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 .1دانشآموخته حوزه علميه قم ،دكتراي علوم سياسي (تهران) و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسالمي
فتوح انديشه

مناسبات فقه و سياست در عصر مكتب قم

چكيده
مكتب قم با دوره زعامت ديني آيات عظام :حائ��ري يزدي ،بروجردي ،امام خميني و
مقام معظم رهبري ش��ناخته ميشود .در مكتب مذكور ،س��ه گرايش نظارت ،وكالت و
واليت فقيه در حوزه اجتماعی وجود دارد كه هر يك از اين گرايشها نسبت خاصي با امر
سياست پيدا كردهاند .نويسنده بر اين باور است كه هر چند هر يك از گرايشهاي مذكور
فيالجمله از ظرفيتهايي براي تصرف در امر سياس��ي برخوردارن��د ،اما در اين ميان،
بيشترين ظرفيت متعلق به گرايش واليت فقيه ميباشد كه واپسين نظريه فقه سياسي
شيعه ميباشد .بررسي تطبيقي گرايشهاي مذكور ميتواند تراث تاريخي تعامل فقه و
سياست در دوره معاصر را در اختيار خواننده بگذارد.
كليدواژهها :نظارت فقيه ،وكالت فقيه ،واليت فقيه ،نظام سياسي.
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درآمد
بهرغم اينكه عالمان ديني (اعم از مشروطهخواه و مشروعهخواه) در نهضت مشروطه
نقش بسزايي داش��تند و هر دو جريان ولو با كارشناس��يهاي متفاوت ،خواهان كنترل
استبداد ،افزايش نقش مردم در امور سياس��ي ـ اجتماعي ،برپايي مجلس شورا و وجود
قانون در كشور بودند ،نهضت مذكور شكست خورد و روي موج آن ،ناشايستهترين افراد
(غربگرایان سكوالر) به اوج رسيدند.
سنگين بودن شكست نهضت مش��روطه براي حوزههاي علميه ،هر چند باعث شد تا
بسياري از روحانيون براي مدت قابلمالحظهاي بهطور كلي از صحنه سياست خود را
كنار كش��يده و به كنج محراب و مدرس��ه روند ،برخي از خواص علما را بر آن داشت تا
به آسيبشناسي دقيق همه انديش��هها و عملكردهاي حوزه در عصر نهضت مشروطه
بپردازند .از نظر آنها ،يكي از مهمترين عوامل شكست نهضت مذكور ،دور بودن رهبري
نهضت (آيتاهلل آخوند خراساني كه در نجف مس��تقر بودند) از مركز اصلي آن (تهران)
بود .از اين روي ،آنها تالش كردند تا بتوانند در نزديك��ي تهران حوزه علميهاي بزرگ
و مهم تأسيس كنند .بهترين مركز براي اين مقصود ،شهر قم بود كه نه چون نجف دور
از تهران بود و نه چنان نزديك آن بود كه حكومت به وقت معارضه بتواند در اسرع وقت
كنترل و مهارش كند.
هر چند تأسيس حوزه علميه قم مقارن با عصر خفقان رضاشاهي بود ،اما آيتاهلل حاج
شيخ عبدالكريم حائري يزدي آن را به آرامي و بس��يار اصولي و با دقت تأسيس نمود به
گونهاي كه پس از گذشت دو دهه از تأسيس ،حوزه علميه قم چنان موقعيتي يافت كه نه
فقط همه دروس حوزوي (اعم از سطوح مقدماتي و خارج) در آن تدريس ميشد ،بلكه
مراجع و مجتهداني در آن حضور داش��تند كه به حوزه علميه ديرپاي نجف پهلو ميزد.
ديري نپاييد كه رونق دروس حوزوي در حوزه علميه قم به ویژه از زمان آيتاهلل بروجردي
باعث ظهور گرايشهاي فقهي متعددي شد.
گرايشهاي فقه اجتماعی در مكتب قم
اساساً در همه مكاتب فقهي ش��يعه ،وجود گرايشهاي متفاوت يكي از مهمترين علل
رونق آنها بوده اس��ت .گرايشهاي متفاوت معموالً به دلي��ل درك متفاوت فقيهان از
مهمترين تحوالت زمانهشان حاصل ميشده است .مهمترين تحول در عصر مكتب قم،
گذار جامعه اسالمي از الگوي سلطنت شيعي ميباشد .برداشتهاي متفاوت فقيهان از

كم و كيف گذار مذكور حداقل به دو گرايش
فقهي كالن در مكت��ب قم به نامهاي گرايش
نظارتي ،وكالتي و واليتي انجاميد.
الف .گرايش نظارتي فقه بر حوزه اجتماعی

مه مترين تحول در عصر مكتب
قم ،گذار جامعه اسالمي از الگوي
سلطنت شيعي ميباشد .برداشتهاي
متفاوت فقيهان از كم و كيف گذار
مذكور حداقل به دو گرايش فقهي
كالن در مكتب قم به نامهاي گرايش
نظارتي ،وكالتي و واليتي انجاميد
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يكي از گرايشهاي فقه��ي رايج در مكتب
قمـ كه البته داراي سابقه و تبار بسيار طوالني
بوده و در اكثر مكاتب فقهي پيشين نيز وجود
داشتهـ گرايش نظارتي فقه در حوزه اجتماعی ميباشد .در خصوص اين گرايش ،توجه
به نكات ذيل حائز اهميت است:
 .1تئوري نظارت فقيه ،به لحاظ تاريخي از قدمت زيادي برخوردار است به گونهاي كه
ميتوان از آن به عنوان نخستين تئوري فقه سياسي شيعه درباره مديريت ديني جامعه
اسالمي ياد كرد .به عنوان مثال :در نخستين مكاتب فقهي شيعه از جمله مكتب بغدادـ
كه به اعتبار جايگاه ويژه شيخ طوس��ي در ميان فقيهانش ،از آن به عنوان مكتب شيخ
طوسي نيز ياد ميشود ـ شاهد رواج رويكرد نظارتي به فقه هستيم .بيشك سهم مكتب
محدثين قمي كه نخستين مكتب فقهي شيعه پس از غيبت امام زمان(عج) ميباشد ،در
توليد و رواج تئوري مذكور زياد و مهم است؛ چرا كه آنها بر اين باور بودند كه حكومت در
اسالم حق امام معصوم بوده و از اينرو ،هر گونه حكومتي در عصر غيبت ،ناگزير نامشروع
ميباشد .يكي از داليلي كه آلبويه بهرغم قدرت اسقاط نظام سياسي خالفت سني چنين
اقدامي نكردند ،باور عمومي تشيع به نامش��روع بودن حاكمان در آن زمان ميباشد .از
اينرو ،آنان ترجيح دادند تا حكومت (خالفت) همچنان از آن اهل سنت بوده باشد و سهم
آنها از قدرت ،تنها سلطنت باشد تا بدين وس��يله هم بتوانند از مواهب قدرتي كه براي
كسبش تالش كرده بودند ،بهرهمند شوند و هم از تهمت نامشروع بودن رهايي يابند.
 .2يكي از داليلي كه تئوري نظارت فقيه به مدت چندين قرن ،تنها تئوري رايج در فقه
سياسي شيعه در خصوص مديريت ديني جامعه اسالمي بود ،كم بودن شيعيان و زياد
بودن اهل سنت بوده است .اين مس��ئله به نوبه خود باعث شده تا در اكثر مقاطع تاريخ
اسالم ،قدرت سياسي در اختيار اهل سنت و تشيع در حاشيه آن قرار گرفته باشد .بسيار
دور از انتظار است كه تشيع در وضعيت تاريخي حاشيهاي نه فقط در انديشه حكومت
كردن بر جامعه اس�لامي بوده باش��د ،بلكه تئوري حكومت نيز توليد كرده باشد؛ چرا
كه معموالً انديش��هها ناظر به امكانات و مقدورات عقالني��ت مييابند .به عبارت ديگر،
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همواره ميان داشتهها و انتظارات رابطهاي وثيق وجود داشته و بر اين اساس ،نميتوان
با داشتهاي اندك ،انتظاراتي بزرگ و وسيع داش��ت .واقعيت اين است كه در بسياري از
مقاطع تاريخ اسالم ،تشيع نه فقط از اندكي افرادش ،بلكه عالوه بر آن ،از وجود شرايط
«اختناق و تقيه» رنج برده ،ب��ه گونهاي كه مهمترين دغدغه آنه��ا نه فقط «حكومت
كردن» ،بلكه «زنده ماندن» بوده است .در چنين شرايطي ،اتخاذ رويكرد نظارتي در فقه،
رويكردي معقول و حتي جسورانه به نظر ميرسد.
 .3قائلين به تئوري نظ��ارت فقيه بر اين باورند كه آنچه از مجموعه معارف اس�لامي
برداشت ميشود اين اس��ت كه فقيه موظف به برپايي حكومت ديني و حكومت كردن
نميباش��د .از اين ادعا برنميآيد كه اگر فقيهي نه به عنوان يك وظيفه شرعي ،بلكه در
فرايند بازيهاي قدرت عرفي ،موفق به برپايي حكومت اسالمي شد ،مورد مخالفت آنها
قرار ميگيرد؛ چرا كه آنها هر چند تمامي حكومتها در عصر غيبت را نامشروع و غصبي
ميدانند ،اما درجه غصب آنها را به يك اندازه نميدانند و بيشك ،همانگونه كه عالمه
ناييني در كتاب تنبيه االمه خود بدان تصريح ك��رده ،كمترين درجه غصب حكومتها
متعلق به حكومتي است كه در رأس آن فقيهي جامعالشرايط قرار گرفته باشد 1.تجربه
تاريخي نيز بيانگر اين است كه فقيهان قائل به تئوري نظارت فقيه ،با فقيهاني كه موفق
به برپايي حكومت اسالمي ش��دهاند ،نه تنها هيچگاه به دليل برپايي حكومت مخالفت
نكردهاند ،بلكه در بسياري موارد ش��واهد گواه حمايتشان از آنها بوده است .به عنوان
مثال؛ در عصر حاضر ،آيتاهلل خويي ب��ه عنوان يك فقيه نظارت��ي ،همواره از حكومت
جمهوري اسالمي كه در رأس آن يك فقيه جامعالشرايط قرار دارد ،حمايت كرده است.
 .4قائلين به تئوري نظارت فقيه بر اين باورند كه ش��رايط تأس��يس حكومت اسالمي
«حصولي» و نه «تحصيلي» اس��ت .تفاوت اين دو ،از جنس تفاوت وجوب حج و وجوب
نماز است كه در اولي ،هر گاه كه شرايط استطاعت حاصل شد ،حج واجب ميشود و الزم
نيست كه مسلمان خود به دنبال تحصيل مقدمات استطاعت برود .اين در حالي است كه
در دومي ،بر مسلمان واجب است تا خود به دنبال تحصيل شرايط ورود به نماز باشد .به
عبارت ديگر ،مقدمات حج (مثل استطاعت) شرط «وجوب» و مقدمات نماز (مثل طهارت
و وضو) شرط «واجب» هستند .اين بدين معني است كه بر اساس تئوري نظارت فقيه،
 .1اساساً اگر اصل حكومت براي قائلين به نظارت فقيه الزم و ضروري باشد ،استدالل فوق نميتواند براي آنها
طرفي بربندد؛ چرا كه حتي اگر قائل به غصبي ب��ودن همه حكومتهاي غيرمعصوم ش��ويم ،نظر به اينكه اصل
حكومت ضرورت دارد و كمترين درجه غصب حكومتها را هم حكومت واليت فقيه دارد ،ناگزير در مقام عمل بايد
از آن پشتيباني نمود.
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 .1تقليل دادن نقش دين در سرپرس��تي جامعه در حد نظارت و غفلت از نقش ايجابي و هدايتي دين ،در نهايت
ال دين عمله نظام عرفي ش��ود و همواره در ذيل برنامههاي عرفي به اظهارنظر بپردازد كه در
باعث ميشود تا عم ً
نتيجه آن ،يا قلمرو حضور اجتماعي دين بسيار كوچك و تنگ خواهد بود و يا در صورت بزرگ بودن ،صورتكي از
دين بر بسياري از اعمال عرفي كشيده خواهد شد.

مناسبات فقه و سياست در عصر مكتب قم

الزم نيست تا فقيه خود به دنبال تحصيل مقدمات و شرايط تأسيس و برپايي حكومت
ديني باشد ،هرچند اگر مقدمات و شرايط مذكور به لحاظ تاريخي ،به هر دليلي خود مهيا
شده باشند ،فقيه نظارتي ابايي از برپايي حكومت ديني نخواهد داشت .به عبارت سوم،
فقه نظارتي ،حكومت اسالمي را نه «حق» خود ميداند تا براي استيفاد آن دغدغه داشته
باشد و نه «تكليف» خود ميداند تا براي برپايياش خود را ملزم بداند ،بلكه تنها بر اين
باور است كه ميتواند حكومت تأسيس كند ،نه اينكه ضرورتاً بايد چنين كند.
 .5نماينده برجسته تئوري نظارت فقيه در عصر ما آيتاهلل خويي(ره) فقيه شامخ نجف
ميباشد كه تئوري نظارت فقيه را به صورت مفصل تبيين نموده است .مهمترين محوري
ن پرداخته مسئله قلمرو اختيارات فقيه است كه
كه ايشان براي تبيين نظريه مذكور بدا 
از نظر وي« ،امور حسبه» ميباش��د .نكته قابل توجه در نظريه آيتاهلل خويي اين است
كه از آنجا كه مسئله «تقيه» در انديشه ايشان پررنگ و به صورت مبسوط مطرح شده
و از آنجا كه زمانه وي مصادف با عصر خفقان و اختناق صدام حسين بود ،برخي چنين
پنداشتهاند كه نظريه نظارت فقيه از جانب ايشان ناشي از شرايط تقيه بوده به گونهاي كه
اگر ايشان در غير زمانهاش يا در كشوري غير از عراق بودند ،امكان فراروي ايشان از نظريه
مذكور زياد بوده است .هر چند ادعاي فوق صرفاً در حد يك «امكان» ميتواند مسموع
باشد ،اما واقعيت اين است كه بينش اجتهادي آيتاهلل خويي در خصوص قلمرو اختيارات
فقيه ـ كه در حقيقت به رس��الت و غايت منظومه فقهي ارجاع مييابد ـ چنان است كه
حتي اگر مثل بس��ياري ديگر از قائلين به نظارت فقيه در خارج از ع��راق و در زمانهاي
غيرتقيهاي هم به سر ميبرد ،باز هم نظريه مختارشان نظريه نظارت فقيه ميبود.
 .6قائلين معتقد به گرايش نظارت فقيه بر اين باورند كه هر چند در جامعه اس�لامي
حكومت نبايد حكومتي سكوالر باش��د ،اما ديني بودن آن تنها از طريق واليت فقيه بر
جامعه ميسر نميش��ود ،بلكه از طريق «نظارت» فقيه نيز ميتواند ممكن شود؛ چرا كه
اوالً مشروعيت حكومت اسالمي منحصر به شيوه حكومت مبتني بر واليت فقيه نيست
و با پذيرش حكومت مبتني بر نظارت فقيه و ي��ا وكالت فقيه ـ اعم از اينكه وكالت را به
صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعي الزم بدانيم ـ نيز مش��روعيت حكومت تأمين
ميشود؛ 1ثانياً صرف مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعي قوانين حكومت با احكام شرع
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قائلين به تئوري نظارت فقيه بر

