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تاریخ دریافت39/4/77 :

تاریخ تأیيد39/1/71 :

راضیه زارعی

ساخت دوگانه قدرت در ایران ،به معنای دوگانهبوددن اگوودی تدعیود قودرت ،یزو اع
مسائل مهم ایران معاصر است .این دوگانو همزمان با نفدذ غرب و بوه تعیيور دقيوقتور
«تجدد» و بسط سيطره آن بر کشدرهای پيرامدن و ظهدر انحطاط و عقبماندگ جامعوه
ما نسیت به غرب آغاع شد .در عمان مشروطه اع یک طرف مشروعيت سلطنت مطلقه کوه
نماد اصل ساخت قدرت قدیم بدد ،با چاگش روبه رو شد و سلطنت مظهور عقوبمانودگ
تلق شد ،اع طرف دیور دوگت مدرن برآمده اع نظام دمدکراس غربو نيوز نمو تدانسوت
جانشين سلطنت باشد؛ چدن میان فزری آن با میان فزری این جامعوه هموودان نیودد.
پاسخ فقه سياس شيعه به این مسئله مدضدع این مقاگه است که با روششناسو اجتهواد،
دو نظریه مشروطه اسالم و جمهدری اسالم را پاسخ فقه سياس شيعه به ایون مسوئله
م داند .هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نف م کنند و هم دوگت مودرن را بوا میوان
اسالم و سنت جامعه پيدند م عنند؛ اگیته نظریه جمهدری اسالم پاسخ کامولتوری بوه
این دوگانو قدرت است.
کليد واژگان :اجتهاد ،ساخت دوگانه قدرت ،مشروطه اسالم  ،جمهدری اسالم .

 دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
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عندگ سياس ایران در دوره معاصر به جهت مداجهه با تفزور مودرن و ورود مفواهيم
عندگ سياس حاصل اع آن در نظام گفتاری و معنای جامعه سياس این دوره به بحوران
فزری افتاده است؛ گذا شاهدیم بوشهای اع جامعه عندگ ِ سياسو خودد را بور اسوا
مفاهيم مانده اع سنت دین هدیت م بوشند و رفتارهای سياسو خودد را بور اسوا آن
مفاهيم تنظيم م نمایند و بوشهای اع جامعه چيست عندگ سياس خدد را بور اسوا
مفاهيم جدید حاصل اع ورود مفاهيم تفزر جدید غرب بنيان م گذارند و رفتارهای سياس
خدد را بر آن اسا تدگيد م کنند و بوشهای هم در ترکيب یا اگتقاط اع مفاهيم سنت
و جدید وارده اع غرب به سر م برند .یز اع عرصهها که دچار آشفتو و تشدیش شوده،
عرصۀ ساخت قدرت است.
راهزارهای رهای اع وضد مدجدد و نيل به وضد مطلدب با عرضۀ پرسشها و نياعها و
مطاگیات اساس جدید به سنت دین خدد و باعبين میان و مفاهيم این سنت م باشد؛ گذا
این مقاگه به دنیال پاسخ به این سؤال است که اجتهاد ،دستواه تدگيد دانوش فقوه سياسو
شيعه ،چه پاسو به مسئلۀ ساخت دوگانه قدرت در ایران دارد؟
این سؤال را با این فرضيه م تدان پاسوخ گفوت کوه دو نظریوه مشوروطه اسوالم و
جمهدری اسالم مهمترین پاسخهای اجتهاد به مسئله ساخت دوگانه قدرت ایران معاصر
است .مردم ،والیت و شریعت سه رکن مهم نظریه مشروطه اسالم و جمهدری اسوالم
است .ندع حزدمت پيشنهادی نظریۀ مشروطه اسالم اع یک طورف شودرویه اسوت و اع
طرف چدن سلطنت مشروط به قدانين و نظارت مجتهدان است ،حزدمت مشروطه اسوت.
سلطنت در این ساختار حفظ م شدد .امام خمين با گذر اع نائين  ،در تفسير شوریعت ،بوه
والیت مطلقه و عامه فقيه م رسد و برای مردم نيز حق تعيين سرندشت قایل م شدد؛ گذا
وگ فقيه در انجام کارویژه خدد میسدطاگيد م شدد و اع حد والیت حقدق سلی به والیت
سياس ایجاب ارتقا م یابد .هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نف م کنند و هم دوگوت
مدرن را با میان اسالم و سنت جامعه پيدند م عنند.
مقاگه حاضر در پاسخ به سؤال اصل ابتدا ساخت قدرت در ایران را بررس مو کنود و
سپس پاسخهای اجتهاد به این مسئله را بررس م نماید.

 .1مسئله ساخت دوگانه قدرت در ایران معاصر

1ـ .1مفهوم قدرت
فرهنگ های عبان فارس واژه قدرت را در مفاهيم «تدانستن»« ،تدانای داشوتن» کوه
مصدری است و «تدانای » که اسم مصدر است ،به کار بردهانود (لغت نامۀتعنی تکنر ت ن
دهخدر)؛ گاه نيز مرادف با کلمه «استطاعت» و به معنای قدهای است که واجود شورایط
تأثيرگذاری باشد (ف هنگنۀعین)؛ همچنين به «صفت که تأثير آن بور وفوق اراده باشود»
معنا شده است (هممن)« .قدرت» در فرهنگهای عرب عبان اع مواده «قودر» اسوت و بوه
معنای «ظرفيت واقع و حدّ نهای و کامل هور چيوز» مو باشود .بعیو اع اربواب گ وت
«قدرت» را با تدجه به رابطۀ آن بوا «قودر» معنوا کوردهانودن(رحمتدننتننفتم معنۀع ت ن
ۀقمییسنرل ّغع.نطُ یحک/نۀ معنرل ح ین) .مهم ترین واژگان متورادف بوا «قودرت» در عبوان

متفزران تعریف های متعدد و موتلف اع مفهدم قدرت ارائه کرده اند که بوه برخو اع
آنها اشاره م شدد .قدرت درنظر هابز نيروی صرفاً مادی نيست؛ بلزه مرتیط بوا تدانوای -
های فرد جهت تأثير بر جهان و تحقق نيات خدد است (همنزعن0831عنص .)81موک آیودر
قدرت اجتماع را قابليت بهاطاعتدرآوردن دیوران در هر گدنه اجتماع م دانود (آیتر عن

0831عنص .)010او در ادامه تأکيد م کند قدرت اجتماع قابليت نظارت بر رفتار دیووران
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عرب «سلطه» و «اقتدار» است که به عبان فارس نيز راه یافته است ،بهویوژه در «علودم
سياس » کاربرد فراوان دارند .درضمن مفهدم گ ودی قودرت و مورادفهوای آن متیومن
معنای اراده نيز هست (ف هنگنۀعین).

