواع نظریه

.نصیب این ساحت فکري برجسته و مترقی نمودتهران جدید غربی، 

با این رویکرد، در این رساله سیر تطوري اندیشه سیاسی تشیع و مبانی عمیق آن مورد واکـاوي و بـازخوانی   

اي متعـارض و  هـ قرار گرفته است و با تمرکز ویژه بر تحوالت دوره معاصر کـه تـوان هضـم و جـذب اندیشـه     

.گوناگون را به او داده است، به بازنمایی این تحوالت خواهد پرداخت

آغاز جریان تفکر سیاسی شیعه در دوره معاصر، غلبه و تفوق گرایش اصـولی و اجتهـادي بـه گـرایش     نقطه

اي اخباري است که با پذیرش ورود عقل و اصول عقلی به حوزه استنباط قواعد شرعی، گام اصـلی و مهـم بـر   

.پذیري آن برداشته شدظرفیت سازي و انعطاف

انـد و  پردازانی که در دوره اخیر، در چرایی پیروزي انقالب اسالمی ایران قلم زدهبسیاري از محققان و نظریه

انـد و مبـدأ   سـاز غفلـت نمـوده   اند، از این نقطه عطف و تحولاي آن دست زدهناگزیر به بررسی نظري و ریشه

تـرین عارضـه   مهم. انداي جدید تفکر غربی در دوره انقالب مشروطه نسبت دادهواجهه با آموزهتغییرات را به م

دینـی، بـه یـک    –هاي عمیق تـاریخی  این بحث، تقلیل یک حرکت اصیل و انقالبی، مبتنی بر باورها و ریشه

پردازان را ن نظریهگرایی، امروزه دامن بسیاري از همیآفت مهم این تقلیل. باشدحرکت واکنشی و مقطعی می



٩

زیرا بـر مبنـاي ایـن رهیافـت، انقـالب اسـالمی واکـنش و        . تحلیل پویایی و دوام انقالب اسالمی گرفته است

هیجانی زودگذري است که حداکثر با از میان رفتن رهبر و مؤسس نهضت، انحـراف در مسـیر آن و بازگشـت    

.به مسیر قبل از انقالب اسالمی، امري حتمی و ناگزیر است

یـابی روحـانیون را ممکـن سـاخت عبـارت بودنـد از شخصـیت        آن عوامل گذرا و موقتی است که قـدرت ‹‹

هاي سازمانی احزاب غیر مذهبی که رژیـم را در  اهللا خمینی، نفرت شدید مردم از شاه و ناتوانیکاریزمایی آیت

رمحتمل و بعیـد اسـت کـه    غی] مرداد به بعد28از کودتاي [طول بیست و پنج سال بر آنها تحمیل کرده بود 

)24: 1375، آبراهامیان.(»اهللا خمینی دیگري عرضه کندروحانیت، آیت

اي اندیشه سیاسی تشیع، و پاینـدگی ایـن تفکـر در حـوزه سیاسـت و      این رساله در پرتو بیان حفظ و ریشه

دیگـر  حکمرانی و اداره بهینه امور سیاسـی و اجتمـاعی جامعـه و گسـترش و توسـعه فضـاي تفکـري آن در       

.هاي جغرافیایی و سیاسی نظیر منطقه خاورمیانه مبتنی بر این رهیافت بیان خواهد شدحوزه

هاي جدید تمدن غربی از نقـاط عطـف و تأثیرگـذار در مسـیر ایـن تطـور       دوره مشروطه و مواجهه با آموزه

ش روحانیت و بدنـه  از همین روست که علیرغم شکست ظاهري تال. باشد اما یگانه عامل در این راه نیستمی

سـال،  70مذهبی جامعه در اتفاقات مابعد مشروطه، این جریان به حرکت عمیق خود ادامـه داد و در حـدود   

.این بار یک تجربه درخشان و کامالً مبتنی بر بارورهاي بومی و مذهبی را بنیان نهاد

ي در سـاحت اندیشـه   صـورت روشـن و ملمـوس دو جریـان تفکـر     در فاصله مشروطه تا انقالب اسالمی، بـه 

.اندسیاسی تشیع در مقابل هم شکل گرفته

حـق والیـت سیاسـی فقهـا کـه      براز منابع شیعی اندیشمندانجریان اول مبتنی بر فهم عمومی و اکثریت

ادامه جریان فکري اسالف شیعی این حوزه نظیر صاحب جواهر، محقق کرکی، شـیخ مفیـد و بزرگـان دیگـر    

یگر به رأي و نظر مـردم در تعیـین نـوع حکومـت و البتـه در چـارچوب احکـام و        جریان فکري د.تاکید دارد