اين باورند كه آنچه از مجموعه به همراه بيان اهداف كلي جامعه و حكومت ،براي
معارف اسالمي برداشت ميشود بازدارندگي جامعه از انحراف به بيديني كفايت
اين است كه فقيه موظف به برپايي ميكند .به ویژه اينكه در جامعه اس�لامي ،خود
حكومت ديني و حكومت كردن دينداري عموم م��ردم به مثاب��ه نوعي ضمانت
نميباشد .از اين ادعا برنميآيد كه اجراي اجتماعي عمل ميكند 1.به عبارت ديگر،
اگر فقيهي نه به عنوان يك وظيفه تخصص ولي فقيه كه در حد آش��نايي مجتهدانه
شرعي ،بلكه در فرايند بازيهاي با احكام فقهي اس��ت ،مقتضي بي��ش از نظارت
قدرت عرفي ،موفق به برپايي بر اجراي صحي��ح احكام در جامعه نميباش��د و
حكومت اسالمي شد ،مورد حداكثر ميتواند كلياتي را در مورد اهداف نظام
مخالفت آنها قرار ميگيرد
اسالمي ترسيم نمايد .اين در حالي است كه اداره
جامعه مقتضي تخصصهايي متنوع ميباش��د.
اساساً به همين دليل اس��ت كه تصدي ولي فقيه تاكنون تغييري در «سنخ و محتواي
اعمال حكومتي» ايجاد نكرده اس��ت .از اين روي ،بهتر است ولي فقيه نقش ايجابي در
اداره كشور را به «كارشناس��ان» واگذار كند و خود تنها به نقش سلبي در اين خصوص
بپردازد .طرفه اينك��ه حتي با مكانيزمهايي كمتر از نظارت ،مثل مش��اوره نيز ميتوان
2
شرعيت نظام را تأمين نمود.
 .7برخي نظريه نظ��ارت فقيه را از باب جواز تصرف حداقل��ي فقيه مطرح ميكنند .بر
اس��اس اين تقرير ،فقيه تنها از باب قدر متيقن ،در امور اجتماعي حق زعامت دارد و از
اين روي ،در زعامت خود ميبايس��ت به حداقل تصرفات اكتفا كند .داليل مدعاي فوق
عبارتاند از:
 .1از مجموع ادله فقهي نميتوان واليت را براي فقي��ه ثابت كرد؛  .2اموري در جامعه
وجود دارند كه ش��ارع قطعاً راضي به ترك آنها نيس��ت و از جمله اين امور ،حكومت و
سلطه سياسي بر جامعه است؛ چرا كه بدون آن بخش مهمي از مصالح اسالمي و احكام
 .1محسن كديور ،حكومت واليي ،تهران ،ني ،1378 ،ص137ـ .136اساساً حكومت ديني منحصر به رابطه واليي
است؛ چرا كه حكومت ديني يعني حكومتي كه دين واليت و سرپرستي آن را بر عهده داشته باشد .سرپرستي ديني
جامعه چيزي جز واليت بر جامعه از طريق دين نميباش��د .بر اين اساس ،صرف مراقبت بر عدم مخالفت با احكام
شرعيه و بيان اهداف كلي دين نميتواند ديني بودن حكومت را تضمين كند؛ چرا كه اوالً خارج كردن دين از صحنه
واليت بر جامعه در نهايت به محو دين خواهد انجاميد و ثانياً در مديريت غيرديني ـ ب ه ويژه با نظر به نقش تأثيرگذار
حكومتها بر جهتدهي به عاليق و افكار عمومي ـ تضميني بر استمرار و اشتداد گرايشهاي مذهبي مردم وجود
ندارد و از اين روي ،صرف وجود مردم مسلمان در جامعه براي لبيكگويي به دعوت «فقيه ناظر» كفايت نميكند.
 .2حسينعلي منتظري ،راه نو ،ش ،18ص13؛ مجتهد شبستري ،راه نو ،ش ،19ص21؛ محسن كديور ،راه نو،
ش ،11ص.15

شرعي قابل رعايت و حراست نيست؛  .3در اموري كه شارع راضي به ترك آنها نيست،
دليل معتبري بر اينكه غيرفقيه مجاز به عهدهگيري آنها باشد بيان نشده است .از اين
1
روي ،فقيه ،قدر متيقن از افرادي اس��ت كه صالحيت تصرف در امور اجتماعي را دارد.
الزمه پذيرش چنين واليتي براي ولي فقيه اين اس��ت ك��ه اوالً واليت او محدود به حد
ضرورت و اضطرار است؛ ثانياً تشخيص اينكه چه اموري از موارد حسبيه محسوب شده
و تحت تصرف فقيه است نيز بر عهده شخص ميباشد نه بر عهده فقيه و از اين روي ،اگر
موردي محل اختالف واقع شد ،شخص ميتواند مطابق نظر خود حاكميت ولي فقيه را
2
در خصوص آن مورد نپذيرد.
اشكال عمده اين تقرير از واليت فقيه اين است كه در اثبات محدوده واليت براي فقيه،
تنها به ادله نقلي مراجعه شده است .اين در حالي اس��ت كه واليت فقيه در ابتدا بدون
استناد به ادله فقهياي كه مستقيماً مسئله واليت فقيه را بيان كردهاند ،به لحاظ عقلي
ثابت ميگردد.
ب .گرايش وكالتي فقه در حوزه اجتماعی
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 .1آيتاهلل شيخ جواد تبريزي ،ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب ،ج ،3ص 26ـ .25
 .2آيتاهلل سيدكاظم حسيني حايري ،واليه االمر في عصر الغيبه ،ص.93
 .3نعمتاهلل صالحي نجفآبادي ،واليت فقيه؛ حكومت صالحان ،قم ،عادل ،بيتا ،مقدمه .برخي ديگر از ديدگاههاي
آيتاهلل صالحي در كتاب مذكور ـ كه فشرده مباحث درس خارج وي در سالهاي  1361ـ  1360ميباشد ـ چنين
است :روايت فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا :وسائل الشيعه ،ج ،18ص ،101حديث )9كه مستند بحث واليت فقيه
قرار گرفته ،نه راوي آن (اسحاق بن يعقوب) شناخته شده است (همچنان كه عالمه شعراني نيز معتقدند) و نه متن
آن داللت بر واليت فقيه دارد؛ «ولي فقيه نايب مردم است نه نائب امام زمان و به نمايندگي از مردم [نيز] مديريت
جامعه را بر عهده ميگيرد»؛ «واليت فقيه كه مش��روعيت آن ناشي از رأي غيرمس��تقيم مردم است» ،نميتواند
مشروعيتبخش خود مجلس شورا «كه نمايندگانش با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند» باشد؛ نظريه كشف
ولي فقيه توسط خبرگان رهبري« ،هم نامعقول و هم بيدليل» است.

مناسبات فقه و سياست در عصر مكتب قم

بر اس��اس گرايش وكالتي فقه ،اوالً «مش��روعيت فقيه مبتني بر رأي مردم و ناشي از
مقبوليت نزد اکثريت است و واليت رهبر با رأي مردم پديد ميآيد»؛ ثانياً «هيچ دليلي
وجود ندارد که فقها بهطور عموم و يا فقيه خاصي از طرف خدا به واليت منصوب شده و
مردم حق انتخاب او را نداشته باشند 3».به عبارت ديگر ،بر اساس گرايش وکالتی فقه،
هر چند اس��تنباط احكام فقهي با متدولوژي مرسوم و رايج در حوزههاي علميه صورت
ميگيرد ،اما اجرا و انفاذ آنها با متدولوژي عرفي «وكالت» صورت ميگيرد؛ بدين معني
كه مردم به مثابه موكل ب��وده و فقيه به مثابه وكيل مردم اح��كام فقهي را در محدوده
مصالح موكلينش اجرا ميكند .در خصوص اين تئوري توجه به نكات ذيل حائز اهميت
است:

مقاالت
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 .1تئوري وكالت فقيه س��ابقه چنداني نداش��ته و تنها در دههه��اي اخير در برخي از
كتابهاي فقهي به عنوان نظريهاي در برابر تئوريهاي نظارت و واليت فقيه ارايه شده
است .واقعيت اين است كه تئوري وکالت فقیه خاستگاه ديني و فقهي نداشته و ابتدا از
طريق الهيات سياسي مسيحي وارد ادبيات علمي روشنفكران مسلمان و سپس از طريق
آنها وارد ادبيات فقهي روش��نفكران ديني (حوزوي) شده است .بر اساس اين تئوري،
قلمرو اختيارات اجرايي فقيه ،تابع متغيري از خواس��ت موكلينش (مردم) ميباش��د و
در اين صورت ،در وضعيت حداقلي بودن خواس��تهاي مردم (بهترين ش��رايط) ،تنها
اجراي احكام به لحاظ زماني تعليق ميشود و در وضعيت حداكثري بودن آنها (بدترين
شرايط) ،رابطه منطقي ميان استنباطات فقيه و الزامات اجرايي آنها قطع ميگردد؛ چرا
كه خواست مردم حتي در نحوه اجراي احكام هم دخالت ميكند و اين بدين معني است
كه كم و كيف اجراي احكام شرع به نحو متناقضنمايي عرفي ميشود! به عبارت ديگر،
در تئوري وكالت فقيه ،فقيه بيش از آنكه نماينده دين و نماياننده خواست شارع مقدس
باشد ،نماينده مردم و نماياننده خواست آنها خواهد بود.
 .2تئوري وكالت فقيه ،س��طح ارتباط ميان فقيه و مردم را حت��ي از حد ارتباط ميان
نمايندههاي مجلس با مردم در نظامهاي پارلمان��ي هم نازلتر قرار ميدهد؛ چرا كه در
نظامهاي پارلمانی ،كسي كه به عنوان نماينده از جانب مردم انتخاب ميشود به مدت
چهار سال در اين سمت خواهد بود و در اين مدت ،حتي اگر مورد بيمهري و عدم تأييد
از جانب مردم هم قرار بگيرد ،امكان عزلش نبوده و او همچنان نماينده ميباش��د .اين
در حالي است كه در تئوري وكالت فقيه ،فقيه تا زماني قابليت اجراي احكام را دارد كه
ال
موكلينش وي را از مقام وكالتش عزل نكرده باشند .الزامات اجرايي چنين وكالتي ،عم ً
به معني سلب برنامهريزي خواهد بود؛ چرا كه فقيهي که به تداوم زمانی وكالت نه اجماالً
ال علم ندارد و نميداند كه تا كي در مقام وكيل مردم قرار خواهد داشت ،چگونه
و نه تفصي ً
ال درازمدت احكام اسالمي برنامهريزي كند؟ 1به عبارت ديگر،
ميتواند براي اجراي مث ً
در تئوري وكالت فقيه ،مردم ،اصل و فقيه ،فرع ميباشد .در چنين تلقياي از رابطه فقيه
و مردم ،خواست و اراده ش��ارع مقدس اساس��اً مورد توجه قرار نگرفته و حتي به عنوان
ال متفاوت است :نخست ،وکالت فقهي ـ حقوقي که در
 .1البته الزم به ذكر است كه وکالت داراي دو معناي کام ً
آن وکيل از سوي موکل امکان تصرف خاص ،يا تمام تصرفات حقوقي در امور مربوط به موکل را پيدا ميکند .اين
وکالت يک عقد قابل ابطال است که از آن به «عقد جايز» ياد ميشود؛ دوم ،وکالت سياسي که در آن وکيل در ازاي
برخي حقوق نسبت به موکل ،برخي اختيارات را به دست ميآورد .اين وکالت يا جزء عقود الزم است که هيچيک
از طرفين قرارداد نميتوانند آن را فسخ کنند و يا در اثر قانون تحقق مييابد و در خصوصيات خود تابع قانون است.
ظاهرا ً طرفداران نظريه وكالت فقيه ،به تفسير اول قائل هستند.

تجربه تاريخي نيز بيانگر اين است كه
فقيهان قائل به تئوري نظارت فقيه ،با
فقيهاني كه موفق به برپايي حكومت
اسالمي شدهاند ،نه تنها هيچگاه به دليل
برپايي حكومت مخالفت نكردهاند،
بلكه در بسياري موارد شواهد گواه
حمايتشان از آنها بوده است
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 .1ايقاع (در مقابل عقد) عبارت است از انشاء مستقل در طرف ايجاب که صحت و نفوذ آن بر انشاء قبول از طرف
ديگری متوقف نيست.
 .2عقدي كه هر چند مستلزم ايجاب و قبول ميباش��د ،اما هر يك از طرفين در هر زماني كه الزم ديد ميتواند
بدون هيچ دليل و تشريفاتي آن را به هم زند.
 .3عقدي كه ضمن نياز به ايجاب و قبول ،طرفين مگر در موارد معينه در متن عقد و يا در موارد توافقي خارج از
متن عقد (اقاله) ،نميتوانند آن را فسخ كنند.

مناسبات فقه و سياست در عصر مكتب قم

ال فرعي نيز بدان توجه
يك رابطه متغير و كام ً
نشده است.
 .3تئوري وكالت فقيه ب��ه دليل اينكه در
س��الهاي اخير حداق��ل در اي��ران در برابر
گفتمان فقه سياس��ي حاكم ـ تئوري واليت
فقيه ـ و عمدتاً توس��ط روش��نفكران ديني
داراي گرايشه��اي غرب��ي مط��رح ش��ده،
متأس��فانه بيش از آنكه دغدغه رويكرد علمي داشته باشد ،س��ياق و صبغه سياسي به
خود گرفته است و اين مسئله به نوبه خود باعث شده تا فقيهان بزرگ و صاحبنظر كه
نميخواهند سياست راهبر انديشه آنها شود ،به اين تئوري ورود نكنند .از اينرو ،چنين
به نظر ميرسد كه تئوري واليت فقيه از سويي به دليل تاريخچه اندكش فاقد غناي الزم
براي مديريت جامعه اسالمي ميباشد و از سويي ،به دليل اينكه طراحان و طرفدارانش
اشخاص سياسي معلومالحال و عمدتاً وابس��ته به كانونهاي سياسي بيگانه هستند ،از
كمترين درجه مقبوليت علمي برخوردار گشته است .عالوه بر اين ،كارآمدي روزافزون
دو تئوري رقيب ـ به ویژه تئوري واليت فقيه ـ مجالي براي حضور تئوري نحيف وكالت
فقيه باقي نگذاشته است و در اين صورت ،پيشبيني ميشود كه در آيندهاي نه چندان
دور ،اين تئوري تنها از محافل سياس��ي و نه از آكادميهاي علمي طرح و تبيين شود و
مقبوليتش نيز از همين مقدار اندكي كه هست ،هم كمتر شود.
 .4الزم به ذكر است كه در فقه سه نوع وكالت مطرح است :نخست ،ايقاع 1كه نوعي اذن
تصرف يكطرفه به ديگري اس��ت؛ دوم ،عقد جايز 2كه نوعي اذن تصرف دوطرفه است؛
سوم ،عقد الزم 3كه ايجاد نوعي سلطه مستقل براي غير ميباشد .از ميان سه نوع وكالت
مذكور ،قائلين به نظريه وكالت فقيه به نوع دوم و سوم آن نظر دارند .مهمترين استدالل
طرفداران اين نظريه عبارت است از اينكه از سويي ،اصل بر عدم واليت افراد بر يكديگر
است و از س��ويي ،افراد نميتوانند همه نيازمنديهاي خود را به تنهايي حل كنند و از
اين روي ،ناگزير از تقسيم كار و تفويض برخي از امور خود به يكديگر هستند .به عبارت

ديگر ،انسان به مقتضاي زيست عقالیي خود ـ كه زيس��تي برتر از زيست طبيعياش
ميباشد و به مقتضاي انسانيتش به وجود ميآيد و هيچ نيازي به قرارداد جمعي يا عوامل
ديگري نظير آن ندارد ـ نيازمند بهينهسازي حيات فردي و جمعي خود ميباشد و براي
اين منظور ،به فرد يا افرادي «وكالت» و اجرت ميدهد و اگر در اين گزينش ،اتفاق آرای
افراد فراهم نگردد ،تنها راه باقيمانده اين است كه به حاكميت اكثريت بر اقليت تمسك
جويند و چون نحوه مالكيت افراد بر اداره اجتماع ،يك مالكيت ش��خصي مش��اع است،
وكيل و يا نمايندهاي هم كه از سوي اين مالكين در يك قرارداد وضعي وكالت استخدام
ميشود ،يك وكيل يا نماينده شخصي مشاع براي همه افراد و شهروندان خواهد بود ،نه
2
يك وكيل براي يك واحد جمعي و يا براي يك شخصيت حقوقي.
 .5اساساً طرفداران نظريه وكالت فقيه بر اين باورند كه ضرورتي ندارد كه وكالت مردم
در اداره اجتماع حتماً به عهده فقيه باشد ،بلكه همين مقدار كه فردي حكيم ،متدين و
متعبد به عنوان وكيل مردم به منظور ايجاد شرايط بهزيستي و همزيستي مسالمتآميز
تعيين گردد ،كفايت ميكند .از آنجا كه نظريه وكال��ت فقيه ،از قرابت زيادي با نظريه
قرارداد اجتماعي در غرب برخوردار اس��ت و حتي ميتوان آن را برگردان و دينيشده
همان نظريه دانس��ت ،برخي حق حاكميت ولي فقيه بر جامعه را ناشي از قرارداد الزم
اجتماعي بين او و مردم دانستهاند .بر اين اساس ،وكالت فقيه قراردادي است كه پس از
شكلگيري اصل قرارداد و تحكيم آن به وسيله «بيعت» ،براي طرفين الزماالجرا شده
و حتي ولي فقيه نيز تا زماني كه شرايط اعمال حاكميت را دارد ،حق طفره رفتن از آن
مسند را ندارد:
انتخاب حاكم از طرف مردم از قبيل توكيل نيست تا عقد جايز باشد و
بتوانند آن را فسخ نمايند ،بلكه در نظر عقال و شرع يك قرارداد اجتماعي
است كه پس از قرارداد و تحكيم آن به وسيله بيعت ،از عقود الزماالجرا
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 .1قبل از زيس��ت عقالیي ،انسان نيازمند زيس��ت طبيعي ميباشد كه بر اساس آن ،انس��ان به مقتضاي اينكه
موجودي زنده اس��ت ،حق حيات دارد و لزوماً براي حيات خويش مكاني را انتخاب ميكند .انتخاب چنين مكاني
يك رابطه اختصاصي ـ آن هم به ص��ورت قهري ـ براي او به وجود ميآورد كه اي��ن رابطه اختصاصي را «مالكيت
خصوصي» مينامند .اين مالكيت نيز به اقتضاي زيس��ت در مكان اختصاصي ،انحصاري است و به اقتضاي زيست
در مكان اختصاصي مشترك ـ يعني در فضايي بزرگتر همچون يك كشور ـ به صورت مشاع خواهد بود .البته هر
دو نوع مالكيت ،طبيعي است ،زيرا به اقتضاي طبيعت به وجود آمده است و هيچ عامل ديگري جز ضرورت وجود
عوامل طبيعي در اين اختصاص مؤثر نيس��ت .همچنين اين دو نوع مالكيت ،خصوصياند ،چون هر ش��خصي به
صورت مستقل داراي اين دو نوع اختصاص مكاني ميباشد .تعلق اين نوع از مالكيت به انسان ،از آن جهت نيست
كه او انسان است ،بلكه از اين جهت است كه او جسمي زنده و متحرك است .حكمت و حكومت ،ص 102ـ .101
 .2حكمت و حكومت ،ص 109ـ .107
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 .1حسينعلي منتظري ،دراس��ات في واليه الفقيه و فقه الدوله االس�لاميه ،قم ،تبليغات اسالمي ،۱۳۷۰ ،ج،1
مسئله ،14ص.574
 .2در حکومت وکالتي ،حتي اگر تمام افراد جامعه بر سر انتخاب يک حاکم متفق شوند و او را به حکومت بپذيرند،
باز اين حکومت هر لحظه در معرض فروپاشي است؛ چرا كه حتي اگر يک نفر از افراد جامعه اين وکالت را از جانب
خود ابطال کند ،در آن صورت ،حاکم عزل ميشود و هيچ حقي براي حاکميت نخواهد داشت.

