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چکیده
موضوع این مقاله " فرایند شکل گیری تئوری های دولت در عصر غیبت امام معصوم" است ،که برای توصیف و تبیین
آن به مفاهیم دولت مدرن ،دولت از منظر بین المللی ،دولت نبوی ،دولت در خالفت اهل تسنن ،دولت در عصر حضور
امام معصوم وابسته است .پیامبر اسالم (ص) بعد از  ،31سال امت سازی در مکه ،اولین دولت اسالمی را بنام"دولت
نبوی" در مدینه تاسیس کرد .آنتالوژی این دولت براساس محور های :الف– معصوم بودن و عصمت داشتن در همه عمر
است .ب -دارا بودن علم الهی است .ج– منصوب شدن از سوی خدا .د -والیت داشتن بر همه مسلمین است .همچنین
کارکرد و وظایف پیامبر معصوم ،رهبری امور دین و دنیای مسلمین است که با انجام مسئولیت های دهگانه پیامیر اکرم
(ص) تحقق می یابد .و اپیستمولوژی آن تضمینی برای اثبات آنتالوژی های دولت نبوی بوده که توائم با متدولوژی
اجتهاد مبتنی بر مشی عقال نی است .اما بعد از رحلت آن حضرت بر سر جانشینی پیامبر اسالم ،دو برداشت کامال
متفاوت از مفهوم "دولت نبوی" بر مبنی موضوع شناسی ،معرفت شناسی ،روش شناسی و جامعه شناسی مختلف دو
نظریه دولت تحت عنوان )3( :دولت در"تئوری خالفت اهل تسنن" )2( ،دولت در " تئوری امامت شیعه امامیه" ،شکل
گرفت .شاخصه های دولت در تئوری امامت شیعه امامیه در عصر حضور امام معصوم ،با اندک تفاوتی ،همانند موضوع
شناسی ،معرفت شناسی ،روش شناسی و جامعه شناسی دولت نبوی است .یکی از ارکان مهم امامت شیعه امامیه غیبت
امام معصوم است .سئواالت زیادی در رابطه عصر غیبت امام معصوم مطرح است -3 .چرا امام معصومی با خصوصیات
فوق در حالی که زنده است ،از دیده ها پنهان است؟  -2فلسفه غیبت امام معصوم چیست؟  -1تکلیف مردم مسلمان
شیعه در عصر غیبت چیست؟  -4تکلیف انجام مسئولیت های دهگانه امام معصوم ،در عصر غیبت با چه کسی است؟
 -5و بطور خاص سئوال اصلی این پژوهش اینست که" :آیا فقه سیاسی شیعه امامیه در عصر غبیت امام معصوم ،تئوری
یا تئوریهایی در خصوص تشکیل دولت شیعی در عصر غیبت امام معصوم دارد؟
واژگان کلیدی :دولت ،دولت نبوی ،دولت در عصرغیبت امام معصوم.
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بخش  :1مقدمه پژوهش
 .1.1پیشینه تحقیق

عنوان این مقاله " فرایند شکل گیری تئوری های دولت در عصر غیبت امام معصوم" است .و مفهوم کلیدی آن دولت که در ارتباط
با چهار معنی دیگر از دولت است .پیابر اسالم (ص) در سال  036میالدی بعنوان آخرین پیامبر الهی مبعوث و بعد از  31سال امت
سازی در مکه  ،و  36سال مدینه سازی در سال  021میالدی ،اولین دولت اسالمی را بنام"دولت نبوی" تاسیس کرد .هستی
شناسی این دولت را قرآن و وحی تعیین می کرد( .شهیدی ،سید جعفر :3135 ،ص .)363 ،اما بعد از رحلت آن حضرت بر سر جانشینی
پیامبر اسالم ،دو برداشت کامال متفاوت از مفهوم "دولت نبوی" با موضوع شناسی ،معرفت شناسی ،روش شناسی و جامعه شناسی
متفاوت تحت عنوان مذاهب اهل تسنن و اهل تشیع امامیه شکل گرفت" .تئوری امامت شیعه امامیه" ،بعنوان یک اپوزیسیون اقلیت
همپای جریان مسلط و در بطن حاکمیت اهل تسنن قرار داشته که در طول  31قرن از تاریخ خود مبارزات عمدتا سیاسی و نظامی
(سخت افزاری) بر علیه جریان غالب حکومتی نداشته است بلکه برعکس جریان غالب اهل تسنن ،مذهب شیعه فعالیت های نرم
افزاری ،فرهنگی و دینی گسترده ای را برای حفظ تفکر و فرهنگ دینی تشیع امامیه داشته است
 .2.3بیان مسئله
عنوان در این مقاله با چند برداشت از مفهوم دولت روبرو بوده که آشنایی با آنها جهت درک بهتر "مفهوم دولت در عصر غیبت امام
معصوم" ضروری است.
 .1.2.1دولت به معنی عام

انسان یک موجود اجتماعی است و زندگی اجتماعی ا نسان بخاطر ایجاد امنیت و نظم ،نیازمند قانون و اجرا کننده قانون دارد.
ترکیب این دو ،سیستمی را بوجود می آورد ،که درعرف سیاسی "دولت" نامیده می شود .دولت یک مفهوم قدیمی (به درازای عمر
انسان) است ،البته در این مقاله "دولت مدرن" مورد نظر است که درطول پنج قرن اخیر شکل گرفته شده است (.)Kennedy, 1987
اندیشه اولیه دولت مدرن از تفکرات ماکیاولی است .او در مشهورترین اثر سیاسی اش" ،شهریار" ) ،(Machiavelli, 1975&1983آنرا
مطرح کرد .ماکیاولی با اضافه کردن" یک روح جدید رئالیسم و تجربه گرایی ،دیالوگ سیاسی سنت های کالسیک و قرون وسطی را
به اندیشه مدرن سیاسی تغییر داد (نلسون )3990 ،و (.)Jones, 1968:
 .2.2.1دولت نبوی

شیعه و سنی هر دو باتفاق قبول دارند که حضرت محمد (ص) دارای صفات و خصوصیات ویژه ای است که بخاطر داشتن آن
ویژگی ها بر همه مسلمین والیت دارد (النبی اولی بالمؤمنین  .[1] ...هستی شناسی دولت نبوی بر چهار رکن قرار دارد -3 :عصمت
یا مصونیت از گناه و خطا در همه عمر -2 ،دارا بودن علم الهی -1 ،منصوب بودن از سوی خدا -4 ،والیت داشتن بر دیگران است
( .)Jafrri, 1979والیت به معنی سلطه بر غیر است ،بحکم عقل یا شرع یا هر دو  ،در جان و مال دیگری است( .بلغه الفقیه  ،ج .)236 ،1
کسی که والیت دارد تدبیر دین و دنیای مسلمین را در اختیار دارد.
 .1.2.1مفهوم دولت در تئوری خالفت اهل سنت

تئوری خالفت اهل سنت برداشت دیگری از دولت نبوی است .فقها و متکلمین اهل سنت مانند (جاحظ ،ماوردی ،غزالی ،روزبهان
خنجی) عقیده دارند که جانشین و حاکم اسالمی ض رورتی ندارد که مثل پیامبر اسالم دارای عصمت یا مصونیت از گناه و خطا ،و
دارای علم الهی و منصوب از سوی خدا و دارای والیت بر مسلمین باشد .خلیفه فردی مسلمان است که از طریق اجماع صحابه و
چند شرایط دیگر جهت اداره امور حکومت انتخاب می شود (" )Lambton, 2002تئوری خالفت اهل تسنن" ،توانست بعنوان تئوری
غالب در طول  31قرن دولت های نیرومندی را مثل خلفای راشدین ،بنی امیه ،بنی عباس و امپراطوری عثمانی را شکل داده و در
نهایت با فروپاشی دولت عثمانی در  3924میالدی ،مجموعه کشورهای خاورمیانه (بجز ایران ) را بر محورناسیونالیسم بوجود آورد.
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 .1.2.1مفهوم دولت در عصر حضور امام معصوم

این تئوری نیز برداشت دیگری از دولت نبوی است ،که بعنوان یک اقلیت مذهبی از بعد رحلت پیامبر اسالم تحت حاکمیت خالفت
اهل تسنن حضور داشته است .فقهای شیعه عقیده دارند که شأن نبوت و امامت یکسان بوده و امام معصوم همان صفات و شرایط
پیامبر اسالم را دارد و تفاوت بین آن دو در این است امام معصوم نبوت تشریعی پیامبر اسالم را را برعهده ندارد ،در واقع هستی
شنا سی و معرفت شناسی و متدولوژی دو دولت نبوی و امامت تشیع با اندک تفاوتی ،همانند یکدیگرند .از دید علمای شیعه مصداق
جانشین پیامبر اسالم امام علی و یازده فرزند از نسل او می باشند که تدبیر اموردین و دنیای مسلمین بعد از رسول اکرم بر عهده
دارند .این تئوری نیز تحوالت مختلفی داشته است( .ر .ک .دانش پژوه  ،محمد تقی :3110 ،رساله امامت خواجه نصیر طوسی و
عالمه محقق حلی :3990 ،کشف المراد) .مفهوم دولت در تئوری امامت شیعه به دو دوره متفاوت تقسیم می شود -3 :عصر حضور
امام معصوم ،از رحلت پیامبر اسالم و آغاز امامت امام علی تا شهادت امام یازدهم (33هجری تا  = 206حدود  ، 256سال) ادامه
داشته است -2 .عصر غیبت امام معصوم ،از بعد شهادت امام یازدهم در سال  ،206هجری ،امام دوازدهم ،امام مهدی (ع) به
امامت منصوب شد .اما بالفاصله از دیده ها پنهان گردید (  .)Arjomand, 1997: 1-13اما در سال  116هجری غیبت کبری
وی آغاز شد و تا به امروز هم ادامه دارد .شیعیان امامیه منتظرند که روزی امام مهدی ظهور کند وحکومت جهانی اسالم را تاسیس
کند .از غیبت کبری امام مهدی(ع) ازسال  116هجری تا به امروز را "عصر غیبت امام معصوم" می گویند.
 .1.2.1مفهوم دولت در عصر غیبت امام معصوم