است؛ خداه مستقيماً به صدرت امر و خوداه غيرمسوتقيم و اع راه تمهيود وسوایل مدجودد»
(هممنعنص .)011ماکس وبر به جای واژه «قابليت» اع کلموه «فرصوت» اسوتفاده کورده
است؛ به عقيده وی «قدرت عیارت است اع فرصت که در چارچدب رابطوه اجتمواع بوه
وجدد م آید و به فرد امزان م دهد تا و قطد نظر اع مینوای کوه فرصوت موذکدر بور آن
استدار است و اراده اش را حت عل رغم مقاومت دیوران بور آنهوا تحميول کنود» (ونت عن
0811عنص .)081اع دیدگاه وبر «قدرت مجالِ یک فرد یا تعدادی اع افراد است برای اعمال
اراده خدد حت در برابر مقاومت عناصر دیوری که در صحنه عمل شرکت دارند» (ف وادعن

0838عنص.)282
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تعریف اجماگ اع قدرت و قدرت سياس م تداند در حد شرح االسم برای ایون مقاگوه
کاف باشد؛ گذا م تدان به این تعریف بسنده نمدد« :قدرت مجمدعه ای اع عدامل مادی و
معندی است که مدجب به اطاعتدرآوردن فرد یا گروه دیور م گوردد» (یمیتدننا تماکعن
0811عنج0عنص.)31

2ـ 1ساخت دوگانه قدرت
مراد اع ساخت قدرت اگودی خاص تدعید قودرت و توصويم منوابد آن اسوت .نظوام
تمایزات که به فردی اجاعه م دهد بر عمل دیوران تأثير گذارد ،اهداف و مقاصدی که در
این تأثيرگذاری دنیال م گردد و ابزارها و وسایل که برای برقراری روابط قدرت تجدیز به
کار برده م شدد ،همو در چارچدب همين اگود تعيين م گردد .این اگود برحسب شويده
عندگ سياس و صدرتبندی اجتماع تندع م پذیرد و در ارتیاط بوا نودع خواص روابوط
قدرت مستقر در جامعه شزل م گيرد (ۀی ۀرسریعن0832عنش )20و دوگانهبوددن سواخت
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قدرت یعن اگودی تدعید قدرت به دو شزل متمایز و متیاد وجدد داشته باشد.

3ـ 1شالودهشکنی ساخت قدیم قدرت
شاگددهشزن ساخت گذشته قدرت به معنای درهمریوتن اگودی تدعید قدرت اسوت.
دگرگدن و شاگددهشزن ساختار گذشته قدرت در ایران ،همزمان با نفدذ غرب و به تعیيور
دقيقتر «تجدد» و بسط سيطره آن بر کشدرهای پيرامدن و ظهدر انحطاط و عقبماندگ
جامعه ما نسیت به غرب آغاع شد؛ گذا نهتنهوا نظوام سياسو  ،بلزوه مجمدعوه تموایزات و
دوگانو های که روابط قدرت در چارچدب آنها اعمال م شدند ،شزسته و درنتيجه روابط
قدرت میتن بر آن تحدل م یابند .تمایزات گذشته حدل محدر عصیيت و قدميت ،مذهب،
جنسيت صدر ت گرفته بددند؛ برای نمدنوه تقابول شواه و موردم ،اربواب و رعيوت ،عودام و
خداص ،مسلم و کافر ،داراالسالم و داراگزفر ،سن و شيعه ،شرع و غيرشرع  ،مجتهود و
مقلد را م تدان طرح کرد .درعدض محدرهای جدید عیارت اند اع :مليت ،قواندن و حقود
بشر که تقابلهای مل و فرامل  ،قاندن و غيرقاندن  ،مردمساالر و اقتدارگرا بر اسا آنها
شزل گرفتهاند .تمایزات که بر محدرهای جدید شزل گرفتوه انود توا حودی بوا تموایزات
گذشته تناقم دارند .عقالنيت سياس که در چارچدب این تمایزات شزل گرفتوه بودد بوا
تحدل فد دگرگدن و تحت تأثير تناقیات مدجودد در سواخت قودرت تنواقمآميوز شود
(ۀی ۀرسریعن0831عنص )031و این تناقض ثیات و آرامش را که هر جامعه جهت رشود و

