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چکیده:

نظریــۀ خالفــت در میــان اهــل ســنت، محــور مشــترک بــا نظریــۀ والیــت فقیــه دارد. مبانــی 
نظریــۀ والیــت فقیــه در آثــار متکلمیــن متقــدم وجود داشــت؛ هرچند شــکل ابتدایــی آن قرن ها بعد 
خ نمــود. ایــن تئــوری درگام اولیــۀ بــروز تاریخــی خــود بــا ســه دیدگاه فقاهتــی:  از غیبــت صغــری ر
ممنوعیــت تعامــل بــا نهــاد دولــت، مشــارکت سیاســی در مواقــع اضطــراری و اباحــۀ همــکاری بــا 
کــه رویکــرد ســوم بــه دالیلــی، اقبــال صفویــان را  کمیــت بــه دلیــل مصالــح عمومــی مواجــه شــد  حا
گام بــه گام بــه تحقــق خارجــی والیــت فقیــه انجامیــد. فقهــا بعــد از دورۀ همــکاری بــا  کــرد و  جلــب 
ســلطنت های شــیعی، وارد مرحلــۀ نظــارت بــر قــدرت و کنترل حکومت و ســالطین شــدند. نظارت 
فقهــا بــا اســتفاده از روش هــای معمــول در دنیا مثل تدوین قانون اساســی و تشــکیل مجلس شــورا 
گرفــت؛ امــا هم چنــان نتیجــۀ مطلوبــی نداشــت. پــس از آن حکومــِت مســتقیِم فقیهــان بــه  شــکل 
منصــۀ ظهــور رســید. ایــن پژوهــش بــا روش اســنادی-تحلیلی در صــدد اســت ســیر تحقــق خارجی 
کنــد. یافته هــای تحقیــق نشــان  می دهــد تکویــن  اصــل خالفــت و اصــل والیــت فقیــه را بررســی 
گام بــه گام تقویــت شــده اســت و همــراه بــا تشــکیل حکومت هــای شــیعی و  نظریــۀ والیــت فقیــه، 
کثــری یافتــه اســت؛  رفــع خفقــان فکــری شــیعیان، در جامعــه ارائــه شــده و در نهایــت تحقــق حدا
در مقابــل تئــوری خالفــت کــه تحقــق عینــی خــود را از زمــان خالفــت خلفــای راشــدین بــا قــوت آغــاز 
گراییــد؛ به طوری کــه جــای خــود را بــه ســلطنت  کم کــم بــه ضعــف  کــرد، در ظهــور اجتماعــی خــود 

کنــون متــروک شــده اســت.  داد و ا
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مقدمه: 

مســئلۀ امامــت و خالفــت در میــان مســلمانان، در عــرض یکدیگــر قــرار داشــته اند. اصطــالح 
ــر خلفــای متقــدم،  ــخ سیاســی جهــان اســالم ب خالفــت، ریشــه در فرهنــگ اســالمی دارد و در تاری
کات و افتراقــات در میــان شــیعه و  متأخــر و دورۀ عثمانــی اطــالق شــده اســت. خالفــت از اشــترا
ــوم آن  ــود و مفه ــه  می ش گفت ــرم)ص)  ک ــول ا ــس از رس ــینی پ ــه جانش ــالح ب ــت و در اصط ــنی اس س
ــر، خلیفــه و امــام از حیــث  کامل ت ــه عبــارت  ــد دارد. ب ــا مفهــوم امامــت پیون کلیــت و اجمــاع، ب در 
معنــی متفاوت انــد، امــا از نظــر تحقــق، خلیفــۀ بــر حــق بــا ائمــۀ دوازده گانــه انطبــاق دارد. امامیــه، 
کــه بــه دلیــل عصمــت، جانشــین سیاســی و علمــی پیامبــر)ص) شــمرده   خلیفــه را امامــی می داننــد 
می شــود؛ زیــرا امــام)ع)، همــۀ وظایــف و اختیــارات پیامبــر)ص) را برعهــده دارد )ســبحانی، 
1374، ص30). بدیــن  ترتیــب برخــی بــرای مســئلۀ امامــت و خالفــت، هویــت واحــدی قائــل 
کــه طبــق تقریــر شــیعیان، نظریــۀ خالفــت پــس از غیبــت صغــری  می توانــد  شــده و مدعــی شــده  اند 
کتــاب و ســنت باشــد.  تأمین کننــدۀ ضرورت هــای عقلــی بــرای ریاســت جامعــۀ اســالمی مطابــق بــا 
ــور  ــد از حض ــوان بع ــت را  می ت ــه و خالف ــت فقی ــۀ والی ــی دو نظری ــور خارج ــن در ظه ــاوت بنیادی تف
ائمه)عهــم) دانســت. امــام خمینــی معتقــد اســت: ولــی فقیــه در زمــان غیبــت معصــوم)ع)، همــان 
ــی، 1421، ج2، ص54 -55).  ــه دارد )خمین ــر ادارۀ جامع ــول)ص) را در ام ــرت رس ــت1 حض والی
کــی از آن اســت کــه هرچند مقــام خالفت،  بررســی تحــوالت تاریخــی گفتمــان خالفــت و والیــت، حا
ــی)ع)  ــا پــس از خالفــت امــام عل ــرد، ام ک ــِی »خالفــت از نبــوت« را از خلیفــۀ اول آغــاز  تحقــق عین
کــرد و به تدریــج موضوعیــت و پایــگاه اجتماعــی خــود را ازدســت داد و در  ریــزش معنایــی پیــدا 
پایــان، جــای خــود را بــه ســلطنت داد. امــا اصــل والیــت فقیــه از ظهــور در دورۀ آل بویه تــا تکامل در 
دورۀ صفویــه، نوعــی ســیر اشــتدادی داشــته اســت؛ به طوری کــه  می تــوان ســابقۀ تکویــن تئــوری 
گام بــه گام در حــال تقویــت و در عینیــت جامعــه دیــد. ایــن مقالــه در پــی  موجــود والیــت فقیــه را 
ــت و  ــوری خالف ــی تئ ــق خارج ــتدادی در تحق ــان اش ــدۀ جری ــه ایجادکنن ک ــت  ــی اس ــی عوامل بررس
ــروز و تحقــق خارجــی خــود ســیر  ــرای ب ــخ، ب ــه در طــول تاری ــد. ایــن دو نظری ــه بوده ان والیــت فقی
کرده انــد. اصــل والیــت فقیــه در ســدۀ چهــارم هجــری بــا ضعــف بنی عبــاس،  معکوســی را تجربــه 

کربالیی، 1383، ص23). 1. والیت در اصطالح مترادف واژه هایی مانند سرپرستی و ریاست آمده است )پازوکی 
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ظهــور دولت هــای شــیعی و نفــوذ سیاســی و اجتماعــی علمــای شــیعی، توانســت از قالــب تئــوری 
سیاســی بــه ســاختار دولتــی وارد شــود و بــه گفتمانــی مســلط برافــکار و اندیشــه های شــیعی تبدیــل 
ــام  ــام ام ــت ع ــور نیاب ــق و تبل ــه تحق ک ــه  ــت فقی ــاد والی ــکیل نه ــه تش ک ــت  ــن اس ــه روش ــود؛ البت ش
کبــری اســت، نیــاز بــه مقدماتــی ازجملــه رفــع خفقــان سیاســی، وجــود  عصر)عــج) در عصــر غیبــت 

فقیهــی واجــد شــرایط نیابــت عاّمــه و حضــور و پشــتیبانی مــردم از ایــن نهــاد دارد. 