بعد از وقوع غیبت کبری امام مهدی(ع) دوره ای است که شیعیان امامیه با مسای ل بسیار پیچیده و غامض همزمان با سئواالت عمده
و مشکالت عدیده ای روبرو شدند ،که از حل همزمان آنها باهم ناتوان و عاجز بودند .این مسایل عبارت بودند از -3 :بعد از غیبت
ناگهانی امام عصر ،چالش اصلی چگونگی رجوع به امام معصوم(ع) و چگونگی تحقق مسئولیت های ده گانه ] [2آن حضرت در عصر
غیبت بود -2 .آنهم درعصری که مراجعه مستقیم به امام معصوم یا امام مهدی (ع) ،که گفته می شد دیده نمی شود و عالوه بر آن
بعداز غیبت هم نمایندگان قبلی مسئولیتی در جهت ارتباط با آن حضرت را نداشتند] -1 .[3مسلمین شیعه از یک سو اعتقاد
داشتند که تشکیل حکومت برای تنظیم اداره امور دین و دنیای مسلمین ضروری و الزم است - 4.اما کسی که می توانست دولت
تشکیل دهد و والیت داشته باشد ،که دارای چهار ویژگی (عصمت ،علم الهی ،منصوبیت و حق مرجعیت دینی ) را دارا باشد -5.ولی
امام معصومی با این خصوصیات ،در غیبت بسر می برد و امکان دسترسی به او نبود -0 .از طرف دیگر هر حکومت غیر امام معصومی،
حکومت نامشروع و جائر تلقی می شد -7.بیش از هزار سال مسلمانان شیعه مشکالت شان از این قبیل سواالت فوق بود و با این
مسایل غامض و متنوع ،مسلمانان شیعه سالهای زیادی حیران و بهت زده بودند که این پارادوکس های پیچیده را چگونه حل کنند؟.
بزرگترین شاخه شیعه اسالمی ،شیعه دوازده امامی است .که اخیرا توسعه و گسترش پیچیده اش خیلی با اهمیت و مورد توجه واقع
شده است .اگرچه ،ت قریبا غیر ممکن است همه جزئیات را در اینجا کنار هم نگه داریم ،بخاطر غیبت امام دوازدهم شیعه ،کسی که
از نظرها پنهان شده است ،و نظارت و اداره کردن این بحث بطور مختصر ،بدین طریق گفته شده که جامع ترین اعضاء جامعه شیعه
(که از نظر آشنایی به قرآن و احادیث قوانین اسالم ،سرآمد هستند) بعنوان نمایندگان مشروع و دارای استحقاق عهده دار جایگاه
خیلی مهمی می باشند و حقوق و وظایفی شامل اخذ و رسیدگی مالیات اسالمی ،انجام نماز جمعه ،اجرا احکام الهی و  ...را بر عهده
داشته که هر یک امتیاز ویژه برای امام معصوم (ع) به حساب می آید (کاظمی – موسوی .)3109 ،در اولین نگاه ،ورود طبقه علمای دین
(فقهای شیعه) ترجیحا یادآور توسعه شیعه در اسالم است .اگرچه ،طبقه علمای شیعه به کارکردهای رسمی عمومی یا سیستم
مدیریت دینی بعنوان یک دولت شیعه دوازده امامی دسترسی نداشتند .در میانه قرن دهم (میالدی) تا میانه قرن یازدهم ،سلسله
ایرانی آل بویه ]( [4حاکمانش شیعه امامیه بودند ،اما حکومت آنها اسالمی شیعی نبود) (.)Kraemer, 1992, & Akhtar, 1988
 .1.2.1ظهورمکتب اصول گرایان یا اصولی

از مسایل مهمی که شیعه با آن روبرو بود .تفکر اصولی( ،که نقطه مقابل با تفکراخباریگری یا اخباری) در میان فقهای شیعه امامیه
احیاء شد و رواج پیدا کرد " .کتب اخباری" دیدگاهی است که تصریح هایش در مورد اسالم بطور انحصاری بردانش و احادیث پیامبر

3
www.SID.ir

Archive of SID

اسالم (ص) و امامان معصوم (ع) مبتنی شده است .آنها ابزارهایی را که معموال توسط مخالفین قوی آنها (اصولی گری) در فقه
اسالمی بکار گرفته می شود را نمی پذیرند ،برای مثال (بکاربردن) عقل و برهان (در استنباط احکام اسالمی) .اخباریون اولیه در قرن
دهم میالدی نفوذ زیادی داشتند (ی عنی عصر قبل از شیخ مفید) .اما در نهایت اندیشه اصول گرایان (اولیه ،مثل شیخ مفید و سید
مرتضی علم الهدی"برادر سید رضی ،مؤلف نهج البالغه" ) بر اندیشه اخباریون غلبه یافت .از قرن یازدهم میالدی (قرن پنجم هجری،
به بعد) مسیر اصلی فقه اثنی عشری مکتب اصولی (بود) .متاسفانه بار دیگر مکتب اخباریون از اواسط عصر صفویه تا اوایل روی کار
آمدن سلسله قاجار(یعنی حدود  356سال) سر برآورده و بر حوزه های شیعی مسلط شدند( .آل غفور)3130 ،
 .1.2.1ایران در خالل سلسله قاجار ()1221 -1171

ایران در خالل سلسله قاجار ( ، 3925 -3733حدود دو قرن) با چند سناریو مختلف رو برو بود -3 .ورود اندیشه های فلسفی و
سیاسی جدید غرب به ایران و نفوذ تدریجی آن در میان اقشار مختلف ایرانی -2 .ظهور یک طبقه فرهنگی جدید ،بنام روشنفکر ،در
ایران -1 .مداخله سیاسی ،اقتصادی و نظامی غرب در ایران -4 ،قدرت یافتن فقهای شیعه اصول گرای (در اوایل قاجار) -5 ،چالش
اقتدار سلطنتی در موقعیت های گوناگون ) ،(Keddie, 2003از داخل ایران و یا کشورهای همسایه (- 0 .)Marcinkowski, 2004
همکاری و هماهنگی طبقه جدید روشنفکر و تعدادی از فقهای اصول گرایان که نتیجه آن ظهور انقالب مشروطه ایرانی است در سال
( 3960حائری -7 . )3107 ،عدم موفقیت انقالب مشروطه ،که می توانست بخوبی در بوجود آمدن نوعی،دموکراسی بومی اسالمی ،را
بخوبی هدایت کند ،که این برای گفتگوی سیاسی آن روز سودمند بود -3 .اما سرانجام آن به (دیکتاتوری) پادشاهی (پدر و پسر)
سلسله پهلوی منجر شد .در خالل رژیم پهلوی (تا 3979میالدی) روحانیون شیعه بطور افزاینده ای از جامعه و (امور سیاسی) کناره
گرفته بودند (حامد الگار.)2663 ،
 .7.2.1ظهور دولت مدرن لیبرالیسم

کالسیک در غرب :در پانصد سال اخیر تحوالت بزرگی در غرب در زمینه های فکری و فلسفه سیاسی ،انقالبات سیاسی ،اجتماعی،
صنعتی رخ داد که سبب گذار همه ابعاد زندگی مردم اروپا و غرب از موج یک به موج دوم گردید ،که یکی از جلوه های آن
تغییرشکل و محتوای حکومت های استبدادی خودکامه به دموکراسی های مردمی در مغرب زمین بود.
 .2.2.1ظهور مفهوم دولت از منظر روبط بین المللی

بعد از عهدنامه وستفالی در سال  ،3043پدیده جدیدی در روابط بین الدولی اروپا رخ داد که سرآغاز اقدام جمعی دولت های
مستقل در تدوین و پیگیری تحقق منافع جمعی و سیاست خارجی کشورهای اروپایی برای اولین بار شد .امروزه این پدیده تحت
عنوان اصول و قواعد و این اقدام جمعی کشورها در صحنه روابط بین المللی بر کشورها اثرگذار است .طبیعی است که تئوریسین
های دولت اسالمی ،در تدوین نظریه های دولت این پدیده را مد نظر خواهند داشت .بازجویی در دیدگاه های فقهای شیعه بر روی
تئوری های دولت در عصر غیبت امام معصوم و وجود احتمالی تئوری های دولت را در تاریخ بس طوالنی فقه شیعه نشان می دهد.
با یک چشم انداز از موضوع تئوری های دولت ،محقق تالش می کند که یک پاسخی با توجه و اشاره ای به سوال زیر داشته باشد.
 .1.1سوال پژوهش

آیا فقه سیاسی شیعه امامیه در عصر غیبت امام معصوم تئوری یا تئوری هایی در مورد دولت دارد؟ اگر دارد ،تئوری هایی دولت
اسالمی در عصر غیبت امام معصوم(ع) چیستند؟
 .1.1روش تحقیق

روش در این پژوهش بر اساس تحلیل محتواست .در این روش آثارفقهای شیعه و تحلیل آنان را از آثار بجا مانده ی فقهای شیعه در
مورد "دولت شیعی" مورد بررسی قرار می گیرد.
سئواالت پژوهش
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شکل شماره  – 1نگرش و کارکرد  -تکنیک تحلیل

 .1.1چارچوبه های مفهومی تحقیق

چارچوبه های مفهومی این پژوهش بر اساس فلسفه سیاسی ،کالم سیاسی  ،فقه سیاسی ،اندیشه سیاسی ،و بررسی تاریخی خواهد
بود.
 .1.1ویژگی های این تحقیق

در این مقاله مفهوم  ،برداشت و حوزه اختیارات دولت در عصر غیبت امام معصوم با در نظر گرفتن نقاط عطف عمده تاریخ شیعه و با
شاخصه ها و هستی شناسی ،معرفت شناسی و متدولوژی و کارکرهای دولت در عصر حضور امام معصوم ،مورد بررسی قرار گرفته
است .بعض محققین فرض می کنند که مفهوم "والیت فقیه" و مفهوم "دولت شیعی در عصر غیبت" ،در طول تاریخ گذشته،
همزمان پدید ار شده است؛ اگرچه به نظر می رسد که آنها جدای از یکدیگرند .این پژوهش تاثیر مکتب اصول گرای شیعی را در شکل
گیری ،معنی ،حوزه اختیارات والیت فقیه و نیز شکل گیری تئوریهای دولت شیعی را نشان می دهد که اصوال از مکتب اخباری گری
شیعی مفاهیم فوق و والیت فقیه و شکل گیری تئوریهای دولت شیعی بر نمی تابد .در این تحقیق ،دو تئوری اصلی دولت شیعی
بطور واضح و روشن از هم متمایز شده اند.
 .1.1اهمیت تحقیق