مناسبات فقه و سياست در عصر مكتب قم

ميباش��د و كلمه بيعت از ريش��ه بيع ـ كه عقد الزم است ـ گرفته شده
است .حاكم پس از انتخاب ،مسئوليت دارد كه طبق قرارداد و محدوده
آن ،متصدي امور محوله شود .مردم نيز بايد از او حمايت و دستورات او
را اطاعت نمايند ،مگر اينكه از حدود و مقررات شرعي و اسلوب قرارداد
منحرف شود .باالخره به مقتضاي وجوب وفاي به عهود و عقود ،طرفين
قرارداد (حاكم منتخب و ملت) موظفاند بر طبق قرارداد عمل نمايند و
حاكم در برابر ملت و انتخابكنندگان مسئوليت دارد و از قبيل وكالت و
اذن در تصرف نيست تا بتوان آن را بدون جهت فسخ نمود و گواه بر اين
1
معنا ،اعتبار عقال و حكم شرع است.
در اين ديدگاه هر چن��د وكالت فقيه به عنوان يك معاه��ده الزمالطرفين (عقد الزم)
معرفي شده و از اين حيث در مقايس��ه با ديدگاههايي كه آن را در حد عقد جايز تفسير
ميكنند ،از استحكام بيشتري برخوردار است ،بهرغم اين ،حاكم اجتماعي موظف است
در چارچوب و محدوده قرارداد عمل نمايد.
در مجموع ،وكالت فقيه چه به عنوان عقد جايز و چه به عنوان عقد الزم تفس��ير شود،
داراي اشكاالتي است كه برخي از آنها عبارتاند از:
 .1در نظريه وكالت فقيه ،اقليت همواره محكوم به نظر اكثريت ميباشد .بهطور طبيعي
در كليه جوامع ،همگان بر يك نظر اتفاق نخواهند داشت و معموالً اقليت و اكثريتي در
تصميمگيريهاي اجتماعي شكل ميگيرند .تأييد و تكذيب حاكميت و شكل حاكميت
و محدوده آن نيز از موضوعات مهمي هستند كه طبعاً مورد اتفاق نظر كل افراد جامعه
قرار نميگيرند و اگر بپذيريم كه حاكم ،وكيل مردم است ،بديهي است اين وكالت ،ناشي
از تأييد اكثر مردم خواهد بود نه تمامي آحاد جامعه 2.طبيعي است كه اقليت  49درصدي
جامعه حق دارند حاكميت وكيل را بر خود نپذيرند و از دستورات او تمرد نمايند .قطعاً
تجويز چنين مخالفتي ،باعث هرج و مرج اجتماعي خواهد ش��د و ملزم كردن اقليت به
نظر اكثريت نيز خالف مقتضاي عقد وكالت ـ اعم از شكل جايز و الزم آن ـ ميباشد؛ چرا
كه طبق عقد وكالت ،وكيل نميتواند در حيطه اختيارات شخصي كه موكل او محسوب
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نميش��ود ،اعمال حاكميت و نظر نمايد .به عبارت ديگر مردم به ي��ک اندازه در تعيين
وکيل حق اظهارنظر دارند و هيچ دليلي بر نفوذ تصرفات کسي که اکثريت آنها تصرف او
را اجازه دادهاند و اقليتي آن را نپذيرفتهاند ،وجود ندارد .طرفه اينكه دفاع پيروان نظريه
وکالت فقيه مبني بر اينكه «چارهاي جز حاکميت اکثريت بر اقليت وجود ندارد» ،بيش
1
از آنكه توجيه نظريه مذكور باشد ،دليل ابطال آن ميباشد.
 .2وكالت مقولهاي مدتدار ميباشد و كسي كه حسب يك قرارداد اجتماعي يا حسب
وكالت ،مديريت يك اجتماع را بر عهده دارد ،تصرفاتش نبايد خارج از حيطه زمانياي
باشد كه وكالتش بدان تعلق دارد .حداقل ميتوان اين نظريه را مطرح كرد كه وكيل يك
جامعه نبايد تصرفاتي داشته باشد كه ناظر به دوره زماني نسل بعد از آن زمان باشد .اين
در حالي اس��ت كه در تصميمگيريهاي اجتماعي متداول در جوامع امروز ،تصميمات
قانونگذاران و مجريان به هيچ وجه محدود به زمان مورد وكالت آنان نيست .به عنوان
مثال :تصرفاتي كه يك رئيسجمهور در ساختارهاي اجتماعي ايجاد ميكند ،چه بسا تا
دهها سال بعد آثار مثبت و منفي آن وجود داشته باشد .بر اين اساس ،ميتوان گفت كه
ماهيت تصميمگيريهاي اجتماعي به گونهاي است كه با عقد وكالت ناسازگار ميباشد.
 .3موكلين هم��واره ميتوانند وكيالن خود را مورد بازخواس��ت ق��رار دهند .هر چند
چارچوبي كلي مانند قانون اساسي براي وكيل اجتماع وجود دارد ،اما با توجه به اينكه
جزييات تصميمگيريها در قوانين اجتماعي قابل ذكر نيستند ،اين حق براي اكثريت
نيز محفوظ است كه اگر تصميمگيريهاي خاص را مطابق اختياراتي كه به وكيل خود
دادهاند نيافتند ،آن تصميمات را از اج��را بيندازند .اين ويژگي وكالت نيز به وضوح گواه
بر آن است كه آنچه بر واقعيت حاكميت اجتماعي ميگذرد ،امري نيست كه در قالب
قرارداد وكالت بگنجد.
 .4اساس��اً در مقايس��ه آنچ��ه در تصميمگيريه��ا و قانونگذاريه��اي اجتماعي
 .1به عبارت ديگر ،پرسش مهم در تئوري وكالت فقيه اين است كه مردم از كجا حق اجراي احكام را پيدا كردهاند
كه ميتوانند اين حق را به وكيلش��ان انتقال دهند؟ به عبارت ديگر ،منش��أ حقانيت مردم در اجراي احكام الهي
چيست؟ به نظر ميرسد تمامي پرسشهاي بنياديني كه در نظامهاي سياسي مبتني بر دموكراسي در خصوص
منشأ حقانيت مردم در تعيين وكيل مطرح است ،در اينجا نيز قابل طرح ميباش��د .از جمله اينكه ،مردم با چه
مكانيس��م و در چه فرايندي فقيه را به وكالت از جانب خ��ود برميگزينند؟ به فرض كه وكال��ت فقيه از مجراي
دموكراسي صورت گرفته باش��د ،مكلفيني كه در اين مجرا شركت نكرده و يا ش��ركت كرده اما به اين فقيه رأي
ندادهاند ،چه الزامي به تبعيت از الزامات اجرايي احكام اس�لام خواهند داشت؟ اساساًادعاي وكالت فقيه از جانب
مردم ،ادعايي غيرتاريخي و موهوم است ،درست شبيه ادعاي قرارداد اجتماعي در نظريههاي فيلسوفان سياسي
قرن هجدهم؛ چرا كه هيچ اجتماعي در تاريخ اسالم به منظور وكالت دادن به فقيه به صورت عام يا يك فقيه خاص
ثبت نشده و مهمتر اينكه تاريخ فقاهت ش��يعي نيز به خوبي گواه است كه هيچ فقيهي نيز خود را در مقام وكالت
مردم (نه نيابت از امام معصوم) فرض نكرده است.

بر اساس تئوري نظارت فقيه،
الزم نيست تا فقيه خود به دنبال
تحصيل مقدمات و شرايط
تأسيس و برپايي حكومت ديني
باشد ،هرچند اگر مقدمات و
شرايط مذكور به لحاظ تاريخي،
به هر دليلي خود مهيا شده باشند،
فقيه نظارتي ابايي از برپايي
حكومت ديني نخواهد داشت
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صورت ميپذيرد با آنچه ماهيت عقد وكالت اقتضا
دارد ،ميتوان دريافت كه موضوعاً آنچه در عرصه
تصميمات اجتماعي واقع ميشود ،مغاير با مقتضاي
عقد وكالت است .چون به مقتضاي اين عقد ،وكيل
قادر به فرماندهي ،بازخواست و جريمه موكل خود
نميباشد .اين در حالي اس��ت كه حاكم اجتماعي،
جامعه را ملزم به پذيرش تصميمات خود مينمايد؛
قانونگذار اجتماعي ،قانون را براي همه افراد جامعه
وضع مينمايد؛ مجري اجتماعي درآمدهاي عمومي
جامعه را به گونه خاصي هزينه كرده و براي اخذ ماليات نس��بت به قش��رهای مختلف
جامعه قانون قرار داده و آن را به اجرا گذاشته و متخلفين را مجازات ميكند و همه اين
امور طبيعي است؛ چرا كه اگر حكومت ،جامعه را ملزم به تصميمات خود نكند ،عالوه بر
اينكه حاكميت و اقتدارش زير سؤال ميرود ،تشتت و هرج و مرج حاكم ميشود.
 .5موضوع واليت بر جامعه ،تكامل كل جامعه نس��بت به مرحله تاريخياي است كه
جامعه در آن به س��ر ميبرد و مردم نيز عالوه بر مش��اركت در تشخيص ،تصميم و اجرا
با تبعيت خود از ولي اجتماعي ،تأثير مثبت خ��ود را در تكامل روزافزون جامعه بر جاي
ميگذارند .مش��كل اصلي طرفداران نظريه وكالت فقيه اين اس��ت ك��ه به موضوعات
اجتماعي با عقودي كه موضوعاً ناظر به روابط فردي است ،نگاه ميكنند .به عبارت ديگر
و به طور خالصه ،اشكال اساس��ي اين نظريه بيتوجهي آن به معناي صحيح حاكميت
بر جامعه ،تفاوت فرد و جامعه ،تفاوت واليت فردي و واليت اجتماعي ،تفاوت واليت بر
جامعه در گذشته و حال و ...ميباشد.
 .6با قطع نظر از همه كاستيها و اش��كاالتي كه به تئوري وكالت فقيه وارد است ،اين
تئوري حداقل در شرايط تاريخياي كه فقه سياسي شيعه از بالندگي خاصي برخوردار
شده و به تفصيل رسيده ،اساساً فاقد كارآمدي خواهد بود؛ چرا كه منظومه فقهي اسالم به
گونهاي است كه به خودي خود داعيه مديريت دارد ،چنين مجموعهاي سرنخ اجرائيات
خود را به مردم ـ مجموعهاي كه قرار است كه آنها را مديريت كند ـ نخواهد داد .اين در
حالي است كه در شرايطي كه فقه سياسي در حد گزارههاي سياسي باقي مانده و هنوز به
انسجام و كمال نرسيده و به عبارتي داشتههاي فقه به اندازهاي نيست كه بتواند با آنها
فرايند اداره و مديريت را پيشبيني و محاس��به كند ،امكان اينكه فقيه در قامت وكيل

مردم جلوه كند ،وجود دارد .طرفه آنكه در قرون اوليه اس�لام كه فقه سياس��ي شيعه
چندان به تفصيل نرسيده و در اجمال خود بوده ،نظريه وكالت فقيه از جانب كسي مطرح
نشده در حالي كه اقتضاي آن وجود داشته است ،اما در دهههاي اخير و در شرايطي كه
ي پيدا كرده كه انقالب
فقه سياسي شيعه از اجمال خود بيرون آمده و چنان قوت و بارور 
اسالمي و نظام سياسي ايجاد كرده ،به نحو متناقضنمايي طرح شده است.
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ج .گرايش واليتي فقه در حوزه اجتماعی

