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چکیده

فقه سیاسی شیعه به دلیل محرومیت شیعیان از دستیابی به قدرت سیاسدی دت رداتی
اسالم ،تشر چشمگیری دت طول راتی نراشته است .با آنکه «فقه امامیه» دت مقایسه بدا
«فقه اهل سنت» تشری فراوان داشته ،ادوات مختلفدی تا ششدت سدر شتاشدته و میدرا
اتزشمنری تا بر جا نهاده است ،اما «فقه سیاسی شیعه» چنران فرصت ظهوت و بروز شیرا
نکرده است .با این همه ،اشر فقه سیاسی تا «آشداهی از احکدام شدرِیر تفتدات سیاسدی
مکلف ،اِم از حقیقی و حقوقی ،برانیم» میروان به رناسد «ندوِر رعامدل شدیعیان بدا
حکومت»های مختلفی که با ِنوان حکومت اسالمی رشکیل شرهانر ،برای فقه سیاسی
شیعه ادوات مختلفی تا رعریف کرد .این مقاله ِهرهدات معرفی «ادوات مختلف فقه سیاسی
ال « رعامل حکومت با رفکدر
شیعه و چگونگی تفتات فقیهان و شیعیان با حکومت» و متقاب ا
شیعی» است .نگاتنره از « دوتان حاکمیت رشدی دت ِردر حکومدت ن دوی و ِلدوی»،
«دوتان رقیه و انزوا و مراتا با حکومتها دت دوتان طوالنی حکومت امویان و ِ اسیان»،
«دوتان همکاتی با سالطین شیعه»« ،دوتان مشروط و محرودکردن قرت سدالطین و
نظات بر ِملکرد آنان» ،و باألخره «دوتان حاکمیت فقه و فقیهدان شدیعه» بده ِندوان
ادوات شنجشانه فقه سیاسی شیعه ،و ویژشیهای هر دوته و رمایز آنها بدا یکدریگر سدخن
شفته است.
کلیدواژهها :فقه سیاسی ،راتی فقه ،رشی  ،حکومت ،حکومت جائر ،حاکمیت فقه
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مقدمه
فقه امامیه از آغاز پیدایش دورههای متعددی را پشت سر گذاشته است ،بهه گونههای
که هر دورهای با ویژگیهای مخصوص از دورههای دیگر متمایز شده اسهت بر هی از
ههایی کهه
فقیهان ،که به تاریخ و دورههای فقه امامیه پردا تههانهد ،بهر اسهاس شها
برایشان اهمیت داشته است ،تاریخ فقه شیعه را به دورههای متعددی تقسیم کهردهانهد و
ویژگیهای هر دوره را در کنار فقیهان و آثار هر دوره برشمردهاند تاریخ فقه شهیعه بهه
پنج تا دوازده دوره تقسیم شده است مؤلفههایی مانند «تشریع یها اسهتناا و اسهتخرا
قوانین از منابع معتار»« ،توجه بیشتر به دلیل نقلی یا عقلهی»« ،توجههکهردن بهه عقهل بهه
عنوان مناع استناا احکام یا بیتوجهی به آن»« ،اجتهاد به معنهای واقعهی یها پیهروی از
مجتهدان مشهور»« ،عنایت به دانش اصول و قواعد استناا یا بیاعتنایی به آن»« ،عطه
نظر به فقه اهل سنت و برگرفتن فروع از آن یا بهکلی پیراستن فقه شیعه از مکاتب فقهی
دیگر» از جمله عواملی است که موجهب تقسهیم تهاریخ فقهه شهیعه بهه ادوار متعهدد و
متفاوت شده است (نک :.شهرستانن8041 ،؛ شتهنی8611 ،؛ گرجت811- 886 :8631 ،؛ مدرست،
طبنطبنی06- 82 :8611 ،؛ سبحنن8082 :،؛ احمدی جننت8630 ،؛ حکیم .)8633

معموالً عصر حضور معصوم را نخستین دوره از ادوار دانهش فقهه شهمردهانهد ،امها
بر ی از محققان معتقدند عصر حضور را نمیتوان دوره ای از ادوار دانش فقه دانسهت،
زیرا سخنان رسول دا (ص) و ائمه هدی (ع) در حقیقت منابع اسهتناا احکهام فقههی
است ،در حالی که فقه «دانهش اسهتناا احکهام بهر اسهاس منهابع معتاهر» اسهت (نتک:.
حکیم .)8633

