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چكيده
كاركرد نظام سياسي از منظر عﻼمـه طباطبـايي در سـه محـور نهـاد رهبـري و مركـز
تصميمگيري نظام سياسي ،سپس دامنه و قلمـرو قـدرت در بخـش حـوزه عمـومي و
خصوصي و سرانجام شيوه و جهت جريان قدرت در نظام سياسي مورد بررسـي قـرار
مي گيرد .در محور اول نقش رهبري و مركز تصميمگيري اسـت كـه از نظـر عﻼمـه
حاكم و رهبر جامعه در امور داخلي و خـارجي نظـام سياسـي تصـميمگيرنـده نهـايي
است؛ ولي شور و مشورت با مردم قبل از تصميمگيري جنبه الزامآوري دارد .محـور
دوم دامنه و قلمرو قدرت است كه در دولت اسﻼمي فقط محدود به حـوزه عمـومي
است و محور سوم شيوه و نوع جريان قدرت در نظام سياسـي اسـت كـه از پـايين بـه
باﻻست؛ يعني نقش مردمي و حضور آنان در قدرت محسوس است .هر سه اين امور
اساسي در انديشه سياسي عﻼمه طباطبايي مطرح و نظريه ايشان در مورد كارويژههاي
نظام سياسي اسﻼم ،تحليل و تبيين خواهد شد.
واژگان كليدي :كارويژههاي نظام سياسي ،رهبري و مركز تصـميمگيـري ،دامنـه و
قلمرو قدرت ،جريان قدرت.
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مقدمه
عﻼمه طباطبايي يكي از انديشمندان و مفسـران برجسـته اسـﻼمي معاصـر اسـت كـه بـا
رويكرد فلسفي و تفسيري و با نگـاهي نـو و از منظـري خـاص بـه مباحـث اجتمـاعي
*

پرداخته است )ايازي ،١٣٧٣ ،ص .(٩بررسي مباحـث اجتمـاعي عﻼمـه در الميـزان فـي

تفسير القرآن ميتواند راهگشاي مباحث انديشه سياسي اسﻼمي باشد .ما در اين قسـمت
از تحقيق بر آن هستيم كه به تحليل و تبيين كارويژههاي نظامهـاي سياسـي

**

از منظـر

عﻼمه در آثار ايشان بهخصوص الميزان في تفسير القرآن بپردازيم.

 .١نهاد رهبري و مركز تصميمگيري
منظور از مركز تصميمگيري در بحث كارويژههاي نظام سياسي بررسي اين نكتـه اسـت
كه از نظر عﻼمه در نظام سياسي اسﻼم چه افراد يا نهادي مسائل و راه حلهاي سياسـي
١٢٦

جامعه را تحليل ميكنند )حقيقت ،١٣٨١ ،ص ،(١٩٨-١٢٧تشخيص ميدهند و تصميمهاي
ﻻزماﻻجرا اتخاذ ميكنند .ما در بررسي خود از نظريه نظام سياسي عﻼمه به اعتبـار دوره

سال بيستودوم /پاييز ١٣٩٦

غيبت ،آنها را به دو دوره كامﻼً متمايز تقسيم ميكنيم:
الف( دوران حضور معصوم
در انديشه سياسي عﻼمه ملك و وﻻيت و حكومت از نتايج و پيامدهاي اجتماع و اعتبار
عدالت اجتماعي است )تركاشوند و ميرسپاه ،١٣٨٩ ،ص (٢٨كه قبﻼً بهطورمفصل در مقاله
»مباني انديشه سياسي عﻼمه« بررسي شده است )پورفرد ،١٣٩٥ ،ص (١٥در بيـان عﻼمـه
* در اين تحقيق منظور از مباحث اجتماعي در الميزان همـان شـيوهاي اسـت كـه مفسـر در ايـن روش از
موضعي متعهدانه و مسئوﻻنه به قضايا و مسائل جامعه اسﻼمي مينگـرد و نگـران حـوادث در تحـوﻻت
است و از همين روست كه همه راه حلها را بررسي ميكند و آنچه را مطـابق فرهنـگ و تعـاليم قرآنـي
مييابد ،ارائه ميدهد )ر.ك :ايازي ،١٣٧٣ ،ص.(٩
** نظام سياسي :مجموعهاي از عناصر )كارگزاران و نهادها( كه با هـم در كـنش و واكـنش بـوده و داراي
هدف خاص ميباشند كه سامان سياسي توسط قدرت سياسي را تعهد كردهاند ) فيرحي ،١٣٨٢ ،ص.(١٥

اصل وجود مقامي براي ملك و حكومت و وﻻيت ﻻزم دانسـته شـده اسـت .ايشـان بـا
تقسيم ملك )طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج ،٣ص (٢٣٤و وﻻيت )همـان ،ج ،٦ص (١٥بـه حقيقـي و
اعتباري يا به عبارت ديگر وﻻيت تكويني و تشريعي هر دوي اين سنخ وﻻيت و ملـك
را براي خدا دانسته ،سپس ملك و وﻻيت تشريعي يا اعتباري را براي رسولاﷲ و امامان
معصوم ثابت ميداند .ايشان با استناد به مدلول آيه »إِنﱠما وليكُم اللﱠـه و رسـولُه و الﱠـذينَ

آمنُوا الﱠذينَ يقيمونَ الصلَاةَ و يؤْتُونَ الزﱠكَاةَ و هم راكعونَ« )مائـده ،(٥٥ :مصـادر قـدرت و
وﻻيت را در خدا ،رسول و كسي كه در حال ركوع انگشتري خود را به زكات بخشـيده

است ،حصر و تعريف ميكند و وﻻيت خدا و پيامبر  و علي  را در امتـداد يكـديگر
قرار ميدهد .وي درباره وﻻيت رسولاﷲ  مينويسد:

اما آيات دسته سوم ،يعني آياتي كه وﻻيت تشريعي را كه در آيـات قبـل بـراي
خداوند ثابت ميكرد ،در آنها همان را براي رسول خدا ثابت ميكند و قيام بـه
تشريع و دعوت به دين و تربيت است و حكومت بين آنان و قضاوت در آنان
را از شؤون و مناصب رسالت ميداند )همان ،ج ،٦ص.(١٧

در خصوص وﻻيت حضرت اميرالمؤمنين علي  نيز بيان ميكنـد» :و مـيبينـيم كـه
و تنها اميرالمؤمنين  است كه انگشتر خود را تصـدق داد ،درحـاليكـه در ركـوع بـود،
ازاينرو خداوند پاس عملش را نگهداشته و اين آيه را فرستاده« )همان ،ج ،٦ص.(٢٦
بدين ترتيب از اين عبارت عﻼمه برميآيد كه ايشان در مورد وﻻيت امامـان شـيعيان
بر وجوب نص و نيازمند اعتبار و جعل اعتقـاد دارد و نظريـه نظـام اسـﻼمي وﻻيـت و
امامت در شيعه بر محور وجود نص از خداوند متعال استوار است كه بر زبان پيـامبرش
حضرت محمد  جاري شده است و هويت امامان شيعه را به اسم و شـخص و تعـداد
معرفي كرده است )همان ،ج ،٦ص.(٣٥-٢٠
عﻼمه بار ديگر در تفسير آيه »يا أَيها الﱠذينَ آ منُوا أَطيعوا اللﱠه و أَطيعوا الرﱠسولَ و أُولي
الْأَمرِ منْكُم) «نساء (٥٩ :به اين نكته اساسي برميگردد كـه »ايـن آيـه مـيخواهـد پايـه و
اساس مصالح ديني و حكمي را بيان كند كه بدون آن ،حال اجتماع اسﻼمي به هيچ وجه
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مجمععليه بين علما و اهل حديث از همه فرق اسﻼم است كه مراد از »الّذين آمنوا« تنها