ــی  ــیر تدریج ــر س ــت، ب ــت و امام ــوری خالف ــوری تئ ک مح ــترا ــان اش ــن بی ــش ضم ــن پژوه  ای
تحقــق علمــی و عینــی ایــن دو نظریــه، تمرکــز کــرده و نتایج آن را اســتخراج  کرده اســت. از مقایســۀ 
ــزد  ــۀ والیــت فقیــه ن ــا تحقــق عینــی نظریــۀ خالفــت در اهــل ســنت و نظری ــد نظریه پــردازی ت رون
کــه نظریــۀ خالفــت ســیر افولــی و نظریــۀ والیــت فقیــه ســیر اشــتدادی  شــیعیان، چنیــن برمی آیــد 
داشــته اند. یکــی از مهم تریــن عوامــل مؤثــر در ایــن ســیر معنــادار، پیونــد نهــاد دیــن بــا دولــت بــوده 
کــردن اندیشــه های سیاســی  ــه عبــارت دیگــر مراجــع فکــری مــردم، زمانــی در نهادینــه  اســت. ب

کــه درکنــار جایــگاه مردمــی، از پایــگاه سیاســی هــم برخــوردار بوده انــد.  خــود توفیــق یافته انــد 

کنــون دربــارۀ ایــن موضــوع یــا موضوعــات نزدیــک بــه آن انجــام  کــه تا پژوهش هــای مســتقلی 
شــده اســت، عبارت انــد از: اندیشــۀ والیــت فقیــه و حقــوق اساســی دورۀ صفویــه از فیــروز اصالنــی، 
مبانــی والیــت فقیــه در عصــر غیبــت بــه قلــم محمــود لطفــی، امــکان یــا امتنــاع تأمیــن مشــروعیت 
در الگــوی اســالمی خالفــت، نوشــتۀ ذبیــح اهلل نعیمیــان و خلیفــه و خالفــت در اندیشــۀ اهــل ســنت 
ــه ســلطنت آســمانی و خلیفــۀ الهــی از غالمحســین  و زیرســاخت های تحــول امامــت و خالفــت ب
کــه تمرکــز  زرگری نــژاد؛ امــا مســئله ایــن آثــار بــا ســؤال اختصاصــی ایــن مقالــه متفــاوت  اســت؛ چنــان 
ویــژه در برخــی پژوهش هــا تدویــن و تکمیــل نظــرات علمــا در خــالل دوران بعــد از غیبــت صغــری 
تــا زمــان انقــالب اســالمی دربــارۀ حکومــت بــوده اســت و در برخــی دیگــر اوصــاف ضــروری خلیفه در 

کالم اهــل ســنت و اوصــاف ولــی فقیــه بررســی تطبیقــی شــده اســت. 

ایــن مقالــه بــه شــیوۀ جمــع آوری کتابخانــه ای و بــه شــکل تحلیــل عقالنــی، در پــی یافتــن ســیر 
رو به بــاال یــا رو به پاییــن نظریــۀ جانشــینی در جوامــع ســنی و شــیعه اســت و بــه تبــع آن بــروز و ظهــور 
تاریخــی یکــی از اشــکال نظریــۀ والیــت فقیــه در جامعــه شــیعه نیــز بررســی  می شــود. بــه ایــن منظور 
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ابتــدا محــور مشــترک میــان دونظریــۀ خالفــت و والیــت فقیــه تبییــن می شــود و ســپس تصویــر کلــی 
کنــون ترســیم  می گــردد. پــس از آن  از جریــان خالفــت در جوامــع اهــل ســنت بعــد از پیامبــر)ص) تا
کمیت هــای متعــدد شــیعی، رویکردهــای متکلمــان و فقهــای شــیعه دربــارۀ  بــا توجــه بــه نبــود حا
کلــی،  مشــارکت علمــا و فقهــا در حکومــت، بررســی می شــود و در پایــان نتیجــۀ ایــن ترســیم های 

بیــان می گــردد. 

1- ترسیم وحدت محوری نظریه های خالفت و والیت فقیه:

ــینی  ــت جانش ــا ماهی ــی ب ــد از رئیس ــالمی بای ــۀ اس ــه جامع ک ــه  ــن نکت ــر ای ــلمانان ب ــۀ مس قاطب
ــار معنایــی  ــاع داشــته اند. واژۀ خلیفــه به خودی خــود دارای ب پیامبــر)ص) برخــوردار باشــد، اجم
اســت و الزم اســت خلیفــه بــا »مســتخلف منــه« ســنخیت داشــته باشــد. بــه عنــوان نمونــه التــزام 
کتــاب و ســنت پیامبــر)ص) و عمــل براســاس آن دو یکــی از مهم تریــن شــاخصه های خلیفــه  بــه 
اســت. خالفــت در نظــر اهــل ســنت، مســئله ای ضــروری و اجماعــی اســت )مــاوردی، 1398ق، 
ص29). در نظــر عقل گرایــان وجــوب خالفــت بــه حکــم عقــل ثابــت  می شــود )ایجــی، 1325ق، 
ــی رود؛  ــمار م ــا به ش ــت دنی ــن و سیاس ــظ دی ــریعت، در حف ــب ش ــت از صاح ج 8، ص384) و نیاب
پــس درحقیقــت خالفــت پیامبــر)ص) بــه معنــای ریاســت عامــه در دیــن و دنیــا اســت )تفتازانــی، 
1370، ج2، ص272). در دیــدگاه اهــل ســنت جانشــین پیامبــر)ص)، واجــب االطاعــه و دارای 
ریاســت عامــه اســت؛ بنابرایــن اطاعت نکــردن از وی گنــاه اســت )ایجــی، 1325، ج8، ص345). 

واژۀ خلیفــه از عصــر پیامبــر)ص) بیــن صحابــه متــداول بــود؛ به طوری کــه پیامبــر)ص) ایــن 
لفــظ را دربــارۀ ائمــۀ دوازده گانــه بــه کار بــرده اســت )صــدوق، 1413ق، ص253) و اســامة بن زیــد 
فرمانــده منســوب پیامبــر)ص) در جنــگ بــا روم نیــز خــود را خلیفــه رســول خــدا نامیــد )بــالذری، 
ــا ایــن حــال پــس از رحلــت پیامبــر)ص)، ابوبکــر )11ق) خــود را خلیفــه  ــا، ج1، ص474). ب بی ت
کــه عمــر )13ق)، لقــب  رســول خــدا)ص) خوانــد )طبــری، 1404ق، ج3، ص250)، درحالــی 
ــا، ج1، ص528) و درحقیقــت ایــن اصطــالح  ــرای خــود برگزیــد )بــالذری، بی ت امیرالمؤمنیــن را ب
را جایگزیــن عنــوان غیرقابــل تعمیــم »خلیفــه رســول اهلل« قــرار داد. واژۀ »امیرالمؤمنیــن« در مــورد 
کاربــرد داشــت. بــا توجــه بــه این کــه معاویــه )40ق)  عثمــان )23ق) و امــام علــی)ع) )35ق) نیــز 
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کــرد و خــود را خلیفــه خوانــد )بــالذری، بی تــا، ج5، ص20)،  خالفــت را بــا قهــر و اجبــار از آن خــود 
کارآمــدن عباســیان  تأویــل خلیفــه بــه خلیفــۀ اهلل، مبنایــی بــرای ایدئولــوژی او قرارگرفــت. بــا روی 
)132ق)، دولت مــردان بــرای مشروعیت ســازی حکومــت خــود بــه دنبــال معنــای عامــی از خلیفــه 

گرفــت.  بودنــد؛ ازایــن رو مفهــوم امــام در ایــن دوره متــرادف خلیفــه قــرار 

کاربــرد واژۀ خالفــت تــا پایــان دورۀ راشــدین از ســنخ خالفــت  گفــت:   در مجمــوع  می تــوان 
نبــوت بــود، ولــی پــس از آن بــا مفهــوم ســلطان و شــاه درهم آمیخــت. برخــی از اسالم شناســان 
ــته  ــول اهلل)ص) انگاش ــۀ رس ــه خلیف ــدم به مثاب ــای متق ــه خلف ک ــی  ــن تلق ــد ای ــز معتقدن ــی نی غرب
کتچــی، 1394، ج22، ص487). شــده اند، فهــم محــوری از خالفــت در آن دوره بــوده اســت )پا

کــه بــزرگان اهــل ســنت، احــراز چهارشــرط علــم، حکمــت، شــجاعت و   الزم بــه ذکراســت 
قرشــی بودن را بــرای خلیفــه الزم  می داننــد، امــا در حــدود آن اختــالف دارنــد؛ ازایــن رو نظــر بیشــتر 
کاشــف از ایــن چهارشــرط  اســت )نقیبــی، 1391،  ــا حداقــل  ــر ایــن چهارشــرط ی ــه نوعــی ب فقهــا ب

مــاوردی، 1398ق، ص 6).  ص89؛ 

بازخوانــی ادلــۀ والیــت فقیــه نیــز ناظــر بــه وجــوب عقلــی تئــوری والیــت فقیــه نــزد متفکــران 
کــه تصــور درســت آن  کــه برخــی والیــت فقیــه را از مســائلی  می داننــد  شــیعی اســت؛ تــا جایــی 
ــۀ لطــف،  ــه برهــان اســت )خمینــی، 1421، ج2، ص620). ادل ــاز ب ــدون نی باعــث تصدیــق آن ب
ــز در ایــن  ــزوم اجــرای قوانیــن، تکامــل انســان و ماهیــت احــکام و... نی ــر ل برهان هــای مبتنــی ب

خصــوص بیــان شــده اســت )مصبــاح یــزدی، 1378، ص100-85). 