افزون بر دیدگاههایی که بر اساس ویژگیهای فقهه و فقیههان ههر دوره در مقها ع
مختل تاریخی استوار است ،بر ی از عالمان معاصر بر اساس مدارس معتاهر فقههی و
مرکزیتی که هر یک از این مدارس در ول تاریخ داشهتند ،تهاریخ فقهه شهیعه را تایهین
کردهاند (نک :.آصف8638 ،؛ فضل8081 ،؛ اسالم8611 ،؛ رینن.)8624 ،
 .1پیشینه فقه سیاسی
فقه سیاسی در تاریخ فقه امامیه جدای از فقه مطرح ناوده است ،بهویژه که اهل بیت
رسول دا و فقیهان امامیه در جامعه اسالمی منهزوی بهودهانهد و حکومهتهها بهه آنهان
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مراجعه نمی کردند تا مسائل سیاسی به صورت اص مد نظر قرار گیرد و دانش و آثهار
مستقلی در «فقه سیاسی» شکل بگیرد فقط در عصر ناوی و حکومت علوی کهه پیهامار
(ص) و امام علی (ع) در رأس حکومت بودنهد ،فرمهانهها و دسهتورالعملههایی بهرای
امیران ،فرماندهان ،فرمانداران و استانداران ،و مأموران جمعآوری زکات نوشته و بر جها
گذاشته اند که میتوان از محتوای آنها در فقه سیاسی استفاده کرد و آنها را از منهابع فقهه
سیاسی به شمار آورد حتی بر ی از نویسندگان اهل سنت نامه امام علی (ع) بهه مالهک
اشتر را یکی از اسناد فقه سیاسی دانستهاند در این عهدنامه ،اوامر و نواهی امام به مالک
درباره چگونگی اداره مصر به ثات رسیده و به یادگار مانده است امام (ع) در این نامهه
تاریخی ،چارچوب کلی اداره جامعه و نحوه مواجهه با اقشار مختل مهردم ،کهارگزاران
حکومتی ،و بخشهای گوناگون جامعه ،و چگهونگی تعامهل بها دشهمنان و مخالفهان را
ترسیم کرده است
از این دوره کوتاه که بگذریم ،فقیهان شیعی در ادوار دیگر محهل مراجعهه مهدیران
جامعه ناودند آنان نیز جز در بر ی مقا ع تاریخی و بهه رهرورت زمانهه ،بهه صهورت
مستقل به استناا احکام در موروعات سیاسی توجهی نداشته اند هرچند در مجموعهه
دانش فقه ،موروعات فراوانی در ارتاا با حیات سیاسی مسلمانان به چشم مهی هورد
که فقیهان حکم آن را استناا کردهاند
در بر ی ادوار تاریخی و بعضی بالد اسالمی ،به دلیل حاکمیت سهال ین شهیعی و
نیاز ایشان به عالمان شیعه و در واست از آنان ،آثار متعددی در پهارهای از مورهوعات
سیاسی که حکومت به آنها نیاز دارد ،نگاشته شده است بر ی از این آثار کالمی اسهت
الق هر یک از آثهار ،و انتظهار
و بر ی ا القی و بر ی فقهی ،که به تناسب تخص
حکومتها ،و ررورتها و نیازهای زمانه نوشته شده است در معرفی هر یک از ادوار
فقه سیاسی شیعه به نمونههایی از این آثار و تألیفات اشاره واهد شد
دسته ای از آثار ،فارغ از نوع حکومت و حاکمی کهه در رأس امهور اسهت ،رهوابط
کلی کشورداری را تایین میکنند که لزومهاً فقههی نیسهتند در کتهب فلسهفی ،کالمهی و
ا القی بحث از «حکمت عملی» و «سیاست مدن» میتوانهد بخشهی از اندیشهه و فقهه
سیاسی امامیه بهه شهمار آیهد تألیفهات فهارابی ،ابهنسهینا ،نصهیرالدین وسهی و حلهی
نمونههایی از این دست آثارند
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دسته دیگر ،سیاستنامهها و اندرزنامههایی هستند که با هدف کاستن از ظلهمهها و
بیعدالتی ها و اصالح رفتار دولت مردان در قاال مردم نوشته شدهاند اعاً آثاری از ایهن
دست که به قلم دانشمندان و نویسندگان شیعی است ،در مقا عی نگاشته شده است که
حکومتی شیعی بر سر کار بوده اسهت؛ مثهل دوره صهفویه و قاجاریهه ،کهه نمونههههای
متعددی از این قایل آثار به چشم می ورد
این قایل نوشتهها را نمیتوان مستقیماً در فقه سیاسی به معنای اص آن جهای داد،
چون نه ساک نگارش فقهی است و نه نویسندگان آنها در این مقام بودهاند ،بلکه بیشهتر
جناه ا القی دارند؛ اما میتوان در فهرست آثاری قهرار داد کهه «تهاریخ اندیشهه و فقهه
سیاسی شیعه» را نشان مهی دههد بهه گفتهه بر هی محققهان تهاریخ ،سیاسهتنامهههها و
اندرزنامهها به تناسب جایگاه علمی و اجتماعی نویسندگان آنهها رویکردههای متفهاوتی
دارند ،رویکرد اندرزنامههای مجتهدان ،و بر ی از دیوانساالران و منشیان متشرع« ،مهار
سال ین و اصالح رفتار آنان در کشور و جلوگیری از ظلم به مردم» بود ،ولهی رویکهرد
اندرزنامههای درویشان «اعطای مشروعیت به سال ین و جلب حمایت آنهان از جریهان
اعتقادی متصوفه» (مقدمه زرگرینژاد در :جمع ،از نویسندگنن .)8611
ناگفته نماند به دلیل آنکه حکومهت در هول تهاریخ در ا تیهار اههل سهنت بهوده،
سیاستنامههای متعددی به قلم دانشمندان اهل سنت نیز نگاشته شده است  1اما آثهاری
از این دست که به قلم عالمان یها نویسهندگان شهیعی نوشهته شهده ،غالاهاً بهه مقها عی
ا تصاص دارد که حکومتی شیعی برقرار بوده است
دسته دیگر ،آثاری است که از منظر فقهی راجهع بهه بر هی مسهائل ماتالبهه روز و
ا تالف نظر در آن مسائل نگاشته شده است؛ رسائل راجیه ،رسائل نماز جمعه ،رسائل
حجابیه ،رسائل جهادیه ،رسهائل والیهت فقیهه ،رسهائل مشهرو یت ،رسهائل حکومهت/
جمهوری اسالمی و رسائل قانون اساسی جمهوری اسالمی نمونههههایی از ایهن دسهت
آثارند که در مقا ع گوناگون و به تناسب مسائل ماتالبه نوشته شدهاند
 .2ادوار فقه سیاسی
پس از اشاره ای گذرا به تاریخ و ادوار فقه شیعه و پیشهینه فقهه سیاسهی ،نوبهت آن
است که «تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه» را بررسی کنیم تا معلهوم شهود آیها تهاریخ و
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ادوار فقه سیاسی شیعه همان تاریخ و ادوار فقهه امامیهه اسهت یها معیهار دیگهری بهرای
تقسیمبندی وجود دارد برای آشنایی با ادوار مختل فقه سیاسی که میتوان بهرای ایهن
شا ه از فقه برشمرد ،الزم است ابتدا به معیار کلی و فراگیهری اشهاره شهود کهه مانهای
تقسیم تاریخ فقه شیعه به ادوار مختل از این جناه اسهت واقعیهت آن اسهت کهه فقهه
سیاسی شیعه میتواند به اعتاارات گوناگون و از زوایای متعدد به ادوار مختلفهی تقسهیم
شود هم به اعتاار «نوع تعامل فقیهان و شیعیان با حکومت» ،هم به اعتاار «میراث فقههی
شیعیان» که بر جا مانده است ،و هم به اعتاار «چگونگی مطرحکردن مااحث فقه سیاسی
در کتب فقهی»
با توجه به آنکه تقسیمبندی فقه سیاسی شیعه به ادوار مختله بهه اعتاهار «میهراث
فقهی» یا «چگونگی رح مااحث فقه سیاسی در دانش فقه» غالااً متهأثر از «نهوع تعامهل
شیعیان با حکومت» بوده است ،به نظهر مهیرسهد تقسهیم فقهه سیاسهی شهیعه بهه ادوار
مختل بر اساس همان مالک نخست صحیح باشد از اینرو با عنایت به «نسات فقیهان
شیعی با حکومت» و چگونگی ارتاا آنان با حکومهتهها ،ادوار مختله فقهه سیاسهی
شیعه را تایین میکنیم بنا بر این معیار ،می توان فقه سیاسی را دسهتکهم بهه پهنج دوره
تقسیم کرد
 .1 .2دوران حاکمیت تشیع
ایههن دوره مشخص هاً دوران حکومههت ناههوی و علههوی اسههت و آثههار برجامانههده از