١٢٧

اصﻼح نميشود و آن ،احتياج امت به وﻻيت اﻻمر ميباشد .همانطوركه جامعه نيـاز بـه
رسول دارد ،عين همين نياز را در مورد اولي اﻻمر دارد )همان ،ج  ،١٣٧٤ ،٤ص .(٦٣٥
عﻼمه حال اين سؤال را مطرح ميكند كه معنـاي ايـن كلمـه )اولـي اﻻمـر( از نظـر
مصاديقي كه دارد ،چيست؟ آيا اين كلمه كه اسم جمع است ،منظـور دسـته دسـتههـايي
هستند كه هر دستهاي به عنوان اهل حل و عقد در هـر عصـري امـور مسـلمين را اداره
ميكنند يا منظور فرد فرد معصوماند كه يكي پس از ديگري زمام امـور مسـلمانان را بـه
دست مي گيرند؟ )همان ،ج ،٤ص .(٦٢٤وي در مورد مصداق اولـي اﻻمـر بـر ايـن بـاور
است :اولي اﻻمر افرادي از امتاند كه در گفتارشان معصوم هستند و اطاعتشـان واجـب
است؛ پس به ناچار براي شناسايي آنها محتاج به نص خداي متعال در كتابش يا به زبان
رسول گرامياش ميباشيم كه به نام آن افراد تصريح نموده باشد .پس رسول خدا  در
رواياتي كه از طرق ائمه اهل بيت  به دست ما رسيده ،بـه نـام آنـان كـه اولـي اﻻمـر
هستند ،تطبيق شده است كه آنان هم امامان معصوم  هستند )همان ،ج ،٤ص.(٦٣٦
١٢٨

همانطوركه قبﻼً بيان شـد ،عﻼمـه بـر ايـن بـاور اسـت قـدرت از ماهيـت جمعـي
*

برخوردار است )همان ،ج ،٣ص (٢٢٦و ازآنجاكـه اجتمـاع از مـردم تشـكيل مـييابـد،
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اختيارش هم به دست ايشان است؛ پس حاكميت مطلق هم بايد به مردم باز گردد و اين
با آنچه از وﻻيت رسولاﷲ و امامان معصوم  بازگو نموديم و اينكه بـا حضـور پيـامبر
اكرم  و امامان معصوم  وجوب تأسيس نظام سياسي ،رياست دولت و رهبري امـت
اسﻼمي از وظايف ايشان است ،چگونه قابل جمع است؟
عﻼمه در مورد خطابات قرآن بر اين اعتقاد است كـه ايـن خطابـات متوجـه عمـوم
مؤمنان است نه صرفاً رسول خدا .عﻼمه در اين مورد مينويسند:
دين يك صبغه و روش اجتماعي است كه خداي تعالي مـردم را بـه قبـول آن وادار
نمود .چون كفر را براي بندگان خود نميپسندد و اقامه دين را از عموم مـردم خواسـته
است ،پس مجتمعي كه از مردم تشكيل مييابد ،اختيارش هـم بـه دسـت ايشـان اسـت،
* جهت اطﻼع ر.ك :پورفرد ،١٣٩٥ ،ص.٦

بدون اينكه بعضي بر بعضي ديگر مزيت داشته باشند يا زمام اختيار بـه بعضـي از مـردم
اختصاص داشته باشد و از رسول خدا گرفته تـا پـايين ،همـه در مسـؤليت امـر جامعـه
برابرند و اين برابري از آيه بهخوبي استفاده ميشود :قال تعالي »انّي ﻻاضيع عمل عامـل
منكم من ذكر او انثي بعضكم من بعض« )آل عمران .(١٩٥ :چون آيه اطﻼق دارد بر اينكه
هر تأثير طبيعي كه اجزاي جامعه اسﻼمي در اجتماع دارد ،همانطوركه تكويناً مربوط بـه
اراده خداست ،تشريعاً و قانوناً نيز منوط بـه اجـازه اوسـت و او هـيچ عملـي از اعمـال
فردفرد مجتمع را بياثر نميگذارد )طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج ،٤ص.(١٩٣
اما عﻼمه در مورد وﻻيت رسولاﷲ  معتقد به وجوب نص است و مي نويسد :بلـه
تفاوتي كه رسول خدا با ساير افراد جامعـه دارد ،ايـن اسـت كـه او صـاحب دعـوت و
هدايت و تربيت است .قال تعالي» :يتلـوا علـيهم آياتـه و يـزكّيهم و يعلّمهـم الكتـاب و
الحكمة« )جمعه(٢ :؛ پس آن جناب نزد خداي متعال متعين است براي قيام بر شأن امت،
وﻻيت و امامت و سرپرستي امور دنيا و آخرتشان ،مادام كه در بينشان باشـد )طباطبـايي،

 ،١٣٧٤ج ،٤ص .(١٩٣اين عبارت عﻼمه ظاهراً اشاره به همان وﻻيت تشـريعي باشـد كـه

١٢٩

قبﻼً متذكر شديم و اين ،همان وﻻيت است كه در آيه وﻻيـت در توجيـه نظـام سياسـي
به سوي وﻻيت تشريعي خداوند عـالم اسـت« )همـان ،ج ،٦ص (١٨و در مـورد وﻻيـت
حضرت اميرالمؤمنين مي آورد:
آيه »انما وليكم اﷲ و رسوله« همان وﻻيتي را كه بـراي خـدا و رسـول او ثابـت
مي نمود ،همان معنا از وﻻيت را هم براي اميرالمؤمنين ثابـت مـي كنـد .آيـه بعـد از
اثبات وﻻيت تشريع براي خدا و رسول با واو عاطفه عنوان »الذين آمنوا« را كه جـز
بر اميرالمؤمنين منطبق نيست به آن عطف نموده و به يك سياق اين سخن وﻻيت را
كه گفتيم در هر سه مـورد وﻻيـت واحـده اي اسـت بـراي پروردگـار متعـال ،البتـه
به طوراصالت و براي رسول و اميرالمؤمنين  بـه طورتبعيـت و بـه اذن خـدا ثابـت
ميكند )همان ،ج ،٦ص.(١٨
از تمامي اين مطالب ميتوان نتيجه گرفت كه عﻼمه بر مشروعيت الهي حاكم معتقد
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امامت به آن استناد شده است و عﻼمه مي نويسند» :پس برگشت وﻻيت آن حضرت 