مهمتري��ن و رايجترين گراي��ش فقهي مكتب ق��م ،گرايش واليتي فقه ميباش��د كه
تئوريپرداز مهم آن حضرت امام خميني(ره) ميباش��د .هرچند در قرون گذشته نيز،
گرايش مذكور توس��ط بزرگاني چون محقق كركي ،مالاحمد نراق��ي ،صاحب جواهر،
آقانجفي اصفهاني ،آيتاهلل بروجردي 1و ...طرح و تبيين شده است .مهمترين استداللها
و باورهاي اين گرايش عبارتاند از:
 .1تئوري «واليت فقيه» به لحاظ تاريخي ،متأخر از تئوري «نظارت فقيه» توليد شده
است .هر چند برخي بر اين باورند كه از زمان آغاز غيبت امام عصر(عج) و ظهور نخستين
مكاتب فقهي شيعه ،انديشه واليت فقيه وجود داشته ،اما واقعيت اين است كه تا زمان
ظهور مكتب اصفهان ،تنها «گزارههايي سياسي» در فقه شيعه وجود داشته كه نشان از
باور به تئوري واليت فقيه در آنها ميتوان يافت .منصفانه ميتوان باور كرد كه صاحبان
آن گزارههاي سياسي اگر مبسوطاليد ميش��دند و خارج از عصر تقيه قرار ميگرفتند،
بيشك تئوري واليت فقيه را مطرح ميكردند ،اما نكته اينجاست كه آنها در آن زمان
هيچگاه مبسوطاليد نش��ده و عصر تقيه همچنان باقي بوده است و از همينروي ،آنها
هيچگاه موفق به تئوري واليت فقيه نش��دهاند .از آنجا كه تئ��وري واليت فقيه تئوري
حكومت بر جامعه ميباشد ،منطقاً نميتوان انتظار داشت كه در شرايط تقيه ـ كه دغدغه
مهم فقيهان ،حفظ جان خود و شيعيان بوده ـ توليد شود ،در حالي كه تالش براي گذار از
شرايط تقيه به شرايط آزادي ميتواند انتظار معقول تاريخ از آنها باشد؛ امري كه انصافاً
 .1برخي تفاوتها ميان نحوه اثبات واليت فقيه ميان تئوريسينهاي آن وجود دارد .به عنوان مثال مبناي حضرت
امام(ره) براي اثبات واليت فقيه ،حكم عقل و براي مرحوم نراقي ،حكم عقالء ميباشد (از نظر مرحوم نراقي ،ترجيح
فقيه از غير او از باب قدر متيقن ـ كه نوعي تشخيص عقالیي و عرفي ميباشد ـ است) .آيتاهلل بروجردي نيز ضرورت
حکومت را به مثابه يک مسئله عقلي دانسته ولي ضرورت نصب فقيه را بر اساس حکم عقل از روايات اخذ ميکند:
«در صدر اسالم ،اول سائس مسلمين پيامبر(ص) و پس از آن ائمه اطهار(ع) و منصوبين آنها بودهاند .پس حتماً
زراره و امثال او از امامان(ع) درباره حاکميت زمان غيبت سؤال کردهاند و ائمه(ع) نيز جواب به نصب فقها دادهاند،
اما آن روايات مفقود شده است و فقط روايت مقبوله و مرفوعه مانده است .پس از اين مقدمات امر بين سه مسئله
داير اس��ت :نصب غيرفقيه ،عدم نصب و نصب فقيه .چون دو امر اول بطالنش واضح است پس حتماً فقيه را نصب
کردهاند ».رك :آيتاهلل منتظري ،دراسات في واليت الفقيه ،ج ،1ص 87ـ .72
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فقيهان آن دوره به خوبي از عهده آن برآمدهاند.
 .2نخس��تين زماني كه فقيه ش��يعه فارغ از دغدغه جان خود و ديگر شيعيان به تأمل
نظري در منطق منظومه معارف اسالمي مشغول شده ،دوره صفويه ميباشد كه در پرتو
اعالم رسمي تشيع توسط شاهان آن دوره ،تشيع از شرايط تقيه رهايي يافته و از حاشيه
تاريخ سياس��ي ـ حداقل در مقياس ايران آن زمان ـ به هس��ته آن دعوت شده و طرفه
آنكه بالفاصله به توليد و طرح نظريه واليت فقيه رس��يده است .محقق كركي (محقق
ثاني) ،از فقيهان لبنانيتبار مقيم نجف ،طي سه س��فر در سالهاي  936 ،916و 939
هـ .ق به ايران ،ضمن تأييد نظام سياس��ي صفوي و تجويز همكاري با س�لاطين آن ،با
طرح صريح تئوري واليت فقيه ،موفق به ايجاد زمينه و زمانهاي شد كه ميتوان از آن به
عنوان «مكتب اصفهان» ياد كرد .مكتب اصفهان در تداوم «مكتب جبل عامل» ـ كه در
آن زمان گرفتار تعصبات شديد مذهبي نظام سياسي عثماني بود ـ قرار داشت و اساساً
فقيهان برجسته آن از جمله فقيهان دو خاندان كركي و بهايي خود اهل آن ديار بودند.
اگرچه برخي فقهاي برجسته آن دوران از جمله شيخ ابراهيم قطيفي (بحريني) ،مقدس
اردبيلي و فقيه سبزواري با الزامات سياسي انديشه واليت فقيه سر ناسازگاري داشتند،
ال انديشه مذكور در آن دوره غلبه يافت.
اما در نهايت ،عم ً
 .3تئوري والي��ت فقيه در پرتو مكتب اصولي عالمه وحيد بهبهاني ،توس��ط مالاحمد
نراق��ي از وابس��تگان فكري مكت��ب مذك��ور ـ درس��ت در زمانهاي كه س��لطان وقت
(فتحعليشاه قاجار) در نهايت همكاري با فقيهان بوده و بنا به شرايط تاريخي مقارن با
جنگهاي ايران و روس ،نيازمند به دخالت سياسي فقيهان در امر اداره حكومت بوده،
بازتوليد شد .انديشههاي فقه سياسي نراقي در كاشان و اصفهان به درستي دستمايه
تأمالت فقهي فقيهان برجسته ديگري از همطرازان يا ش��اگردان وي از جمله ميرزاي
قمي و محمدحسن نجفي (صاحب جواهر) شد و به شكل قابل مالحظهاي حوزه علميه
نجف را از خود متأثر كرد و اندكي بعد در آستانه نهضتهاي تنباكو و مشروطه ،به حوزه
علميه سامرا و مكتب درسي ميرزاي شيرازي ورود كرد .ثمره اين مجاهدتهاي نظري ـ
عملي بيش از همه خود را در نهضت مشروطه نشان داد .نهضت مشروطه از سويي منجر
به توليد رسالههاي فقه سياسي زياد و عميقي شد كه در همه آنها مهمترين نيازهاي
سياسي ـ اجتماعي مردم (كه در اين زمان تبديل به بس��ته مدرن «ملت» شده بودند)
مورد تأمل قرار گرفته بودند و از سويي ،شاهد ورود عملي فقهاي شيعه به درون ساختار
سياسي بود.
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تئوري وكالت فقيه به دليل اي نكه

 .4تئ��وري واليت فقي��ه در آخري��ن مرحله
در سالهاي اخير حداقل در ايران
در برابر گفتمان فقه سياسي حاكم ـ تاريخي خود توسط حضرت امام(ره) و در تداوم
تئوري واليت فقيه ـ و عمدت ًا توسط انديش��ه كركي ـ نراقي به صورت مبسوطتري
روشنفكران ديني داراي گرايشهاي پردازش ش��د .آنچه اين مرحل��ه را از مراحل
غربي مطرح شده ،متأسفانه بيش از پيش��ين متمايز ميكند ،اين اس��ت كه تئوري
آنكه دغدغه رويكرد علمي داشته واليت فقيه در واپس��ين مرحله خ��ود ،مبتني
باشد ،سياق و صبغه سياسي به خود ب��ر تجربه عمليات��ي ناموفق مش��روطه ،چنان
گرفته است و اين مسئله به نوبه موفقيتآميز با عرصه عمل سياسي گره خورد
خود باعث شده تا فقيهان بزرگ و كه از س��احت «تئ��وري» خارج و به س��احت
صاحبنظر كه نميخواهند سياست «نظام» وارد ش��د .ب��ه عبارت ديگ��ر برخالف
راهبر انديشه آ نها شود ،به اين تمامي مراحل پيش��ين فقه سياسي كه در آن
تئوري ورود نكنند
فقيه ،ناگزير بود تا صورت انديشه خود را با ماده
تاريخ (زم��ان و مكان) هماهن��گ كند ،در اين
مرحله ،چگالي انديشهاي فقه در حوزه سياست چنان سنگين شده بود كه حضرت امام
اينبار نه دغدغه هماهنگ كردن فقه با زمانه ،بلكه درصدد هماهنگ كردن زمانه با فقه
برآمد .در اين مرحله ،فقه سياسي شيعه نه بسان صفويه« ،شاهمحور» و نه بسان دغدغه
مشروطه« ،قانونمحور» بود ،بلكه ش��اه (حاكم و ولي فقيه) و قانون ،عينيت يافتند ،به
گونهاي كه قانون توسط حاكم شرعي اس��تنباط و تبيين و با رأي وي تنفيذ ميشد .به
نظر ميرس��د تئوري واليت فقيه در اين مرحله به لحاظ نظري كامل شده و از این پس
بايد دغدغه تطبيق و عمل داشته باشد.
 .5در عصر ما برجستهترين نماينده تئوري واليت فقيه ،حضرت امام(ره) ميباشد كه
انديشه خود را به صورت تفصيلي در كتاب حكومت اس�لامي ـ كه حاصل تقرير يازده
جلسه درس ايشان در اواخر سال 1348ش در نجف اشرف ميباشد ـ بيان كرده است.
مهمترين نكتهاي كه بايد بدان توجه نم��ود ،رويكرد حضرت امام به تئوری والیت فقیه
است كه اوالً بر خالف ديگر فقيهان كه از پايگاه فقه به اثبات يا رد آنپرداختهاند ،وي از
پايگاه كالم بدان پرداخته است و ثانياً بر خالف ديگر فقيهان كه آن را بالذات بحثي روايي
قلمداد كردهاند ،وي آن را بحثي عقلي دانسته است .تئوري واليت فقيه حضرت امام از
آنجا كه در تجربه جمهوري اسالمي ايران صورتي عملي و راهبردي به خود گرفته ،از
زواياي متعددي مورد استنطاق قرار گرفته و حتي توسط برخي از آيات عظام از جمله
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« .1مجموعه قانون براي اصالح جامعه کافي نيس��ت .براي اينکه قانون مايه اصالح و سعادت بشر شود ،به قوه
اجراييه و مجري احتياج دارد[ ».امام خميني ،واليت فقيه ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،1378 ،
ص ]۲۵يا «اجراي احکام الهي جز از رهگذر برپايي حکومت اسالمي امکانپذير نيست[ ».سید روحاهلل خميني،
كتاب البيع ۵ ،جلدي ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،۱۳۷۹ ،ص]۴۶۲
 .2بديهي بودن واليت فقيه يك مسئله كالمي است و برهاني جدلي محسوب ميشود نه برهاني فلسفي يا فقهي
و بدين معني است كه پس از تصديق توحيد ،معاد ،نبوت و رسالت خود به خود ثابت ميگردد .از همين روست كه
حضرت امام(ره) در بحث از براهين عقلي واليت فقيه به همان براهين نبوت ،امامت و ضرورت حکومت و رهبري
در جامعه بشري اس��تناد ميکند :همان داليلي که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات ميکند ،عيناً لزوم حکومت
در دوران غيبت ولي عصر(عج) را در بردارد ...آيا خردمندانه اس��ت که بگوييم خداوند حکيم به هرج و مرج ميان
مسلمين و پريشاني احوال آنها رضا داده است .کتاب البيع ،ص.۴۶۱
 .3از نظر حضرت امام(ره) حتي ش��رايط و اختيارات والي نيز در پرتو دليل عقلي روشن ميشود« :عقل و نقل با
هم متحدند در اينکه والي بايد عالم به قوانين (فقيه) و عادل در ميان مردم و در اجراي احکام باشد .بنابراين ،امر
حکومت به عهده فقيه عادل نهاده ميشود و هم اوست که صالحيت واليت مسلمين را دارد».كتاب البيع ،ص.۴۶۵
« .4به تحقيق ،لزوم برقراري حکومت براي بسط عدالت و تعليم و تربيت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز
اجانب از واضحترين داوريهاي عقل اس��ت ...و با اين همه ،داليل شرعي نيز بر اين مسئله داللت ميکند».کتاب
البيع ،۱۳۷۹ ،ص.۴۶۲

مناسبات فقه و سياست در عصر مكتب قم

محمدجواد مغنيه (لبنانيتبار) و مهدي حايري مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت .اين امر
به نوبه خود باعث شده تا برخي از ش��اگردان معظمله از جمله آيات عظام جوادي آملي
و مصباح يزدي برخي از زواياي اجمالي و احيان��اً مبهم آن را به تفصيل برند و همچنان
موقعيت آن را به عنوان گفتمان برتر فقه سياسي حفظ نمايند.
برخي از مهمترين استداللهاي قائلين به گرايش واليت فقيه عبارتاند از:
 .1از آنجا كه امكان تحقق و امتثال به احكام اس�لام در ش��كل ت��ام و تمام آن بدون
برپايي حكومت اسالمي نيست ،اس�لام داعيه حكومت دارد 1و در اين حكومت ،كسي
كه بيشترين اطالع از احكام اسالمي را داش��ته و نيز در حد قابل اطميناني ،مناسب با
مقوله زعامت جامعه اسالمي ،داراي تقوا ،درك سياسي ،توانمندي مديريتي و شجاعت
است ،در رأس قرار ميگيرد .چنين كسي كه فقيهي جامعالشرايط ميباشد را ولي فقيه
مينامند كه ركن ركين حكومت اسالمي در عصر غيبت ميباشد.
 .2اصل واليت فقيه از موضوعات بديهي است 2كه تصورش موجب تصديقش ميشود
و به همين علت محتاج به اقامه استدالل نميباشد و اگر در عصر ما احتياج به دليل پيدا
3
كرده ،علتش اوضاع اجتماعي مس��لمين و حوزههاي علميه است .عالوه بر ادله عقلي،
داليل نقلي قابل توجهي نيز براي اثبات واليت فقيه وجود دارد 4.هر چند هر دليل عقلي
را نميتوان برهان کالمي و هر دليل نقلي را نميتوان برهان فقهي دانست ،اما مشخصاً
در خصوص بحث واليت فقيه ،براهين عقلي آن ،كالمي و براهين نقلي آن ،فقهي هستند.
 .3برخي از داليل عقلي اقامهشده درباره حكومت اس�لامي ـ كه رئيس آن ولي فقيه
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تئوري وکالت فقیه خاستگاه ديني و

فقهي نداشته و ابتدا از طريق الهيات ميباشد ـ عبارتاند از« :مجموعه قانون
سياسي مسيحي وارد ادبيات علمي براي اص�لاح جامعه کافي نيس��ت .براي
روشنفكران مسلمان و سپس از طريق اينکه قانون مايه اصالح و س��عادت بشر
آ نها وارد ادبيات فقهي روشنفكران ش��ود ،به قوه اجراييه و مج��ري احتياج
ديني (حوزوي) شده است .بر اساس اين دارد« 1».اجراي احکام الهي جز از رهگذر
تئوري ،قلمرو اختيارات اجرايي فقيه ،برپاي��ي حکوم��ت اس�لامي امکانپذير
تابع متغيري از خواست موكلينش (مردم) نيست« 2».احکام اسالم محدود به زمان
ميباشد و در اين صورت ،در وضعيت و مکاني نيست و تا ابد باقي و الزماالجرا
حداقلي بودن خواس تهاي مردم اس��ت ...ماهي��ت و کيفيت اي��ن قوانين
(بهترين شرايط) ،تنها اجراي احكام به ميرس��اند که براي تکوين يک دولت و
لحاظ زماني تعليق ميشود و در وضعيت براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي
حداكثري بودن آنها (بدترين شرايط)،
جامعه تشريع گشته اس��ت« 3».ما براي
رابطه منطقي ميان استنباطات فقيه و
اينکه وحدت امت اسالم را تأمين کنيم،
الزامات اجرايي آنها قطع ميگردد
براي اينکه وطن اسالم را از تصرف و نفوذ
استعمارگران آزاد کنيم ،راهي نداريم جز
اينکه تشکيل حکومت بدهيم« 4».بينظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق
امري نکوهيده و ناپسند است و پرواضح است که اين حفظ نظام و سد طريق اختالل جز
به استقرار حکومت اسالمي در جامعه تحقق نميپذيرد .حفظ مرزهاي کشور اسالمي و
5
ال و شرعاً واجب است».
جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن عق ً
7
 .4هر چند برخي 6با تمسک به آيه شريفه «و ال رطب و ال يابس اال في کتاب مبين»
و برخي 8با تفس��ير «اولي االمر» در آيه ش��ريفه «يا ايها الذين امنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا
الرس��ول و أولي االمر منکم» 9به هر حاكم عادل (اعم از اينكه معصوم باش��د يا خير)،
سعي در اثبات وجود دليل بر واليت فقيه از قرآن كريم داشتهاند ،اما بيشتر طرفداران
 .1سید روحاهلل خمینی ،واليت فقيه ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،1378 ،ص.۲۵
 .2سید روحاهلل خمینی ،كتاب البيع ،همان ،ص.۴۶۲
 .3سید روحاهلل خمینی ،واليت فقيه ،همان ،ص28ـ.26
 .4همان ،ص.36
 .5سید روحاهلل خمینی ،كتاب البيع ،همان ،ص.462
 .6قرآن کریم ،سوره انعام ،همان ،آیه.۵۹
 .7احمد آذري قمي ،نقد و بررسي واليت فقيه ،قم ،ارزشمند ،1381 ،ص ۷۰به بعد.
 .8حسینعلی منتظری ،دراسات في واليت الفقيه ،همان ،ص۴۳8ـ.437
 .9قرآن کریم ،سوره نساء ،آيه.۵۹