شزسته شد و در میان نظری که نظام سلطان را تدجه م کردند ،خلل ایجاد شد.
این بحران اع عمان در ایران شروع شد که ایرانيان با غرب جدید مداجه شدند و آنچوه
در بيرون اع مرعهای کشدر خدد دیدند ،بسيار متفاوت اع عندگ آنوان بودد .آنوان مشواهده
کردند که غرب با تدگيد انداع تندعات دنيدی و عر و بر های عندگ و انوداع مداهوب و
تسهيالت عندگ را برای مردم آسان و راحت کرده و به آنچه مردم ایران باید آرعوی آن را
نمایند ،دست یافته و اع آنها بهره م برند.
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تدسعه خدد بدان نياع دارد ،اع حدعه عمل و نظر سلب کرد؛ گذا ایران مسير خدد را با میان و
هدفگذاری و جهتگيری خاص تعيين نزرد و خدد را به دامن جریانات فزوری و عملو
غيربرخاسته اع سنت فزری خدد انداخته و آن سنت را نيز چدن برآموده اع میوان خوددش
نیدده ،نپذیرفته است.
سلطنت مطلقه نماد اصل ساخت هرم شزل قودرت قودیم بودد؛ بنوابراین مو تودان
اصطالح نظام سلطنت را برای سرشت دوگتهای قدیم بيان کرد .ایون اصوطالح قیول اع
ورود اسالم به ایران ،دالگت بر مؤگفوههوای اندیشوه ایورانشوهری دارد و آنگواه کوه بوه
دوگتهای ایران اسالم اشاره گردد ،بر ترکيی اع عناصر و مؤگفههای اندیشه ایرانشهری
و اسالم دالگت دارد .اع دیدگاه مقاگه حاضر ،این اگوودی نظوام سياسو بوهرغوم قودمت
طدالن در ایران ،در مداجهه با اگودی رقيب به مثابه دیوربرتر ،ناتدان های درون خدد را
نمایان ساخت .نظام سلطنت در ایران در دوره مشروطه بهوضدح مظهور عقوبمانودگ و
انحطاط ایران در ساحت عندگ سياس تلق گردید .مشروطه ضرورت اصالح در این نظم
سياس را آشزار ساخت.
دهههای پایان قرن ندعدهم دورۀ نهای عوال و فروپاش نهای ساخت قدیم قدرت در
ایران است .تالشهای اصالح در عمل به بنبست رسيدند و ناکام ماندند؛ و با واردکردن
نيروهای متدسط جدید به صحنه عمينه را برای یک تحدل جدی در سوط روابوط قودرت
فراهم ساختند؛ درواقد یز اع مهمترین پيامدهای جریوان ندسواعی شزسوتهشودن نظوام
دانای سنت بدد که مشروعيت ساخت قدیم را فراهم مو کورد .آدميوت در تدصويف ایون
شرایط م گدید :اعتقاد به علم کالسيک در هم شزست؛ فهميدند خيل اع اصودل دانوش
پيشينيان پایهاش بر آب است و آنچه درسوت اسوت نواقم و مقودمات اسوت .در قلمورو
فلسفه ،علم و سياست مفاهيم غرب را شناختند ،در بطالن آرای اهل مدرسه و نف سونت
حزدمت آشزارا سون راندند (آدۀی عن0830عنص .)01بدین ترتيب نظوام معرفتو سونت
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مشاهده این وضعيت اع چندین دهه قیل اع انقالب مشروطه شروع م شدد و تردیدها و
آشفتو های فزری و اندیشو جامعۀ فزری و اهل تأمل و تفزر این دوره را فرا م گيرد
و آنان پيش روی خدد پرسشهای م گذارند که علت این عقبماندگ هوا چيسوت و بوه
ميزان تدانمندی پاسخ گيری اع سنت فزوری و دینو خودد و بوه ميوزان مرعودب و عودم
مرعدبيت اع تحدالت غرب و در یکفرآیند تاریو عمانمند به پاسخهای رسيدند که گاه
بسيار متفاوت و متیاد با یزدیور بدد و عودم در واحود اع تحودالت غورب و اع ميوزان
تدانمندی سنت خدد در دریافت پاسخها و کثورت متعوارض تجودیزات نتوایل عملو ایون
مداجهه جامعۀ ایران دوره معاصر را به انداع آشوفتو و اضوطرابهوای فزوری و هودیت
عمل کشاند و این وضعيت تا سالهای قیل اع انقالب اسالم در سال  7931ادامه یافت
تا اینزه جریان غاگی به رهیری امام خمين اع متن سنت فزری و دین این جامعه پيدا و
رشد یافت (یرسفک ردعن0833عنش )13و نظریه سياس جمهدری اسالم را عرضه داشوت
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و مقیدل اکثر جامعه شد .اگیته در دوران مشروطه نيز نظریوه مشوروطه اسوالم در درون
متن سنت فزری و دین این جامعه قرار داشت و پاسخ خدب در عموان خودد بوه مسوئله
ساخت دوگانه قدرت بدد؛ اما در عرصه عمل مدرد اقیال قرار نورفت.
انقالب مشروطه حاصل پيدند و ائتالف است که ميوان نيروهوای سورخدرده اع نظوام
استیدادی صدرت گرفت .این ائتالف شزننده که ميان نيروهای سنت و جدید برقرار شود،
در پ بحران مشروعيت رخ داد که نظام پدرسواالرانه قاجوار بوا آن دسوت و پنجوه نورم
م کرد .انقالب مشروطه حاصل ائتالف نيروهای سنت و ندگرا بدد و به همين دگيل ندع
دوگانو در هدفش داشت .ندگرایان تحقق ایدههوای ماننود مشوروطيت ،قواندن ،آعادی،
افزایش اقتدار ،کارای حزدمت مرکزی ،نظام سياس یزپارچه و منسوجم بوه جوای نظوام
اعهمپاشيده قاجار ،پيشیرد تحدالت اقتصادی و اجتماع و بهطودر خالصوه برقرارسواختن
دوگت مدرن را دنیال م کردند .انقالب مشروطه آخرین مرحله اع فروپاش نظوام کهنوه و
نقطه آغاع شزل گيری دوگت مدرن در ایران بدده است .جدهر جریوان مشوروطيت تجدیود
ساخت قدرت و مدرنکردن دوگت بدد؛ در این راستا تدانسوت گفتموان سولطنت مطلقوه را
بشزند و آن را به حاشيه براند .ساخت قدرت با انقالب مشروطه ت ييورات اساسو یافوت؛
وگ این ت يير مدجب بهوجددآمدن یک ساخت جدید نشد (ۀی ۀرستریعن0831عنص)011؛
نظام سياس گذشته پایان یافته بدد؛ وگ دوگت مدرن برآمده اع نظام دمدکراس غرب نيز
نم تدانست جانشين نظام سياس گذشته باشد ،چدن میان فزری آن با میان فزری این

جامعه همودان نیدد .حاصل این وضعيت ،عدم ثیات فزری و رفتاری در تمام ارکان و اجزا
و روابط در سطدح پایين و باالی جامعه سياس و عودم شوزلگيوری و اسوتقرار دوگوت و
عندگ سياس باثیات است .جامعه برای حل این مسئله نياعمند نظام سياس بدد که هوم
برآمده اع سنت فلسف و فقه جامعه ایران و هم پاسوودی نياعهای جدید باشد.
 .2اجتهاد و پاسخهای فقهی به مسئله ساخت قدرت

همانطدر که اشاره شد ،ساخت قدرت در ایران در رویاروی با تجدد دچار دوگانو شد
و این یک مسئله اساس برای ایران بدد .حال م خداهيم بیينيم فقوه سياسو شويعه چوه
پاسو برای این مسئله دارد .این پاسخها در دو صدرت دستهبنودی شوده اسوت؛ نظریوه
مشروطه اسالم و نظریه جمهدری اسالم  .قیل اع بيان دو نظریه العم است ابتدا درباره
اجتهاد و روش اجتهادی تدضيحات داده شدد.
عالمه حل در نهایۀاالصول در تعریف اجتهاد م گدید «استفراغ اگدسود مون اگفقيوه
گتحصيل اگظن بحزم شرع » :تالش و کدشش در حد تدان فقيه بورای بوهدسوتآوردن
ظن به حزم شرع (درئ ةرلمعم فنتشیععنص .)118بعی آن را توالش و کدشوش بورای
استوراج احزام شرع معنا کردهاند (ی رلهدیعن0811عنص)112؛ عیرا همه سع و همّت
مجتهد این است که اع ظداهر نصدص شرع احزوام شورع را اسوتوراج نمایود .بعیو
اجتهاد مصطل در نزد شيعه را استفراغ وسد برای تحصويل حجوت در احزوام شورع یوا
تعيين وظيفه در صدرت نیدد حجت م دانند (وریت نرلحستینکعن0831عنص .)181بعیو

اجتهاد و مسئله ساخت دوگانه قدرت در ایران

1ـ .2اجتهاد

دیور آن را «استفراغ وسد» در بهکاربردن قداعد برای استوراج احزام م دانند که قطد به
وظيفه فعل اع احزام واقع یا ظاهری به دست م آید خداه احزام شرع باشد خداه عقل
(ی رقکعن0128قعنص.)110
استاد مطهری در بيان معنای اصطالح اجتهواد مو گدیود« :اجتهواد یعنو کدشوش
عاگمانه با متد و روش صحي برای در مقررات اسالم با استفاده اع منابد آن یعن کتاب،
سنت ،اجماع و عقل» (ۀطه یعن0812عنص .)011بر اسا این تعریف اع اجتهواد شوومِ
مجتهد و فقيه به کس گفته م شدد که با جستجد و تفزر در پ کشوف احزوام دینو اع
منابد آن م باشد .یک ویژگ بارع در همه تعریفهوای مزبودر نهفتوه اسوت و آن اینزوه 799