است و امامت و وﻻيت با وجود نص الهي محقق ميشود و به نظر مـيرسـد امامـت از
نظر عﻼمه همان است )همان ،ج ،١٢ص ١٥ -١٧و ج ،١ص (٢٧٢-٢٦٧كه در منابع كﻼمي
و فقهي شيعه آن را رياست عامه و عالي بر امور دين و دنيا تعريف كردهاند .به عبـارت
ديگر شايد بتوان را از بيانات عﻼمه )همان ،ج ،٤ص (١٩٦برداشـت كـرد كـه ميـان حـق
حكومت از آن كيست؟ و در زمان حضور پيامبر  و امامان معصوم  حاكم كيسـت؟
تفكيك قايل شد؛ بنابراين تعيين رسول خدا  و امامان معصوم  از اين جهت نيسـت
كه حق مردم در اداره جامعه و حكومت ناديده گرفته شده و منتفـي اعـﻼم شـده باشـد
)ايـازي ،١٣٧٣ ،ص(١٥-٨؛ بلكه به دليل وظيفه خاصي است كه بر عهده رسول خدا  و
امامان معصوم  ميباشد )يزداني مقدم ،١٣٨٧ ،ص (١٧٥و شايد بتوان تحليل مشـهور را
بر اين سخنان عﻼمه آورد و نتيجه گرفت كه مشروعيت الهي است؛ ولي پـذيرش مـردم
زمينه عملي تحقق حكومت اسﻼمي را همراه دارد )مصباح يزدي ،١٣٧٨ ،ص .(٢٩بنابراين
طبق نظريه عﻼمه ،در زمان حضور پيامبر اكرم  و امامان معصـوم  تنهـا آنهـا مركـز
١٣٠

تصميمگيري و نهاد حاكميت شمرده ميشوند.
ولي بايد توجه داشت كه عﻼمه براي پيامبر اكرم  دو جنبه يا حيثيت قايـل اسـت؛
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ايشان در ضمن تفسير آيه  ٥٩سوره نساء مينويسند :امـا رسـول گرامـي دو جنبـه دارد؛
يكي جنبه تشريع ،يعني آنچه از جزئيات و تفاصيل احكام به او وحي شده است به غيـر
از قرآن و دومي يك دسته ديگر از احكام و آرايي است كه آن جناب به مقتضاي وﻻيتي
كه بر مردم داشـتند و زمـام حكومـت و قضـا را در دسـت داشـتند ،صـادر مـيكردنـد
)طباطبايي ،پيشين ،ج ،٤ص .(٦١٧عﻼمه در اينجا بين معناي اطاعت خدا و اطاعت رسـول
فرق ميگذارد و علت تكرار »اطيعوا« در آيه را اينگونه تبيين مينمايد:
چون اگر اطاعت خدا و رسول تنها در احكامي واجب ميبود كـه بـه وسـيله وحـي
بيان شده ،كافي بود بفرمايد »اطيعوا اﷲ و الرسول« و از تكرار اطيعوا فهميده ميشود كـه
بر مردم واجب است رسول را در دو ناحيه اطاعت كنند :يكـي ناحيـه احكـامي كـه بـه
وسيله وحي بيان ميكند و ديگر احكامي كـه خـودش بـه عنـوان نظريـه و رأي صـادر
مينمايند )همان ،ج ،٤ص.(٦١٨

عﻼمه همين اطاعت در دو جنبه را كه براي رسول خدا  مـيدانـد ،اطاعـت اولـي
اﻻمر را براي مردم باز در همين دو جنبه ثابت ميداند و فرق اولي اﻻمر با رسـول اكـرم
 فقط اين است كه آنها بهرهاي از وحي ندارند؛ بنابراين حق ندارند حكمي جديد غيـر
حكم خدا و رسول را وضع كنند؛ همچنين نميتوانند حكمي از احكام ثابت در كتاب و
سنت را فسخ نمايند )همان ،ج ،٤ص (٦١٩و تنازعي كه در آيه شريفه آمده )فان تنـازعتم
في شيء فردوه الي اﷲ و الرسول( تنازع مؤمنان در احكام كتـاب و سـنت اسـت نـه در
احكام وﻻيت كه امام آن را در حوادثي كه پيش ميآيد به عنـوان ولـي مسـلمين صـادر
ميكند )همان ،ج ،٤ص.(٦٣٩
بدين ترتيب تا اينجا ميتوان از سخنان عﻼمه اينگونه برداشـت كـرد كـه در زمـان
حضور پيامبر اكرم  و امامان معصوم  مردم هيچگونه نقشي در انتخاب حاكم و نهاد
رهبري ندارند؛ ولي اكنون اين پرسش پيش ميآيد كه در انديشه سياسي عﻼمه ،مردم در
تصميمگيريهاي كﻼن حكومتي راجع به اداره جامعه از چگونه نقشي برخوردارنـد؟ بـه
عبارت ديگر در انديشه سياسي عﻼمه ،مشاركت مردم در حكومت ديني پيامبر اكـرم 

١٣١

و امامان معصوم  درخصوص تصميمگيريهاي حكومتي راجع به اداره جامعه چگونه
الهي هيچگاه مورد مشورت قرار نميگيرد )همان ،ج ،٤ص(١٩١؛ بلكـه جـايي كـه مـورد
مشورت قرار ميگيرد ،امور عامه است .ايشان در امور عامه مي نويسد:
اما احكام جزئيه كه مربوط به حوادث جاريه است و روز به روز رخ ميدهـد و
طبعاً خيلي زود هم تغيير مي يابد ،ازقبيل احكام مالي ،انتظامي و نظـامي مربـوط بـه
دفاع و نيز احكام راجع به طريق آسان تركردن ارتباطات و مواصﻼت و اداره شهر و
امثال اينها احكامي است كه زمام آن به دست والي و متصدي امر حكومـت سـپرده
شده است .او ميتواند در قلمرو حكومتش همان تصميمي را بگيرد كه صاحب خانه
درباره خانهاش مي گيرد؛ همان تصرفي را بكند كه او در خانه خـود مـي كنـد؛ پـس
والي حق دارد درباره اموري از شئون مجتمع تصميم بگيرد ،چه شئون داخل مجتمع
و چه شئون خارج آن؛ چه درباره جنگ باشد و چه درباره صلح؛ چـه دربـاره امـور
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نقشي است؟ عﻼمه دراينباره يك مﻼك كلي ارائه ميدهد و روشن ميكنـد كـه احكـام

مالي باشد و چه غيرمالي )همان ،ج ،٤ص.(١٩١ -١٩٠
عﻼمه اداره امور جامعه را كه از وظايف حكومت است ،با دو شرط به والي و حاكم
كه همان رسولاﷲ  و امامان معصوم  متعلق ميداند و مي نويسد :البته همه اينهـا در
صورتي است كه اين تصميمگيريها به صﻼح مجتمع باشد و بـا اهـل مملكـت ،يعنـي
مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كند؛ همچنانكه خـداي تعـالي در
آيه »و شاورهم في اﻻمر فاذا عزمت فتوكل علي اﷲ« )آل عمران (١٥٩ :فرموده است .هـم
به وﻻيت حاكم كه در عصر نزول آيه ،رسول خـدا بـوده ،اشـاره دارد و هـم بـه مسـئله
مشورت .همه اينها كه گفته شد درباره امور عامه بود )همان ،ج ،٤ص .(١٩١البتـه عﻼمـه
در جايي ديگر اين را سيره پيامبر اكرم  ميداند كه خداونـد ايـن سـيره را كـه همـان
مشورت رسول  با امت بوده ،امضا كرده است و مي نويسد:
»فاعف عنهم و استغفر لهم و شاور هم في اﻻمر« اين جملـه بـراي ايـن آمـده
است كه سيره رسول خدا  را امضا كرده باشد و اين امضا اشارهاي است بـه
١٣٢