یـه  غنمرحوم آخوند خراسانی در سرسلسله این جریان قرار دارد و بزرگانی نظیر م. دادشرعیات، مشروعیت می

.باشندهاي این نوع تفکر میالدین از آخرین حلقهو شمس
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یران، عدم توفیق جریان امل و مجلس اعالي شیعیان در ناکامی مشروطه و روي کار آمدن رضاخان در ا

مبارزه با اسرائیل در لبنان و مشکالت گسترده و پیچیده شیعیان در دوره حاکمیت رژیم بعثی در عراق، در 

اهللا لبنان در پیروزي بر اشغالگران، نظیر جنبش حزبمقابل پیروزي انقالب اسالمی در ایران و موفقیت بی

گونه علمی جریان معتقد به حاکمیت دینی در جوامع شیعی و مقبولیت باالي مردمی ایننشان از برتري 

.تفکر دارد
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مقدمهمقدمه

پیروزي انقالب اسالمی در ایران که مبتنی بر اندیشه سیاسی اصیل شیعی به وقوع پیوسـت، پـیش از آنکـه    

زمین در الزام تـاریخی جوامـع   جدید مغربقلمداد شود، تلنگر جدي بر اندیشه تمدنمهمیک تحول سیاسی

رنسـانس و  . شـکننانه بـود  و ملل دیگر در پیمودن مسیر رشد و توسعه به شیوه آنها، و داراي ماهیتی شـالوده 

مان به زمین آورد و انسان و تمـایالت وي در بنیـان و اسـاس نظریـات     نگاه مغربیان را از آس،دوره جدیدآغاز

از آنجایی که اندیشه جدید در تقابل با دستگاه فکـري کلیسـا و مـدعیات دینـی     . اددقرار آن دیار دانشمندان 

از ایـن  . تبـدیل شـد  انپردازي غربیواژه نظریهآنها پا گرفته بود، حذف و یا حداقل انزواي تفکر دینی به کلید

ادات و تفکـر  کردند بایسـتی از قالـب اعتقـ   منظر، جوامع بشري براي نیل به آرمان شهري که آنها توصیف می

کردنـد، از ایـن رو، پـس از ورود و    آنها این الگو و مدل را براي جوامع دیگر نیز توصیه مـی . دینی خارج شوند

بخشی از این مأموریت هم بـه  . هاي مختلف جهان اسالم، به شدت به ترویج این ایده پرداختنداستعمار بخش

داد تفکر استعماري علیـرغم  بررسی روند نیز نشان می. برخی از نخبگان و روشنفکران متأثر از آنها واگذار شد

هاي متنوع، در مجموع موفقیـت قابـل تـوجهی را بـه     هاي مختلف، با فراز و نشیب و استفاده از شیوهمقاومت

هاي همیشگی مقاومت در برابر این هجمـه نظـامی و فرهنگـی، تشـیع و     اما یکی از کانون. دست آورده است

سالح اصلی تمدن غربی در این مصاف، تفکر و فرهنگ بود که اندیشـه سیاسـی   . آن بودهاي مترتب بر اندیشه

در . تشیع به مدد عقالنیت ذاتی خود بالقوه توان هضم و پاسخگویی به تحوالت و مفـاهیم وارداتـی را داشـت   

تی و حوزه سیاسی، قانون، حقوق شهروندي، مشارکت سیاسی و حق اکثریت و به دنبال آن تفکـر ناسیونالیسـ  

اندیشـه شـیعی   ،هاي جدید و انقراض خالفت اسالمی مسایلی بودند که علیـرغم دشـواري  ملت-ایجاد دولت 

توانست مقاومت فکري و فرهنگی مناسبی را به عمل آورد و در نهایت پیـروزي انقـالب اسـالمی و حاکمیـت     

انقالب اسـالمی ایـران   .جدي را در منظومه تفکري تمدن جدید به دنبال داشتتسیاسی تفکر شیعی، گسس
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تمدن غربی ،شکل و قالب مفاهیم جدید و تزریق محتواي دینی و مذهبی به آناخذالشأن آن با و قائد عظیم

تداوم سی ساله انقالب اسالمی، دلیل روشـنی بـر توانـایی اندیشـه سیاسـی شـیعه در اداره       . گیر نمودرا زمین

. سیاسی و اجتماعی جامعه است

هـا، سـهم   هـا و کارشـکنی  شه با استفاده از فرم و شکل مفاهیم غربی، علیرغم همه مخالفـت امروز، این اندی

براي طرفـداران تفکـر دینـی در کشـورهاي اسـالمی و      یبخشعمده اي را در اداره جوامع شیعی و نقش الهام

یخی اندیشـه  با هدف واکاوي سیر تـار ،در پژوهش پیش رو. نقاط دنیا داشته استداران عدالت در اقصیداعیه

