
  

  

  

  

  

  

  

جدید ونسبت آن با اندیشۀ  سنت فکري سلطنت گیري شکل
 حکومت اسالمی در تاریخ معاصر ایران

  سجاد چیت فروش/ مجید بهستانی
)١٥٨-١٣٣(  

  

  چکیده
 پـس از مـشروطه، موجـب ظهـور و افـول گرفتـه  شرایط سیاسی ـ اجتمـاعی شـکل

؛ امـا آثـار عمیقـی در ایـن )تاریخچـه( جدیـدی گردیـد  مجدد سنت فکری سلطنت
رو رابطـۀ برآمـدن تـا برافتـادن آن بـا ظهـور   ؛ ازاین)پیشینه(زمینه تولید نشده است 

درنتیجـه، ). مـسئله(حکومت اسـالمی، مـورد کنکـاش جـدی قـرار نگرفتـه اسـت 
گیـری  ای موجـب شـکل  ه چه شرایط سیاسی ـ اجتمـاعیپرسش اصلی آن است ک

این سنت گردید؛ و ازسویی، شکست این سنت چگونه در برآمدن اندیشۀ حکومـت 
دالیلی همچـون   فرض است که این سنت فکری، به) سؤال(اسالمی اثرگذار بود؟ 

ناسازگاری با شرایط اجتماعی و وجود برخی ابهامات نظری، تـوان اسـتمرار نیافـت 
گرایی استفاده شـده  رو، که در آن از چهارچوب جماعت  در پژوهش پیش). ضیهفر(
ایــم کــه ایــن ســنت تنهــا در یــك مقطــع تــاریخی برخــوردار از   ، نــشان داده)روش(
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حال و به رغـم   بااین). هدف(فضیلت، خیر و دارای اصحاب خاص خود بوده است 
تـرین   از مهـم. ار شدشکست این سنت، آثار نظری آن در فضای فکری ایران ماندگ

، نیاز بـه شـرایط امنـی دارد )حتی درحد امور حسبه(جامانده از اجرای احکام   آثار به
 حضور سلطان،  رو با شکست اندیشه  آورد؛ ازاین که حکومتی مقتدر آن را فراهم می

بر   محور فراهم آمد که افزون های فقاهت تدریج شرایط برای مطرح شدن اندیشه  به
فقیه را متـولی والیـت بـر اجـرای آن   ه اجرای احکام اسالمی، شخص ولیاعتقاد ب

  ).یافته(دانست  می

  واژگان کلیدي
   و حکومت اسالمی سیاسی، سنت فکری، سلطنت جدید، امام خمینی اندیشۀ

  

  مقدمه
براینکـه در   شکست مشروطه و عدم موفقیت این نهضت در رسیدن به اهـداف خـود، افـزون

 تأثیرات فراونی درپـی داشـت، در حـوزۀ عمـل نیـز نتـایج چـشمگیری حوزۀ فکری و نظری

های فراوانی بود کـه ازسـوی  ها و ظلم ترین آنها، ایجاد ناامنی  همراه داشت که ازجمله مهم  به

. کـرد  حاکمان و برخی راهزنان محلی، زندگی مردم را در مناطق مختلـف ایـران تهدیـد مـی

ای بودند که آنها را از ایـن شـرایط سـخت   دنبال منجی  ها به رو، مردم برای رفع این ظلم  ازاین

دلیل، با آمدن رضاخان و اقدامات اولیۀ او برای ایجـاد امنیـت در کـشور،   این  به. نجات دهد

هـای فـراوان وی بـا  برخی مردم و از جمله علما، از وی استقبال کردند؛ اما درادامۀ مخالفت

ی بسته، موجب شد تا جامعـۀ ایرانـی آرزوی رفـتن مذهب و ایجاد فضای سیاسی و اجتماع

، به ایـن آرزوی خـود ١٣٢٠رضاشاه را در ذهن بپروراند و درنهایت با سقوط وی در شهریور 

حکومت رسـیدن محمدرضاشـاه و شـعار ایجـاد فـضای بـاز   پس از خروج وی و به. برسند

ای وابـسته بـه هـ تـرین آنهـا، جریـان  سیاسی، چند جریان فکـری رشـد کردنـد کـه از مهـم

  . بودند های چپ، لیبرال، سلطنت و حکومت اسالمی اندیشه

دهند برخالف جریانـات چـپ و لیبـرال، بـه جریـان  گرفته نشان می  های صورت بررسی

طور جـدی   طلب کمتر توجه شده است و پژوهشگران حوزۀ اندیشۀ سیاسی به  فکری سلطنت
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هـای  هایی بـسیار قـوی در اندیـشه ی که ریشهاین سنت فکر. اند  به بررسی و نقد آن پرداخته

ایرانی ـ اسالمی دارد، پس از تحوالت اجتماعی ایجادشده در دوران مشروطه، به محاق رفته 

بود؛ ولی با شکست مشروطه و ایجاد شرایط اجتماعی جدید، بار دیگر ازسوی اصحاب این 

بر ظهور مجدد این سنت، و درادامه، به شرایط اثرگذار . سنت، بازتعریف شد و به صحنه آمد

سیاسی برآمده از این سنت، به علل افول و شکست مجدد آن در دورۀ  پس از توضیح اندیشۀ 

  .اخیر اشاره خواهد شد

  چهارچوب نظري . 1
سـاختارهای «و » اندیـشۀ سـلطنت«هدف اصلی در این پـژوهش، نـشان دادن نـسبت بـین

گیـری  ثیر شکـست ایـن سـنت بـر شـکلتأ«، و درنهایت »اجتماعی و سیاسی اثرگذار بر آن

هایی که هدف اصلی خـود را  ترین چهارچوب  یکی از مهم. است» اندیشۀ حکومت اسالمی

نظریۀ فلسفی و روشی . است» گرایی جماعت«فهم نسبت فکر و شرایط اجتماعی قرار داده، 

ط بر های مسل های سنتی در علوم سیاسی، و یکی از رهیافت گرایی، ازجمله رهیافت جماعت

 )٥٣: ١٣٨٤مارش و استوکر، (مشاجرات دهۀ هفتاد میالدی در نظریۀ سیاسی هنجاری بوده است 

که طی بیش از دو دهۀ گذشته، در تالش بوده است با ارجـاع بـه سـنت فلـسفی کالسـیك، 

هـای نظـری و روشـی فـراهم  ترین پرسـش قبولی برای برخی از مهم  های روشن و قابل پاسخ

بـرد کـه آن را از دیگـر   شناسی خاصی بهـره مـی شناسی و معرفت  روشاین مکتب، از. سازد

رسـد کاربـست آن در تحلیـل  نظـر مـی  کنـد و بـه  رویکردهای تحلیلی و فکری متمـایز مـی

هـا عرضـه کـرده،  های متفاوتی از دیگـر نظریـه های فکری سیاسی ایران معاصر، داده نظریه

  :شود های این رهیافت اشاره می فرض ن پیشتری درادامه، به مهم. روایتی مجزا ارائه کند

ای از اجتماعات وجود دارد که هر کدام از مکانیزم تفـسیری و  ای، شبکه در هر جامعه. ١

فلسفی خاص، یعنی چرخۀ تأمل و تفـسیر خویـشتن، جامعـه و جهـان ـ کـه سـنت نامیـده 

صی از هستی ترین عنصر یك اجتماع است که روایت خا  سنت، مهم. شود ـ برخوردارند می

  یابد؛ کند و صور آن، در قالب نهادهای اجتماعی و سیاسی تجسم می در جهان عرضه می
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در مرکز این نظریه است که » سنت«و ) ١٧٧٠متولد  (1جامعه، هستۀ نظریات هگلی. ٢

میرد؛ بلکه ممکن است به کما بـرود و در لحظـۀ تـاریخی  زوال و ترقی دارد، ولی هرگز نمی
ُ

ها داریم که در کنار یکـدیگر  ای از سنت ای، شبکه در هر جامعه. سربرآوردخاص، بار دیگر 

  کنند و زایش، سایش و فرسایش دارند؛ زندگی می

هـایی سـعی در غلبـه بـر  هر سنت، از عقالنیتـی برخـوردار اسـت کـه بـا خالقیـت. ٣

  شود؛ های احتمالی دارد و مانع از فروپاشی خود می بحران

ارگرایی اعتقادی ندارنـد و معتقـد بـه جبرهـای تـاریخی نیـز جماعت گرایان به ساخت. ٤

دهـد، لزومـا آن نیـست کـه بایـد رخ  گویند آنچه در جامعۀ انسانی رخ می نیستند؛ بلکه می
ً