اجتهاد تالش فقيهانه است که با مراجعه به دالیل شرع  ،احزام شرع را به دست م -
آورد .این تالش ،تالش فزری است و اعاینرو با فهم سروکار دارد و نهایتواً بوه اسوتنیاط
ختم م شدد .در فرایند اجتهاد پرسشهوای کوه برآموده اع «نياعهوای تواریو » انسوان
مسلمان در یک دوران خاص است ،به نصدص عرضه و دسوتدراگعمل مناسوب بورای اداره
عندگ اتواذ م شدد .بر همين اسا است که عمان و مزان ،دو عنصر اساس واقعيوت،
در اجتهاد حیدر دارند (ۀرسرینخمینکعن0811عنص .)13اجتهاد در امدر دین اع نظر شيعه
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دو ندع است:
 . 7اجتهاد ممندع :این ندع اجتهاد همان تقنين و تشورید قواندن اسوت؛ یعنو مجتهود
حزم را که در کتاب و سنت نيست با فزر و رأی خددش وضود کنود؛ ایون را اصوطالحاً
«اجتهاد رأی » م گدیند .این ندع اجتهاد اع نظر شيعه ممندع است.
 .2اجتهاد مشروع :اجتهاد تا قرن پنجم به معنای قيا و اجتهاد رأی بدد کوه اع نظور
شيعه ممندع بدد .تدریجاً معنای این کلمه اع اختصاص بيرون آمد و به معنای مطلق جهد و
تالش و کدشش برای به دستآوردن حزم شرع اع روی ادگه معتیر شرع به کار رفت.
اع نظر علمای شيعه این ندع اع اجتهاد امری مشروع است.
ادگه شرع مدرد نظر اع نظر شيعه عیارت است اع :کتاب ،سنت ،اجمواع و عقول .اگیتوه
اجتهاد مشروع نيز متدقف بر یک رشته علدم است که مقدمه شایستو و استعداد تعقول و
تدبر صحي و عاگمانه م باشد؛ اع قیيل علدم ادب  ،منطق ،قرآن ،تفسوير ،حودی  ،رجوال،
آشنای اصدگ و آشنای با فقه .مجتهد به کس گفته م شدد که این علودم را دارا باشود
(ۀطه یعن0831عنص13ت)11؛ همچنين فقيه باید احاطه کامل به مدضدعات داشوته باشود
که برای آنها فتدا صادر م کند (هممنعنص31ت.)30
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آیتاهلل جنات فرایند اجتهاد را به گحاظ تاریو به پونل شويده تقسويم مو نمایود.7 :
اجتهاد بر اسا منابد ،بدون صدور فتدا ،تفریق و تطیيق که در اوایول ایوام غيیوت صو را
رواج داشت؛  .2اجتهاد بر اسا ظاهر نصدص با صدور فتدا؛ وگ بدون تفرید و تطیيق که
در قرون یاعدهم و دواعدهم متداول بدده است؛  .9اجتهاد بر اسا منابد با تفرید و تطیيق
وگ تنها در مقام تئدری ،نه در عمل .این اجتهاد در تئدری «روش اصدگ » را دارد؛ وگ در
عمل «اخیاری» است؛  .4اجتهاد مصطل و ایستا که در این شيده به نقش عمان و مزوان
تدجه نم شدد و گذا این روش هم بورای حول مسوائل حزودمت شويدۀ مطلودب نيسوت؛
 .3اجتهاد بر اسا مقتیيات عمان و مزان .این اجتهواد کوه «اجتهواد العم» نيوز ناميوده

م شدد ،مدع راهوشای و پاسوودی به کليه مسائل عندگ فردی و مسوائل حزودمت
است (ۀقیمکعن0833عنص.)020

2ـ .2نظریه مشروطه اسالمی

میان سنت و اعتقادی شيعه اع دیدگاه ند به مقدگه دوگت و مدیریت اجتماع م نوورد.
وی برای نوستين بار سع کرده اسوت کوه مفواهيم حقود اساسو  ،بحو آعادیهوای
سياس  ،مساوات و امثال آن را که جزئ اع ادبيات سياس ند جهان به شمار مو آمود ،بور
اسا استدالل ها و اصدل فقه اع متدن اسالم استوراج کند .بدین گحاظ ،نظریه دوگت
مشروطۀ وی جهش و نقطه عزیمت در سير نظریههای دوگت در فقه شيعه به حساب م -
آید .این نظر ،خدد حزایت اع یک برداشت جدید دین دارد که افقهای نودی را در منظور
فقهای شيعه گستراند.
محقق نائين که به گحاظ روششناخت به مزتب اصدگ در فقه شيعه تعلوق دارد ،بوا
استودام ساعوکارهای مزندن این روش بهویژه اصل ضرورت هماهنو اجتهاد با شورایط
عمان و مزان درصدد اثیات ساعگاری مشروطيت و مؤگفههای دمدکراتيک آن با شوریعت
و آمدعههای دین است .در ذیل به مهمترین دستاوردهای اجتهادی وی م پرداعیم.
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مشروطه اسالم نوستين پاسو است که با روش اجتهادی به مسئله ساخت دوگانه
قدرت داده شد .در فاصله سالهای  7213تا  7942گفتمان مشروطه محدر تفزر سياسو
بدد .در این دوره اندیشه والیت سياس فقها به دگيل آنزه تداوم نظم سلطان بوه حسواب
م آمد ،چندان عمينه طرح نداشت .تنها راه برای ایجاد هومنهوادیِ والیوت و مشوروطيت،
همساع کردن این دو مفهدم با یزدیور بدد .این کار اع راه تأکيد بر عقلگرای مزنودن در
گفتمان اجتهاد که بهویژه در دوران شويخ انصواری تقدیوت شوده بودد امزوانپوذیر شود.
پيشوامان نداندیش دین با در و آگاه اع ضرورت بدم کردن مفاهيم جدید همچودن
مشروطيت و ایجاد پيدند ميان آنها و مفاهيم گذشته به عقول رویآور شودند .اسوتدارترین
ندشتار سياس که در حمایت و دفاع سرسوتانه اع مشروطه در ميان روحانيت شيعه نواشته
شد ،تمبنتن یهنرالۀهنونتنزیهنرلم ه اثر عالمه نائين است .نائين در نظریه خدد ضمن حفوظ