نظريه واليت فقيه ،دالي��ل نقلي روايي براي اثبات آن اقام��ه كردهاند .برخي از رواياتي
كه در خصوص اثبات واليت فقيه مورد اس��تفاده قرار گرفته است عبارتاند از :مرسله
ش��يخ صدوق در «من اليحضره فقيه» 1،روايت عل��ي بن ابيحمزه بطائن��ي به نقل از
کافي2،موثقه سکوني 3،توقيع منسوب به حضرت بقيهاهلل(عج) 4،مرسله شريح 5،حديث
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« .1قال اميرالمؤمنين(ع) قال رس��ول اهلل(ص) :اللهم ارح��م خلفائي .قيل يا رس��ول اهلل(ص) و من خلفائک؟
قال(ص) :الذين من بعدي ،يروون عني حديثي و سنتي» [ابوجعفر محمدعلي بن حسين بن بابويه (شيخ صدوق)،
من اليحضره الفقيه۴ ،جلدي ،قم ،انتشارات اسالمي۱۴۱۳ ،ق ،ج ،۴ص ۲۰و ج ،2ص .]37روايت مذكور هر چند
مرسله بوده و سلسله سندش روشن نيست ،اما با توجه به مستفيضه بودن آن و نيز ويژگي مرسلههاي شيخ صدوق
که با اسناد قطعي همراه است (از همين روي ش��يخ صدوق فرموده «قال رسول اهلل» و نفرموده «روي عن رسول
اهلل») مورد اعتماد دانسته شده اس��ت .از نظر حضرت امام(ره) ،داللت حديث شريف بر «واليت فقيه» نبايد جاي
ترديد باشد؛ زيرا «خالفت» همان جانشيني در تمام شئون نبوت است .واليت فقيه ،ص.۶۵
« .2قال :سمعت اباالحسن موسي بن جعفر(ع) يقول :اذا مات المؤمن بکت عليه المالئکه و بقاع االرض التي کان
يعبد اهلل و ابواب الس��ماء التي کان يصعد فيها باعماله و ثلم في االسالم ثلمه اليس��دها شئ الن المؤمنين الفقهاء
حصون االسالم کحصن س��ور المدينه لها» [کليني ،اصول الكافي ،ج ،۱ص ،۳۸کتاب فضل العلم] .حضرت امام با
آنکه راوي اصلي يعني علي بن حمزه را بنا بر قول معروف ضعيف ميداند ،قائل است که منافاتي ميان وثاقت او و
عمل به رواياتش نيست [كتاب البيع ،ج ،۲ص ]436و در استنباط از روايت نيز مينويسد :اينکه فرمودهاند «فقها
ال حکومت تشکيل دهند) که
حصون اسالماند» يعني مکلفاند اسالم را حفظ کنند و زمينهاي را فراهم آورند (مث ً
بتوانند حافظ اسالم باشند و اين از اهم واجبات اس��ت [واليت فقيه ،ص۶8ـ ]۶7اسالم ،حکومت است در جميع
شئون آن و احکام شرعي قوانين اسالم هستند و احکام جلوهاي از جلوههاي حکومت هستند ،بلکه احکام مطلوب
بالعرض وسايلي هستند که در جهت اجراي حکومت و بسط عدالت به کار گرفته ميشوند .پس اينکه فقيه حصن
اسالم است ،معنايي ندارد مگر اينکه او سرپرست اسالم است .همچنان که پيامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسالم
بودهاند در جميع امور حکومتی [كتاب البيع ،ج ،۲ص]۴۳7
« .3عن ابيعبداهلل (ع) الفقهاء امناء الرسول ما لميدخلوا في الدنيا .قيل يا رسول اهلل و ما دخولهم في الدنيا؟ قال
اتباع السلطان .فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علي دينکم» [اصول كافي ،ج ،۱ص [.۴۶وجه استدالل به اين روايت اين
است كه امين الرسول بودن فقيهان در تمام شئون و از جمله امر رهبري امت و گسترش عدالت در جامعه و نهايتاً
امر حكومت اسالمي اس��ت[ .امام خميني ،ش��ئون و اختيارات ولي فقيه ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
 ،1369ص]۴۴
« .4اما الحوادث الواقعه ،فارجعوا فيها الي رواه حديثنا ،فانهم حجتي عليکم و أنا حجت اهلل» [محمد بن حسن حر
عاملي ،وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ۱۴۱۲ ،هـ ق ،ج ،۱۸ص]۱۰1
هر چند حضرت امام(ره) س��ند اين روايت را معتبر نميداند ،اما داللت آن بر واليت فقيه را از وجوهي چند بيان
ميكند :ظاهر حديث داللت بر آن دارد که فقها در مورد برخي از رويدادها که از قبيل بيان احکام نيست ،مرجعيت
دارند و تمام اختياراتي که براي امام ،به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد ،عيناً براي فقها که از جانب امام
به عنوان حجت بر مردمان تعيين شدهاند نيز جاري است[ .شئون و اختيارات ولي فقيه ،ص ۴6ـ ]۴5
« .5قال علي(ع) :يا شريح قد جلست مجلساً اليجلسه اال نبي او وصي نبي او شقي» [وسايل الشيعه ،ج ،۱۸ص،۶
من ال يحضره الفقيه ،ج ،۳ص ]4از روايت بر ميآيد که تصدي منصب قضا با پيغمبر (ص) يا وصي اوست .در اينکه
فقهاي عادل به حسب تعيين ائمه (ع) منصب قضاء را دارا هستند اختالفي نيست و چون فقيه عادل نه پيامبر است
و نه شقي ،پس وصي است و وصي از تمام اختيارات وصيتکننده برخوردار است[ .واليت فقيه ،ص]۷۵

فقه نظارتي ،حكومت اسالمي
را نه «حق» خود م يداند تا
براي استيفاد آن دغدغه داشته
باشد و نه «تكليف» خود
م يداند تا براي برپاي ياش
خود را ملزم بداند ،بلكه تنها
بر اين باور است كه ميتواند
حكومت تأسيس كند ،نه
اينكه ضرورت ًا بايد چنين كند

تق��وي الحکومه 1،مقبول��ه عمر بن حنظل��ه 2،روايت
5
ابيخديجه 3،روايت ابوالبختري 4،روايت منزله الفقيه،
روايت العلما حکام 6،روايت مجاري االمور 7و...
د .مقايسه گرايشهاي سهگانه
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مطالعات تطبيق��ي از رايجتري��ن مطالعات محافل
آكادميك هستند كه ارزش اساسي آنها به كاربردي
بودنشان ميباشد؛ چه ،از طريق تطبيق تئوريهاست
كه نقاط ضعف و قوت آنها نمايان ميش��ود .مطالعه
تطبيقي س��ه تئوري نظارت ،واليت و وكالت فقيه نيز
از همينرو حائز اهميت است و در اين خصوص ،توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:
 .1سه نظريه نظارت ،واليت و وكالت فقيه مربوط به يك پارادايم نيستند تا مقايسه ميان
آنها منطقي صورت بگيرد؛ چرا كه تئوريهاي نظارت و واليت فقيه مربوط به پارادايم

« .1عن ابيعبداهلل(ع) قال :اتقوا الحکومه ،فان الحکومه انما هي لألمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين؛ لنبي
او وصي نبي» [وسايل الشيعه ،ج ،۱۸ص ]7چون حق قضاوت براي فقيه ثابت است ،پس رياست و حمايت او نيز
محرز ميباشد[ .شئون و اختيارات ولي فقيه ،ص ۴۷؛ واليت فقيه ،ص]۷8
« .2عن ابيعبداهلل(ع) قال :من کان منکم ممن ق��د روي حديثنا و نظر في حاللنا و حرامن��ا و عرف احکامنا...
فليرضوا به حکماً .فإني قد جعلته عليکم حاکماً ...فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحکم اهلل و علينا رد
و الراد علي اهلل و هو علي حد الشرک باهلل» [وسائل الشيعه ،ج ،۱۸ص ]۹9هر چند برخي عمر بن حنظله را ضعيف
توصيف كردهاند ،اما حضرت امام(ره) مينويس��د« :اين روايت از واضحات اس��ت و در سند و داللتش وسوسهاي
نيست» [واليت فقيه ،ص ]۹2اينکه فرموده «اني قد جعلته عليکم حاکماً» و نفرموده «عليکم قاضياً» قرينه است
بر اينکه مقصود روايت ،تعيين مرجع براي جميع امور مرتبط به واليان است که از جمله آنها نيز قضاوت است.
پس مراد از «حاکم»« ،قاضي» نيست ،بلکه مطلق کسي است که براي «حکم» و «قرار» به او رجوع ميشود[ .رک:
واليت فقيه ،ص 93ـ ]89
ال قد عرف حاللنا و حرامنا فإني قد جعلته عليکم قاضياً و اياکم ان يخاصم بعضکم بعضاً الي
« .3اجعلوا بينکم رج ً
السلطان الجائر» [وسايل الشيعه ،ج ،۶ص ]۱۰0حضرت امام(ع) بر اساس بخش پاياني روايت مينويسد كه نبايد
در امور مربوط به قدرتهاي اجرايي به ستمگران (همه حکومتکنندگان غيراسالمي اعم از قاضيان ،قانونگذاران
و مجريان) مراجعه كرد [رک :واليت فقيه ،ص]۹3
« .4عن ابيعبداهلل(ع) قال :قال رسولاهلل(ص) :إن العلما ورثه االنبياء و إن االنبياء لميورثوا دينارا ً و ال درهماً و لکن
ورثوا العلم» .حضرت امام(ره) كه همه رجال این حديث ب ه جز ابوالبختري را ثقه ميداند ،مينويسد :مقتضي اينکه
فقها وارثان انبياء هستند ،انتقال هر آنچه براي آنان بوده به فقها است مگر اينکه ثابت شود انتقال ممکن نيست و
شبههاي نيست که سلطنت قابل انتقال است [کتاب البيع ،ص ۴۸3ـ  ]۴۸2منظور از علما نه امامان معصوم ،بلكه
علماي امت هستند و وراثت نيز در تمام شئون پيامبران ميباشد[ .واليت فقيه ،ص]۱۰3
« .5منزله الفقيه في هذا الوقت کمنزله االنبياء من بني اس��رایيل»[ .جمعي از نويسندگان ،فقه الرضا ،مشهد،
کنگره جهاني امام رضا ۱۴۰۶ ،هـ ق ،ص۳۳۷؛ بحاراالنوار ،ج ،۷۸ص]۳۴6
« .6قال علي(ع) :العلماء حکام علي الناس»[ .آمدي ،غرر الحکم و درر الحکم ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات،۱۳۶۶ ،
ص ]۴7اين روايت هر چند سندش معتبر نيست ،اما داللتش واضح است[ .واليت فقيه ،ص]۱۰۶
« .7قال الحسين(ع) :مجاري االمور و االحکام علي ايدي العلماء االمناء علي حالله و حرامه» .اين روايت مرسل
بوده و بسياري بدان اعتماد نكردهاند.
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فقه سياسي شيعه و تئوري وكالت فقيه مربوط به پارادايم مدرن ميباشد كه به دليل ورود
به پارادايم فقه سياسي ،در آن تالش شده تا با ادبيات فقهي و ديني آراسته شود .البته در
تجربه ايراني ،گاه به دليل افراط يا غفلت برخي از طرفداران تئوري واليت فقيه از سويي
و نيز تفريط يا غفلت برخي ديگر از طرفداران تئوري نظارت فقيه از سوي ديگر ،شاهد
نوعي تقابل و جبهه سياسي ميان دو تئوري مذكور هستيم كه در نتيجه آن باعث ميشود
ال به طرفداران نظريه وكالت فقيه نزديك ش��وند .اين
طرفداران نظريه نظارت فقيه عم ً
در حالي است كه تئوري نظارت فقه به لحاظ مبنا ،روش و غايت متمايز از تئوري وكالت
فقيه ميباش��د؛ چرا كه به لحاظ مبنا تئوري نظارت داراي مباني ديني و تئوري وكالت
داراي مباني عرفي اس��ت .به لحاظ روش ،تئوري نظارت داراي اتوريته ديني و تئوري
وكالت فاقد هر گونه اتوريتهاي خارج از اراده مردم ميباشد .به لحاظ غايت ،تئوري نظارت
به دنبال اجراي دين و تئوري وكالت به دنبال اجراي دغدغههاي مردم است.
 .2از س��ويي ،بيش��ك ،هدف از جعل و تش��ريع احكام ديني ،تحقق و اجراي عملي
آنهاست و از س��وي ديگر ،بس��ياري از صاحبنظران ديني بر اين باورند كه اجراي تام
و تمام احكام اس�لامي جز در پرتو يك حكومت اس�لامي مقدور نخواهد بود .به لحاظ
تاريخي ،در تجربه فقه سياسي ش��يعه ،تئوري نظارت فقيه بهرغم قدمت زيادش موفق
به برپايي حكومت نشده اس��ت .اين در حالي است كه تئوري واليت فقيه بهرغم اينكه
از قدمت زماني كوتاهتري نس��بت به تئوري نظارت فقيه برخوردار اس��ت ،در دو مقطع
تاريخي ،يكي در عصر صفويه و يكي در عصر جمهوري اسالمي موفق به برپايي حكومت
اسالمي (البته با دو الگوي متفاوت) شده است .اين بدين معني است كه تئوري واليت
فقيه از توانمندي بيشتري براي اجرايي كردن احكام اسالمي برخوردار است .از اينرو،
چشمانداز فقه سياسي شيعه حداقل به لحاظ نظري ،قطعاً بر اساس الگوي واليت فقيه
رقم خواهد خورد تا الگوهاي ديگر .توفيق روزافزون الگوي جمهوري اسالمي ايران كه
ناشي از تئوري واليت فقيه ميباشد در مقايس��ه با الگوهاي امروزي و ديروزي ناشي از
تئوري نظارت فقيه ،ضرورت نظري فوق را در عرصه عمل نيز تأييد ميكند.
 .3تئوري نظارت فقيه به دليل قدمت تاريخياش در مقايسه با تئوري واليت فقيه به
لحاظ كمي از غناي بيشتري برخوردار است؛ چرا كه بيشتر فقيهان دورههاي متناوب
و طوالني تقيه ،نظارتياند تا واليتي .با اين همه ،به لح��اظ مفهومي ،اگر دايره نظارت،
گس��ترش پيدا كند و اصطالحاً نظارت ،حداكثري و فائقه شود ،در اين صورت ،نظارت،
ال تبديل به واليت ميشود .به عبارت ديگر نظريه واليت فقيه ،همان نظريه نظارت
عم ً
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فقيه حداكثري و غني ش��ده ميباش��د .از اينرو ،به درس��تي ميتوان گفت كه نظريه
واليت فقيه در «طول» نظريه نظارت فقيه قرار دارد .بر اين مس��ئله چند نكته مترتب
ميشود :نخست اينكه تئوري واليت فقيه مشتمل بر همه ظرفيتهاي تئوري نظارت
فقيه ميباشد و با در اختيار داش��تن آن نيازي به رجوع به ظرفيتهاي تئوري نظارت
فقيه نميباشد (چو صد آمد ،نود هم پيش ماست)؛ دوم اينكه نظارتيها هر چند غير از
واليتيها هستند ،اما اساساً ضد واليتي نيستند و برخي تلقيهاي سطحي ناظر به اين
معني بيشك باطل است؛ سوم اينكه ادبيات تئوري نظارت فقيه پشتوانه تئوري واليت
فقيه ميباشد و بدون آنها تئوري مذكور نحيف و ضعيف خواهد بود.
 .4هر چند روند طبيعي تكامل نظريههاي فقه سياس��ي ش��يعه نش��ان از گذار شيعه
از تئوري نظارت به تئوري واليت فقيه اس��ت ،ب��ا اين همه ،تأثير عوام��ل غيرمعرفتي
ال
بر معرفتها منتفي نميباش��د و اين امكان وجود دارد كه ب��ه داليل غيرمعرفتي (مث ً
سياسيـ تاريخي) شرايطي به وجود آيد كه ناگزير از انتخاب مديريت جامعه بر اساس
الگوي نظارت فقيه باش��يم .به عنوان مثال الگوي فقهي مديريت جامعه پس از ارتحال
حضرت امام(ره) توس��ط مقام معظم رهبري ،به لحاظ محت��وا واليتي و به لحاظ قالب،
نظارتي بوده اس��ت و چنين به نظر ميرسد كه نظر به ش��رايط خاص آن زمان از جمله
شرايط ويژه سني ـ علمي مقام معظم رهبري ،اگر غير از اين ميبود ،نتايج نامطلوبي به
بار ميآورد .به عبارت ديگر ،مراتب فقه سياسي شيعه تش��كيكي بوده و در هر دورهاي
مناسب با شرايط آن دوره ،مرتبه خاصي از آن امكان ظهور و بروز دارد .از اينرو ،بيشك
بخش��ي از توفيق حضرت امام براي تحقق نظام سياس��ي مبتني بر نظريه واليت فقيه
معلول مهيا بودن شرايط اين تحقق بوده اس��ت و لذا نبايد پنداشت كه فقيهان گذشته
از جمله ميرزاي شيرازي ،مالاحمد نراقي و ...به دليل ضعف علمي يا مديريتي بوده كه
نتوانستهاند موفق به نظامسازي مبتني بر تئوري واليت فقيه شوند.
بيشك ،همه ظرفيتهاي تئوري واليت فقيه اس��تحصال نشده و نيل به اين مقصود
مستلزم گذر زمان ميباشد .به عبارت ديگر؛ اگرچه تئوري واليت فقيه پس از پيروزي
انقالب اسالمي به عنوان گفتمان مسلط فقه سياسي شيعه ظهور كرده و نسبت به همه
گفتمانهاي ديگر بيشتر ميتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه اسالمي باشد ،با اين همه،
اين پندار كه گفتمان مذك��ور با همين محتواي موجودش قادر اس��ت تا همه نيازهاي
مستحدث و حتي آتي جامعه اس�لامي را پاس��خ گويد ،انتظاري به دور از واقع خواهد
بود .ظاهرا ً چنين تلقي اشتباهي باعث شده تا در پژوهشهاي مربوط به تئوري واليت