  ).٨: ١٣٨٨عباسی، (ای دیگر نیز اتفاق افتد  گونه  تواند به داد؛ بلکه می می

دلیـل،   همین  به. گیرد در این مکتب، تفکرات اجتماعی نیز در یک سنت خاص شکل می

هـا نیـز تنهـا از  جهان، تنها از طریق این چهارچوب معنابخش بوده، و دسترسی به واقعیت«

 .(Macintyre, 1981: 87)  »باشـد پذیر مـی ها و عقالنیت برخاسته از آنها امکان طریق این سنت

شـود؛  خته میهای دیگر شنا  ِهای خاص خود، از سنت ها براساس مؤلفه ین سنتاهر یک از 

 .ترین مفاهیم برسازندۀ هر سنت، خیر درونی، بیرونی و فضیلت است  ازجمله مهم
ازجملـه مفـاهیمی اسـت کـه متـأثر از فلـسفۀ ارسـطویی در اندیـشۀ » خیر« :خیر )الف

در این اندیشۀ هر سنت براساس روایت خاصی که از هستی . گرایان وارد شده است جماعت

کنـد و کمـال    خاصی را برای اصحاب و پیروان خود تعریف میِدارد، خیر و جهان عرضه می

از دو نـوع خیـر ) ١٩٢٩متولـد  (2نکتۀ مهم آنکه مک اینتایر. داند خود را پیشبرد این خیر می

  :دارد وی در توضیح تفاوت این دو، بیان می. آورد میان می  درونی و بیرونی سخن به

و دارایی افراد محسوب شده و وقتی خیرهای بیرونی حاصل شدند، جزو اموال 
بــه هــر میــزان کــسی بیــشتر از آنهــا تــصاحب کنــد، بــرای دیگــران کمتــر بــاقی 

عنوان اهـداف رقابـت توصـیف کـرد کـه در   توان آنها را به درنتیجه، می. ماند می

                                                       
1. Hegel. 
2. MacIntyre. 
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هـایی از ایـن نـوع  شـهرت، ثـروت و مقـام، مثـال. آن، بازنده و برنده وجود دارد
انـد، ولـی  ی درونی، گرچه محصول رقابت در کمالهستند؛ اما در مورد خیرها

کنندگان یك جماعـت خـاص   ًدستیابی به آنها اساسا خیری برای همۀ مشارکت
  ).٧٨: ١٣٨٤بهشتی، (. دربردارد

دلیل   استکه به» فضیلت«یکی دیگر از مفاهیم بنیادین سنت فکری سلطنت،  :فضیلت) ب

پـردازان  در ایـن رابطـه، یکـی از نظریـه. دگیرنـ  اهمیت، مفاهیم دیگر نیز حول آن شکل مـی

َفضیلت را کیفیت انسانی مکتسبی می«گرا،  جماعت کارگیری آن به ما   مندی و به داند که بهره ُ

نحو مـؤثری مـا را   دهد تا به خیرهای درونی رفتار دست یابیم؛ و فقدان آن به این امکان را می

  ).١٦٠: همان(زد سا از دستیابی به هر یک از این خیرها محروم می

   جدید اجتماعی ظهور سنت سلطنت شرایط . 2
ای از شـرایط خـاص اجتمـاعی  دلیل مجموعـه  در مقدمۀ پژوهش اشاره شد که هر سنت، به

که   ای گونه  سنت فکری سلطنت نیز از این مسئله مبرا نیست؛ به. کند  گیرد و رشد می  شکل می

ِن بعد از مشروطه، موجبات ظهور مجـدد آن را برخی شرایط اجتماعی در ایرا: توان گفت می

  .فراهم آورد

  نیاز به امنیت، یکی از دالیل رشد سنت سلطنت جدید . 1ـ2
انـد، نبـود امنیـت و ثبـات   پردازان تاریخ معاصر همگی بر آن متفق   مسائلی که نظریه ازجمله

ه ایـن تـرین دالیلـی کـ از مهـم. خواهـان اسـت سیاسی پس از شکست مشروطه و مشروطه

در . کرد، حملۀ کشورهای متفق به ایران پس از جنگ جهانی اول است  ثباتی را تشدید می بی

سالی فراوان بر ایران حاکم شـده بـود، مـردم فراتـر از مباحـث  این دوره، که قحطی و خشک

رو،  ازایـن. دنبال حل مسائل و مشکالت اقتصادی و امنیتی خود بودند  به... آزادی، مجلس و

حـسین فردوسـت . ه دنبال فرد مقتدری بودند که آنها را از این وضعیت خـارج کنـدهمگی ب

  :دارد باره چنین بیان می  با بررسی شرایط این مقطع تاریخی، دراین) ١٢٩٦متولد (
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ـــالی ـــه  درح ـــی و منطق ـــشاشات محل ـــعۀ اغت ـــه توس ـــری ک ـــای  ای و خودس ه
هــای  قــدرتهــای روحــانیون در پیونــد بــا نقــش  الطــوایفی و خودمــداری ملــوک

طـرزی مهلـک   های داخلی فروپاشـی تمامیـت ارضـی ایـران را بـه بیگانه، زمینه
راه یک منجی بودند تا به نجـات   به  دوستان ایران چشم  فراهم ساخته بود، میهن

ایران کمـر همـت بـسته و بـا ایجـاد یـک مرکزیـت توانـا و قدرتمنـد، اسـتقالل و 
در قالـب رضـاخان میـرپنج ظهـور این منجی، . موجودیت ایران را دوام بخشند

کننـدۀ اسـتقالل و   بخش ملـت ایـران و تـأمین منزلۀ رهایی  کرد و نقش خود را به
  ).١٦٠: ١٣٧٠فردوست، (تمامیت ارضی آنان ایفا کرد 

بر فردوست، یکی دیگر از پژوهشگران تاریخ معاصر با اشاره به شرایط اجتماعی و   افزون

  : دارد وضیح شرایط آن مقطع تاریخی بیان میسیاسی بسیار سخت این دوره، در ت

رجال کارآمد از بین برداشـته ! در آن دوره، قطعات زرخیز مملکت از دست رفته
تکلیفـی سراسـر  بـی! شده، دست تعرض به نوامیس عمـومی و خـصوصی دراز

کــس خــود را مالــک مــال و جــان، عــرض و نــاموس  هــیچ! مملکــت را فراگرفتــه
ــد نمــی ــهتــشکیالت دولتــی ! دان ــه  ب ــه! هــم ریخت ــه  قــوای عمــومی ب  هــم ریخت

  ).١٦: ١٣٥٥طهماسبی، (

کـه در   ای گونـه  این نوع نگاه، حتی در ذهن روشنفکران این دوره نیز نفـوذ کـرده بـود؛ بـه

کید بر ایده ای همچـون   های سیاسـی جریان انقالب مشروطه، جامعهۀ روشنفکران ایران با تأ

 خواهان اصالحات و رفع استبداد مطلقه بود و اعطـای ناسیونالیسم، لیبرالیسم و دموکراسی،

گونـه  نگاهی ضعیف و حیرت های برابر به مردم را همراه با نیم آزادی، حقوقی عرفی و فرصت

سـوی   ایرانـی و بـسترساز حرکـت بـه گـشایی از مـشکالت جامعـۀ به ایران باستان، رمز گره

  :شمرد؛ اما اصالحات حقیقی برمی

الملــل اول،  ناشــی از کــارکرد تجدداندیــشی، جنــگ بــینهــای  بــا بــروز ناکــامی
تـدریج  هـای پـس از انقـالب، بـه ثبـاتی، فقـر و هرجـومرج در سـال ناامنی، بـی

هـای  های تجدد پدید آمد که شـاخص های تغییر و دگراندیشی در اندیشه زمینه
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گرایانـۀ ملـی همـراه بـا   کاران و جهش احساسات باسـتان آن، تمایل به محافظه
بـود ) انگلـیس و روسـیه(گـر در ایـران  های استعماری مداخلـه از قدرتبیزاری 

  ).١٥٤ ـ١٥٣: ١٣٨٥آصف، (

   جدید  سنت سلطنت عنوان بستر ایدة  تمرکزگرایی دولت مدرن به. 2ـ2
نـوعی معلـول شـرایط  دهی به دولت اثرگذار بوده و خود بـه یکی دیگر از دالیلی که در شکل

) رضـاخان(یژه به تمرکزگرایی، و درنهایـت اقتـدار پادشـاه عدم امنیت در کشور بود، توجه و

کوشـد علـل   کسروی کـه بـا بـازخوانی تـاریخی شـرایط ایـران پـس از انقـالب مـی. است

