




نظمهای سیاسی در فقه شیعه و ظرفیّتسنجی آنها
در خصوص مشارکت سیاسی



تاريخدريافت35/21/4:



تاريختأيید 34/2/15:
*

سیدسجاد ایزدهی

مختلفی از نظم سیاسی در فق شیه ارا شده است .این ئرا تها ک در ادوار مختلفی بیان
شدهاندذ در ئالب س مدل اساسی ئابلِ ارزیابیاند .برخی از آنها مختصّ زمان حضور امنا
مهصو

است ک میتوان از آن ب نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمنان

غیبت مهصو

توصی شدهاند و مشتمل بر دو گون ئرا نت نظنم منرد سناالر و نظنم

مرد ساالر دینیاند .با واود مستند بودن همۀ این ئرا تها ب مبانی و آموزهها فقهنیذ
امور چون «حضور یا غیبت مهصو

»ذ «تفاوت رویکنرد ااتهناد »ذ «امکنان تقققن

رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «ائتضا ات شرایط اامهن » بن اینن ئرا نتهنا تمنای
بخشیده اند .این ئرا تها ک ب شکل و گون ا خاصّ از حکومت حکم کردهاندذ مقتضنی
تمای مشارکت سیاسی مرد در عرص اامه اند .در نظم نبوّت و والیت مشارکتِ سیاسی
رویکرد مقبول دارد؛ لکن ساختار اامه و حکومت مواود در زمان مهصو

مقتضی

غلب مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی تودهها اسنت .ئرا نت منرد سناالر از
حکومت ک در فق سیاسی مشروط بیان شدهذ فضا مشنارکت سیاسنی گسنتردها فنرا

* استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دینن در اامهن ذ لینل ئرا نتهنا
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رو تودهها ئرار میگیرد؛ لکن با آنک ئرا ت مشروط از مطلوبیّت نسنبی در برابنر نظنم
سلطنت برخوردار استذ نظم غایی شیه مقسوب نمیشود؛ لذا رویکردها مشارکتی این
نظم سیاسی نی در همین سطح ئابل ارزیابی است .این درحالی است ک نظم والیت فقین
با ئرا ت مرد ساالر دینیذ عنووه بنر حّیّنت و مطلوبیّنتذ از رویکردهنا مشنارکتی
گستردها برا توده مرد و نخبگان برخوردار است و ظرفیّتها مواود در این ئرا نت
بستر فراخ از مشارکت سیاسی را فرا رو توده مرد و نخبگان ئرار میدهد تا حکومت-
ها بتوانند در راستا کارآمد خویش از مشارکت حدّاکثر مرد و نخبگان در اداره امور
اامه بهره بگیرند.

کلید واژگان :حکومت دینی ،مشارکت سیاسی ،نظم نبوّت و امامت ،نظم مردد سرارر،
نظم مدد سارری دینی.
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مقدّمه

فقهسیاسیشیعهدرادوارمختلفشاهدقرائتهایمتفاوتیازنظمسیاسیبودهاست.
برخیازاينقرائتهاذيلپارادايماساسینظمواليییقیرارداشیتهربرخییازآنهیاذيیل
پارادايمنظممردمساالرتعريفشدهوبرخیازآنهادرچارچوبنظممردمسیاالریدينیی
جایگرفتهاند.باعنايتبهتنوّعقرائتهایمختلفیکهبرایادارهجامعهارائهشدهاسیت
وعنايتبهاينکههرکدامازاينقرائتهامعموالًذيلپارادايمغالبعصرخیوي جیای
گرفتهوتابعمبانیرهنجارهاوآموزههایجامعیهخیوي انیدوازاسیتلااما خاّّییدر
گسترهمشارکتسیاسییبرخوردارنیدرگونیهشناسییهیرکیدامازقرائیتهیاوسینج 
سازکارهایمشارکتسیاسیآنقرائتومقايسهآنبیاقرائیتدي یرمسیتلامزبیازخوانی
مبانیرراهکارهاواستلااما هرنظريهوفهمزيستمحیطجامعهایاستکیهآننظريیه
درآنارائهشدهاست؛زيیراگونیههیایمتفیاو رفتیارسیاسییرجیادرچیارچوبهیای
آنفهمپذيرنمیشود؛مثالًمراجعیهبیهّیندورآرادر

پذيرفتهشدهزمانهوپارادايمغالبز

زمانحاضروپارادايمنظممردمساالرامریپذيرفتهشیدهاسیتوامیریسیاسییتلقیی

میشودرامادرزمانهایقديموپارادايمنظمسلطانیمفهومنیستومشیارکتسیاسیی

محسوبنمیشوند؛چنانکهبیعتامروزهکارکردمشارکتیخودراازدستدادهوراهکیار
مشارکتسیاسیمحسوبنمیشود .

ازیکسوبهمبانیاّیلفقهیمستنداستوازسویدي ربهظرفیّتحدّاکثریحضور
مؤمناندرجامعهمستندمیباشدرازقابلیتبهفعلیّترساندنظرفیّتهایمشارکتسیاسی
درجامعهبرخورداراست .
مشارکت سیاسی و پارادایم غالب در نظم سیاسی

مالحظهمجموعهنظمهایسیاسیکهفقیهانشیعهبیانکردهانیدرمفییدسیهگونیه
اساسیزنظمسیاسیاست :
ازيکسوپارادايمغالبدرنظمهایسیاسیزجامعیهسینتیقبیلازورودبیهجامعیه
مدرنرنظمواليیاستکهبراساسآنمشروعیّتِحکومیتبیهخداونیدمسیتنداسیت؛
خداوندحکومترابهفردیخاصکهازقابلیّتهیایممتیازیبهیرهمنیداسیترتفیوي 
مینمايدياخودمناّباجرايی
میکندوویافرادخاّّیرابرایکارگاارینظامانتخاب 
وقضايیبلکهتقنینیرابیهعهیدهمییگییرد.بیرهمییناسیاسرویمنشیأمشیروعیّت
کارگااراندراينسهعرّهمحسوبمیشودوکارگاارناينسهنهیادخیودراتنهیادر

نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


قرائتهایمختلفازنظامزسیاسیمستلامزگونیههیایمتفیاو ازمشیارکتسیاسیی
اينروطرحاينقرائتهاوالااما آندرعرّهمشارکتسیاسیرضیمنتوجییه
است؛از 
انواعراهکارهایمشارکتسیاسیرمیتواندقضاوتیمناسبازظرفیّتهایمشارکتیانواع
مختلفنظامهایسیاسیارائهدهدومیتواندبهتوّیههایخاصبرایگونههایخاص
ازمشارکتسیاسیدرزمانهایخاصونظامهایخاصبینجامد .
بهشمارشنمیآيدوتأثیرهرگونهشرايطدرارائه

چونشرايطوموقعیّتهایمختلف
مدلخاصّمشارکتیمعلومنیستراينتحقیقضیمنبیازخوانیقرائیتهیایمتفیاو از
نظمهایسیاسیکهدرفقهشیعهموردعنايتقرارگرفتهاسترآنهاراذيلانواعواقسیام
مختلفقرارمیدهدوظرفیّتهایآننظمسیاسیدرگسترهمشارکتسیاسیراارزيابی
میکند .

برايناساسبايدگفتپرسشیکهتحقییقدرپاسیخبیهآنتنظییمشیدهرچیسیتی
گونههاینظمسیاسیبرایادارهجامعهازمنظرفقهوظرفیّتسنجیاينقرائتهادرنظام

مشارکتسیاسیحاکمبرآنهاست.فرضیهایکهاينتحقییقدرّیدداثبیا آناسیتو
پاسخیبهپرس تحقیقمحسوبمیشودرايناستکهبرخالفبرخیازقرائتهیاکیه
بهدلیلقرارگرفتندرشرايطغالبزمانیخاصّقادرنبودندظرفیّتفقهسیاسیدرگستره
مشارکتسیاسی(نخب انوتودهمردم)رابهفعلیّتبرسانندرنظريهمردمساالریدينیکه
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قبالحاکمپاسخ ومیدانستند.دراينپارادايمازنظمسیاسیرمردمنق وجاي اهیدر
مشروعیّتنظامندارند؛بلکهجاي اهمردمعمدتاًبهحمايتواطاعتازحکومتهامحدود
میشود .
ازسویدي رگیذرازنظیامسینتیوورودبیهمدرنیتیهکیهبیهت یییردربسییاریاز
عرّههایزندگیمانندفرهنگرهنررسیاستمنجرشدرموجبشدمردمجاي اهمحوری