بـا تقسـیم و   . سیاسی تشیع، تحوالت و تطورات این حوزه اندیشگی طی دویست سال اخیر بررسی شده است

عنوان نقطه عطف، سـیر  بندي ادوار تاریخی این تفکر، غلبه جریان و گفتمان عقالنیت بر اخباریگري، بهمرتبه

هـاي شـیعی نظیـر    بزرگـان سیاسـی و اندیشـه   هاي ها و اندیشهدیدگاه. گیرداین تحول مورد بررسی قرار می

و تأثیرات مهم مکتب سیاسی شیخ انصـاري در سـاخت   ،صاحب جواهر، شیخ اعظم و میرزاي شیرازي بررسی

. هاي اندیشه سیاسی شیعی تا زمان فعلی گفته خواهد شدسازه

دسـتگاه  تطـور  بر سرعت تحول وشیعی، ت اندیشهحانقالب مشروطه و عرصه مستقیم مفاهیم غربی در سا

ها و اختالفاتی که میان اندیشمندان شیعی در فهـم و  بنديدر این برهه، دسته. افزایدهاضمه فکري شیعی می

مواجهـه بـا مدرنیتـه    محصول تحـول عقالنـی و   . شودیابی میوجود آمد، بررسی و ریشهبسط اندیشه غربی به

سـاالري دینـی   المی ایران، در چارچوب نظریه مـردم انقالب اسبا پیروزي ،در سیر پایانی اندیشه شیعیغربی، 

.رسدبه ظهور می

اي شـیعی نجـف و جبـل عامـل داشـته      ساله اخیر مکاتب اندیشهاي به تحوالت پنجاهاین پژوهش نگاه ویژه

اسـت کـه نقـش    )ره(اهللا محمدباقر صدردر این مدت، شهید سعید آیت،قله رفیع اندیشه شیعی در نجف. است

سـار ایـن   در سـایه . به لحاظ تغذیه فکري و عملی جریان حاکمیت دینی در عراق داشته استیلبدیمهم وبی

صورت مشـروع بـه آنهـا    وجود آمد که بهها و احزاب سیاسی دینی متعددي در عراق بهاندیشمند فرزانه، گروه

ت فکـري و  حسـا عنوان یک عامل مهم و تأثیرگـذار در مرجعیت دینی نجف نیز، همیشه به. اشاره خواهد شد

و )ره(اهللا سـید ابوالقاسـم خـوئی   ، آیت)ره(اهللا سیدمحسن حکیمآیت. تحوالت جوامع شیعی حضور داشته است
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اهللا سید علی سیستانی در زمره مراجع عالیقدري هستند که به رغم عدم ارائه اندیشـه سیاسـی منسـجم،    آیت

.دانداشتهو مکتب نجف نقش مهم و تأثیرگذاري در حوادث عراق 

مکتب جبل عامل نیز که به رغم سابقه درخشان و نقش مهمی که در سـاخت جامعـه شـیعی دوره صـفوي     

الدین و بـه دنبـال آن امـام    نمود، با حضور مردان بزرگی چون عالمه شرفاي از رخوت را طی میدوره،داشت

عالمـه مغنیـه، عالمـه    اندیشمندان بزرگ معاصـر آن نظیـر   . اي یافتموسی صدر، حیات علمی و عملی دوباره

الدین بزرگانی بودند که با تدوین و سـاماندهی  اهللا و مرحوم عالمه محمدمهدي شمسسید محمدحسین فضل

. انـد هاي سیاسی، متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه لبنانی، به ارائه نظریه پرداختهو دیدگاهشیعیاندیشه 

جبل عامل است که بیش از دیگران در این عرصه ورود سیاسی برجسته مکتبمنداندیشالدین،عالمه شمس

با پیروزي انقالب اسالمی و تأثیرات گسترده آن، تفکر سیاسی جدیدي در لبنان نضج گرفت کـه  . نموده است

اهللا، متأثر از اندیشـه سیاسـی امـام   جنبش حزب. شودبه تدریج به گفتمان غالب شیعیان این خطه تبدیل می

ر در کشور دیگر و شرکت در ساختار حکومتی یـک  فعضل ارتباط با ولی فقیه عادل مست، با حل م)ره(خمینی

اي دیگـر از بلـوغ   دهی سیاسی نیز شیعیان در اقلیت قرار دارنـد، مرحلـه  کشور چند قومیتی که به لحاظ سهم

.سیاسی اندیشه شیعی را به نمایش گذاشته است

*******

. وجـود آورد ساله در این حـوزه را بـراي نگارنـده بـه    ژوهش پنجبررسی مجموع این تحوالت، دستمایه یک پ