  :کند باره اشاره می  گیری این ذهنیت را توضیح دهد، دراین شکل

دلیـل ضـعف شـدید دولـت مرکـزی و عـدم پایـداری   بعد از انقالب مشروطه، بـه
رسـید، و نیـز مـداخالت  ، کـه عمـر برخـی از آنهـا بـه دو مـاه هـم نمـیها کابینه

هـا بـه مجلـس دوم و  بیگانگان در امور داخلی ایران، ازجملـه اولتیمـاتیوم روس
اخراج مورگان شوستر آمریکایی، ناامنی و شـورش ایـاالت و خـوانین محلـی، و 

ــسامانی اوضــاع اقتــصادی و اجتمــاعی کــ شور فعالیــت دزدان و غــارتگران، ناب
جایی رسیده بود کـه حکومـت مرکـزی، بیـرون از تهـران، قـدرتی نداشـت؛ و  به

 شـمالی و جنـوبی ـ کـه ایـران را بـه دو  ازحد دو همـسایۀ  همچنین دخالت بیش
ًمنطقۀ نفوذ تقسیم کرده بودند ـ عمال استقالل و حاکمیت ملـی ایـران را نقـض 

  ).٦٢٧: ١٣٧٠کسروی، (کرده بود 

هـای خـاص،  گیری این اندیشه نیز بعدها برخـی روزنامـه یت و شکلِ تولید ذهن در زمینۀ

هـای  همچون شفق و کاوه، بسیار اثرگذار بودند؛ برای مثال، روزنامۀ شفق در یکی از شـماره

عنوان یک اصل مهم برای پیشرفت کـشور مطـرح کـرد و   خود، نیاز به یک پادشاه مقتدر را به

  :چنین بیان نمود

. و باعظمت اسـت کـه مرکـز آن توانـا و باعظمـت باشـدیک مملکت، وقتی قادر 
کند، خواه مرکـز مملکـت در تحـت ادارۀ یـک سـلطان مـستبد بـوده  فرقی نمی
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تمـام مـصلحین بـزرگ، .  قـانون و مجلـس حکومـت نمایـد باشد یا اینکه در قوۀ
رحمی تمام، سرجنبانان اجتمـاعی  اند که با کمال قساوت و بی اشخاصی بوده

و در اطراف مملکت هـر نفـوذی را غیـر از نفـوذ مـأمورین مرکـز را لگدمال کرده 
لـوئی چهـاردهم، بناپـارت، بیـسمارک، نادرشـاه افـشار ... انـد محو و نابود کرده

، همه مردانی بودند که برای تمرکز دادن قوای مملکت و بالنتیجـه عظمـت ...و
هـای زیـادی ریختـه و هـر ادنـی حرکتـی را در اطـراف  بخشیدن به ملت، خـون

بالنتیجه، چـون قـوای مملکـت متمرکـز و اقتـدارات ... اند مملکت نابود ساخته
ْجامعه در یک دست قرار گیرد، آن مملکت بزرگ، و در آن صحنه از تاریخ ملـت، 

 ).٤: ١٣٤١، شفق بزرگ(شود  آثار عظمت و توانایی مشاهده می

بـال رهبـر واحـدی دن   این دوره به ِدهد که دولت متمرکزشدۀ مجموع این سخنان نشان می

هـا و وظـایف  داد کـه کـارویژه گیری دولتی مدرن مـی این امر خود نشان از شکل. گشت می

حـال، نکتـۀ مهـم در بـاب ارتبـاط دولـت بـا   بـااین. نمود جدیدی نیز برای خود تعریف می

گیـری دولـت مـدرن،  سلطنت جدید آن بود که استبداد شاهان ایرانی در دوران پیش از شکل

که استبداد رضاشاه، بر قدرت مجلـس    بر نهادهایی همچون مجلس بود؛ درحالیبدون تکیه

شـد؛ مجلـسی کـه مطـابق قـانون اساسـی مـشروطه، بـه  عنوان نهاد سیاسی مدرن بنا می به

ساز سیاسی تبدیل شده بود؛ زیرا قـدرت ایـن شـاهان، بیـشتر مـدیون  ترین نهاد تصمیم مهم

طور عمده   که منبع قدرت رضاشاه، به  د؛ درحالیموفقیت شخصی و قدرت جهانگیری آنها بو

پایگـاه ) رضاشـاه(ازسویی، استبداد وی . ای بود که توسط مجلس پدید آمد  تمهیدات قانونی

پایگـاه اجتمـاعی . اجتماعی خاصی داشت که با پایگاه ایلـی اسـتبداد سـنتی متفـاوت بـود

ب مـشروطه بـود کـه از نظـم استبداد رضاشاه، روشنفکران و تجددگرایان سرخورده از انقـال

 ).٢٠٢ــ٢٠١: ١٣٨٥قنبـری، (ومرج و ناآرامی پـس از انقـالب، بریدنـد   دلیل هرج  دموکراتیک، به

دهد که حتـی اگـر جمهوریـت رضـاخانی ـ کـه در ایـن مقطـع  بررسی این شرایط نشان می

مل رسید، در ع دارن و مخالفان خاص خود را داشت ـ به موفقیت می  تاریخی مطرح و طرف

رو، روشنفکران معتقد به جمهوریت رضاخانی نیـز  ازاین. تفاوت چندانی با سلطنت نداشت
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عمـل ) در قالب سلطنت و جمهوریـت(پردازان اصلی استبداد و دولت مطلقه  در مقام نظریه

های اقتصادی ایـران، معتقـد بـه تأسـیس  اکبر داور در باب برنامه علی«برای نمونه، . نمودند

داری و حمل و نقـل   های صنعت، کشاورزی، دام  متعددی بود که در زمینههای دولتی شرکت

  ).٢٧٣: ١٣٦٩عاقلی، (فعالیت داشتند 

  ر در سنت فکري سلطنت جدیدیفضیلت و خ. 3
دهد که اصحاب این سنت در راستای رسیدن بـه خیـر   نشان می بررسی سنت سلطنت )الف

تحقیـق بیـشتر در . انـد  اد ترسـیم کـرده، فضایلی برای جامعـه و افـر)تکامل انسانی(درونی 

دهد که در این اندیشه، اجـرای احکـام اسـالمی در  های اصحاب این سنت نشان می اندیشه

آید؛ چراکه در نظر اصحاب این جماعـت،  شمار می  ترین فضیلت به قالب امور حسبیه، مهم

را فـراهم اجرای احکام اسالمی و شرعی، زمینـۀ تکامـل انـسانی و سـعادت اخـروی مـردم 

ــی ــری، . آورد م ــنت فک ــن س ــه ای ــد ب ــحاب معتق ــسبیه«اص ــواردی » ح ــه م ــدود ب را مح

گرفتن خمس و «یا » َتصرف در مال یتیم در وقتی که جد یا وصی پدر نداشته باشد«همچون

  .رفت شمار می  دانستند که وظیفۀ فقها به می» زکات

حدی است کـه    بهاجرای محدود احکام و حدود شرعی توسط فقیه در این سنت فکری،

کننـد   حتی برخی از اصحاب این سنت، در اجرای احکام حسبیه توسط فقیه نیز تشکیک می

برای نمونه، سیداحمد . پذیرند و پذیرش محدود آن را با دالیل عقلی، و نه فقهی و روایی، می

دهد کـه اجـرای حـدود شـرعی، بـرای  خوانساری پس از تشکیک در این مورد، توضیح می

َی از انتشار مفاسد و محرمات جلوگیر باشد؛ امری که لزوما از سـوی شـارع  می) و نه بیشتر(ُ
ً

  ).٤١١: ٥، ج ١٣٥٣خوانساری، (به فقیه سپرده نشده است 

داد که این جماعت نیز هدف  های اصحاب این سنت فکری نشان می بررسی اندیشه) ب

ونـه، یکـی از اصـحاب مهـم و برای نم.  است خود را سعادت و تکامل غایی انسان قرار داده

  :داشت اثرگذار این سنت، در این باره چنین بیان می
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آدم و رسـیدن اوسـت بـه اوج  غرض از خلقـت ایـن عـالم، تکمیـل و ترقـی بنـی
مقامات دنیویه و اخرویه؛ چه آنکه واضح است که در میانـۀ مخلوقـات، آنکـه بـر 

نمـودن از مکنونـات همه امتیاز برتری دارد، از حیـث اسـتعداد بـرای اسـتفاده 
عالم، غیر انسان نتواند بود؛ چـه بـرای تحـصیالت مادیـه، چـه بـرای تکمـیالت 

رقـم انعکاسـی   گونـه نقـشی و همـه  روحیۀ ادبیه؛ و آن لوح صافی که قابل همـه
  ).٣٤٨: ١٣٨٠استادی، (تواند بود جز انسان نخواهد بود 