اينكه رسول خدا  بدانچه مأمور شده ،عمل ميكند و خداي سبحان از عمـل
او راضي است )همان ،ج ،٤ص.(٨٧
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پس ميتوان گفت عﻼمه بر اين باور اسـت كـه احكـام و مقرراتـي كـه در اجتمـاع
اسﻼمي اجرا ميشود ،دو قسماند :يك قسم احكام آسماني و قوانين شريعت كه مـوادي
ثابت و احكام غيرقابل تغييرند .اينها يك سلسله احكامي هستند كه به وحي آسماني بـه
عنوان دين فطري غيرقابل نسخ بر رسول اكرم  نازل شدهاند و براي هميشـه در ميـان
بشر واجباﻻجرا معرفي گرديده كه مجموعاً شريعت ناميده ميشـود )طباطبـايي ،١٣٨٧،

ج ،١ص .(١٦٥ -١٦٤در اينها هيچگونه شور و مشاورتي راه ندارد .اما نوع دوم ،مقرراتـي
است كه از ناحيه وﻻيتي كه رسـول اكـرم  دارد ،سرچشـمه مـي گيـرد و بـه حسـب
مصلحت وقت وضع و اجرا ميشود .اينها همان احكام متغيرند كه پيامبر اكـرم  البتـه
اين احكام و مقررات را با مراعات صـﻼح حـال جامعـه و پـس از مشـورت بـا عمـوم
مسلمانان ميگرفتند و تصميمگيري بعد از مشورت با خود رسولاﷲ  بود.

ب( دوران غيبت
عﻼمه درخصوص انتخاب حاكم در زمان حضور پيامبر اكرم  و امامان معصوم 

نص محور بود و براي مردم در انتخاب حاكم هيچگونه نقشي قايل نبود و وﻻيت امر
جامعه اسﻼمي را به دست رسول خدا مي دانست و معتقد بود بعد از رحلـت پيـامبر
اكرم  ،علي بن ابي طالب  از ناحيه خدا و شخص رسول اﷲ  تعيين شدند و بعـد
از ايشان هم بر وﻻيت امري بودن يك يك امامان  تنصيص شده است؛ امـا بعـد از
غيبت امام عصر )عج( امر حكومت اسﻼمي و انتخاب حاكم اسﻼمي به دست خـود
مردم مسلمان واگذار شده است و عﻼمه اين واگذاري و برعهدهگرفتن را منوط بـه
چند شرط دانسته ،مينويسد:
لكن به هر حال امر حكومت اسﻼمي بعد از رسول خدا و بعد از غيبت آخرين
جانشين آن جناب صلوات اﷲ عليه ،يعني در مثل همين عصـر حاضـر ،بـدون
هيچ اختﻼفي به دست مسلمين است؛ اما با درنظرگرفتن معيارهـايي كـه قـرآن
كريم بيان نموده ،معيارها و مﻼكهايي كه مسلمين بايد بعد از برپايي حكومت

١٣٣

اسﻼمي براي حاكم در نظر بگيرند .١ :حاكم اسﻼمي بايد كسي باشد كـه طبـق
روش سﻼطين و امپراطوران؛  .٢بايد احكام الهي در اجتماع اسـﻼمي را بـدون
هيچگونه كم و زيادي و بدون تغيير و تبدل اجرا نمايد؛  .٣احكامي و آرايي كه
به مقتضاي وﻻيتي كه بر مردم پيـدا مـيكنـد ،بعـد از راه شـور و مشـورت بـا
مسلمانان باشد )طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج ،٤ص.(١٩٦

به عبارت ديگر احكام حكومتي بايد بعد از مشورت بـا مسـلمانان تصـميمگيـري و
اجرا نمايد و اين همان است كه در تقسيمبندي گذشته به احكام متغير نامگذاري شـد و
هيچگونه ارتباطي با احكام ثابت و قوانين شريعت كه به وسيله وحي نازل شده اسـت و
براي هميشه ﻻزماﻻجرا هستند ،ندارد.
از اين كﻼم عﻼمه ظاهراً ميتوان استفاده نمود كه ايشان براي برپـايي حكومـت و
انتخاب حاكم در زمان غيبت حق ويژهاي براي طايفـه خاصـي قايـل نيسـتند و بـراي
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سيره رسولاﷲ  حكومت نمايد و سيره ايشان سيره امامـت بـود نـه سـيره و

همين سخني از نصب ولي فقيه ،نيابت امام و نصب عام سخني به ميـان نمـيآورنـد،
بلكه اين امر را منوط به جامعه اسﻼمي ميدانند .همچنين براي همين جهت در پاسـخ
پرسشي كه از ايشان درباره اولي اﻻمر در آيه  ٥٩سوره نساء مطرح مـيشـود كـه آيـا
ممكن است منظور از اولي اﻻمر ،فقها باشند -زيرا درباره فقها در روايت آمـده اسـت

كه »فإنّهم حجتي عليكم و انا حجة اﷲ« پاسخ مي فرمايد :آيه شريفه در مقام اين است
كه حكم اولي اﻻمر مصيب است و خطا در آن راه ندارد و روشن است كه فقيه گاهي

حكم خﻼف واقع استنباط ميكند و به آن فتوا ميدهد و در اين موقعيت اگرچه حكم
ظاهرياي مماثل حكمي كه فقيه استنباط نموده ،جعل ميشود و فقيـه معـذور اسـت،
ولي آيه شريفه در صدد بيان حكم ظاهري نيست؛ بنابراين آيه شـريفه فقهـا را شـامل
نميشود )رخشاد ،١٣٨٦ ،ص .(١٨٦البته باز اين پرسش جا دارد كـه حـاكمي كـه مـي
خواهد طبق سيره رسولاﷲ  و امامان معصـوم  حكومـت كنـد و احكـام الهـي را
بدون كم و زياد و تغيير ايجاد نمايد ،آيا مصـداقي جـز اسـﻼمشـناس واقعـي و فقيـه
١٣٤

جامعالشرايط ميتواند داشته باشد؟
ب ـه هــر حــال اگــر بخــواهيم نظريــه عﻼمــه را درخصــوص نهــاد رهبــري و مركــز

سال بيستودوم /پاييز ١٣٩٦

تصميمگيري بهطورخﻼصه بازنويسي كنيم ،بايد بگوييم عﻼمه معتقد به ماهيـت جمعـي
قدرت است و قدرت ماهيت فردي يا هيئتي خاص ندارد و دوم اينكه در زمـان غيبـت،
نقش مردم در مقبوليتبخشي به نظام سياسي و انتخاب حاكم ،نقش محوري ميباشـد و
– همانطوركه قبﻼً بررسي كرديم -عﻼمه معتقـد بـه ايـده ملـك اجتمـاعي يـا قـدرت
اجتماعي سياسي برآمده از اجتماع آحاد مردم و از آن مردم اسـت كـه ﻻجـرم بايـد بـه
خواست و اراده آنان نيز اعمال گردد و اگر پيامبر اكرم  و امامان  درخصـوص امـر
حكومت و وﻻيت جامعه تشكيليافته از مردم ،مردم هيچگونـه نقشـي در انتخـاب آنهـا
ندارند ،بدان سبب است كه رسول خدا  وظيفه دعوت و هدايت و تربيت مردم را بـر
عهده دارد و از جانب خدا براي قيام به شأن امت و وﻻيـت در امـور دنيـا و آخـرت و
امامت آنان متعين اسـت؛ ولـي پـس از پيـامبر ،انتخـاب خليفـه و حـاكم بﻼاشـكال بـه
مسلمانان واگذار شده است؛ بهگونهاي كـه در چـارچوب سـيره پيـامبر ،حـاكم و نظـام