مشروعیت

نائين ميان دو دسته اع احزام و قدانين تفزيک قایل م شدد؛ احزام و قدانين کوه در
793

شریعت بيان شدهاند و احزام و قدانين که در شریعت بيان نشدهاند و به اعتقاد نائين بوه
وگ ندع واگذار شدهاند« .مجمدع وظایف راجد به نظم و حفظ مملزت و سياسوت امودر
امت ،خداه دستدرات اوگيه ...و یا  ...ثاندیه عل کل تقدیر خارج اع دو قسم نوداهد بدد؛ چه
باگیروره منصدصات است که وظيفه عمليه آن باگوصدص معين و حزموش در شوریعت
مطهره مییدط است و یا غيرمنصدصات است که وظيفه عمليه آن به واسطه عدم انودراج
در تحت ضابطه خاص و ميزان منصدص غيرمعين و به نظر و تورجي وگو نودع مدکودل
است (امئینکنعن0813عنص .)081درنتيجه قدرت در نواه نائين بوه تموام در حودعه امودر
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شرع قرار نم گيرد و ندع واگذاری به حدعه امدر عرف به رسميت شناخته م شدد.
یز اع مهم ترین پيامدهای تفزيوک قواندن شورع اع قواندن عرفو  ،امزوان اثیوات
مشروعيت «قاندنگذاری بشری» بر اسا معيار «مصلحت» اع جانب شدرای نمایندگان و
بر مینای رأی بيشتر آنان است.
محقق نائين در اثیات مشروعيت قاندنگذاری بشری با تزيه بور آمودعه تفزيوک امور
شرع اع عرف به دو دگيل فقه استناد م کند :مقدمه واجب و حسیه .اع نظور نوائين اع
آنجا که «حفظ نظام و صيانت اسا محدودیت و مسئدگيت سلطنت غاصویه ممتدقوف بور
قاندن است ،وجدب آن) اع بدیهيات و عدم اندراجش ...در تشرید و بدعت مقابله با دستواه
نیدت ظاهر و هدیداست» (امئینکعن0813عنص .)013م تدان قاندنگذاری بشوری در امودر
عرف و غيرمنصدصات را مقدمه حفظ نظم دانست و همانطدری که حفوظ نظوم واجوب
است ،مقدمه آن یعن قاندنگذاری نيز واجب است .درضمن وی با تفزيک مذکدر و طرح
قاندنگذاری در امدر عرف و غيرمنصدصات نتيجه م گيرد که «قاندن متزفل وظيفه نسخ
و ت يير قدانين به این قسم دوم موصدص مغيرمنصدصات بودد) و ...صوحي و العم و بور
طیق وظيفه حسیيه است (هممنعنص .)081بر این اسا اع باب حسیيه بر مسلمانان واجب
است به تنظيم قدانين العم برای برقراری نظم و حفظ آن بپرداعند.
حقیقت
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آیتاهلل نائين به اعتیار منشأ مشروعيت حزدمت دو حزدموت عودل و جودر را مطورح
م کند و حزدمت معصدم را برترین ندع حزدمت م داند؛ همچنين به اعتیار کارویژههوا اع
دو حزدمت والیتيه و تمليزيه نام م برد .او مانند همه فقهای شيعه اندیشۀ سياس دیرین
شيعه مین بر انحصاریبددن حق والیت معصدمان 6را م پذیرد؛ همچنين معتقد است
در عصر غيیت شرعاً و عقالً به اقتیای ضرورت تأمينِ عداگت و مساوات و محدودکوردن

قدرت سلطنت به قدر امزان واجب است (امئینکعن0813عنصص11ت11نون .)31هرچند بایود
تصری کرد که وی بهترین شيده حزدمت عمل در عمان خدد را مشروطه م داند؛ وگ نه
به آن معنا که یک نظام عاگ و مطلقاً خدب و مشروع باشد (هممنعنص .)31به نظر نائين

وی برخالف پذیرش چنين دیدگاه که میين گستردگ والیت فقهاسوت ،هوي گواه
چنين اقتداری را برای فقيه درخداست نم کند .او در این مدارد تصدی شوم مجتهود را
به صدرت مستقيم العم نمو شومارد؛ بلزوه اذن او را کواف مو دانود( .همتمنعنصن )11و
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پذیرش یک نظام عرف در مقابل حزدمت استیدادی ،مقیدلتر و کماشزالتر و درنهایوت
به شيده حاکميت معصدمان نزدیکتر است.
کدششهای نائين و همفزران او در فرایند تاریو اندیشه سياس ِ شويعه منتهو بوه
بيان ندع مشروعيت اگه و مردم شد .بدون شک وی میان حزدمت مدرد نظر خدد را
در چارچدب نظریه والیت فقيه بيان کرد؛ عیرا وی اع جمله مجتهدان است که والیت فقها
را در حيطه امدر حسیيه دیده است؛ دراینباره م گدید« :اع جمله قطعيات مذهب ما ،طایفه
اماميه ،این است که در عصر غيیت و عل م يیه اگسالم و آنچه اع والیات ندعيه را که عدم
رضای شارع مقد با اهمال آن حت در این عمينه معلدم باشد ،وظایف حسویيه ناميوده و
نيابت فقها در عصر غيیت در آن ،قدر متيقن و ثابت دانستيم؛ حت بوا عودم ثیودت نيابوت
عامه در جميد مناصب .و چدن عدم رضای شارع مقدسوه اخوتالف نظوام و ذهواب بيیوه
اسالم بلزه اهميت وظایف راجعه به حفظ و نظم مماگک اسالميه اع تمام امودر حسویيه اع
اوض قطعيات است؛ گهذا ثیدت نيابت فقها و نوداب عوام عصور غيیوت در اقاموه وظوایف
مذکدره اع قطعيات مذهب خداهد بدد» (هممنعنص.)11

م کدشد فقيه این قدرتش را به نمایندگان مردم تفودیض کنود توا هوم حزدموت و هوم
قاندنگذاری مشروع شدد .بهطدر قطد وی والیت فقيه را در عصر غيیوت پذیرفتوه اسوت؛
وگ معتقد است که اعمال چنين والیت عمالً قابل تحقق نيست؛ عیرا بایود طیوق قاعوده
برای آنان نيز نظارت وجدد داشته باشد؛ حال آنزه تصری مو کنود «نوه اصول گماشوتن
نظارت برای فقها در عصر غيیت ممزن است و نه بر فرض گماشتن ،جز اهانت نتيجوه و
اثری دیوری محتمل» (هممن)؛ اعاینرو راه باق نم مانود ،موور اینزوه اع طریوق اذن
مشزل حل شدد.
علیه

میارعه با استیداد اع جمله میان بنيادین اندیشه نائين است .وی در رسواگهاش بوا هور 791

