رابطه عالمان دینی و نظام اسالمی؛
نظریه ها و الگوها

تاریخ دریافت45/3/32 :

تاریخ تأیيد45/4/32 :

عبدالوهاب فراتی

ماهیت نظام سیاسی و نحوه تعامل با آن ،همواره به یکی از مناقشات علمیی رر سینت
فقهی ما تبدیل شده است .اما رولت رر فقدان امام معصیوم

از چیه میاهیتی برخیوررار

است و وظیفه مؤمنان به ویژه عالمان رینی رر قبال آن چیست ،رو پرسش مهمیاند کیه رر
تمام اروار عصر غیبت توجه فقهیان را برانگیخته است .این گفتگوها که معمیو ا ذییل رو
عنوان«و یه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورر بحث قرار گرفتهاند ،میکوشد به پیییرش
یا عدم پییرش مسئولیتی رر رولتهای جائر و مساعدت به آنها پاسخی فقهی رهد .پاسی
به این رو پرسش ،موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای میا رر

رابطه عالمان دینی و نظام اسالمی؛ نظریهها و الگوها

*

ذیل حکومت رینی بسیار ارزشمند است .اما آنچه با تأسیس «جمهوری اسالمی مبتنیی بیر
و یت فقیه» رر ایران به یک مسئله مهم تبدیل شد ،این است که اگر جور به معنیای بنیای
رولت بدون اذن امام معصوم

باشد ،این رولت که فقیهی جامعالشرایط بنا به ر لت ارله

متعدری از جمله مقبوله عمربنحنظله آن را تشکیل راره ،مصداق کیدامین رولیت اسیت

* استاديار گروه علم سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
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علما چگونه باید با آن به تعامل بپررازند و بر اساس چه مدلی با این رولت رابطه بر قیرار
نمایند این سؤالها پرسشهای مهمیاند که نیازمند بررسی بیشتریاند .برآیند گفتگوهیای
ررونفقهی ما نشان میرهد که الگوهای تعامل روحانییت بیا رولیت اسیالمی بیر حسیب
نظریههای موجور متکثرند؛ اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری ییا عملیی رولیت فقییه،
تأکید اما خواهان ضابطهمند کررن آناند.

کلیدواژگان :جور ،عدل ،دولت مأذون ،حرمت نفسی /غيری اعانه ،تعامل و همکاری،
ماهيت منصب فقيه.
مقدمه
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مروری بر تاریخ سياسی عصر غيبت نشان می دهد که در بسياری از مقاطع دولتهای
وقت در ذیل مفهوم «جور» قرار میگرفتند و فقها نيز بنا به مبانی کالمی و فقهی خود به
تنظيم روابط خود با آنها همت میگماشتند؛ گذشته از اینکه اغلب فقهاا ناه فقاط تالشای
برای تولی امور نوعيه مؤمنان نمیکردند ،بلکه پذیرش والیت در آن دولتها را یاا حارام
ذاتی میدانستند یا قایل به حرمت غيری آن بودند .البته هر دو گروه بنا به مصاالیی کاه
تشخيص میدادند ،پذیرش برخی از مساووليتهاای مهام در دولاتهاای جاا ر را مزااز
میدانستند و آن را از میدوده حرمت نفسی و یا غيریاش خارج میکردناد .اماا آن اه در
البهالی مباحث فقيهانه آنان وجود داشت ،همکاری با «دولت عادل» بود که میتوانسات
مصادیق متعددی به خود گيرد و قبول والیات در آن و حتای تاولی آن را از گفتگوهاای
سلبی پيشين جدا سازد .برخی از فقيهان معتقد بودند که مراد از سالطان جاور در روایاا
اسالمی نه به معنای غصب منصب معصوم بلکه به معنای ظالمبودن است .در فرضی
که حاکم عادل باشد ،اصل در همکاری با او «حليت» است و دليلی بر حرمت همکاری با
او وجود ندارد .درواقع دخول در دیوان سالطين غيرظالم ،فی حد نفسه ،حرام نيست ،مگار
اینکه با پذیرش آن مسووليت مرتکبِ حرامی شود که حرمت اخير نيز ربطای باه پاذیرش
مسووليت ندارد (صانعي ،درس  .)1434/9/3 ،413دولت عادل که از نظار برخای فقهاا باا
بعضی از دولتهای شيعی تطبيق داده میشد ،میتوانست مصداق کاملتری داشته باشد و
آن «تولی امور به دست فقيه» است .درواقع فراتر از اینکه حاکم ظلم پيشه نکند ،اگر خود
به استناد مقبوله عمربن حنظله به کسانی مثل فقها اذن در تأسيس دولت
امام معصوم

دهد و شوؤن خود را مستقيماً به او واگذار نماید ،دولتی شکل میگيرد کاه نظاراً از دایاره
مفهومی جور خارج میشود و مصداق روشن«دولت شرعی» میگردد.
در چنين شرایطی ،مسولة تأسيس دولت و نیوة رابطه عالماان دینای و طاالل علاوم
دینی با آن تغيير می یافت و گفتگوهای فقهی آنان درایانبااره را وارد مرحلاه جدیادتری
می نمود .این مرحله که با پيروزی شکوهمند انقالل اسالمی در ایران رقم خاورده اسات،
بال جدیدی در تعامل روحانيت با دولت اسالمی مفتوح نموده است که تأمل در آن بارای
آنان که به کارآمدی نظام اسالمی عالقهمندند ،اولویت مهمی دارد .در این مقطع از تاریخ
تشيع ،نظامی در ایران شکل گرفت که لزوماً باید فقيهی بر آن والیت داشته باشد .گذشته
از اینکه این دولت از چه ساختاری برخوردار است ،اساساً تأسيس دولت دینی نمیتوانسات
بدون حضور فقيه معنا یابد و راهی به سوی دیناینماودن دولات فاراهم آورد .فقياه کاه
والیتش در دولت اسالمی ،در تقدم بر زعامت دیگران ،نافذتر و شرعیتر اسات (آصیفی،
 ،0202ص  95ی  ،)02تنها کسی است که میتواند ابتنای امور بر اصول و تعااليم دیان را
رابطه عالمان دینی و نظام اسالمی؛ نظریهها و الگوها

احراز نماید و بر شرعیبودن یا نبودن روند اقداما و تصميما در چناين دولتای را بياان
نماید .با این همه ،آن ه در ذیل دولت فقيه اهميت مییابد ،رابطه مابقی علما و روحانياان
با بخش های مختلف نظام سياسی است که باید مورد بررسیهای علمی قارار گيارد .چاه
الگویی برای این تعامل وجود دارد یا باید وجود داشته باشد؟ ابتدا باید به نظریههای موجود
در دستگاههای مختلفی فقهی پرداخت و با ابتناا بار آنهاا باه توصايف یاا تزاویز چناين
الگوهایی رسيد؛ به سخنی دیگر ،الگوها ریشه در نظریههایی دارند که فقها در باال نظام
دینی در عصر غيبت بيان فرمودهاند .بدون فهم نظریا عام ،درک الگوهای عملی ميسار
نيست و ما را در فهم چرایی و ساختار پيشنهادی آن دچار مشاکل ماینمایاد .درمزماو
میتوان گفت دو الگوی عام دراینباره وجود دارد که عبار اند از :الگویی که باهطورعاام
برقراری « رابطه» ميان روحانيان و حاکمان عصر غيبت را تزاویز نمایکناد و نصاو
موجود دراینباره را شامل هر نو دولات مایداناد .دوم الگاویی کاه قایال باه برقاراری
«همکاری» با دولتهای عصر غيبتاند.
الف ،الگوهای عدم جواز رابطه با حاکمان عصر غیبت

برخالف سایر الگوها که بر نوعی تعامل روحانيت با نظاام اساالمی ساخن باه مياان
میآورند ،این الگو بر لزوم رابطه نداشتن این دو نهاد تأکيد میورزد .درواقع «رابطاه» کاه
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مفهومی اعم از «همکاری» ميان روحانيت و نظام سياسای دارد ،از منظار آناان برداشاته
میشود و روحانيت باید در غيال سياست به زندگی فردی خویش اداماه دهاد .گذشاته از
اینکه عواملی هم ون سالیق شخصی یا تربيت های خانوادگی و میيطی ممکن است در
خلق چنين نگرشهایی تأثير نهد ،به نظر میرسد مبانی کالمی /فقهی آنان نيز در پيدایش
شاکل
این الگو تأثيرگذارتر باشد .درواقع این انگاره که هر دولتی در غياال معصاوم
بگيرد ،جور است ،میتواند انوا نظامهای سياسی دوران غيبت را تیتالشعا قرار دهاد و
فقيه نيز نتواند دولت خود را از ذیل چنين عناوانی خاارج ساازد؛ چراکاه تغييار جهاان در
شرایطی که معصوم حضور ندارد  ،کااری دشاوار اسات کاه از عهاده غيرمعصاوم بار
ساختن ،نيازمند تالشی معصومانه اسات
نمی آید .جهان را بر الگوی شریعت میمدی
که در درازای عصر غيبت به تعویق میافتد 1.هر اقدام عملی که از سوی فقيهان دراینباره
صور پذیرد به نوعی پيشدستینمودن بر اراده معصوم است .ازاینرو آنان با اتساا
در مفهوم جور تأسيس هر نو نظم دینی در عصر غيبت را مصداق دولت جور میدانناد و
بر مفارقت خود از آن تأکيد میورزند؛ برای مثال در یکی از رسالههای عمليه آمده اسات:
«اگرعلمای اعالم احتمال بدهند که اعراض از حکومتهای جور باعث تخفيف ظلم آناان
می شود ،واجب است از آنان اعراض کنند و به ملت مسلمان هام اعاراض خاود را تفهايم
 .1شيخ محمود حلبي رهبر انجمن حجتيه دراينباره ميگويد «:اول شما يک افسرر يرک پيشروا و
رهبر معصوم جنگي پيدا کنيد يک رهبری که بتواند اداره اجتماع کند روی نطقه عصرمت نره عردا ت.
عدا ت کافي نيست .اول او را پيدا بکنيد  ...آنوقت برو جانت را بده آنوقت من هم واجب است منبر
را ول کنم  ...بروم جلو ...االن هم ميگويي حکومت اسرالمي وروا اسرت شرما آن مصردام حراکم
اسالمي را نشان بدهيد آنکه معصوم از وطا باشد نشان بدهيد آنکه هوی و هوس و حب رياسرت و
شهرت و غضب و تمايالت نفساني بههيچوجه در آن اثر نکند نشان بدهيد او بيايد توی ميردان جلرو
بيفتد بنده تنها واک پايش تمام روحانيين قربان واک پايش شويم ...بايد جنگ روی موازين دين بره
رهبری معصوم نه عادل عادل کافي نيست .عادل گاهي اشتباه ميکند .وون مرردم مرال مرردم عرر
مردم ناموس مردم را نميتوان داد به کسي که وطا ميکند .نميتوان سپرد به کسي که هروی و هروس
دارد بايد به کسي سپرد ناموس مردم را عر

مردم را جان مردم را مال مردم را به کسري کره گنراه

نکند به کسي که وطا و اشتباه نکنرد و والهره بره کسري کره معصروم باشرد» .بخشري از سرخنراني

حجتاالسالم شيخ محمود حلبي در ايام جنگ تحميلي که متن آن در ضرميمه کتراا شرناوت حر ا
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قاعدين زمان از عماد ا دين باقي (تهران :نشر دانش اسالمي اسفند  1631ص )613-613آمده است.