پیامار (ع) و امام علی (ع) در زمینه مملکت داری بخشهی از اندیشهه و فقهه سیاسهی بهه
شمار میرود نامههای رسول دا (ص) به سفیران ،نمایندگان و کهارگزاران حکهومتی،
قراردادهای متعدد آن حضرت بها نماینهدگان مهردم یثهرب ،رسسهای قاائهل و وائه ،
همچنین دستورالعمل حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر به هنگام اعزام وی به والیت
مصر ،طاههای متعدد ایشان درباره مسائل عمومی و حکومتی ،و نامهههای فهراوان بهه
کارگزاران از منابع اندیشه و فقه سیاسی در این دوره است این دوره «عصهر حاکمیهت
اندیشه و فقه سیاسی شیعه» است شیعه در این دوره نه فقط منزوی نیست ،بلکه قدرت
سیاسی در ا تیار دارد و نمونه ای از حاکمیت مطلوب دینی را به نمهایش مهیگهذارد و
الگویی برای دولتها و ملتهای دیگر میشود حکومت علی (ع) دوران الیی پیروان
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پیامار (ص) و اهل بیت آن حضرت است میراث مکتوب برجامانده از ایهن دوران ،کهه
غالااً به علی (ع) تعلق دارد ،و تاریخ مضاو این مقطع ،بهه رغهم آنکهه قلهم در دسهت
مخالفان تشیع بوده ،افتخاری در تاریخ شیعه به شمار میرود سخنان پیشوای شیعیان در
دوران اقتدار و حاکمیت ،و سیره عملی او در اداره جامعه در دوران حکومت پهنجسهاله
الگویی برای همگان است نه فقط شیعیان و مسلمانان ،بلکه انسانهای آزاده بهه چنهین
حکومتی در حفظ و حراست از حقوق مهردم ،و پهاسداشهت ارزشههای اجتمهاعی و
2
ا القی مااهات میکنند
روایاتی که از رسول دا (ص) و علی (ع) درباره سیاسهت و حکومهت نقهل شهده
است ،همچنین نامهها ،دستورالعملها ،فرمانههای حکهومتی و سهخنرانیههای سیاسهی
برجایمانده از ایشان ،همگی میراث فقه سیاسی در این دوره به شمار مهیرود ،هرچنهد
تعایر دقیقتر آن است که میراث این دوره در شمار منابع فقه سیاسی است کهه در ادوار
بعدی مرجعی برای استناد و استناا احکام فقه سیاسهی قهرار گرفتهه اسهت بر هی از
محققان ،نامههای پیامار را با عنوان «مکاتیب الرسول» (احمدی میننج )8082 ،و نامههههای
امامان معصوم را با عنوان «مکاتیب االئمه» در مجلدات متعددی جمهعآوری کهرده و در
دسترس محققان قرار داده اند (نک :.همو  :8081ج .)6- 8همچنین نهجالاالغه از مههمتهرین
منا بع اندیشه و فقه سیاسی شیعیان در این دوره تاریخی به شمار میرود
سیره حکومتی رسول دا (ص) در مدینه به مرور زمان تاهدیل بهه فرهنگهی غنهی
برای اداره جامعه و تعامل با مردم ،مخالفان و دشمنان شد ،به گونهای که حتی در دوران
حکومت  09ساله لفای سهگانه بعد از پیامار ،بهویژه دو لیفهه نخسهت ،تها حهدودی
سیره آن حضرت رعایت میشد گرچه از نگاه شیعیان ،اصل حکومت آنان غاصاانه بود،
اما در شیوه اداره جامعه مجاور به رعایت سیره و سهنت رسهول هدا (ص) بودنهد بهه
همین منظور ،امام علی (ع) نیز بارها آنان را هدایت و ارشاد میکرد تها حتهیاالمکهان از
مدار سیره ناوی ار نشوند مردم نیز با چنین فرهنگی تربیت شدند که بارها لفها را
باز واست میکردند و ایشان را به دلیل هرو از سهنت ناهوی آمها اعتهرا قهرار
می دادنهد مهیتهوان بها اغمها از پهارهای انحرافهات در دوران لفها ،دوران هجهرت
پیامار (ص) تا شهادت امهام علهی (ع) را نخسهتین دوره اندیشهه و فقهه سیاسهی شهیعه
محسوب کرد
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 .2 .2دوران تقیه و انزوا
این دوره از عصر بنیامیه آغاز شده و تا زمان استقرار دولهت شهیعی تهداوم داشهته
است جریان کلی تشیع ،سیره پیشوایان معصوم شهیعیان ،و فقیههان شهیعه در تعامهل بها
حکومتهای اهل سنت ،بر «حفهظ موجودیهت شهیعه و جلهوگیری از ارهمحالل ایهن
جریان اصیل اسالمی» بوده است چون شیعه اقلیتی بوده که حکومت را از آن اهل بیت
رسول دا می دانسته ،و به همین دلیل حکومهتهها را غاصهاانه و نامشهروع بهه شهمار
می آورده است ،با ظلم و ستمی که بر مردم میرفته ،همواره مخالفت میکهرده اسهت از
اینرو ،فضها بهرای قلهع و قمهع آنهان کهامالً فهراهم بهوده و دولهتهها همهواره بهرای
ریشهکنکردن این ایفه به دناال فرصت بودهاند ،بهویژه در دوران بنیامیه و بنیعاهاس؛
نه فقط مخالفت ،اعترا  ،و قیام علیه ظلم و استاداد ،بلکه گاه ،اظهار عقیهده و محاهت
اهل بیت پیامار به بهای جان آنان تمام میشد
پیش از رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران در عصر صهفویه ،و رههایی از انهزوا و
محرومیت ،شیعیان ،بهویژه در دوران حاکمیت تیموریان ،در نهایت رع و مظلومیهت
به سر میبردند و از اظهار عقیده ود بیمناک بودند (جعفرینن در :افندی اصفهنن3 :8631 ،
 .)61 64همواره در ترس و ارطراب به سر میبردند و فعالیتهای سیاسی ،اجتمهاعی و
حتی مذهای شان مخفیانه و به دور از چشم حکومتها انجام میشد تاریخ اسالم نهام و
یاد هزاران شیعه را که در این راه جان ود را از دست دادند ،ثات کرده است ابوذرها،
مقدادها ،عمارها ،میثم ها و حُجر بن عدیها ،فقط نمونههایی از شخصیتهای معهروف
تاریخ اند در یک کلمه ،حادثه کربال نمونه گویایی است تا ورعیت نهاگوار شهیعیان را،
آن هم در فاصله نیم قرن بعد از رحلت پیامار (ص) و بیست سال بعد از شههادت امهام
علی (ع) نشان دهد فرزند پیامار و اهل بیت و یارانش ،به دلیل اعترا به حکومهت و
پرهیز از بیعت ،و نهی زمامداران جامعه از ظلم و بیعدالتی ،در حادثهای بهینظیهر و در
او قساوت و شونت به شهادت میرسند
تاریخ تشیع در ول زمان کم و بیش به همین منوال گذشته و فقه سیاسهی ههم ،در
چنین جو و فضایی مطرح بوده است شیعیان در چنین دوران تلخ و دشواری به منظهور
آشنایی با تکالی دینی ود ،نیازمند مراجعهه بهه پیشهوایان معصهوم در عصهر حضهور
معصوم ،و به عالمان شیعی در عصر غیات بودند چگونگی تعامل با حکومتههایی کهه
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فاقد مشروعیت بودند ،از مهمترین مسائل شیعیان به شمار میرفت در همین زمینهه ،از
باب نمونه میتوان به مسائل زیر اشاره کرد:
 تکلی مسئله مهم والیت و حکومت در عصر غیات امام معصوم
 مجازبودن یا ناودن قیام علیه سلطان جائر
 حکم همکاری با سلطان جائر
 حکم قاول منصب اجتماعی و سیاسی در دولت جائر
 مشروعیتداشتن یا نداشتن پردا ت را و مالیات به سلطان جائر
 مجازبودن یا ناودن دریافت جوائز از سلطان
 حکم مراجعه به محاکم قضایی حکومتها
 مشروعیتداشتن یا نداشتن اجرای حدود
 اقامه نماز جمعه در عصر غیات ،جهاد و دفاع از سرزمینهای اسالمی
 امر به معروف و نهی از منکر
 انکار حاکمان و سال ین
 حقوق و وظای اقلیتهای دینی
و دهها مسئله دیگر که به قلمرو سیاست و حکومت ارتاا پیدا میکند
احادیث فراوانی که در این زمینه از ائمه معصوم (ع) بر جای مانده (یرای نمونته نتک:.
حتتر متتنمل642/3 :8080 ،؛ 031 881/1؛ 141 816 828 811/2؛ 868/84؛ 812 14/81؛ 860/81