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمینـه  گاهتردید فضاي علمی حاکم بر پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشبی

در این مدت استفاده از محضر اساتید اندیشـمند بـه ویـژه اسـتاد     . اصلی در ایجاد انگیزه براي این مطالعه بود

گیري و بسط اطالعاتی و تحلیلی این پژوهش، جناب آقاي دکتر موسی نجفی سهم بسزایی در شکلراهنماي

.منمایاست که صمیمانه قدردانی مینگارنده داشته

توان اینجانب و امتیازات آن متعلق بـه بزرگـانی   مهاي مفروض این کار متعلق به قلم کطبیعی است ضعف

.انداهم نمودهفربندهپربرکت را براي ون و میمسیر ماست که امکان طی این 
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در طول دوران تحصـیل  ،همسر صبور و فرزندان نازنینم،الزم است از همراهی هاي صمیمانه خانواده عزیزم

.در دوره دکترا وتدوین این پایان نامه تشکر نمایم

****

شـاهد تجلـی و   ،کامـل و حکومت انسان )عج(تر دولت عدالت محور مهدويامید است با تشکیل هرچه سریع

.حاکمیت کامل اندیشه شیعی در جهان باشیم
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::فصل اولفصل اول

کلیاتکلیات
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مساله مساله طرحطرحالف ـ الف ـ 

سیاسی شیعه در طول نزدیک به سه دهه گذشته؛ تجربـه نـوینی در تـاریخ سیاسـی     اندیشه حاکمیت 

رهاي متفاوت مورد توجه قرار گرفتـه و  این تجربه جدید در طول این مدت؛ از منظ. کشورمان بوده است

آنچه در این میان مورد اتفـاق اسـت آن اسـت کـه ایـن پدیـده       . تحلیل گران به بررسی آن پرداخته اند

دفعی و ناگهانی نبوده؛ بلکه با طی فرایند تاریخی و در بستر تحوالت سیاسـی؛ فرهنگـی و اجتمـاعی در    

تالش ما در این مجموعه ابتدا ارایه تصویري روشن از سیر از این رو؛. جامعه ایران به وقوع پیوسته است

سیاسی تشیع که سر آخر منجر به بـه اداره مسـتقیم سیاسـی جامعـه توسـط      اندیشه تاریخی تطور در 

هم چنین نگاه ویژه اي به نحوه رشـد و بالنـدگی   . سیاسی شد؛ می باشدـفقها در پرتو یک نظریه دینی  

.نجاه سال اخیر خواهیم داشتپر طول دپرتو این تطور کلی،دو مکتب نجف و جبل عامل، در

با توجه به تخصیص عنوان این پایان نامه به نگاه ویژه به مکاتـب نجـف و جبـل عامـل و     

در ایـن دو  یبزرگ شیعی و موثر اصـل انساله اخیر آراي اندیشمند50تحوالت فکري آنها در 

در و آیت اهللا شیخ محمد مهدي شـمس الـدین و   آیت اهللا شهید محمد باقر صبه ویژه مکتب، 

تاثیرات آنها در شکل دهی جریانات فکري و سیاسی فعلی در صـحنه لبنـان و عـراق مـورد     

چرا که امروز مجلس اعالي شیعیان و گروه هاي شیعی نظیـر امـل   . بررسی قرار خواهد گرفت

اسالمی عراق، حزب در لبنان و گروه هاي مختلف سیاسی در صحنه عراق نظیر مجلس اعالي 

.شوندیف میل این مکاتب تعریالدعوه و حتی جیش المهدي ذ

:در ادامه، براي تبین دقیق مساله ناچار از طرح سیر تاریخی مساله هستیم
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اهتمام شـیعیان  . استوارند» اندیشه امامت و والیت«نظریه هاى نظام سیاسى شیعه به لحاظ نظرى بر 

شده است که در طول تاریخ اسالم، مجموعـه نسـبتاً منسـجمى از    در حفظ و توسعه این مفهوم موجب

چنان . استدالل هاى عقلى، نقلى و تاریخى در توجیه و تبیین مشروعیت نظام سیاسى شیعه فراهم شود

تنها اصـل اساسـى اسـت کـه     » امامت«که بسیارى از پژوهشگران اندیشه هاى اسالمى تأکید کرده اند، 

.از دیگر فرقه هاى اسالمى متمایز مى کندرا) دوازده امامى(شیعیان 

شیعیان بر خالف اهل سنّت، به مسئله امامت چونان رکن اساسى دین و جزئى از اصـول مـذهب مـى    

به اعتقاد شیعه، امامت منصبى الهى است که خداونـد بـا توجـه بـه علـم خـود دربـاره شـرایط و         . نگرند