نمایند» (رستگاري جويباري ،ج  ،1مسئله  )4113این فتوی در شمار فتااوای مرباو باه
جمهوری اسالمی است که نشان میدهد صاحب فتوی اعتقادی به خاروج دولات ماأذون
فقيه از ذیل دولت جور ندارد و اعراض از آن را ضروری میداند .معموالً در ادبيا عالمان
پيشين ،ميان ظلم و جور تمایز گذاشته میشد و ممکن بود دولت عادل را که هر از گاهی
ظلم بورزد« ،دولت غيرجا ر» بداند؛ اما در ادبيا طرفداران این الگاو جاا ر و ظاالم یکای
است و وجود پارهای از ظلم و خطا در دولتهای عادل هم نان این قبيل دولاتهاا را در
ذیل مفهوم جور نگه میدارد .عطف به چنين مبانی فقهی که البته از بساياری از فقهياان
دربارة آن پرداختهاند ،میتواند برهمزنندة روابط بسياری از روحانيان با نظام اسالمی شود و
زمينه صدور برخی از فتاوای ذیل شود:

این الگو که در ميان پارهای از عالمان سنتی و برخی از هوادارن انزمان حزتياه رواج
دارد ،اساساً برداشتی فرهنگای از اساالم تارویی مایدهاد و بيشاتر بار مفهاوم دعاو و
خودسازی فردی مؤمنان تأکيد میورزد .درواقع ،آنان نهتنها روایتی سياسی از اسالم ندارند
حتی به ساختها ،شبکهها و روابط اجتماعی /مدنی در اسالم نيز توجه نمیکنند و دین را
در همة ابعاد فردی و سياسی و اجتماعیاش تأویل نمیبرند .خروجی این نو نگارش باه
اسالم ،چيزی است که امروزه از آن به «تووریهای تعطيل» یاد میکنند؛ تووریهایی که
در آن ،سياست و حکومت در عصر غيبت به تعطيلی میگراید و دین تنها بر مدار تغييرا
و تیوال ایمان فردی مؤمنان حرکت میکند .به همين دليل ،آنان واجد نظام خاصای از
دعو اند که در آن از شبکههای بههمبافتة مدنی ،اقتصادی ،آموزشی و تشکيال حزبای
خبری نيست و فرد در ميان بليا آخرالزمان تنها موظف به نزا و تقویت ایمان خویش
و دیگران است؛ ازاین رو دعو به دین و تقویت جبهه مؤمنان مهمترین وظيفاهای اسات
که رسالت عالمان دینی و روحانياان مای دانناد و ایان چيازی اسات کاه تنهاا در ساایه
دوریجستن از قدر و شوکت دنيوی ميسر می گردد .با این همه ،بررسی برخی از مناابع

رابطه عالمان دینی و نظام اسالمی؛ نظریهها و الگوها

جایز نيست برای طالل علوم دینيه دخول در مؤسسا دولتی و وابسته به اسم مؤسساا
دینيه که دولتها در آن دخالت میکنند و از متوليان میگيرند و یا متوليان را تیات سالطه و
نفوذ خود قرار می دهند و آن ه توسط اداره اوقاف یا به تصویب آن به آنان بدهند ،حرام اسات
(همان مسوله.)2324
ظاهرشدن عدهای از متلبسين به لباس روحانيت به هر عنوانی در رادیو و تلویزیون و مانند
اینها که خودنمایی نمایند و حکومت ها از عبا و عمامه و میاسن و سياد آنهاا بهارهبارداری
سياسی و  ...میکند  ...حرام است (همان ،مسوله .)2332
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طرفداران این الگو نشان میدهد که آنان عطف به مبانی یادشده ایدة خود را مستظهر باه
ادلهای میکنند که در ذیل به آنها اشاره میکنم:
 )3اقتضای اصل اوليه ،عدم جواز ورود به حوزه حکومت است؛ چراکه ورود به حکومت
مستلزم تصرف در مال و عرض و  ...مردم است و بدون اذن شرعی نمایتاوان در چناين
اموری تصرف کرد .درواقع تصرف نيازمند اذن است و جواز نيازمندِ دليل میباشد.
 )3ادله دروندینی که ما را قانع کند تشکيل دولت اسالمی در عصار غيبات ضارور
دارد و ما موظف به سرپرستی آن باشيم ،وجود ندارد و استدالل طرفداران حکومت اسالمی
قانعکننده به نظر نمیرسد.
 )2بر فرض وجود چنين ادلهای باید گفت این ادله با روایاتی که علامهاای برافراشاته
قبل از ظهور حضر حزت را طاغو میدانند ،در تزاحماند و نمیتوانند این دساته از
روایا شوند.
 )5تزربه حضور روحانيت در نهضت مشروطه و جمهوری اساالمی ایاران نشاان داده
است که مشارکت آنان در ارکان مختلف حکومت فواید چندانی متوجه دین نکرده ،بلکه در
پارهای از موارد به ضرر آن بوده است.
 )4سياست به معنای اداره امور مملکت یک فن است و ما فاقد این فن هستيم«.مان
قصر عن السياسه صغر عن الریاسه» :کسی کاه در سياسات کمباود دارد ،بارای ریاسات
کوچک و نا مناسب است( .فراتي 11 ،و .)1431/9/11
 )4مردم با رویکارآمدن ما توقع دارند حکومت ماا همانناد حکومات اهال بيات
مزری عدل و انصاف باشد ،و ما به دليل ناتوانی در گساترش همگاانی عادالت ،موجابِ
تزلزل ایمان آنان میشویم.
 )4آن ه دین اسالم را نگه داشته حاوزههاای علمياه و روحانيات باوده ناه حکومات
اسالمی؛ تولی حکومت توسط علما و روحانيون بازدارنده آنان از وظایف اصلی آنان است.
 )4تغيير اوضا جامعه با قبولی سرپرستی حکومت به فرجام نمیرسد .اگر چنين امری
پيشنهاد سرپرساتی حکومات را کاه باه آن حضار شاد ،رد
شدنی بود ،امام صادق
نمیکرد.
 )4دستيابی باه حکومات حقاه و شارعی و تأسايس مدیناة فاضاله دساتنياافتنی و
ریشهکنکردن هم ظلمها و فسادها در عصر غيبت دستنيافتنی است.
 )32پيمودن سنت سلف صالح در ميان حوزویان اقتضا میکند کاه آناان نياز همانناد
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مقدس اردبيلی ،سيدبنطاووس و شيخ انصاری تقوی پيشه کنند و به اقل دنيا اکتفا نمایند.
به این ترتيب ،آلودهشدن به مشاغل دنيوی خصوصاً امر حکومت در نقطة مقابل و مخالف
این سيره است .شيخ گذشته از اینکه نظریه حاکميت علمای دین را نمیپذیرفت ،مشااغل
3
حکومتی برای روحانيان را موجب بهخطرافتادن تقوی و عدالت میدانست.
مزموعه این دعاوی سبب میشد تا برخی علما و روحانيان از انقالل مشروطه به این
سو در امور سياسی مشارکت نکنند و مانع تعامل روحانيت با دولتهای عصر غيبت حتای
در دوره جمهوری اسالمی شوند .بدون تردید ،تمام ادلاه دهگاناه طرفاداران ایان الگاو از
سوی منتقدان مورد مناقشه قرار گرفتهاند .از نظر اینان درست است که اصال اولياه عادمِ
جواز ورود به حکومت است؛ اما ادله فراوانی وجود دارد که دولت فقيه را مأذون مینماید و
از آن اصل اوليه خارج میگرداند .روایا مربو به علمهای برافراشاته نياز بناا باه قاول
مشهور فقها ربطی به کليت عصر غيبت ندارناد و باه قياامهاای خودسار در عصار اهال
اشاره دارد .فزون بر این ،ناتوانی برخی از عالمان دینی در اداره امور سياسی هم،
بيت
دليلِ موجهی بر بیکفایتی دیگر فقهيان در تدبير امور سياسی ماردم باه شامار نمایآیاد.
درست است دولت فقيه در عصر غيبت به پای دولت امام معصوم نمیرسد و نمیتواند
همانند او به احيای فضایل و دفع رذایل بپردازد؛ اما این دليل نمایشاود کاه اماور نوعياه
مؤمنان در درازای روزگار غيبت بدون متولی باقی بماند یا فرد غيرصالحيتداری عهدهدار
آن گردد.
با این همه ،دو دليل درميان ادله هفتگانه آنها وجود دارد که مرتب از برخی روحانيان
سنتی شنيده میشود؛ نخست اینکه آنان ادله مربو به والیت باالستقالل فقياه بار اماور
نوعيه را نمیپذیرند ،دوم آنکه سنت سلف صالح را منافی پذیرش مسووليتهای حکاومتی
توسط روحانيان میدانند و البته جهت موجهکردن این سنت به برخی روایا اسالمی نياز
استناد میکنند .به همين دليل ،برخی فقهای معاصر در تعليقاهای کاه بار مکاساب شايخ
انصاری نگاشتهاند ،منصب افتا و قضاو برای فقيه را میپذیرند؛ اما به رد منصب والیات
 .1موارد دهگانه فوم والههای موج از نوشتهای منسوا به مرحوم آوونرد وراسراني اسرت کره
شيخ اکبر ثبوت به نقل از مرحوم آغا ب رگ تهراني که در عصر مشروطه در نجف اشرف حضور داشته
است نقل کرده است .اين متن به هورت رسمي چاپ نشده اسرت امرا محسرن دريرابيگي در کتراا
حيات سياسري فرهنگري و اجتمراعي آوونرد وراسراني (تهرران :مسسسره تحقيقرات و توسرعه علروم
انساني  )1633به نقل از اقای ثبوت ميگويد قرار است متن اين سند بهزودی منتشر شود.