دیـد بـر محـور تفکیـک شـرع و  اصلی نظریۀ سلطنت ج آید هستۀ نظر می  که به  ازآنجایی

تـوان  را می) یا مردم یا حتی فساق آنها( قرار گرفته است، قدرت و حکومت به سلطان 1ُعرف

اصحاب این سنت، ابتدا شأن فقها را به حوزهۀ . عنوان خیر بیرونی این سنت در نظر گرفت به

اجـرای حـدود، افتـا، الشرایط،  شأن فقیه جامع«: دارند کنند و بیان می  افتا و قضا محدود می

این کجا و تصدی حفـظ مرزهـای مـسلمانان از . قضاوت و والیت بر غایبان و قاصران است

» تجاوز فاسقان و کافران و ادارۀ امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطۀ کافران از ایشان کجا
که انجام رو، در باب امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه، معتقد بودند   ازاین).٩٤١: ق١٤١٣اراکی، (

الید است و بدون ایـشان، نظـام معیـشت   این امور مهم، متوقف بر وجود افراد مقتدر مبسوط

حفظ اساس اسـالم و ادارۀ امـور (این تکلیف . گردد ومرج می  انسانی مختل شده، اسیر هرج

هرکس که قدرت «، اختصاص به صنف خاص و طایفۀ مخصوصی ندارد؛ )معاش مسلمانان

رو این سنت، بـدون در    ازاین).٩٣٢: همـان(» شود ا دارد، مکلف محسوب میانجام این امور ر

کید دارد که در امور عامه، غیرفقیه نیز حـق حـضور و دخالـت  نظر داشتن نظارت شرعی، تأ

  ).٩٩: ٤، ج ١٣٥٣خوانساری، (دارد 

شـکل صـحیح و   ِکه فضیلت اصلی سنت اجرای احکام اسالمی به  حال و ازآنجایی  بااین

گیـرد، بایـد  برعهده می) در مقام مجری خیر بیرونی(ل است، هر گروهی که این امور را کام

                                                       
 مـسائلی  مسئله تفکیک عرف و شرع ـ که نتیجۀ عملی آن، نزدیکی به رویکردهای سکوالر دینـی اسـت ـ ازجملـه. ١

درادامـۀ همـین پـژوهش نیـز . انـد شتهبوده که همواره اندیشمندان معتقد به حکومت اسالمی بر آن نقد جدی دا
  .گردد شود که یکی از دالیل شکست سنت سلطنت شیعی نیز به این مسئله بازمی توضیح داده می
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هـای  الله اراکی با انجمن   آیت١٣٤١در این راستا بود که در سال . از امور شرعی تجاوز نکند

  .دلیل عدم مشروعیت آن، مخالفت نموده است  ایالتی و والیتی شاه، به

بازتفسیر سلطنت شیعی در دورۀ پسامـشروطه، بـا اینکـه دهد که در  این مسئله نشان می

زدایـی،  ایـن قداسـت. مشروعیت دولت و سـلطنت حفـظ شـد، قداسـت آن کـاهش یافـت

های ایـن امـر را  یکی از نمونه. وضوح در عملکرد و کنش اصحاب این سنت نمایان است به

  بـرای .  کـردتوان در عدم همراهی این علما با سـلطان در برخـی مـوارد خـاص مـشاهده می

گذاری رضاشاه، برخالف سنت تاریخی ایران کـه علمـا  الله حائری در جشن تاج  مثال، آیت

در کنــار تخــت پادشــاهی حــضور داشــتند، شــرکت نکــرد و باآنکــه آقانوراللــه اصــفهانی، 

جمعه خوئی در کاخ گلستان حضور داشتند و اصفهانی و نائینی   زاده خراسانی و امام  الله  آیت

از ارسال پیـام تبریـک امتنـاع کـرد ) آیت حائری(بریک فرستادند، مرجعیت تامۀ ایران پیام ت

  ).٨٤: ١٣٧٨فیاضی، (

  اندیشۀ سیاسی سنت فکري سلطنت جدید. 4
اشـکال   های مختلـف بـه داری است، اما در دوره اگرچه سلطنت شیعی در ایران جریان دامنه

اجتماعی ایـران پسامـشروطه نـشان  –بررسی وضعیت سیاسی . گوناگونی نمایان شده است

های خـود تغییراتـی  دهد که اندیشۀ سیاسی این سنت نیز با حفظ کلیات، در برخی مؤلفه می

هـایی  در این قسمت و برای فهم اندیشۀ سیاسی این سـنت، بـه توضـیح مؤلفـه. داشته است

  . د شدهمچون نحوۀ دخالت فقیه، توجه به عدول مؤمنین و نحوۀ اجرای حدود اشاره خواه

  سنت سلطنت جدید معاصر و فضیلتِ اجراي احکام شرعی. 1ـ4
اصـحاب . های مهـم اسـت  جدید، از اولویت اجرای احکام شرعی در سنت فکری سلطنت

هـای اصـلی بـوده، و  این سنت معتقد بودند که اجرای احکام در جامعۀ اسالمی، از اولویت

نتیجـۀ توجـه بـه ایـن امـر را . اسـتوظیفۀ علما و فقها نظارت بر اجرای صحیح ایـن امـور 

های اصحاب این سنت به مسائلی همچون انقـالب سـفید شـاه  توان در واکنش خوبی می به
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را مخـالف بـا  الله سیداحمد خوانساری ـ که مفاد این الیحـه   که آیت  ای گونه  مشاهده کرد؛ به

  :دانست ـ در باب آن چنین بیان داشت شرع می

جـویی افتـاده و  م، طبق وظیفۀ شـرعی بـه فکـر چـارهعموم علما و مراجع محتر
اند و منتظرند هرچه زودتر اولیای امور  زبان نصیحت، مذاکرات الزمه را نموده  به

البته مردم را از جریان ماوقع مطلـع . به نظریات خیرخواهانۀ آقایان توجه کنند
د کنند و اطمینان داشته باشند که مقامات روحـانی بـه وظیفـۀ شـرعی خـو می

  ).٥٨: ٢، ج ١٣٧٤، اسناد انقالب اسالمی(عمل خواهند کرد 

  : چراکه در نگاه وی

  هـایی کـه بـرخالف شـرع مقـدس باشـد، حـرام، و شـرکت در  نامـه کلیۀ تصویب
آنها، شـرکت در امـر حـرام و درحکـم مبـارزه بـا امـام زمـان ـ اروحنـا لـه الفـدا ـ 

شـود؛  می حـالل نمـینامـه و آرای عمـو باشد؛ و محرمات الهیـه بـه تـصویب می
خوانـساری، ( حالل محمد حالل الی یوم القیامه و حرامه حرام الـی یـوم القیامـه

  ) ٥٩: ٤، ج ١٣٥٣

این نوع نگاه به احکام اسالمی موجب شده بود تا اصحاب این سنت فکری برای اجـرای 

مبنـایی   صورت  بپردازند و به) عنوان حاکم اسالمی  به(وگو با سلطان  احکام اسالمی، به گفت

یکی از پژوهشگران حوزۀ تاریخ با بررسی ایـن مـسئله بیـان . و اساسی با آن مخالفت نکنند

  :دارد می

شود در روابط میـان علمـا و سـالطین،  در بسیاری از ادوار تاریخی مشاهده می
البتـه [چنین حـالتی . ًهای بعضا مصلحتی وجود داشته است تمجید و ستایش

هم برداشتن   شود و مقصود از آن له حائری مشاهده میال  در سیرۀ آیت] ندرت به
 میان او و رضاشاه،  رو، رابطۀ ازاین. نفع اسالم و مسلمین بوده است  هایی به قدم

  ).٢٤١: ١٣٧٦منش،   بصیرت(در ظاهر براساس احترام متقابل بود 



  ١٤٥      جدید ونسبت آن با اندیشۀ حکومت اسالمی در تاریخ معاصر ایران سنت فکری سلطنت گیری شکل

   جدید مجري خیر بیرونی و فضیلت در سنت سلطنت. 2ـ4
ترین امور حسبیه را اجرای حدود و افتا   مهم  خود، ازجملهالمکاسبکتاب الله اراکی در   آیت

نظـر ایـشان،   بـه. کند؛ امـا غیـر ایـن را نـه داند و اجرا و نظارت بر آن را به فقها محول می  می

اختیارات فقها ربطی به حفظ مملکت و حفظ مرزها ندارد؛ بلکه اینها جزء وظایف عمـومی 

مردم نیاز بـه . هرحال  به. ر معاش هم جزء وظایف عمومی استعنوان مثال، ادارۀ ام به. است

حفـظ . اینها کار فقیـه نیـست. حکومتی دارند که از جهات مختلف زندگی آنها را تأمین کند