درادارهامورجامعهبیابدودرگاين حاکمانوقیانونگیذاریونظیار بیرکیارگااران
سهمیداشتهباشند.ايننظمکهعمدتاًدرزمانمشروطهبهادبیا فقهشییعهراهيافیتر
ت ییردرنظمسیاسیادارهامورجامعهراموجبشدوبات ییردرشکلوقالبحکومیتو
عدولازنظمسلطانیرگسترهایفراگیرازمشارکتسیاسیرافرارویمردمنهاد .
درقبالايندوپارادايماساسیرفقیهانشیعهذيیلتعريیفوتبیییننظیامجمهیوری
اسالمیايرانپارادايمسومیازنظمسیاسیراعرضیهکردنیدکیهنیهفقیطمشیروعیّت
حکومترابهخداوندمیداندربلکهسهموااليیازمشارکتسیاسیرابیرایمیردمقايیل

است؛بهبیاندي رمشروعیّتحاکمیّتدرگروانتصابحاکمازجانبخداونداسترلکین
اينقضیهدرنقطهمقابلجاي اهتصمیمسازیوتصیمیمگییریمیردمدرنظیامسیاسیی
نیست .
طبیعیاستهرکدامازاينپارادايمهامقتضیگونهخاّّیازمشارکتسیاسییاسیت
کهبانوعدي رمتفیاو خواهیدبیود؛لیذامییتیوانضیمنبیازخوانیمبیانیرشیرايطو
ويژگیهایهرکدامازاينسهپارادايمغالبرظرفیّتسنجیمناسبیازگسترهقرائتهیای

متفاو ازمشارکتسیاسیانجامدادوويژگیهایمشارکتیآنقرائتراارزيابیکرد .
اوّل :نظم والیی و ظرفیّتهای مشارکت سیاسی آن

باتوجّهبهاينکهپارادايمغالبدرعصرحضوراماممعصوم پارادايممبتنیبرنظیم
واليیاسترعمدهروايا ّادرهازمعصوم نیابهاينچیارچوبغالیبعنايیتدارد.
طبیعیاستنظمهاومدلهایسیاسیمتعدّدیذيلاينپارادايموجیودداردکیهبنیابیر
اقتضائا زمانهارائهشدهاست.اينتحقیقرضیمنبیازخوانیبرخییازمیدلهیادرادوار
گذشتهرظرفیّتمشارکتسیاسیآنرابررسیمیکند :
 .1ظرفیّتهای مشارکت سیاسی در نظم والیی (نبوّت و امامت)
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مرادازنظمواليی(نظمسیاسیمبتنیبرنبوّ وامامت)رهمیاننظیاممطلیوب
شیعهدرعصرحضورمعصوم استکهنظمسیاسیغیايیومطلیوبشیريعتنییا

محسوبمیشود.بعثتپیامبراسالمرجداازاينکهدربعددينرفرهنگراخالروسنتهار
جزیرةالعربايجادکردردرنظمسیاسیحاکمبرآنمحیطنییا

تحوّلیش رفدرفضای
تحوّلیاساسیايجادکرد.نظمسیاسیموجوددرجاهلیّتبراسیاسپییرویمتعصّیبانهاز
قوموقبیلهوحفظامنیّتزيستمحیطزندگیقبیلیهتنظییمشیدهبیودوازهمیینروی
تعصّبا ِقبیلهایبرسايرقوانینحاکمبود؛مشارکتمردمدرايیننظیمسیاسیینییابیه
پیرویازقوانینداخلیقبیلهبهاطاعتازرئیسقبیلهوحمايتازافرادآندربرابرسیاير
قبايلمحدودمیشد.ايندرحالیاسیتکیهديیناسیالمتمیامیسیاختارهایفکیریر
فرهن یراخالقیواجتماعیجامعهرابراساسمبانیتوحیدتنظیمکیرد؛ازسیویدي یر
نظمزسیاسیتابعیازهنجارهایمسلطبرجامعهاست؛لذااينمبانیبهنظمیخاصّکیه
درتضادبامنافعحاکمانواشرافقري بلکهجزیرةالعرببودرانجامیدوقدر آنیانرا

الف) مساوات در برابر قانون

برخالفنظمجاهلیکهداشتنثرو رشخصیتقبیل یرنژادررنگومانندآنمالکِ
یشدوافرادازمصونیّتدربرابرقیانونبرخیوردار
برتریانسانیبرانساندي رشناختهم 
بودنديابراساسجاي اهاجتماعیخوي مقابلزقانونقرارمییگرفتنیدرنظیمجديیدبیر
دوانسانهاراازلحاظحقوروتکالیفعمیومیبرابیر

نگونهامتیازا خطبطالنکشی
اي 
راينگونهرفتیارکیرد(قرطبی ،
درعمل 
اعالمنمود(حجرات)31 :؛چنانکهپیامبر
3041ق ،ج ،31ص)103وحضر علی

نیاکارگاارانخودرابهاينمنطقسورداد

(نهجالبالغه ،نامه.)95برايناساسرضمناينکهکسیمافورقانونمحسوبنمییشیودر
وجهینیابرایبرتریافرادیخاصدربرابیرقیانونالهییوجیودنیدارد؛بلکیهتسیاوی
انسانهادربرابرقانونموجبشدهاستقرآنکريماطاعتوتسلیمدربرابرقیانونرااز

شرايطتحققايمانوّدرادعایمدعیانآنبرشمرد(نساء .)19 :

نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


بهچال کشید .
يیا
نظامسیاسیمبتنیبرنظمواليی(فارغازاينکهحاکمدرايننظامرپییامبر
اماممعصوم باشد)رنهفقطازمبناوخاست اهمتفاوتیبرخورداراستربلکهازالاامیا 
متفاوتیدرخصوصمشارکتسیاسینیابرخوردارمیباشدکهبیهبرخییازآنهیااشیاره
میشود :
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ب) سهم مقبولیّت و جایگاه مردم در مشروعیّت
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گرچهمشروعیّتدرنظامواليیدرگروانتصابالهییاسیتومیردمنقشییدرايین
انتصابندارندودرعصرحضوررحاکمیّتبهمعصوم رمنحصیرمییشیودرلکینايین
قضیهرنافینق جدّیمردمدرايننظمسیاسینیست؛مردمبرخالفنظممیوردپسیند
قبیلهکهتنهاوظیفهاطاعتوحمايتازقوانینودستورهاراداشتندوازحقنظیار بیر
کارگاارانبلکهازحقمشور نیابیبهرهبودندردرنظمواليیازجاي اهوااليیبرخوردار
شدندرزيرا :
یکارآمدینظامدرگرومشارکتسیاسیمردماست .
یمردمازجاي اهنظارتیبرحاکموکارگاارانبرخوردارند .
یازنخب انومتخصصاندرفرايندمشور خواهیبهرهگیریمیشود .
یازنظرتودۀمردمدرفرايندشورااستفادهمیشود .
یمردمبهموازا تکالیفخودازحقوربسیاریدرعرّهحاکمیّتسیاسیبرخودارند .
یحاکمانجادرسايهرضايتآنانرمتصدّیادارهامورجامعهنمیشوند .
یفعلیّتنظامسیاسیوعملیاتیشدنحاکمیّتمشروعدرگرواقبالمردمبهحاکماناست .
یمردمبهفرمانحاکموازسراختیاردرجنگهامشارکتمیکنندوازنظامحمايیت
مینمايند .

