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چکیده

کنــون در اعتبــار نظریــه ای دینــی بــرای مردم ســاالری تاش هــای متعــددی صــورت پذیرفتــه  تا

اســت. برخــی هماننــد میــرزای نایینــی بــا تمســک بــه حوزه هــای خالــی از نــص توانســتند 

چنیــن اعتبــاری را بــرای حــق اعمــال قــدرت براســاس خواســت و رای مــردم فراهــم آوردنــد. 

برخــی دیگــر نیــز بــا کشــف سرچشــمه های تولیــد حق در فقه اســامی، کوشــیدند پایــه ای برای 

مردم ســاالری بنیــان نهنــد. آیــت اهَّلل مهــدی حائــری )1302 - 1378ش.( ازجملــه فقیهانــی 

کــه براســاس  کــه بــا اتــکا بــر همــان آموزه هــای فقــه ســنتی، توانســت فرمولــی ابــداع نمایــد  اســت 

ــد، از  ــته باش ــی داش ــه اله ــه جنب ــش از آنک ــی پی ــود و حکمران ــدم می ش ــت مق ــر دول ــرد ب آن، ف

کوشــید تحلیلــی متفــاوت از  اراده و خواســت مــردم نشــأت می گیــرد. بــه همیــن دلیــل، او 

فقهــای معاصــرش دربــاره ماهیــت منصــب حکومــت ارائــه نمایــد. او بــا وکالت خوانــدن ایــن 

ــل والیــت و نظــارت – حکومــت را برخواســته از اراده و خواســت مــردم –  منصــب – در مقاب

موکلیــن – دانســت و بــا تمثیلــی فقهــی )مالکیــت مشــاع( بــر اراده عمومــی مــردم در ســاخت 

دولــت صحــه نهــاد. اینکــه فقــه از چنیــن ظرفیتــی برخــودار اســت و چنیــن تحلیلــی چــه 

کــه ایــن مقالــه درصــدد پاســخ بــه آنهاســت. پیامدهایــی دارد، پرســش هایی اســت 

کلیدواژه ها: فقه، اراده مردم، مردم ساالری، اقتدار مدنی

yahoo.com@forati129 1  دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛
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درآمد

که به درک جدیدی از دولت رسید و تاش  آیت اهَّلل مهدی حائری از معدود فقیهانی است 

کند. او با  کرد تا »حق اعمال قدرت براساس خواست مردم« را در فقه سنتی فرمول بندی 

مقدم ساختن فرد بر دولت، بنیانی برای اقتدار مدنی با الهام از نصوص اسامی تأسیس کرد 

که در آن، حکمرانی از خواست مردم نشأت می گیرد و به این اعتبار نظریه ای دینی برای 

مردم ساالری محسوب می شود. از نظر او چنین ظرفیتی در آموزه »مالکیت مشاع شهروندان« 

که می تواند معضات مربوط به رابطه فرد و دولت در جوامع  در فقه اسامی موجود است 

که از این نظریه به دست می آید، به دلیل ابتنایی  اسامی را برطرف نماید. الگوی سیاسی 

کمیت  که بر دو اصل »برابری سیاسی« و »نظارت همگانی« دارد، می تواند تحقق بخش حا

قانون، تفکیک قوا، نظام نمایندگی، انتخابات آزاد، دستگاه قضایی مستقل و رسانه های 

مستقل و آزاد، فارغ از محدودیت هایی از قبیل جنسیت و مذهب باشد. این همان چیزی 

که دولت مدرن در عرصه عمومی درپی تحقق آن است و بنیان فلسفه سیاسی مدرن را 

شکل داده است.)حائری، 1994، 44(

کــه تئــوری  کلــی و بنیادیــن فلســفه سیاســی قدیــم و جدیــد، ایــن اســت  از نظــر او، تفــاوت 

کل جامعــه بــه صــورت جمعــی می پنــدارد و  سیاســی ســنتی تمــام حقــوق و مزایــا را بــرای 

ــد  گســتری جمعــی می دان ــا و عدالــت  کمــه را متعهــد و ضامــن اجرایــی ایــن مزای هیئــت حا

و افــراد را در میــان جمــع همچــون قطره هایــی در امــواج اقیانــوس ناپیــدا و ناچیــز بــه شــمار 

مــی آورد. فلســفه سیاســی جدیــد، بیشــتر براســاس حقــوق و آزادی هــای فــردی بنیان گــذاری 

کامیابــی، رضایت منــدی  کامیــاب و رضایتمنــد را  شــده و نقطــه شــروع ســاختار یــک جامعــه 

و بهره یابــی افــراد از حقــوق و مزایــای ســرزمین خــود از آزادی و اســتقال آنــان در ایــن مــرز و 

کــه از نظــر حائــری مطــرح می شــود، آن اســت  بــوم می دانــد. )همــان، 45( امــا پرســش مهمــی 

کــه افــراد انســانی چگونــه بــه چنیــن حقوقــی دســت می یابنــد و دولــت را بــه رعایــت آن وا 
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می دارنــد؟ پاســخ او بــا آنچــه در لســان اصحــاب قــرارداد اجتماعــی به ویــژه روســو آمــده اســت 

تفــاوت مهمــی دارد. 