884؛ 882 886 884 848 828 811 831/83؛ 16/82؛ 046/88؛ 888 861 88/83؛  )02/81و در
ادوار بعدی به میراث حدیثی و فقهی شیعه راه پیدا کرده (یرای نمونته نتک :.نجفت ،یت،تتن:
661 818/88؛ 602/86؛ 886/81؛ 628 600/88؛ 814 834 811/88؛ 00 1/83؛ 818 12/61؛

836/62؛  )066/08همگی برای حلّ این مسئله کلیدی و مسائل مرتاط با آن بود
اگر به مهمترین مسئله شیعیان در دوران والنی تقیهه ،یعنهی «چگهونگی تعامهل بها
حکومت» توجه کنیم ،درمی یابیم که فقیهان شیعه به این مسئله بیتوجه ناودند ،به میزان
توان ود به استناا حکم مسائل مرتاط با آن ماادرت میکردنهد و بهه تناسهب شهرایط
مختل زمانی به ا الع شیعیان میرساندند در ایهن دوره هرچنهد مسهائل فقهه سیاسهی
کمتر به ور مستقل مطمح نظر فقیهان قرار گرفته ،اما در شمار مااحهث تخصصهی فقهه
مطرح بوده و بخش وسیعی از میراث فقه شیعه به این مسائل ا تصهاص دارد مهروری
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گههذرا بههر میههراث فقههه شههیعه ،از هههارت تهها دیههات نشههان م هیدهههد کههه فقیهههان بههه
تناسب موروعات فقهی ،مسائل مرتاط با حکومت را نیهز مطهرح و تکلیه شهیعیان را
مشخ کردهاند
 .3 .2دوران همکاری با سالطین شیعه
دوره سوم ،عصر حاکمیت سال ین و امرای شهیعه و تمایهل آنهان بهه همکهاری بها
علمای شیعه به انگیزهههای مختله اسهت؛ مثهل دوران صهفویه و قاجاریهه در ایهران،
همچنین حکومتهای شیعی در بر ی نقا سرزمین پهناور اسالمی در پهارهای مقها ع
تاریخی مانند آل بویه در بغداد ،فا میان در آفریقا و مانند آن در این دوره فقیهان امامیه
با توجه به رسمیت یافتن مذهب شیعه و به وجهودآمهدن فرصهتی اسهتثنایی در یکهی از
کشورهای پهناور اسالمی ،با هدف تحکیم پایههای تشیع ،نشهر و گسهترش آمهوزهههای
شیعی و شعائر مذهای ،حفظ و احیای اماکن مذهای و مشاهد مشهرفه و مهدارس علهوم
دینی دست همکاری به سال ین شهیعه دادنهد در پرتهو ایهن همکهاری توانسهتند مهانع
ستم بی حهد و حصهر سهال ین و کارگزارانشهان در شههرهای مختله شهوند ،احکهام
قضایی و اقتصادی فقه را تها حهد ممکهن بهه اجهرا بگذارنهد ،صهفویان را از اسهتگاه
اصلی شان ،یعنی تصوف ،دور سازند و در مسیری صحیح و ماتنی بهر شهریعت ههدایت
کنند و برای نخستین بار تفکر نیابت سهال ین شهیعه از سهوی فقیههان امامیهه را جامهه
عمل بپوشانند
افزون بر آن ،از دوران دشوار تقیّه ار شدند و با پشتوانه قدرت سیاسی ،مکتهب
شیعه و پیروان آن را از تعر دولتهای بیگانه و سال ین عثمانی حفظ کردند اینکهه
فقیهان شیعه تا چه میزان به اهداف ود دست یافتند ،موروعی در ور تأمل و تحقیهق
است ،اما آنان برای دمت به مذهب و پیروان آن ،کهه در هول قهرنههای متمهادی در
مظلومیت و محرومیت به سر برده بودند ،قدم به میدان سیاست و همکاری با سهال ین
نهادند ناررایتی تعدادی از فقیهان مشهور آن عصر ،مانند شیخ عادالصمد عهاملی ،پهدر
شیخ بهایی از ارتاا با سال ین به دلیل ا تال بها اههل دنیها ،و شهکوه از اثرناپهذیری
صاحاان قدرت ،و سفارشهای وی به فرزندش ،نشان از وجود آسیبهای همکاری بها
سال ین دارد (شیخ یهنی ،کشکول 886/8 :یه نقل از :خوانسنری .)606 :8624
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شاهان صفوی نیز برای دوام حکومت ود به همکاری با فقیهان شیعه نیاز داشتند و
از همین رو دست همکاری به سوی آنان دراز کردند دولت صفوی برای تثایت رسمیت
مذهب شیعه در برابر عالمهان اههل سهنت و پیروانشهان در ایهران ،و حاکمیهت سیسهتم
قضایی ،اقتصادی و سیاسی بر مانای احکام فقه امامیه نیازمند همکاری فقیهان راز اول
امامی بودند که در آن زمان در لانان و عراق میزیستند افزون بر آن ،اصوالً تصوف ،کهه
بر انزوا و گوشه نشینی و رابطه فردی و عاهادی اسهتوار بهود ،قابلیهت سهاماندهی امهور
اجتماعی و تعری رابطه دولت و ملت را نداشت ،و به همهین دلیهل صهفویان نیازمنهد
مکتای فقهی و حقوقی بودند تا در پرتو آن بر مسائل نو چیره شوند رفع این نیهاز فقهط
با حضور جدّی فقیهان برجسته امامیه و بهرهگیری از توان و ظرفیت آنان ممکن بود
در این دوره افزون بر سیاستنامهها و اندرزنامههایی که نوشته شد 3،بر ی مسهائل
روز و محل ا تالف فقیهان نیز مطرح شد و رسالهههایی در آن زمینهههها نگاشهته شهد
مااحثی وارد فقه سیاسی شد که تا پیش از آن بیسابقه بود از جمله:
 نیابههت فقیهههان از سههوی ائمههه ا هههار (ع) بههرای د الههت در امههور اجتمههاعی و
تصمیمگیری در اداره جامعه
نامههای شاه هماسب صفوی به محقق کرکی در تاریخ تشیع بهیسهابقه اسهت وی
در این نامه با صراحت ود را نایب محقهق دانسهته کهه از هرف او امهور را تمشهیت
میکند و فرمان او را در سرتاسر کشور فرمان ود میشمارد ،به وری که تخل از آن
4
مجازات دارد (افندی 011/6 :8048؛ خوانسنری .)618/0 :8624
محقق کرکی با چنین جایگاهی برای شهرهای مختل امام جمعهه و متصهدی امهور
شرعی ،و قاری برای رسیدگی به مرافعات تعیین کرد و از این ریق زمام امور شهرعی
و احوال شخصی مردم را بر عهده گرفت
 اذن دادن بههه سههال ین بههرای تصههرف در امههور ،و فرمانههدهی سههپاه در دفههاع از
سرزمینهای اسالمی
شیخ جعفر کاش الغطاء و میرزای قمی در جنگهای ایران و روس به فتحعلیشهاه
قاجار اذن دادند تا فرماندهی سپاه را بر عهده بگیرد و پس از تجهیز ،آنهها را بهه مرزهها
5
اعزام کند (کنشفالغطنء 661- 666/0 :8614؛ فراهنن.)104 :8081 ،
 قضاوت و اجرای حدود به دست فقیهان شیعه
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 اقامه نماز جمعه
 مناصای چون شیخاالسالمی و مانند آن
نمونههایی از آثاری که در این دوره نگاشته شده ،عاارتاند از:
 رسائل راجیه در عصر صفویه
 1رساله قا عة اللجا فی حلّ الخرا  ،محقق کرکی
 0رساله را  ،فارل قطیفی
 3رساله را  ،شیخ شایانی
 4رساله را  ،مقدس اردبیلی
 رسالههای نماز جمعه در عصر صفویه
از جمله عااداتی که شیعیان در تاریخ اسالم در اقامه آن بها مشهکل روبههرو بودنهد،
نماز جمعه بود که باید به امام جامعه اقتهدا شهود اقتهدا بهه حاکمهان جهائر هرچنهد در
ورعیت تقیه مجاز است ،اما نماز مطلوب شیعیان نیست؛ از ایهنرو بها تأسهیس دولهت
شیعی صفویه اقامه نماز جمعه و اقتدا به فقیهان عادل موروعیت پیهدا کهرد و ا هتالف
دیرین نظری در وجوب عینی ،تخییری یا حرمت آن در عصر غیات بار دیگر زنده شد
بنا بر گزارشی ،از اوایل قرن دهم هجری تا کنون نزدیک به  162رساله و کتاب مسهتقل
درباره نماز جمعه نگاشته شده است که نشانه اهمیت اقامه نماز جمعه پهس از تشهکیل
دولت شیعی صفوی در ایران است ( مقدمه جعفرینن در :جمع ،از نویسندگنن .)81- 81 :8618
به رغم آنکه ا ااریها نماز جمعه را بیارتاا به حکومت میدانستند ،قا اه فقیهان
نماز جمعه را از شئون حکومت می شمردند محقق کرکی منصب حکهومتیبهودن آن را
اجماعی میدانست از اینرو هم زمان با روی کار آمدن این دولت ،نماز جمعه بر پا کرد
(همنن .)11 68 :استقالل فکری علما در این دوره به رغم همکاری با سال ین صفوی بهه
اندازه ای بود که بر ی علما ،که روابط وبی با حکومت داشتند و حتهی دارای منصهب
شیخاال سالمی بودند ،اقامه نماز جمعه را واجب عینهی ندانسهتند و حتهی بر هی حهرام
اعالم کردند (همنن.)68 :
 رسائل نماز جمعه
 .6رسالة فی صالة الجمعة ،محقق کرکی
 .8رسالة فی صالة الجمعة ،شهید ثانی
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 .6رساله نماز جمعه در اثاات وجوب تخییری و نقد فارل سرابی ،علیررا تجلی
 .0رسالة فی صالة الجمعة ،محقق سازواری
 .1رسالة فی صالة الجمعة ،مولی عاداللّه تونی
 .1رساله نماز جمعه ،مال محمد اهر قمی در نقد رساله حسنعلی شوشتری
 .3رساله نماز جمعه ،آقا جمال وانساری
 رسائل جهادیه در عصر قاجار (طهران821- 821/1 :8046 ،؛ فراهنن)8081 ،
 رسائل والیت فقیه در عصر قاجار مانند:
 .8عوائد االیام ،مال احمد نراقی
 .8عناوین ،میرفتاح مراغی
 .6النّایه فی وظائ الفقیه ،محمد رسول بن عادالعزیر کاشانی
 .0زائن االحکام فی بیان والیة الفقهاء بعد فقد النای واالئمة ،فارل دربندی
 .1ینابیع الوالیة ،سید ابو الب بن ابی تراب حسینی راسانی قائنی
 .1منا االحکام ،مال نظرعلی القانی
 .3رسالة فی الوالیات ،محمدعلی نجفی
 .1والیة الفقیه ،ابوالمعالی محمد بن محمد ابراهیم کلااسی
 .2بلغة الفقیه ،سید محمد آل بحرالعلوم
 . 84بحث فی والیة الحهاکم الفقیهه ،شهیخ محمهدتقی نجفهی (نتک :.رحمتنن ستانی
مهریزی .)8610