گدنه برداشت که تدجيه کننده استیداد و حاکميت استیدادی باشد و به تعیير خدد «استیداد
دین » و بهشدت مواگفت م ورعد (هممنعنصص31نون .)11او سع م کنود کوه مسوتدالً
اصدل و میان مشروطه را اع قرآن ،سنت پيامیر 3و فرمانهای امام عل  1برگيرد و آن
را اع ضروریات اسالم در عصر غيیت قلمداد کنود (همتمنعنصتصن2عن8عصن31نون .)11وی
آنچه اع قاندن و آعادی و مسائل کشدرداری و حقد اساس را که وارد جهان اسالم شوده
است ،خددی و اع اصدل اساس سولطنت اسوالم مو دانود (همتمنعنصتصن2عن8نون)11؛
همچنين او اضافه م نماید که شهروندان ،مسلمان و نامسلمان ،بایود اع برابوری سياسو
برخدردار باشند (هممنعنص .)11نائين قدام حزدمت مشروطه را در تدوین قواندن اساسو
(هممنعنص08ت )01و نظارت نمایندگان مجلس برای ممانعت اع استیداد م دانود (همتمنعن

ص.)11
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بدین ترتيب فهم نائين اع شریعت ،به گحاظ معرفتشناس  ،فهم اجتهادی است؛ اموا
وی با فهم اجتهادی پيشين تا حدودی فاصله گرفته و تحدگ در آن ایجاد مو کنود .ایون
تحدل ضمن آنزه بيانور تحدل فهم دین در اندیشه نائين است ،بيانور تالش نائين برای
ساعگارساختن شریعت با نظام سياس خاص است کوه بوه اسوتیداد دینو منجور نشودد؛
بنابراین م تدان این داوری دربارۀ تالش فزری نائين را پذیرفت که نائين با غلیوهدادن
تفزر عقلگرای در فهم نصدص دین تدانست اگودی پيشرفته برای نظام سياسو دوران
خددش پيشنهاد کند که با اوگيات دین هم مطابق بدد (سیفعن0811عنص.)221
حدادث پس اع انقالب مشروطه بهگدنهای رقم خدرد که ابعاد مردمساالرانه بوه تعدیوق
افتاد و دوگت مطلقۀ شیه مدرن عایش یافت .با آشزارشدن بنبستهای مشروطه ،اندیشوه
سلطنت مشروطه بهتدریل تدجيه خدد را اع دست داد و ایده ت ييور نظوام سولطنت شوزل
گرفت .در دوران مشروطه ،بح اساس بر سر ساعگاری و ناساعگاری اسالم و مشروطيت
بدد .گفتمان اصالح منائين ) بر تقدم تمدن اسالم بر تجدد غرب تأکيد م کورد؛ وگو اع
این باالتر نم رفت و درصدد نظامساعی در حدعههای موتلف بر اسا یک اگودی کامالً
اسالم نیدد .در دوران که رژیم پهلدی با بحران فزاینده مشروعيت گرییانگير بدد ،آرمان
جمهدریت شزلِ مطلدب حزدمت و تنها جایوزین مناسب برای سلطنت شد؛ گوذا گفتموان
اجتهاد ناگزیر اع تعیير مفاهيم جدید بهویژه جمهدریت برای ارائه نظریهای در بواب دوگوت
بدد که این اتفا با درنظرگرفتن نظامساعی بر اسا یک اگودی اسالم شزل گرفت.

3ـ .2نظریه جمهوری اسالمی

0811عنش0عنصن .)11طرح جمهدری اسالم  ،با تدجه به همين اجتهاد ترکيی و با گوذار
اع سلطنت و سلطنت مشوروطه ،در اندیشوه اموام صودرت مو گيورد .وی در رد سولطنت
م گدید« :من مواگف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاه ایران هستم ،به دگيل اینزه اساساً
سلطنت ندع حزدمت است که متز به آرای ملت نيست؛ بلزه شوص به عور سرنيزه به
سر کار م آید و سپس با همين سرنيزه مقام عمامدار را در خاندان خدد به صدرت یک حق
قاندن بر مینای تدارث بر مردم تحميل م کند» (ۀرسرینخمینتکعن0833عن«رلتفن»عنجن3عن
ص.)018
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اندیشمندان بسياری در این مقطد به خردورعی درباره سياست پرداختهاند؛ اموا اندیشوه
سياس امام خمين اع گحواظ نقوش و جایوواهش در پيوروعی انقوالب و تأسويس نظوام
جمهدری اسالم در محدر تأمالت فزری قرار گرفت .امام خمين شوصويت دورانسواع
است که اندیشهاش در چارچدب گفتمان اجتهاد شزل گرفت؛ اما اجتهاد تعادگ و ترکيی .
اجتهاد تعادگ و ترکيی تالش م کنود بوا تدجوه بوه نقوش عموان و مزوان در اجتهواد و
بهرهمندی اع روش های اجتهوادی پيشوين متواریو  ،فلسوف  ،عرفو ) و علودم متعوارف،
مدضدعات و مسائل مستحدثه سياس و اجتماع را اع مجرای آرموانهوا و منوابد اصويل
تیيين نماید .ایجاد رابطه پدیا و تعادگ بين جمهدریت و اسالميت ،حق و تزليف ،انتواب و
انتصاب ،مشارکت و مشروعيت نشان اع روش اجتهادی هدشمند ایشان در قیال عناصر به-
ظاهر متیاد و متعارض است .العمه اجتهاد ترکيی و پدیوای وی ،تدگيود دایمو اندیشوه
سياس اع مجرای شریعت و اگزامات عمان و دانشهای متعارف است (لکنریکنونۀقیمتکعن

اع این رو ،در اندیشه امام ،متز به آرای مردم نیددن مهمترین دگيل نقد نظام سلطنت
است .در جای دیور در تأکيد بر رأی مردم م گدید« :اگر مردم به خیرگان رأی دادند توا
مجتهد عادگ را برای رهیری حزدمتشان تعيين کنند ،وقت آنها هم فردی را تعيين کردند
تا رهیری را بر عهده بويرد ،قهراً او مدرد قیدل مردم است؛ دراینصدرت او وگو منتووب
مردم م شدد و حزمش نافذ است» (ۀرسرینخمینکعن0811عنج20عنص.)810
اگودی ساختار حزدمت امام دارای دو رکن جمهدری ممردم) و اسالم مشریعت) است.
شزل حزدمت اسالم اع منظر امام ،میتن بر سه ضابطه است .این سه ضابطه عیارتاند
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اع :اتزا به اسالم؛ اعتماد به رأی مردم؛ تدجه به مقتیيات عمان و مزان .اما چه کسو در
عمانها و مزانهای موتلف اع ميان اشزال متفاوت حزدمت ،م تداند بر اسوا ضودابط
پيشگفته ،شزل حزدمت اسالم را تعيين کند؟ ایشوان پيشونهاد و اسوتنیاط خودد را بوه
انتواب مردم واگذار م کند و م فرماید من فقط پيشنهاد دادم و قصد تحميل ندارم؛ وگ
«چدن ملت ،ملت مسلم است و ما را هم خدمتوزار خدد مو دانود ،اع ایون جهوت حود
م عنم به پيشنهاد ما رأی دهد» (هممنعنج8عنص)88؛ جمهدریت ناظر بر حق مشوارکت و
حقد شهروندی است؛ وگ واژه اسالميت معطدف به مشروعيت است چدن «اگور بودون
مشروعيت اگه کارها را انجام دهند ،دوگت به جميد شئدن طاغدت خداهد بدد» (همتمنعن
جن20عنص.)031
والیت