اسالم دومین دین در دنیاست که ( )%35جمعیت مسلمان ] [5جهان شیعه هستتند .اکثریت شیعیان جهان شیعه اثنی جعفری
بوده و بیشترین آنها متمرکز در ایران می باشند ( .حدود  )%96جمعیت ایران شیعه اند .جمهوری آذربایجان ( ،)%75کشور عراق بین
 %06تا  ،) %05و همچنین کشور بحرین ( .) %06در لبنان ترکیب جمعیت آن ()%46شیعه اثنی جعفری دارد ،که آنها بزرگترین گروه
مذهبی دراین کشورند .گذشته از این که اقلیت های بزرگی از جمعیت شیعه امامیه در کشورهایی مثل :قطر ( ،) % 26افغانستان
(حدود  ،) % 39پاکستان حدود ( ) % 26خصوصا در الهور پاکستان ،کشور تاجیکستان حدود ( % 5جمعیت اش) شیعه اند .در
هندوستان خصوصا در شهرهای ( )Oudh – Lucknow , Hyderabad , Deccanجمعیت شیعه پراکنده اند .همچنین در کشمیر ،و در
مناطق خاوری تولید نفت خلیج فارس و مناطقی از عربستان حدود ( )%33جمعیت شیعه زندگی می کنند .و با توجه به واقعیت های
مفروض و سقوط غیر منتظره "جزیره با ثبات" در خاورمیانه ] [6و تاسیس جمهوری اسالمی ایران ( 3979میالدی) ،حادثه با اهمیت
در تاریخ (هزار ساله شیعه) در نظر گرفته می شود .بنابراین خیلی از متفکرین علوم سیاسی خارجی و داخلی عالقه مند شده اند که
فهم عمیق تری از این پدی ده جدید سیاسی در ایران را داشته باشند .اگرچه ،یک شکاف عظیمی از دانش و اطالعات وجود دارد و
بنابراین،تحقیق در مورد مفهوم و تئوری دولت از دید گاه فقها و دانشمندان شیعه یک نیاز روز جهان مدرن می باشد .پرکردن این
شکاف دانش و اطالعات و بر پایه این پیش شرط ،عنوان این تحقیق می تواند قابل مطالعه مقایسه ای با مفهوم دولت از دیدگاه
لیبرالیسم باشد .ارائه دادن این پژوهش در حد مقاله تحقیقی ،یک تالشی برای گسترش دادن دانش در مورد دولت از دیدگاه شیعه
اثنی جعفری است.
 .7.1هدف پژوهش

هدف این مقاله بررسی و مطالعه و چگونگی "فرایند و شکل گیری تئوری های دولت درعصر غیبت امام معصوم" است .آیا فقه
سیاسی شیعه ،تئوری یا تئوری هایی در مورد دولت اسالمی شیعه دارد یا خیر ،و اگر پاسخ مثبت است این تئوری های دولت شیعه
در عصر غیبت امام معصوم (ع) چه هستند.
 .2.1مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

برای سهولت ،ادبیات پیشین پژوهش با طبقه بندی زیر تقسیم شده است:
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 .1.2.1ادبیات و نوشته های فقهای بزرگ شیعه (در خصوص دولت شیعی) از (غیبت کبری 219،تا  1199م)

در شش قرن اولیه بعد از عصر غیبت کبری فقهای شیعه مجموعه گردآوری شده و کتاب مستقلی در خصوص حکومت اسالمی در
عصر غیبت ارائه نداده اند .در این مدت طوالنی بیشتر کار آنها تدوین فقه فردی است .کمتر به فقه و احکام اجتماعی اسالم توجه
کرده اند( .زنجانی .)3937 ،فقهای شیعه (این دوره ) ،در باره دولت شیعه و والیت سیاسی فقیه در عصر غیبت امام معصوم(ع) سخنی
نگفته اند.
 .2.2.1ادبیات پژوهش فقهای برجسته شیعه از ( 1199تا  1799م)

در این دوره شاهد رسمی شدن مذهب شیعه در ایران توسط دولت صفوی بوده که منجر به جمع آوری دائره المعارفی از احادیث
شیعی مثل "بحار االنوار مجلسی" شد .در این دوره توجه علماء و فقهای شیعه به احکام اجتماعی و سیاسی بیش از دوره اول است.
منتها این توجه بدان معنی نیست که آنها منابع مستقلی در مورد دولت شیعی در عصر غیبت تدوین کرده باشند ،اگرچه محدوده
اختیارت فقیه شیعی را در حد والیت خاصه گسترش داده اند .و در نتیجه تالیفات سیاسی و اجتماعی هم در همین محدوده است.
 .1.2.1ادبیات پژوهش فقهای شیعه از ( 1799تا 1219م) :با مطرح شدن اندیشه های تمدن غرب در ایران و ظهور انقالب مشروطه

تالیفات بسیارزیادی از سوی فقهای بزرگ شیعه چه بصورت سلبی ( مثل آثار شیخ فضل اهلل نوری در مورد حرمت مشروطه) و چه
بصورت اثباتی (مثل آثار عالمه نائینی و شیخ محمد اسماعیل محالتی در وجوب مشروطه ) سخن گفته اند (رسایل مشروطیت،
زرگری نژاد :حدود  ،33رساله از علمای شیعه را جمع آوری کرده است).
 .1.2.1از عصر مال احمد نراقی به بعد (از  1719میالدی) طرح مبحث "والیت اجتماعی فقیه"

برای اولین بار در تاریخ شیعه در یکی از دورس خارج حوزه های علمیه مطرح گردید ،ومخالفین و موافقین علمای و فقهای شیعه در
مورد " والیت اجتماعی فقیه نظرات خود را در کتاب های فقهی خود بیان می کردند .دراین مقطع تاریخی حجم آثار احکام اجتماعی
در آثار بجامانده فقهای شیعه بنحو چشمگیری افزایش می یابد .اما هنوز مباحث والیت سیاسی و تاسیس حکومت دینی در دستور
کار فقهای شیعه نیست.
 .1.2.1ادبیات پژوهش فقهای شیعه از ( 1219تا 1212م)

آیت اهلل خمینی اولین فقیه شیعه در ده قرن اخیر پس از غیبت کبری امام معصوم(ع)می باشد که مباحث مربوط به تاسیس دولت
اسالمی (یا حکومت والیت فقیه جامع الشرایط را در درس های خارج خود آغاز کرده است .او برای اولین بار در تاریخ هزار ساله
شیعه بحث والیت سیاسی و زعامت فقیه را مطرح کرد.
 .1.2.1بعض ادبیات پژوهش غیر فقهای شیعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی از (  1279تا )2991

بعد از شکل گیری جمهوری اسالمی بطور فزاینده ای دهها کتاب توسط فقها و مدرسین حوزه علمیه در خصوص دولت اسالمی و
والیت فقیه تألیف شده است .منتها چارچوب ومحتوای همه آنها تقریبا یکسان وهمه آنها بر پایه دیدگاه " والیت انتصابی فقیه"
آیت اهلل خمینی است .فقهای شیعه برهبری آیت اهلل حسینعلی منتظری از دیدگاه " والیت اانتخابی فقیه" حمایت می کنند.
 .1.2.1ادبیات پژوهش غیر فقهای شیعه

در سی ساله اخیر بعد از پیروزی انقالب اسالمی ( ،:)2991 – 1279مؤسسه های تحقیقاتی حوزوی زیادی ،در امر تدوین مقاالت و
تآلیفات در باره حکومت اسالمی و والیت فقیه بوجود آمده است .عالوه بر آن اساتید زیادی از دانشگاه از قبیل داود فیرحی ،محسن
کدیور ،حمید عنایت و  ...با سبک آکادمیک در باره حکومت اسالمی و والیت فقیه تالیفاتی دارند.
 .7.2.1منابع منتشر شده توسط مستشرقین در مورد دولت اسالمی بعد ار پیروزی جمهوری اسالمی

کتاب هایی نیز توسط مستشرقین غربی در مورد فقه سیاسی و دولت شیعی و والیت فقیه نوشته شده است .در این تحقیق نیز  ،از
این سری کتب ها استفاده شده است در بخش منابع انگلیسی به بعض نمونه ها اشاره می شود:
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بخش  :2فرایند شکل گیری دولت اسالمی -شیعی در عصر غیبت امام معصوم (ع)
عصر غیبت شیعه حدود بیش از هزار سال قدمت دارد .موضوع اصلی این پژوهش" بررسی و چگونگی دیدگاه فقهای شیعه در
طول هزار سال اخیردر باره "مفهوم دولت در عصر غیبت " در شیعه می باشد .در این دروه طوالنی نقاط عطف مهمی در تاریخ
شیعه روی داده که هر یک تاثیراتی را بر روی درک و تلقی"مفهوم دولت در عصر غیبت امام معصوم (ع)" و بر دیدگاه فقهای شیعه
گذاشته است .این پژوهش ناگزیراست جهت سهولت کار این دوره طوالنی را بر محور نقاط عطف و وقوع رخدادهای مهم دسته
بندی کرده تا در هر مرحله دیدگاه فقهای شیعه را در مورد مفهوم دولت را از دید فقهای شیعه کشف واستخراج کند .نفاط عطف
مهم تاریخ هزار ساله از عصر غبیت کبری امام مهدی (ع) از (  3979تا 956م ) عبارتند از
( .3تحول مفهوم دولت) از غبیت کبری امام مهدی(ع) تا فروپاشی خالفت عباسی ( 956 -3256م=حدود  ،166سال)
( .2تحول مفهوم دولت)از فروپاشی خالفت عباسی تا تاسیس سلسله صفوی ( 3256تا  ،3566میالدی حدود  ،166سال)
 ( .1تحول مفهوم دولت) از تاسیس سلسله صفویه تا سلسله قاجار ( 3566تا  ،3366م= حدود  ،166سال ) :
( .4تحول مفهوم دولت) از تاسیس سلسله قاجار تا تاسیس سلسله پهلوی (،3926 -3776م = حدود  356سال):
( .5تحول مفهوم دولت) از ابتدا تا انقراض پهلوی و ظهور انقالب اسالمی (3926تا  3979م)
( .1.2تحول مفهوم دولت ) از غبیت کبری امام مهدی (ع) تا فروپاشی خالفت عباسی () 219 -1219
 .1.1.2غیبت امام معصوم و ضرورت پدیده ای بنام عصر غیبت