43

برای فقيه معتقد و داللت ادله مربو به آن را ناتمام میدانند؛ برای مثاال آیات ا سايد
میمدتقی قمی طباطبایی(متولد 3223ش) دربارة روایت معروف عمربنحنظله که حضر
در پایان روایت فرمود« :ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فای حاللناا و
حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکما فانی قد جعلته عليکم حاکماً» (کليني1313 ،ق ،ج
 ،1ص  )43می گوید :گذشته از اینکه سند حدیث ضعيف است ،روایت تنها بر قاضیباودن
فقيه داللت میکند و احراز منصب سوم از آن ثابت نمایشاود .بناابراین آن اه از روایاا
موجود بهدست میآید ،احراز تصدی فقيه در امور حسبيه است و اثبا این مقدار از والیت
به درد احراز منصب سوم نمیخورد (طباطبايي قمي ،1314،ص  349ـ  .)331ازاینرو آنان
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تالش میکنند با نقد مستندا والیتفقيه ،مسيرِ ورود باالترین مقاام روحاانی باه اریکاه
قدر را مسدود کنند تا دیگر روحانياان تکلياف خاود در قباال پاذیرش مساووليتهاای
حکومتی را بدانند.
اما آن ه باقی میماند ،آن است که در این قبيل الگوها بعضاً بر این نکته تأکيد میشود
که خروج از میدوده تبليغ و ترویی دین منافی با سنت و سيره شيخ اعظم است .گذشته از
اینکه چنين سنتی ،خصلتی تاریخی دارد و فاقد حزيتی شرعی جهت عدم ورود روحانيات
به قدر است ،باید بر این نکته تأکيد نمود که سنتها بر حسب رویههای افراد ذینفوذی
ساخته شده و در دورهای جریان مییابند ،اما ممکن است در مکان و زمانی دیگر منقطع و
مورد بازخوانی قرار گيرند .درواقع ضرور های نو تاریخی میتوانند سنتی را نقاد و سانت
جدیدی را بنا کنند .با این همه ،باید ارزیابی کرد که آلودهنشادن روحانيات باه قادر در
سنت شيخ انصاری چه تبعاتی داشته و آلودهشدن آنها در سنتی جدید چه پيامدهای مثبتی
به بار میآورد؟ به هر حال در حاشيهبودن فقيهان و انقطا فقاهت از عينياا جامعاه چاه
ميزان در به تأخيرافتادن بنای جامعه اسالمی تأثير و آناان را از مساا ل کاالن جامعاه دور
ال درگيرشادن فقاه باا اماور عاماه جامعاه و ورود حوزویاان باه عرصاه
می سازد و متقااب ً
سياستورزی چه عرصههای نااندیشيدهای در آستانه آگاهی آنها قرار داده است؟ پاسخ باه
این قبيل پرسش ها توانمندی ما را در نقد الگوی مذکور باال میبرد و البته ما را به تبعاا
ورود روحانيان به ارکاان دولات آگااهتار مای ساازد .درواقاع الگوهاای سانتی باه دليال
دلنگرانیهای ی که از تبعا ورود روحانيت به قدر دارند ،باید مورد توجه آحاد طاالل و
روحانيان قرار گيرند و تهدیدا برآمده از آن را جدی بگيرند؛ اماا ایان توصايه هرگاز باه
معنای تزویز بیتوجهی آنان نسبت به سپهر سياسات و مادیریت جامعاه نيسات؛ چراکاه

تبعا بیعنایتی روحانيت یقيناً بيشتر از تبعا عدم ورود آنان به عرصاه سياساتماداری
است .به هر حال ،گذشته از نقد و ابرامهایی که متوجه ایان الگوسات ،ایان الگاو تاالش
می کند تا دیده خود دربارة عدم ورود روحانيان به سياسات و حکومات را مادلل باه ادلاه
دروندینی سازد.
ب) الگوهای جواز همکاری روحانیت با حاکمان عصر غیبت
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ورای الگوهایی که به عدم تعامل روحانيت و نظام های سياسی در عصر غيبت اعتقااد
دارند و به تذکرا خيرخواهانه عالمان دینی بسنده میکنند ،الگوهای دیگاری نياز وجاود
دارد که بر جواز و حتی وجول مشارکت روحانيت در ارکان قدر سياسی تأکيد میکنناد.
این الگوها که از دورن نظریههای حکومت دینی تزلی یافته و بهنیوی بر نقش فقياه در
نظم سياسی تأکيد میکنند؛ ناچارند تکليف سایر روحانيان در چنين نظمی را روشن سازند.
به همين دليل ،مدلهای تعامل نيز به تبع این نظریهها متنو میشوند و الگوهاای جاواز
دچار قبض و بسط میگردند .درواقع آن ه به چنين الگوهاایی تناو مایبخشاد ،نگارش
متفاوتی است که در ميان اهل علم به سرشت دولت اسالمی وجود دارد .پرواضح است که
رهيافت عالمان دینی به نظم سياسی بر حسب نظمهای سلطانی /مردمی از یک سو و نيز
تیليلی که آنان از ماهيت منصب فقيه( والیت /وکالت /نظار ) دارند ،در ترسايم خطاو
تعامل روحانيت با دولت اسالمی تأثير بسزایی میگذارد و الگوهای متعددی را رقم میزند.
البته کسانی که در پی حکومت دینی مصطلح نيستند ،نياز الگاوی خاصای از ایان تارابط
پيشنهاد می کنند که در شعا مفهوم دولت مدرن به فهم ما در می آید؛ الگویی کاه در آن
فقيه نه حق ویاهه بارای اعماال والیات دارد و ناه ساایر روحانياان از امتياازا صانفی
برخوردارند .نقش روحانيت در این نو دولت بسان گروههای سياسی تقليل مییابد و تنها
میتواند ایدههای خود را از مسير روندهای دموکراتيک دنبال نماید .تفصيل این مناقشاا
را در ادامه و در ذیل الگوهای سنتی و جدید تعامل روحانيت و نظم سياسای پای خاواهيم
گرفت:

 )1الگوهای سنتی تعامل و منزلت روحانیت در نظم سیاسی

الگوهای سنتی که پيشينهای در درازای تاریخ حوزه های علميه دارند ،اشاره به الگویی
دارد که در آن تصویر روشنی از مفهوم و ساختار حکومت اسالمی وجود نادارد و بايش از
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آنکه به سرشت و سامانه حکومت دینی اهميت دهد ،به غایت آن میاندیشد .درواقاع هار
حکومتی که بر اجرای احکام فقهی و مناسک مذهبی متعهد باشد ،میتواند طارف تعامال
روحانيت قرار گيرد ،اعم از اینکه در رأس آن فقيه باشد یا غيرفقيه؛ مهم آن اسات کاه او
فرد صالح و نيکوکاری باشد و به تعااليم ماذهبی حساسايت داشاته باشاد؛ ازایانرو ایان
حکومت نه در غيریتسازی با دولتهای جدید بازشناسی میشود و نه ساختاری متفااو
با الگوهای تاریخی حکومت داری (مثل نظم سلطانی) دارد؛ آن ه به این دولتها سرشاتی
متفاو میبخشد ،غایتی است که از منظر دینی برای آنها قایلاناد و آن «تارویی دیان»
است .به همين دليل در الگوهای سنتی نظمِ موجود پذیرفتاه مایشاود و مشاروعيتش در
نسبت باا کاارکردش سانزيده مای شاود؛ اعام از اینکاه سااختار ایان دولات بار نظام
سلطانی(شاهی) چيده شده باشد یا بر مدار والیت فقيه سامان یافته باشد .این الگو کاه در
گذشته و اکنونِ حوزه های علمی تشيع ادله و حاميانی دارد ،هنوز هام معيااری در ارتباا
روحانيت با نظام اسالمی به شمار میآید و مبنای رفتار عدهای طالل و روحاانيون اسات.
در ادامه بدون اینکه قصد بررسی تفصيلی این الگو را داشته باشم تنها میکوشم دو مادل
از این الگو را در رفتارشناسی جمعيت فدا يان اسالم و برخی از عالماان سانتی حاضار در
حوزه علميه قم مطالعه کنم.
1ـ .1حکومت صالح اسالمی و تبعیت دولت از نهاد متولی دین

در این مدل به اندیشه های جمعيت فدا يان اسالم در بال سرشت نظم دینای و نقاش
نهاد روحانيت در آن ،اشاره خواهم کرد .فدا يان اسالم در طرح این ایده که اسالم تنها راه
حل است و دولت تنها عامل خير و شر و صالح و فساد جامعاه اسات ،تاأثير بساياری بار
نيروهای مذهبی در پيگيری حکومت اسالمی گذاشاتند .در اندیشاه آناان ،دولات ضاامن
اجرای شریعت و احکام شر ضامن سعاد جامعه است و تا «حکومت صالح اسالمی» بنا
نگردد ،جامعه اسالمی نمی شود .اما آنان هرگز تصویر روشنی از مفهوم و ساختار حکومات
اسالمی ارا ه ندادند (فیرحی ،0151 ،ص  .)090چنين به نظر میرسد که از نظر آناان ناه
شکل و ساختار بلکه غایت حکومت اهميت دارد .در این مادل ،بادون اینکاه تغيياری در
ساختار نظم سلطانی رخ دهد ،تنها تالش می کنند در همان نظم موجود تعامل روحانيت و
حکومت را تعریف نمایند .به همين دليل هم از امامت شيعی به پادشاهی تعبير میکنناد و
تعابيری چون « اعلیحضر پادشاه غایب جهاان» دارناد
هم در خصو امام زمان
که از طرف خدای با عظمت جهان به پادشاهی و پيشوایی بشر منصولاند .از نظار ناوال

و سرزمينی است که فرزندانش پادشاه خود را
صفوی اینزا سرزمين پيروان آل میمد
میشناسند و باید به نام مقدس این پيشوای با عظمت جهاان ساکههاایی زده شاود و باا
کمال احترام رایی گردد و در دسترس پيروانشان قرار گيرد (خسروشـايي ،1414 ،صـ
 .)191 ،141 ،133این نشان میداد که فدا يان اسالم با تلفيق امامت و سالطنت از ناوعی