یآزادیهایعمومیدرگسترهحريمشخصیافرادپذيرفتهشد .
یقوانینیبرایهمايستیمسالمتآمییاهمیهافیراد(میؤمنوغیرمیؤمن)بیهعنیوان

محورعملقرارمیگیرد (حمیداله ،3110 ،ص .)334-341

شهروند
 .2ظرفیّتهای مشارکت سیاسی در نظم والیت فقیه (والیت عامّه فقیهان)

عمدهادلهنظريهواليتفقیهدرزمانحضورمعصوم منعقدشیدوريشیهآنبیه
زمانیبرمیگرددکهنظمواليینظريۀغالبدرعرّهنظريهوعملبودوپارادايمنظم
مردمساالربرایمردمبلکهنخب انقابلفهمنبود.بیرايیناسیاسرفقیهیاندرگذشیته
ربهگونهایتنظیمکردهبودندکهذيلنظم
نظريهواليتفقیهراباوجوداختالفقرائتها 
مردمساالرجاینمیگرفت .
براساسنظريهمشهورفقیهانشیعه(واليتعامّهفقیهان)ربهموازا آنکهمشروعیت
نظامسیاسیدرگروواليتاماممعصوم وسرپرستیویبرامورجامعهاسیترفقییه
جامعالشرايطدرعصرغیبتوباتوجّهبهفقداناماممعصوم بیراسیاسآرمیانهیاو

آموزههایشريعتبهادارهجامعهمیپردازدوازهماناختیارا برخیورداراسیت(نجفی ،
 ،3111ج ،33ص.)151

ص .)195
ديدگاهفقیهاندرخصوصواليتفقیهانبهمثابهحاکمیّتآناندرطولواليتائمه
اطهار مقتضیديدگاهیدربارۀگسترهمشارکتسیاسیمیردمدرايیننظیمسیاسیی
استکهبیراسیاسآنبايید ازهمسیويینظريیهواليیتفقییهبیانظريیهواليیتامیام
معصوم بهرهگرفتوظرفیّتهایمشارکتسیاسیواليی(نبوّ وامامیت)رابیرای
نیاثابتدانست.ازاينرویبايدگفتديدگاهنظريیهواليیتعامّیه

نظمواليتعامّهفقیه
فقیهاندربارۀمشارکتسیاسیمردموجاي اهآناندرتعیینسرنوشتشاندارایگونیهای
اجمالوابهاماسترلکنقطعاًسنخمشارکتسیاسیمردمدرايننظريهبهمثابهاستبداد
نیستومردمازجاي اهمقبولدرعرّهمشارکتسیاسیبرخوردارندورويکردمشارکتی
مردمربرخالفنظمسلطنترجنبیهانفعیالینیداردوضیمناينکیهمیردمبیاحاکمیانو
کارگاارانازجاي اهیبرابردرمقابلقانونبرخوردارندردرفرايندتعیینحاکمرنظار بیر
حاکموکارگاارانوتصمیمسازیجاي اهقابلقبولیدارند .
دوم :ظرفیّتهای مشارکت سیاسی در نظم مردمساالر

نظمسلطانیکهدرقرونمتمادینظمزمطلوبادارهامورجامعهمحسوبمیشیدربیا
ظهورجامعهمدرنوتحققدولتمدرندرغربرموردتشیکیکونقیدقرارگرفیتوبیه
عنواننمادنظاماستبدادیانکارگرديدولذادرقروناخیرجایخودرابهنظمیجديدبیا

نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


نظريهواليتعامّهفقیهاندرفضايیشکلگرفتکهسلطانجائربیرجامعیهمسیلط
بودوجامعهشیعیازگروههایاقلیّتجامعهمحسوبمیشدوفقیهیانشییعهدرفضیای
تقیّهقرارداشتندوقادربهابرازنظردرخصوصديدگاهآرمانیخیوي نبودنید؛لیذاايین
نظريههیچگاهدرعرّهنظامسیاسیتحققزخارجیبهخودن رفتوعمدتاًذيلمصاديق
واليتوسرپرستیبرامورفردیودرمیانمؤمنانمعنامیشد؛لیذابسییاریازمباحی 
نظامسیاسیمانندجاي اهمردمدرنظامسیاسیوگسترهمشارکتسیاسیمیردمدرايین
نظريهمدِّنظرقرارن رفتوباعنايتبهغلبهنظمسلطانیدرزمانگذشتهراّوالًمیردم
جاي اهمشارکتیفعّالینداشتندرلذانظريهواليتفقیهنیاتنهابهنامشروعبودنحاکمیان
موجودومشروعبودنحاکمیّتفقیهانتوجهکردوگسترهاختیارا فقهیابماننیدامامیان

معصوم ازيکسووسالطینوفرمانروايانازسویدي ررانشیانداد(همان ،ج،31

42

محوريّتمردمساالریومشارکتحداکثریمردمدرسرنوشتخودشانداد.براساساين
نظمجديدرمقبولیّتِمردممالکمشیروعیّتحاکمیاناسیت؛میردمدرفراينیدانتخابیا 
برمیگاينندواختیاراتیخاصّ
فراگیررحاکمانوکارگاارانخودرابرایمدّ زمانیخاص 
رابرایادارهمطلوبجامعهبهویتفوي میکنند .
درتوضیحتفاو رويکرداساسیمیاندونظیممحیوری«نظیمسیلطانی»و«نظیم
بهاختصارمیتوانبهمواردذيلاشارهکرد :
مردمساالر» 
.2درنظممردمساالررقانونرمالکِاختیارا حاکماستوویمجریقوانینمصوّب
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نمايندگانمردماست؛امادرنظمسلطانیرحاکممنشأقانوناستوقوانیناختییارا وی
رامحدودنمیکند .
.1مالکدرکارگاارینظامسیاسیدرنظممردمساالررشايست یيیاانتخیابمیردم
استودرنظمسلطانیرتعلقا خانوادگیونژادیوحابیتأثیرتامّدرتعیینکیارگااران
دارد .
يفوتکالیفتعیینشدهازسویحاکمیانراز

.5مردمدرنظممردمساالردرقبالوظا
حقورمتناسیبشیهروندیبرخوردارنید؛امیادرنظیمسیلطانیرمیردمازحقیورانیدکی
برخوردارندروبهحمايتازنظامسیاسییموظیفومکلیفانیدوعمیالًرعیّیتحاکمیان
میباشند .

.4مطابقباخاست اهمتفاو مشروعیّتدرايندونظمردرنظمسیلطانیمشیروعیّت
حکومتبهمردموابستهنیستومردمازجاي اهنظارتیبرحاکمانوکارگاارانبرخوردار
نیستندودرنظممردمساالررمردمدرگاين حاکماننقشیاساسیدارندودرنظار بر
عملکردآنانتأثیریتامّدارنید؛ازايینرویحاکمیاندرنظیمسیلطانیخیودراملیامبیه
ممیشمرند .
ودرنظممردمساالرپاسخ ويیبهمردمراالز 

پاسخ ويیبهمردمنمیدانندر
اينقرائتجديدازنظمسیاسیکهامروزهپارادايموگفتمانغالببرایهمهنظمهای
بهمثابهقبولاستبدادوناديدهان اشتنحقمردممییباشیدردر

سیاسیاستوگرياازآن
نظمهایجوامعدينینیانموديافتهوبراساسمبانیفکریمکاتبونظامهایمختلیف
ومتناسببافرهنگهمانجوامعبازخوانیوبومیشدهاسیت؛ازايینرویايینتحقییق
هایمردمساالردرجوامعدينیرظرفیّتهایمشارکتی

ضمنبازخوانیبرخیازاينقرائت
اينمدلهاازنظمسیاسیرامدّنظرقرارمیدهد .

ظرفیّتهای مشارکت سیاسی در نظم سلطنت مشروطه

اينفراينددرکشورايراندرقالبنهضتمشروطهشکلگرفتوبراساسآنرمردم
وانديشمندانوعالمانوروشنفکرانمتناسببارويکردخوي رضیمنبرنتابییدننظیام
سلطنتربرتحديدقدر سلطانتأکیدکردندونظامسلطنتمشروطهراپیشنهاددادنید
گونهایتعبیهمیشودکهگسترهاختیارا سلطان
راساسآنرساختارنظامسیاسیبه 

کهب
محدودشود.برايناساسبههرمقدارکهازاختیارا حاکمکاستهشدوحاکمدرقالیب
ساختارحاکمیّتیخاصّقرارگرفتربههمانمقداراختییارا ربیهمیردمتفیوي شیدهو
حاکمیّتمردمبهخودشانواگذارگرديد .
عالمهنائینیازنظريهپردازاناّلیمشروطهرپسازبازخوانیبسیاریازمؤلفههیایاساسیی
نظامجديدمانندآزادیربرابریرقانونوتبیینآنبراساسمؤلفههایدينیرمشروعیّتسیلطنت
مشروطهرانهازاّالتايننظامسیاسیبلکیهازدرکضیرور شیرايطزمانیهومطلیوببیودن
نسبیآندربرابرنظاماستبدادیدانستهومعناکردهاست(نائین  ،3111 ،ص.)91
ویضمناينکهتشکیلنظاممطلوبدراسیالمرامنیو بیهمراعیا قیوانینالهیی

نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


عبورازنظمسلطانیکهبراساسآنرفردیخاصبرسرنوشیتجامعیهایحاکمیّیت
داشتوسهعرّهتقنینراجراوقضاراعهدهدارمیشدردرآغازعمدتاًدرقالبتشیکیل
نظامیمبتنیبرسلطنتمشروطهتحققيافت؛بدينّور کهانديشیمندانجهیتدور
داشتنجامعهازاستبدادناشیازحاکمیّتمطلقیهسیالطینرپیسازبیهرسیمیّتشیناختن
حاکمیّتآنانگسترهقدر حاکمانرابااجرایقوانینمحیدودکردنیدوبیادخالیتدادن
عرّهقانونگذاریرابهنمايندگانمردمسپردندوقضاو را

مردمدرفرايندامورسیاسی
نیابرعهدهقاضیانمنصفنهادند .
اينت ییررويکردازنظمسیلطانیبیهنظیممشیروطهسیلطنتیربیشیترازاينکیهبیه
نظريهپردازانسیاسیمستندباشدربهتفکریمسیتنداسیتکیهازکشیورهایغربییبیه

سرزمینهایاسالمیواردشد.البتهشرايطتاريخیورفتارهایسالطینربسیترمناسیبی
برایاينت ییررويکردبودوانديشمندانبهاينپديدهواکن نشاندادندوبهتبییینيیا
نقدايننظمجديدپرداختندودراينمیانفقیهاننیابیادرکضیرور شیرايطزمانیهر
ضمنبازخوانیايننظمجديدوارکانومؤلفههیایآنماننید«قیانونرقیانوناساسییر
تفکیکقوارپارلمانرجاي یاهمیردمرآزادیربرابیری»سیعیکردنیددرکییمتناسیببیا
آموزههایدينازاينمفاهیمارائهنمايند (حسین زاده ،3111 ،ص .)10


45

میداندرحاکمیّتمطلقوعدمتقیّدسالطینبهحکمرانیمطیابقبیامصیلحتوتیأمین

حقورشهروندانراامرینامطلوبمعرفییمییکنیدودرتبییینمشیروطیتازمفیاهیم
میگیرد (همان ،ص .)11
وآموزههایدينیچون«امانت»و«واليت»بهره 
ازآنجاکهاينتحقیقرظرفیّتِمشارکتسیاسیدرفقهسیاسیراارزيیابیمییکنیدر
قرائتروشنفکریازمشروطهراکنارمیگذاردوبرخیازظرفیّتهایمشیارکتسیاسیی
میسنجد :
نظممشروطهباقرائتفقهسیاسیرا 
الف) حاکمیت قانون (قانون اساسی)
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محوريّتمشارکتسیاسیبراساسقانونازجملهامورمهمییاسیتکیهدرنظريیه
مشروطهموردعنايتواقعشدهواساسمشروطیّتراتشکیلمیدهد.پی ازمشیروطهر
ارادهسالطینبرجامعهحیاکمبیودوحاکمیانخودکامانیهومسیتبدّانهبیرجامعیهحکیم
فرمانهابرمصلحتجامعهتأکیدنماينیدر
میراندندوبی ازآنکهدرادارهکشوروّدور 
میگرفتند؛ازايینرویفقیهیانطرفیدارزمشیروطه
منافعخودوناديکانخوي رادرنظر 
محوريّتقانونرادرمقابلمحوريّتسلطانگذاشتندوقانونرابررفتارهیایحاکمیانو
ستازمحدودومشروطهبودن

سالطیننیانافذدانستند«.مشروطیتهرمملکترعبار ا
ادارا سلطنتیودوايردولتیبهعدمتخطیازحدودوقوانینموضوعهبرطبیقمیذهب
رسمیآنمملکت»(همان).
ازهمینرویفقیهانموافقمشروطهمانندنائینیبهبازخوانیماهیّتقوانینشیريعت
وسهیمکردنبخشیازقوانینموضوعهدرادارهجامعهوعدممخالفتآنباآمیوزههیای

اسالمدستزدند (همان ،ص.)314
برهمیناساسررأیزاکثريّتمالکجعلقیوانینربلکیهرويکیردغالیبدرگیاين 
وامیام
کارگاارانتلقیشدودراعتباررأیاکثريتبهاّلشیوراوسییرهپییامبر
عمربنحنظلهاستنادگرديید(همیان ،ص)13؛ازايینروبیابیوسییع

علی وبهحدي 
فرارویمشارکتسیاسیمردمگشادهشد.بهحدیکهاحاابوگروههامییتوانسیتنددر
جهتجلبنظرمردموافکارعمومیرويکردمشارکتسیاسیخودرامدِّنظرقراردهند .
مالکرأیاکثريّتدرقوانینمصوّبمجلسنیانقشیموثرايفاکردهاست؛باعنايت
بهاينکهقوانینمجلسدرتقابلباقوانینشرعیقرارنداشیتودرطیولآنبیودربلکیه
قانونهایمصوبمجلسمجعولزشرعیفرضنمییشیدرمنعییبیرایرأیاکثريیتدر
قوانینمجلسنبودوبدعتبهشمارنمیآمد.مرحومنائینیرباتأکیدبرقاعدهحفظنظامر

براينباورقرارگرفتکهضرور تحديدقدر سلطنتوحفظنظیامموجیبمییشیود
قانونگذاریبهعنوانمقدمهاينامررواجبتلقیشود .

قانوناساسیبهعنواناوّلینواساسیترينقیانونیکیهبیراسیاسمیالکاکثريّیت
پذيرفتهشدهبودرمیتوانستحاکمیّتاستبدادیرارادهسالطینوکارگاارانرامحدودکند
وروشنشدناختیارا حاکمانوالبتیهمشیارکت

وسنگبنایجامعهدورازهرجومرج
سیاسیتودهمردمباشد.
ب) آزادی

 ،3111ص .)11
درحالیکهبرخیازفقیهانمانندشیخفضلاهللباآزادیبیهمثابیهمفهیومنوپديیدو
برایازبینبردناسالموارزشهیایاسیالمو

زايیدهمدرنیتهمخالفتکردهوطرحآنرا
کمرنگکردنآندرادارهجامعهمعرفینمودهاند(ترکمان ،3113 ،ج ،3ص)95ربرخییاز

فقیهانمدافعسلطنتِمشروطهرآزادیبهمعنایمصطلحدرعرّهمشارکتسیاسیرامدّ
نظرقراردادهودرپاسخبهمخالفانرآزادیرابهرفعاسیتبدادوشیريککیردنمیردمدر
سرنوشتشانمعناکردهوضمناستنادمشروعیّتاينگونهازآزادیبهديناسالمرآنرا

ازجملهمستقال عقلیهوضروريا اسالمبرشمردهاند(همان ،ص.)011
محققنائینیضمناينکهاساسآزادیرابرعدماستعبادواسیترقاررقیابملیتدر
تحتاراد خودسرانهوعدممشارکتفضالًازمساواتشیانبیاسیلطانمبتنییمییدانید
سورهنوروسخنانامامحسین حريیترا

(نائین  ،3111 ،ص)03وبااستنادبهآيه33

نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


مردمدرنظامهایاستبدادیررعاياوبندگانحاکمانفرضمیشدندولذافاقیدحیق
انتخابوآزادیدراحقارحقوراساسیخوي بودند؛ازهمینرواساسیتیرينمؤلفیهدر
نظممشروطهبهرسمیّتشناختهشدنآزادیمردموحقانتخابوتعیینسرنوشتآنیان
بهدستخودشانبودکهبراساسنظمسلطانیازآناندريغشدهبود.تأکییدبیرعنصیر
آزادیدرنظمهایجديدازآنروستکهمشارکتسیاسیردرّورتیتحققمیيابدکیه
بهخصوصدرعرّۀسیاسیدراينجامعهبهرسمیّتيافتهونهادينهشود .
آزادی 
تنوّعبرداشتازمفهومآزادیدرنظمجديدموجباستقراردوقرائتاساسیموافقانو
مخالفانآزادیدرزمانمشروطهشدهاست؛بلکهشايدبتوانمنشأايناخیتالفهیارادر
عدمدرکواقعیازمفهوممدرنآزادیومشارکتسیاسیبهگونهنودانسیت (کاشیان ،

43

ودستيافتنبهآزادگىمعنانمودهاست(همان،

بهمعناىآزادىازبندگىحاکمانستم ر
ص.)31-31

طبیعیاستاينبرداشتازآزادیواستنادآنبهديندرقالبنظیممشیروطهربیابی
وسیعازمشارکتسیاسیرافرارویشهروندانسرزمیناسالمینهاد.اينبرداشترضمن
اينکهقادرخواهدبودسطحمشارکتمردمیراازگسترهانفعیالخیارجکنیدوآنیانرااز
میکندکهبرايین
قرارگرفتنذيلاستبدادنجا دهدرمردمرادرسرنوشتخوي دخیل 
انکشوراسالمیردرفرايندتصمیمسازیهایکالنسهیممیشوند

اساسمردمرشهروند
وبراعمالحاکماننظار مییکننیدونمايندگانشیانبخشییازحاکمیّیترابیهدسیت
میگیرند .