کــه در آن  روســو تــاش می کــرد تــا از مســیر »قــرارداد جمعــی« بــه چنیــن پاســخی دســت یابــد 

افــراد، حــق دفــاع برخــی حقــوق فــردی و جمعــی خــود را بــه فــردی همچــون پادشــاه یــا هیئتــی 

ــه پاســداری از ایــن  کــه دارد ب ــی  ــا اختیارات ــا او ب کشــور محــول می کننــد ت ــان  ــام فرمانروای ــه ن ب

کوشــید چنیــن پاســخی را بــر پایــه »مالکیــت مشــاع شــهروندان«  حقــوق بپــردازد. امــا حائــری 

کــه خــود نقــدی بــر نظریــه قــرارداد اجتماعــی، به ویــژه قرائــت روســویی آن، بــه شــمار مــی  بدهــد 

کــه مرحــوم حائــری چگونــه تــاش می کــرد از  رفــت. ازایــن رو، ســؤال اصلــی ایــن مقالــه آن اســت 

گــردد؟ پاســخ او اتــکا بــر ظرفیت هایــی  درون فقــه مســیری فراهــم آورد تــا دولــت مــدرن موجــه 

ــه وکیــل مــردم،  ــد و دولــت را به مثاب کــه حــوزه عمومــی را ملــک همــگان می دان از فقــه اســت 

یکــردی شــبیه قــرارداد اجتماعــی روســو  گرچــه ظاهــر چنیــن رو مصنــوع مــردم می انــگارد. 

کــه روایــت جزئیــات آن در ادامــه  می باشــد، امــا او تمایزاتــی میــان نظــر خــود و روســو می نهــد 

مقالــه خواهــد آمــد. 

1.ارکانمالکیتمشاعشهروندان

ــت،  ــه اس گفت ــرار  ــث ق ــورد بح ــل م ــه تفصی ــت« ب ــت و حکوم ــاب »حکم کت ــه در  ک ــه او  نظری

ــود: ــاره می ش ــا اش ــه آنه ــار ب ــه اختص ــل ب ــه در ذی ک ــت  ــی اس ــد ارکان مهم واج

کشــورداری و تدبیــر و اندیشــه در اداره و تنظیــم  امــور داخلــی . 1 حکومــت بــه معنــای فــن 

کشــور اســت و از شــاخه های حکمــت و عقــل عملــی  محســوب می شــود  و خارجــی 

کمیــت بــر زیردســتان ، یــا والیــت و قیمومیــت  و بــه معنــای فرماندهــی ، ســلطنت و حا

کشــورداری  عبــارت اســت از حکمــت و تدبیــر امــور  نیســت . حکومــت ، سیاســت و آییــن 

کشــور و شــهروندان .  مملکتــی یــا فــن حفــظ  و حراســت نظــم  عمومــی و امنیــت و آســایش 

کمیــت به کلــی ازحریــم دالیــل مطابقــی ، تضمنــی و التزامــی مفهــوم حکومــت  والیــت و حا
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بــه دور اســت .)همان، 54-55(

حکومــت نــه یــک واقعیــت مابعدالطبیعــه اســت، نــه یــک پدیــده برتــر عقایــی ، بلکــه تنها . 2

ــان ها  ــی از انس گروه ــع  ــتی وتجم ــه از درک بهزیس ک ــت  ــی اس ــی و حس ــداد تجرب ــک رخ ی

شده اســت . محقــق  هــم  بــا  وهمیــاری  انتفــاع  و  یکدیگــر  همســایگی  و  مجــاورت  در 

)همــان،64(

گزینــش ، 3.  گزیــده و بــه علــت ســبقت در ایــن  گروهــی از انســان ها در آن ســکنا  کــه   مکانــی 

ــًا  کرده انــد، ضرورت هــر یــک حــق اختصــاص و مالکیــت طبیعــی بــه مــکان مزبــور را پیــدا 

گزینــش ایــن مــکان  ــه امنیــت داخلــی و خارجــی نیازمنــد اســت و آحــاد افرادی کــه در  ب

شــرکت جســته اند شــهروندان و مالــکان مشــترک و مشــاع آننــد. و چــون همــه ایــن آحــاد و 