التزام شاه به شریعت ،نصب پرچم سبز الاله االا  ،میمد رسول ا  ،علی ولی ا در کنار
پرچم ملی در تمام بيوتا سلطنتی ،بنای مسزد و پخش اذان در درباار سالطنت و اقاماه
نماز جماعت با حضور شخص شاه بود .این مطالب نشان می داد که دولت مطلول آنان بر
دو رکن استوار بود؛ احکام اسالمی و پادشاهی که مزری احکام اسالمی باشاد .باا چناين
تیليلی میتوان نتيزه گرفت منظور فدا يان اسالم از « حکومت صالح اساالمی» دولتای
است که پادشاه و وزیرانش مزری احکام اسالمی باشند و چون استنبا احکام شرعی بار
عهده مزتهدان و نهاد روحانيت است ،نظم سياسی بر مدار همکاری علما و حاکمان قارار
دارد؛ چنان نظمی که در آن یکی فتوا میدهد و دیگری اجرا میکند .درواقع آرمان فدا يان
اسالم یک جامعه شرعی بود و روحانيت نيز پيشقراول تیاول در چناين جامعاهای باود.
بدینسان روحانيت نه تابع دولت بلکه دولت تابع نهاد دین بود و همين رابطه یکجانبه نيز
معيار اسالمی بودن حکومت در اندیشه آنان بود« .مراجع مقدس روحانيت چنان ه در اماور
اصالحی مربوطه و انزام وظایف مقدس روحانيت نياز به قاوه مزریاه داشاتند ،حکومات
صالح اسالمی بایستی آماده اجرای دستورا مشروعشان باشد» (يمان ،ص .)119
درواقع شاه صالح در این مدل ،بازوی اجرایی روحانيت است و روحانيت جز نظار بار
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«پادشاهی آرمانی» سخن میگفتند و درنتيزه پادشاهان موجود را غاصب مقام شاه آرمانی
تلقی میکردند .اما آنان چه دولتی را مشرو میدانستند و مرادشان از حکومت اسالمی چه
بود؟ به نظر می رسد آنان نه بر ساختار حکومت و نهادهای دولت کاه بار حاکماان زماان
معترض بودند و به آنان می تاختند؛ به همين دليل آنان با اصل سلطنت و نهااد پادشااهی
مخالفتی نمیکردند ،بلکه از شاهی که ضعيفالنفس و آلت دست درباریان شده و در حصار
تملق و دروغ و چاپلوسی گرفتار است ،انتقاد میکردند .معيار شاه خول بودن نياز التازام و
و مروج اسالم
اجرای شریعت توسط شاه بود؛ « شاه بایستی مسلمان و پيرو آل میمد
و مذهب پيروان آل میمد باشد ،خود و رفتارش را کامالً با قوانين اسالم و شيعه بياراید تا
روح شاه شخصاً شایستگی امامت جماعت یافته ،فضيلتآموز و عدلپرور گاردد و روحااً و
عمالً مربی شایستهای برای جامعه مسلمان باشد» (همان ،ص  022و  .)022از نشانههای
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اسالميت قوانين و روندها مسووليت حکومتی ندارد .البته وزار دادگساتری کاه از منظار
فدا يان اسالم وظيفهای جز اجرای احکام اسالمی بهویهه قانون مزاازا اساالمی نادارد،
باید به دست «فقهای پاک و الیق برای قضاو »اداره شود (يمان ،ص .)143
2ـ .1دولت عادله و ضرورتهای ترجیحی تعامل با آن
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از منظر برخی از عالمان دینی ،غيبت دولت کریمه امام زماان باه معناای «عادم
امکان» دولت «حق» در این دوره تلقی شده و عمالً تأسايس دولتای حاق تاا ظهاور آن
حضر به تعویق افتاده است .البته این به معنای آن نيست که هيچ دولتی در عصر غيبت
بر دولت دیگری ترجيح داده نشود و با آن تعامل نگردد .برخی از دولتها ( اعام از اینکاه
فقيهی بر آن حکومت کند یا سلطانی بر آن فرمانروایی نماید) بنا به اعتقادا و رویههاای
مذهبیشان بر پارهای دیگر از دولتها رحزان می یابند و تعامل با آنها نيز مزاز میگردد؛
برای مثال میقق سبزواری که با دولات صافوی هام تعامال داشاته اسات ،باهصاراحت
می گوید« :انّ اال مه علماوا انتفاات تسالط السالطان العادل الای زماان القاا م ا ماه
می دانستند که تا زمان ظهور امام زمان ،فرمانروای«عادل» قادر را باه دسات نخواهاد
گرفت (محقق سبزواري[ ،بي تـا ،،ج  ،1ص  .)434وی از ایان مقدماه نتيزاه مایگيارد،
برحسب ضرور و نياز ،تعامل با دولتهای موجود؛ تزویز شده است .صاحب جواهر هام
که در دفا از والیت فقيه تا آنزا پيش رفته بود که میفرمود «کسی که وسوسه در ایان
مسوله میکند ،به معنای آن است که طعم فقه را ن شيده است ،قلمرو والیت را به همان
موارد جز ی میدود میبيند و وقتی به مسوله حکومتداری و ادارة کشور میرسد ،بر ایان
باور است که تا حضر ظهور نکرده ،امکان تشکيل« دولت حق» وجاود نادارد» .جالاب
است صاحب جواهر پس از بيان عبار « :فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بال
کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيواً» ،با فاصله سه سطر اضافه مایکناد« :البتاه ا ماه اجاازه
اموری که میدانند فقها زمينهای برای اجرای آن نخواهند داشت ،نادادهاناد؛ مثال جهااد
ابتدایی که نياز به سلطان ،ارتش و فرمانده دارد و اگر چنين زمينهای تیقاق یاباد ،دولات
حق ا امام زمان ا ظهور میکند .و الّا لظهر دولة الیاق» (نجفـي ،1414 ،ج  ،11ص

 .)493لذا وی گفته ،استادش کاشفالغطات را که گفته بود وقتی فقياه سالطنت فاردی را
تنفيذ و او را نصب کند از «حکّام جور» نيست(کاشفالغطاء[ ،بيتـا ،،ج  ،1ص  .)444باا
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تعبير «و فيه ما فيه» (نجفي ،1414 ،ج  ،11ص  )141مورد مناقشه قرار میدهاد و بادین

گونه اعتراض خود را علنی مینماید .در ميان میدثان نيز این نظر مطرح بوده است که در
دورة غيبت و تا حضر ظهور نکرده ،همه فرمانروایان فاجرند .به قول مالصالح مازندرانی
«کل سلطان الی زمان القا م فااجر» (مالصالح مازنـرراني ،1431 ،ج  ،9ص  .)133البتاه
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بعدها آخوند خراسانی این نکته را افزود که «جا ر»بودن باه معناای «عادم مشاروعيت»
است؛ ولی ما چارهای جز آن نداریم که در ميان همانها کسی را بر سر کار آوریم کاه در
«حق مردم» ظلم وتعدّی نمیکند ،هر چند دولت او هم «دولت شرعی» نيست و به پاای
اسالم و دین گذاشته نمیشود .سلطنت مشروعه آن است که شخص معصوم متصدی امور
عامه ناس باشد؛ مثل خالفت اميرالمؤمنين و ایام ظهور حضر حزت و اگر حاکم مطلاق
معصوم نباشد ،آن سلطنت غيرمشروعه است ،چنانکه در زماان غيبات اسات و سالطنت
«غير مشروعه» دو قسم است« :عادله» که مباشر امور عاماه عقاال و متادینين باشاند و
«ظالمه» جابره که حاکمِ مطلق یک فردِ مطلقالعنان خودسر باشد .از رفتارشناسی برخای
فقيهان دوران متأخر نيز شاید بتوان به چنين موضع و تفکری رسيد.
عطف به آن ه گفته شد ،امروزه نيز در نگرش این گروه از عالمان دینی ،نظام سياسی
در ایران پس از انقالل به دليل حضور فقيهی عادل و آشنای باه اساالم بار دولاتهاای
موجود و میتمل ترجيح دارد و می تواند غایت آنان در ترویی مذهب را تیقق بخشد .آنان
نيز همانند سلف صالح خود که سلطنت شيعی را بر بیدولتی (آنارشيسم) یا دولتی مخاالف
یا ملید ترجيح میدادند ،دولت فقيه را بر غيرفقيه برمیگزینند .در این الگو ،دولت فقيه نه
به دليل مصداق بارز «دولت شرعی» بلکه باه ایان دليال کاه بار دولاتهاای گذشاته و
معاصرش ارحزيت دارد ،پسندیده میشود و خواهان عدم تضعيف آن در سالهای پيش از
ظهور است .به همين دليل این الگو بدون اینکه تابعی از یک نظریه فقهی در باال نظام
دینی باشد ،تنها بنا به مصلیت ،ضرور ها و شرایط تاریخی ،دولت جمهوری اساالمی را
میپذیرد و با آن تعامل نسبی برقرار مینماید .ازاینرو آنان بدون اینکه از «نظریه تعطيل»
حمایت نمایند یا روابطی رسمی با دولتهای پس از انقالل اسالمی برقرار کنند ،رویاهای
بر می گزینند که نه در موضع مخالفت قرار نگيرند .این رویه بدون اینکه مبتنی بر وجود یا
عدم نظریهای درون فقهی در بال دولت اساالمی باشاد ،دولات فقياه در دوره جمهاوری
اسالمی را به عنوان« امر واقع» میپذیرد و آن را در قياس باا دولاتهاای دیگار تارجيح
می دهد .به هر حال دولتی که فقيهی عادل بر آن حکومت کند و بر ترویی شعا ر ماذهبی
تأکيد ورزد ،آن قدر مزیتهای نسبی دارد که بر دولتهای موجود در جهان اسالم برتاری
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یابد .ارزشهای دولت فقيه آنگاه برجستهتر میشود که شما فرض کنيد این دولت نباشد.
درواقع آسيب هایی که در فقدان این دولت متصور است ،آنچنان فراگير است کاه شاما را
بر ضرور وجودش متقاعد میسازد .به هماين دليال آیاتا العظمای وحياد خراساانی
حفظها در دیدار جمعی از اعضای جامعه مدرسين با ایشاان ،حمایات از نظاام را واجاب
دانسته و فرمودند« :اگر این نظام اسالمی نباشد ،معلوم نيسات چاه در مایآیاد؟ بادتر از
گذشته میشود .حمایت از این نظام را الزم و واجب میدانم» (پايگاه اطالعرسـاني صرـر
ايران و تابناک.)31/1/11 ،
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با وجود این مفهومِ «حمایت» در ادبيا این گاروه از عالماان دینای ،ناه باه معناای
مشارکت یا پذیرش بخشی از مسووليتهای دولت اسالمی ،بلکه به معنای عادم تضاعيف
نظام اسالمی از یک سو و نيز بهره مندی از فضاای ماذهبی در تارویی و تعمياق دیانات
مذهبی در ميان مردم از سوی دیگر است .بيش از این ،انتظاری اسات کاه آناان آن را در
تعامل حوزه و نظام اسالمی نمیپسندند و درگيرشدن حوزه با مسا ل سياسی و حکومتی را
به صالح حوزویان نمیدانند .اتخاذ چنين موضعی بيشتر به دليل اجرا یا اجرا نشدن وظایف
و کارکردهای اصيل حوزه و روحانيت اسات؛ ازایانرو خواهاان تاداوم آن حتای در عصار
جمهوری اسالمیاند .شيخ حسن غروی مدیر حوزه علميه گلپایگان به نقل از آیتا شيخ
علی صافی گلپایگانی میگوید:
ایشان همواره به حفظ حرمت روحانيت و جایگااه آن در جامعاه باه ایان معناا کاه نبایاد
روحانيت خود را به جریانی خا منتسب کند و به تمامی گروهها که اسالمی هساتند ،توجاه
یکسان داشته باشد ،تأکيد میکردند .به ما میفرمودند که وارد دستهجا و دعواهای سياسای
نشوید و شوونا حوزه و روحانيت را حفظ کنيد؛ چراکه اگر روحانیای در جریاانی باشاد و آن
جریان در جامعه تضعيف شود ،او هم تضعيف خواهد شد .حوزه را مستقل و از این خط بازیها
دور نگه دارید .ایشان هم چنين میافزودند که «حوزه علميه قم باید روی پاای خاود بایساتد،
حوزه باید مستقل باشد و مدیون و وامدار کسی نباشد ،وگرنه به استقاللش خدشه وارد میشود
و دیگر آزادی عمل نخواهد داشت» (مدرسی 33 ،فروردین .)3244