ج) برابری
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برابریمردمبايکدي ردربرابرقانونازمحوریتیرينعناّیردرگسیترهمشیارکت
؛بهگونهایکههرگونهتبعی برایافرادخاصردرقالیبامتییازسیاسییو
سیاسیاست 
میباشد.قرائتهایمتعدّدیازبرابریمانندمفهومآزادیدرجامعهزمان
اجتماعیرمنتفی 
مشروطهوجودداشت.ازيکسورقائالنبهمشیروطهمشیروعهبیانفییقرائیتتیازهاز
موردنظرمشروطهخواهانروشنفکررابرنتابیدندودرنفیآنبیراسیاس

برابریرمساوا ِ
ديدگاهاسالماستداللکردنید(ترکمیان ،3113 ،ج ،3ص)341وازسیویدي یربرخیی
فقیهانزموافقسلطنتمشروطهبادرکشیرايطجديیدوضیرور عبیورازاسیتبدادربیه
بازخوانیمفاهیممدرنپرداختندوبازسازیاينمفیاهیمبیراسیاسمفیاهیمدينییودر
چارچوبگفتماندينیرامدّنظرقراردادند .
عالمهنائینیبرايناسیاسرضیمنبیهرسیمیّتشیناختنجعیلقیوانیندرشیرايطو
موقعیّتهایمختلفراّلبرابریهمهشهرونداندرهمهقوانینرامقتضایموافقیتبیا
حکمعقلمعرفیکردهربلکهاينبرابریرامختصبهديناسالمندانستهوموردپذيرش
همهادياندانستهاست(نائین  ،3111 ،ص .)55
مرادازبرابریبهبنابراينرمسیاوا شیهرونداندربرابیرقیانونیاسیتکیهبیاهمیه
ويژگیهاي معتبراستومحورادارهکشورفرضمیشود.اينمعنیاازبرابیریرويکیردِ

سیاسییحقوقیبهخودگرفتهاستوازآنجاکهتمامافرادجامعهرباهرعنوانومقامیدر
برابرقانونبرابرومساویدرنظرگرفتهمیشوندرهیچامتییازیموجیببرتیریافیراديیا
گروههايیبردي راننمیشود .

عالمهنائینیضمنبازخوانیمفهومبرابریرمطابقبامبانیدينییرمسیاوا افیرادو
گروههادربرابرقانونراازاّولاساسیاسالمدانستهودرفراينداستداللبرمشروعیت
مفهومبرابریرمساوا رااسیاسعیدالتوروحتمیامقیوانینسیاسییهمعرفییکیردهو
ضرور ديناسالمبرعدمجیوازتخطییازآنراازبیديهیا برشیمردهاسیت (همیان،
ص .)53
بديهیاستاينقرائیتازآزادیرگسیترهوسییعیازمشیارکتسیاسییرافیراروی
شهروندانقرارمیدهدکهبراساسآنرنهفقطسلطانازامتیازا ويژهبیبهرهاسیتو
ماننددي رانبايدپاسخ ویرفتارهایخودباشدربلکههیريیکازافیرادجامعیهازحیق
بهرهمندخواهندبود.
انتخابورأیبرابردرگاين کارگااراننظام 
د) قانونگذاری و نظارتگری (پارلمان)

بديهیاستپذيرشوتبیینفقهیپارلماندرنظیامسیاسییومیالکقیراردادنرأی

نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


ورودپديدهایبهنامپارلماندرزمانمشروطهباتأکیدبرسهعنصراساسیی(قیانونر
سهمفهومنوپديدرموجبعملیاتیشدنمشارکتسیاسیمردم

آزادیوبرابری)ربهعنوان
درقالبنهادیمعیّنگرديدوکارويژههایمشارکتیبسیاریرافرارویمردمونخب یان
نهاد؛بدينّور کهازيکسونمايندگانمردمبايددرفرايندتصمیمسازینق فعّالی
ايفاکنندوسرنوشتخودرابرعهدهداشتهباشندوازسویدي ربايیدنقی میوثریدر
نظار برعملکردکارگااراننظامايفانمايند .
عنايتبهجاي اهمحوریپارلماندرقانونگذاریموجبشدهبوداختالفنظراساسی
قانونگذاریازقديم
درخصوصمشروعیّتاينامردربینفقیهانرخنمايد.ازيکسو 
نیازهایقانونیجامعهراپاسخمیگفتندو

برعهدهفقیهانبودوآناندرمحدودهشريعت
گذاریراازآنان(بهعنواندينشناسان)سیلبکیردهوبیرعهیده


امرقانون
نهادپارلمانر
نمايندگانمردم(کهتخصّصیدرفهمشريعتنداشتند)نهادهبود؛ازسویدي ربسییاری
بازخوانیمقولهقانونگذاریدرنظامسیاسییبیهمؤلفیه

ازفقیهانموافقمشروطهضمنز
انحصارقانونگذاریبرایشريعتگسترهمعیّنیی

شورادرفقهنظرافکندندوضمنتحفظ
ازتقنینرابراینمايندگانمردمدرپارلمانقايلشدند.بیراسیاسايینمنطیقرپیساز
امورعرفیازامورشرعیرضمنبهرسمیّتشیناختهشیدنضیرور مراجعیهبیه

تفکیک
فقیهاندراحکامشرعیرمجلسشورایملییمتصیدّیقیانونگیذاریدرامیورعرفییو
غیرمنصوّا دانستهشد(غروی محالت [ ،ب تا] ،ص.)931

43

اکثريّتمنتخبانمردمرگسیترهوسییعیازمشیارکتسیاسییدرقالیبقیانونگیذاریو
نظار گریرادرمقابلمردمنهادهوظرفیّتگستردهایازحقمردمدرمشارکتسیاسی
راتضمینکردهاست .
سوم :ظرفیّتهای مشارکت سیاسی در نظم مردمساالری دینی
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پیداي نظامجمهوریاسالمیايرانجداازبرکیاتیکیهدرعرّیهعمیلوتوسیعه
معنويّتواسالمدرجهانداشتهاسترموجبطرحگونهایجديدازنظمهایسیاسی(در
قالبمردمساالریدينی)شدهاستکهبهموجبآنرضمناينکیهخاسیت اهمشیروعیت
نظامسیاسیرابايددرحاکمیتدينومعیارهایالهیجستجوکردرحاکمییتبیرعهیده
شايست انینهادهمیشودکهبهاوّافیچوندينشناسیرعدالتوتدبیرمتصفباشیند.
مشروعیتحاکمدرايننظامنهفقطدرگرووجوداوّاففورربلکهبقیایآنهاسیت.در
ايننظامراستنادمشروعیّتالهیحاکمیّتِسیاسیمانعاستنادايننظامبهمردمنیسیتو
ازاينرویمردمدرمراحلمختلفادارهکشور(گاين رحمايتونظار برحاکم)نقشیی

تريننوعمردمسیاالریایاسیتکیه

ساالری 
راقی


اينمردم
میکنند؛«
واقعیومؤثرايفا 
ساالریدرچیارچوباحکیاموهیدايتالهییاسیت.