غیبت امام معصوم یکی از مبانی مهم کالم سیاسی شیعه در "تئوری امامت" است .غیبت امام معصوم یعنی چه؟ غیبت امام معصوم
یعنی اینکه امام مهدی (امام دوازدهم شیعه) بعد از رحلت امام یازدهم ،مسئولیت و بار امامت شیعه را برعهده گرفت .اما بالفاصله از
دیده ها پنهان شد .او چها ر نماینده بترتیب و در مدت  ،76سال انتخاب کرد  .در واقع  ،آنها نمایندگان آنحضرت در عصر غیبت
صغری رابط بین او و شیعیان جهت رفع مشکالت شیعیان بودند .وقتی آخرین نماینده از دینا رفت ،ایشان دیگر نماینده ای به مردم
معرفی نکرد ،در واقع غیبت کبری وی آغاز شد (116هجری951 /میالدی).
امام مهدی (ع)  -3دارای عصمت ،علم الهی و منصوب از جانب خداست - 2 .در نتیجه او بخاطر داشتن این سه خصوصیت ،بر همه
مسلمین والیت خواهد داشت -1 .و نیز بخاطر داشتن والیت جانشین پیامبر اکرم (ص) بوده و مسئولیت رهبری دین و دنیای همه
مسلمین را بر عهده دارد -4 .شیعه عقیده دارد که نیاز جامعه به والیت امام معصوم یک نیاز دائمی است و مسلمین در همه زما
نها و همه مکان ها به والیت امام معصوم نیاز دارند .لذا خداوند دوازده امام معصوم را برای ادای این مسئولیت تعیین کرده است.
 -5یازده امام معصوم با حضور خود ،وظایف خودشان را در شرایط زمانی و مکانی مختلف انجام داده اند و از این جهان رحلت کرده
اند  -0اما آخرین آنها  ،امام مهدی است ،حی و زنده ،اما غایب است (و از عمر آن حضرت حدود 3335سال می گذرد) –7 .امام
مهدی در آغاز غیبت کبری خود به مردم پیام داد  ،روزی که خدا به من اجازه دهد به میان مردم باز خواهم گشت ،و حکومت
جهانی عدل اسالمی را تاسیس خواهد کرد .در رابطه با مسئله غیبت امام عصر (امام مهدی) سئواالت مهمی مطرح است .یک
سئوال مهم و اساسی این است که چه ضرورتی و چرا امام معصومی که زنده وحی است و وجود او برای جامعه اسالمی حیاتی است،
از دیده های مردم پنهان می شود؟ چرا امام معصوم (ع) وظایف (دهگانه ) خود را رها کرده و ازدیده ها پنهان شد؟ فلسفه غیبت
امام معصوم چیست؟ چرا خداوند ،امام معصوم را که مورد نیاز جامعه است ،در پس پرده غیبت قرار داده است؟ به عبارت دیگر
فلسفه غیبت امام معصوم ،علی رغم نیاز جامعه به رهبری و والیت امام معصوم ،چیست؟
از شیخ مفید (از فقهای بزرگ شیعه در قرن سوم) سئوال می کنند که چرا خداوند امام عصر را درپشت پرده غیبت قرار داده است؟
او پاسخی می دهد ،که قابل تأمل است .شیخ مفید پاسخ می دهد که برای این که عامه مردم عصر آن حضرت از ایشان حمایت
نکردند ،لذا خداوند آخرین حجت خود را نگه داشت و او را از انظار مخفی کرد" .بر مبنی پاسخ شیخ مفید ،آیا این فرض صحیح
است که بگوئیم ،زمان ظهور امام عصر وقتی است که "عامه مردم" با افکار و طرح برنامه های ایشان آشنا باشند و از ایشان حمایت
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کنند؟ در این صورت فلسفه غیبت امام معصوم چیست؟! آیا فلسفه غیبت به این خاطر نیست که مردم خودشان به آن درجه از
رشد عقلی برسند و خودشان از صمیم قلب راه درست هدایت را انتخاب کنند! در واقع  ،این مردم زمانه هستند که از شناخت امام
و راهنمای خود در غیبت هستند .سئوال مهم دیگر این است که تکلیف مسلمین در فاصله غیبت تا ظهورامام مهدی چیست؟ شیعه
امامیه ،بیش از هزار سال است که با یک سری معضالت و سئواالت مهم (درونی و بیرونی) روبرو است .خیلی از این سئواالت
پاسخش روشن و قطعی نیست.
از یک سو شیعیان عقیده دارند ،که رهبری مسلمین حتی درعصرغیبت باید با والیت امام معصوم ،دارای علم الهی ،منصوب از سوی
خدا باشد .ولی از سوی دیگرمردم به خاطر فلسفه غیبت ،به همین امام معصوم دسترسی ندارند .امام معصوم با داشتن والیت یک
شخصیت ویژه است .اما از آغازغیبت کبری همه مسئولیت ها و مناصب ( بجزء دو موضوع) ،متوقف شده است .اجماع مطلق فقهای
شیعه فقط بر روی مسئله صدور فتوا و در صورت توانائی قضاوت بین مسلمین است .که آن هم بر عهده فقیه جامع الشرایط می
باشد .تکلیف بقیه مسئولیت های (دهگانه) دیگر امام معصوم روشن نیست .سئواال اینست که وظایف مسلمین درعصر غیبت
چیست؟ آیا حکومت مشروعی در عصر غیبت می تواند وجود داشته باشد؟ آیا مسلمین از داشتن حکومت مشروع دردوره غیبت
محروم هستند؟ آیا افراد غیر فقیه می توانند حکومت تشکیل دهند؟
با طوالنی شدن دروه غیبت امام معصوم  ،پیروان شیعه امامیه برای یافتن پاسخ های سئواالت فوق الذکردر فکرچاره جوئی بودند .اما
آنها با چندین چالش بزرگ روبرو بودند .از یک طرف دیگر ،شیعه درمواجه با چالش های خارجی بود .شیعه امامیه از همان ابتدای
تشکیل "خالفت تسنن" در اقلیت بود.اقلیتی که شالوده ها ،دالیل ،و ارکان اساسی فقه سیاسی اش با فقه سیاسی حکومت غالب و
اکثریت خالفت تسنن بشدت ناهمسان بود .شیعه امامیه حتی در شیوه ونوع مبارزه با حکومت غالب با مخالفین فعال (مثل خوارج ،
زیدیه  ،حتی بعض اوالد بنی حسن ،و اسماعیلیه) مشکل داشتند .آنها بیشتر مبارزات سخت افزارانه با خالفت تسنن را داشتند ،در
حالی که نوع مبارزه شیعه امامیه ( چه در عصر حضور و چه در عصرغیبت امام معصوم(ع)) بیشترمبارزات نرم افزاری و فرهنگی بود .و
مبارزات سخت افزارانه از منظر توده های مردم مخالف حکومت تسنن (آن عصر) بیشتر خریدار داشت تا مبارزات نرم افزاری و
فر هنگی .این چالش ها زمانی به نقطه اوج رسید ،که امام معصوم (ع) آنها نیز در غیبت بسر می برد .مردم شیعه (مثل عصر حضور
امام معصوم) ارتباط مستقیم یا از طریق نمایندگان قبلی ،با امام معصوم (ع) را نداشتند .از یک سو می بایست انواع زخم زبان
مخالفین (بزرگ و کوچک) و شماتت های آنها را تحمل کنند ،و از همه مصبیت آورتر این بود ،که تنها "مرجعیت دینی" آنها در
دسترس شان نبود ،و واقعا حیران و سرگردان و سردرگم بودند که راه حل مشکالت و پاسخ سئواالت (ریز و درشت) خودرا چگونه
پیدا کرده و چگونه دوری امام معصوم(ع) خود را تحمل کنند.
مردم شیعه (بعد از آغاز عصر غیبت کبری) بطور طبیعی بهمان نمایندگانی که قبل از غیبت امام معصوم (ع) مرجع تماس آنها بوده،
رجوع می کردند .آنها هم بهت زده از غیبت ناگهانی امام معصوم (ع)خود همانند سایر مردم شیعه سردر گم و حیران بودند .مردم
شیعه در انتظار هر چه زودتربازگشت امام خود لحظه شماری می کردند .سال ها از غیبت امام معصوم (ع) گذشت ،بتدریج
نمایندگان قبلی امام معصوم (ع) مرجع امور مردم شیعه شدند .محدثین ،راویان احادیث نبوی و ائمه معصومین (ع) رو به افزایش
نهادند ،آنها جهت حل مسئله " مرجعیت دینی" احادیث اهل بیت را برای مردم نقل می کردند .مردم هم تکلیف و مسائل خود را (تا
حدودی) از آن احادیث استنباط می کردند .محدثین بزرگ هم کتاب های حدیث موثق را مثل (اصول کافی و من الیحضر الفقیه و
 ) ...جمع آوری و در اختیار مردم شیعه گذاشتند .با طوالنی شدن عصر غیبت و تغییر مقتضیات زمان بعض از محدثین متوجه شدند
که " مرجعیت دینی" و پاسخ گویی به نیازهای دینی مردم شیعه تنها با دو منبع قرآن و احادیث بدست نمی آید .گاهی از اوقات
باید عقل سلیم را هم باید در استنباطات دینی بکار گرفت .ولی در مقابل این دسته از محدثین ،کسانی بودند که بشدت با دخالت
عقل بشری بعنوان منبع سوم مخالف بودند .در نتیجه دو مکتب اصولی( آنها که برای استنباط احکام دینی از سه منبع قرآن و
احادیث و عقل بشری استفاده می کردند) و مکتب اخباری( آنها که برای استنباط احکام دینی از دو منبع قرآن و احادیث استفاده
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می کردند) ،بوجود آمد( .ر .ک  .آل غفور محسن )3137 ،یکی از چالش های داخلی ناهمخوانی سخت گیرانه دو مکتب اصول گرایی و
اخباری گرایی نسبت بهم (در مورد چگونگی اسنتباط احکام اسالم ) بود (.)Shiite Encyclopedia, 1999
این عصر معروف به شکل گیری و تاسیس مرکزیت و مطالعات فقه شیعه شده ] [7و (حوزه های علمیه شیعی) توسط اصول گرایان
اولیه شیعه برهبری شیخ مفید به بعد است که در شهر نجف عراق تاسیس شده است .البته در میانه قرن دهم تا میانه قرن یازدهم،
سلسله ایرانی آل بویه تاسیس شد .آل بویه با مکتب اصول گرایان ،اصولی ،و فقهای شیعه همکاری خوبی داشتند در نتیجه فرهنگ
و شعائر مذهبی شیعه امامیه احیاء شد و رواج پیدا کرد ( آل بویه حاکمانش شیعه امامیه بودند ،اما حکومت آنها اسالمی -شیعی
نبود) (.)Kraemer, 1992 & Akhtar, 1988
( .2.2تحول مفهوم دولت) از فروپاشی خالفت عباسی تا تاسیس سلسله صفوی ( 1219تا  1199میالدی سال)
 .1.2.2خاتمه خالفت عباسی

حدود سال ( 056هجری ،3256 ،م) مغوالن به حکومت  ،566ساله خالفت عباسی خاتمه دادند  .این دوره با حکومت سیصد ساله
مغوالن و گورکانیان همراه است .آنها دغدغه دینی نداشتند (درست بر خالف دوره حاکمیت حالفت تسنن) ،لذا نسبت به ترویج
مذا هب مختلف روش تساهلی در پیش گرفتتند .و این فضای تنفسی مساعدی برای رشد و گرایش مردم به شیعه امامیه را فراهم
کرد .علمای شیعه حله از این فرصت استفاده کرده و فقه شیعه را بسبک نوینی پایه ریزی کرده (بطوریکه فقه شیعه امروزی هم بر
آن پایه تفکرات آنان قرار دارد).
 .2.2.2تدوین کالم شیعه امامیه