در عرض چنين نگرانیهایی که در ترویی دین بهوجود میآید ،آنان نيز تعلقا ناشی از
مشاغل و متعلقا دنيوی را موجب انیطا علمای و بارای فقاهات و اجتهااد حوزویاان
خطرناک میدانند .این آفت که بهیقين نگرانی بسياری از عالمان دینای اسات ،مایتواناد
تأمل و فرصت گسترده آنان در علوم دینی را تیت الشعا قرار دهد و آینده علمی حوزه را
به مخاطره اندازد (مجله حوزه ،1411 ،ش  43و  ،41ص .)13

تأمل در مواضع برخی از علمای معاصر که دغدغههایی دربارة استقالل و حفظ منزلت
روحانيت دارند ،نشان می دهد که از نظر آنان اجماالً مشارکت سه دهه اخيار روحانيات در
امور حکومتی به استقالل حوزههای علميه و نيز وضعيت علمی روحانيت ضربه وارد نموده
است .با این همه ،پذیرش ترجيیی دولت فقيه بر سایر اشکال دولات ،نازد ایان گاروه از
عالمان دینی به معنای آن است که آنان چنين دولتی را به اصطالح حقوقدانان به صور
دو فاکتو یا عملی ،1به رسميت می شناسند .این نو شناسایی که مفهوم روشنی در ادبيا
سياسی دارد ،دولت را به صور شکلی پذیرفته اما در قانونیباودن آن سااکت اسات؛ باه
همين دليل ،برقراری رابطه با آن میتواند از مختصا خا و البته پي يادهای برخاوردار
باشد .مبنای (فراتی )0152/00/02 ،چنين رویه پي يدهای ،روایاتی 2میباشد که در آن باید
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تالش شود تا نفع کمی به دولات برساد و خيار کثياری باه مؤمناان بااز گرداناده شاود.
درمزمو  ،این الگو که مبتنی بر مبانی و کاراکترهای شخصايت برخای از عالماان دینای
است ،رویهای از تعامل را بر میگزیند .توجه به آن در شناخت حوزههاای علمياه اهميات
بسزایی دارد .در این الگو ،معيار اوليه ،حفظ استقالل حوزههای علميه از آمریت سياسای و
تاکيد بر انزام رسالت های اصيل روحانيت است و تعامل باا نظاام سياسای نبایاد آنهاا را
تیت الشعا خود قرار دهد .برگزیادن چناين الگاویی هرگاز باه معناای اختياار رویاهای
مخالفتگرایانه با جمهوری اسالمی نيست و نباید همانند برخی از رسانههای بيگانه آن را
مناقشه ای در روابط برخی حوزویان با نظام اسالمی قلمداد کرد .به هماين دليال در ایان
الگو ،تالش میشود اوالً رفت و شد رسمی با مسووالن نظام سياسی صور نگيرد ،ثانياً به
جز تأیيدا کلی از اص ل نظام سياسی سخنی دربارة روند امور زده نشود ،ثالثاً مشارکت در
اموری که به نفع یکی از جناحهای سياسی کشور تمام شود ،انزام نگيرد ،رابعااً از طاالل
خواسته می شود به جای تصدی امور حکومتی به وظایف اصيل خود یعنای درس و بیاث

 .1شناسايي دو فاکتو يا عملي :اين شناسايي در مورد کشورهايي است که شرايط قانوني آنها مرورد
ترديد است و فقط وجود شکلي دو ت يا حکومت جديد مورد شناسايي قرار ميگيرد.
 .2من اليحضره ا فقيه ج 4ص .404اين روايت که به هورت تقيهآمي از سوی امرام معصروم
بيان شده اشاره به دو ت های عامه دارد که به د يل تقيه از عامه به منراف تعبيرر شرده اسرت و معنرای
حديث آن است که با اين گونه دو تها مصانعه کنيد و تمام همتتان را برای رسريدن ويرر بره بررادر
مسمنتان قرار دهيد.
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مزاهد نمایند .در عين حال بر همه طالل و
بپردازند و در ترویی معارف اهل بيت
روحانيان واجب است که از اصل نظام حمایت کنند و مانع تضعيف آن شوند و این امر نيز
تنها از مسير «خولفهميدن دین و ترویی صیيح آن» به دست میآید.
 .2الگوهای جدید تعامل؛ مشروعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
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برخالف الگوهای سنتی که تابع فقدان تبيينی روشن از دولت اسالمی یا اضطرارا و
شرایط سياسی و اجتماعی به شمار میرفتند و طرفداران آن بنا باه ضارور هاای عينای،
دولتی را بر دولتی دیگر ترجيح میدادند ،الگوهای جدید تابعی از نظریاههاای سياسای در
فقه یا علوم دیگرند و مبنایی تووریک دارند .در این قبيل الگوها اساساً دولت فقيه از مفهوم
جور خارج شده و خصلتی شرعی یا قانونی پيدا کرده است؛ به هماين دليال ،ایان الگوهاا
مستظهر به نظریههاییاند که آنها را در نو تعامل با روحانيت هدایت مینماید و بر نیاوه
مشارکت آنان در ساختار سياسی قدر تأثير مینهد .درواقع این نظریههایند که چگونگی
الگوهای تعامل را می سازند و به نو رابطاه روحانيات باا نظاام اساالمی قابض و بساط
می دهند .این الگوها با دو قيد از الگوهای سنتی جدا میشاوند؛ نخسات آنکاه باه سانت
پيشين حوزویان در سرایت مفهوم جور در کليت عصر غيبت اعتنا نمیکنند و به ناوعی از
اطالق این مفهوم بر دولت فقيه جلوگيری مینمایند؛ بهویهه آنکه در برخی از این نظریاه،
اساساً تنها دولت مشرو در عصر غيبت دولت فقيه است و غيار از آن طااغو باه شامار
میآید ،1و دوم آنکه با استدالل بر شرعیبودن یا قانونیبودن دولت فقيه تالش مایکنناد
نسبت آن را با دولت مدرن روشن کنند و خطو تقارن و تمایز دولت اسالمی با دولتهای
جدید را برجسته نمایند و در سایه چناين تیليلای باه ترسايم تعامال روحانيات و دولات
بپردازند .با این همه باید پرسيد مراد آنها از شرعیبودن یا قانونیبودن دولت فقيه چيست و
بر چه استداللی به تنویر ساختار پيشنهادی دولت اسالمی و تبعاً جایگااه روحانيات در آن
می پردازند؟ در پاسخ به این پرسش به نظر میرسد که چند الگو دراینباره وجود دارد کاه
توجه به آنها در ترسيم الگوهای احتمالی اهميت بسزایی دارد .با این همه باید بر این نکته
تأکيد نمود که مراد از این نظریهها نظریههای مشروعيت والیت فقيه یعنای «مشاروعيت
الهی» و نيز « مشروعيت الهی  /مردمی» نيست و بيشتر اشاره به نظریههایی دارد کاه از

 .1اگر چنانچه فقيه در کار نباشد واليت فقيه در کار نباشد طاغوت است يا وداست يا طراغوت
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(امام وميني 1633ش ج 9ص.)156

ماهيت «منصب» فقيه سخن میگویند .معموالً در فقه اسالمی دربارة سرشت این منصب،
سه نظریه وجود دارد که به نظریا والیت ،نظار و وکالت شهر دارند .درواقع تیليال
ماهيت هر یک از این سه دیدگاه می تواند الگوی خاصی از تعامل را پيشانهاد دهاد و بار
مدل رابطة روحانيت و نظام اسالمی تأثير گذارد .این سه نظریه عبار اند از:
1ـ .2نظریه والیت و الگوهای تعامل روحانیت با نظام اسالمی

نظریه والیت در برابر نظریه نظار و وکالت فقيه قارار دارد (مطهیری ،ص  .)091در

 311 ،334و 394ـ .391يمـو1431 ،ق ،ج  ،1ص  .119يمـو1431 ،ق ،ج  ،1ص .)139

مردم نيز در اغلب نظریه های والیت ،حق دخالت در اعمال والیات ندارناد و تنهاا معياار
تصميم گيری در حوزه عمومی ،نظر ولی فقيه است .فقيه ولی بر مردم اسات ناه وکيال از
سوی مردم .هر نو تصرف مردم در حوزه عمومی تنها وقتی مشرو است کاه یاا باا اذن
قبلی ولی فقيه یا با تنفيذ و امضای بعدی ولی فقيه همراه باشد .بر این اسااس ،اگار ولای
فقيه صالح بداند بعضی امور جز ی و غيرکالن سياسی و اجتماعی تیت نظار خود را به
عهده مردم می نهد .اما آن ه از منظر این پهوهش اهميت دارد ،آن اسات کاه مشاروعيت
تمام نهادهای عمومی از طریق انتسال آنها به ولی فقيه تأمين میشود.
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این نظریه که انتظام امور دنيای مردم از وظایف فقها شمرده میشود ،فقيه فراتر از والیت
بر فتوی و قضاو بر امور نوعية مؤمنان نيز والیت دارد .والیت فقيه در ایان نظریاه باه
لیاظ قلمرو اختيارا فقيه بهتدریی از والیت در امور حسبه به والیت عاماه و ساپس باه
والیت مطلقه گسترش یافت؛ اما مفهوم والیت تغييری نيافته است .در سنت فقهی شايعه
والیت به معنای اولویت تصرف ،تصدی و قيام به شوون غير است؛ به همين دليل والیت
فقيه در امور عامه یعنی اولویت فقيه در تصرف و تدبير امور عمومی که از جمله مصاادیقِ
آن اولویت در تدبير و زعامت اجتماعی است؛ ازاینرو حکومات یکای از مصاادیق والیات
فقيه است و فقها بر امور عمومی 1،امور نوعيه راجع به تادبير جامعاه و سياسات ،مساا ل
سلطانی ،امور مرتبط با حکومت ،مسا ل عمومی و اجتماعی و آن ه هر قاومی باه ر ايس
خود مراجعه کنند ،اولویت در تصرف دارناد (امام خميني1313 ،ق ،ج  ،1ص ،333 ،339