 و قـدر متـیقن را قـسم اول  ایـشان اینهـا را تفکیـک کـرده. کیان جامعه، ربطی به فقیه نـدارد

  الله حائری نیز پـیش از وی، امـور حـسبیه را محـدود    آیت).٩٤: ٢ق، ج ١٤١٣اراکی، (اند  دانسته

  طور حفظ اموال غیـب و قـصر کـرده و معتقـد بـود کـه  به قضاوت و اجرای حدود، و همین

در این امور باید به فقهـا مراجعـه کـرد؛ ولـی امـر ادارۀ حکومـت را از مـصادیق ایـن دلیـل 

  1.دانند نمی

 به گسترش امور حسبیه به مسائل سیاسـی ترین ادلهۀ معتقدان وی با بررسی یکی از مهم

وی با بازتفسیر یکـی از . داند و حکومتی، امور حسبه را از قضاوت و اجرای حدود فراتر نمی

َو أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلـی رواة حـدیثنا «ترین ادلۀ این گروه، یعنی روایت  مهم َ
ِ ِ

َ
ِ ِ

َ َّ َُ ْ َ ََ ْ ْ
ِ

َ
ِ

ُ َ
ِ

َ ُ ُ
ِ

َ

ِفإنهم حجتی 
َّ ُ ْ ُ َّ

ِ
َ

ِعلیکم و أنا حجة الله
َّ َُ َّ ُ ََ َ َ ْ ُ ترین ایراد وارد بر این دلیـل،  مهم«: دارد ، چنین بیان می»ْ

هـای  بر ضعف سندی، آن است که متن سؤاالت سائل در دسترس نیست و تنها پاسـخ  افزون

جعـل والیـت عـام «بنـابراین، اسـتفادۀ  .)٤١٢: ٥، ج ١٣٥٣خوانساری، (حضرت نقل شده است 

ُلعدم معلومیة المراد مـن الحـوداث الحتمـال کـون «. محل ایراد است»  روایتکردن از این
ِ

سـازد کـه سـائل، التفـات بـه  الالم العهد فی کالم السائل؛ ذهن را به این گزاره رهنمون مـی

  ).همان (ِمسائل جزئی و فقهی در حال جریان را داشته و عنایتی به آینده نداشته است

 خـود، امـوری کتـاب المکاسـبفقیه در   ف وظایف برای ولیالله اراکی نیز در تعری  آیت

  :دارد کند و چنین بیان می  فراتر از حسبه را از اختیار فقیه خارج می

                                                       
  .http://matareh.blogfa.comسایت مطارح، . ٢
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دلیل معتبری بر اختصاص تکلیف ادارۀ جامعه در زمـان غیبـت بـه حکـام شـرع و فقهـا 

ن، قـدر  و نائبان ایـشان در دسـت نیـست؛ و فقیهـاعنوان منصوب از جانب امام عصر به

اگر غیرفقیهان از عهدهۀ این امور برآیند، مانعی . شوند ِمتیقن تصدی این امور محسوب نمی

  ).١٦: ٢ق، ج ١٤١٥اراکی،  (از تعیین این تکلیف بر ایشان نیست

 مهم در این باب آن است که عدم واگذاری قدرت و حکومت به فقیه، به آن معنا بود  نکتۀ

دست بگیرند؛ اما اینکـه   توانند این امور را به  مؤمنین، میکه هرکس، ازجمله سلطان و عدول

یک اولویت بیشتری دارد، از مسائلی بود که در این دورۀ تاریخی مـورد نقـد و بررسـی  کدام 

سوی عدول مـؤمنین  رسد پس از نهضت مشروطه، این گرایش بیشتر به نظر می  به. قرار گرفت

  .وق داده شدهای سیاسی س گیری و حضور مردم در تصمیم

  افول سنت فکري سلطنت جدید .5
هـایی شـد کـه  های اولیه، درادامه دچـار بحـران رغم موفقیت  سنت فکری سلطنت جدید، به

مجموعا مشروعیت آن را به چالش می
ً

) داخلـی و خـارجی(ها   درادامه، به این بحران. کشید  

  .شود اشاره می

  هاي بیرونی بحران. 1ـ5
 هایی سنت سلطنت جدید، توضیح داده شد که این سنت فکری در توضیح فضیلت و خیرن

دنبال ایجاد نظم اجتماعی و درنهایت، اجرای احکام و حـدود شـرعی در جامعـه    فقهی به–

رو عـدول از ایـن هـسته،   داد؛ ازایـن این امر، هستۀ اصلی ایـن سـنت را تـشکیل مـی. است

توضیح اندیشۀ سیاسی ایـن سـنت بیـان دیگر، در   کشد؛ ازسوی  چالش می  موجودیت آن را به

 خود را حفظ حقوق شاه و مـردم از طریـق واسـط  شد که علمای معتقد به این نظریه، وظیفۀ

  :که  ای گونه  دانستند؛ به قرار گرفتن بین آنها می

داده  الله حائری وساطت بین حکومت و مردم را انجام مـی  سندی در دست است که آیت

بـر   الله حائری اسـت بـه فـردی جدیداالسـالم کـه در آن عـالوه  آیتاین سند، جوابیۀ . است



  ١٤٧      جدید ونسبت آن با اندیشۀ حکومت اسالمی در تاریخ معاصر ایران سنت فکری سلطنت گیری شکل

گاهی و چگونگی عمل به قـوانین اسـالم،  معرفی وی به یکی از علمای مورد اعتماد جهت آ

که از رؤسـای ) اولی  خان آق  الله  فرج(خان   الله  مشکل شغلی وی را با سفارش به سرتیپ فرج

  ).٨١: ١٣٧٨ضی، فیا(اند  نظامی دولت بود، حل نموده

  : گونه روابط موجب شده بود این

رغـم مخالفـت  های رضاخان، علی الله حائری با بسیاری از اعمال و فعالیت  آیت
که حتی قانون نظام اجباری   ای گونه  اکثر علمای ایران، همراهی نشان دهد؛ به

مت شیخ خـد  شیخ را برنینگیخت، بلکه حاج  تنها مخالفت حاج  نه] رضاخان[آن 
منظور پاسداری از موجودیت مرزهای یک کشور اسـالمی،   وظیفۀ عمومی را به 

  ). ١٦٨: ١٣٧٢شکیب، (ای واجب دانست  وظیفه

هـای  ویژه بعد از فعالیـت  این وضعیت، به. شدت تضعیف شد اما در ادامه، این ارتباط به

پوشـش مـردم، سـازی  برای نمونه، در قضیۀ یکسان. اوج خود رسید  ضدمذهبی رضاخان، به

بسیاری از علما از پوشـیدن لبـاس روحانیـت محـروم شـدند کـه ازجملـۀ آنهـا سـیداحمد 

هـا ارتبـاط  توانستند با پهلوی بالطبع با این وضعیت، اصحاب این سنت نمی. خوانساری بود

با معرفـی اسـتثناهایی کـه ) ١٢٨٦متولد (الله حسین بدال   آیت. کامل و مناسبی داشته باشند

ــه پ ــادر ب ــیق ــان م ــد، بی ــت بودن ــاس روحانی ــیدن لب ــی «: دارد وش ــوزدار، یک ــر مج ــه نف س

عبـدالکریم   شـیخ  آقاحـسین قمـی و یکـی هـم حـاج  آقاسیدابوالحسن در نجف، یکی حـاج

حائری؛ حتی آقاسیداحمد خوانساری با آن عظمتش، در میان استثناها نبود و وقتی در بازار و 

هـای  گونـه فعالیـت  ایـن).١٠٣ ـ١٠٢: ١٣٧٨ بـدال،(شـد  کـرد، بازداشـت مـی کوچـه عبـور مـی

. های سلطنت پـسرش نیـز ادامـه یافـت ضدمذهب، به دورۀ رضاخان محدود نشد و در سال

توان پس از قـضیۀ فیـضیه و شـهادت طـالب در حـوزه مـشاهده کـرد؛  اوج این قضیه را می

همـه   ت ایـنچـرا دولـ«: االسالم فلسفی بعد از ایـن وقـایع بیـان داشـت  که حجت  ای گونه  به

همـه جبـر و   تربیتی و اهانت به مقام روحانیت و طلبه کرد؟ چرا مدرسۀ فیضیۀ قم را بـا آن بی

خوانده را به سربازی   گناه را کشت؟ چرا دولت طلبه درس همه طلبۀ بی  فشار خراب نمود و آن

  )٣٣٢: ١٣٨٠کرباسچی، ( گرفت؟
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یت سنت سلطنت جدیـد و اصـحاب تدریج از محبوب  گونه امور موجب شده بود تا به این