از تحوالت مهم ،تدوین کالم شیعه امامیه در این عصر است .برای اولین بار در تاریخ شیعه ،کالم شیعه در خصوص "امامت"
توسط نام آورترین و مهمترین متکلم شیعه "خواجه نصیرالدین طوسی" شکل می گیرد .او والیت امام معصوم را هم شأن والیت
نبوت پیامبر اسالم (ص) دانسته و برای اثبات والیت امام معصوم از نظریه " لطف" که همان نظریه ی اثبات والیت نبوت پیامبران
است ،استفاده می کند .شاید بتوان گفت تالش عمده فقهای و متکلمین شیعه این عصر اثبات "نظریه امامت شیعه امامیه" در مقابل
نظریه غالب رقیب یعنی نظریه خالفت تسنن بود .و اثبات نظریه امامت شیعه مقدم بر اثبات دولت در عصر غیبت امام معصوم است.
به هر حال از وظایف (دهگانه امام م عصوم)؛ مهمترین وظیفه فقهای شیعه درخالل شش قرن اول بعد از غیبت امام معصوم عبارت
بود از ) 3( :همه فقهای شیعه به اتفاق عقیده داشتند که والیت فتوا (یعنی استنباط احکام اسالم و اعالم آن به شیعیان) از وظایف
قطعی فقهای شیعه است )2( .والیت قضاء و نیز والیت اجرای حدود الهی از دیدگاه بعض فقهای شیعه جمله اختیارات عالمان جامع
الشرایط شیعه محسوب می شدند .البته در صورت توانایی فقیه و(مراجعه مردم به آنها و نبود خطرات و مفسده برای مردم و فقیه
شیعه) )1( .از جمله اختیارات فقهای شیعه در این دوران دریافت و هزینه مالیات های اسالمی (خمس و سهم امام معصوم ) بود .
 .1.2.2جمع بندی دیدگاه فقهای شیعه در شش قرن اول غیبت امام معصوم در مورد تاسیس دولت اسالمی

در مجموع این شش قرن اول تاریخ شیعه را عصر تدوین فقه فردی شیعه نامگذاری کرده اند .در نتیجه فقه اجتماعی شیعه و
مباحث مربوط به تاسیس و اداره حکومت کمتر مورد توجه فقهای این عصر بوده است .نظریه غالب فقهای شیعه در این شش قرن
در مورد دولت شیعی این بود که تاسیس هر نوع حکومت مشروع واسالمی منوط به حضور امام معصوم(ع) است ،و در حال حاضر
این امام معصوم هم در غبیت بسر می برد .از سوی دیگر تاسیس هر نوع حکومت غیر امام معصوم هم غیر شرعی است .
 ( .1.2تحول مفهوم دولت) از تاسیس سلسله صفویه تا سلسله قاجا ر ( 1199تا )1799

بعد از حکومت ( 166ساله) مغوالن ،دنیای اسالم به سه دولت بزرگ تجزیه شد .شرق دنیای اسالم از بین النهرین خراسان بزرگ تا
شمال هندوستان به ازبک ها و نوادگان گورکانی رسید .میانه دنیای اسالم از افغانستان تا بین النهرین عراق و از جنوب تا خلیج
فارس توسط امپراطوری صفویه تصرف شد .و غرب دنیای اسالم از آناطولی تا (خاورمیانه بدون ایران) تحت تصرف امپراطوری تسنن
عثمانی قرار گرفت.
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یک رویداد مهمی که در تاریخ فقهای شیعه امامیه رخ داده است ،تاسیس شدن امپراطوری صفویه است ،که یکی از مهمترین سلسله
های حکومتی در ایران است .آنها حکومت بر یکی از بزرگترین امپراطوری های ایرانی را آغاز واز وقتی که غلبه پیدا کردند ،اعالم
شد که شیعه امامیه دین رسمی ایران این امپراطوری است.لذا آمیختگی دین و حکومت در این عصربا تاسیس دولت صفویه
( ،3722 -3563میالدی) به اوج رسید .عصر صفویه یک دوره ای اس ت که نشان از یک تغییر خیلی مهم درتاریخ شیعه امامیه (و
تغییر در مفه وم و برداشت از دولت در عصر غیبت) وتاریخ ایران است .تحت حفاظت دولت صفوی ،دانشمندان شیعه امامیه ،برای
اولین بار در تاریخ شیعه ،تشویق شدند که با هم جمع و متصل شوند به مدیریت و تنظیم نظامنامه برای شاهان بپردازند (کتاب
دستور الملوک ] .)Minorsky. 1980( ) [8به این دلیل ،فقهای شیعه امامیه یک جزء مدیریت و شریک در اداره کشور بودند ،از قبیل
تصدی قضاوت دینی ،و غیره .اگرچه ،ویژگی قابل توجهی که کامال نمی توان در اینجا با دقت شرح داد ،این است که حاکمان صفوی
یک سیستم قانونی مدیریت شبیه دنیوی شدن موازی را تاسیس کردند بهمان روشی ،که با جزئیات بیشتر در کتاب آئین نامه برای
ملوک شرح داده شده بود .ظاهرا این بخاطر نگه داری و چک کردن فقهای شیعه انجام شده بود.
تاکید این نکته مهم است که (نحوه مشارکت فقهای شیعه در مدیریت کشور) ،برعکس فقهای اهل سنت (هم قطاران فقهای شیعه)
است ،فقهای شیعه امامیه کامال (از نظر مالی) مستقل از دولت بودند زیرا که آنها مسئولیت دریافت و هزینه مالیات های اسالمی را
(از مسلمانان شیعه) بر عهده داشتند .از عصر صفویه به بعد (روحانیون و فقهای شیعه) پشتوانه های مالی مستقل ،آنها را قادر می
ساخت که بر روی پای خود ایستاده و استقالل سیاسی داشته و می توانستند صدای شان را هر وقت که الزم بود (بعنوان اعتراض)
بلند کنند .عالوه بر این که  ،عصر صفویه دوره (احیاء) فلسفه اسالمی است و حضور فیلسوفان برجسته اسالمی که "حکیم" نامیده
می شدند همانند "میر داماد 3013 ،یا  )3012و فیلسوف مهم و قابل توجه "حکیم مال صدرای شیرازی (( )3045-3572نگاه
کنید :حسین نصر.)3997 ،
 .1.2تحول مفهوم دولت شیعه بعد از شکل گیری سلسله صفویه

تحول مهمی که در رابطه با "مفهوم دولت" در فقه شیعه امامیه در این مقطع تاریخی بوجود آمد،این بود که دیدگاه سلبی فقهای
شیعه ( حداقل فقهای شیعه لبنان و جبل آمل و بحرین و یمن) در مورد عدم مشروعیت تاسیس دولت شیعی (غیر امام معصوم) به
کناری گذاشته شد ،و یک نوع تفکر نیمه اثباتی مشروعیت تاسیس دولت شیعی (غیر امام معصوم) عمال مورد تأیید فقهای شیعه
قرار گرفت .چون فقهای شیعه به حمایت شاها ن صفوی شیعه جهت گسترش مذهب شیعه و نیز شاهان صفوی به حمایت علماء و
فقهای شیعه جهت مشروعیت بخشی خود نیاز داشتند.
با تقسیم مسئولیت اداره امور دینی و دنیوی امام معصوم (ع) و واگذازی مسئولیت اداره امور دینی به علماء و فقهای شیعه نیز
واگذازی مسئولیت اداره امور دنیوی به شاه شیعه صفوی ،داده شد و در نتیجه وحدت مسئولین دین و دولت بین علمای شیعه و
دولت صفوی برای اولین بار در تاریخ شیعه شکل گرفت .ثمره این وحدت دین و دولت چند چیز مهم شد -3 :هویت ملی ایران
تقریبا بعد از هزار سال دوباره احیا و به منصه ظهور رسید  -2ظهورو پیدایش طبقه گسترده علما ء ،متکلمین ،فالسفه ،محدثین
بزرگ،مفسرین قرآن و خصوصا فقهای شیعه در ( 466ساله) اخیر در ایران شد ،بطوریکه نسل علمای شیعه امروز ایران  ،در ادامه
همان وحدت مسئولین دین و دولت بین علمای شیعه و دولت صفوی می باشد - 1 .یکی از دیگر از تحوالت مهم در رابطه با "
مفهوم دولت"  ،ظهور یک انقالب اجتماعی آرام و شیعه شدن مردم ایران و آشنا شدن آنها با فرهنگ اسالمی و شیعی است .تا قبل
از آن اکثریت والیات ایران اه تسنن بودند.
در این دوره شاهد رسمی شدن مذهب شیعه در ایران توسط دولت صفوی و تالش علمای شیعه امامیه جبل عامل لبنان و یمن و
بحرین در امور زیر است -3 :تربیت و آموزش علما وفقهای بزرگ ایرانی تبار -2 ،ایجاد یک انقالب اجتماعی بزرگ شیعی در ایران،
 -1جمع آوری دائره المعارفی از احادیث شیعی مثل " بحار االنوار مجلسی" .)4( .در این مقطع تاریخی یک نوع تقسیم کار در
مورد وظایف و مسئولیت های امام معصوم بین فقهای شیعه و سلطان مسلمان شیعه بصورت عملی محقق می شود .بدین معنی که:
مسئولیت امور شرعیه (تحت عنوان والیت خاصه فقهای شیعه) به علما و فقهای شیعه سپرده می شود .واز سوی دیگر مسئولیت

01
www.SID.ir

Archive of SID

امور عرفی و سیاسی بر عهده شاهان مسلمان شیعه قرار می گیرد .)5( .در این دوره توجه علماء و فقهای شیعه احکام اجتماعی و
سیاسی بیش از دوره اول است .منتها این توجه بدان معنی نیست که آنها منابع مستقلی در مورد دولت شیعی تدوین کرده باشند،
اگرچه محدوده اختیارت فقیه شیعی را در حد والیت خاصه گسترش داده اند .در نتیجه تالیفات هم در همین محدوده است.
( .1.2تحول مفهوم دولت ) از سلسله قاجار تا سلسله پهلوی( 1179تا  ،1229میالدی)