 مقایســۀ اوصــاف ولــی فقیــه بــا خلیفــه، شــباهت هایی را بیــن ایــن دو اصــل نشــان  می دهــد 
)جــوادی آملــی، 1367، ص122). بــه عبــارت دیگــر بــا توجــه بــه تعاریــف، ضرورت هــا و اوصــاف 
خالفــت و والیــت فقیــه  می تــوان گفــت: هــم اهــل ســنت و هم شــیعیان بــه ترتیب خالفــت و والیت 
فقیــه را اصــل حکومــت  می داننــد، امــا تئــوری خالفــت اهــل ســنت، فقــط از جهــت مصــداق، مــورد 
کــه ضــرورت عقالنــی امامــت را  پذیــرش شــیعه نیســت؛ زیــرا همــان برهان هــای لطــف و حکمــت 
ثابــت  می کنــد، ضــرورت تعییــن جانشــین پیامبــر)ص) را نیــز در زمــان غیبــت امــام به طــور نســبی 
غ از جانشــینان دوازده گانه)عهــم)، شــیعیان  کــه فــار گفــت  نشــان  می دهــد. در نتیجــه می تــوان 
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بــا اصــول تئــوری خالفــت بــه عنــوان جانشــینی پیامبــر)ص)، بــه شــرط دردســترس نبودن امــام 
کــه ســنجش و بررســی خالفــت و شــرایط  کلــی دارنــد؛ امــا نکتــۀ مهــم آن اســت  معصــوم، موافقــت 
غ از هویت مشابه شــان،  آن از منظــر اهــل ســنت نشــان  می دهــد نظریــۀ خالفــت و والیــت فقیه، فــار
گذرانده انــد. چنان کــه خلفــای راشــدین در مقایســه بــا  کامــاًل متفــاوت بــا یکدیگــر را  ســیر تحقــق 
کمیــت بــه رســول خدا)ص) مشــابهت بیشــتری داشــتند، امــا خالفت پس  بقیــۀ خلفــا در ســبک حا
کــه در رســم هــم بســیار  از معاویــه بــه پادشــاهی نزدیــک شــد و در پهنــۀ تاریــخ نه تنهــا در اســم 
ــه بعــد از  ــۀ والیــت فقی ــه نظری ک ــی اســت  ــد )باســورث، 1394، ص3). ایــن در حال گردی ضعیــف 
ــا این کــه در دورۀ  کامــل پیــش رفــت ت غیبــت صغــری، آرام آرام بــه ســوی عملــی شــدن و تحقــق 

کمیــت شــیعی مالحظــه شــد.  کنونــی بــه صــورت زنــده و جــاری در حا

2- ترسیم تاریخی نظریۀ خالفت: 

ــدا  واقعــۀ ســقیفه بنی ســاعده، نقطــۀ آغازیــن تئــوری نظــام خالفــت اســت. ایــن تئــوری ابت
کــه خلیفــه، جانشــین پیامبــر)ص) اســت. براســاس ایــن تفکــر تمــام  بــر ایــن اســاس اســتوار بــود 
اختیــارات پیامبــر)ص) قابــل تفویــض بــه خلیفــه بــود؛ چنان کــه خلیفــۀ اول، متمردیــن زکات 
ــرد  ــه عملک ــردم ب ــات م ــال اعتراض ــن ح ــا در عی ــان، 1377، ص95)؛ ام ــت )جعفری ــد دانس را مرت
کــه مقــام خالفــت در بــاور عمومــی نهــادی قابــل نقــد بــود و  کــی از ایــن حقیقــت اســت  خلیفــه حا

مشــروعیت آن، بــه التــزام خلیفــه بــه ارزش هــای دینــی وابســته بــود. 

پــس از عصــر خلفــای راشــدین، درحالی کــه معاویــه در شــام الگــوی خالفــت ملوکانــه را ترویــج  
می کــرد، امــام حســن)ع) بــه دالیــل پرشــمار ازجملــه بافــت نامتجانــس طرفدارانــش، پــس از 6مــاه 
بــا شــرط عــدم تعییــن جانشــین از ســوی معاویــه، مجبــور بــه صلــح شــد. )ابن قتیبــه، 1401، ج1، 
ــه رو ســاخت؛ به طوری کــه  ــا بحــران مشــروعیت روب ــه نظــام خالفــت را ب ص63). خالفــت معاوی
گرفــت. معاویــه بــرای رفــع ایــن بحــران، ســال بیعــت خــود  کوفــه بیعــت بــا او بــه اجبــار صــورت  در 
کــرد. او بــه صراحــت خــود را ملــک و نخســتین پادشــاه خوانــد و از  را »عــام الجماعــه« نام گــذاری 
کر، 1995م، ج  زوال خالفــت خبــر داد؛ زیــرا هــدف او تبدیــل خالفــت بــه ســلطنت بــود )ابن عســا

59، ص177). 
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یافــت  تــداوم  آن  ســلطنت مآبانه  رویکــرد  بــا  خالفــت  ســفیانِی  میــراث  مروانیــان  دورۀ  در 
میــراث دار  بنی مــروان، عباســیان  از ســقوط  پــس  امــا  کر، 1995م، ج12، ص158)؛  )ابن عســا
گرچــه مبنــای فکــری خالفــت همــان  تجربــۀ صدســالۀ خالفــت شــدند. در عصــر بنی عبــاس ا
ســاختار خالفــت ســلطنتی امویــان بــود، ولــی تفســیر اهــل بیــت و خانــواده پیامبــر، مفهومــی 
کفــش و لبــاس مذمــوم شــمرده  می شــد.  گســترده یافــت؛ به طوری کــه هم ســانی بــا خلیفــه در 
ظهــور بحــران »جانشــینی خلیفــه« در ایــن دوره، تئــوری قانون منــد شــدن ســاختار خالفــت را 
کــرد؛ ازایــن رو اندیشــمندان اهــل ســنت قوانیــن شــرعی و عرفــی را پیرامــون اصــل خالفــت  ح  مطــر
کردنــد. مطابــق بــا ایــن قوانیــن، تنهــا افــرادی بــا خصوصیــات عدالــت، علــم و شــجاعت  تدویــن 
از طریــق شــورا، اســتخالف یــا غلبــه، اســتحقاق احــراز منصــب خالفــت را  می یافتنــد و ایــن مقــام 
بــا بیعــت رســمیت  می یافــت )باقالنــی، 1369، ص184). خلفــای عباســی بــا تکیــه بــر ابزارهــای 
ایدوئولوژیــک در دورۀ اول حکومــت خــود اقتــدار سیاســی یافتنــد، امــا ایــن بنیــان با تســلط ترکان و 
کــه ســلطان بــه جــای خلیفــه و ســلطنت  ســپس ظهــور آل بویــه و ســلجوقیان تــا آن جــا سســت شــد 
ــر آن  ــل ســنت ب ــردازان اه ــش، نظریه پ ــا ایــن چال ــار یافــت. در مواجهــه ب ــای خالفــت اعتب ــه ج ب
کننــد و بــه همیــن دلیــل هرگونــه تحرکــی  کــه موجودیــت خالفــت را بــه هــر شــکلی حفــظ  شــدند 
علیــه حکومــت را اخــالل در جماعــت خواندنــد )مــاوردی، 1398ق، ص15).  به رغــم تالش هــای 
اهــل ســنت، خالفــت 500ســاله عباســیان در ســال 656 بــا حملــه مغــوالن اضمحــالل یافــت و ایــن 
ســقوط، تشــتت ســرزمین های اســالمی را در برابــر نظــام خالفــت موجــب گردیــد؛ مثــاًل مصــر بر تلقی 
اهــل ســنت از نظــام خالفــت وفــادار مانــد )بارتولــد، ص44-46)، امــا در ایــران با اوج گیــری قدرت 
سیاســی – مذهبی شــیعیان، اندیشــۀ خالفت در مفهوم ســنتی آن از بین رفت )مرعشــی، 1363، 
ص277- 278). بــه ایــن ترتیــب هرچــه از آغــاز دوران خالفــت راشــدین  می گــذرد، حقیقــت 

تئــوری خالفــت خدشــه دارتر  می شــود. 