طرفداران نظريه وكالت فقيه بر اين
باورند كه ضرورتي ندارد كه وكالت
مردم در اداره اجتماع حتم ًا به عهده
فقيه باشد ،بلكه همين مقدار كه
فردي حكيم ،متدين و متعبد به عنوان
وكيل مردم به منظور ايجاد شرايط
بهزيستي و همزيستي مسالمتآميز
تعيين گردد ،كفايت ميكند

فقيه روشهايي اتخاذ شود كه در نتيجه آنها
تئوري مذكور تنها «ت��ورم» مييابد نه اينكه
«تكامل» يابد .به نظر ميرسد رويكرد تكاملي
به تئوري واليت فقيه ،نياز بايسته در چشمانداز
پژوهشهاي فقه سياس��ي ش��يعه ميباش��د.
اتخاذ چنين رويكردي مستلزم ايجاد جرأت و
جسارت علمي در نقد پژوهشهاي پيشيني در
اين موضوع خواهد بود .بيشك رويكرد مذكور
باعث ايجاد نوعي «هاضمه ديالوگي» و «ظرفيت حليم» براي جريان واليتمدار ميشود
كه فقدان آن ميتواند زمينهساز كاهش مقبوليت آن شود.
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 .1به نظر ميرس��د تئوري نظارت فقيه روي ظرفيت موجود فقه ش��يعه بسته شده و
حال اينكه ظرفيت موجود فقه ش��يعه را نميتوان معيار قض��اوت تعيين قلمرو دين و
حدود وظيفه ولي ديني ق��رار داد؛ چرا كه ضمن اذعان به نقش فق��ه موجود و تأثير آن
در جريان دينداري در جامعه ،نميتوان منك��ر قابليت تكامل معرفت ديني و امكان پر
شدن خألهاي گذشته شد .اساساً ديني كه نتواند برنامه تكامل فرد و جامعه را متناسب
با ش��رايط مختلف زماني و مكاني ارايه دهد ،دين خاتم ،كامل و جامع نخواهد بود؛ چرا
كه فلسفه خلقت ،تكامل انسان بوده و ابزار اين تكامل نيز دين ميباشد .بيشك ،رويكرد
نظارتي تكامل مذكور را بخش��ي و جزي��رهاي ميكند و در نهايت ،به دليل س��ازگاري
بخشهاي مختلف اجتماع با يكديگر يا مجبور است كه بهطور كلي از نظارت اجتماعي
دست بردارد و يا اينكه به شكل غيركارشناسانهاي به بسياري از بخشهاي اجتماع وصف
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مناسبات فقه و سياست در مكتب قم
نضج و رشد مكتب قم مقارن با دو دوره پهلوي و جمهوري اسالمي ميباشد .در دوره
مذكور ،تضاد ميان دو خط ديني و غربي سير صعودي يافت ،به گونهاي كه ميتوان اين
دوره را دوره گذار از گفتمان سلطنت ـ غرب به گفتمان حكومت ديني دانست .واقعيت
اين است كه هر يك از گرايشهاي فقهي موجود در مكتب قم از ظرفيتهاي متفاوتي
براي تسهيل گذار مذكور و سپس تثبيت گفتمان حكومت ديني برخوردار هستند كه
تبيين آن ظرفيتها ،پرسش مناسبات فقه و سياست در مكتب قم را پاسخ ميدهد.

مقاالت
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اسالمي دهد .بر اين اساس ،دخالت رويكرد نظارتي در حوزه سياست حتي اگر به نام دين
هم صورت بگيرد ،در بسياري موارد عرفي خواهد بود.
 .2در نظريه نظارت فقيه ،دين به احكام تكليفي برآمده از منابع شرعي و ناظر به عمل
مكلفين محدود ميشود .اين در حالي است كه دين عالوه بر احكام تكليفي ،دربردارنده
احكام ارزشي (اخالقي) و احكام توصيفي (اعتقادي) نيز ميباشد و شكي نيست كه هم
در مديريت اجتماع و هم در تكامل كالن تاريخي هر سه نوع حكم ديني نقش دارند .از
اين روي ،بايد انديشيد كه آيا با در نظر داشتن احكام اخالقي و اعتقادي باز هم ميتوان
نقش دين را صرفاً به نظارت بر جامعه محدود نمود؟ اساس��اً اسالميزه كردن اموري كه
ماهيتاً غيراسالمي هستند ،آيا ناشي از ناديده گرفتن يا مرتبط نديدن اين سه نوع احكام
نيستند؟
 .3تئوري نظارت فقيه ،نه فقط دين را به احكام تكليفي محدود ميكند ،بلكه در احكام
تكليفي نيز تنها به فقهي كه بيانگر احكام «رفتار فرد» است نظر دارد .اين در حالي است
كه در دايره اين احكام ،فقه ناظر به «رفتار حكومت» نيز مطرح است .فقه حكومتي ،ابزار
اقامه اجتماعي تكامل در جوامع اسالمي اس��ت .به عبارت ديگر ،تئوري نظارت فقيه با
منطق و قواعد فقه فردي به ميدان حل مسائل حكومتي آمده است .اين در حالي است
كه هرگونه مديريت اجتماعي ـ به ویژه در جوامع غيربسيط و پيچيده ـ مستلزم توجه
به رفتارهاي فرافردي و سازماني (نهادي) ميباشد .بر اين اساس ،حتي اگر در جامعهاي
حكومت اسالمي هم برقرار نباشد ،رويكرد نظارتي به دليل اينكه ناظر به رفتار فرد است،
از مديريت آن جامعه ناتوان خواهد بود.
 .4رويكرد نظارتي فقه ،رويكردي انفعالي است؛ چرا كه همواره در پي رفتار دولتها به
اظهارنظر مينش��يند .به عبارت ديگر ،در رويكرد مذكور ،براي خود فقه و فقيه رسالتي
ايجابي تعريف نشده تا با قطع نظر از رفتار دولتها ،به تحقق و تداوم آن رسالت متعهد
باشند ،بلكه همواره رسالت آنها اين اس��ت كه درون منظومه رفتاري دولتها و به تبع
امكاناتي كه آن منظومه براي دين ايجاد ميكند ،از دين پاس��داري كنند .طرفه اينكه
در رويكرد مذكور ،حتي رسالت نظارت نيز حداكثري نبوده و بر اساس بيشتر فقيهان
طرفدار رويكرد نظارتي ،از امور حسبيه (اموري كه متولي نداشته و شارع مقدس به ترك
آنها راضي نيست) فراتر نميرود و بدتر اينكه از آنجا كه در رويكرد نظارتي براي فقه
و فقيه ضامن اجرا تعريف نشده ،ميتوان حدس زد كه اگر دخالت فقيه ،حتي در همان
قلمرو امور حسبيه ،ضرر معتنيبه به دولت وارد سازد ،دولتها ميتوانند از پذيرش فقه
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در آن موارد ابا ورزند .بر اين اساس ،رويكرد نظارتي حتي در امور حسبيه نيز تابع خواست
دولتها ميشود.
 .5فقدان ضمانت اجرا براي دخالتهاي فقه در امور اجتماعي در رويكرد نظارتي ،باعث
ميشود تا ابواب بس��ياري از فقه اس�لامي از جمله حوزه احكام جزايي اسالم (از قبيل:
حدود ،قصاص ،ديات و )...رسماً تعطيل و بدون متولي باشد؛ چرا كه ابواب مذكور مستلزم
وجود يك قوه قاهره و برتر از قدرت قانونشكنان ميباشد .اين در حالي است كه متوليان
فقه اگر خود بخواهند ق��وه مذكور را ايجاد كنند ،در واقع از ف��رض نظارتي بودن خارج
ش��دهاند و اگر بخواهند روي ظرفيت قوه قاهره موجود به اجراي فقه بپردازند ،در واقع
تابع دولتي شدهاند كه حسب فرض رسالت نظارت بر آن را دارند! تجربه تاريخي گواه بر
اين است كه هرگاه دايره نظارت فقيهان از امور حسبيه فراتر رفته و شامل احكام جزايي
اسالم نيز شده ،دولتها مقاومت كرده و در نتيجه آن يا كار نظارت تعطيل شده و يا كار
فقيه از نظارت خارج شده و به ش��كلگيري يك جنبش (اعتراض) اجتماعي انجاميده
است .از آنجا كه معموالً اين دومي (جنبش اجتماعي) اتفاق افتاده ،درمييابيم كه حتي
اگر فقيهان هم بخواهند كه فقط نظارتي عمل كنند ،اساساً منطق فقه شيعه به گونهاي
است كه آنها تا حد زيادي مجبور به واليتي عمل كردن ميشوند.
 .6از آنجا كه رويكرد نظارتي ،دخالت مستقيم فقيه در امور اجرايي را تجويز نميكند،
معموالً در پس اجرائيات ناقص و غلط ـ كه به لحاظ عين��ي نوعي نفرت اجتماعي را در
پي دارد ـ همچنان فقه و فقيه مقدس باقي ميمانند و همين مسئله باعث شده تا برخي
در مقايس��ه ميان رويكرد نظارتي و واليتي (كه دخالت مستقيم فقيه در امور اجرايي و
مديريتي را تجويز ميكند و به اين علت بسياري از كاس��تيهاي عيني ،ولو به غلط ،به
شخص فقيه نسبت داده ميشود) ،كاركرد رويكرد نظارتي را بادوامتر از رويكرد واليتي
بدانند .اين در حالي است كه فقدان دخالت مستقيم فقيه در امور مديريتي ،استنطاق از
فقه را حداقلي ميكند كه در نتيجه آن ،فقه و فقيه هر دو از رشد بازميمانند .بيشك،
حداقلي ش��دن فقه و فقيه به نوبه خود ،جامعه اس�لامي را در جهت اس�لامي بودنش
حداقلي ميكند به گونهاي كه پس از مدتي حتي ارتكاز و ذائقه عموم مس��لمانان نيز از
فقيه ،مناسب با تكيه بر كرسي توصيه و نه كرسي تجويز شكل ميگيرد.
بهرغم وجود همه مالحظات مذكور بر رويكرد نظارتي ،رويكرد مذكور در مقايس��ه با
رويكرد وكالتي كه رويكردي غلط ميباشد ،رويكردي ناقص (نه غلط) است؛ بدين معني
كه رويكرد مذكور رويكردي اجمالي بوده كه هرچند در س��احت تفصيل ناكارآمد و يا

نخستين زماني كه فقيه شيعه فارغ

از دغدغه جان خود و ديگر شيعيان داراي نتايج حداقلي ميباشد ،اما در شرايطي كه
به تأمل نظري در منطق منظومه جامعه اسالمي از حكومت و دولتي غيرشيعي در
معارف اسالمي مشغول شده ،دوره رنج ميباشد ،ميتواند بقای انديشه اسالمي را ولو
صفويه ميباشد كه در پرتو اعالم به صورت حداقلي تضمي��ن كند .بهترين مؤيد بر
رسمي تشيع توسط شاهان آن ادعاي مذكور ،پيوستگي انديشه شيعي در سراسر
دوره ،تشيع از شرايط تقيه رهايي تاريخ اس�لام ـ كه در بس��ياري از مقاطع خود از
يافته و از حاشيه تاريخ سياسيـ حكومت و دولت ش��يعي محروم بوده ـ ميباشد.
حداقل در مقياس ايران آن زمانـ به عبارت ديگر ،رويكرد واليتي فقه كه مناسب با
به هسته آن دعوت شده و طرفه ساحت تفصيل انديشه شيعي ميباشد ،در طول
آ نكه بالفاصله به توليد و طرح
(نه عرض) رويكرد نظارتي ميباشد به گونهاي كه
نظريه واليت فقيه رسيده است
اگر ظرفيتهاي تاريخي رويكرد نظارتي پشتوانه
رويكرد واليتي قرار نگيرند ،رويكرد واليتي ،رويكردي بيتبار و نحيف خواهد شد.

مقاالت
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ب .فقه و سياست در گرايش وكالتي فقه

رويكرد وكالتي فقه به دليل ضعف پايگاه معرفتي ،بسياري از حوزههاي عمل سياسي را
به صورت ديني نميتواند ورود داشته باشد ،هر چند به دليل هماهنگي بيشتر آن با نظام
سياسي موجود غرب ،به صورت عرفي از شانس حضور بيشتري برخوردار است .برخي از
مهمترين نقدهاي ناظر بر رويكرد مذكور كه به نوبه خود در كم و كيف حضور آن در عرصه
سياست نيز تأثير بسزا دارد ،به ویژه در مقايسه با رويكرد واليتي فقه به شرح ذيل است:
 .1در وکالت ،موکل تنها ميتواند اموري را به وکيل واگذار کند که خود حق انجام آنها
را داشته باشد .حسب آموزههاي ديني ،حق حکومت در اختيار مردم نيست که بخواهند
آن را به ديگري واگذار کنند؛ انس��ان به دليل اينکه بنده خداست ،بدون اذن و اجازه او
حق تصرف در جس��م خود را نيز ندارد ،چه رس��د به اينکه حق تصرف در مال و جان و
ناموس ديگران را داشته باشد .حتي اگر با رويکرد ماترياليستي بپذيريم که انسان حق
تصرف در مال و جان و ناموس خودش را داش��ته باشد ،باز هيچ دليلي براي سرايت اين
حق به حوزه انسانهاي ديگر وجود ندارد .به عبارت ديگر ،هيچ کس جز خداوند نميتواند
براي انس��انها حاکمي تعيين کند ،نه نخبگان ،نه اکثريت و نه هيچ کس ديگر .اين در
حالي است که واليت منصوب از طرف خداوند است و از آن جهت که خداوند بر تمامي
هس��تي واليت دارد ،ميتواند اين واليت را به افراد خاصي که از طرف او مأذون هستند
واگذار کند؛ نه به اين معنا که واليت از خود خداوند ساقط شود ،بلکه به اين معنا که آن
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شخص ،واليت اعتباري را در چهارچوب قوانين الهي داراست.
 .2وکيل قبل از آنکه بر موکل وکالت داشته باشد ،حقي بر موکل ندارد تا او را موظف
سازد وي را به وکالت بپذيرد .اين در حالي است كه ولي به جهت آنکه از جانب خداوند
منصوب است ،حقي بر مردم دارد که آنها را موظف ميسازد واليت او را گردن نهند و
از او اطاعت کنند.
 .3محدوده وکالت وکيل تحت کنترل موکل است و اوست که تعيين ميکند وکيل تا
چه اندازه قدرت اجرايي دارد .اين در حالي است كه محدوده واليت ولي از سوي خداوند
سبحان تعيين ميشود و مردم نقش��ي در تعيين اختيارات ولي ندارند .به عبارت ديگر،
از آنجا كه وکالت ،عقدي جايز و قابل ابطال اس��ت ،هر زمان موکل اراده کند ،ميتواند
وکيل را از وکالت عزل نمايد .اين در حالي است كه واليت ،منصبي از جانب خداوند بوده
و مردم در عزل و نصب آن دخالتي ندارند .اين ويژگيها باعث ميشود به لحاظ سياسي،
ال قدرت اجرايي نداشته باشد؛ چرا كه نه ميتواند به موكلين خود امر كند و نه
وكيل عم ً
موكلين ملزم به اطاعت از وي هستند.
 .4از آنج��ا که انس��ان بن��ده و مخل��وق خداوند اس��ت ،تنه��ا در براب��ر او ميتواند
مسلوباالختيار باش��د و تنها خداس��ت که بر او حق قيموميت دارد .بنابراين حتي اگر
خود انس��ان هم بخواهد تمام اختي��ار خود را به ک��س ديگري جز خدا واگ��ذار کند و
مس��لوباالختيار او گردد ،حق چنين کاري را ندارد .بنابراين والي��ت هرگز نميتواند
از جانب مردم به کس��ي واگذار شود .اين در حالي اس��ت كه در وکالت ،موکل ميتواند
اختيارات و حقوقي از خود را به وکيل واگذار کند .بدون آنکه مسلوباالختيار او گردد
و بدون اينکه وکيل حق امر کردن به موکل را داشته باشد.
 .5ولي براي آنکه بسط يد و امکان اعمال واليت داشته باشد ،نيازمند اقبال مردم است،
اما براي حق واليت ،اقبال مردم يا رأي خبرگان تأثيري ندارد .اين در حالي است که حق
وکالت وکيل وابسته به اقبال مردم است و اگر مردم کسي را به وکالت انتخاب نکنند ،او
حقي براي وکالت ندارد.
 .6وکالت با مرگ موکل از بين ميرود ،اين در حالي اس��ت ک��ه واليت با مرگ ناصب
واليت از بين نميرود .براي مثال اگر امام معصوم کسي را به وکالت نصب کند ،با مرگ يا
شهادت ايشان ،وکالت وي منتفي ميشود ،مگر آنکه امام بعدي او را در اين سمت ابقا
کند .ولي اگر کسي را به واليت نصب کنند ،با از دنيا رفتن امام معصوم(ع) واليت از بين
نميرود مگر آنکه امام بعدي او را از واليت عزل نمايند.