این دوره اتفاقات کیفی و کمی م همی در فقه سیاسی شیعه و مفهوم دولت شیعی در عصر غیبت امام معصوم (ع) رخ داده است (که
در مجموع بیش از تحوالت نه قرن تاریخ گذشته شیعه امامیه است) که هریک از آن نقاط عطف ،تاثیرات خاص خود را داشته و
تاثیرات مهمی بر مفهوم دولت از دید فقهای شیعه می گذارند .نقاط عطف مهم این دوره کیفی عبارتند از:
 .1.1.2پیروزی مکتب اصول گرایی شیعه امامیه

از وقایع بسیار تلخ و ویرانگر دوران ،حاکمیت تفکر اخباریگری شیعی بر حوزه های علمیه شیعی بود ،که از نیمه عصر صفوی تا
اوایل عصر قاجار ادامه داشت .اما پیروان مکتب اصول گرایی شیعه امامیه ،برهبری فقیه بزرگ شیعه "وحید بهبهانی" و با حمایت
سیاسی شاهان قاجار بر پیروان مکتب اخباریگری شیعه پیروز شده ،در نتیجه تفکر اخباری گری از حوزه های علمیه شیعی بر
چیده شد .اما کار اصلی در مقابله با تفکر اخباری گری را "شیخ مرتضی انصاری معروف به شیخ اعظم شیعه" انجام داد( .ر .ک .آل
غفور ،محسن ) :3130 ،
.2.1.2مهمترین وجه تمایز دو مکتب اصولی و اخباری

مکتب اخباریگری بکار بردن عقل بشری را استنباط احکام اسالمی  ،امری حرام تلقی میکردند ،در حالیکه مکتب اصول گرایی بکار
بردن عقل بشری را استنباط احکام اسالمی امری جایز می داند" .شیخ اعظم تا آنجا پیش رفت که گفت" :حجت شرعی استنباط
شده از قرآن و حدیث را مساوی و یکسان با حجت عقلی استنباط شده از عقل بشری" دانست .واقعیت اینست که خیلی از
سئواالت مربوط به مسایل سیاسی و اجتماعی و تطبیق اقتضائات متغیر زندگی امروز با اصول ثابت و الیتغیر اسالم ،بدون کاربرد
عقل بشری بدون پاسخ و الینحل باقی می ماند ،مگر اینکه قبول داشته باشیم که "حجت شرعی استنباط شده از قرآن و حدیث را
مساوی و یکسان حجت عقلی استنباط شده از عقل بشری " دانست.
 .1.1.2شاهان قاجار که همان سیاست (دولت صفوی) یعنی حمایت از علمای شیعه را دنبال کردند

مقارن با تاسیس سلسله قاجار ،این سلسله جدید به مشروعیت از سوی مردم وروحانیت شیعه نیاز داشت .فقهای شیعه هم با توجه
به (تجربه تلخ دوران نادرشاه) به حمایت و قدرت سیاسی وقت (سلسله قاجار) جهت غلبه بررقبای سیاسی خود ( اخباریوین،
متصوفه و  ) ...نیازمند بود .از این رو شاهان قاجار اعالم کردند که سیاست ما همان سیاست صفویه و حمایت از علمای شیعیان
امامیه است .در نتیجه همکاری این دو نهاد سیاسی و دینی (حداقل در تا اواسط دوره قاجار ) همچنان ادامه داشت .البته روحانیت
شیعه همچنان از نظر اقتصادی مستقل از حکومت  ،اما وابسته به توده مردم بود (و این خود مزایا و معایبی داشت .ر .ک .مرجعیت
تشیع ).
 .1.1.2جنگ های ایران و روسیه و شکست خفت بار ایران

در اوایل سلسله قاجار بیش از یک سوم ازآبادترین سرزمین های ایران در جنگهای ایران و روس از دست رفت .این شکست
تاثیرات بسیار عمیقی بر روح و جان ایرانیان گذاشت ،و آنها را از خواب غفلت چند قرنه بیدار کرد .ایرانیان با همه وجود طعم تلخ
شکست از روسیه (که در آن زمان منفورترین و ضعیف ترین کشور غربی بود) را چشیده و دریافتند که چقدرغرب و اروپا پیشرفت
کرده و چقدر کشور ایران عقب ما نده است! همین شکست بسیارتلخ سبب شد که ایرانیان جذب رویه ی کارشتاسی و دانش غرب
شدند .اما تمدن غرب یک رویه ی دیگری هم داشت  ،و آن بُعد استعماری و استثماری این تمدن جدید بود .متاسفانه روشنفکران
بُعد استعماری و استثماری این تمدن را ندیدند و روحانیت هم رویه ی کارشناسی و دانش غرب را ندیدند .این در حالی بود که این
دو رویه از تمدن غرب دو روی یک سکه بودند .و این به این خاطر بود که هر دو گروه شناخت عمیقی از محتوای و چگونگی ظهور
تمدن غرب نداشتند.
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 .1.1.2ورود اندیشه های غرب به ایران

یکی از مهمرین رویدادهایی که در این مقطع تاریخی رویداد و ورود اندیشه های جدید غرب در ایران است.این اندیشه ها درخالل
سیصد سال قبل ( ،3356 -3566میالدی)  ،در اروپا شکل گرفته بود و شواهد تاریخی نشان می دهد که اقشار اجتماعی و فرهنگی
ایران که عمدتا روحانیت شیعه بودند ،تا (حدود  )3356 ،و قبل از ورود این اندیشه ها ،اصال از وجود چنین تفکرات جدیدی در
غرب اطالعی نداشتند.
 .1.1.2ظهور و پیدایش طبقه فرهنگی جدید در ایران

با ورود اندیشه های جدید غرب در ایران طبقه فرهنگی جدیدی بر پایه آن اندیشه های غرب ،در ایران شکل گرفت ،که بعدها بنام
" طبقه روشنفکران ایران" معروف شدند .در نتیجه انحصار مطلق فرهنگی ایران که قبال تعلق به "جامعه روحانیت شیعی"  ،بود
شکسته شد .روحانیت شیعه ایران اصوال علت مبدءی افکار غربی (و بعدها علت مبدءی انقالب مشروطیت) نبودند ،اما آنها بخاطر
داشتن پایگاه وسیع مردمی ،علت مبقیه ی انقالب مشروطیت بودند .و بر عکس جامعه روشنفکران هم بطور ناقص علت مبدءی
افکار غربی و انقالب مشروطیت بودند ،و همچنین جامعه روشنفکر آن دوره زمانی بعلت نداشتن پایگاه اجتماعی در میان توده
مردم ،نمی توانستند علت مبقیه انقالب مشروطیت باشند.
 .1.1.2گروه بندی جدید روحانیت شیعه

بعد از ورود اندیشه های جدید در غرب در ایران ،به سه گروه بزرگ تقسیم شدند .الف -عده ای با توجه به گسترش و اقبال تفکرات
جدید در میان توده های مردم ،در چارچوب قوانین اسالم از اندیشه های جدید حمایت کردند .این گروه بعدها به روحانیون
مشروطه خواه معروف شدند .اکثریت رهبران روحانیت شیعه طرفدار مشروطه  ،شناخت کاملی از اندیشه های جدید غرب نداشتند
اما با مشروطه همراهی کردند .،ب -دسته دیگر روحانیت شیعه مشروعه خواه بوده که (مخالف مشروطه طلبان بودند)،که آنها نیز
اطالعاتی از تفکرات جدید غرب نداشتند .ج -دسته سوم که اکثریت روحانیت شیعه را تشکیل می دادند ،که نه مشروطه طلب و نه
مشروعه خواه بودند .آنها عدم دخالت در امور سیاسی را ترجیح می دادند.
 .7.1.2وقوع انقالب مشروطه ( ،1291میالدی)

اندیشه های جدید غرب از عصر "سپهساالر" و از اواسط سلطنت ناصر الدین شاه به بعد در میان مردم ایران رواج یافت .روحانیت
شیعه طرفدار مشروطه و مراجع ثالثه نجف نقش تعین کننده ای در گسترش اندیشه های مشروطه داشتند .حاصل گسترش اندیشه
های مشروطه منجر به یک انقالب بزرگ مردمی شد .اثر مهم آن در مفهوم دولت این بود که بعض فقهای بزرگ شیعه دولت بر
خاسته از مردم را بر سلطنت استبدادی ترجیح داده و مشروع دانستند (عالمه نائینی و شیخ محمد اسماعیل محالتی ،در دو تالیف
فقهی خود را که مورد تایید مراجع ثالثه نجف بود ،دولت مشروطه را قانونی و مشروع دانستند).
 .2.1.2گسترش محدوده اختیارات فقهای شیعه تحت عنوان والیت خاصه فقیه

از عصر صفویه اداره امور دینی و دنیوی که از اختیارات امام معصوم(ع) بود ،به دوحوزه مستقل از هم تفکیک شد .مسئولیت اجرای
امور دینی بر عهده فقهای شیعه  ،و اجرای امور دنیوی از مسئولیت های سلطان شیعه قرار گرفت .امور دینی شامل .)3( :تبلیغ و
بیان فتوای احکام دین .)2( ،انجام قضاوت بین مردم .)1( ،اجرای حدود الهی .)4( ،انجام فریضه ی نماز جمعه .)5( ،دریافت و هزینه
سهم امام (خمس ومالیات اسالمی) .)0( ،انجام امور حِسبه که به مجموعه این مسئولیت ها که بنام "والیت خاصه" معروف اند و
همه آنها از وظایف فقهای شیعه در عصر غیبت در عصر صفویه تا انقالب مشروطه بود.
 .19.1.2مال احمد نراقی برای اولین بار اختیارات فقهای شیعه را از والیت خاصه به والیت عامه یا والیت نظارت افزایش داد.