حكومتي را انتخاب كنند.
پيامد ديگر ايده ملك اجتماعي و تعلق قدرت سياسي بـه اجتمـاع مـردم ،مشـاركت
سياسي مردم است )همان ،ج ،٤ص (٦٣٩كه نماد آن مسئله شورا ميباشد )حجابي،١٣٨٢ ،

ص(٢٩؛ بنابراين حكومت بايد بر اساس شورا و عقﻼنيت جمعي ،جامعه را اداره كند؛ به
همين جهت در احكام جزئي متعلق به حوادث جاري و زودگـذر متغيـر ،ماننـد احكـام
مالي و انتظامي مربوط به دفاع و راههـاي تسـهيل ارتباطـات و مواصـﻼت و انتظامـات
شهري و آنچه مربوط به امور داخلي و خارجي جامعه ميباشد ،والي و حـاكم اسـﻼمي
بايد صﻼح حال جامعه را رعايت كند و پس از مشـاوره بـا مسـلمانان تصـميم بگيـرد؛
بنابراين عﻼمه درخصوص نقش مردم در تصميمگيريهاي اداره جامعـه يـا امـور عامـه
براي مردم نقش تصميمساز قايل است؛ ولي تصميمگيري نهايي به شخص والي و حاكم
اسﻼمي واگذار شده است؛ البته عﻼمه نحوه و طـرز مشـاركت بـراي تصـميمسـازي در
زمان رسول اكرم  و امامان معصوم  همچنين در زمان غيبت ،نحوه و شيوه انتخـاب
حاكم و نحوه شورا و مشورت را كه اين مسئله از چه سازكاري بايـد برخـوردار باشـد،

١٣٥

روشن نكرده است.

منظور از دامنه قدرت در انديشه سياسي عﻼمه بررسـي ايـن نكتـه اسـت كـه آيـا گسـتره
قدرت دولت در نظام سياسي اسﻼمي محدود به حـوزه عمـومي اسـت يـا قلمروهـايي از
زندگي خصوصي افراد را نيز در بر ميگيرد؟ ما در ايـن بخـش بـاز ايـن مسـئله را در دو
بخش دوران حضور معصومان  و در جامعه و دوران غيبت مورد بررسي قرار ميدهيم.
الف( دوره حضور و ظهور معصوم
عﻼمه دامنه قدرت دولت در نظريه دولت اسﻼمي را محدود به حوزه عمومي نميدانـد،
بلكه احكام حوزه خصوصي را هم شامل مـيشـود .ايشـان در توضـيح حـدود وﻻيـت
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 .٢دامنه قدرت

پيامبر اكرم  در ذيل آيه »و ما كَانَ لمؤْمنٍ و لَا مؤْمنَةٍ إِذَا قَضَـى اللﱠـه و رسـولُه أَمـرًا أَنْ

ضلﱠ ضَلَالًا مبِينًا« )احـزاب(٣٦ :
يكُونَ َلهم الْخيرَةُ منْ أَمرِهم و منْ يعصِ اللﱠه و رسولَه فَقَدَ 

مينويسد :سياق شهادت ميدهد بر اينكه مـراد از قضـاء ،قضـاي تشـريعي و گذرانـدن
قانون است نه قضاي تكويني؛ پس مراد از قضاي خدا ،حكم شرعي اوسـت كـه در هـر
مسئلهاي كه مربوط به اعمال بندگان است ،مقرر داشـته و بـدان وسـيله در شـئون آنـان
دخل و تصرف مينمايد و البته اين احكام را به وسيله يكـي از فرسـتادگان خـود بيـان
ميكند و اما قضاي رسول او به معناي دومي از قضاي است و آن عبارت است از اينكـه
رسول او به خاطر وﻻيتي كه خدا برايش قرار داده ،در شاني از شـؤون بنـدگان دخـل و
تصرف كند؛ همچنانكه امثال آيه »النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم« از ايـن وﻻيـت كـه
خدا براي رسول گرامي اسﻼم قرار داده ،خبر ميدهد و بـه حكـم آيـه مـذكور ،قضـاي
رسول خدا قضاي خدا نيز هست؛ چون خدا قراردهنـده وﻻيـت بـراي رسـول خـويش
است و اوست كه امر رسول را در بندگانش نافذ كرده و سـياق جملـه »اذا قضـي اﷲ و
١٣٦

رسوله امراً« ازآنجاييكه يك مسئله را هم مورد قضاي خدا دانسته و هـم مـورد قضـاي
رسول خدا ،شهادت ميدهد بر اينكه مراد از قضا ،تصرف در شأني از شئون مردم است،
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نه جعل حكم تشريعي؛ براي اينكه فرمود اختيار ندارند؛ يعني در موردي اختيـار ندارنـد
كه خدا و رسول در آن مورد امر و دستوري داشته باشند و ضمير جمع در جملـه »لهـم

الخيرة من امرهم« به مؤمن و مؤمنه بر ميگردد و مراد از آن دو كلمه ،مؤمنين و مؤمنات

هستند؛ چون در سياق نفي قرار گرفته اند و اگر نفرمود »ان يكون لهم الخيرة فيه« بلكـه
كلمه »من امرهم« را اضافه كرد با اينكه قبﻼً كلمه امرا را آورده بـود و حـاجتي بـه ذكـر
دومي نبود ،براي اين است كه بفهماند منشأ توهم اينكه اختيار دارند ،اين است كه امر و
دستور فقط از ايشان صادر ميشود .در عين حال اختيـاري در آن ندارنـد و معنـاي آيـه
اين است ،احدي از مؤمنين و مؤمنات حق ندارنـد در جـايي كـه خـدا و رسـول او در
كاري از كارهاي ايشان دخالت ميكنند ،خود ايشان باز خود را صاحب اختيار بداننـد و
فكر كنند كه آخر كار مال ماست و منسوب به ما و امري از امور زنـدگي ماسـت ،چـرا
اختيار نداشته باشيم ،آن وقت چيزي را اختيار كنند كه مخـالف اختيـار و حكـم خـدا و

رسول او باشد ،بلكه بر همه آنان واجب است ،پيرو خواست خدا و رسـول باشـند و از
خواست خود صرف نظر كنند) ...طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج ،١٦ص(٤٨٠؛ پس اين آيه شـريفه
همه مواردي را كه خدا و رسول حكمي بر خﻼف خواسته مردم دارند ،شامل مـيشـود
هرچند آيه در خصوص داستان ازدواج رسول خدا  با همسر پسرخواندهاش زيد بيـان
شده است و مورد مخصص آيه نيست و شموليت و عموميت آيه را بر نميدارد ) همان،

ج ،١٦ص .(٤٨١يا در ذيل آيه »ال ﱠنبِي أَولَى بِـالْمؤْمنينَ مـنْ أَنْفُسـهِم) «احـزاب (٦ :و ذيـل
وﻻيت رسول اللّه  مي نويسد:
و معناي اولويت اين است كه فرد مسلمان هر جا امر را داير ديـد ،بـين حفـظ
منافع رسول خدا و حفظ منافع خودش ،بايد منافع رسول خدا را مقدم بدارد...
و همچنين در تمامي امور دين و دنيا ،رسول خدا اولي و اختيـاردارتر اسـت و
اينكه گفتيم در تمامي امور دين و دنيا به خاطر اطﻼقي است كه در آيه »النبـي
اولي بالمؤمنين من انفسهم« هست )همان ،ج ،١٦ص.(٤١٣