کــه  افــراد ضــرورت یــک نظــام امنیتــی را بــرای تــداوم زندگــی طبیعــی خــود در مــکان مزبــور 

نامــش مدینــه خواهــد بــود، درک می کننــد، درک ایــن ضــرورت ایجــاب می کنــد فــردی را 

کــه از مســائل و موضوعــات و رخدادهــای  ــه عنــوان نمایندگــی برگزیننــد  از میــان خــود ب

گاهــی کامــل دارد و حکمــت عملــی او توانمنــدی تدبیــر و  متغیــر آن محیــط بــه خصــوص آ

کــرده اســت . حکومــت یــا سیاســتمداری از نهــاد ایــن  ی ارزانــی  اداره امــور مملکتــی را بــه و

یســت طبیعــی و تجربــی انســان ها بــه  عرصــه ظهــور و فعالیــت درآمــده  ضرورت هــای ز

اســت )همان، 71-69(

کل 4.  کلــی و فــرد نیســت ، رابطــه  ــا رابطــه شــهروند و دولــت ، رابطــه   رابطــه فــرد و جامعــه ، ی

کــه بــه معنــای  و جــزء اســت . هــر یــک از آحــاد و افــراد جامعــه اصالــت  دارنــد. جامعــه 

و  ارزش هــا  در  اصالتــی  هیــچ  اســت و  ذهنــی  انتزاعــی  عنــوان  یــک  اســت  مجموعــه 

کریــم نیــز  مســؤولیت های پیشــین و پســین انســان ها نخواهدداشــت . مخاطــب قــرآن 

کامــل برخوردارنــد. )همــان، 165 - 161  کــه هــر یــک از اســتقال  افــراد و آحــاد امــت اســت 

)95 - 126 - 159 -
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یخــی آن دلیــل 5.   حکومــت را نمی تــوان مبتنــی بــر قــرارداد اجتماعــی دانســت؛ نــه تفســیر تار

کان مــا الزامــی بــرای مــا ایجــاد می کنــد. حکومــت مبتنــی  دارد و نــه تصمیــم و قــرارداد نیــا

بــر مالکیــت اســت ؛ نــه مالکیــت وضعــی ، قانونــی و اعتبــاری ، بلکــه مالکیــت طبیعــی . 

کــه از هــر  کلــی از تعلــق و اختصــاص یــک شــی ء بــه شــی ء دیگــر  حــق مالکیــت بــه طــور 

کمیــت شــی ء اول  قــرار دارد انتــزاع می شــود. حــق مالکیــت انســان بــه  جهــت زیــر حا

یســت طبیعــی خــود از حقــوق طبیعــی و تکوینــی اســت و به هیچ  وجــه قابــل  مــکان ز

جعــل و وضــع و قانون گــذاری نیســت . ایــن رابطــه اختصاصــی را مالکیــت خصوصــی 

و  انحصــاری  یکــی  شــود؛  محقــق  می توانــد  گونــه  دو  خصوصــی  مالکیــت  می نامیــم . 

ــه مــکان خصوصــی تعلــق دارد و قســم دوم  دیگــری مشــاع و غیرانحصــاری . قســم اول ب

ــراد از اشــاعه ، ســرایت و نفــوذ مالکیت هــای  ــه مــکان خصوصــی مشــترک انســان ها. م ب

ــاع  ــک مش ــن مل ــت . ای ــی  نیس ــت جمع ــای مالکی ــه معن ــت و ب ــر اس ــخصی در یکدیگ ش

یســت  کــه انســان های معــدودی بــه  صــورت مشــاع بــرای ز فضــای بــاز و آزادی اســت 

ی ضــرورت برگزیــده و آن را قلمــرو تــداوم زندگــی خــود و خانــواده خــود  طبیعــی خــود از رو

قــرار داده انــد )شــهر یــا کشــور(. مقتضــای قانــون انســانی و اســامی »النــاس مســلطون علــی 

اموالهــم« همیــن  اســت.) همــان، 95-99-108(

یســت بــه رهنمــود عقــل عملــی ، شــخصی یــا هیئتــی 6.   مالــکان شــخصی مشــاع محیــط ز

کــه ممکــن اســت همــه همــت  و دقــت و  ــا جایــی  ــه او ت ک را وکالــت و اجــرت می دهنــد 

یســتی مســالمت آمیز آنــان در آن ســرزمین بــه کار  امکانــات خــود را در بهزیســتی و هم ز

یــغ  نورزد.)همــان،119-107( کوششــی در بنــدد و در اجــرای ایــن وظیفــه از هیــچ 

گــر احیانــًا در این گزینــش  اتفــاق  آرای مالکیــن  مشــاع فراهــم  نگــردد، تنهــا راه  بعــدی و . 7 ا