3- ترسیم تاریخی شکل گیری تئوری والیت فقیه:

 بــا فــرض این کــه دوران صفویــه را آغــاز ســیر تکوینــی در تحقــق خارجــی نظریــۀ والیــت فقیــه 
بدانیــم، بایــد گفــت زمینــۀ همــکاری فقهــا بــا قدرت هــای سیاســی از زمــان شــکل گیری دولت های 
ــه ســیری اشــتدادی را  ــان و صفوی ــه، ایلخان ــج در دورۀ آل بوی شــیعه )4ق) فراهــم شــد و به تدری
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کــرد؛ چنان کــه عصــر صفویــه بســتر تحقــق و ظهــور خارجــی نظریــۀ والیــت فقیــه اســت. بــه  طــی 
کمیت هــای شــیعی از ســدۀ چهــارم آغــاز  عبــارت دقیق تــر توجــه بــه فقــه حکومتــی در جریــان حا
شــد و در ادامــه بــه آمیــزش دیــن و سیاســت در عصــر صفویــان منتهــی گردیــد و صفویــان نخســتین 
کردنــد. ایــن امــر به خودی خــود زمینــۀ بــروز و ظهــور تئــوری والیــت  دولــت رســمی شــیعی را اعــالم 
گرایش هــای شــیعی در  ــا تحقــق خارجــی آن در دورۀ صفویــان  اســت. بنابرایــن  می تــوان  فقیــه ت
ــا مؤلفه هــای والیــت فقیــه دانســت. در  کمیت هایــی ب حکومت هــا را نقطــۀ عطــف در تحقــق حا
ادامــه بــا تبییــن ســه رویکرد، ســیر اشــتدادی )از ضعــف بــه قــوت) تحقــق خارجــی تئــوری موجــود 

والیــت فقیــه نــزد شــیعیان تبییــن  می شــود: 

کمیت رویکردهای سه گانۀ فقهای شیعه در تعامل با نهاد حا

ــی  ــه دولت هــای اســالمی در فقــه اهــل ســنت، به وســیلۀ بزرگان  مســئله مشروعیت بخشــی ب
چــون غزالــی، ابن خلــدون و ابن جماعــه حــل شــده بــود؛ امــا در فقــه شــیعه تــا دورۀ صفویــه 
چنــدان بــروز و ظهــور تاریخــی نداشــت. بــه نظــر  می رســد مهم تریــن علــت آن مشــروع نبــودن 
کــه ســخت گیری و فشــارهای  حکومت هــای اهــل ســنت از منظــر امامــان شــیعه بــوده اســت 
کمیتــی را علیــه شــیعه نیــز در پــی داشــت )جعفرپیشــه فرد، 1380، ص28). روشــن اســت در  حا
کردنــد؛  کل دوران امامــت، شــیعیان شــرایط ســخت تری را در عصــر غیبــت تجربــه  مقایســه بــا 
کنــار بحران هــای پیشــین، محرومیــت دیــدار امــام دوازدهم)عــج) موجــب تردیــد و تحیــر  زیــرا در 
عمومــی شــده بــود. بــه همیــن دلیــل بحــث والیــت تدبیــرِی عصــر غیبــت و سرنوشــت رهبــری، 
همــواره یکــی از چالشــی ترین موضوعــات در دولت هــای مســتقل شــیعه بــوده اســت و فقهــا نقــش 
مهمــی در هدایت گــری شــیعیان در ایــن عصــر برعهــده داشــتند. در بیــن دولت هــای اســالمی، آل 
کــه علمــا در برابــر آن دو نــوع موضع گیــری داشــتند. آل بویــه در  بویــه نخســتین حکومتــی اســت 
بیــن ســال های 322 تــا 448ق بــر بخش هایــی از ایــران )کرمــان و ری)، عــراق و جزیــره تســلط 
یافتنــد. آنــان بــه تقویــت مراســم و شــعائر شــیعی چــون ســوگواری عاشــورا و ترویــج فرهنــگ زیــارت 
معصومیــن)ع) اهتمــام ورزیدنــد. عالقــه و توجــه بویهیــان بــه تشــیع ســبب شــد شــیعیان از شــرایط 
بهتــری برخــوردار شــوند، امــا تعامــل نخبــگان شــیعی بــا نهــاد حکومــت یکســان نبــود. بــه عنــوان 
ــا  ــا بویهیــان فقــط در شــرایط اضطــرار همــکاری ب مثــال شــیخ صــدوق )305ق) ضمــن ارتبــاط ب
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دولــت جــور را جایــز شــمرد )صــدوق، 1415، ص4)، امــا بزرگانــی چــون شــیخ مفیــد )333-
431ق) معتقــد بودنــد براســاس اصــل ثانویــه و بــه دلیــل مصالحــی چــون اعــادۀ حــق مســلمان 
و لــزوم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، همــکاری بــا دولت هــای جــور و غاصــب مبــاح اســت، 
ــان  ــی نشــود )جعفرپیشــه فرد، 1380، ص49). در ایــن می ــه در امــور واجــب اخالل ــه شــرط آن ک ب
ســیدمرتضی )436ق) قبــول والیــت از جانــب ســلطان عــادل را جایــز و در مــواردی واجــب شــمرد 
کــرد. واجــب دانســتن قبــول والیــت،  و از جانــب ســلطان ظالــم بــه واجــب، مبــاح و قبیــح تقســیم 
کــه ایــن قبــول، باعــث اقامــۀ حــق می شــود )حســینی زاده، بی تــا، ص88).  در صورتــی اســت 
برهمیــن اســاس شــریف رضــی هــر ســه منصــب اصلــی حکومــت را ازجملــه والیــت و مدیریــت امــور 
ســادات و طالبیــان )403ق) به عهــده گرفــت و عنــوان »نقیــب النقبــاء« را بــه خود اختصــاص داد. 
گــذاری »نقابــت طالبیــان« و »امــارات حــاج« بــه یــک شــخصیت ممتــاز و موّجــه  می تــوان گفــت: وا
مذهبــی، نوعــی عقب نشــینی خلفــا از قــوۀ مجریــه بــوده اســت و بــه نوعــی تحقــق اصــل والیــت 

فقیــه را تداعــی  می کنــد. 

کــرد  در تأییــد پیونــد نهــاد دیــن وسیاســت در عصــر آل بویــه، می تــوان بــه نقــل ابن اثیــر اشــاره 
کــه عضدالدولــه در ســال 402ق بــه کمک ســیدرضی، ســیدمرتضی1 و ابوحامد اســفراینی، ســندی 
کــه در آن انتســاب فاطمیــان را بــه علــی بن ابی طالــب  کــرد  بــر ضــد خلفــای فاطمــی شــام تنظیــم 
نفــی مشــروعیت  بــا  بــه عبــارت دیگــر عضدالدولــه  مــردود شــمردند )ذهبــی، ج2، ص200). 
فاطمیــان در پــی اثبــات مشــروعیت آل بویــه بــود و بــرای نیــل بــه ایــن مهــم، از فقهــا در جهــت 

مشــروعیت خویــش بهــره جســت )جوینــی، 1367، ج3، ص98). 