فقیه
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امام خمين حزدمت مشروع را در دوران غيیت در قاگب نظریه والیوت فقيوه تدضوي
داده و با روش اجتهادی تالش م کند با مراجعه به روایات متعددی این نظریوه را اثیوات
کند .ایشان برای اثیات بح والیت فقيه اینگدنه استدالل مو کنود کوه والیوت تنهوا اع
جانب خداوند سرچشمه م گيرد و باید برای فهم جایواه و حدود کاربرد آن اع خدا پرسويد
که آن را به چه کس ،به چه ميزان و با چه شرایط واگذار کرده است؛ باید به سراغ بيانات
شرع رفت تا اع کاری که خداوند متعال انجام داده آگاه شد .به نظر امام خمين  ،خداونود
متعال والیت تقنين نسیت ًا مطلوق و نسویت ًا محودودی را بوه رسودل گرامو اسوالم 3و
جانشينان ایشان تفدیض نمدده است .این والیت تقنين به رعایوت «عوداگت» و «قواندن
اگه » محدود است .همچنين برای اداره جامعۀ اسالم والیت اجرای نسویتاً مطلوق کوه
محدود به رعایت اصدل مسلم عداگت است ،به وگ ّ معصدم واگذار شوده اسوت (ۀرسترین
خمینکعن0830عنص.)18
تفویض والیت تقنینی نسبتاً مطلق به ولیّ معصوم
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امام خمين دربارۀ والیت تقنين بر این باورند که خداوند متعال اختيار قاندنگذاری را
به طدر مطلوق و در هور عمينوه و بوه هور شوزل بوه رسودل گرامو  3و جانشوينان آن
حیرت 1تفدیض فرمدده است .به نظر امام خمين  ،اختيار رسودل گرامو  3و اماموان
معصدم 6در «مطلق امدر خالیق» اع راه قاندنگذاری «تشرید و تربيت» نهتنهوا «مواند
ندارد؛ بلزه حق است»(ۀرسرینخمینکعن[نکنتم]عنص111ت )110و علت اینزه خدای متعال

اداره امدر انسانها را و که بهطدر ذات و اصيل خدد در اختيار دارد و به رسدل گرام  3و
امامان معصدم 6واگذار م کند ،این است که آنان همچدن خدد خداوند متعال به حقيقت
آگاه کامل دارند و نه در فهم حقيقت و نه در عمل به آن اشوتیاه و فرامدشو برایشوان
پيش نم آید .آنان به مقام عصمت رسيدهاند و ذره ای اع اراده خدا تولف نم کنند .اراده و
خداست آنان جز همان اراده و خداست خداوند متعال نيست؛ گوذا هموانطودر کوه خداونود
متعال اختيار مطلق در قاندن گذاری دارد ،آنان نيز م تدانند برای انسان قاندن وضد نمایند
(هممنعنص131ت . )131حال باید این نزته مهم را تدضي داد که آیا ایون والیوت تقنينو

ص .)31پس اع دیدگاه امام خمين والیت تقنين رسدل اکرم

و جانشينان معصودم

اع یک جهت مطلق و اع یک جهت محدود است :اع این جهت مطلق است که
ایشان
اختيار دارند در مطلق امدر خالیق قاندنگذاری نمایند؛ اع این جهت محدود است که اختيار
ندارند هنوامِ قاندنگذاری قاندن اگه را نسخ یا برخالف اصدل مسلم عداگت قاندن وضود
کنند.
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و ائمه معصدمين تفودیض فرمودده
مطلقهای را که خداوند متعال به نی اکرم
است« ،مطلقاً» مطلق است یا «نسیتاً» مطلق .در صدرت که والیت مطلقه واگذار شده به
رسدل گرام اسالم و اوصيای ایشان صل اهلل عليه و عليهم مطلقاً مطلوق باشود ،اختيوار
آنان نیاید حت محدود به قاندن اگه باشد؛ درنتيجه آنان باید حوق نسوخ قواندن اگهو را
داشته باشند .امام به اختيارات نسیتاً مطلق رسدل اکرم و اوصيای ایشان صل اهلل عليوه و
آگه اعتقاد دارد .محدودیت اع دو جهت بر والیت تقنين وگ ّ معصدم وارد م شدد :یزو اع
جانب قاندن اگه و دیوری اع جانب اصدل عوداگت (ۀرسترینخمینتکعن0833عن«ب»عنج0عن
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مدضدع تصدی ریاست کشدر و اجرای قاندن ماعم اع قاندن اگه  ،قاندن نیدی و قاندن
وگدی) جزء دیوری اع مسئله والیت و حزدمت است .به اعتقواد اموام خمينو وجودد قوده
اجرای برای عمل نمددن قدانين ضروری است؛ چراکه غلیه بر وضعيت وخيم و مصيیتبار
جامعه فرض ب حزدمت و پایانبوشيدن به هرج و مرج و ظلم در آن وضعيت تنها با بيان
وظایف و حقد انسانها امزان پذیر نم باشد؛ تنها اع راه کاربرد قدرت سياس است کوه
م تدان نظم و امنيت و عداگت را برقرار سواخت (ۀرسرینخمینکعن0830عنصص03نون.)01
امام همچدن همه شيعيان بر این باور است که خداوند متعال این اختيار را به وگ ّ معصدم 747

تفدیض نمودده اسوت؛ خداونود آنوان را بورای
و ائمه اطهار
یعن رسدل گرام
فرمانروای نصب و تعيين فرمدده است .دراینباره امام م فرماید:
فرمانروای جز خدا ...نياعمند وضود [فرموانروای اع سودی خداسوت و او پيوامیر را بورای
خالفت و حزدمت نصب کرده است ...و پس اع پيامیر 3و ائموه 6یزو پوس اع دیووری
فرمانروا و حاکم بر بندگان بدده اند و حزدمتشان به خاطر نصب خدای تعاگ و نصوب پيوامیر
معتیر است ...و این [اصل جای بح ندارد (ۀرسرینخمینکعن0833عن«ب»عنج2عنص.)011
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در شرح والیت تقنين بر این نزته تأکيد شد که والیت تفدیی به وگ ّ معصدم نسیتاً
مطلق و نه مطلقاً مطلق است .وضعيت والیت اجرای نيز به همين صدرت است .بوه نظور
امام خمين والیت اجرای رسدل گرام اسالم 3و ائموه معصودمين 6اع یوک جهوت
مطلق و اع جهت دیور محدود است :اع این جهت که رویههوای اجورای قودانين بایود بور
اسا اصدل مسلم عداگت انجام گيرد محدود است؛ اع این جهت که وگ ّ معصدم بر هموه
کس والیت دارد مطلق است .امام خمين والیت اجرای نسیتاً مطلق رسودل اکورم 3و
اوصيای ایشان 1در مقایسه با والیت اجرایو نسویتاً مطلوق اوصويای مرتیوه بعودی آن
حیرت را با عیارت عیر تدضي م دهد:
خداوند متعال رسدل اکرم 3را «وگ » همه مسلمانان قرار داده و توا وقتو آن حیورت
باشند ،حت بر حیرت امير 1والیت دارند ،پس اع آن حیرت ،امام بر همه مسلمانان ،حتو
بر امام بعد اع خدد والیت دارد؛ یعن اوامر حزدمت او درباره همه نافذ و جاری است و م تداند
قاض و واگ نصب و عزل کند .همين والیت که برای رسودل اکورم 3و اموام در تشوزيل
حزدمت و اجرا و تصدی اداره هست ،برای فقيه هم هست؛ گزن فقها وگ ّ مطلق به این معنوا
نيستند که بر همه فقهای عمان خدد والیت داشته باشند و بتداننود فقيوه دیووری را عوزل یوا
نصب کنند (ۀرسرینخمینکعن0830عنص10ت.)12