برخي ازآنجاكه در سيره پيامبر اكرم  مواردي از اين قبيل يافت نشده است ،برخي
ايت موضوع را دليل بر اين گرفتهاند كه پيامبر اكرم  از اين اختيار برخـوردار نيسـت؛
عﻼمه از چنين اختياري براي پيامبر اكرم  صـحبت مـيكنـد ،هرچنـد اگـر در خـارج
مصداقي از آن به وقوع نپيوسته باشد.
در مورد اختيارات امامان معصوم  كه همان اولي اﻻمر هسـتند و اطاعتشـان بـدون
هيچ قيدي واجب شده ،عﻼمه در خصوص امر در عنوان اولي اﻻمر اينگونه مينويسـد:
منظور از كلمه امر در عنوان اولي اﻻمر ،آن شأن و كارهايي است كه با ديـن مؤمنـان بـه
اين خطاب يا به دنياي آنان ارتباط دارد ،مؤيد اينكه منظور از امـر چنـين شـأن وسـيعي
است ،دو آيه و »شاورهم في اﻻمر« و »امرهم شوري بينهم« است كه كلمه امر در هر دو
به معناي امور دنيايي است )همان ،ج ،٤ص.(٦٢٣
پس عﻼمه معتقد است آنچه مربوط به امور ديني و زندگي اجتماعي و سياسـي و
تمامي آنچه مربوط به امور دنيوي آنان ميشود ،بايد بهطور مطلق از اولي اﻻمر به دليل
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در صورتي كه بيان غير از وقوع خارجي آن در خـارج مـيباشـد و آيـه طبـق برداشـت

١٣٧

وﻻيت تشريعيهاي كه خداوند براي آنان ثابت نموده است ،پيروي كنند .البته آنچه تـا
كنون از دامنه قدرت در خصوص معصومان  آمده كه هم حوزه عمومي و هم حوزه
خصوصي را در بر ميگيرد ،ظاهراً با مواردي كه عﻼمه از اين وﻻيت كه فقـط حـوزه
عمومي را در بر ميگيرد ،جمعنمودن آن را مشكل مينمايد؛ زيرا در يك جا كه قـبﻼً
متن آن را آورديم ،اطاعت رسول را در دو ناحيه واجب نموده بود :يكـي در احكـامي
كه به وسيله وحي به غير از قرآن از طرف ايشان بيان ميشود ،در تفصيل و جزئيـات
احكام و ديگر احكام و دستوراتي از باب اينكه ولي مسلمين و زمامدار جامعـه دينـي
است ،صادر مي نمايد )همان ،ج ،٤ص (٦١٧و در جايي ديگر در ذيل آيه »يا أَيها الﱠذينَ
آمنُوا إِذَا تَنَاجيتُم فَلَاتَتَنَاجوا بِالْإِثْمِ و الْعـدوانِ و معصـيت الرﱠسـولِ و تَنَـاجوا بِـالْبِرﱢ و
التﱠقْوى )مجادله (٨ :مي نويسد:
معصيت رسول  عبارت است از اعمالي كه مخالفت با خدا نيست؛ اعمالي كه
از نظر شرع جايز است و رسول خدا  از طرف خداي تعالي درباره آنهـا نـه
١٣٨

امري فرموده و نه نهيي؛ لكن رسول خدا  از طرف خودش و به منظور تأمين
مصالح امت دستوري صادر فرموده؛ مانند نجوايي كه مشتمل بر معصيت خـدا
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نيست؛ لكن رسول خدا  كه ولي امت است و از خـود امـت اختيـاراتش در
امـور مربــوط بـه امــت بيشـتر اســت ،دسـتور داده كــه از آن اجتنـاب ورزنــد
)طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج ،١٩ص.(٣٢٤
عﻼمه در ذيل آيه »وإِنﱢي لَغَفﱠار لمنْ تَاب و آمنَ و ع ملَ صالحا ثُم اهتَـدى« )طـه(٨٢ :

ميگويد :مراد از اهتداء در آيه شريفه همان شرطي است كـه سـاير آيـات قرآنـي بـدان
راهنمايي فرموده و آن عبارت است از پيروي پيغمبر در امـر ديـن و دنيـا و بـه عبـارت
ديگر اهتداء به وﻻيت رسول خدا  است )همان ،ج ،١٤ص .(٢٦٥پـس عﻼمـه در ذيـل
اين آيه روايتي را نقل ميكند كه وﻻيت ائمه  را شامل ميشود و اين بزرگواران همـه
وﻻيتشان در حوزه عمومي را شامل ميشود و حوزه خصوصـي را در بـر نمـيگيـرد.
عﻼمه مي نويسد:

و في المجمع قال ابوجعفر  :ثم اهتدي الي وﻻيتنا اهل البي ت فوال لُه لو ان

رجﻼً عبد ال لّه عمره ما بين الركن و المقام ثم مات و لم يجي بوﻻيتنا ﻻكبـه
ال لّه في النار علي وجهه و المراد بالوﻻية في الحديث وﻻية امر النـاس فـي

دينهم و دنياهم و هي المرجعية في اخذ معارف الدين و شرائعه و في اداره
امور المجتمع و قد كان النبي  كما ينص عليه الكتاب في امثاله قوله النبي
اولي بالمومنين من انفسهم ثم جعلت لعترته اهل بيته بعده في الكتاب بمثل
آية الوﻻية و بما تـواتر عنـه  مـن حـديث الثقلـين و حـديث المنزلـة و

نظاهرهما؛ يعني مراد از وﻻيت در آن حديث ،وﻻيت امور دين و دنياسـت
كه معنايش همان مرجعيت است در اخـذ معـارف ديـن و شـرايع آن و در
اداره امور مجتمع؛ همچنان كه رسول خدا به نص قرآن كـريم داراي چنـين
وﻻيتي بود )همان ،ج ، ١٤ص.( ٢٧٨

بدين ترتيب با اين سخنان عﻼمه دقيقاً روشن مي شود آنچه ما در اول بحث در
ذيل آيات »اذا قضي ال لّه و رسوله و النبي اولي بالمؤمنين من انفسـهم« آورديـم كـه
دامنه قدرت معصومان  در تمام امور و كارها ،چـه حـوزه عمـومي و چـه حـوزه
خصوصي را شامل مي شود ،با اين سخنان كه منظور ايشان آنچه در دايره مصـلحت

١٣٩

عمومي و امور عامه باشد را مد نظر دارند ،ناسازگار است و اگر باز بخواهيم دست
قدرت شان حوزه خصوصي را هم در مـي نـوردد ،مـواردي را شـامل مـي شـود كـه
مصلحت عمومي اجتماع را در بر داشته باشد و اگر اين قيد را نداشته باشـد ،دامنـه
قدرت ،حوزه خصوصي افراد را در بر نمي گيرد.
ب( دوران غيبت
عﻼمه -همانطوركه بيان شد -به جهت آنكه معصومان  داراي وﻻيـت عـام و مطلـق
مي باشند ،دامنه قدرت دولت پيامبر اكرم  و امامان معصوم  را به حـوزه عمـومي و
خصوصي اختصاص داد و اگر اين را با بعضي از سخنان ايشان ناسازگار يافتيم و معتقد
شديم اگر حوزه خصوصي را هم شامل شود ،بايـد شـرط مصـلحت اجتمـاع را داشـته
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از آن سخنان بر نداريم ،شـايد بتـوانيم بگـوييم اگـر حضـرات معصـومين  دامنـه