گرفــت؛  تــازه  جانــی  دوبــاره  شــیعه  )651-736ق)  ایلخانیــان  دوره  در  بویــه  آل  از  پــس 
به طوری کــه بســیاری از وزرای ایلخانــی شــیعه بودنــد. دورۀ فرمانروایــی غازان خــان )496ق) 
و نفــوذ وزیــران ایرانــی2 در دربــار، مایــۀ تــداوم فرهنــگ و آداب و رســوم ایرانــی شــد و عصــر زریــن 

1. عضدالدولــه بــه ســیدالرضی لقــب ذوالحســبین و بــه ســیدمرتضی، لقــب ذوالمجدیــن داد )ابن اثیــر، 1385ق، ج9، 
ص189).

ــود  ــش ب ــی وفرزندان ــه نصیرالدیــن طوس 2. چنان کــه نقــل شــده اســت، زمین هــای اوقافــی در ایــن دوره، در اختیــار خواج
ص530).  ج2،   ،1416 )ابن فوطــی، 
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کــرد »خــدا  ایلخانــی نــام گرفــت. غازان خــان هنــگام تاج گــذاری در حضــور روحانیــون و علمــا اعــالم 
گــر من کار ناشایســتی کردم شــما مرا مانــع شــوید و...« )همدانی،  مــرا بــه ســلطنت برگزیــده اســت. ا
1373، ص3). دولــت ایلخانــی بــه خانــدان پیامبــر )ص) ارادت داشــت و قبــور ائمــه)ع) را زیــارت  
می کــرد. اولجایتــو جانشــین غازان خــان نیــز بــه راهنمایــی تاج الدیــن اوجــی و عالمــه حلــی، شــیعۀ 
کــرد )وصــاف شــیرازی،  امامیــه شــد )اشــپولر، 1384، ص187) و بــه نــام دوازده امــام ســکه ضــرب 

1269ق، ص471). 

 اندیشــه های محقــق حلــی )676ق) و عالمــه حلــی )726ق) در عصــر صفویــه تکامــل یافــت 
و بــه دســتان محقــق کرکــی اجرایــی گردیــد. آمیــزش دیــن و سیاســت و بــه تبع آن، تحقــق خارجی 
کــه  تئــوری والیــت فقیــه در عصرصفویــه، نفــوذ مراجــع فکــری شــیعه را آن چنــان توســعه داد 
کمیــت،1 بــه دعــوت شــاه اســماعیل  کرکــی )868-940ق) به رغــم مشــروع ندانســتن حا محقــق 
کــرد. عالمــه مجلســی )1110-1307ق)  بــه عنــوان مجتهــد طــراز اول از عــراق بــه ایــران مهاجــرت 
نیــز بــا تکیــه بــر احکامــی مثــل »رســاندن نفــع بــه مؤمــن« بــا دولــت صفویــه همــکاری می کــرد؛2 
کرکــی را بــه دلیــل  هرچنــد افــرادی چــون قطیفــی ایــن تعامــل را جایــز ندانســتند. قطیفــی، عالمــه 
کتــاب »ســراج الوهــاب لدفــع عجــاج قاطعــه اللجــاج«  کــرد و  رابطــۀ نزدیــک بــا صفویــان، نکوهــش 
را در نقــد آرای محقــق کرکــی نگاشــت یــا شــیخ حســن، صاحــب معالــم، از تــرس این که شــاه عباس 
کــرد و هرگــز بــه ایــران نیامــد )خوانســاری،  کنــد، زیــارت امــام رضــا)ع) را تــرک  او را بــه دربــار دعــوت 

1390، ج7، ص42). 

بعــد از نهضــت مشــروطه در ایــران دوران نظــارت بــر ســالطین و تحدیــد قدرت مطلقــۀ آنها آغاز 
ح گردید  شــد و در آثــار ارزشــمند فراوانــی کــه دربــارۀ فقــه سیاســی شــیعه چــاپ شــد، موضوعاتــی طــر
کامــاًل نوپیــدا بــود. در ایــن دوره بحــث از مجــوز دادن بــه شــاهان نبــود بلکــه موضــوع، ایجــاد  کــه 

کــردن دامنــۀ آن بــود )ورعــی، 1395، ص136).  مجلــس قانونــی و نظــارت بــر قــدرت و محــدود 

گــر در رأس حکومت هــای عصرغیبــت، فقیــه جامــع الشــرایط نباشــد، آن حکومت هــا  1. فقهــای شــیعه معتقــد بودنــد ا
ص139).   ،1385 )برجــی،  غیرمشــروع اند 

2. وی سه شــرط را بــرای جــواز معاشــرت بــا حــکام برشــمرد: تقیــه، دفــع ضــرر و رســاندن نفــع بــه مؤمــن )مجلســی، 1404، 
ص168).  ج48، 
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گفــت: فقهــا درمقابــل جریان هــای سیاســی دوران مشــروطه ســه رویکرد  در مجمــوع  می تــوان 
کردنــد. دیــدگاه مقاومتــی در قضیــۀ جمهوریت خواهــی  گــر را اتخــاذ  مقاومتــی، مشــروطه گرا و مدارا
کــرد و مــدرس بــه عنــوان بزرگتریــن مخالــف ایــن جمهــوری، فعالیــت  رضاخــان بــروز و ظهــور 
کــرد و مراجعــی چــون آیــت اهلل نائینــی،  ج مجلــس پنجــم آغــاز  گســترده ای را در داخــل و خــار
ابوالحســن اصفهانــی و عبدالکریــم حائــری نیــز بــه آن پیوســتند )مکــی، 1359، ج2، ص865؛ 
بهــار، 1371، ج2، ص36 و 62). رویکــرد مشــروطه گرا کــه در حقیقــت همــان رهیافــت قانون مدار 
بــرای مقابلــه بــا ســکوالر کــردن ایــران بــود و دیانــت را در تقویــت مجلــس و جایگاه آن می دانســت، 
مدعــی بــود مجلــس می توانــد پیونددهنــدۀ مــردم، دربــار، روحانیــان و نخبــگان جدیــد سیاســی 
باشــد و حکومــت دینــی از طریــق مجلــس اســالمی، محقــق می شــود. بدیــن ترتیــب روح مشــروعه 
کالبــد مشــروطه  باز می گــردد و در ایــن میــان، وظیفــۀ دولــت و همــگان »تابعیــت از قوانیــن و  بــه 
گرایــان بیشــتر بــا علمــای  اجــراي آنهــا« بــود )نطق هــا، مکتوبــات و...، 1355، ص229). امــا مدارا
کــه در زمــان  نجــف همچــون آیــت اهلل نایینــی و ابوالحســن اصفهانــی شــناخته  می شــوند؛ آنــان 
وزارت جنگــی ســردار ســپه بــه ایــران تبعیــد شــدند )مکــی، 1362، ج2، ص343 و 345) و تحــت 
کردنــد. بدیــن ترتیــب محمدحســین  گــرم رضاخــان، آرای قبلــی خــود را تعدیــل  تأثیــر برخــورد 
کــرد و بــه دیــدگاه شــیخ  نائینــی از برخــی نظــرات خــود )رســالۀ تنبیــه  االمــه وتنزیــه  الملــه) عــدول 
فضــل اهلل نــوری، یعنــی ارجحیــت اســتبداد قاجــار بــر نفــوذ فرهنــگ غربــی نزدیــک شــد. وی در 
نامــه ای از شــاه خواســت در برابــر ایــن تهاجمــات فرهنگــی بایســتد )منظــور االجــداد، 1379، 
کــه رویکــرد  ص62، 99 و 157). آیــت اهلل حائــری، اســتاد امــام خمینــی هــم ازجملــه مراجعــی بــود 

گــر را برگزیــد. شــاید بتــوان برخــی از دالیــل اتخــاذ ایــن مشــی حائــری را علــل زیــر دانســت: مدارا

کــه در بیشــتر جریان هــای آن روز دســت اجنبــی در  1. او در اثــر تجربــۀ مشــروطه بــاور داشــت 
کثریــت بــا مــا بودنــد، امــا منفعتــش را  کــه ا کردیــم  کار اســت و می گفــت مــا مشــروطیت را امتحــان 

دیگــران بردنــد. 