«والیت فقها نيز اع سدی معصودمان 6در تموام امودری اسوت کوه در آنهوا والیوت
معصدمين اع حي حاکمبددن آنها بر امت ثابت شده اسوت» (ۀرسرینخمینکعن0811عنج2عن
ص.)133
جمهوریت و والیت فقیه
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سؤاگ که مطرح م شدد ،ایون اسوت کوه چوه نسویت ميوان نظریوه والیوت فقيوه و
جمهدریت در اندیشه فقه امام برقورار مو باشود؟ بوه عیوارت دیوور چوه نسویت ميوان
جمهدریت و اسالميت وجدد دارد؟
امام خمين برای اوگين بار در پاسخ به خیرنواران در پاریس «جمهودری اسوالم » را

مطرح کرد؛ اصطالح ترکيی که فهم معنای آن مستلزم فهم معنای دو مؤگفه آن یعنو
جمهدری و اسالم است .امام در تدضي این مؤگفهها م گدید« :اما جمهدری بوه هموان
معنای است که همه جا جمهدری است ،گزن این جمهدری بر یک قاندن اساسو متزو
است که قاندن اسالم باشد .اینزه ما جمهدری اسالم م گدیيم برای این است کوه هوم
شرایط منتوب و هم احزام که در ایران جاری م شدد ،آنها بر اسالم متز است؛ گزون
انتواب با ملت است و طرع جمهدری هم هموان اسوت کوه در هموه جاسوت» (ۀرسترین
خمینکعن0833عن«رلف»عنج2عنص.)830
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جمهدریت به معنای «متز بوددن بور آرای عمودم موردم» و اسوالميت بوه معنوای
«میتن بددن بر قاندن اگه » است .امام به همان ميوزان کوه اع جودای دیون اع سياسوت
نوران بدد ،به همان نسیت اع جدای مردم اع بدنه حزدموت نيوز نووران بودد؛ در اندیشوه
سياس امام ،همچنان که بدون شریعت نظامِ سياس جامعوۀ اسوالم شوزل نمو گيورد،
بدون مردم نيز حزدمت اسالم محقق نم شدد؛ یعن شرط فعليت نظام سياسو اسوالم
تنها والیت نيست ،بلزه مردم نيز به همان ميزان بلزه بيشتر نقش دارند؛ گذا بنيادیتورین
عناصر نظام سياس در تفسير امام راحل ،شریعت و والیت و مردم اند.
درواقد امام خمين نقطه آغاعین حرکت سياس خدد را بوا هموين سوه عنصور شوروع
نمدده و رمز پيروعی انقالب اسالم نيز در ترکيب این سهگانه است .جمهدری اسالم در
اندیشه امام خمين  ،اگودی اع نظام سياس است که مردم در آن بر مینوای قواندن اگهو
ساختارِ نظام سياس را شزل م دهند .نظریۀ او درباره دوگت که عیور عنودان «جمهودری
اسالم میتن بر والیت فقيه» م تدان اع آن یاد کرد ،تالش برای ایجاد همنهادی بوين
مفوواهيم والیووت و جمهدریووت اسووت؛ اع ایوون منظوور در تووداوم سوونت فزووری مجتهوودان
مشروطهخداه نظير نائين است .اما امام خمين با گذر اع نائين در تفسوير اع شوریعت بوه
والیت مطلقه و عامه فقيه م رسد و برای مردم نيز حق تعيين سرندشت قایل م شدد؛ گذا
وگ فقيه در کارویژه خدد میسدطاگيد م شدد و اع حد والیوت حقودق سولی بوه والیوت
سياس ایجاب ارتقا م یابد.
نتیجه

آنچه گذشت واکاوی ظرفيت فقه سياس شيعه در پاسوودی به مسئله ساخت دوگانه
قدرت در ایران بدد .بررس تالش اجتهادی محقق نائين در نظریه مشوروطه اسوالم و 749
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امام خمين در نظریه جمهدری اسالم در پاسوودی به این مسئله نتوایل عیور را نشوان
داده است:
دو نظریه مشروطه اسالم و جمهدری اسالم مهمترین پاسخهای اجتهاد به مسوئله
ساخت دوگانه قدرت در ایران معاصر است .مردم و والیت و شریعت سه رکن مهم نظریۀ
مشروطه اسالم و جمهدری اسالم است .نودع حزدموت پيشونهادی نظریوه مشوروطه
اسالم اع یک طرف شدرویه است و اع طرف چدن سلطنت مشروط به قودانين و نظوارت
مجتهدان است ،حزدمت مشروطه است .سلطنت در این ساختار حفظ م شدد.
امام خمين با گذر اع نائين در تفسير شریعت به والیت مطلقه و عامه فقيه م رسد و
برای مردم نيز حق تعيين سرندشت قایل م شدد؛ گذا وگ فقيه در کارویژه خدد میسدطاگيد
م شدد و اع حد والیت حقدق سلی به والیت سياس ایجاب ارتقا م یابد .اگیته این گذر
به معنای م ایرت نيست؛ بلزه به معنای کاملترشدن نظریه است .عالموه نوائين نظریوه
خدد را به دگيل مقیدضاگيدینبددن فقها در عصر خدد ارائه نمدد ،وگرنه ایشان هم معتقد
بدد که فقهای جامد اگشرایط باید حزدمت را تعهد کنند .اگر حیرت اموام خمينو نيوز در
عصر نائين م عیست و م خداست شزل برای حزدمت اسالم ارائه دهد ،همان دیدگاه
نائين را م پذیرفت .هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نف م کنند و هم دوگت مدرن را
با میان اسالم و سنت جامعه پيدند م عنند؛ گذا در عمان خودد پاسوخ هوای مناسوی اع
طرف فقه سياس شيعه برای حل دوگانو قدرت سياس هستند.
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