اتفاق مهمی که در عصرقاجار رخداد این بود که برای اولین بار (در حدود  ، 3356میالدی) فقیه بزرگ شیعه " مال احمد نراقی" در
کتاب مفصل فقهی خود بنام "عواید االیام" ،برای اولین بار در تاریخ شیعه  ،بخش کوچکی از کتاب خود را بطورمستقل به بحث
"والیت فقیه " اختصاص داد  .مال احمد نراقی اولین فقیه شیعه است که اختیارات فقهای شیعه را از" والیت خاصه" به " والیت
عامه یا والیت نظارت" افزایش داد( .نراقی  )3110،در واقع مالاحمد نراقی والیت نظارت و اذن ] [9را که یکی از اختیارات امام
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معصوم (ع) بود و حوزه آن در محدوده امور اجتماعی بود را از اختیارات فقهای شیعه در عصر غیبت قرار داد .اضافه شدن والیت
اجتماعی به والیت خاصه فقهای شیعه را بنام (والیت عامه فقهای شیعه) در عصر غیبت تعبیر می کنند.
وقوع تحوالت فوق الذکر ،خصوصا مطرح شدن تفکرات جدید غرب  ،روحانیت و فقهای شیعه را (اعم از موافق یا مخالف شرایط
موجود) بطور ناخواسته در گیر مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه می کرد .موضع گیری(مثبت یا منفی) و بعبارت دیگر برخورد
سلبی و یا اثباتی روحانیت فقهای شیعه در رابطه تحوالت جدید دامنه کتب و آثار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اسالمی را بشدت
افزایش داد.یکی از نمونه های بارز و پسندیده برخورد اثباتی دسته ای روحانیت و فقهای شیعه ،کتاب "تنبیه االمه و تنزیه المله"
عالمه نائینی است که رابطه بین تحوالت جدید در ایران را با موضع اسالم و فقه شیعه بخوبی مشخص می کند .و از نمونه های
برخورد سلبی دسته دیگر روحانیت و فقهای شیعه ،کتاب "حرمت مشروطه " شیخ فضل اهلل نوری است که رابطه بین تحوالت
جدید در ایران را با موضع اسالم و فقه شیعه بطور مشخص معلوم می کند .این نکته مهم است که ،علی رغم رشد و گسترش
مباحث سیا سی اجتماعی و آثار و کتب فقهی در این عصر ،با وجود این هنوز بحث تشکیل والیت سیاسی فقیه و تاسیس حکومت
دینی که یکی از اختیارات دهگانه امام معصوم است ،هنوز در بین فقهای شیعه مطرح نشده است.
 .1.2تاسیس سلسله پهلوی تا پیروزی انقالب اسالمی ( ،1212 – 1229میالدی  ،1111 -1199 //ش)

با کودتای پهلوی اول ،سلسله قاجار به پایان رسید ( ،3164ه  .ش) .با سقوط و تبعید پهلوی اول از کشور ،فضای باز سیاسی از
 ،3126شمسی در ایران بوجود آمد .نهضت ملی شدن نفت برهبری دکتر مصدق شکل گرفت .جریانهای فرهنگی-مذهبی در فاصله
زمانی ( 3112تا  )3157شکل گرفت  ،که یکی از آنها وقایع خرداد  ،3142برهبری آیت اهلل خمینی بود.
آیت اهلل خمینی بعد از قیام (/35خرداد "3142 /یا  ،3901میالدی") به عراق تبعیدشد .او در دوران تبعید ،برای اولین بار در تاریخ
هزار ساله شیعه (یکصد سال بعد از طرح " والیت عامه فقیه" ،توسط مال احمد نراقی ) بحث والیت سیاسی فقیه شیعه را در درس
های خارج خود علنی کرد .او اولین فقیه شیعه است که عقیده دارد که فقیه جامع الشرایط باید دولت اسالمی را در عصر غیبت
کبری امام معصوم (ع) تاسیس کند .کتب ایشان در خصوص (والیت فقیه) عبارتند از -3 :تحریرالوسیله -2 ،کتاب بیع ،است  .این
دو کتاب بخش هایی از کتب فقهی (بزبان عربی) "آیت اهلل خمینی" است -1 .کتاب فارسی "حکومت اسالمی" که حاصل (ده تا
دوازده جلسه درس های خارج ایشان در نجف برای عده ای از طالب دینی است) که ظاهرا توسط آیت اهلل دکتر بهشتی جمع آوری
و بصورت کتاب "حکومت اسالمی " ،آیت اهلل خمینی " قبل از پیروزی انقالب پیروزی و در سطحی وسیع منتشر گردید.
یکی از شاگردان برجسته" ،آیت اهلل خمینی"" ،آیت اهلل حسینعلی منتظری" است .او رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی اول
جمهوری اسالمی بود که در واقع اصل حکومت والیت فقیه او در قانون اساسی ایران تثبیت کرد " .آیت اهلل منتظری مفصل ترین
مباحث در مورد دولت و فقه سیاسی شیعه (در چهارجلد بزبان عربی بنام "فقه الدوله االسالمیه" ] )[10برای اولین بار در تاریخ
هزا ر ساله شیعه که در درسهای خارج ایشان (بمدت چهار تا پنج سال تدریس)و بعدا بصورت کتاب تدوین گردید .در این مقاله
نظریه "والیت سیاسی فقهی" آیت اهلل خمینی به نظریه "تئوری انتصابی فقیه" را برهبری فقهای شیعه ،و نظریه "والیت سیاسی
فقهی" آیت اهلل منتظری به نظریه "تئوری انتخابی فقیه" نامگذاری شده است.
 .1.2جمع بندی دیدگاه فقهای شیعه از آغاز غیبت کبری امام معصوم تا انقالب اسالمی ایران ( ، 219 -1212میالدی)

در بحث " والیت فقیه " موضوعات بسیار زیادی است که بررسی آنها در فهم دقیق مفهوم "والیت فقیه" دخالت دارند .منتها دو
موضوع مهم در میان آنهاست که نقش کلیدی را دارند.
چه کسی یا کسانی مسئولیت انتخاب "والیت فقیه" را دارند؟ آیا نصب "والیت فقیه" بعنوان حاکم اسالمی از سوی مردم صورت
می گیرد ؟ یا اینکه نصب "والیت فقیه" بعنوان حاکم اسالمی ،منصوب شده از سوی امام معصوم است؟
"والیت فقیه" بعنوان حاکم اسالمی  ،چه محدوده ای از والیت دهگانه امام معصوم (ع) را در عصر غیبت بر عهده دارد؟
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والیت دهگانه امام معصوم (ع) عبارتند از  -3 :والیت فتوا -2 ،والیت تفویض -1 ،والیت قضاء -4 ،والیت اجراء حدود الهی-5 ،
والیت اطاعت در اوامر شرعیه -0 ،والیت در اوامر عرفیه و شخصیه -7 ،والیت تصرف در جان و مال مردم -3 ،والیت نظارت-9 ،
والیت سیاسی و تشکیل دولت -36 ،والیت امامت و پیشوایی( .ر .ک  .موسوی،محمد مهدی :3113،حکومت در اسالم )
حال سئوال اینست که آیا همه این اختیارات والیت دهگانه امام معصوم (ع) بر عهده فقیه شیعه است ،یا یکی یا چند تای آن از
مسئولیت های فقهای شیعه در عصر غیبت امام معصوم (ع) است؟ در اینجاست که دیدگاه فقهای شیعه در رابطه با انجام و حدود
مسئولیت های فقهای شیعه در عصر غیبت از یکدیگر متفاوت می شوند.
بر پایه این اختالف دیدگاه در رابطه با محدوده اختیارات ومسئولیت های " والیت فقیه " ( بر مبنی مسلولیت های والیت دهگانه
امام معصوم(ع) ) تئوری های مختلفی ارائه شده است .این تئوری های مختلف در باره " والیت فقیه " حاصل تالش های علمی و
فقهی و عملی فقهای شیعه می باشند.
 .7.2عمده ترین و معروف ترین تئوری ها در باره "والیت فقیه"

 -1مکتب سیاسی سلبی شیخ مرتضی انصاری :او شاگرد مال احمد نراقی است .او دیدگاه استاد خود را در مورد والیت اجتماعی
فقیه رد می کند .او همچنین حوزه اختیارات فقیه شیعه در عصر غیبت را از محدوده والیت دهگانه امام معصوم (ع)  -3والیت
تبلیغ و بیان احکام دین (والیت فتوا) می داند -2 .والیت قضاء (در صورت توانائی) -1 ،امور حسبه (اگر روی زمین مانده باشد) .به
نقل از آیت اهلل معرفت در مجله اندیشه حوزه ( .اندیشه حوزه  ،فصلنانه تابستان ،شماره .)3
 -2تئوری حاکمیت – مشروع :این تئوری از دوره صفویه تا عصر انقالب مشروطیت در میان عده ای از فقهای شیعه مقبولیت
داشت .بنیان این تئوری بر پایه  .) 3( :انسان اجتماعی است و برای ایجاد نظم اجتماعی نیازمند قانون است .و قانون نیز به قوه مجریه
نیاز دارد .پس جامعه به حکومت نیازمند است .)2( .عصر غیبت امام معصوم (ع) دو نوع حاکمیت وجود دارد( :ر .ک .کدیور ،محسن،
 :3175نظریه های دولت در فقه شیعه) .الف -حاکمیت دینی فقهای شیعه در امور دینی (والیت در امور خاصه ،شامل (-3بیان فتوا و تبلیغ
دین -2 ،انجام امور قضاء -1 ،اجرای حدود الهی -4، ،دریافت و هزینه مالیات های اسالمی -5 ،انجام فریضه نماز جمعه -0،امور
حسبه -7 ،اعالم هالل ماه رمضان و عید فطر) .ب -حاکمیت و نفوذ سیاسی سلطان شیعه بر امور عرفی و دنیوی .
 -1تئوری دولت مشروطه تحت نظارت فقهای شیعه  :این تئوری دولت شیعه حکومت را ناشی از انتخاب مردم را برسمیت
می شمارد ((اگرچه حکومت اسالمی نیست) .در این نوع حکومت فقیه مسئولیت مستقیم در امور اجرایی کشور را بر عهده ندارد،
اما بر حکومت مردم نظارت دارد (والیت اذن ) .تئوری دولت مشروطه توسط عالمه نائینی(تنزیه و المله  )...و شیخ اسماعیل محالتی
(اللئالی فی الوجوب المشروطه ) تئوریزه شده و مورد تأیید مراجع ثالثه نجف بود.
"- 1تئوری انتصابی فقیه " آیت اهلل خمینی :والیت فقیه منصوب شده از سوی امام معصوم جهت زعامت و رهبری دولت
اسالمی است .والیت فقیه ( ،9اختیار و وظیفه ) از وظایف دهگانه امام معصوم (بجز اختیار و وظیفه دهم ) را بر عهده دارد .و به
کالم آیت اهلل خمینی حوزه اختیارات فقیه از دیدگاه آیت اهلل خمینی " :والیت فقیه همان والیت رسول اهلل" است.
 " -1تئوری انتخابی فقیه " آیت اهلل منتظری :والیت فقیه از سوی مردم مسلمان جهت زعامت و رهبری دولت اسالمی
انتخاب می شود .حوزه اختیارات والیت فقیه در محدوده قانون اساسی مورد توافق فقیه و مردم است .سه تئوری اول دولت شیعی
 ،در مقایسه با دو تئوری آخر ،ماهیتی کامال متفاوت دارند .سه تئوری اول  ،اصوال بحث تشکیل حکومت دینی برهبری والیت فقیه
را مطرح نمی کنند .فقط دو تئوری "انتصابی فقیه "آیت اهلل خمینی و تئوری انتخابی فقیه "آیت اهلل منتظری" فقیه جامع الشرایط
را مسئولیت تشکیل حکومت اسالم در عصر غیبت امام معصوم را بر عهده دارند .امروزه سه تئوری اول دولت شیعی متداول نیست،
اما دو تئوری آخر عمده ترین تئوری های دولت شیعی است که بعد از پیروزی انقالب اسالمی مطرح اند.
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 -19.2مقایسه تئوری "والیت انتصابی فقیه" و "والیت انتخابی فقیه" و "تئوری دولت از دیدگاه لیبرال کالسیک"

سه تئوری دولت در این مقاله قابل مقایسه با هم می باشند -3 :تئوری دولت" :والیت انتصابی فقیه" شیعه در عصر غیبت امام
معصوم (ع) -2 ،تئوری دولت" :والیت انتخابی فقیه" شیعه در عصر غیبت امام معصوم (ع) -1 ،تئوری دولت" :مشروطه لیبرال
کالسیک" .مطالعه مقایسه ای یک سیستم سیاسی ،نیاز به دیگر شاخصه های عینی شناخته شده دارد  .در واقع ،هر سیستم
سیاسی ساختار و کارکرد خاص خود را داشته ،که که هریک به شاخصه های عینی تری جهت مطالعه مقایسه ای نیازمند می
باشند .برای فهم و درک بهتر مفهوم دولت (در سه تئوری فوق) بر پایه بررسی مقایسه ای مطابق شاخصه های شکل  2مالک بوده،
که در مقاله مستقل دیگری ارائه خواهد شد.