 2. حائــری معتقــد بــود فضــای جامعــه بــرای حرکــت روحانیــان فراهم نیســت و مــردم به خاطر 
اتفاقــات دودهــۀ گذشــته از علما جدا شــده  اند )نیکوبــرش، 1381، ص44، 231 و 312). 
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گســترش  3. مهم تریــن راهبــرد حائــری بــرای بقــای روحانیــت و فرهنــگ دینــی، حفــظ و 
حــوزۀ علمیــه قــم بــود )دوانــی، 1371، ص333). 

ــردارد  گام ب ــرای نفــوذ در سیاســت ترجیــح داد از راه هــای فرهنگــی و اجتماعــی  ــری ب 4. حائ
ــود:  ــد ب ــان معتق ــدگاه ایش ــوع دی ــارۀ ن ــی درب ــام خمین ــه ام ــی، 1374، ص50)؛ البت )جهرمی کریم
ــرای تأســیس حکومــت اســالمی  گــر حائــری در شــرایط انقــالب اســالمی قــرار می گرفــت، او نیــز ب ا
قیــام می نمــود، کما اینکــه اقــدام بــه تأســیس حــوزۀ علمیــه قــم را نبایــد کمتــر از تأســیس جمهــوری 

اســالمی دانســت )نیکوبــرش، 1381، ص369). 

تفــاوت رویکــرد دوم و ســوم در تــوان تبییــن تئــوری حاضــر و تدویــن ضابطه منــد و دفــاع از آن  
کالمــی و بــا  کــه مســئلۀ مهدویــت از صــورت روایــی بــه صــورت  اســت. درســت بــه همــان صــورت 
مبانــی عقالیــی قــوت یافــت، تئــوری والیــت فقیــه نیــز تــوان ارائــۀ کالمــی و سیســتماتیک را به طــور 

تدریجــی تــا دورۀ صفویــه بــه دســت آورد. 

به طورکلــی نــگاه ادواری بــه همــکاری فقهــا در حکومت هــای شــیعه آل بویــه، ایلخانــی و 
ــا  ــا زمــان مشــروطه و پیــش از ظهــور تئــوری والیــت فقیــه، ســه گونه از مواجهــۀ فقهــا ب ــه ت صفوی
مســئله را نشــان  می دهــد: امثــال قطیفــی هیچ گونــه همــکاری را مجــاز نمی دانســتند. افــرادی 
ــه  ــا آل بوی ــرای تبییــن فقهی-کالمــی همــکاری، ب ــدون تــالش ب ماننــد شــیخ طوســی )460ق) ب
تعامــل داشــتند؛ هرچنــد از بحــث یــا تألیــف رســالۀ مســتقل مبنــی بــر فقــه سیاســی در موضوعاتــی 
کردنــد )اشــکوری، 1378، ج1، ص32) و نخبگانــی نظیــر  ماننــد حکومــت و امــور مالــی اجتنــاب 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی )672ق) برخــالف تعامــالت سیاســی، بــه  دلیــل فقــدان اندیشــه های 
سیاســی-دینی اصیــل از تأســیس مبانــی حکومــت شــیعی ناتــوان ماندنــد )طباطبایی فــر، 1391، 

ص157). 

بــه نظــر  می رســد نفــوذ فقیهــان شــیعه در هــرم قــدرت صفویــان )جعفریــان، 1379، ج1، 
کــرد و مســائل پیرامــون نظریــۀ  ص141) بســتر تحقــق تاریخــی اصــل والیــت فقیــه را ایجــاد 
کرکــی )868ق) بــا تکیــه  ح و تبییــن شــد. براســاس همیــن شــفافیت ها، محقــق  والیــت فقیــه طــر
کــرد و شــاه نیــز بــه تمــام امــرا و  بــر نیابــت عامــۀ خــود، شاه طهماســب را نماینــدۀ خویــش معرفــی 
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کــه بــدون اســتثنا بــر اوامــر محقــق، در مقــام خاتم المجتهدیــن عمــل  کــرد  ع ابــالغ  کمــان شــر حا
ــۀ »والیــت مجتهــد نایــب االمــام« نقــش »مجتهــد جامع الشــرایط« را  ح نظری ــا طــر کرکــی ب کننــد. 
کــه در  کــرد. او در رســالۀ نمــاز جمعــه خــود نوشــت: »اصحــاب مــا بــر ایــن امــر متفــق هســتند  تثبیــت 
عصــر غیبــت، فقیــه عــادل امیــن جامع الشــرایِط فتــوا -کــه از وی بــا تعبیــر مجتهد در احکام شــرعی 
کــه قابــل نیابــت اســت و تنهــا  یــاد  می شــود- نایــب ائمــه هدی)عهــم) در تمــام آن چیــزی اســت 
برخــی اصحــاب مســئلۀ قتــل و حــدود را اســتثنا  می کننــد.« )نجفــی، 1402ق، ج21، ص396). 
کرکــی ظهــور یافــت )کدیــور، 1376، ص 85).  بدیــن ترتیــب تئــوری والیــت فقیــه، در ســخنان 
پــس از ایــن در طــول حکومــت صفــوی، نفــوذ قــوِی فقهــا همــراه بــا بنیادهــای نظــری بــه وجــود 
آمــد و اعتبــار مراجــع دینــی در ســلطنت نهادینــه شــد )سانســون، 1377، ص42-43)؛ چیــزی که 

کالمــی جــاری بــوده اســت. تــا قبــل از آن، تنهــا در متــون 

پــس از تالش هــای فــراوان فقهــا در جریــان مشــروطیت و در پــی ســقوط حکومــت رضاشــاه، 
ــران  ــال جب ــه دنب ــد و ب ــترش دهن گس ــود را  ــی خ ــای اجتماع ــد فعالیت ه ــت یافتن ــان فرص روحانی
سیاســت های دین ســتیزانه برآینــد. آنهــا در ایــن مســیر بــه بازســازی نهادهــای مذهبــی و ایجــاد 
تشــکیالت جدیــد پرداختنــد )خزعلــی، 1382، ص33)، از رســانه ها، تشــکیالت و مــدارس جدیــد 
را  از دیــن  بهــره بردنــد )حســینیان، 1381، ص432-459)، تفســیرهای عصــری و عقالنــی 
ــا فرقه ســازی های مذهبــی ماننــد بهائیــت  گســترش دادنــد )جعفریــان، 1383، ص48-76)، ب
ــی، 1369، ج2،  ــد )مدن کردن ــد  کی ــر احیــای احــکام اســالمی تأ ــد و ب کردن ــه  کســروی گری مقابل و 
ص298). در حقیقــت فقهــا بعــد از دورۀ همــکاری بــا ســلطنت های شــیعی، وارد مرحلــۀ نظــارت 
بــر قــدرت و کنتــرل حکومــت بــا اســتفاده از روش هــای معمــول در دنیــا مثــل تدویــن قانون اساســی 
و تشــکیل مجلــس شــدند، امــا وقتــی نظــارت هــم بــه نتیجــه مطلــوب نرســید، بــه ســراغ حکومــت 

مســتقیم فقیــه رفتنــد. 