 .1 .2دوران نظارت بر سالطین شیعه و تحدید قدرت مطلقه آنان
این دوره مشخصاً بعد از نهضت مشرو ه در ایهران آغهاز شهد و آثهار ارزشهمند و
فراوانی در زمینه فقه سیاسی به اع رسید در این دوره مسائل نوپیدای سیاسهی توجهه
فقیهان را به ود جلب کرد ،در حالی کهه چنهین مسهائلی پهیش از آن سهابقه نداشهت
همچنین ،در این دوره ،بحث از اعطای مجوّز و نیابت بهه سهال ین شهیعه ناهود ،بلکهه
سخن از قانون ،مجلس ،نظارت بر قدرت از سوی نمایندگان مردم ،محهدودیت قهدرت
سال ین ،انتخابات ،رأی اکثریت ،مساوات ،آزادی و مانند آن بهود در حقیقهت در ایهن
دوران مفاهیم دنیای متجدد وارد فقه سیاسی شیعه شد و برای نخستین بار فقیهان شهیعه
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در این زمینه اجتههاد کرد نهد هرچنهد در تهاریخ و اندیشهه سیاسهی مسهلمانان مفهاهیم
مشابهی وجود داشت (ننیین 6 )28 11 :8611 ،اما بسهیاری از ایهن وااگهان بهار معنهایی
جدیدی داشت
اتفاقاً یکی از علل ا تالفات جدّی فقیهان این دوره با یکهدیگر تهازگی مورهوعاتی
بود که در عرصه سیاست مطرح می شد «شفافیتنداشتن»« ،فقهدان شهنا ت صهحیح و
دقیق» و «ا تالف نظر در تعری موروعات جدید سیاسی» موجب شده بود ههر کهس
بر اساس تعریفی که ود از موروع عرره میکرد ،حکم صادر کند یکی مشهرو ه را
«موجب نجات مملکت از استاداد دا لی و استعمار ارجی» میدانست ،و دیگهری آن
را «موجب از بین رفتن دیانت و ا الق جامعه»؛ یکی آزادی و مساوات را از «مقوّمهات
مشرو ه» می شمرد که از «تضییع حقوق مردم جلوگیری میکند» ،و دیگهری آنهها را بهه
معنای «زیر پا نهادن شریعت محمدی» می دانست؛ یکی قانونگذاری را «سدّی در برابهر
مستادان» ارزیابی میکرد ،و دیگری آن را «بدعتی و دکانی در برابر قانون شهرع»؛ یکهی
تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی را «نظارتی بر دولتمهردان و عامهل
کنترلی» میشمرد ،و دیگری آنها را موجب «فاصلهگرفتن مردم از دین و احکام شرع» ،و
«د الت افراد فاقد صالحیت در اموری که از ا تیارات فقیهان در عصر غیات است»
چند نمونه از رسالههایی که در این دوره به قلم فقیهان و عالمان شیعه نوشته شهده،
عاارتاند از:
 رسائل مشروطیت در دفاع از نظام سیاسی جدیدی بهه نهام «سهلطنت مشهرو ه» یها
مخالفت با آن ،مثل:
 1تنایه االمة و تنزیه الملة ،شیخ محمدحسین نائینی
 0حرمت مشرو ه ،شیخ فضلاللّه نوری
 3تذکرة الغافل ،شیخ فضلاللّه نوری یا شیخ عادالنای نوری یا سید احمد اا اایی
یزدی
 4اللئالی المربو ة فی اثاات المشرو ة ،شیخ اسماعیل محالتی
 9کش المراد من المشرو ة واالستاداد ،محمدحسین بن علیاکار تاریزی
 6دالئل براهین الفرقان فی بطالن قوانین نواسخ محکمات القرآن ،شهیخ ابوالحسهن
نجفی مرندی
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احیاء الملة ،حسین معتقد اهرمی بوشهری
بیان معنی سلطنت مشرو ه و فوائدها ،سید عماد لخالی
سؤالهایی دائر به مشرو یت ،از علمای تاریز
کلمة حق یراد بها الاا ل ،از علمای تاریز
قانون مشرو ه مشروعه ،سید عادالحسین الری
رساله قانون در اتحاد دولت و ملت ،سید عادالحسین الری
مکالمات مقیم و مسافر ،حا آقا نوراللّه نجفی
مراد از سلطنت مشرو ه ،شیخ اسماعیل محالتی

7
8
5
12
11
10
13
14
 19مراد از مشرو یت در سهایر ممالهک ،مقصهود از مشهرو یت در ایهران ،آ ونهد
محمدکاظم راسانی و مالمحمد مازندرانی
 16رساله انصافیه ،مالعادالرسول کاشانی
 17کلمه جامعه شمس کاشمری ،فارل راسانی
 18رسههاله تورههیح مههرام ،شههیخ ررهها دهخوارقههانی (نتتک :.زرگتترینژاد در :جمعتت ،از
نویسندگنن .)8633