و ضمن آنکه پیامبر را موظّـف بـه راهنمـایى امـت بـه      نیازهاى بندگان و همانند پیامبر تعیین مى کند 

تفاوت امام با پیامبر تنها در این است که . سوى امام نموده، مردمان را نیز مکلّف به پیروى از او مى کند

پـس پیـامبر مبّلـغ و    . بر امام همانند پیامبر وحى نمى شود، بلکه احکام الهى بر او القا و الهام مى شـود 

وادامـه دارد  مو سلسله امامت تا امـام دوازدهـ  ؛ز جانب خداست و امام نیز از طرف پیامبرپیام رساننده ا

همواره امام قبلى بر امام بعدى تصریح و توصیه نموده انـد و شـرط و تأکیـد کـرده انـد کـه همـه آنـان         

. همچون پیامبر معصوم هستند

هـیچ یـک ار مکاتـب اندیشـه اي     ) عـج (ن تقریري است که تا آغاز دوران غیبت کبري امام دوازدهمیا

از این تاریخ تا تشکیل دولت شیعی صفوي در قرن دهم با یک خال نظریـه  . شیعه در آن اختالفی ندارند

ـ ی؛ هر چند در همروبرو هستیممسنجم پردازي عه و یسـلوك شـ  یج مبـان ی، بـه تـدر  ین دوره شش قرن

در یر و عالمـه حلـ  یر خواجه نصـ ینظیبزرگانیاسیمستقر در آرا  و رفتار سيت هاینسبت آن با حاکم

اندیشـه بـه تـدریج شـاهد شـکوفایی     ،يدولـت صـفو  ییبا برپا. شودیف میقابل تعریقالب الگو و مدل

ر ایــن دوره  د) ره(بزرگـی نظیــر مرحـوم محقــق کرکـی   یاســیسسیاسـی شــیعه در آراي اندیشـمندان  

الف مشرب فقهی و اجتهادي با مشرب البته در این دوران درگیري فکري دیگري نیز به نام اخت .هستیم

ین سـایر  نـ اخباري گري در حوزه اندیشه شیعی پیش آمد که امکان نضج جدي اندیشه سیاسی و هم چ

اخباریون یک جریان نیرومندي بودند که در واقع نزدیک بـود  . مباحث کالمی و فقهی را سلب می نمود
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ان ادامه پیدا مى کرد، بزرگترین امتیاز تشیع و اگر آن جریرا خاموش کنند چراغ عقل را در میان تشیع 

. از میان مى رفتیدر استنباط احکام شرعتفکر و عقل و اندیشه اجتهاد و اتکا به یعنى 

بررسی مسیر تاریخی مذکور نشان می دهد وقوع دو اتفاق مهم در حرکت جدید نظام فقهـی شـیعی؛   

تدوین نظریه هـاي حکـومتی از سـوي فقهـا     دوره معاصر را بستر ارائه دیدگاه هاي حکومتی مشخص و

.نموده است

سال قبـل  200پیش ازاولین اتفاق مربوط به غلبه جریان عقالنیت بر اخباري گري در میان فقها در 

. این نراع تاریخی و اتفاق مهم؛ راه را براي اجتهاد شیعی در ابواب مختلف از جمله حکومت باز نمود. بود

و  نهضت و جهاد عظیمى درجهان تشیع مسـیر سرنوشـت تفکـر شـیعى و بـه      در این برهه، سیره عقلی

-1117(این نهضت عالمه وحید بهبهانىپرچم دار. شیعى را متحول کردو اندیشه سیاسی خصوص فقه 

قواعد عقلـی، را  عقل و استفاده از، و اصولیتفکراجتهادي، توانستبود که در برابر اخباري گري) 1205

. پس غلبه و قدرت مکتب اجتهاد تقریبا همه حوزه هاي علـوم دینـى را در بـر گرفـت    از آن . حاکم کند

، شکل گیري دستگاه هاي رسمی مرجعیت و به تبع آن گسترش نفوذ معنوي و سیاسی مراجـع شـیعی  

حاصـل  وقـت، يو با استقالل کامل از حکومـت هـا  یرانیخارج از سلطه پادشاهان اییایدر حوزه جغراف

به طور مثال، فتحعلى شاه براى رسمیت و مشروعیت دادن به قدرتش، هنگام جلـوس بـر   . این اتفاق بود

تخت سلطنت از شیخ جعفر نجفى معروف به کاشف الغطاء که از بزرگـان فقهـا در زمـان او بـود اجـازه      

اى را تألیف نمایـد تـا   درخواست نمود که رساله عملیه) 1245-1185(گرفت و سپس از مال احمد نراقی