« تشکيال الیکومه و نظامها ناشوه عن ارادته و استصوابه و اختياره ال ان حدود اختيااره

 .1مراد از امور عمومي امور غيرشخصي و غيروصوهي است .ا بته در بروي از نظريات فقيه هرم
بر حوزه شخصي ني واليت دارد.
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ناش عن تشکيال و نظام هو ایضا جزت مناه فعناه النظاام ال اناه عان النظاام» :تشاکيال
حکومت و نظام ،ناشی از اراده و صوالدید و اختيار ولی فقيه است ،نه اینکاه حادود اختياار او
ناشی از تشکيال و نظامی باشد که او نيز جزت آن است؛ نظام ناشی از اوسات ،ناه اینکاه او
ناشی از نظام باشد» (مسمن قمي  1636ص .)11
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این انتسال از دو راه است :یکی اینکه مساووالن نهادهاای عماومی منصاوبان ولای
فقيهاند؛ دیگر اینکه نظار نمایندگان ولی فقيه در کليه نهادهای عمومی شر ِ مشروعيت
آن نهادها باشد .ازاینرو فقيه به حسب مصیلتی که تشخيص میدهد ،میتواند روحانياان
را در ساختار پيشنهادی خود دخيل کند و آنان را در مناصب مختلف دولت اسالمی مستقر
سازد .درواقع اصل تشکيال و نیوه بهرهمندی از افراد در چينش قدر سياسی ناشای از
اراده و صوال دید اوست و آن ه به حضاور روحانيات در قادر سياسای قابض و بساط
میدهد نه تناسب دانش آنان با منصب و نه وکالتپذیربودن مسووليت بلکاه اعتمااد ولای
فقيه به گروه خاصی از نخبگان است تا او را در پيشبرد امور نظام اسالمی یاری رسانند.
البتاه آیاتا منتظااری در جازوه دو پيااام ( )44/5/3کاه شااامل نظرهاای او دربااارة
پيشنویس قانون اساسی است ،بر ضرور پررنگ فقيهان در ساختار جمهاوری اساالمی
تأکيد کرد و معتقد شد که به غير از ولی فقيه ،سایر مسووالن نظام یعنای ر ايسجمهاور،
نخستوزیر ،نمایندگان مزلس و بخشی از اعضای شورای نگهباان بهتار اسات مزتهاد
باشند .درواقع وی بدون اینکه اشاره ای به حضور یا عدم حضور الیه ميانی و پاایين نهااد
روحانيت در ساختار سياسی نظام جدید داشته باشد ،تنها کوشيد مزتهدان را در صدر ارکان
اصلی نظام اسالمی بنشاند تا از روند اسالمیشدن امور اطمينان یابد .نظریاه ایان دوره از
حيا فکری آیتا منتظری (از  3244ا  )3245که به « نظریه والیات انتصاابی عاماه
متمرکز فقيه» شهر یافته است ،واجد ارکان ویههای است که در ذیل باه برخای از آنهاا
اشاره میکنم( :منتظري)1443/3/1 ،
 )3ر يسجمهور و هکذا نخستوزیر باید کامالً آشنا به مسا ل اسالمی باشد و چه بهتر
که مزتهد باشد .وزرا نيز باید شيعهمذهب و آشنا به مسا ل و دستورا اسالم باشند.
 )3حکومت و قضاو و تشخيص قوانين کلی و جعال قاوانين و دساتورا جز ای در
زمان غيبت حضر ولی عصر به فقيه عادل آشنا باه حاوادو و مساا ل روز تفاویض
شده… و باالخره حکومت و قانون باید به فقهایی که عادل و آشنا به حاوادو و مساا ل
روز باشند ،منتهی شود و قوه مزریه هم باید زیر نظر و فرمان آنان باشد و درحقيقت قاوه

43

این نظریه چندان مورد استقبال دیگران در مزلس خبرگان که اتفاقاً خود او ریاستش را بر
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مزریه نمایندگان آنان میباشند و از خود استقاللی ندارند و قضاو هم حاق فقياه و یاا
منصول از ناحيه اوست .پس سه قوه مقننه ،مزریه و قضا يه به یکادیگر مرباو اناد و از
یکدیگر جدا نمیباشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسا ل روز منتهی میشاوند .قاوای
سه گانه از یکدیگر جدا نيستند و رابط همة آنها فقيه عادل آشنا به مسا ل روز میباشند و
اگر بناست رابط آنها ر يسجمهور باشد ،پس باید ر يسجمهور فقيه عادل و یا منصاول از
ناحيه او باشد.
 )2ر يسجمهور یا باید فقيه عادل آشنا به مسا ل روز باشد و یاا از طارف او منصاول
شود و زیر نظر او انزام وظيفه کند؛ چون حکومت اسالمی است و قوانين کشاور بایاد بار
اساس قوانين اسالم باشد .پس ر يسجمهور یا باید مزتهد و فقيه باشاد و یاا منصاول از
طرف فقيه و شخصاً آشنا به مسا ل اسالمی باشد تا حق توشيح داشته باشد.
 )5نمایندگان مزلس که قوه مقننه میباشند یا باید خودشان فقيه عادل آشنا به مسا ل
روز باشند و یا قانونی را که تصویب میکنند باید به نظر فقيه عاادل برساد و او تصاویب
کند.
 )4قضا یا باید فقيه عادل باشند و یا اقاالً منصاول از ناحياة او و شخصااً آشانا باه
مسا ل و احکام اسالم باشند.
 )4علمای طراز اول باید نظار کنند بر قوانين موضوعه در مزلس و نسبت به قوانين
موضوعه حق وتو دارند.
درواقع در مدل پيشنهادی آیتا منتظری ،هم قدر در فقيه متمرکز شده بود و هم
تعداد بيشتری از روحانيان باید در ارکان مختلف قدر حضور به هم رساانند؛ ازایانرو در
الگوی وی که میتوان از آن به «حکومت مزتهدان» نيز تعبير کرد ،تماام ارکاان اصالی
حکومت اسالمی ترجيیاً باید مزتهد باشند .گرچه تنها این نمایندگان مزلس بودند که از
سوی مردم انتخال می شدند ،مردم نيز بهتر بود به مزتهدان رأی دهناد و فقيهاان را بار
مسند قانون گذاری قرار دهند .بدین ترتيب ،حکومات اساالمی در ایان نظریاه از آیاتا
منتظری ،نظامی است متمرکز که تنها عنصر اجتهاد میتوانست آن را به هم پيوند زناد و
دینیبودن آن را احراز نماید .درواقع مهمترین اشکال آیتا منتظری بر پيشنویس قانون
اساسی این بود که « قانون اساسی پيشنهادی طوری تنظيم شده که مراجع تقليد و فقهای
عدول که میور حکومت اسالمی میباشند ،نقشی در قوانين و اداره کشور ندارند» (همان).
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عهده داشت ،واقع نشد و به تدریی خود ایشان نيز در اواسط دهه شصات یکبااره از اصال
نظریه انتصابی والیت فقيه دست کشيد و از نظریه انتخال حمایت ورزید؛ اماا اصاول آن
چيزی بود که در بدنه بسياری از نظریههای نصب به ویهه در آرای دیگر فقها نياز حضاور
داشت و میتوانست الگوی خاصی از تعامل روحانيت و نظام اسالمی توصيه نماید.
2ـ .2نظریههای نظارت و مراقبت روحانیت از اسالمیشدن نظام سیاسی

نظار که در ادبيا فقهی شيعه از سابقه دیریناهای برخاوردار اسات ،دارای اقساامی
است که اصطالح « الناظر فی امور المسالمين» یاا « النااظر فای مصاالح السالمين» در
در عصر حضور و فقهای عاادل در دوره غيبات
استعماال فقها ،اشاره به معصومان
دارد .با این همه ،کاربرد این اصطالح به مثابه یک نظریه سياسی به نهضت مشروطه بااز
می گردد که در آن مقرر گردید هيوتی از مزتهدان و فقهيان بهدقت بر مصاوبا مزلاس
شورای ملی نظار کنند تا چيزی که مخالف با قواعد مقدسه اسالم است ،قانونيات پيادا
نکند .این نظر را که با پافشاری علمای مشروعهخواه بهویهه شايخ فضالا ناوری(ر.ک:
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شيخ فضلاهلل ،1411 ،ج  1و  )1به عناوان اصال دو ماتمم قاانون اساسای مشاروطه باه
تصویب رسيد .ميرزای نا ينی یکی از رهبران مشروطهخواهان از بال مراعا غایت احتيا
پذیرفت که میتوانست اسالميت حکومت مشروطه را تأمين نماید(نائيني ،ص  .)93پس از
مشروطه نيز این نظریه در برخی از آثار دیگر فقها انعکاس یافت؛ برای مثال امام خمينای
در دهه بيست شمسی و بنا به شرایط تاریخی و سياسی آن دوران در کشف اسرار ( نوشته
 3233ش) همانند ميرزای نا ينی بار نظاار فقياه تأکياد فرماود و معتقاد باود کاه «ماا
نمیگویيم حکومت باید با فقيه باشد ،بلکه می گویيم حکومت باید باا قاانون خادایی کاه
صالح کشور و مردم است ،اداره شود و این بینظار روحانی صور نمیگيارد؛ چنان اه
دولت مشروطه نيز این امر را تصویب و تصدیق کرده اسات» (امـام خمينـي ،1413 ،ص
 .)111در آثار فقهی و فتوایی دیگر بهویهه کتال البیع و تحریرالوسیله قایل به والیت فقيه
شد و عمالً در سالهای اوليه انقالل اسالمی نيز از نظریاه «نظاار روحاانيون» عادول
فرمود و بر « والیت تدبيری و اجرایی» روحانيت تأکيد و از ایاده پيشاين خاود مبنای بار
واگذاری مسا ل اجرایی به افراد غيرروحانی صرف نظر کرد و بر ماندن روحانيان در ساختار
سياسی قدر اصرار ورزید (يمو ،ص  111و  .)111در ميان شاگردان ایشاان نياز شاهيد
مطهری و آیتا منتظری در شمار قایالن به «نظار فقيه» بودهاناد .از نظار مطهاری،
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«والیت فقيه به این معنا نيست که فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عماالً حکومات
کند .نقش فقيه در یک کشور اسالمی ،نقش یک اید ولوگ است ،نه نقش حااکم .اساسااً
فقيه را خود مردم انتخال می کنند .وظيفه اید ولوگ این اسات کاه بار اجارای درسات و
صیيح استراتهی نظار داشته باشد» (مطهري ،1411 ،ج  ،13ص  .441يمـو ،ص .)31