همچنین ،میتوان در ایهن دوره بهه آثهاری اشهاره کهرد کهه مصهلحانی چهون سهید
جمالالدین اسدآبادی به منظور بیهدارکردن مسهلمانان و نجاتشهان از سهلطه اسهتعمار و
استاداد منتشر کردند هرچند نمیتوان او را به معنای اصطالحی فقیه به شمار آورد ،امها
بیشک فعالیتهای علمی و عملی او به عنوان عالمی دینی که با هدف احیهای مجهد و
عظمت مسلمانان در برابر استاداد و استعمار صورت مهیگرفهت ،نمهیتوانهد در تهاریخ
اندیشه و فقه سیاسی شیعه نادیده گرفته شود
در مقا ع بعدی هم به تناسب موروعات و مسائلی که پیش آمهد ،فقهها در دفهاع از
کیان مذهب و احکام شریعت وارد میدان شدند و آثاری لق کردند مسئله «حجاب در
اسالم» به تاع رح ننگین کش حجاب در ایران به دست ررها ان پهلهوی« ،امهر بهه
معروف و نهی از منکر»« ،نسات اسالم با دموکراسی»« ،قیام و ماارزه با ظلهم» از جملهه
موروعاتی بود که رسائل و مقاالتی در باب آنها نگاشته شد بر ی از این آثار در پاسخ
به شاهاتی بود که تعدادی از نویسندگان مطرح میکردند ،و بر ی دیگر مستقالً به تایین
موارع دین در موروع حکومت و مانند آن میپردا هت دلیهل ورود بر هی علمها بهه
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مسئله حکومت اسالمی ،نهضتی بود که از سال  1341به رهاری روحانیت ،بهویژه رهار
فقید انقالب اسالمی ،حضرت امام مینی آغاز شده بود و نوید برچیهدهشهدن سهلطنت
استادادی پهلوی را داد نمونههایی از این دست آثار عاارتاند از:
 رسائل حجابیه در عصر پهلوی
 1رساله وجوب حجاب ،محمدصادق ارومی فخراالسالم
 0سدول الجلااب فی وجوب الحجاب ،آیتاللّه بالدی بوشهری
 3رساله ردّ کش حجاب ،سید اسداللّه رقانی
 4فلسفه حجاب ،ابوعاداللّه زنجانی
 9صواب الخطاب فی اتقان الحجاب ،میرمحمدهاشم مرندی ویی
 6حجاب پرده دوشیزگان ،محمدحسن حائری مازندرانی
 7لبّ اللااب فی فلسفة الحجاب ،علیاکار رروی برقعی قمی
 8محاکمه در موروع حجاب ،سید ابوالحسن القانی هرانی
 5حقیقت حجاب در اسالم ،شیخ محمد الصیزاده
 12تأکیههد حجههاب نسههوان بههه حکههم آیههات قههرآن ،محمههدعلی مههدرس هرانههی
(نک :.جعفرینن در :جمع ،از نویسندگنن )8614

 رسائل سیاسی  -اسالمی عصر پهلوی
 1امر به معروف و نهی از منکر ،تقیه ،سید احمد یاّی شاستری
 0شکست کسروی یا نسات اسالم با دموکراسی ،سید نورالدین حسینی شیرازی
 3اسرار هزارساله ،حکمیزاده
 4شیعیگری ،احمد کسروی
 9اعالمیه فدائیان اسالم یا راهنمای حقایق ،فدائیان اسالم
 6سیستم حکومت اسالمی ،یحیی نوری
 7نظام حکومت در اسالم ،سید صادق روحانی
 8برنامه عمل ،جاللالدین فارسی
 5مواد اساسی حکومت اسالم ،صادق تقوی
 12حکومت در اسالم ،حیدرعلی قلمداران
 11رح کلی نظام اسالمی ،شیخ علی تهرانی

 / 611شیعهپژوهی ،سال دوم ،شماره هفتم

وظیفه مردم در زمان غیات امام زمان (ع) ،شیخ قوامالدین وشنوی
اصول پایه و رابطههای حکومت اسالمی ،ابوالحسن بنیصدر
حکومت از دیدگاه قرآن و عترت ،حسن سعید
حکومت اسالمی ،احمد مفتیزاده
بررسی فشردهای پیرامون رح حکومت اسالمی ،ناصر مکارم شیرازی
حکومت جمهوری اسالمی ،سید ابوالفضل برقعی
والیت فقیه ،سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین ایران
نظام سیاسی اسالم ،ابواألعلی مودودی
هدف حکومت اسالمی ،احمد مطهری

10
13
14
19
16
17
18
15
02
 01مختصر توریحی در چگونگی حکومت اسالمی و رایهم شاهنشهاهی ،رمضهان
عااسی
 00دیااچهای بر رهاری ،ناصرالدین صاحبالزمانی
 03حکومت جهانی واحد ،مهدی بازرگان (نک :.جعفرینن )8611
انتشار نشریه و پردا تن به مسائل روز سیاسی و پاسخ به شاهات از پایگهاه دیهن و
فقه ،محور دیگری بود که بر ی از علمای دین و نویسهندگان مهذهای در دسهتور کهار
ود قرار دادند این نوع فعالیت ا تصاص به ایران نداشت و در عراق و حهوزه علمیهه
نج نیز به تناسب مسائل روز این کشور مجالت متعهددی منتشهر شهد (نتک :.مجتال
العرفنن النجف در مراق

آیین اسالم مکاب اسالم مکاب تشیع در ایران).

 .1 .2دوران حاکمیت فقه و والیت فقیه عادل
در این دوره ،فقها مستقیماً وارد عرصه قدرت سیاسی شدند ،حکومت را در دسهت
گرفتند و دولت مطلوب در عصر غیات را بر محهور والیهت فقیهه عهادل بنیهان نهادنهد
بدینترتیب مااحث مربو به شهکل و محتهوای حکومهت ،اسهالمیت و جمهوریهت و
نسات آن دو با یکهدیگر ،قهانونگهذاری ،والیهت فقیهه و ا تیهارات وی ،ارتاها او بها
مردم ،چگونگی انتخهاب وی ،نسهات او بها قهوای سههگانهه مقننهه ،مجریهه و قضهائیه،
تحزب در نظهام سیاسهی ماتنهی بهر والیهت فقیهه ،و صهدها مسهئله مهرتاط بها آن وارد
فقه سیاسی شیعه شد صدها کتاب و هزاران مقاله در موروعات یادشهده نگاشهته شهد
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مااحث نو در حوزه اجتماع ،سیاست ،فرهنگ ،اقتصهاد ،ارتاا هات و رسهانه بهه دروس
تخصصی حوزههای علمیه ورود پیدا کرد و فقه سیاسی شیعه وارد مرحلهه جدیهدی از
حیات ود شد
آثاری که در این مقطع تاریخی نوشهته شهده ،رویکردههایی اسهالمی و تلقهیههایی
متفاوت از نظام سیاسی جدیدی است که جایگزین نظام سیاسهی مشهرو ه مهیشهود و
غالااً در آستانه پیرو زی انقالب اسالمی یا پس از تأسیس جمهوری اسالمی نگاشته شده
است از جمله:
 1حکومت جمهوری اسالمی ،علی مشکینی
 0حکومت اسالمی ،ناصر مکارم شیرازی
 3جمهوری اسالمی ،حسین نوری همدانی
 4حکومت اسالمی در چشمانداز ما ،شیخ جعفر ساحانی
 9جناش ما و سیستمهای حکومتی ،حسن قاری
 6ابعاد حکومت اسالمی ،جم
 7قانون اساسی ،نه شرقی ،نه غربی بلکه اسالمی ،محسن باقرزاده رفسنجانی
 8اساس حکومت از نظر اسالم و جامعه ،حزب جمهوری واه
 5دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیة ،حسینعلی منتظری
 12الحاکمیة فی االسالم ،محمدمهدی موسوی لخالی
 11والیة األمر ،سید کاظم حائری
 10فقه سیاسی در چند جلد ،عااسعلی عمید زنجانی
و دهها رساله در موروع والیت فقیه و شئون مختل حکومت اسالمی
به منظور تدوین قانون اساسی جدید برای جمهوری اسالمی ،صاحبنظهران دینهی،
حقوقی و سیاسی ،علما ،مراجع ،استادان حوزه و دانشگاه ،احزاب و انجمنها دهها رح
و پیشنویس تهیه کردند و مجلسی متشکل از متخصصان و ارگان علهوم مختله بها
رأی مردم تشکیل شد و قانونی مترقی نوشته شد کهه حهاوی سها تار سیاسهی ،حقهوق
مردم و ا تیارات و وظای نهادهای مختل بود و با رأی دوباره مردم رسهمیت یافهت
(نک :.رم ،همکنران در :جمع ،از نویسندگنن  :8624ج.)6- 8