عالوه بر وجود همه مالحظات مذكور ،از آنجا كه در تجربه تاريخي تشيع ،مديريتي
اجتماعي يا حكومتي فقهي بر پايه درك وكالتي از فقيه وجود نداش��ته اس��ت ،ارزيابي
عيني آن بدون مصداق بوده و حداقل ،دفاع از آن در برابر دو رويكرد نظارتي و واليتي كه
هم به لحاظ تاريخي ،تجربه حكومت داشته و هم به لحاظ نظري از قوت بيشتري نسبت
به رويكرد وكالتي برخوردارند ،بسيار مشكل است.
ج .فقه و سياست در گرايش واليتي فقه
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از آنجا كه رويكرد واليتي فقه از بيشترين تناس��ب با فلس��فه فقه برخوردار است،
انتظار ميرود تا بسيار زودتر از مكتب قم ظهور تاريخي يافته باشد .هر چند سابقه طرح
نخستين نظريه واليت فقيه به حدود پنج قرن قبل توسط محقق كركي و به نظر برخي
از صاحبنظران به آغاز دوره غيبت بازميگردد ،اما نخستين بار رويكرد مذكور در مكتب
قم به بار نشسته و گفتمان غالب فقهي گشته است .مناسبات فقه و سياست در رويكرد
مذكور از چند جنبه قابل مطالعه است:
تحول دروني فقه شيعه
 .1مهمترين تحول دروني فقه ش��يعه ـ كه بيش از هر عاملي ،ظهور انقالب اس�لامي
زمينهساز تاريخي آن بوده و بيش از هر رويكردي ،در رويكرد واليتي فقه بازتاب يافته ـ
گذار فقه شيعه از «تئوري» سياسي به «نظام»سياسي است .به نظر ميرسد مهمترين
دغدغه فقه سياسي شيعه از صفويه تا انقالب اسالمي ،ارائه تئوري سياسي به ویژه تئوري
چ يك از مكاتب و گرايشهاي فقهياي كه در اين فاصله
واليت فقيه بوده است ،اما در هي 
ظهور يافتهاند ،تئوريهاي مذكور موفق به نظامس��ازي نشدهاند .نخستين بار در عصر
مشروطه فقه شيعه خود را در معرض نظامس��ازي قرار داد كه هر چند به لحاظ نظري
گامي مثبت و رو به جلو برداشت ،اما به داليل سياسي ـ اجتماعي توفيق عملي چنداني
به دست نياورد .اين در حالي است كه با ظهور حضرت امام(ره) و پيروزي انقالب اسالمي،
دغدغه مذكور به بار نشس��ت و براي نخس��تين بار در تجربه جمهوري اسالمي ايران،
آموزهها و تئوريهاي اسالمي در مكانيسمي بسيار متفاوت از آنچه در ديگر نظامهاي
سياسي حتي نظامهاي موجود در جهان اسالم رايج بود ،وارد چرخه حيات مسلمين شد.
 .2با پي��روزي انقالب اس�لامي و ش��كلگيري نظام سياس��ي ،زمينهه��اي گذار از
«فقه فردي» به «فق��ه حكومتي» به وجود آمد .از زمان مش��روطه ت��ا پيروزي انقالب
اسالمي ،انديشه سياسي مكتوب ش��يعه چنان قوت يافت كه در سه مرحله ،رسالههاي

تئوري واليت فقيه در واپسين
مرحله خود ،مبتني بر تجربه
عملياتي ناموفق مشروطه،
چنان موفقي تآميز با عرصه
عمل سياسي گره خورد كه از
ساحت «تئوري» خارج و به
ساحت «نظام» وارد شد
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حكومت اسالمي نگارش يافت :نخست ،توسط فدائيان
اسالم؛ دوم ،توس��ط حزب ملل اسالمي (سيد كاظم
بجنوردي)؛ سوم ،توس��ط حضرت امام(ره) .فقيهان
ش��يعه كه خود را متكفل برپايي و مديريت حكومت
اسالمي ميدانستند ،به زودي دريافتند كه مجموعه
تراث فقه موجود كه فقه فردي بود ،براي اين منظور
كفايت نميكند و الزم است به استنباط نوعي ديگر
از احكام فقهي كه موضوع آنها ،نه رفتارهاي فردي ،بلكه رفتارهاي حكومتي (سازماني
و نهادي) است ،بينديش��ند .هر چند بس��ياري از احكام حكومتي مورد نظر حتي هنوز
استنباط نشدهاند ،اما به ویژه در دهه اخير ،خبرگان فقهي شيعه سوگيري واضحي در
اين خصوص داشتهاند .واقعيت اين است كه براي نيل به فقه حكومتي ،الزم است مباني،
روشها و اصول فقهي ،دوباره مورد بازخواني و تأمل ق��رار گيرند .احكام فقه حكومتي،
ضرورتاً احكام تأسيس��ي جديدي نخواهند بود ،بلكه عالوه بر آن ،زاويه نگاه جديدي به
همان احكام فقه فردي پيشين ميباشد.
 .3نظر به شكلگيري حكومت اسالمي و حداكثري شدن مطالبات مردم از فقه براي
حل مشكالتشان و مهمتر ،احساس وظيفه كردن فقه براي حل آن مشكالت ،در دوره
جمهوري اسالمي ،اس��تنباط احكام در بس��ياري از ابواب فقهي به صورت تخصصي و
سيستماتيك و از طريق نهادهاي ويژه اين منظور صورت ميگيرد .گذار از فقه عمومي
به فقه تخصصي عالوه بر اينكه به لح��اظ كيفي از ضريب اطمينان بيشتري برخوردار
است ،به لحاظ كمي به دليل اينكه متوليان خاص دارد ،رشدبسزايي مييابد .چشمانداز
فرايند مذكور چنان است كه براي هر كدام از نهادهاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي موجود در كش��ور ،نهاد فقهي متناظري در حوزههاي علميه شكل بگيرد و به
صورت تخصصي دغدغههاي آنها را دنبال نمايد .اين در حالي است كه در تئوريهاي
وكالت و نظارت فقيه ،از آنجا كه فقه به صورت پيشيني خود را موظف به رهبري جامعه
نميداند ،نيازي به نهادسازي براي اين خصوص ديده نميشود.
 .4با پيروزي انقالب اس�لامي و غلبه رويكرد واليتي ،فقه شيعه از جايگاه اپوزيسيون
به جايگاه رهبري جامعه تغيير وضعيت داده است .گذار از جايگاه اپوزيسيون به جايگاه
رهبري باعث حداكثري شدن استنطاق از فقه شده اس��ت .استنطاق حداكثري از فقه
باعث ميش��ود تا حتي اگر فقيهان داعيه رهبري جامعه را هم نداشته باشند ،خود فقه

مهمترين نكتهاي كه بايد بدان توجه
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نمود ،رويكرد حضرت امام به تئوری نسبت به پرسشها و مطالبات زمانه حساس
ال بر خالف شود .از تفاوتهاي مهم فقه اپوزيسیوني و فقه
والیت فقیه است كه او ً
ديگر فقيهان كه از پايگاه فقه به اثبات سرپرستي اين اس��ت كه در فقه اپوزيسيوني
يا رد آنپرداختهاند ،وي از پايگاه بيشتر جنبههاي س��لبي و نقدي ،و در فقه
كالم بدان پرداخته است و ثاني ًا بر سرپرستي بيشتر جنبههاي اثباتي و ايجابي
خالف ديگر فقيهان كه آن را بالذات رشد ميكند .از همين روست كه از زماني كه
ال عهدهدار حكومت
بحثي روايي قلمداد كردهاند ،وي آن فقه سياسي ش��يعه عم ً
را بحثي عقلي دانسته است
گشته« ،عنصر مصلحت» در آن بسيار پررنگ
شده است .كارويژه عنصر مصلحت ،پيشبرد
عملي دغدغههاي فقهي در متن موانع ميباشد .به عبارت ديگر ،فقه مصلحتگرا ،فقه
ناظر به شرايط مقدور است .اين در حالي است كه فقه اپوزيسيوني دغدغه شرايط مطلوب
را دارد و از پايگاه شرايط مطلوب همواره به وضعيت موجود نقد وارد ميكند .به عبارت
ديگر در فقه سرپرستي و مصلحتگرا عالوه بر اينكه همه ظرفيتهاي فقه اپوزيسيوني
وجود دارد ،دغدغههاي راهبردي و كاربردي نيز با انگيزههاي قويتري دنبال ميشود.
غيريتتسنن

 .1روشنفكران ديني دوره پهلوي مثل شريعت س��نگلجي ،احمد كسروي ،علياكبر
حكميزاده ،س��يد علياكبر برقعي ،سيد اس��داهلل خرقاني و 1...تأثرات نظري از تجدد و
تعلقات عملي به نوعي از تسنن وهابيگرا داشتند .هر چند بسياري از اين تعلقات ،ريشه
در برداشتهاي كالمي داشت ،جريان فقاهتي شيعه از جمله آيات عظام سيد نورالدين
شيرازي ،شيخ عباسعلي سبزواري ،شيخ سراج انصاري ،س��يد روحاهلل خميني ،سيد
محمدحس��ين بروجردي و ...در برابر آنها موضعگيري كرده و ضمن نقدشان به دفاع
از فقه و كالم شيعه پرداخت .واقعيت اين است كه هر چند تأثير تعلقات تجددگرايانه و
نيز حمايت حكومتهاي وقت در بسط انديشههاي انحرافي فقهي ـ كالمي در اين دوره
را نميتوان ناديده گرفت ،اما آنچه مربوط به منطق دروني فقه ميش��ود اين است كه
استنباطات فقهي اين دسته از روشنفكران ،در بسياري از موارد ناشي از خروج آنها از
متدولوژي اجتهاد شيعي بود .به عبارت ديگر ،تلفيق انديش ه عرفگراي غربي با برخي از
مباني فقهي ـ روايي تسنن باعث ميشد تا آنها نه بتوانند در فهم بسياري از روايات به
 .1رك :رسول جعفريان ،جريانها و سازمانهاي سياسي ـ مذهبي از شهريور  1320تا انقالب اسالمي ،تهران،
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ،1383 ،ص 357ـ .352
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وراي ظاهرشان توجه كنند و نه بتوانند در همان فهم ظاهري ،منطقي روشن از تعادل و
تراجيح ،اهم و مهم ،مطلق و مقيد ،ناسخ و منسوخ و ...را به كار گيرند.
 .2ظهور اس��رایيل در 1948م ( 1327ش) و ادعاي آن در مالكيت سرزمين قبله اول
مسلمين باعث نوعي پيوند و اتحاد ميان تشيع و تسنن در دفاع از قدس و فلسطين شد.
پيوند مذكور در ابتدا سياسي به نظر ميرسد ،براي تقويت و تشديد خود بهطور طبيعي به
مباني كالمي ـ فقهي نيز كشانده شد .آيتاهلل بروجردي زعيم وقت تشيع و رئيس حوزه
علميه قم و استاد شيخ محمود شلتوت مفتي اعظم تس��نن و رئيس دانشگاه االزهر در
تالشي هماهنگ ،تئوري تقريب مذاهب اسالمي را مطرح كردند .تئوري مذكور عالوه بر
پيامدهاي آشكار سياسياي كه در مقياس جهان اسالم و بلكه در مقياس بينالمللي و به
نفع جهان اسالم داشت ،در حقيقت ،زمينه مناسبي براي گفتوگوي علمي ميان تشيع و
تسنن ايجاد كرد .گفتوگوهاي مذكور كه اينك سالهاست در قالبهاي متعدد از جمله
كنگرههاي انديشه تقريب ادامه دارد ،منجر به تأسيس نهادهايي مثل «مجمع جهاني
تقريب مذاهب اسالمي» شد .شكلگيري نهاد مذكور ،بيشك ،زمينه نفوذ علمي تشيع
در ساحت انديشه تس��نن را فراهم آورده كه در نتيجه آن ،برخي از ديدگاههاي افراطي
اهل سنت درباره عقايد و احكام شيعي (مثل حكم متعه) تعديل يافته و در مواردي نيز
منجر به پذيرش ديدگاه شيعي توسط اهل سنت شده است .البته بايد توجه داشت كه
رويكرد تقريبي به فقه اسالمي ،نه فقط منجر به تصرف فقهي شيعه در تسنن شده ،بلكه
تلفيق ظرفيتهاي فقهي شيعه و س��ني خود منجر به ظرفيت فقهي جديدي هم براي
تشيع و هم براي تسنن ميشود.
 .3بهطور طبيعي ،رويكرد تقريبي به فقه ،زمينه را براي گسترش دايره تقريب و فراروي
از مس��ائل فقهي باز كرده تا جايي كه در نتيجه آن ،برخي از رويكردهاي كالن در حوزه
انديشه سياسي تسنن از جمله در مسائل كالم سياس��ي نيز متأثر شده است .به عنوان
مثال حسب آموزههاي كالم سياس��ي و حتي فقه سياسي اهل سنت ،اعتراض شورشي
به حاكم بالفعل ـ به دليل پرهيز از هرجومرج در عالم اس�لامي و شق عصاي مسلمين ـ
ممنوع ميباشد و از همين روست كه در سراسر تاريخ اسالم ،هيچگاه شاهد خروج يك
فقيه سني معطوف به براندازي حاكم اسالمي وقت نيستيم .اين در حالي است كه تحت
تأثير مستقيم و غيرمستقيم انديشه فقهي ـ كالمي شيعي و از طريق ارتباطات ناشي از
ال اعتراض
رويكرد تقريب ،در سالهاي اخير در برخي از كشورهاي اسالمي ،نه فقط عم ً
شورشي عليه حاكمان صورت گرفته ،بلكه اين اعتراضها نظرا ً نيز با رويكردهاي فقهي
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و كالمي تئوريزه شدهاند .به عنوان مثال ميتوان به ش��ورشهاي موجود در موج اخير
بيداري اسالمي در كشورهاي خاورميانه عربي و نيز تأليف كتابهاي العصيان المدني و
فقه التغيير السياسي توسط دكتر مجدي احمد حسين مصري اشاره كرد.
 .4رويكرد تقريب سياس��ي كه در ابتدا به عنوان واکنش��ی به موجوديت و تهاجمات
اسرایيل به كيان اس�لامي ش��كل گرفت ،در عقالنيترين و پايانيترين مرحله خود ،به
رويكرد تقريب تمدني ختم خواهد ش��د .در واقع ،عامل اصلي در ش��كلگيري و رونق
رويكرد تقريب سياسي ،وجود يك دشمن مشترك مثل اسرایيل و امريكا عليه همه كيان
اسالمي است .اين در حالي است كه رويكرد تقريب تمدني بر اين استدالل استوار گشته
كه حتي اگر وجود دشمن مش��ترك هم منتفي باشد ،وحدت و تقريب تمدني فينفسه
از عقالنيت موجهي برخوردار ميباشد؛ چرا كه منظومه معارف اسالمي به منظور تحقق
تام و تمام خود ،معطوف به تحقق «تمدن اسالمي» است و تمدن اسالمي نميتواند بر
پايه تشتت و تفرق مسلمين شكل بگيرد .به عبارت ديگر ،عقالنيت تمدني اسالم مقتضي
اتخاذ رويكردهاي وحدتي و تقريبي ميباشد .عالوه بر اين ،رويكرد تقريب تمدني از اين
جهت نيز از رويكرد تقريب سياسي متمايز ميشود كه رويكرد تقريب سياسي بيشتر
خصلت تاكتيكي و نه استراتژيك دارد و هر چند هم طرفين به شرايط آن ملتزم باشند،
باز هم در نهان ،نوعي ترديد و حتي ناهمدلي در هر يك از طرفين وجود خواهد داشت.
اين در حالي اس��ت كه در رويكرد تقريب تمدني ،تش��يع و تس��نن به صورت همدالنه
ظرفيتهاي خود را در اختيار يكديگر قرار خواهند داد و بر اين اساس ،بيشك ،قدرت
همافزايي در رويكرد تقريب تمدني به مراتب از رويكرد تقريب سياسي بيشتر خواهد
بود.
غيريتغرب