امروزدنیاشاهدآناست؛زيرامردم
انتخابمردماستراماانتخابیکهباقوانینآسمانیومبیرایازهرگونیهنقیصوعییب
توانستهاستجهتوراهّحیحیرادنبالکند»(خامنهای .)3114/49/33 ،
نظممردمساالریدينیکهدرسالهایاخیربیشتردرادبییا سیاسییرواجيافتیهو
میتوانسابقهآنرابهسالهایآغازينتبیینوتحققنظامسیاسیوآموزههایاّییل
فقهشیعهمستندکردرقرائتهایمتفاوتیيافتهاستکهبرخیازآنهاازنظرمیگذرد :
ـ قرائت نظم مردمساالر از والیت فقیه

گرچهعمدهپیشینهنظريهواليتفقیهذيلپارادايمنظمواليیبودهاست؛لکینايین
نظريهقادراستذيلپارادايمنظممردمساالرنیاقرارگیردوکارويژههیایخیوي رادر
جامعهمدرننیاپیجويد.برايناساسبايدگفتواليتفقیهنیهيیکسیاختاروشیکل
منانتشکیلمیدهندربلکهمحتوايیاسیت

اجرايیبرایادارهجامعهایکهغالبآنرامؤ
کهمیتواندخودرابهشکلهایمختلفبازخوانینمايدوکیارويژههیایخیودرامحقیق
سازد .
قرائتمردمساالرازواليتفقیهبهپذيرشاضطرارگونهوازسیرزالتقیا آمیوزههیای
غربیودخالتدادنآندرادارهجامعهمؤمنانهمستندنیستربلکیهبیهبیازخوانیمنیابعو


 .1نظم والیت انتصابی (والیت مطلقه) و ظرفیّتهای مشارکت سیاسی آن

نظريهواليتعامهفقیهانگسترهوسیعیازاختیارا رابرایفقییهدرنظیرگرفتیهو
ویراقادرمیساختنظامسیاسیمطلوبشیعهراتأسیسکنیدوشیوونمختلیفآنرا
ادارهنمايد؛اماازآنجاکهدرمقاطعیتدبیرزنظامسیاسیباگرههاومشکالتیمواجهمیشود
گیریجهتبرونرفتازمشیکال 

وحلِّآنهانیازمندواگذاریاختیاراتیخاصّدرتصمیم
وبحراناستربلکهبسیاریازموضوعا کهدرجامعهرویمیدهدذيلفروعا فقهیی
ایشريعتگريایياعدمعملبهشیريعت

قرارنمیگیردواجرایآنهادرزمانحاضرگونه
وعدمانطبارباآنمحسوبمییشیودونظیامسیاسییبیهجهیتادارهامیورخیودبیه
تصمیمگیریدراينمواردنیازمنداستوبهواليتوسرپرستیفقیهدراينمواردکیهدر

فقهوجودنداردرعنايتینشدهاسترپسازچندسالازتأسیسنظامجمهیوریاسیالمی
ايرانرکارآمدیادارهفقهیجامعهدرمواردیباابهاموتهديدمواجهشد.لذاامامخمینیبا

نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


آموزههایدينیوامکانتحققآندرجامعهمعاّرتکییهدارد؛ازايینرویموافقیتفقیه
شیعهبااموریچون«پذيرشجاي اهمردمدرنظامسیاسی»ر«تأمینآزادیهایمردمدر
گسترهامورسیاسییاجتماعی»ر«محورقرارگرفتننظراکثريّتمردمدرتصمیمسازیها»
بهمعنایاشتراکايناموردرفقهشیعهومنطقغربینیسیت؛بلکیهضیوابطومقیررا 
دينیاقتضایمشروعیّتگونهخاصازايناموررادارندوبازخوانیمنابعزدينیمسیتدعی
قرائتخاصازايناموراست .
رويکردرفعنیازهایجامعهمعاّروهدايتمردمموجبشدهاستفقیهیانبیادرک
شرايطحاضرواقتضائا آنبازخوانیزمبانیفقهیرامدِّنظرقراردهندوضیرور تیدبیر
امورجامعهبهدستولیفقیهراذيلنظممردمسیاالربیهنظريیهسیاسییتبیديلکننید؛
بهگونهایکهنظريهجمهوریاسالمیبهعنواننظريهایجامعوکاملوکارآمدومبتنی

برآموزههایفقهشیعهربازخوانینظريهواليتفقیهدرقالبنظممردمساالرومبتنیبیر
شرايطجامعهمعاّراستکهدرعینحالکهحاکمیّتسیاسیرابیرعهیدهولییّفقییه
مینهدرجاي اهمردمرابهگونهمطلوبتصويرمیکندوسازوکاراجرايیبرایحاکمیّت

میدهد .
مینمايدوارائه 
قانونشرعوسرپرستیفقیهجامعالشرايطبرجامعهراتنظیم 

اينتحقیقبرخیازقرائتهایمردمساالرازواليتفقیهراکیهدرسیالهیایاخییر
توجّهانديشمندانرابران یختهرازنظرمیگذراندوظرفیّتهیایآنهیاازحیی مشیارکت
سیاسیرامیسنجد :
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هدرحوزهنظامسیاسیرضمنابهامزدايییازگونیه

تأکیدبراختیاراتیبیشتربرایولیفقی
ادارهّحیحنظامسیاسیدرعصرغیبتعمالًنظريه«واليتمطلقهفقیه»راطرحکردو
باطرحعناّریچونمصلحترزمانومکیانوحکیمحکیومتیرکارآمیدیآندراداره
نظامسیاسیرابهاثبا رسانید.ازاينرویواليتمطلقهفقیهراکهاختیارا وسیعتریرا
منظورمیداردرمیتوانازابداعا فقهیامامخمینینامید .

برایحاکماسالمی
امامخمینیدرپاسخبهبیانا رياستجمهوریوقتکهحوزهاختیارا ولیفقیهرادر
محدودهفروعا شرعیمعناکردهبودربرتوسعهاختییارا ولییفقییهتأکییدکیردهواز
واليتمطلقهفقیهسخنگفتهوآنراامریفراترازفروعا شرعیدانستهاسیت؛بلکیه
امامخمینیبااشارهبهمواردومصاديقبسیاربراينمعناتأکیدکردندکهدرّور تقیّد
اختیارا ولیفقییهبیهفروعیا شیرعیرعرضیهواليیتمطلقیهومفوّضیهبیهپییامبر
امریبیمعناومحتواستوپیامدهایآنغیرقابلقبولخواهدبود(خمین ،
اسالم
 ،3111ج ،34ص .)093-093
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بااستقرارنظامجمهوریاسالمیايرانرگامیبارگدرنظريهواليتفقیهبرداشتهشد
وايننظريهدردنیایمدرنوغلبهنظممردمساالرررويکرداجرايیبهخیودگرفیتودر
قبالسايرنظیامهیایسیاسییموجیودرعیالوهبیرتضیمینمشیروعیّتنظیامسیاسییر
ظرفیّتهایفراگیریدرادارهکارآمدجامعهبامحوريّتولیّفقیهراعرضهکردهاستکه
اشارهمیشود :

بهبرخیازآنها
الف) پارلمان

جامعالشرايط
اّلقانونگذاریدرنظامجمهوریاسالمیايرانکهتحتزعامتفقیه 

استوفقیهجامعالشیرايطازجانیبخداونیدموظیفبیه

قرارداردراساساًبرعهدهخداوند
استنبا احکامموردنیازافرادوجامعهاستوطبیعتاًمجلیسشیورایاسیالمینییاکیه
مشروعیّت درگروراهبریولیّفقیهاستربیازویولییّفقییهدرعرّیهقیانونگیذاری
برخالفمشروطهکهواگذاریقانونگذاریبهنمايندگانمیردمبیرای

باشد؛ازاينروی

می
تحديدقدر حاکموجلوگیریازاستبدادبودرمشروعیّتمجلسدرجمهوریاسالمیبه
واليتفقیهاستوتعیینجاي اهقانونگذاریبراینمايندگانمیردمنیهازبیابتحديید
قدر ولیّفقیهربلکهازبابتفوي بخشیازاختیارا رهبریبهقیوّهمقننیهدرجهیت
تبیینقانونهایمناسبجهتادارهمطلوبجامعهوابااریدرقانونبراینظار بررفتار
کارگااراناست .

ب) انتخابات

انتخابا نماددموکراسیغربیمحسوبمیشود؛لکنفقیهانشیعهبهمددبیازخوانی
برقرائتیاسالمیازنظامسیاسیمردمساالرتأکییدکردنیدوبیرای

منابعومبانیخوي 
مردمدرتمامیسطوحنظامسیاسیحقرأیونظرقايلشدند.بیرايیناسیاسرجیدااز
اينکهمردممیتوانندنامادتصدّیمناّبحکومتیباشندرانتخابکارگاارانکشوررانیا
برعهدهدارند.حقانتخابرئیسجمهوربهرأیونظراکثريّتمردمموکولشیدهاسیت؛
بلکهنمايندگیمجلسشورایاسالمینیامرهونأخیذرأیمیردماسیت.درايیننظیم
مردمساالررولیّفقیهمنصوبازجانبخداونداستومشروعیّتویمرهونرأیونظیر

مردمنیست؛لکنباعنايتبهاينکهحاياينتصدّیاينمنصبمیتوانندبی ازيکفرد
باشندرگاين بهترينوشايستهترينفقیهانواجدشرايطبهخبرگانواگذارشدهاستکه
نمايندگانتودهمردماند .