بـه  ومال احمد به دلیل تمایل شاه رساله وسیلۀ النجاة را در دو مجلد نوشت. ورات آن عمل شودبه دست

.او هدیه نمود

شـاگردان  . این دوره سرآغاز شکل گیري جدي مباحث مربوط بـه نحـوه اداره سیاسـی جامعـه اسـت     

هر یک بـه   نصارينظیر مال احمد نراقی، صاحب جواهر و شیخ ا) ره(مستقیم و با واسطه مرحوم بهبهانی

صورت دقیق به تشریح دیدگاه هاي تشیع در مورد دیـدگاه هـاي مکتـب اجتهـادي تشـیع و اختیـارات        

.فقها در مسایل حکومتی پرداختند
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در ادامه نیز این موضوع با یک حادثه بزرگ فکري و سیاسی دیگر  دیگر تالقی پیـدا نمـود و آن هـم    

تفکرات جدید دنیاي غرب و مساله اي با عنوان نقـش مـردم   پیروزي انقالب مشروطه و روبه رو شدن با 

در بستر فراهم شده از غلبه عقالنیت؛ این تصادم تـاریخی موجـب تحـول جـدي در     . در اداره جامعه بود

ران، یـ در ایانقالب اسـالم يروزیپ. هاي فکري مختلف شدو به وجود آمدن نحله،سیاسی شیعیاندیشه

ـ ا. ل شدیط تشکیه جامع الشرایفقيت و رهبریهداوینیديشه هایت اندیبا حاکم ن تحـول شـگرف،   ی

يس نظـام هـا  یتاسيبرایمردميجنبش هايری، و شکل گیاسیشه سیدر حوزه اندینیادیرات بنیتاث

هـم  یدر انقـالب اسـالم  يشـه هـاد  ین حال، اندیبا ا. به جا گذاشتینیل دیبر تفکر اصیمبتنیاسیس

ـ روبرو اسـت کـه در طـول    يقا با سواالت و چالش هایذکر دارد و دقشه در دو تحول فوق الیخود ر ک ی

.ع قرار داردیتشیاسیشه سیت اندیکلير گذار فرا رویر تاثیر به عنوان متغیصد سال اخ

شـکل  یتیحاکميل ساختارهاین سواالت و چالش ها، حول نحوه حضور و مشارکت مردم در تشکیا

اي شیعه، به رغم تنوعات عمـده یاسیشه سیانددر يمردم ساالرو هاي رابطه دینپارادایم. گرفته است

هاي فقهـی  که دارند، بر دو مبناي مهم و متفاوت استوار هستند که، هر دو، ریشه در تحقیقات و جریان

گري، دارند، و از حک و اصالح و توسعه عقالنیت بر اخباريبعد از تفوق نظام اجتهادي وسیاسی دورةـ 

هـاي معطـوف بـه والیـت سیاسـی فقیهـان کـه در آثـار         یکـی، اندیشـه  : اندها زاده شدهظریهدر همان ن

ـ  1185(چون مالّ احمد فاضل نراقییشمندانیاند تحقیقـات شـیخ محمـد حسـن     درو بـویژه ) 1245ـ

برخـی  دیگـري، مبنـایی متفـاوت دارد کـه در     . بسط یافته است) ق1266ـ 1202/1200(صاحب جواهر

، در آتـار آخونـد   یوبـه صـورت اجمـاع   ) ق1281-1214(شـیخ مرتضـی انصـاري   سیاسـی هـاي  اندیشه

.تقویت شده است) ق1329-1255(یخراسان

نظریۀ اول بر پایۀ والیت سیاسی فقیهان، و بر عکس، نظریۀ دوم بر نفی والیت سیاسی فقیهان اسـتوار  

انجـام  ردم سـاالري مـ اي در راسـتاي تعیـین حـدود شـریعت و     اما هر دو اندیشه، تالش گسترده. است

خـواهی شـدند و از همـین    با تکیه بر این چشم انداز فقهی وارد معرکۀ مشروطهآخوند خراسانی. اندداده

سیاسـی  -جویی تحوالت فقهیپی. زاویه دید به تحلیل نظام مشروطه و عناصر دموکراتیک آن پرداختند
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دهد کـه ایـن نظریـه    تاکنون، نشان می، از مشروطهآخوندپدید آمده در اندیشه فقیهان ملتزم به مکتب 

به صورت زیر بیـان  را شاید بتوان حرکتاین . ویژه اي را طی یکصد سال اخیر ترسیم نموده استمسیر 

:کرد

شـیخ  ،در دوره غیبـت .»وجوب مشروطه بـه مثابـه شـرّ کمتـر    ،تحریم سلطنت به عنوان جور مطلق«