شکل شماره  –2شاخصه های عینی عمده برای مطالعه تحلیل مقایسه ای سه تئوری

برای مقایسه این سه سیستم سیاسی نیاز به شاخصه های انضمامی است .یک سیستم سیاسی دارای ساختارها و کارکردهایی
است .هر ساختار دارای چهار پارامترانضمامی -3 :دالئل مشروعیت نظام سیاسی -2 ،عناصر قدرت سیستم سیاسی -1 ،مرزهای
قدرت سیستم سیاسی - 4 ،چارچوب قدرت در سیستم سیاسی است .همین طور کارکرهای سیستم سیاسی عبارتند از - -5 :
مرکز ثقل قدرت در سیستم سیاسی-0 ،حوزه اختیارات در سیستم سیاسی-7 ،پروسه قدرت در سیستم سیاسی-3،تصمیم
سازی و تصمیم گیری در سیستم سیاسی می باشند .با در نظر گرفتن چهار پارامتر دیگر -9 :جامعه مدنی و -36جامعه توده
ای -33احزاب سیاسی -32 .دموکراسی ،در مجموع با  ،32شاخصه انضمامی می توان سه سیستم سیاسی موجود را با هم
مقایسه کرد.
بخش  :1نتیجه گیری
شاحصه های دولت نبوی و دولت در عصر امام معصوم بر مشروعیت و چگونگی مفهوم دولت از دیدگاه فقهای شیعه
در عصر غیبت امام معصوم تاثیر دارد .این شاخصه ها عبارتند از  -1 :معصوم بودن و عصمت داشتن در همه عمر
است -2 .دارا بودن علم الهی است – 1والیت داشتن بر همه مسلمین است .-1 .و وظایف آن با انجام مسئولیت های
دهگانه پیامیر اکرم (ص) تحقق می یابد .با توجه به غیبت امام معصوم است پاسخ به این سئواالت مهم اینست که چرا
امام معصومی با خصوصیات فوق در حالی که زنده است ،اما از دیده ها پنهان است؟ تکلیف مردم مسلمان شیعه در
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عصر غیبت چیست و تکلیف انجام مسئولیت های دهگانه ،با توجه به اینکه در عصر غیبت کسی هم در حد امام
معصوم وجود ندارد روند شکل گیری دولت آن و انجام وظایف دهگانه در عصر غیبت چه می شود؟ مهمترین مسله در
بحث والیت فقیه در بعد  1219به بعد سه مسله زیر است :الف  -چه کسی یا کسانی می توانند بعنوان بعنوان حاکم
اسالمی ،منصوب شوند؟ آیا فقط فقیه جامع الشرایط حق انتخاب شدن دارد ؟ آیا غیر فقیه هم می تواند انتخاب یا
منصوب شود؟ ب -چه کسی یا کسانی مسئولیت انتخاب "والیت فقیه" را دارند؟ آیا نصب "والیت فقیه" بعنوان
حاکم اسالمی از سوی مردم صورت می گیرد ؟ یا اینکه نصب "والیت فقیه" بعنوان حاکم اسالمی ،منصوب شده از
سوی امام معصوم است؟ ج" -والیت فقیه" بعنوان حاکم اسالمی ،چه محدوده ای از والیت دهگانه امام معصوم (ع) را
در عصر غیبت بر عهده دارد؟
یاداشت ها
] [1در واقعه غدیر خم پیامبر (ص) خطاب به مردم فرمودند " :ایها الناس الست اولی بکم من انفسکم . " ....
] [2اختیارات امام معصوم (ع)  ،همان اختیارات پیامبر اکرم (ص) می باشد که در مقاله " دولت نبوی " بیان شده است.
] [3ا مام مهدی به آخرین نماینده خود قبل آغاز غیبت کبری اعالم کرد که بعد از شروع غبیت هیچ کسی را بعنوان نماینده خود تعیین نکرد.
] [4سلسله آل بویه ،معروف به امپراطوری آل بویه ،یک سلسله ایرانی شیعه بود .آنها در ایران و عراق امروزی در قرن ( 36و  33میالدی)
حکومت می کردند .از دوره ایشان مراسم عزاداری عاشورا و اعیاد خاص شیعیان بطور رسمی در بالد شیعه نشین مرسوم گردید که تا امروزه
هم ادامه داشته و در دوره صفویه کامل تر گردید.
] [5مطابق با آمار ( )the World Fact Bookنشریه منتشره ساالنه توسط مرکز ( the Central Intelligence Agency of the United
.)State
] [6این عبارت اشاره به سخنرانی رئیس جمهور امریکا “جیمی کارتر"  ،وقتی که آخرین شاه ایران در کاخ سفید در  3977با او دیدار کرد" .
جیمی کارتر" در این سخنرانی ایران را بعنوان " جزیره با ثبات در خاور میانه " نامید.
] [7این مرکز تاسیس شد توسط فقیه بزرگ شیعه “ابو جعفر محمد بن حسن معروف به شیخ طوسی" ( 3603میالدی) که شناخته شده در
میان شیعه دوازده امامی به نام “شیخ الطایفه " است .می توان گفت که او معلم جامعه شیعی بوده که توانست (برای اولین بار)سیستم
آموزشی و پژوهشی شیعه امامیه و سلسله مراتب علمای شیعه را سامان دهد .یکی از متکلمین معروف شیعه و بزرگترین فیلسوف سیاسی
شیعه و تدوین کننده تئوری امامت حکومتی شیعه امامیه " خواجه نصیر الدین طوسی" ( 3272میالدی) از مشهورترین فیلسوفان ،متکلمان،
منجمان  ،الهیات دنیای شیعه امامیه بوده ،شاید بتوان گفت برجسته ترین دانشمند در عصر خود می باشد.
]( [8دستور الملوک) آیین نامه (دستورالعمل ها برای شاهان برای اداره ومدیریت کشور) ،یک کتاب راهنمای مدیریت کشوربزبان فارسی در
عصر صفوی است.
] [9والیت اذن (یا نظارت بر امور اجتماعی) :والیت اذن یا نظارت بر مصالح عامه است .مثل امور حسبه ،یا نظارت شهرداری بر امور شهر سازی
است .کارها سه قسم اند -3 :کار حکومتی -2 ،کارهای شخصی -1 ،کارههای عمومی (که درحوزه والیت نظارت است).
] [10اولین کتاب فقهی چهار جلدی بزبان عربی (و پنج جلدی به زبان فارسی) در مورد فقه دولت اسالمی شیعی است که در تاریخ هزار ساله
شیعه امامی تالیف شده است .آیت اهلل منتظری اولین فقیه شیعی است که بر مبنی فقهی از حاکمیت مردم در انتخاب فقیه از سوی مردم دفاع
می کند.
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:فهرست فارسی و عربی
انتشارات انصاریان،  قم، (Muhammad S. Shakir (  ترجمه:2663 ) انگلیسی،  فارسی، (عربی،قرآن کریم
)  م3994( 3174 ، دایره المعارف شیعه
 انتشارات بوستان،  قم،  جایگاه سیاسی دیدگاه سیاسی علمای دینی در دو مکتب اخباری و اصولی:3137 ، محسن،آل غفور
.  قم،  ایران،) اصل الشیعه و اصولها (عربی،)3123( ، محمد حسین،الکاشف الغطاء
. دارالکنب العربی،  بیروت، الغدیر،)3117( ، عبدالحسین، امینی
 انتشارات شرکت سهامی،  تهران، بررسی امامت،)3132( ، ابراهیم، امینی
. انتشارات دانشگاه تهران،  تهران،) (فارسی، رساله امامت،  خواخه نصیر الدین طوسی،)3115( . ت.  م، دانش پژوه
،  قم، ترجمه حسن زاده آملی، کشف المراد فی تجرید (عربی) حلی،)3109( ،.)عالمه محقق (اول
.  انتشارات بوستان،3196 ، محمود شفیعی،) ( اندیشه سیاسی،سید مرتضی، علم الهدی
. انتشارات بوستان، ،3136 ، روح اهلل شریعتی، )عالمه حلی (اندیشه سیاسی
. انتشارات بوستان،3133  چاپ اول؛، ، عالمه مجلسی اندیشه سیاسی
. انتشارات سمت،  نظام سیاسی و دولت در اسالم،)3134( ،  داود، فیرحی
.  انتشارات نی،  تهران، قدرت و دانش و مشروعیت در اسالم،)3175( ،  داود، فیرحی
. انتشارات بیدر،  قم، علم الیقین،)3123( ، مال محسن،فیض کاشانی
 انتشارات نی، تهران، نظریه های دولت در فقه شیعه:3170 ،کدیور محسن
 از انتشارات کنگره هراره شیخ مفید،  قم، )...  المغنه فی الفقه (کتاب:3173، معروف به شیخ مفید،محمد ابن نعمان
)، انتشارات صدرا،""امامت و رهبری3100: ،( مطهری مزتضی
 انتشارات،تهران،  حکومت در اسالم:3113 : ، محمد مهدی، موسوی
 مرکزانتشارات نشر اسالمی، قم،  عواید االیام:3175 ، مال احمد، نراقی
 قم، کشف المراد فی تجرید (عربی) و ترجمه حسن زاده آملی:3990 حلی (عالمه محقق) و
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