4-عرصه های حضور فقها در نهاد سیاست در عصرصفویه

ــا توجــه بــه این کــه دورۀ صفویــه نقــش بســیار تأثیرگــذاری در تحقــق تئــوری والیــت فقیــه   ب
به صــورت مــدون دارد، توجــه بــه انــواع عرصه هــای حضــور فقهــا در نهــاد سیاســت به خوبــی  
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گــذاری مناصــب اداری  می توانــد تبیین گــر ســیر اشــتدادی تحقــق تئــوری والیــت فقیــه باشــد. وا
کــرد. طبقــۀ  بــه روحانیــت در دولــت صفــوی، طبقــۀ جدیــدی را در ســاختار سیاســی تأســیس 
روحانیــت مرکــب از مجتهــد اعظــم )صــدر)، شیخ االســالم، قاضــی و مفتــی بــود )شــاردن، 1345، 
ج5، ص412). صــدر یــا همــان شــخص اول روحانــی، رســیدگی بــه امــور شــرعیه، قضــاوت و 
کشــاورزی )وقفــی  ادارۀ موقوفــات را به عهــده داشــت )حســینی زاده، بی تــا، 105). زمین هــای 
یــا هدیــه) نیــز در نظــارت »صــدر« بــه عنــوان یکــی از باالتریــن طبقــات مهــم دولتــی و اجتماعــی 
کــه  بــود )شــاردن، 1345، ج5، ص321). مقــام شــیخ االســالمی هــم بــه علمــا اختصــاص داشــت 
فتــاوی آنهــا بیشــتر جنبــۀ مذهبــی داشــت )شــاردن، 1345، ج5، ص108). ســمت مالباشــی1 هــم 
کنــار تدریــس و تعلیــم  در واقــع ریاســت امــور دینــی، حل و فصــل مســائل شــرعی و اجــرای احــکام در 
بــود )صدیــق، 1342، ص264-265). الزم بــه ذکــر اســت رابطــۀ معنــاداری بیــن دیدگاه هــای 
کمــان و میــزان تمایــل آنــان بــه نفــوذ فقهــا در ســاختار اداری وجــود داشــت؛ چنان کــه  مذهبــی حا
در دورۀ شــاه عباس مناصبــی چــون صــدر و شیخ االســالم چنــدان قدرتــی نداشــتند، امــا از دورۀ 
شــاه عباس دوم تــا ســلطنت شاه حســین، رجــال مذهبــی از پایــگاه باالتــری برخــوردار بودنــد؛ 
بــرای نمونــه شــاه عباس دوم بــا تأســیس شــورای فقهــی، حلقــۀ مداخلــۀ علمــا را در مســائل جــاری 
کــه تعییــن شــاهزاده بــرای پادشــاهی، بی قبــول شیخ االســالم امــری ناتمــام  گســترش داد  آن قــدر 
بــود )شــاردن، 1345، ج4، ص164). در ایــن دوره روحانیــون عــالوه بــر مرجعیــت امــور دینــی و 
مذهبــی در جریان هــای اجتماعــی نیــز مؤثــر بودنــد، ماننــد فتــوای شــیخ بهاء الدیــن محمــد عاملــی 
کــه مانــع از فــروش ایــن اراضــی بــه خارجیــان  )953ق) دربــارۀ ممنوعیــت معاملــۀ جزایــر ایرانــی 
شــد. ایــن فتــوا تــا عصــر قاجــار مانعــی جــدی بــرای انتقــال زمین هــا بــه خارجیان بــود. شــیخ بهایی 
کــرد زمین هــای جزایــر جــزء انفــال و در ادارۀ دولــت اســت و انتقــال آنهــا بــه هیچ کــس اعــم  اعــالم 
از ایرانــی یــا خارجــی مجــاز نیســت )میراحمــدی، 1369، ص224-222). ایــن نحــو از مشــارکت، 
کــه در دوران مشــروطیت، نگــرش قــوی ســلب قــدرت از شــاهان  کــرد  شــرایط را به گونــه ای فراهــم 
کمیــت بــا صبغــۀ دینــی، زمینه ســاز تحقــق تــام خارجــی تئــوری والیــت فقیــه  کــردن حا و قانونمنــد 

باشــد. 
کــرد تــا بــا  1. محمدباقــر مجلســی )1037) در زمــان شاه سلطان حســین بــه ســمت مالباشــی رســید. ایــن ســمت را شــاه ایجــاد 

ارتقــای او قدرشناســی خــود را نشــان داده باشــد )لکهــارت، 1368، ص64). 
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گرایش فقهای شیعه به همکاری با حکومت 1-4 علل 

 بــاور علمــای شــیعه در همراهــی بــا حــکام جــور، مبتنــی بــر مالحظاتــی ماننــد فقــدان نیــروی 
کافــی یــا شــرایط مســاعد فرهنگــی بــرای ســرنگونی ســلطان جائــر بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر 
کــه مقابلــه بــا حکومــت جائــر ممکــن نیســت، بایــد بــه فرهنــگ مــدارا، متمســک شــد؛1 زیــرا  زمانــی 
گفتمــان شــیعه شــده و آن را بــه ســمت تدویــن تئــوری والیــت فقیــه  ایــن همــکاری ســبب غلبــۀ 
ــت  ــه دول ســوق  مــی داد. بــه همیــن جهــت برخــی مجتهــدان در عیــن تلقــی حکومــت صفــوی ب
کردنــد )ســیوری، 1363، ص91)؛ زیــرا پــس از  جــور، جــواز محــدود همــکاری بــا آن را توجیــه 
کــه از ســنگر تقیــه  ــود  ــرای رجــال شــیعه فرصتــی مغتنــم ب کنــون ب یــک دوره اختنــاق تیمــوری، ا
کمانــی ماننــد صفویــه  گســترش مکتــب شــیعیان بپردازنــد؛ هرچنــد حا بیــرون آمــده و آزادانــه بــه 

مــورد تأییــد نبودنــد )مجلســی، بی تــا، ص562). 

 عالمــه مجلســی در توصیــف دوران صفویــه  می نویســد: »از زمــان حضــرت رســالت تــا ابتــدای 
ظهــور ایــن دولــت عالیــه )صفــوی) هرگــز فرقــۀ محقــۀ امامیــه را چنیــن دولتــی میســر نشــده بــود 
کنــد و بــر منابــر و منــارات، اعــدای دیــن را لعنــت  کــه به طــور آشــکار بــه شــرایع دیــن امامیــه عمــل 
کنــد و از شــر مخالفــان ایمــن باشــد.« )معصــوم علیشــاه، بی تــا، ج1، ص283). از ســویی دیگــر، 
گــر  ا بــود؛ به ویــژه  حضــور علمــای قدرتمنــد در ســاختار سیاســی، زمینه ســاز اصالحــات دینــی 
گرایــش داشــت موجــب صــدور فرامیــن مذهبــی در قالــب امــر بــه معــروف  ســلطان بــه امــور شــرعی 
و نهــی از منکــر بــه سراســر بــالد  می شــد )برجــی، 1385، ص143). طبــق اســناد تاریخــی دورۀ 
شاه طهماســب و سلطان حســین دو مقطــع مهــم در ایــن خصــوص اســت؛ مثــاًل سلطان حســین بــه 
کــرد )جعفریــان،  اصــرار عالمــه مجلســی حکــم منــع شــرب خمــر را صــادر و تعذیــر شــرعی را تعییــن 

 .(375- ص370   ،1379

کثری فقها کمان صفوی از مشارکت حدا 2-4 علل استقبال حا

کمیــت خــود را جغرافیــای  کوشــیدند قلمــرو تحــت حا ــا توســل بــه عامــل مذهــب  ــان ب صفوی
آرمــان  از  بهره گیــری  بــا  شاه اســماعیل  ص9).   ،1389 )صفــت گل،  کننــد  معرفــی  مقــدس 

1.. مانند عدم همراهی امام صادق)ع) با قیام زید )122ق). 