باشد؛ بنابراين دولتهاي شيعه غيرمعصوم كه بـه مراتـب دامنـه اختيـار و قـدرتشـان
محدود است ،هرگز حق مداخله در حوزه خصوصي را نخواهند داشـت .گرچـه عﻼمـه
بهطورصريح نامي از دامنه قدرت دوران غيبت نبـرده ،مـي تـوان از نوشـتههـاي ايشـان
استنباط كرد و با آنچه ما در بخش نهاد رهبري و تصميمگيـري در زمـان غيبـت مطـرح
كرديم و شروط انتخـاب حـاكم را برشـمرديم )طباطبـايي ،١٣٧٤ ،ج ،٤ص ،(١٩٦متوجـه
ميشويم عﻼمه در توضيح وﻻيت زمامدار در حكومت اسﻼمي مينويسد :بر اين اساس
زمامدار در حكومت اسﻼمي وﻻيتي بر مردم جز در اجـراي احكـام و حـدود و جـز در
اطراف مصالح عامي كه عايد مجتمع ديني ميشود ،ندارد و چنين نيسـت كـه هرچـه را
دلش خواست ،انجام دهد )همان ،ج ،٦ص.(٤٩٤
عﻼمه در جايي ديگر در مورد والي حكومت اسﻼمي ميآورد :پـس والـي حـق دارد
درباره اموري از شئون مجتمع تصميم بگيرد ،چـه شـئون داخـل مجتمـع و چـه شـئون
خارج آن؛ چه درباره جنگ باشد و چه درباره صلح؛ چه مربوط به امور مالي باشد و چه
١٤٠

غيرمالي؛ البته همه اينها در صورتي است كه اين تصميمگيريها به صﻼح حـال مجتمـع
باشد و با اهل مملكت ،يعني مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كنـد
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)همـان ،ج ،٤ص (١٩١كه اين سخنان بهروشني نظريه عﻼمه را در مورد حاكم اسﻼمي كه
دامنه قدرت او محدود به حوزه عمومي است ،نشان ميدهد.

 .٣جريان قدرت
منظور از جريان قدرت يا روابـط قـدرت در انديشـه سياسـي عﻼمـه ،چگـونگي گـذر
اطﻼعات ،قدرت ،تصميمگيريها ،امر و نهـيهـا ،فرمـانهـا و دسـتورها از شـبكههـاي
مختلف نظام سياسي ميباشد .حاكميت از باﻻ به پايين است يا از پايين به باﻻ؟
الف( دوران حضور معصوم
ما در بحث هـاي گذشـته وﻻيـت و حاكميـت پيـامبر اكـرم  و امامـان معصـوم  و

ضرورت اطاعـت از آنـان را بررسـي و اثبـات كـرديم كـه ايشـان از مشـروعيت الهـي
برخوردارند و به همين دليل ،الهيبودن سرشت قدرت پيامبر اكرم  و امامـان معصـوم
 آشكار ميشود .اعمال قدرت در اجتماع مستلزم تأسيس حكومـت در مرحلـه اول و
برنامهريزي ،تصميمگيري )قانونگذاري( و اجراي تصـميمات و قـوانين در مرحلـه دوم
است؛ به عبارت ديگر اعمال قدرت به مفهوم قانونگذاري و اجـراي قـوانين اسـت كـه
بيترديد مستلزم تأسيس حكومت است .البته با نگاهي به آثار عﻼمه نميتوان به ساختار
حكومتي پيامبر اكرم  دست يافت؛ ولي آنچه ميتوان گفـت و مـا بـه گوشـهاي از آن
خواهيم پرداخت ،اين است كه ساختار سياسي و اداري حكومت پيامبر اكرم  بهنـوعي
متمركز بوده و در آن ،وي هم تصميمگيرنده و هم اجراكننده ،رئيس حكومت ،بـاﻻترين
مقام قضايي ،فرمانده عالي نظامي بوده است .منصب نقيب ،منصب امير ،منصب كاتب و
منصب قاضي تماماً از سوي پيامبر اكرم  تصميم گيري شده و خود حكـم ايـن گونـه
افراد را صادر مينمودند ،كه براي تفصيل اين ساختار حكومتي پيامبر اكرم  مـيتـوان
به كتب )فيرحي ،١٣٨٦ ،ص  /١٠٩ثقفـي ،١٣٧٦ ،ص (٩١و مقاله )قـوامي ،١٣٨١ ،ص(٣٩-٩

١٤١

كه در اين زمينه نگارش شده است ،مراجعه نمود.
اين گونه مي نويسد:
مداخله ،تصرف و تصدي در امور اجتماعي در زمان رسول خـدا  در دسـت
خود آن حضرت بود .اينگونه انتخابات تنها دﻻلت بر اين دارد كه رسول خـدا
 اشخاص نامبرده را براي تصدي فﻼن پسـت ،صـالح تشـخيص داده ،چـون
زمامدار بوده و به صﻼح و فساد كار خود وارد بوده اسـت )طباطبـايي،١٣٧٤ ،
ج ،٩ص.(٢٣١

البته اين عمال و كارگزاران كه از سوي پيامبر اكرم  براي پست و منصبي انتخـاب
ميشوند ،به معناي مأموراني است كه از سوي حـاكم مسـئوليتي را در امـور اجتمـاعي،
سياسي ،فرهنگي ،نظامي و اقتصادي عهدهدار ميشوند .اين عنوان در روزگـار پيـامبر 

وضع شد و به مأموران حكومت از استانداران ،فرمانـداران ،فرمانـدهان جنـگ ،مبلّغـان
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عﻼمـه در مــورد انتخـاب و انتصــاب مــديران ،كـارگزازان و ع مــال حكــومتي

دين ،قضات ،بازرسان ،كاتبان و كساني كه به گردآوري زكات و خراج مـيپرداختنـد و
نيز به ديگرافرادي كه از سـوي حـاكم بـراي هـر كـار ديگـري تعيـين مـيشـدند و بـه
نمايندگان آنها ،عامل و كارگزار اطﻼق ميشد )مزيناني ،١٣٨٩ ،ص.(١٧٠
عﻼمه در مورد شأن قضاوت رسول گرامي اسﻼم  نيز مي نويسد"» :انـا انزلنـا
اليك الكتاب بالحق لتحكم الناس بما اراك ال لّه" دﻻلت مي كند بر اينكه خداي تعالي
حق حكم و داوري را خاص رسول خدا  كرده و رأي آن جنـاب و نظريـهاش را
در داوري حجت قرار داده است )طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج ،٥ص .(١١٤عﻼمه اين گونـه
واگذاري ها و انتصابات در تمامي شئون اداره جامعه اسﻼمي را سيره و روش پيامبر
اكرم  مي دانند و مي نويسند:
زيرا رسولاللّه  سيرهاش بر اين بود كه هر وقت به عزم جنگ از شهر بيـرون
ميرفتند ،كسي را به جانشيني خود و به منظور اداره اجتماعي مسـلمين جـاي
خود ميگذاشتند و همچنين آن حضرت در ساير شهرهايي كه آن روز به دست
١٤٢

مسلمين فتح شده بود ،جانشينان و حكّامي نصب ميفرمود و نيز بـر لشـكرها،
چه كوچك و چه بـزرگ كـه بـه اطـراف مـيفرسـتادند ،امـرا و پرچمـداراني
ميگماردند .اين بوده است رفتار رسولاللّه در ايام حيات خود )همـان ،ج،٦
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تمام اينها از وﻻيت عام و مطلق معصومان  حكايت دارد كه جريان قدرت از بـاﻻ
به پايين و كاركرد قدرت بسته و اقتداري است و هـيچگونـه تفكيكـي در قـواي كشـور
وجود ندارد .پيامبر اكرم  و امامان  از اين اختيار برخوردارند كـه تمـام كـارگزاران،
فرماندهان نظامي و قضات حكومت را در تمام حوزهها نصب و عـزل نماينـد و حكـم
آنها اعم از شرعي و وﻻيي نافذ است و تمام مردم بايد از اين امر و نهيها ،دستورها و
نهيها و تصميمها اطاعت نمايند .البته بايد اين نكته را هم در نظر داشت كـه حكومـت
آن روز با حكومتهاي امروزي تفاوت داشت؛ مثﻼً از جهت سـاختار ،حكومـت پيـامبر
اكرم  با شرايط آن روزگار بود و در مقايسه با حكومتهاي امروزي از نظم اجتمـاعي
و اداري سادهتري برخوردار بوده است.