نمونههایی از این دست آثار که با رویکرد دینی نوشته شده است ،عاارتاند از:
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 1قانون اساسی اسالم ،لط اللّه صافی
 0متن قانون اساسی پیشنهادی ،حسینعلی منتظری
 3رح قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،سید محمد امنهای
 4رح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،حسن آیت ،سید محمهد
امنهای ،کریمی و حسینعلی منتظری
 9رح پیشنهادی قانون اساسی ،حامد کریمی
 6قانون اساسی جمهوری اسالمی ،عامر سامی الدّبونی
 7نگرش فقهی و مقدماتی به پیشنویس قهانون اساسهی ،شههید سهید محمهدباقر
صدر
 8مقدمهای بر جمهوری اسالمی و مقاالت متعدد دیگر ،ناصر کاتوزیان
 5رحی درباره قانون اساسی ،سازمان مجاهدین انقالب اسالمی
 12قانون اساسی جمهوری اسالمی ،جناش مسلمانان ماارز
 11قانون اساسی اسالمی ،حزب التحریر لانان
ا تالفاتی که در مسئله قانونگذاری در دههه اول جمههوری اسهالمی میهان مجلهس
شورای اسالمی و شورای نگهاان پیش آمد و گاهی نیز به د الت امام مینی ،بنیانگذار
جمهوری اسالمی ،منتهی شد و افقهای جدیدی از شئون و ا تیهارات دولهت اسهالمی
گشود ،قلمرو دیگری از مسائل جدید فقه سیاسی به شمار میرود پردا تن به هر یهک
ههر دوره،
از ادوار فقه سیاسی و تجزیه و تحلیل ویژگیها ،فقیهان و آثار فقهی شا
و مسائل اساسی هر کدام نیازمند پژوهشی گسترده است که فرصتی دیگر الزم دارد
نتیجه
فقه و فقیهان شیعه در چگونگی تعامل با حکومتهها دورهههای متفهاوتی را سهپری
کرده اند در دوران کوتاه حکومت ناوی و حکومت علوی میتوان از حاکمیت تشهیع و
احکام شری عت سخن گفت اما بعد از آن دوران والنی انزوا و تقیه را پشت سر نهاد تا
موجودیت شیعه و تفکر شیعی را در فراز و نشیب تاریخ و در برابر دشمنان حفظ کنهد
پس از عاور از این عقاه هوالنی تهاریخی ،در بر هی سهرزمینههای اسهالمی بهه تاهع
حاکمیت دولتهای شیعی تا حدودی فضایی برای حضور فقه و فقیهان امامیهه گشهوده
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شد و آنان به میزانی که بتوانند تفکر شیعی را از انزوا ار و از حقهوق شهیعیان دفهاع
کنند ،به همکاری با سال ین شیعه روی آوردنهد در مقطعهی دیگهر کهه قهدرت مطلقهه
سال ین و ستم کارگزاران حکومتی از حد گذشته بهود و تحهوالت جههانی بهه سهمت
تحدید قدرت سیاسی حرکت میکرد ،فقیهان شیعه از فرصت استفاده کردنهد و الاتهه در
جغرافیای محدود از سرزمینهای اسالمی به مشرو کردن قدرت سال ین در چارچوب
قانون ماادرت ورزیدند؛ و سرانجام با پیروزی نهضت اسالمی ملهت ایهران ،برانهدا تن
نظام استادادی و وابسته شاهنشاهی و تأسیس جمهوری اسالمی به دوران حاکمیت فقهه
و فقیهان شیعه رسیدیم؛ دورانی جدید که اقتضائاتی متفاوت با دورههای قالی دارد ههر
یههک از ایههن دورهههها ویژگههیهههای مخصههوص بههه هود را دارد کههه آنههها را از هههم
متمایز میکند
پینوشتها