ره امامت نتیجه می گیرد که هر نوع تصرف در امـور  فقهی خود دربا-انصاري به اقتضاي دیدگاه کالمی

عامه اعم از دوره حضور یا غیبت، نیازمند دلیل و اذن مستدل است، و در صورت فقدان دلیل یـا تردیـد   

آنگـاه شـیخ   . در حجیت و داللت آن، اصل عدم جواز تصرف و بنابراین حرمت ایـن نـوع تصـرفات اسـت    

تصـرف در امـوال و   (امه را به سه قلمرو افتـاء، قضـاء و سیاسـت    هاي والیت امام معصوم در امور عحوزه

امـا او در پایـان   .پـردازد کند، و به طـور مسـتقل بـه بررسـی تفصـیل ادلـه آنهـا مـی        تقسیم می) انفس

گیرد که والیت در افتاء و امور قضـاوت در دورة غیبـت از شـئون فقیهـان و     هاي خود نتیجه میبررسی

ن با توجه به تردیدي که در ادله والیت سیاسیی فقیهان در دورة غیبـت دارد،  لیک. بویژه فقیه اعلم است

دانسته و به طـور کلـی   ) ع(قدرت سیاسی را از اختصاصات شخص معصوم و منوط به وجود شخص امام 

کنـد در  او تأکید می. کندخارج می-و به طریق اولی هر کس و نهاد دیگريـ از قلمرو اختیارات فقیهان  

مشروعیت آن در دورة غیبت مورد تردید است، مانند اجراي حدود توسط غیـر شـخص امـام    اموري که

توان مشروعیت آنها را براي فیقـه اثبـات   نمی...) مقبوله عمر بن حنظله و توقیع و(با ادله موجود .. و) ع(

)124: 1410انصاري،مرتضیشیخ(.نمود، بلکه نیازمند دلیل دیگري است که اکنون موجود نیست

نخست آنکـه فقیهـان در دورة   . کندشرعی را از تحلیل خود اتخاذ می-شیخ انصاري دو نتیجه رفتاري

اوالً همگـان بایـد بـه منظـور     و دوم آنکه به اعتبار والیت فقیهان درفتـوي؛  . غیبت والیت سیاسی ندارند

والیت تصرّف در حـوزة  کسب تکلیف شرعی خود به فتواي فقیه مراجعه کنند و ثانیاً فقیه به رغم فقدان 

بـه  . سیاست، موظف است که درباره تصرفات سیاسی دیگران اظهـار نظـر نمـوده و فتـوي صـادر نمایـد      

عبارت دیگر ، فقیه مجاز به تصّرفات سیاسی نیست امـا دربـاره نظرخـواهی الزامـی مـردم بـه خصـوص        

اکت باشد و نـاگزیر بایـد   تواند سمشروعیت و یا عدم مشروعیت تصرف دیگران در حوزة سیاست نیز نمی
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.نظرشرعی خود را بیان کند

این دیدگاه غالب در مورد آراي شیخ است، اما در این میان بزرگـانی از فقهـا و پژوهشـگران قائـل بـه      

.عدول شیخ از این دیدگاه هستند که به صورت تفصیلی در فصل دوم، به آن خواهیم پرداخت

را دولتـی ذاتـًا   شیخ، که سر سلسله  دولت مشـروطه ورنظر مشهمجتهدان مشروطه خواه به اقتضاي 

بـا مشـروطه   »غصـبیت اصـل تصـدي   «اند زیرا به اعتقاد آنـان  جائر، اما با میزان شرّ کمتر توصیف کرده

. شودکردن دولت زایل نمی

50دراینجا با توجه به موضوع پژوهش که نگاه تکمیلی به تحوالت دو مکتب نجـف وجبـل عامـل در    

اندیشـمندان دوره  ها بازگشت بـه آراي  نظریه که ریشه هاي هر دو این شودباید تصریح دارد،سال اخیر

م محمـد مهـدي  ید محمـد بـاقر صـدر و مرحـو    سآراي شهید هنگاهی بدر این خصوص،.مشروطه دارد

رگـذار در نسـل   یکـامأل تاث مسـتقل و که داراي آثار مکتوب وشمندان برجستهیگر اندیو دشمس الدین

.  لبنان وعراق می باشد، ضروري استو اجتماعی سیاسی هاي فکري،در عرصهفعال

بر مبانی شـیخ انصـاري و   یمبتنسیاسی-، عموماً بر رهیافت فقهین دو مکتبیدر اتحقیقات معاصر

با نظـارت مردمشهید صدر در آخرین دیدگاه خود نظریه خالفت.تأکید دارندآخوند خراسانی بویژه آراء 