های بیرونی موجب شده بود تا اطمینان عالمان دینی  گونه بحران این. معتقد به آن کاسته شود

مثابۀ تنها کشور شیعی جهـان   اسالمی به  جامعۀ مبنی بر حفظ نظام و امنیت جامعه و تقویت

  .دار شود ازسوی سلطان، خدشه

  هاي درونی بحران. 2ـ5
که بعـدها پـسر آخونـد خراسـانی   ای گونه  علل مختلف شکست خورد؛ به  نهضت مشروطه به

  : با عدول از اهداف آرمانی آن نهضت، بیان داشت) گذاران مشروطه یکی از بنیان(

باید اختالفات گذشته را کنـار گذاشـت و نبایـد نـام مـشروطه و اسـتبداد را کـه 
ــداعی ــدۀ  ت ــگ کنن ــون  جن ــا و خ ــزی ه ــت،  ری ــای آن دوران اس ــهه ــان آورد و   ب زب

خواهان از رقبایشان و بالعکس داشتند، تجدیـد کـرد؛   هایی را که مشروطه کینه
صدا و هماهنـگ، بـرای دیـن اسـالم و  ما یک بلکه اکنون زمان آن است که همۀ 

  ).١١٤: ١٣٧٨بدال، (سرزمین ایران فعالیت کنیم 

سـالم و نظـم ایـران را دهد که در این نظریه، سلطان بایـد دیـن ا مطلب یادشده نشان می

هـای  گیـری حال، ذهنیـت مربـوط بـه امکـان حـضور مـردم در تـصمیم  بااین. کرد حفظ می

اللـه حـائری   دیگـر، آیـت  ازسـوی. اجتماعی و سیاسی، در بین عموم مردم گسترش یافته بود

جامانده از حوادث پس از مشروطه، با حضور مـستقیم مـردم   یزدی با استفاده از تجربیات به

عـدول «که در اندیشۀ اصحاب این سنت، بین حوزۀ نفوذ   ای گونه  ر سیاست مخالف بود؛ بهد

گیری ابهـام و  همین امر موجبات شکل. ، نوعی تشکیک ایجاد شده بود»سلطان«و » مؤمنین

کـه در   پیچیدگی در نظریۀ سیاسی سنت سلطنت جدیـد ایـن دوره نیـز شـده بـود؛ درحـالی

 سلطنت جدید، جایگاه هر یک از آنهـا مـشخص و محفـوظ  ۀنظریات متقدم و پیشامشروط

  . شد گونه ابهامات، درنهایت موجب تزلزل تئوریک این نظریه   این. مانده بود

 واحـد در  یکی دیگر از عواملی که موجب تزلزل این سنت فکری شد، نبـود یـک نظریـۀ

دهـد  ن دوره نشان میبررسی شرایط اجتماعی آ. ُباب میزان اختیارات سلطان در عرفیات بود



  ١٤٩      جدید ونسبت آن با اندیشۀ حکومت اسالمی در تاریخ معاصر ایران سنت فکری سلطنت گیری شکل

تـری بـرای شـخص شـاه و دولـت وی   رضـاخانی، اختیـارات گـسترده» دولـت مـدرن«که 

طلبید؛ اما در میان اصحاب این سنت فکری، برای مجوز شرعی دادن به ایـن اختیـارات،   می

الله حـائری در ایـن خـصوص   برای نمونه، آیت. وجود داشت) و گاه ساسی(اختالفات زیاد 

 افـراد بتواننـد در اجـرای حـدود دخالـت داشـته باشـند،  ه دلیل مطلقی که همۀمعتقد بود ک

را برجـسته ) یـا سـلطان(الله سیداحمد خوانساری جایگـاه عـدول مـؤمنین   نداریم؛ اما آیت

تـدریج   ها در بـین اصـحاب سـنت، بـه گونه اختالفات و عدم هماهنگی  بالطبع، این. کرد  می

  .های رقیب شد ل، برجسته شدن سنتموجب تضعیف این سنت، و درمقاب

  )اسالمی(ظهور اندیشۀ حکومت دینی . 6
 جدیـد،  بـر تـضعیف سـنت سـلطنت  فاصله گرفتن شاه از اهداف اصلی مدنظر علما، افزون

کـه بـا تـضعیف تـدریجی   صـورت  موجب قوت گرفتن اندیشۀ حکومت اسالمی شد؛ بـدین

حفـظ نظـم جامعـه و تـشویق «بـر   ا عـالوهدنبال جایگزینی بودند تـ  اندیشۀ سلطنت، فقها به

نظـر   ای کـه بـه شمار آید؛ مـسئله  ، جایگزینی برای قدرت سیاسی وی نیز به»احکام اسالمی

نکتۀ مهم دیگری . یافت قابلیت تحقق بیشتری می» ِحق فقیه در ادارۀ کشور « آید در نظریۀ می

 در مواردی بـستر الزم بـرای آید، این است که سنت سلطنت معاصر، که اشاره به آن الزم می

های اندیشۀ حکومت اسالمی را فـراهم سـاخت و در مـواردی نیـز  مطرح شدن مجدد مؤلفه

  .موجبات بازتعریف و تکامل آنها در دورۀ جدید شده است

   جدید و حکومت اسالمی  نسبت عرف و شرع در سنت سلطنت. 1ـ6
معنـای امـور   ت فکری، عرف بهبررسی تاریخی سنت سلطنت شیعی نشان داد که در این سن

معناکـه   معنای امور دینی و حسبیه، قابل تفکیک است؛ بدین  سیاسی و اجتماعی، از شرع به 

شـد؛ بـه ایـن شـکل کـه مـسائل سیاسـی،  ادارۀ هر یک از آنها به یک گروه خاص سپرده می

ترتیب به سلطان حاکم یا عدول مؤمنین، و در یک شرایط خاص، بـه فـساق مـر  به
ُ

دم واگـذار ِ

نکتـۀ مهـم در ایـن زمینـه آن . گردید  شد؛ امور دینی هم توسط علما هدایت و نظارت می می
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ِاست که در این نظریه، در مواردی حاکم شـرع و در مـوارد دیگـر حـاکم عرفـی جامعـه بـر  ِ
برای مثال، زمانی که پادشاه و سلطان قدرتمند بـود و کنتـرل . یافت دیگری تفوق و برتری می

اجتماعی را در چنگ خـود داشـت، غلبـه بـا سـلطان بـود؛ و بـالعکس، زمـانی کـه شرایط 

شـد، شـرع و نماینـدگان آن تفـوق یافتنـد و  هردلیل، علما قدرت گرفتند و سلطان ضعیف   به

مهم در این رابطه آن است کـه ایـن  نکتۀ . حتی اذن و اجازۀ حکومت شاه به علما واگذار شد

که معتقدان به تـشکیل    امری شرعی پذیرفته شده بود؛ درحالیعنوان   تفکیک، ازسوی علما به

حکومت اسالمی، در مشروعیت این تفکیک تشکیک کردند و با بـازتعریف مفهـوم شـرع و 

که در   ای گونه  ُعرف، این دو اصطالح را به رابطۀ بین دین و سیاست نیز بسط معنایی دادند؛ به

جز از طریق یک نوع حکومـت دینـی امکـان اندیشۀ حکومت اسالمی، اجرای احکام الهی 

که ) نمود(هر که اظهار کند « در این رابطه بیان داشتندک که امام خمینی  ای  گونه  نداشت؛ به

تشکیل حکومت اسالمی ضرورت نـدارد، منکـر ضـرورت اجرایـی احکـام اسـالم شـده و 

 با منتـسب ام خمینی ام).٣١: ١٣٨٥خمینـی، (» جاودانگی دین مبین اسالم را انکار کرده است

کردن اندیشۀ جدایی دین از سیاست به امری بیرونی و خارج از اسالم، معتقد است کـه ایـن 

کـه در ابتـدای   انـد؛ درحـالی اندیشه را استعمارگران و برای نفوذ در بین مسلمانان ابداع کرده

امام .  است ارتباط مستقیمی بین سیاست و دین وجود داشتهورود اسالم و در زمان پیامبر

  :فرمایند باره می   دراینخمینی

این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسالم در امـور اجتمـاعی و 
هـا  دیـن اند؛ ایـن را بـی سیاسی دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده

انـد تـا  ُها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده گویند؛ این حرف می
ــصرف در د ــن را از ت ــای ــور دنی ــازند ام ــار س ــسلمانان برکن ــۀ م ــیم جامع    و از تنظ

  ).٢٣: همان(

  و ائمـهکنندۀ دین و سیاست از ابتدا پیـامبر  که مرتبط  براساس این دیدگاه، ازآنجایی

بوده و والیت فقیه استمرار ائمه است، پس وظیفۀ ارتبـاط بـین دیـن و سیاسـت نیـز برعهـدۀ 