 .1مهمترين اتفاقي كه با پيروزي انقالب اسالمي و از طريق رويكرد واليتي به فقه در
برابر غرب رخ داده ،تأسيس يك نظام سياسي مس��تقل از نظام سياسي غرب ميباشد.
واقعيت اين اس��ت كه الگوي سياس��ي واليت فقيه در مبنا ،روش ،اصول و غايات خود
مس��تقل از متناظرهاي غربياش بوده و بلكه در بس��ياري از موارد در تضاد كامل با آن
ميباش��د .به عبارت ديگر ،روي كار آمدن الگوي سياسي واليت فقيه به معني شكست
انحصار نظام سياسي غرب ميباشد كه بر اس��اس آن ،حجيت همه تصميمات سياسي
از حيث مبنا ،روش و غايت به امضاي فقه ميرس��د .واقعيت اين است كه از نظر غرب،
مشروع يا غيرمش��روع بودن نظامهاي سياس��ي واليت فقيه چندان مهم نيست ،بلكه

به لحاظ تاريخي ،در تجربه فقه سياسي
شيعه ،تئوري نظارت فقيه بهرغم قدمت
زيادش موفق به برپايي حكومت نشده
است .اين در حالي است كه تئوري
واليت فقيه ب هرغم اي نكه از قدمت
زماني كوتا هتري نسبت به تئوري
نظارت فقيه برخوردار است ،در دو
مقطع تاريخي ،يكي در عصر صفويه و
يكي در عصر جمهوري اسالمي موفق
به برپايي حكومت اسالمي (البته با دو
الگوي متفاوت) شده است .اين بدين
معني است كه تئوري واليت فقيه از
توانمندي بيشتري براي اجرايي كردن
احكام اسالمي برخوردار است
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آنچه مهم است اين است كه نبايد امتياز
انحصاري نظامسازي سياسي از دست غرب
خارج ش��ود .در مقايس��ه دو نظام سياسي
واليت فقي��ه و ليبرال دموكراس��ي غربي
آنچه بيشتر از نظر غرب مهم و خطرناك
است اين اس��ت كه الگوي سياسي واليت
فقيه آگاهان��ه و به صورت تح��دي ،خود و
كارآم��دياش را در برابر الگوي سياس��ي
ليبرال دموكراسي عرضه كرده است و بر اين
اساس ،در هر حوزهاي كه به توفيق نسبي
دست يازد ،به همان ميزان ،اعتبار سياسي
غرب را زير سؤال خواهد برد.
 .2نظام سياس��ي واليت فقي��ه از طريق
طراح��ي نرمافزارهاي��ي وي��ژه در ح��وزه
مديريت اجتماعي ،با روش «حذف از طريق جايگزيني» به مقابله با متناظرهاي غربياش
رفته است .به عنوان مثال الگوي مردمساالري ديني كه در برابر دموكراسي غربي طراحي
ش��ده ،به چنان كم و كيفي از حضور و مش��اركت مردم در فرايند قدرت ميپردازد كه
اعتبار حضور پوشالي ،تبليغاتي ،غيرآگاهانه و در بسياري از موارد ،اندك مردم در فرايند
تحصيل قدرتهاي غربي را زير سؤال ميبرد .واقعيت اين است كه نظارت و دخالتهاي
فقهي در حوزههاي مهندس��ي ژنتيك ،سالحهاي نظامي (ش��يميايي ،هستهاي و،)...
كنترل جمعيت ،صنعت توريسم و ...باعث شده تا فعاليتهاي مذكور در پرتو آموزههاي
ديني ،بسيار انساني و اخالقي صورت پذيرد .اين در حالي است كه بسياري از اين دست
فعاليتها در نظام سياس��ي غرب هم در فرايند و هم در نتايج خود به شدت غيرانساني
هستند .نتايج فعاليتهاي مذكور در دو نظام سياسي واليت فقيه و ليبرال دموكراسي
چنان متفاوت است كه ديري نخواهد پایید كه پرسش از برتري يكي از آن دو در ذهن
بسياري از نخبگان و حتي تودهها نقش خواهد بست و ترس غرب اين است كه در نهايت،
پاسخ به آن پرسش ،برتري نظام سياسي واليت فقيه باشد.
 .3نظام سياسي ليبرال دموكراسي بر بنياد عقل بريده از وحي شكل گرفته است .در اين
نظام ،اگر دين حضور هم داشته باشد ،بالضروره بايد پس از عقل و در خدمت آن باشد .اين
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در حالي است كه نظام سياسي واليت فقيه بر بنياد تلفيق ويژهاي از عقل و وحي استوار
گشته اس��ت .دو بنياد مذكور ،دو نوع نظام مديريتي را نتيجه داده است كه اصطالحاً از
يكي با عنوان الگوي مديريت علمي و از ديگري با عن��وان «الگوي مديريت فقهي» ياد
ميشود .در الگوي مديريت فقهي استناد همه رفتارها بايد به حجيت فقهي برگردد .نظام
سياسي واليت فقيه با ارائه الگوي مديريت فقهي ـ كه از ظرفيتهاي معرفتي شاملتري
نسبت به مديريت به اصطالح علمي برخوردار است ـ بار ديگر غرب را به چالش ميكشد.
توجه به اين نكته مهم است كه بدانيم حتي اگر نظام سياسي واليت فقيه به لحاظ عملي
در برخي از الگوهايي كه ارائه ميكند موفق هم نش��ود ،همي��ن قدر كه به لحاظ نظري
مرجعيت علمي الگوهاي غربي را قبول ندارد ،ميتواند براي غرب خطرناك باش��د؛ چرا
كه آنچه بيش از همه براي غرب مهم است ،جلوگيري از شكلگيري يك اراده جمعي
معطوف به گذار از سيطره غرب ميباشد.
جمعبندي و نتيجهگيري
مكتب قم به دليل ظهور تاريخي متأخرش ميتواند حاصل و برآيند همه مكاتب فقهي
پيش از خود باش��د و از اين روي ،ميتوان ظرفيت سياسي و مديريتي فعال شده در آن
را با برآيند ظرفيتهاي ديگر مكاتب فقهي برابر و يا حتي بيشتر از آنها دانس��ت .در
خصوص پيوند فقه و سياست در مكتب مذكور ،توجه به نكات كلي و نهايي ذيل ميتواند
حائز اهميت باشد:
 .1خاستگاه تاريخي شكلگيري مكتب قم سياس��ي بوده است .واقعيت اين است كه
حوزه علميه قم به تبع شكس��ت نهضت ديني مش��روطه ـ كه عالمان زيادي در آغاز و
تداوم آن نقش داشتند ـ و به منظور كنترل ديني جريان سياست در ايران تأسيس شد
و برخالف شهرتي كه مؤسس آن (آيتاهلل حاج ش��يخ عبدالكريم حائري يزدي) مبني
بر غيرسياس��ي بودن دارد ،وي بسيار سياس��ي بوده و مهمترين دليل بر اين ادعا ،خود
تأسيس حوزه علميه قم در عصر خفقان رضاشاهي ميباشد؛ حوزهاي كه يك خروجي
آن ،حضرت امام(ره) به عنوان سرآمد مجتهدان سياسي اين عصر ميباشد .اساساً آيتاهلل
حائري كه شاگردي مراجع تقليد بزرگ سياسي همچون ميرزاي بزرگ شيرازي رهبر
نهضت تنباكو ،ميرزا محمدتقي ش��يرازي رهبر انقالب عشرين عراق و آخوند خراساني
ال بيگانه با سلوك
رهبر نهضت مشروطه را در سابقه علمي خود دارد ،نميتواند راهي كام ً
آنها را طي كرده باشد .هر چند شرايط و زمانه وي به گونهاي بوده كه معظمله ،رويكرد

67
دوره سوم سال يازدهم شماره 37و  38پاييز و زمستان 92

مناسبات فقه و سياست در عصر مكتب قم

تقيه سياسي را براي نيل به اهداف ديني خود مناسبتر ديده و البته تجربه تاريخي نيز
رويكرد مذكور را تأييد كرده است.
 .2از آنجا كه مهمترين اتفاق سياس��ي قرن بيس��تم در جهان اس�لام ـ يعني اشغال
بيتالمقدس و اعالم وجود كش��وري غاصب به نام اس��رایيل ـ مقارن با عصر مكتب قم
اتفاق افتاده است ،مكتب قم نميتوانسته نسبت بدان بيتوجه باشد؛ به ویژه آنكه اتفاق
مذكور در شرايط تثبيت مكتب قم يعني در عصر زعامت آيتاهلل بروجردي صورت گرفته
است .ظهور اسرایيل و تهديد قدس شريف باعث شد تا هم در اهل سنت و هم در تشيع
شاهد شكلگيري و تقويت فقه تقريب مذاهب باش��يم .رويكردي تقريبي به فقه كه در
ابتدا بيشتر حالتي تاكتيكي داشته و مسبوق به ظهور يك دشمن مشترك براي همه
فرق عالم اسالمي بود ،در ادامه نه فقط به مثابه يك استراتژي مطرح شد ،بلكه دامنه آن
از مسئله فلسطين و قدس شريف بسيار فراتر رفته و ش��امل همه مسئلههاي مشترك
عالم اسالمي به ویژه مس��ائلي كه متوجه استكبار جهاني است ،ش��ده است .چنين به
نظر ميرس��د كه فقه تقريب امروزه از چنان ظرفيتي برخوردار است كه به ویژه در پرتو
خودآگاهي مذهبي ـ تاريخي مسلمانان به زودي قادر خواهد بود تا به عنوان مهمترين
منبع شرعي جنبشهاي اسالمي و با قطع نظر از انتساب اجزاي آن به مذهب يا مذاهب
خاص اسالمي فعال شود.
 .3مكتب قم در دوره زعامت حضرت امام(ره) ،به ویژه با پيروزي انقالب اسالمي ايران
توانست تا رؤياي ديرين جريان فقاهت شيعي مبني بر تأسيس نظام اسالمي را به واقعيت
تبديل كند .تأسيس نظام اسالمي در شرايطي صورت گرفت كه اوالً در پرتو جنبشهاي
اسالمي دو سده اخير در جهان اسالم و به ویژه در ايران عهد قاجار و پهلوي ،خودآگاهي
تاريخي ـ مذهبي عنص��ر ايراني چنان در جهت ضرورت زيس��ت ايمان��ي ،تحت لوای
مديريت فقهي فعال ش��ده كه بزرگترين و مهمترين پشتوانه اجتماعي جريان فقاهت
قرار گرفته است؛ ثانياً فقه سياسي شيعه به ویژه پس از نگارش رسايل فقه سياسي عصر
مشروطه از چنان كميت و كيفيتي برخوردار گش��ته كه براي پاسخگويي به مهمترين
ال پويا ميتواند عمل كند؛ ثالثاً رهبري
نيازهاي ديني ـ سياسي زمانهاش به صورت كام ً
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عقل بريده از وحي شكل گرفته است .ديني جامعه (حضرت ام��ام خميني)
1
در اين نظام ،اگر دين حضور هم داشته به تلفيقي شايس��ته از حكمت نظري،
باشد ،بالضروره بايد پس از عقل و در عرفان عملي 2و فقه سياس��ي 3دس��ت
خدمت آن باشد .اين در حالي است كه يازيده و توانسته تا ظرفيت اين هر سه
نظام سياسي واليت فقيه بر بنياد تلفيق شاخه علوم ديني را در خدمت مديريت
ويژهاي از عقل و وحي استوار گشته است .اجتماع فعال كند.
دو بنياد مذكور ،دو نوع نظام مديريتي را
 .4مكتب قم در آخرين تجربه فقهيـ
نتيجه داده است كه اصطالح ًا از يكي با سياس��ي خود در عهد زعامت آيتاهلل
عنوان الگوي مديريت علمي و از ديگري با خامنهاي ،توانسته است تا دغدغههاي
عنوان «الگوي مديريت فقهي» ياد ميشود فقه در حوزه مديريت اجتماع را از طريق
راهاندازي «جنبش نرمافزاري و نهضت
توليد علم ديني» تبديل به مسئلههاي علم كند و دوگانه مديريت فقهي ـ مديريت علمي
را از ميان بردارد و به وحدت برساند .آيتاهلل خامنهاي ـ برخالف حضرت امام(ره) كه بنا
به شرايط تأسيس نظام اسالمي ،در مديريت اجتماع ،رويكردي مونولوگ داشت ـ بنا به
اقتضاي شرايط تثبيت نظام اس�لامي ،براي مديريت اجتماع ،رويكردي ديالوگي اتخاذ
كرده و باعث شده تا كارشناسي علم در كارشناسي اجتهاد ضرب گردد و بيش از پيش،
قوت تئوري حكومت فقهي را رقم زند .به عبارت ديگر رويكرد ديالوگي فقه باعث شده
تا ضمن تحفظ بر مباني ديني انديشه ،زمينههاي تصرف ديني در حوزه علم فراهم آيد.
 .5هر چند حكومت اسالمي ،فراخترين بستر تحقق فقه اسالمي نبوده و تمدن اسالمي
در چنين جايگاهي قرار دارد ،بهرغم اين ،حكومت اسالمي بستري شده است تا فقه شيعه
از طريق درگير شدن با مسائل آن به تفصيل برسد .طرفه اينكه غرب نيز به مثابه غيريت
عالم اسالمي در عصر كنوني ،راه دور و درازي را پيموده و به ترتيب ،از معبر هنر ،فلسفه
و تكنولوژي خود را به تفصيل رسانده است .از اين روي ،طبيعي است كه فقه به تفصيل
رسيده در مقام مواجهه با غيريت در تمدن نشسته ،ظرفيتهاي بيشتري از خود را در
 .1اين شاخه از علوم اسالمي از زمان صفويه كه شيعه در هسته قدرت سياسي قرار گرفته ،توسط مالصدرا ،مال
علي نوري ،حكماي اربعه عهد قاجار (سبزواري ،زنوزي ،جلوه و قمشهاي) و حكماي عهد پهلوي (سيد كاظم عصار،
سيد ابوالحسن رفيعي ،عالمه طباطبايي ،حضرت امام و )...تا به امروز ادامه يافته است.
 .2اين شاخه از علوم اسالمي از اوايل عهد قاجار توسط سيد علي شوشتري ،مالحسينقلي همداني ،سيد احمد
كرباليي ،سيدعلي قاضي طباطبايي ،عالمه طباطبايي ،حضرت امام ،آيتاهلل بهجت و ...تا به امروز ادامه يافته است.
 .3اين ش��اخه از علوم اس�لامي از زمان صفويه توس��ط محقق كركي ،مالاحمد نراقي ،صاحب جواهر ،ميرزاي
شيرازي ،آقانجفي اصفهاني ،آيتاهلل بروجردي ،حضرت امام و ...تا به امروز ادامه يافته است.

حوزه سياست فعال كند .به ویژه اينكه پيچيدگيهاي ساحت تمدني به گونهاي است كه
حوزههاي سهگانه فرهنگ ،سياست و اقتصاد به شدت وابسته به يكديگر و تنيده در هم
هستند و اين امر باعث ميشود تا حتي مواجهه صرفاً فرهنگي يا اقتصادي با اين ساحت
پيچيده نيز بيتوجه به امر سياس��ت نباشد .از همين روس��ت كه بسياري از جنبههاي
فرهنگي و اقتصادي فقه شيعه نيز در عصر كنوني ،به صورت بسيار طبيعي ،بوي سياست
ميدهند .بيشك ،ظهور چنين وضعيت و شرايطي مقتضي گذار از «فقه فردي» به «فقه
حكومتي» و از «آيات عظام» به «آيات عظام نظام» 1ميباشد.
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مناسبات فقه و سياست در عصر مكتب قم

 .1بيش��ك ،گذار از آيات عظام به آيات عظام نظام به معني حكومتي شدن جريان فقاهت نبوده ،بلكه به معني
ضرب شدن دغدغهها و الزامات حكومت ديني در فرايند اجتهاد شيعي ميباشد و اين امر بيش از آنكه اعتباري
و دستوري باشد ،مقتضاي نحوه مواجهه جهان ش��يعي با جهان پيرامون (جهاني كه تشيع در ساخت آن دخالتي
نداشته) ميباشد .به عبارت ديگر ،جريان اجتهادي شيعه در چشمانداز خود يا بايد به مواجههاي حداقلي با جهان
پيرامونش بسنده كند كه در اين صورت ،احتمال حذف و حل ش��دن آن در جهان پيرامون باال خواهد بود يا بايد
به منظور تصرف حداكثري در جهان پيراموني به مواجههاي حداكثري با آن بينديشد و براي نيل به اين مقصود،
ظرفيتهاي حكومت و نظام سياسي اسالمي را به خدمت گيرد.