خودر
ج) احزاب
نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


براساسمبانینظامسیاسیاسالمرنیهفقیطمنعییبیرایحضیوراحیاابدرفراينید
مشارکتسیاسیدرنظمواليتمطلقهفقیهوجودنداردربلکهبرفعّالیتاحاابتأکیدشده
يکسواحاابروظیفهتربیترآمادهسازیوکادرسازیبرایکارگاارینظام

است؛زيرااز
رابرعهدهدارندرازسویدي رروشن ریرنقدونظار برحاکمانرکیارگاارانومیديران
نظامازوظايفآنهااستواينامربهشفافیّتعملکردکارگاارانررفعنقیايصومعايیب
رفتارهاودوریازشائبهاستبدادخواهدانجامید.درضمنازآنجاکهاحاابرگروههايیبیا
مرامنامهوشناسنامهمشخصاندوذيلنظامسیاسیفعّالیّتمیکننیدرمشیارکتآنیاندر
فرايندانتخابا موجبخواهدشدمردمدرکبیشترومناسبتریازگراي هیاواهیداف
نامادهایانتخابا داشتهباشندوبافهمبیشتریبهافرادرأیدهند؛زيیراممکیناسیت
افرادیخاصّوباس ابقهبددرزمانانتخابا رگراي واهدافخودرادرنادمردمخوب
جلوهدهندوبافريبمردمرأیآنانراجلبنمايند .
البتهاينامربهمعنایموافقتمطلقباپديدهتحابنیستواحااببايدذيیلنظیام
اسالمیوآرمانهایآنقرارداشتهباشندوضمنپرهیاازقدر طلبیازتفرقهواختالف
دوریکنندوکارويژههایخودرادرراستایاعتالینظاماسالمیوآرمانهایآنبهکار
ب یرند.طبیعتاًآنچیهاحیااباسیالمیازغییراسیالمیراازيکیدي رمتمیايامییسیازدر
هایدروندينیوگونهمتفاو سازکاراجرايیجهترسیدنبهآرمانهاست .


قرائت

32

د) آزادیهای سیاسی

تریبرایفقیهجامعالشرايطدرنظیر

نظممبتنیبرواليتِمطلقۀفقیهاختیارا ِوسیع
برایبرونرفتازمشیکال وبحیرانهیادر

وویمیتوانددرشرايطخاص

گرفتهاست
محدودهامورشخصیمردمدخالتکندوبهنفعجامعهواسالمبرخیازآزادیهایمردم
بلکهتصرفا آنهارامحدودنمايد(.همان)وايندرحالیاسیتکیهدرنظیممبتنییبیر
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واليتعامّهفقیهرویازاينگسترهازاختیارا برخوردارنبود.اماقراردادنايینمقیداراز
اختیارا درعرّهامورشخصیمردمکهبنابراقتضائا احکامثانويهودرتااحمناشیاز
بحرانهایاجتماعیوبهجهتبهبودشرايطزندگیبرایتودهمردموکارآمدیحکومت

درمديريّتبسامانجامعهّور میپذيردردلیلیبردخالتفقیهدرزندگیشخصیمردم
بهّور احکاماوّلیهنمیکند؛بلکهتقسیمامورزندگیمردمبهدودستهمسائلیکیهبیه
عرّهعمومیجامعهاختصاصداشته؛مسائلیکهبهحريمخصوّیمردممرتبطاسیت)
درهمۀنظامهایسیاسیوجودداردواساساًحکومتهابادرنظرگرفتنتفکیکمیانايین
دوعرّهردخالتدرزندگیشخصیمردمراوظیفهخودنمیدانندوبهحیريمخصوّیی
افرادراحتراممیگذراندومعتقدندمردمدررسیدگیبهامورفردیخودّیالحیّتدارنیدو
نیازیبهدخالتدي راننیست.پساّوالًکارکردهایحکومتهابهتدبیراموریمحدود
میشودکهبهجنبهعمومیجامعهومنیافعتیودهمیردموبرخیورداریآنیانازامکانیا 
عمومیورفاهوامنیّتورفعمخاّما مرتبطمیشود .
براساسايینمنطیقراختییارا گسیتردهحیاکمنیافیآزادیهیایمیردمدرحیريم
خصوّیشاننیست؛تحديداحتمالیآزادیهایمردمدربرخییمیواردازبیاباسیتثناو

ضرور شرايطوموقعیتهایخاصمیباشد.نظممبتنیبرواليتمطلقیهفقییهبماننید
سايرنظامهایسیاسیکهآزادیهایسیاسیبخشیازآزادیهایمشروعمردممحسوب
میشناسندر
بهرسمیّت 
میشودرآزادیهایسیاسیمردمراکهبرخیازآنهاازنظرگذشتر 

بلکهحکومتدينیخودراموظفبهتأمینراهکارهایتحققآنمیداند .
 .2نظم والیت انتخابی فقیه و ظرفیّتهای مشارکت سیاسی آن

برخالفنظريهواليتانتصابیفقیهکههريکازفقهاىشییعهبیهّیرفِدارابیودن
شرايطالزمازواليتبالفعلبرخوردارخواهندبودرنظريۀواليتانتخابیرتحقیقزواليیت
بالفعلرابهانتخابمردممنو کیرده (منتظیری ،3045 ،ج ،3ص)993وفقیهیانجیامع
31

الشرايطبهعنوانکانديداهاونامادهاىاحرازمقامواليتورهبرىجامعیهاسیالمىبیه

مردممعرفىمیشوندتااينکهمردمبهانتخابخوديکىازآنانرابرایرهبریبرگاينند
بدينطريقرواليتشأنیآنانبهفعلیتبرسد (همان ،ص .)031

و
مطابقنظريۀانتخابرهیچيکازفقهاىواجدشرايطرقبیلازانتخیابمیردمجیايا
نیستبهاعمالواليتبپردازدوايندرحالیاستکهبراساسنظريهواليیتانتصیابیر
اعمالواليتفقیهدرگرورأیونظروانتخابمردمنبودومشروعیتاعمالواليتوی
هرچندفعلیتيیافتنحاکمییتمشیروعویبیرقیدر سیاسییدر

برمیگشت؛
بهخداوند 
محدودهکشوراسالمیبهمقبولیتمردمینیازمنداست .
نظريهواليتانتخابیفقیهبراينباوراستکهرکناّلیدرمشروعیتحکومتبیر
میباشدوگاين حاکمبايدبراساسروشدموکراتییکّیور 
مقبولیتمردمیاستوار 
پذيرد(صالح نجفآبادی ،3111 ،ص.)31براساساي یننظريیهگرچیهتمیاممیردمدر

درنظريهواليتانتخابیفقیهرسطحمشارکتسیاسیمیردمبیشیتراسیتوآنیانازگسیتره

اختیارا وسیعتریدرانتخابا برخوردارند؛بدينگونهکههممردمبايدبیهّیور مسیتقیميیا
بهواسطهخبرگانمورداعتمادخودبهتعییینحیاکمبپردازنیدوازورودنیااهالنبیهايینسیمت
جلوگیرینمايند وهمحاکمبايددرمقیاسوسیعتریبهجلبنظرعمومیمردماقدامنمايد .
الف) محدودیت زمانی والیت فقیه

محدوديتمد زمامداریولیفقییهازمیواردیاسیتکیهازتوابیعگونیهخاسیت اه
مشروعیتمیباشدودرنظريهواليتانتصابیوانتخابیتفاو پیدامیکنید.بیراسیاس
نظريهواليتانتصابیرگسترهاختیارا ویرمستمروغیرمقیدبهزمانخاّیاست؛زيرا
ادلهواليتفقیهرهیچگاهواليتویرابهزمانخاّّیمحدودنکردهاستوتماممالکر
باقیبودناوّافوويژگیهايیاستکهمشروعیّتتصدّیویبرجامعهراموجبشیده

است(جوادیآمل  ،3111 ،ص.)311ايندرحالیاسیتکیهبیراسیاسنظريیهواليیت
انتخابیطبیعتاًاينمردمهستندکهتدبیرامورخودرابهّور مطلقرمقیّدومشرو يا


نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


انتخابمشارکتداشتهباشندرنتیجهانتخابولیفقیهرابايدبهمرحلهدومواگیذارکیرد؛
زيرااطمینانبیهّیحتايینانتخیابدومرحلیهایبیهمراتیبازانتخیابافیرادخیاص
(غیرمنتخبمردم)بیشترخواهدبود؛بدينعلتکهخبرگانامتازمفاسدومعايبیکیه
بهعموممردمنسبتدادهمیشودمبراهستندواگراشکالشودکهخبرگیانبیهرعايیت
مصالحفردیخودمیپردازندونهبهمصالحاجتماعربايدگفتشر عدالتدرخبرگاناز
ايجادچنینامریجلوگیریخواهدنمود(منتظری ،3045 ،ج ،3ص .)993

35

بهولیفقیهواگذارمیکنند (منتظری ،ش ،311ص .)19

موقتبهزمانیمحدودر
آنچهمیتواندموجبتحديدزمانیواليتفقیهشودرايناستکهواگذاریواليتبیه
فردیخاصبراساسعقدیاستکهمیانمردموحاکمّیور پذيرفتیهوهیردوبیر
اساسپیمانمتقابلحقوروتکالیفیرابرعهدهمیگیرند.طبیعتاًمردممیتوانندذيلاين
فرمانهایویرابهمحدودهای
رواگذاریامورخودبهحاکموبهتبعپذيرفتنتکالیف 

عقد
خاصاززمانمقیّدنمايندکهحاکمیّتویدرغیرازاينمحدودهزمانیمشروعیّتندارد
وتکالیفیرانیابرایمردمدربرنخواهدداشت (همو ،3045 ،ج ،3ص .)911
ب) عزل ولی فقیه
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برخالفنظريهواليتانتصابیفقیهکیهمشیروعیتحیاکمرادرگیروانتصیابالهیی
دانستوازاينرویجاي اهیبرایمردمدرمشروعیّتبخشیبهولیّفقیهقايیلنبیودر


می
جاي اهیکهبتواندازویسلبمشروعیّتکندوویراازجاي اه عیالنمايیدبیرای
مردمرقائلنبوده وتنهافقداناوّافالزمهرموجبزعیالویخواهیدشید (نیوووزی،
 ،3114ص)343-55ردرنظريهواليتانتخابیرامرزنصبحاکمبرعهدهمردمنهادهشیده
وآنانامرواليترابهکسیتفوي مینمايندکیهدارایاوّیافخاّییباشیدکیهدر
روايا فرضدانستهشدهاست(منتظری ،3045 ،ج ،3ص)993وبرهمیناساسرمردمی
درّورتیکیهفاقیدّیفا 

کهویرابهاينسمتنصبمیکنندرّالحیتعالویرار
الزمهمقامرهبریبرامتاسالمیشودرخواهندداشت(همو ،3111 ،ج ،3ص)349؛بلکه
آنانمیتواننداينمسوولیترابهویبهّور محدودواگذارنمايندکهدرايینّیور 
بابهسرآمدنزآنزمانزمحدودرحاکمفاقدمشروعیتدرتصدیاينمنصباستوبايداز

اينمقامعالشود(همو ،3045 ،ج ،3ص.)911بديهیاستنظرداشتاينحقمیتواند
بستریوسیعومهمرادرگسترهمشارکتسیاسیفراروینمايندگانمردمقراردهد .
ج) گستره اختیارات ولی فقیه

34

باعنايتبهاينکهدرنظريهواليتانتخابیفقیهرمشروعیّتحاکمدرگرورأیونظیر
مردماستراينمردماندکهامورخودرابهویواگذارمینمايند.طبیعتاًقیراردادواگیذاری
اختیارا مردمبهحاکممیتواندبدوندرنظرگرفتنگسترهمشخصییازاختییارا باشیدر
منتهاگسترهاختیارا ویمحدودبهاموریخواهدبودکهمردمبهوی(درقالیبقیانون)
واگذارکردهاند(همو ،ش ،311ص.)95ايندرحالیاستکهدرنظريهواليیتانتصیابیفقییه

فقیهراشرعتعیینمیکند (جوادیآمل  ،3111 ،ص .)310-311

حدودقلمروواختیارا 
نتیجهگیری

نظامهایسیاسیدرفقهشیعهوظرفیتسنجیآنهادرخصوصمشارکتسیاسی 


مردمدرهمهقرائتهایفقهیازنظامسیاسیازجاي اهقابلقبیولیبرخوردارنیدوکمیّیتو
کیفیّتمشارکتسیاسینیاازسطحنسبتاًمطلوبیبرخیورداراسیت؛لکینبیاعنايیتبیهاينکیه
قرائت هایمتفاو ازنظیامدينییمسیتلامزگونیهمتمیاياازمشیارکتسیاسییمیردماسیتردر
قرائتهایپی گفتهازنظامسیاسیسطحزمشارکتسیاسیمتفاوتیدرنظرگرفتهمیشود  .
باعنايتبهاينکهخاست اههمهاينقرائتهیاینظیامزسیاسییمبیانیوآمیوزههیای
هاازمبانیمشترکیبهرهمیگیرندرتمايااينقرائت-

دينیاندوازاينرویهمۀاينقرائت
هارابايددراختالفشرايطوامکیانتحقیقحیدّاکثریجامعیهسیاسییمطلیوبربلکیه
گونهشناسیمتفاو اجتهادارزيابیکرد.پارادايممبتنیبرنظمغیرمردمساالردرسدههای

آغازينظهوراسالمرمانعیفرارویتحققمشارکتحدّاکثریتیودهمیردمشیدوعمیده
فعّالیتهادرگسترهمشارکتسیاسیبهمشارکتسیاسینخب انمحیدودمییشیدروبیا
تحققپارادايمنظممردم ساالردرجامعهامکیانزتحقیقبیشیترمشیارکتسیاسییمیردمفیراهم
گرديدومردمازضريبنفوذبیشتریدرسپهرسیاستوادارهنظامسیاسیبرخوردارشدند  .
درجامعهمعاّررنظمسلطنتمشروطهظرفیّتهیایفراوانییرافیرارویمشیارکت
سیاسیمردمنهاد؛اماچونايننظمسیاسینظمزمطلوبفقیهاننبیودوبیهمثابیهنظیم
نسبتاًمطلوبدرمقايسهبانظمسلطنتبودرحجیّتآندرمعیرضابهیامقیرارداشیتو
طبیعتاًمشارکتسیاسیبرآمدهازايیننظیمسیاسیینییاتنهیاتیوجیهیدروندينییدر
ظمپادشاهیاست؛درحالیکهنظمواليتفقیهبا

برونرفتازمشکال استبدادناشیازن
قرائتمردمساالریدينیرعالوهبراينکهبیهمبیانیدينییوآمیوزههیایفقهییمسیتند
میباشدوازپشتوانهحجیّتوادلهدرونفقهییبرخیورداراسیترظرفیّیتهیایفیراوان
بسیاریرابرایمشارکتسیاسیمردمونخب انتعريفوتبیینکردهاست.بديهیاست
اينشکلازمردمساالریرريشهدرمعارفغربینداردوازسنخاستفادهابااریازمیردم
نیانیستربلکهبهمنابعوآموزههایدينیمستندمییباشیدوريشیهدرسییرهحاکمییت
پیامبررحضر علیوامامحسن (بهعنوانتنهامعصومانیکهحاکمیتسیاسیشیان
فعلیتيافت)داردوازالااما خاّّیبرخورداراست؛ماننداينکه :
یدرايننظمسیاسییراسیالمیّتوجمهوريّیتبیهمثابیهدورويیهيیکسی کهانیدو
ازاينرویتمايایمیاناسالمیّتوجمهوريّتوجودنداردتاتعلقخاطربیهيیکجیازاز

مرکبواژهبیشترياکمترباشد .
یباعنايتبهاينکهخاست اهايننظمسیاسیدرآموزههایدينیاسالماسترگستره
حضورمردمرگونهمراجعهبهرأیونظرآنانوارتبا اسالمیّتومردمسیاالریرابايیداز
متنآموزههایدينیجست .
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ـ ــــــــــــــــ ،مبانی حکومت اسالمی ،ترجمهدراساتفیوالیةالفقیه ،تهران :کیهان.۱۸33 ،
ـ ــــــــــــــــ« ،والیت فقیه و قانون اساسی» ،پیام هاجر ،ش .1۸3
 نائینی ،محمدحسین ،تنبیهاالمه و تنزیهالمله ،با مقدمه و پاورقی سیدمحمود طالقانی،تهران :شرکت سهامی انتشار.۱۸3۳ ،
 نجفی ،محمدحسن ،جواهرالکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،طهران :دار الکتب اإلسالمیه،.۱۸33
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خمینی.۱۸۳۱،