چون اسالم دینـی اسـت مـشتمل بـر سیاسـت، و سیاسـت از : هید بهشتیگفتۀ ش  به. اوست
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. دیانت هم جدا نیست، روحانی عـالم اسـالمی، در رابطـه بـا سیاسـت هـم مـسئول اسـت

حـضرت ). ٢ص: ١٣٥٩روزنامـۀ اطالعـات، (» روحانیت با سیاست کار دارد و خیلی هم کار دارد

ریخی بین زمان معـصوم تـا دورۀ معاصـر  نیز با توأم دیدن این دو، از حوادث تاامام خمینی

  :گذر کرد و استنادات خود را به اوایل اسالم بازگرداند

پیغمبـر اسـالم . سیاستی کـه در صـدر اسـالم بـود، یـک سیاسـت جهـانی بـود
  کــرد  دســتش را دراز کــرده بــود در اطــراف عــالم، و عــالم را داشــت دعــوت مــی

ــی ــوت م ــالم و دع ــه اس ــالمی ب ــت اس ــه سیاس ــرد ب ــ. ک ــشکیل داد حکوم   ت ت
   در صدر اسـالم، از زمـان رسـول خـدا. و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند

  ، ١٣٧٨خمینـی، (تا وقتی که انحراف در کار نبود، سیاسـت و دیانـت تـوأم بودنـد 

  ).١٣٨: ١٧ج 

   فقیه حدودحسبه و والیت. 2ـ6
بـسیار دهد که وظایف حکومت در ایـن اندیـشه،  بررسی اندیشۀ حکومت اسالمی نشان می

بالطبع، ایـن تغییـر رویکـرد، در دیگـر ابعـاد . تر از سنت سلطنت جدید تعریف شد  گسترده

ترین ایـن ابعـاد، بحـث از محـدودۀ احکـام و تکلیـف  از مهم. اندیشۀ این دو نیز نمایان بود

که در توضیح سنت سلطنت جدید ذکر شد، اصـحاب ایـن سـنت،   گونه همان. شرعی است

که برخی از اصحاب این سنت،   ای گونه  کردند؛ به  ور حسبیه محدود میاحکام شرعی را به ام

و طبعـا شـرعی بـودن (مانند سیداحمد خوانساری، حتی در باب اجرای حدود توسط فقیـه 
ً

کردند و در برابر استدالل موافقین اجرای حـدود   ، تشکیک می)حکومت فقیه در دورۀ غیبت

  :داشتند در دورۀ غیبت، بیان می

که موافقین اقامۀ حدود اقامه کردند، عبارت از علت تـشریع حـدود بـود دلیلی 
این علـت، از . زعم ایشان فرازمانی بوده و مقید به زمان حضور امام نیست که به

حیث ایجابی، همان جنبۀ بازدارندگی، و از حیث سلبی، انتشار مفاسد با تـرک 
که الزمۀ این دلیـل آن اول آن: حدود است؛ اما این استدالل غیرقابل ایراد است



 ١٣٩٥پاییز و زمستان / شمارۀ دهم / سال چهارم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٥٢

ًها مطلقا واجب باشد؛ بـدون آنکـه  است که اقامۀ حدود شرعیه، در تمامی زمان

به نصب معصوم نیازی باشد، اقامۀ حـدود حتـی بـدون صـدور مقبولـه و توقیـع 
چنانچـه . مبارک و واگذاری این امور به فقهـا، بایـد الزم و وظیفـۀ شـرعی باشـد

ــر محــو ــشریع حــدود، ب ــد و مقتــضای حکمــت ت ــستحقین مجــازات دور بزن ر م
کننده و مجری آن نقشی نداشته باشد، بایستی در فرض عـدم دسترسـی   اقامه

به مجتهدین واجد شرایط و عدول مؤمنین، حتی فساق ایـشان متـصدی اقامـۀ 
گاه این امـر تعطیـل نـشود؛ ماننـد حفـظ امـوال غـائبین و  حدود شوند؛ و هیچ

  ).٤١٢: ٥، ج ١٣٥٣خوانساری، (محجورین 

توضیح این مسئله، اگرچه طوالنی شد، از آن حیث که وظیفۀ فقیه را در ایـن دو رویکـرد 

  . کنند، اهمیت زیادی دارد  فقهی تبیین می

در . درادام و برای مقایسۀ بهتر، حدود حسبیه در حکومـت اسـالمی تبیـین خواهـد شـد

 حکومت اسـالمی صفحات پیشین و در توضیح جایگاه عرف و شرع بیان شد که معتقدان به

ْبا بازتفسیر این دو مفهوم و درنهایت ادغام این دو با یکدیگر، اجرای تمامی حدود و احکـام 

 و ائمۀ شرعی را در دورۀ غیبت به حاکم اسالمی سپردند و الگوی خود را زمان پیامبر اکرم

گردد، در  ا میکه در دورۀ معصوم تمام احکام اجر  ازآنجایی:  قرار دادند و بیان داشتنداطهار

 در کـه امـام خمینـی  ای گونـه  طور کامل اجـرا شـود؛ بـه  این مقطع نیز باید تمامی احکام به

  :تعریف امور حسبیه، آنها را به تمامی مسائل شرعی بسط دادند و چنین بیان داشتند

ای است که شرع خواهان تحقق آنهـا در جامعـه  امور حسبیه کارهای پسندیده
ازجمله . شود دن یک یا چند نفر، از عهدۀ دیگران برداشته میبا انجام دا. است

ازمنکر، دفاع و قضاوت را نام   معروف و نهی  توان امربه مصادیق امور حسبیه، می
توانـد  تصدی این امور در عصر غیبت، برعهـدۀ فقیـه عـادل اسـت و او مـی. برد

  ).٩٤: ١٣٨٥خمینی، (ای را اجازۀ تصدی بدهد  شخص شایسته
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  »سلطان«و» فقیه حاکم«سبت دو مفهوم ن. 3ـ6
بعد از توضیح شرایط اجتماعی نحوۀ برآمدن اندیشۀ حکومت اسـالمی، همچنـین تعریـف 

. توان چرایی وظایف گستردۀ فقیه را در این دوره درک کرد امور حسبه در این اندیشه، حال می

در جامعه تعریـف معنای حذف نقش سلطان   بالطبع توجه به حضور فقیه در امور سیاسی، به

اران حکومـت اسـالمی   رو، سنت سلطنت جدید و مبنای فقهی آن، ازسوی طرفـد  شد؛ ازاین 

صـراحت و چـه  موافقت با نظام شاهنشاهی، چه بـه«: طور کامل مورد تشکیک قرار گرفت  به

اش بقای آن است، خیانت به اسالم و قرآن کریم و مـسلمین ایـران  وسیلۀ طرحی که الزمه به

و هر کس با هر اسم با آن موافقـت نـشان دهـد، مطـرود، و اجتنـاب از او الزم اسـت است 

  ).٤٨٥: ٣همان، ج (

بر این اساس بود که در جریان تدوین قانون اساسی، یکی از حامیـان اندیـشۀ حکومـت 

کرد که وظـایف گـستردۀ   اسالمی با برشمردن وظایف فقیه، در تشریح اختیارات وی بیان می

روست که ملت را نگهداری کند و زمام امور ملت را در دست بگیرد تا جامعـه از   فقیه، ازاین

. ١«:  وظایف وی را چنین بیان نمود وی درادامه. مسیر توحید و صراط مستقیم منحرف نشود

اگر فرمانـدهی کـل قـوا بـا فقیـه نباشـد، ) ٢َفرماندهی کل قوا، از مناسب فقیه عادل است؛ 

چنانچه قوۀ اجرائیه در دست فقیـه نباشـد، والیـتش را چگونـه . ٣ والیت فقیه معنای ندارد؛

  ). ٦٣٦: ١٣٨٤قلفی، (» اعمال کند؟

ِشکل مستقیم در شکل حکومت مدنظر معتقدان به حکومـت اسـالمی و   این وظایف، به
رو در بـاب   رویکـرد پـیش. ماهیت قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران انعکـاس یافـت

 اندیشۀ برخی مخالفان حکومت اسالمی ایجاد کرد که رهبـری در حکومت، این تلقی را در

که یکی از این   ای گونه  حکومت اسالمی، همچون یک حکومت مطلقه تعریف شده است؛ به

جمهـوری پارلمـانی چنـین بیـان   مخالفان، با مقایسۀ رهبری در حکومت اسالمی با ریاست