ب( دوران غيبت
همانطوركه قبﻼً در مورد نهاد رهبري و تصميمگيري در دوران غيبت گفتيم كه انتخـاب
حاكم اسﻼمي به جمهور مردم مسلمان واگـذار شـده و تصـميماتي كـه از سـوي والـي
اسﻼمي در خصوص امور مربوط به جامعه اسﻼمي و امور عامه اتخاذ ميشود ،بايـد بـا
شور و مشاورت با امت اسﻼمي صورت گيرد و اين شور و مشاورت جنبه وجـوبي بـر
حاكم اسﻼمي دارد ،ميتوان گفت عﻼمه ظاهراً بهشكلي به نظامسـازي در دوران غيبـت
معتقدند و گونهاي از مردمساﻻري ديني بر جوامع اسﻼمي از سوي ايشـان مطـرح شـده
است و مردم به غير از نقشي كه در تحقق و عينيتبخشيدن به نظام سياسي باز ميكنند،
در انتخاب نظام سياسي و انتخاب حاكم و تصميمسازي در خصوص امور جامعه نقـش
برجستهاي دارند و ديگر فقط جنبه اطاعتپذيري آنها مطـرح نيسـت؛ بلكـه صـحبت از
حاكميت مردم است و حاكم اسﻼمي بايد در تمامي امور عامـه مـردم را طـرف شـور و
مشورت قرار دهد ،سپس با صﻼح جامعه تصميمگيري نمايد )همان ،ج ،٤ص(١٢١-١٢٠؛
بنابراين به نظر ميرسد جريان قدرت در نظريه دولت اسـﻼمي عﻼمـه در دوران غيبـت

١٤٣

دوسويه است؛ چراكه ارتباط مستحكم بين مردم و حكومت وجود دارد.

در نظام سياسي اسﻼم ،نهاد رهبري در زمان حضور پيامبر اكرم  و امامـان معصـوم 

بر عهده ايشان است؛ ولي انتخاب حاكم و نظامي حكومتي در جامعه اسـﻼمي در دوران
غيبت بر عهده خود مردم مسلمان واگذار شده است؛ اما اين واگـذاري منـوط بـه چنـد
شرط است .١ :حاكم اسﻼمي بايد بر سيره رسول خدا  حكومت نمايد؛  .٢بايد احكام
الهي در اجتماع اسﻼمي را بدون هيچگونه كم و زيـادي و بـدون تغييـر و تبـديل اجـرا
نمايد؛  .٣احكام و آرايي كه به مقتضاي وﻻيتي كه بر مردم پيدا ميكنـد ،بعـد از شـور و
مشورت با مسلمانان باشد؛  .٤در امور حكومتي و مديريتي داخلي و خارجي ،مصـلحت
جامعه را رعايت كند.
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جمعبندي

عﻼمه دامنه قدرت دولـت در نظريـه دولـت اسـﻼمي را در دوران حضـور و ظهـور
پيامبر اكرم  و امامان معصوم  محدود به حوزه عمومي نميداند ،بلكه احكام حـوزه
خصوصي را هم شامل ميشود؛ البته ما بيان كرديم اين ديدگاه با برخي از سخنان عﻼمه
قابل جمع نيست و گفتيم شايد بتوان اين تناقص را اينگونه برطرف نمود كه اگر دامنـه
قدرت پيشوايان معصوم  حوزه خصوصي را هم شامل مـيشـود ،مربـوط بـه فضـا و
جاهايي است كه مصلحت عمومي اجتماع را در بر داشته باشـد؛ ولـي در دوران غيبـت
عﻼمه معتقدند زمامدار حكومت اسﻼمي وﻻيتي بر مردم جز در اجراي احكام و حـدود
و جز در اطراف مصالح عامي كه عايد به مجتمع ديني ميشود ،ندارد؛ پس دامنه قـدرت
والي حكومت اسﻼمي در دوران غيبت فقط محدود به حـوزه عمـومي اسـت و در ايـن
حوزه مردم موظف به اطاعت از والي هستند كه خودشان به مقبوليت او رأي دادهاند.
در خصوص جريان قدرت در دوران حضور و ظهـور پيـامبر اكـرم  و امامـان 

تمام عزل و نصبها ،تصميم به جنگ و صلح و تمامي امـور جامعـه بـه دسـت ايشـان
١٤٤

ميباشد و هيچگونه تفكيكي در قواي كشور وجود ندارد و همه سه قوه به دليل وﻻيـت
عام و مطلقي كه ايشان از آن برخوردارند ،در دست آنان ميباشد .در دوران غيبت هم با
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اينكه مردم در انتخاب حاكم تمام نقش با آنان است ،در تصميمگيريها ،عزل و نصبها
و تمامي اموري كه به اداره جامعه مربوط ميشود ،حاكم بايد بـا آنهـا شـور و مشـورت
نمايد؛ ولي در آخر تصميمگيري با شخص حاكم و والي ميباشـد و مـردم فقـط نقـش
تصميمساز را دارند.
از نظر عﻼمه مردم در حوزه قانون گذاري نقشي ندارند و احكام اسـﻼمي كـه از
آن به احكام ثابت تعبير مي شود ،فقط مخصوص خداوند تعالي مي باشد و در احكام
متغير است كه به حسب احتياج به اداره جامعه اسﻼمي ،حـاكم اسـﻼمي بـا شـور و
مشورت با مردم ،قوانيني با نگاه به آن قوانين كلي و ثابت جعل مي كنـد .امـا نكتـه
بسيار مهم اين است ك ه ما ادعا نمي كنيم كه عﻼمه طرفـدار دموكراسـي اسـﻼمي يـا
مردم ساﻻري ديني بوده است ،بلكه مدعا اين است كه عليرغم تصريحاتي كه عﻼمه
در نفي دموكراسي دارند ،تحليل فلسفي عﻼمه از اجتماع و حكومت نشان مـي دهـد

كه مباني فلسفي و نظري مردم ساﻻري در تحليل فلسفي ايشان وجود دارد ،بنابراين
گرچه گاه در بيان عﻼمه حكومت ديني ،از گونه دموكراسي است ،اما همـان طوركـه
عﻼمه مي گويد حكومت اسﻼمي ،حكومت اجتماعي ديني است؛ يعني در حكومـت
اسﻼمي ،حكومـت از آن اجتمـاع اسـت و فـردي نمـي باشـد )يزدانـي مقـدم،١٣٨٨ ،

ص / ١٥٤ -١٣٢قاضي زاده ،١٣٨٥ ،ص.(٣٩٣

١٤٥
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