 8برای نمونه :رساله الصحابة اثر ابن المقفع ،وصایای او به لیفه؛ آداب السلطان اثر مدائنی؛ ا هالق
الملوک اثر فتح بن اقان؛ ا الق الملوک اثر محمد بن الحارث تغلّای؛ التا فی ا هالق الملهوک،
منسوب به جاحظ؛ تدبیر المملکة والسیاسة اثر احمد بن ابی هاهر؛ الشهفاء فهی مهواعظ الملهوک
والخلفاء اثر ابنجوزی؛ سرا الملوک اثر ر وسی؛ نصیحه الملوک اثر غزالی؛ قهوانین الهوزارة و
سیاسة الملک (ادب الوزیر) اثر نیآوردی؛ نصیحة الملوک اثر نیآوردی؛ تسهیل النظر و تعجیل الظفهر
اثر نیآوردی در ا الق کشورداری
 8نگارش اثر نفیس صوت العدالة االنسانیة به قلم دانشمند مسیحی ،جر جرداق ،فقط یک نمونهه و
شاهد بر این مدعا است
 6برای نمونه :شیم عااسی و تحفه عااسی اثر محمدصادق مروزی مشهور به وقایعنگار؛ تحفة الملوک
و میزان الملوک اثر سید جعفر اسحاق کشفی دارابی؛ سئوال و جواب حکیمانه و شمس االنهوار یها
قانون سلطنت اثر محمدهاشم فرزند امیرحسن وشحکایت معروف به رستمالحکماء؛ چهار فصل
سلطانی یا شیم فر ی اثر مال عااس ماکویی معروف به حاجی میرزا آقاسی؛ مشکات محمدیه اثهر
نویسنده ناشناس و معاصر محمدشاه قاجار؛ صهائل الملهوک اثهر اسهداللّه بهن عاهدالغفّار آقهایی
شهر واستی مازندرانی؛ تحفة الناصریة فی معرفة االلهیهة اثهر محمدحسهین نصهراللّه دماونهدی از
دروایش عصر قاجار؛ احکام المدن اثر محمدعلی کرمانشاهیاالصل؛ حقوق دول و ملل متمهدن یها
تحفه اقانیه اثر محمدرفیع اا اایی تاریزی ،معروف به نظامالعلماء
 0در نامه شاه هماسب آمده است« :بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم تیمنا بذکره العلی األعلی چون از مؤادی
حقایق انتمای کالم امام صادق علیه الصالة و السالم که انظروا إلی من کان منکم قد روی حهدیثا و
نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارروا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکهم
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بحکم و لم یقاله منه فإنما بحکم اللّه استخ و علینا رد و هو راد علی اللّه و هو علی حد الشرک
الیح و وارح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سیدالمرسلیناند با شرک در یک
درجه است ،پس هر که مخالفت اتمالمجتهدین وارث علومالمرسلین نایب أئمة معصهومین ال زال
کاسمه العالی علیا کند و در مقام متابعت [ ] آستان مالئک ا یشهان مطهرود و بسیاسهات عظیمهه و
تأ دیاات بلیغه مؤا ذ واهد شد کتاه هماسب بن شاه إسماعیل الصفوی الحسنی»
 1کاش الغطاء در پاسخ به در واست فتحعلیشاه قاجار مانی بر اذن فرماندهی سپاه در جنگ با قوای
روسیه ،احکام دفاع در عصر غیات را بیان میکند و رمن دادن اذن به وی ،پارهای از احکام دفاع و
تجهیز نیرو و تأمین نیاز مالی جاهههای جنگ را بیان میکند و مینویسد:
اذا لم یحضر االمام بان کان غائااً او کان حارراً و لم یتمکن من استیذانه وجب علی المجتهدین
القیام بهذا االمر فان لم یکونوا و الیمکن األ ذ عنهم و ال الرجوع الیهم وجب علی کلّ بصیر
صاحب رأی و تدبیر عالم بطریقة السیاسة ،عارف بدقائق الریاسة و لمّا کان االسهتیذان مهن
المجتهدین اوفق بالحتیا واقرب الی رری ربّ العالمین ،واقرب الی الرّقیة والتذلل والخضوع
لربّ الاریة ،فقد اذنتان کنتُ من اهل االجتهاد و من القابلین للنّیابة عن سادات الزّمان ه للسلطان
بن ا لسلطان والخاقان بن الخاقان فتحعلیشاه فی أ ذ ما یتوق علیه تدبیر العساکر والجنود،
و ردّ اهل الکفر والطغیان والجح ود من را ار مفتوحة عنوة بغلاة االسهالم و مها یجهری
مجراها ،و زکاة متعلقة أو الشعیر أو الحنطة من الطعام ،أو التمر أو الزبیب ،أو األنواع الثالثة من
األنعام
فإن راقت عن الوفاء ،و لم یکن عنده ما یدفع به هؤالء األشقیاء ،جاز له التعرّ ألهل الحدود
باأل ذ من أموالهم ،إذا توقّ علیه الدفع عن أعرارهم و دمائهم ،فإن لم ی  ،أ ذَ من الاعید
بقدر ما یدفع به العدوّ المرید و یجب علی من اتّص باالسالم ،و عزم علی اعة النای واالمام
علیهما السالم أن یمتثلوا أمر السلطان ،و ال یخالفوه فی جهاد أعداء الرحمن ،و یتّاعوا أمهر مهن
نصاه علیهم ،و جعله دافعاً عمّا یصل من الاالء إلیهم ،و من الفه فی ذلک فقد ال اللّه ،و
استحق الغضب من اللّه
ب عهن
و الفرق بین وجوب اعة لیفة النای علیهه السهالم ،و وجهوب اعهة السهلطان الهذا ّ
المسلمین و اال سالم؛ أنّ وجوب اعة الخلیفة بمقتضی الذات ،ال باعتاار األغرا والجهات ،و
اعة السلطان إنّما وجات بالعر  ،لتوقّ تحصیل الغر  ،فوجوب اعة السلطان کوجوب
تهیئة األ سلحة و جمع األعوان ،من باب وجوب المقدّمات الموقوف علیها االتیان بالواجاات
و یناغی لسلطاننا لّد اللّه ملکه أن یوصی محلّ االعتماد ،و من جعله منصوباً لدفع أهل الفساد
بتقوی اللّه ،و اعته ،والقیام علی قدم فی عاادته ،و أن یقسّم بالسویة ،و یعهدل فهی الرعیهة ،و
یساوی بین ال مسلمین ،من غیر فرق بین القریب والغریب ،والعدوّ والصدیق ،والخادم و غیهره،
والتابع و غ یره ،و یکون لهم کاألب الرسوف ،واألخ العطوف وأن یعتمهد علهی ا للّهه ،و یرجهع
األُمور إلیه ،و الیکون له تعویل إال علیه ،و أ ال یخال قول المنوب عنه فی کل أمر یطلاه ،تاعاً
لطلب اللّه منه و ال یسند النصر إلی نفسه یقول :ذلک من سیفی و رمحی و حربی و رربی ،بل
یقول :ذلک من القی و بارئی و مدبّری و مصوّری و ربّی ،و أن الیتّخذ بطانة إال من کهان ذا
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دیانة و أمانة و أن ال یودع شیئاً من األسرار إال عند من یخاف من بَطشَ الملک الجاّار ،فإنّ من
الیخاف اللّه ال یؤمن إذا غاب ،و فی الحضور من الخوف یحافظ علی االداب ،و کی یرجهی
ممّن ال یشکر نعمة أصل الوجود بطاعة الملک المعاود أن یشکر النعم الصوریة ،مع أنّ مرجعها
إلی ربّ الاریة؟! وأن یقیم شعائر االسالم ،و یجعل مؤذّنین و أئمّة جماعة فی عسکر االسالم ،و
ینصب واعظاً عارفاً بالفارسیة و الترکیة ،یاین لهم نق الدنیا الدنیة ،و یرغّاهم فی لب الفهوز
بالسعادة األبدیة ،و یسهّل علیهم أمر حلول المنیة ،بایان أنّ الموت ال بدّ منه ،و ال مفرّ عنه ،و أنّ
موت الشهادة فیه السعادة ،و أنّ المیت شهید حی عند ربّه ،معفوّ عن إثمهه و ذناهه ،و یهأمرهم
بالصالة والصیام ،والمحافظة علی الطاعة واالنقیاد للملک العالم ،و علی أوقات الصالة واالجتماع
إلی اال مام ،و یضع معلّمین یعلّمونهم قراءة الصالة ،والشکیات والسهویات ،و سائر العاادات ،و
یعلّمهم المحلّالت والمح رّمات ،حتّی ید لوا فی حزب اللّه
میرزای قمی هم با ارسال نامها ی به پادشاه از کسانی که عنوان ولی امر در آیه شریفه «ا یعوا
اللّه و ا یعو الرسول و اولی االمر منکم» را برای وی به کار میبرند انتقاد میکند و مینویسد:
«و امرکردن اال هی به وجوب ا اعت مطلق سلطان ،هرچند ظالم و بیمعرفت به احکام االهی
باشد قایح است ،پس عقل و نقل معاردند در اینکه کسی را که دا ا اعت او را واجب کند
باید معصوم باشد ،و عالم به جمیع علوم باشد ،مگر در حال ارطرار و عدم امکان وصول بهه
دمت معصوم ،که ا اعت مجتهد عادل مثالً واجب میشود و اما در صورت انحصار امر در
دفع دشم نان دین به سلطان شیعیان ،هر که واهد باشد پس آن نه از راه وجهوب ا اعهت او
است ،بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی دین است بر ود مکل که گاه
است که واجب عینی میشود بر او و گاهی کفایی»
 1نایینی آموزهها ی اصلی مشرو یت مانند آزادی ،مساوات ،نظارت بر قدرت ،مشورت ،نفی استاداد و
مانند آن را آموزه های دیرین اسالمی شمرد که اروپاییان از اسالم گرفتهاند و اینک در قالهب نظهام
سیاسی مشرو ه به مسلمانان عرره کردهاند« :هذه بضاعتنا رُدّت الینا»
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