  :داشت

کـه   ؛ درحـالی)کند(کرد  انتخاب میالعمر را  شورای نگهبان بایستی رهبر مادام
العمـر ایـن  های دموکراتیک، اولـین مقـام سیاسـی کـشور، مـادام  در سایر نظام
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در نظــام سیاســی مــدنظر [بــرآن   عــالوه. مــسئولیت را برعهــده نخواهــد داشــت
در ] که  حکومت اسالمی، منافذ نظارتی به نهاد حاکم، بسیار کم است؛ درحالی

های سیاسی کـه ماهیـت مـشترکی بـا آنهـا   ایر نظامو س(نظام سیاسی ریاستی 
گوســت؛ چراکــه قــدرت  جمهــور بــه مــردم و دیگــر نهادهــا پاســخ ، رئــیس)دارنــد

  ).١٢: ١٣٨١گنجی، (گو، با دموکراسی و جمهوری منافات دارد  غیرپاسخ

  در سنت سلطنت جدید و حکومت اسالمی» جمهوریت«. 4ـ6
ــه ــی از مؤلف ــام یک ــم نظ ــای مه ــر ه ــی م ــای سیاس ــردم در  دمه ــستۀ م ــش برج ــاالر، نق س

الله اراکی و حائری یزدی در ایـن   بررسی متون فقهی آیت. های اجتماعی است گیری تصمیم

مورد، نشان داد که اصحاب این سنت، مسائل عرفی جامعه را بـه حـاکم یـا عـدول مـؤمنین 

شده    مطرحِدر این راستا، شاید بتوان گفت پذیرش نسبی نظام جمهوریت. نمودند واگذار می

از سوی رضاخان و عدم مخالفت اصحاب این سنت فکری بـا آن، بـه ایـن رویکـرد فقهـی 

کـه احتمـاال اگـر نظـام سیاسـی مـدنظر نظریـه  ای گونه  گشت؛ به بازمی
ً

پـردازان جمهوریـت   

شد، از سـوی اصـحاب سـنت  ِگرفت و قادر به ایجاد نظم اجتماعی می  رضاخانی شکل می

که در اندیشۀ حکومت اسالمی، نقش   یافت؛ درحالی شرعی نیز میسلطنت جدید، توجیهی 

شد؛ بلکـه ادارۀ جامعـه نیـز فقـط بـا حـضور فقیـه  فقیه فقط به حوزۀ افتا و قضا محدود نمی

 در توضـیح نظـام سیاسـی مـدنظر ای که امام خمینی شود؛ مسئله الشرایط شرعی می جامع

کس جایز نیـست کـه امـور سیاسـی،  ی هیچ برا«: خود، به آن اشاره کردند و چنین فرمودند

مانند اجرای حدود و امور قضایی و مالی مانند اخذ خراج و مالیات شرعی را برعهده بگیرد، 

  ، ١٣٧٦خمینـی، ( و کسی که از سوی امام برای این کار نصب شـده اسـت مگر امام مسلمین

).٤٤٣: ١ج 
١  
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پـردازان اندیـشۀ    دیگـر از نظریـهاللـه منتظـری، یکـی این رویکرد، بعدها در اندیشۀ آیت

حکومت اسالمی، بسط یافت و در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز گنجانده شـد؛ 

که وی در زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی پیشنهاد داد که تمام قوای   ای گونه  به

  :سیاسی کشور باید با نظارت فقیه عادل هدایت شوند

ها فقیه عادل آشـنا بـه مـسائل روز   یکدیگر جدا نیستند و رابط همۀ آنگانه از قوای سه. ١

  باشد؛ می

باشند، یا باید خودشان فقیه عادل آشنا بـه مـسائل  نمایندگان مجلس که قوۀ مقننه می. ٢

 کنند، باید به نظر فقیه عادل برسد و او تصویب کند؛ روز باشند و یا قانونی را که تصویب می
 باید فقیه عادل آشنا به مسائل روز باشد و یا از طرف او منصوب شود ایجمهور،  رئیس. ٣

  و زیر نظر امام انجام وظیفه کند؛

حق حکم به انحالل مجلس شورا، توشیح قوانین، فرماندهی نیروهای نظامی، اعالن . ٤

جنگ، متارکۀ جنگ، عفو عمومی و یا تخفیف مجازات، مربوط به فقیه عادل آشنا به حوادث 

  ل روز است؛و مسائ

قضات یا باید فقیه عادل باشند و یا اقال منصوب از ناحیۀ او و شخصا آشنا به مـسائل . ٥
ً ً

  ).٨٨٩: ٢، ج ١٣٨٩منتظری، (و احکام اسالم باشند 

 قانون اساسی توضیح داده ٥٧ِاین نظریه در عمل نیز وارد قانون اساسی گردید و در اصل 

. کنـد انجام وظیفه می) فقیه(زیر نظر او ] ریت نظاممنزلۀ نماد جمهو به[جمهور  شد که رئیس

شـده از   توان معنای جمهوریت بیان ها و مبانی، بهتر می فرض حال با در نظر داشتن این پیش

  .سوی این سنت را درک و سخنان آنها را دربارۀ دموکراسی فهم نمود

کیـد دسـت خـ   بر تعیین سرنوشت مردم بهبرای نمونه، زمانی که امام خمینی ود آنهـا تأ

از حقوق اولیۀ هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و «کردند که   داشتند و بیان می

حکومـت « یـا )٣٦٧: ٤، ج ١٣٧٨امـام خمینـی، (نوع حکومـت خـود را در دسـت داشـته باشـد 

، در نگـاه اول، از ایـن )٢٥٦: ٥همـان، ج (» جمهوری اسالمی متکـی بـر آرای عمـومی اسـت

گونه قید و شـرط، بـرای مـردم در تعیـین حـاکم مـستفاد   زادی و انتخاب بدون هیچدیدگاه، آ
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 و قیـود  که مطالعۀ مبانی و اصول اولیۀ این اندیشه نشان داد کـه چهـارچوب  شد؛ درحالی می
ُ

ِای در برابـر انتخـاب مـستقیم مـردم وجـود دارد؛ قیـودی کـه براسـاس نظریـۀ  محدودکننده
 .گرفت خود می  حکومت اسالمی جنبه شرعی به

  گیري نتیجه
 فکری، درنتیجۀ  گرایی در این پژوهش نشان داد که یک سنت استفاده از چهارچوب جماعت

معناکه با تغییر شرایط و   گیرد؛ بدین یک مجموعه شرایط خاص اجتماعی و سیاسی شکل می

ند تـا کن  های جدیدی ظهور می ها و سنت های اجتماعی ـ سیاسی جدید، اندیشه در موقعیت

شـده در تئـوریزه کـردن اندیـشۀ   درادامه نیز اگر سنت هژمون. گوی شرایط جدید باشند پاسخ

های دیگری جـایگزین آن  شود و اندیشه  تدریج دچار فروپاشی می  جدید موفق عمل نکند، به

  .گردند  می

سنت سلطنت جدید نیز که پیشینۀ تاریخی طوالنی در ایـران داشـت، بـار دیگـر در دورۀ 

صـورتی دیگـر نمایـان   ای از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی به اصر و از درون مجموعهمع

ِدالیـل مختلـف، ازجملـه عـدم   های اولیه، به گردید؛ اما سنت فکری باوجود برخی موفقیت
سنت، ابهامات موجود در نظریـه، و همچنـین تغییـر شـرایط  ِهماهنگی فکری بین اصحاب 

رۀ مدرن، توانایی استمرار قدرت هژمونیک عقالنیـت خـود را سیاسی ـ اجتماعی ایران در دو

. رفـت» کمـا«تدریج تضعیف شده و بار دیگر برای مدت نـامعلومی بـه   رو به  نداشت؛ ازاین

جـا ماندنـد و   هـای آن بـه رنـگ شـدن آن، برخـی مؤلفـه  رغم شکـست و کـم   حال و به  بااین

یافته، بـسط ایـن   های انتقال ترین مؤلفه   مهمازجمله. های پس از خود را متأثر ساختند اندیشه

مقتـدری دارد » دولت و حـاکم«ذهنیت بود که اجرای صحیح و کامل احکام شرعی، نیاز به

نظـر   بـه. که با حفظ نظم اجتماعی، از رأس قدرت به اجرای آن احکام نظـارت داشـته باشـد

 و ازی امـام خمینـیپـرد اسـالمی بـا نظریـه رسد این مؤلفۀ فکری در اندیـشۀ حکومـت می

در ایـن راسـتا، معتقـدان بـه اندیـشۀ . اصحاب همفکر ایشان بسط یافـت و تئـوریزه گردیـد

حکومت اسالمی بر آن بودند که مواردی همچون مسائل سیاسی و اجتماعی را که در سـنت 
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