پائیز و زمستان 1398شماره هشتمفقه حکومتی152

کــرد )میراحمــدی،  ضدســنی گری، در مقابــل دولــت عثمانــی و ازبــکان مقاومــت مردمــی ایجــاد 
1369، ص52-53) و از ابزارهایــی ماننــد ســیادت و مــودت بــه اهــل بیت)عهــم) مشــروعیت 
طهرانــی، 1383،  ص41؛  ج4،  خواندمیــر، 1380،  ص185-196؛  )ســیوری، 1363،  طلبیــد 
کردنــد  ــا القابــی ماننــد »اخ اعــز« تأییــد  ص163). در مقابــل برخــی مراجــع هــم دولت مــردان را ب
)فلســفی، 1353، ج3، ص29). بدیــن  ترتیــب صفویــان بــرای ایجــاد هژمونــی شــیعه از ابزارهــای 
ایدئولوژیکــی مثــل پیونــد بــا نهــاد مذهــب و اقشــار مذهبــی در مانــدگاری خــود بهره گرفتنــد که گاه 
وجــه اقتصــادی نیــز پیــدا  می کــرد، ماننــد بخشــش مالیــات بــرای شــهرهایی کــه در تشــیع پیشــگام 
ــرای ایجــاد یکپارچگــی سیاســی  ــان از مذهــب ب ــد. نکتــۀ مهــم دیگــر این کــه در دورۀ صفوی بودن
کمــک آرمان هــای شــیعی، ضمــن مخالفــت بــا  اســتفاده شــد؛ چنان کــه شاه اســماعیل اول بــا 
کنــد )مــورگان، 1373، ص162).  مذهــب تســنن موفــق شــد نخســتین دولــت شــیعی را تأســیس 
گــردد؛ بنابرایــن انگیزه هــای  کــه نقــش عالمــان شــیعی شــاخص  ایــن شــرایط ایجــاب  می کــرد 
کــرد؛ به طــور  سیاســی و حکومتــی را  می تــوان به طــور جــدی در شــیوۀ عملکــرد حــکام مالحظــه 
کتــاب جامــع عباســی را بــا هــدف ســاماندهی  مثــال شــیخ بهایــی بــه درخواســت شــاه عباس اول 
ــائل  ــوزۀ مس ــه در ح ــارۀ فق ــاب« را درب ــل الکت ــح اه ــه ذبائ ــاب »حرم کت ــی و  ــای داخل ــائل فقه مس
کتــاب الهــی متهــم  کــه ســفیر عثمانــی علمــای شــیعه را بــه مخالفــت بــا  کــرد؛ چرا خارجــی تدویــن 
کمــان  کــرده بــود. نظــر بــه نقــش بی بدیــل صفویــان در ایــن موضــوع،  بــا بررســی شــرایط حا
صفــوی می تــوان انگیزه هــای دیگــری را نیــز بــرای تحقــق چنیــن نرمشــی برشــمرد؛ یکــی از ایــن 
انگیزه هــا، عالقه منــدی بــه اســالم شــیعی بــوده اســت؛ چنان کــه شــاه عباس خــود را »بنــدۀ شــاه 
ــا »کلــب آســتان« نامیــد و پــای پیــاده بــه زیــارت مرقــد حضــرت امــام رضــا)ع)  والیــت، عبــاس« ی
کوشــید بیــن اصــول شــیعه و نیازهــای عملــی یــک امپراتــوری بــزرگ، ســازش  رفــت؛ او همچنیــن 
کــه خانــدان  کنــد )هولــت، 1387، ج1، ص526). البتــه قابــل ذکــر اســت  و هم ســویی برقــراری 
گرچــه پیش تــر هــم بــه رعایــت احــکام شــرعی مشــهور بودنــد، امــا بــا احــراز ســلطنت،  شــیخ صفــی، ا
تقیــد آنــان فرازونشــیب بســیار داشــت؛ به طوری کــه در میــان آنهــا شاه طهماســب و سلطان حســین 
صفــوی حــدود شــرعی را بیشــتر رعایــت می کردنــد )فلســفی، 1353، ج2، ص629). بــا ایــن حــال 
در برخــی منابــع ذکــر شــده اســت کــه جامعۀ صفوی، جامعــۀ فضیلت مداری بــوده و افراد براســاس 
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کــه بــر حســب  شایســتگی ها بــه مناصــب مهــم دســت  می یافتنــد. ســیوری از مردانــی نــام  می بــرد 
ج باالیــی دســت یافتنــد )ســیوری، 1363، ص164). لیاقتشــان بــه مــدار

 نتیجه:

بررســی تئــوری خالفــت نشــان  می دهــد ایــن تئــوری همــان تئــوری والیــت فقیــه اســت، بــا ایــن 
کــه تئــوری والیــت فقیــه در صــورت نبــودن شــخص معصــوم جــاری اســت، امــا تئــوری  تفــاوت 
خالفــت ایــن واســطه را نمی پذیــرد و بعــد از پیامبــر)ص) ویژگــی عصمــت را بــه عنــوان عنصــری 

اولویــت دار بــرای انتخــاب خلیفــه قــرار نمی دهــد. 

کــه هــر دو معتقــد بــه ضــرورت ادامــۀ  شــباهت ایــن دو تئــوری در مؤلفه هــای اصلــی آن اســت 
ــا  ــاص ب ــبت خ ــع و نس ــه دارای وض ــس جامع ــد رئی ــز معتقدن ــتند و نی ــر)ص) هس ــت پیامب حکوم
ــه  ــر دو ب ــد و ه ــر  می دان ــی دای ــئلۀ اجتماع ــا در مس ــر را تنه ــه  ام ــر دو نظری ــت. ه ــنت اس ــاب و س کت
ــه  ــبت ب ــه نس ــت فقی ــوری والی ــر تئ ــت تأخی ــد. عل ــاور دارن ــه ب ــس جامع ــودن رئی ــه ب واجب االطاع
خالفت، در درجۀ اول اهتمام شــیعه به منصوص و معصوم بودن جانشــین پیامبر)ص) و تمرکز 
کمــان ســنی مذهب  کــه حا آن بــر امــام معصــوم)ع) اســت و در درجــۀ دوم خفقــان شــدیدی اســت 
بــر شــیعیان روا داشــته اند؛ به طوری کــه گاه منجــر بــه تقیــه در بیــان عقیــده گشــته اســت. بــا پیــش 
آمــدن اولیــن فرصــت بــرای عالمــان شــیعی یعنــی تشــکیل حکومت هــای متمایــل بــه شــیعه، 
رویکردهــای ســه گانۀ نفــی همــکاری، همــکاری بــدون داعیــۀ حقــی در حکومــت و همــکاری بــا 
گرچــه رأی فقهــا بــه ایــن حکومت هــا، عــدم  گرفــت. ا کمیــت بــرای فقهــا شــکل  داعیــۀ حــق در حا
خ نشــان دادن در اجــرای حــدود و  ــود، امــا وجــود مصالحــی ماننــد ترویــج شــیعه و ر مشــروعیت ب
کمــان ســوق داد. بــه نظــر  می رســد دورۀ  قوانیــن شــرعی، برخــی فقهــا را بــه ســمت همــکاری بــا حا
صفویــه به طــور رســمی، یکــی از شــکل های اجرایــی تئــوری والیــت فقیــه تحقــق یافــت و در پرتــو 

ایــن دوره، فعالیت هــای فقهــا شــکل وســیع تری یافــت. 

 یکــی از تفاوت هــای نظریــۀ خالفــت و والیــت فقیــه ســیرتاریخی آن  اســت؛ بــه بیــان دیگــر ســیر 
کمــال اســت، حــال آن کــه تئــوری خالفــت بــا نظــر بــه  نظریــۀ والیــت، اشــتدادی یعنــی از ضعــف بــه 
دوره هــای خلفــای راشــدین، بنــی امیــه و عباســیان، از جوهــرۀ اصلــی خویــش یعنــی جانشــینی 
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پیامبــر)ص) بــا حفــظ شــئونات، فاصلــه گرفــت تــا جایــی که نامی جــز خالفت به معنای پادشــاهی 
باقــی نمانــد یــا حتــی در نــام نیــز از بیــن رفــت، بنابرایــن ســیر تضعفــی داشــته اســت. 

در واقــع می تــوان در بــروز و تحقــق عینــی و خارجــی نظریــۀ خالفــت و نظریــۀ والیت فقیه، ســیر 
گرچــه جایــگاه فقاهــت و نحــوۀ عملکــرد آن در پهنــۀ سیاســت در جوامع  معکــوس در نظــر گرفــت. ا
شــیعی، از نظــر گســتره بــا نظریــۀ خالفــت متفاوت  اســت، امــا نشــان دهنده جانمایۀ مشــترک میان 
نظریــۀ اولیــه خالفــت و والیــت فقیــه اســت؛ حــال آن کــه در حــال حاضــر خالفــت به معنــای اولیــۀ 
خــود در پهنــۀ عالــم دیــده نمی شــود، امــا تئــوری والیــت فقیــه در قوی ترین شــکل خویــش در دورۀ 
کنــون در جهــان اســالم نظــام مرجعیــت دینــی بــه عنــوان مرکــز فتــوا و  گشــته اســت. ا متأخــر ظاهــر 
ح اســت و در حقیقــت امــام خمینــی)ره)  فقاهــت و پایگاهــی فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی مطــر
کــه بــا انقــالب اســالمی، بــروز و تحقــق خارجــی یافــت،  بــا نظریــۀ والیــت فقیــه و تبییــن تکمیلــی آن  

معرفی کننــدۀ ایــن اندیشــه بــه تمــام جهــان بــود.
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