فقيه در این الگو نهتنها بر امور اجرایی والیت ندارد ،بلکه الزم نيست شرایط سخت پيشين
در نظریا نصب را داشته باشد .ازاینرو در نظریههای نظار  ،فقيه تنها بر نظام اساالمی
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از نظر مطهری سایر روحانيان نباید جزو دولت به شمار آیند و پستهای دولتی بار عهاده
گيرند .وظيفه آنان ،این است که در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد کنند و بر فعاليتهای
1
دولت اسالمی نظار و مراقبت داشته باشند.
آیتا منتظری نيز در اواخر عمرش از نظریه والیت انتخابی فقيه عدول کرد و قایال
به نظریه نظار فقيه شد .بازگشت او به نظار نه معنای بازگشات باه نظریاه مشاروطه
بلکه به معنای عبور از نظریه والیت بود .نظریه نظار او با سایر الگوهای نظار تفااو
اساسی داشت و به عبارتی نيازمند انضبا سياسی جدیدی بود که باید خلق شود .البتاه او
تصور میکرد که عبور از مفهوم والیت باه م عناای عباور از فارد باه نهااد اسات؛ چاون
«والیت» فقيه بر شخص متمرکز میشود ولی نظار بر نهاد .والیت نوعی قدر و اقتدار
برای سرپرستی است که به شخص یا اشخاصی داده میشود؛ درحالیکه نظاار عباار
است از بررسی انطباق احکام و اعمال موجود در یک حکومت بر اساس شاریعت .در ایان
نظریه ،امور اجرایی به مردم واگذار میشوند و فقيه تنها بر آن امور نظار مایکناد .اگار
شأن فقيه نظار بر اسالمیبودن امور فرض گرفته شود ،اساساً دليلی وجود ندارد کاه باه
نظار فرد اکتفا شود؛ زیرا نظار جمع فقها به صوال نزدیکتر است (منتظـري.)1431 ،

 .1شهيد مطهری در شب دهم فروردين سال  1653که قرار است فردای آن رفراندم برگر ار شرود
در سيمای جمهوری اسالمي حاضر شد و در پاسخ به سسالکننده که ميپرسد جمهوری اسالمي يعنري
اينکه روحانيت ميوواهد به قدرت برسد و آيا واليت فقيه در بين وواهرد برود و حاکميرت برا مرردم
وواهد بود يا نه ميگويد« :مسئله واليت فقيه را که مطرح کرديد اين نيست که فقيه ورودش در رسس
دو ت قرار بگيرد و وودش ميوواهد عمالً حکومت کند و مجری باشرد .نقرش فقيره در يرک کشرور
اسالمي که ملت م و متعهد به اسالم است و اسالم را به عنوان يک ايدئو وژی پذيرفته است نقرش يرک
ايدئو وگ است نه نقش يک حاکم» (مطهری  1633ج  14ص .)661
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نظار ِ عاليه بر تقنين و اجرا دارد و میتواند مانع وقو هر خالف شرعی در دولت اسالمی
شود؛ به همين جهت در نظریه نظار :
الف) اداره جامعه ،تدبير امور نوعيه ،حکومت و سياست امری توقيفی و تأسيسی نيست،
بلکه امری عقالیی است و تزربه بشری در ارتقای آن نقاش اساسای ایفاا مایکناد؛ لاذا
برنامه ریزی ،تدبير امور مختلف مردم و اداره جامعه باه عهاده متخصصاان و کارشناساان
است نه فقهيان.
ل) در جامعهای که اکثریت آن را مسلمانان تشکيل میدهند ،اساالميتِ نظاام ،احاراز
عدم مغایر قوانين با شر انور ،سازگاری سياستهای کلی نظام اسالمی با اهداف متعالی
دین مبين اسالم با نظار عاليه فقيهان عادل بار ارکاان مختلاف نظاام سياسای تاأمين
میگردد .درواقع آنان حق دارند در امور مملکتی تفیاص کنناد و مایتوانناد هار خاالف
شرعی را رد نمایند .البته در حوزه قضا شرعاً قضاو به عهده فقيه یا مأذون از جانب فقيه
است .در حوزه قانون گذاری نيز باید کلياه قاوانين مصاول مزلاس شاورای اساالمی در
سازگاری یا عدم سازگاری با شریعت به تأیيد فقها برسد .در حوزه امور اجرایای نياز آناان
می توانند در سه مورد نظار عاليه داشته باشند؛ یکی تأیيد صالحيت دینی مسووالن نظام
اسالمی ،دیگری نظاار استصاوابی بار سياسات هاای کاالن نظاام و بااالخره نظاار
استطالعی بر برنامهریزیها و سياستها روزمره .ازاینرو نظاار فقهاا اماری تشاریفاتی
نيست و آنان بر روند اداره امور جامعه تأثير جدی دارند.
ج) ضمانت اجرایی نظار فقيهان ،وجدان دینی مردم است .تا زمانی که اکثریت مردم
جامعه دغدغه رعایت حالل و حرام دارند ،میتوانند بر روند شرعی امور نظار نمایند.
عطف به چنين نظریهای ،اکنون میتوان الگوی تعامل روحانيت باا نظاام اساالمی را
تبيين کرد که در آن وضعيتی متصور میشود که در آن:
اوالً تیقق حکومت دینی الزاماً مترادف با نظریه والیت نيست و با نظریه نظاار نياز
تیقق می یابد و اساساً فقيه در حکومت نقش ایزابی نادارد .نقاش او در حکومات سالبی
است؛ یعنی سلب موارد خالف شر و دین از ساحت حکومت .به همين دليل هم فقياه در
این نو حکومت ،نقش اجرایی ندارد و هيچ مقامی را هم نصب نمیکند و همانند نظریاه
والیت به عزل و نصب مقاما اصلی متصدی امور جامعه نمیپردازد .درواقع ادارة جامعاه
به دست مردم و وکالی آنان است و فقيه تنها بر رعایت احکام شریعت و پيگيری اهاداف
دین ،نظارتی حقوقی دارد.

نقش اصلی و اساسی روحانيت همان هدایت فکری و معناوی ماردم و تبياين دساتورا
اسالمی و تالش در جهت سوقدادن جامعه به طرف کمال معنوی و تیقق عادالت اجتمااعی
میباشد و دخالت آنان در امر حاکميت برحسب ضرور های زماان اسات ،وگرناه اگار ساایر
طبقا مدیریت نظام را مطابق قانون و موازین اسالمی به نیو احسن انزام دهناد نياازی باه
دخالت روحانيت در آن نيست .البته در مورد مسووليتهایی که تخصص فقهی یاا اعلميات در
آن شر شده است ،چون معموالً این ویهگی در قشر روحانيون بيشتر به چشم میخورد ،عمالً
در زمان ما متصدی آنها از بين این قشر انتخال شدهاند و این بدان معناا نيسات کاه داشاتن
لباس روحانی شر تصدی این قبيال مساووليتهاا مایباشاد ،بلکاه اگار در زماانی از باين
غيرروحانيون نيز افرادی واجد شرایط فوق باشند ،مردم میتوانناد آناان را بارای تصادی ایان
مسووليتها انتخال نمایند (منتظری ،ج ) ،3

اما آن ه در این نظریه مورد توجه قرار میگيرد ،آن است که اوالً این نظریه نسبت باه
نو نظم سياسی /دینی ال بشر است و نظار عالی فقيه را ممکن است در هر الگویی از
نظم سياسی بپذیرد ،اعم از اینکه این نظم ،جمهوری باشد یا مشاروطه و دوم اینکاه ایان
نظریه نسبت به شيوه نظار هم ال بشر است و ممکن است نظار روحانيت بار نظاام
سياسی را به صور فردی یا نهادی بپذیرد .آن ه برای این نظریه اهميت دارد ،آن اسات

رابطه عالمان دینی و نظام اسالمی؛ نظریهها و الگوها

ثانياً فقيهان بیجهت خود را در امور کارشناسی و تخصصای کاه بيارون از صاالحيت
فقيه است ،درگير نمیکنند و بدین طریق اقتدار و قداست دین در جامعه را حفظ مینمایند.
وظایف اصلی فقها نظار بر قوانين و نيز احراز صالحيت کارگزاران دولت اسالمی اسات
که از طریق حضور در نهادهایی مثل شورای میترم نگهبان اعمال میشود.
ثالثاً به غير مناصب شرعی مثل قضاو  ،والیت بر موقوفاا  ،امامات جمعاه و ....کاه
روحانيان پرهيزکار و دانشمند باید آنها را تولی کنند ،روحانيت منصبی از مناصب حکومتی
را به دست نمیگيرد و آنها را به متخصصان واگذار میکند.
این نشان می دهد که در نظریه نظار  ،غير فقيه (به عنوان ناظر عالی) سایر روحانيان
(اعم از فقها و سطوح پایين تر حوزه) نقش اجرایی بر عهده نخواهند گرفت و حضور آناان
تنها به نهاد قضاو  ،نهادهای نظارتی مثل شورای نگهبان و برخی مناصب شارعی مثال
امامت جمعه تقليل می یابد؛ چراکه باید ميان مسووليت و دانش آنان یعنی فقاهت ،تناساب
وجود داشته باشد؛ تناسبی که تنها در نهاد قضاو و نظار تبلور مییابد .به همين دليال
روحانيت نظار همگانی بر اسالمیبودن یا شدن نظام سياسی را از طرق مذکور پيگياری
می نماید و البته بدون اینکه ابزار قدر سياسی در اختيار او باشد ،نظار مدنی عامی دارد
که بهطورتاریخی در اختيار داشته است.
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که فقيه متولی دولت نباشد و روحانيت نيز بنا به سنت دیرینهاش بر انوا دولتها در عصر
غيبت نظار کند و مانع خروج و انیراف دولت از موازین شریعت شود .باه هماين دليال
نظار  ،جوهره واحدی دارد که میتواند در نظم های سياسی متعاددی تزلای یاباد و باه
الگوهای نظار تنو بخشد.
3ـ .2نظریههای وکالت و حضور روحانیت در مناصب وکالتپذیر