متفکـران برجسـته اندیشـه اسـالمی     اهللا شهید سید محمـد بـاقر صـدر، از    آیت. ارایه می دهدیتمرجع

ـ 1378نظریه حکومت انتخابی بـر اسـاس شـرع را در سـال     معاصر،  االسـس  «در تعـالیم حزبـی  ق -هـ

ن وي دولت مبتنی بر نظریۀ خالفت با نظارت مرجعیت را که مقید بـه قـانو  . ابراز کرده است»االسالمیه

نامد زیرا معتقداست که شرع بر رئیس دولت و مردم به نحو مساوي سـیطره  میجمهوري اسالمیباشد،

سید محمـد بـاقر   .( دارد و هر عملی در آن یا به نص شرعی است یا به انتخاب مردم و یا براساس هر دو

علماي لبنان ایـن  شهید صدر در آخرین اثر خود به نام لمحه تمهیدیه در پاسخ به)135:ق1426صدر، 

در این نظریه بـا تفکیـک میـان مسـولیت خالفـت و شـهادت در دوران غیبـت،        . نظریه را بیان می کند

نظارت عالیه بر عهده فقیه جامع الشرایط و تصدي دولت و قوه مقننه، خالفت بـر عهـده مـردم اسـت و     
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. تایید صالحیت رییس دولت و مصوبات مجلس بر عهده این فقیه خواهد بود

به نظر او وجود دولـت و نظـام سیاسـی ضـروري جامعـه      . اندیشیدالدین به گونۀ دیگري میاما شمس

بنـابراین، چیـزي   . نـدارد ) ع(انسانی است و وجود وعدم آن ارتباط تکوینی با وجود و غیبت امام معصوم

بـه وجهـی   تواند محکوم به جور ذاتی و تحریم دائمـی باشـد، بلکـه بایـد    که براي ابد ضروري است نمی

عـدم  »اصـل اولـی  «دهد کـه  الدین، در راستاي استدالل خود توضیح میشمس. مشروعیت داشته باشد

اي هم باشد، سلطۀ متقابل مؤمنان بر یکدیگر است و اگر سلطه. مشروعیت سلطه احدي بر دیگري است

. هسـتند »لیـاء بعـض  انّما المؤمنـون بعضـهم او  «زیرا به تعبیر قرآن . االطراف استاي متساويکه سلطه

: تصـریح دارد کـه  ) ص(کند که نصوص قرآنی همچنین بر اولویـت والیـت پیـامبر   الدین اضافه میشمس

را از حیـث اولویـت بـر مؤمنـان،     ) ع(اندیشه شیعه ائمـه معصـوم  . »النبی اولی با المومنین من انفسهم«

یا ائمه معصوم، البته مسـئولیت  دانند و بدین سان، در حالت حضور پیامبرمی) ص(همانند پیامبر اسالم

اما در صورت عدم حضور ائمه و نیز فقدان دلیل استوار بر انتقال والیت معصـوم . والیت را به عهده دارند

.کنـد بر فقیهان یا کسان دیگر، البته آیـات قرآنـی مسـئولیت والیـت را بـه خـود امـت حمـل مـی         ) ع(

او اسـتدالل  . نامدمی) علی نفسهاوالیۀ االمۀ(خویشتن الدین دیدگاه خود را با عنوان والیت امت برشمس

اي روشن در راسـتاي وجـوب تأسـیس نظـام سیاسـی بـه منظـور حفـظ نظـام زنـدگی           کند که ادلهمی

از طرف دیگر در دورة غیبت با فقدان دلیل بـر والیـت فقهـاء از یـک سـو، وعـدم       . مسلمانان وجود دارد

گر، زندگی شیعه با نوعی تعـارض در عصـر غیبـت مواجـه     مشروعیت سلطه احدي بر دیگري از سوي دی

و ضـرورت  » منطقه الفراغ تشریعی«بست، فرض نوعی به نظر او تنها راه خروج از این تعارض و بن. است

به تعبیر دیگر، نیاز به سـلطۀ  . خروج از اصل اولی عدم سلطه به اندازه حاجت و نیاز در دورة غیبت است

. دیگري، به اندازه و قوارة نیاز اسـت اولی عدم مشروعیت سلطه احدي برسیاسی، مقتضی خروج از اصل

منطقـه الفـراغ   «اسـت، امـا   » فـراغ تشـریعی  «بنابراین، هر چند دولت و سلطه در دورة غیبت از مناطق 

ناچار باید در خروج از اصل اولی درمنطقه الفراغ به ه محکوم به اصل اولی عدم سلطه است و ب» تشریعی

در متیقن و مورد احتیاج جامعه غیبت اکتفاء نمود و فراتر از حاجت محکوم به عـدم مشـروعیت   اندازة ق