وکالت در حوزه عمومی از جمله مباحثی اسات کاه کمتار در فقاه شايعه از آن بیاث
می شود .برخی از فقهای گذشته مثل ميرفتاح حسينی مراغه(م )3342در العناوین و فاضل
دربندی (م  )3344در خزائن ا حکام از احتمال توکيل فقياه از جاناب اماام معصاوم
سخن گفتهاند؛ اما برای اولينبار آیتا شيخ مرتضی حا ری یزدی بود که در کتال ابتغاء

الوسیله فی شرح وسیله النجاه وکالت مسووليت خدما عمومی از ساوی ماردم را مطارح
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کرد .در ادبيا مشروطه نيز میتمل است فقهای آن دوره بیث نمایندگی مزلس شورای
ملی را یا از بال وکالت شرعی یا حداقل از بال مطلق وکالت پذیرفته باشاند (بهرام دليـر،
ش  ،31ص  41ـ  )41و به نوعی با پاردازش باومی و فقهای وکالات سياسای را نظریاه
نمایندگی سياسی( )political repersentationدر دولاتهاای مادرن باه شامار آوردهاناد
(پروین و جواهری ،0150 ،ش  ،0ص  .)72در سالهای پس از پيروزی انقاالل اساالمی
نيز مرحوم دکتر مهدی حاا ری در کتاال حکمیت و حکومیت وکالات دولات از ساوی
شهروندان را مطرح کرد و به نوعی در مقابل نظریه نصب ،مبنای دولت اساالمی را عقاد
وکالتی دانست که ميان مردم و حاکمان برقرار مایگاردد؛ ازایانرو بار خاالف برخای از
نظریههای نصب که رابطه حاکم اسالمی و مردم بر مبنای «مشروعيت الهی بالواساطه»
شکل میگيرد ،رابطه مردم و حاکم دینی در نظریههاای مبتنای بار «مشاروعيت الهای و
مردمی» وکالت است؛ یعنی زمامدار دینی وکيل مردم و نمایناده آناان در انزاام خادما
عمومی است .به همين دليل ،ماهيت منصب فقيه در این نظریاا از ناو وکالات اسات:
 )3نظریه مشروطه با اذن و نظار فقيهان ،ميارزای ناا ينی و شايخ اساماعيل میالتای؛
 )3نظریه خالفت مردم با نظار مرجعيات ،شاهيد میمادباقر صادر؛  )2نظریاه والیات
انتخابی مقيده ،آیتا مطهری و منتظری؛  )5نظریه دولت انتخابی اسالمی ،مرحوم جواد
مغنيه و شيخ میمدمهدی شمسالدین؛  )4نظریه وکالت مالکاان مشاا  ،آیاتا مهادی
حا ری یزدی .در همه این نظریه ها ،حاکم اسالمی منتخب و وکيل مردم اسات و وظيفاه

دارد بر اساس معاهدهای الزم ميان خود و مردم وظایفی را بر عهده گيرد؛ فارق والیات و
وکالت در فرمایش آیتا جوادی آملی چنين است:

بنابراین وجه مشترک والیت و وکالت انزام کار غير است ،با این تفاو که در وکالت
این موکل است که حدود و ثغور مورد وکالت را تعيين مینماید و وکيل از جانب او دسات
به اقدام می زند .با این تفاو که در حوزه عمومی این تعداد بسيار مردماند که به صاور
مشا کسی را بر سرنوشت و مقدرا خود مسلط میکنند تا باه انزاام خادما عماومی
بپردازد و زندگی آنان را سروسامان دهد .درواقع مبنای مشروعيت حکومت اساالمی عقاد
وکالتی است که ميان مردم و حاکمان منعقد میگردد که قلمرو موضوعی آن نيز امور الزم
در اداره معيشت جامعه است و مردم مایتوانناد در راساتای اعماال کنتارل و نظاار بار
حاکمان ،به جهت جایزبودن عقد وکالت ،حاکمان را عزل نمایند (صیالحی نجیفآبیاری؛
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هر کارى را که یک فاعل به صور مستقيم و مباشرتاً انزام مىدهد یاا درباارة شاخص
خودش مىباشد و یا درباره دیگرى .در فرض اول ،هايچ گوناه اعتباار و جعال و قاراردادى از
ناحيه غير وجود ندارد؛ زیرا در این صور  ،تنها رابطه فعل با فاعلش هماان پيوناد تکاوینى و
واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهاى تشریعى و قانونى است ،فاعل آن کار را به نیاو
اصالت(نه والیت و نه وکالت) انزام مىدهد .غرض آنکه فاعل مختاار باراى تاأمين نيازهااى
خود کارهایى را بدون دخالت دیگران به نیو اصالت انزام مىدهد .در فرض دوم کاه فاعال،
کارى را مربو به دیگرى و براى تأمين مصالح او انزام مىدهد ،این کار یا بر مبناى وکالات
از دیگرى است و یا بر اساس والیت بر دیگرى .اگر فاعل کارى را بر اساس وکالت از دیگرى
انزام دهد ،اصالت رأى و تصميمگيرى از آن همان دیگرى است و حدود کار فاعال ،بساتگى
دارد به تشخيص موکل(وکيلکننده) و به میدوده وکالتى که موکل به او داده است؛ ولى اگار
فاعلى بر اساس والیت بر دیگرى کارى را براى تأمين مصالح او انزاام دهاد ،اصاالت رأى و
تصميمگيرى و تشخيص از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اسااس میادوده والیتاى کاه از
ناحيه خداوند به او داده شده است ،عمل مىکند (جوادی آملی 344 ،3244 ،ا .)344

 ،0101ص  000ی  .002حائری یزری0557 ،م ،ص  001ی  .)002به همين جهت ،وکالت:
 )3عقدی است جایز؛  )3با رضایت طرفين منعقد میگردد؛  )2در کلياه اماور مبااحی کاه
مباشر در انزام آنها شرعاً شر نيست ،جایز است؛  )5قلمرو آن در کليه اموری است که
موکل بالمباشره حق ارتکال آنها را دارد؛  )4اصل جواز وکالت در هر چيازی اسات؛  )4در
حوزه وکالت اصالت رأی و تصميم گيری از آن موکل است و وکيل موظف است بر اساس
نظر موکل و به تشخيص او عمل کند و در قلمرو وکالت نظر موکل را بر نظر شخص خود
مقدم نماید؛  )4وکيل در مقابل موکل مسوول است و موکل میتواند از او سؤال نماید و بر
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وکالتش نظار کند؛  )4وکالت مقيد به مد معين است و عقاد وکالات باا جهال ماد
وکالت روا نخواهد بود؛  )4چون عقد وکالت از هر دو طرف جاایز اسات وکيال مایتواناد
استعفا دهد و خود را عزل کند؛ )32با مرگ وکيل یا موکل وکالت ساقط میشود؛  )33زن
میتواند وکيل باشد؛  )33از شرایط الزم وکالت از سوی مردم ایمان و کاردانی است.
عطف به چنين نظریهای در بال حکومت اسالمی باه نظار مایرساد الگاوی تعامال
روحانيت با نظام اسالمی ،شکل متفاو تری پيدا میکند .بر اساس این نظریه ،اوالً بناای
حکومت اسالمی نيازمند انعقاد معاهدهای ميان مردم باه عناوان مالکاان مشاا در حاوزه
عمومی از یک سو و نيز حاکمان ( اعم از فقيه و غير فقيه) به عنوان وکالی مردم از سوی
دیگر است .درواقع حکومت مالکيتِ مشا آحاد جامعه است و تنها راه اعمال مالکيت مشا
هر یک در اموال خود ،این است که وکيل یا داوری را به حاکميت برگزینند تا این اموال را
بهگونهای مطلول در برابر آفا داخلی و خارجی میافظت نماید .ثانياً چون شرایط وکالت
ایمان و کاردانی است ،روحانيان نيز همانند سایر اقشار جامعه میتوانند وکيل مردم در امور
وکالتپذیر باشند ،مثل نمایندگی مزلس ،ریاستجمهوری .بيش از آن ،روحانيان مناصاب
دیگری در حوزه امور عمومی ندارند و نمیتوانند مناصبی را بر عهده گيرند.
نتیجه

برآیند مطالعه ما نشان داد که تعامل روحانيت با نظام اسالمی باهشاد تیات تاأثير
نظریه های موجود در سنت فقهی کنونی ما بهسر میبرد و هر نظریهای به طارح الگاویی
خا از این تعامل میرسد .به رغم تصور یکدست یا دوگانهای که در ورای متون فقهای
در بال تعامل روحانيت و نظام اسالمی وجود دارد ،به نظر مایرساد مایتاوان الگوهاای
متعددی دراین باره ترسيم کرد .این الگوها کاه در عصار جمهاوری اساالمی باه اهميات
ویههای رسيدهاند ،نيازمند بازبينی و تأملی مزددند تا ترابط نظام اسالمی مبنی بار والیات
فقيه و نهاد روحانيت را در سایه نظریههای موجاود در فقاه سياسای روشامند و تواوریزه
نماید .امروزه بيش از دوران حاکميت جور ،روحانيت نيازمند ارا ه الگویی از تعامل است که
بنيان های تووریک آن توسط فقه تدارک شده باشد .بدون حمایات دساتگاه فقاه شايعه از
الگوی بایسته نمی توان ترابط ميان این دو نهاد را معتبر دانست و اعتبار آن را به نصاو
اسالمی باز گرداند .ازاین رو الگو یا الگوهای موجود در عين اینکه بایاد مبتنای بار تزرباه
تاریخی روحانيت باشند ،باید حزيت خویش را از گزارههای اسالمی بهدست آوردناد و بار

کارآمدی چنين تعاملی بيفزایند .با این همه ،مطالعه اندک ما نشان داد کاه فقاه اساالمی
ظرفيت قدرتمندی جهت ترسيم چنين الگو یا الگوهایی دارد که هر یک مبتنای بار یاک
نظریه در درون فقه است و ممکن است به تنوعی از تعامال با نظم سياسای مشاروعيت
بخشد.

رابطه عالمان دینی و نظام اسالمی؛ نظریهها و الگوها
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