کمیــت  کثریــت بــر اقلیــت توســل جوینــد. حا کمیــت  ا باقی مانــده ایــن  اســت که بــه  حا

را در زمینــه  کثریــت  ا اقلیــت رأی  کــه  ایــن معنــی اســت  بــه  اقلیــت قهــرًا  بــر  کثریــت  ا
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کثریــت  از ســوی اقلیــت  عــدم حصــول اتفــاق آرا پذیرفتــه اســت و نتیجتــًا پذیــرش رأی ا

آرای همــگان خواهــد بود)همــان، 561 - 161 - 951 - 621 - 59( به دســت آوردن 

ــه صــورت یــک واحــد جمعــی بلکــه . 8 ــه ب ــراد، ن وکیــل شــهروندان ، نماینــده مشــاع همــه اف

گزیده انــد، عمــل  کــه در آن ســرزمین  ســکنا  گیــری همــه افــراد و آحــادی  بــه صــورت فرا

کــه بــه معنــای نمایانگــری  اســت تابــع و نمایانگــر نحــوه  می نمایــد. صفــت نمایندگــی 

کــه مالکیــن اصلــی و صاحبان حقیقــی آن ســرزمین دارنــد و بــا یــک  مالکیتــی اســت 

اعطــا می کننــد.  او  بــه  اســت  وکالــت  قــرارداد  آن   فــرم وضعــی  کــه  قــرارداد خصوصــی 

)همــان(

 سیســتم حکومــت بــر مــدار مالکیــت شــخصی مشــاع شــهروندان ، نوعــی  وکالــت از ســوی 9. 

 شــهروندان  اســت . وکیــل  جایگزیــن  مــوکل اســت و طبــق تفاهــم و قــرارداد قبلــی بیــن وکیــل 

و مــوکل ، مــوکل همــه خواســته ها و ارادات و اختیــارات خــود را در همــه مســائل مملکتــی 

)مــورد وکالــت ( بــه تشــخیص و درک مایــم و نهایتــًا بــه تصمیــم و اراده اجرایــی وکیــل 

گــذار می کنــد. وکیــل  هــم ایــن طــرح پیشــنهادی را پذیرفتــه اســت و مطابــق تعهــد و  وا

ــل  ــرا و عم ــه اج ــت ب ــم و مصلح ی درک مای ــوکل را از رو ــته های م ــد خواس ــرد بای ــزام ف الت

بگــذارد. ماهیــت حکومــت چیــزی جــز وکالــت نیســت . وکالــت یــک قــرارداد و عقــد 

کــه هیچ گونــه الزامــی بــرای مــوکل یــا موکلیــن بــه وجــود نخواهــد آورد. یعنــی هــرگاه  اســت  

کــه باشــد مــوکل یــا موکلیــن می تواننــد وکیل خــود را معــزول  و هــر زمــان و در هــر وضعــی 

کــه بخواهنــد  کنــار اعــام دارنــد و هــر شــخصی یــا اشــخاص  دیگــری را  و از وکالــت بــر 

به جــای او بــه ایــن مقــام منصــوب یــا انتخــاب نماینــد. یعنــی وکالــت یــک قــرارداد جایــز 

و غیــر الزم االیفــاء اســت . وکیــل یــا نماینــده  مزبــور پیوســته در اختیــار و زیرنظــر مــوکل خــود 

کــه در دایــره وکالــت اوســت انجــام می دهــد و حــق تجــاوز از  تنهــا مســؤولیت هایی را 

محــدوده وکالــت و نمایندگــی خــود را نــدارد. تمامــی اعمــال وکیــل بایــد بــه خاطــر دفــاع 
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و جلــب  مصالــح و دفــع مفاســد از آحــاد موکلیــن خــود باشــد. حکومــت جــز نمایندگــی 

و  اســتقال   کوچک تریــن  گــر  ا حکومــت  نــدارد.  واقعیتــی  و  معنــا  مــردم  نمایانگــری  و 

کــه نمــاد ســاختار مــردم اســت  نخواهــد  کمیتــی از خــود نشــان دهــد، دیگــر حکومتــی  حا

بــود. )همــان، 121-120(

2.ماهیتوکالتیحکومت

ازایــن رو، حکومــت نــزد حائــری چیــزی جــز وکالــت و نظــارت مــردم بــر روابــط میــان شــهروندان 

کا در قلمــرو عقــل عملــی1 انســان ها  کشــورها نیســت. ایــن روابــط  و روابــط برون مــرزی میــان 

قــرار دارد و از جملــه موضوعــات و متغییــرات بــه حســاب می آینــد. لــذا خــود حکومــت و تمام 

لــوازم و ملزومــات آن از جملــه متغیــرات  و موضوعــات جزئیــه خواهنــد بــود و در رده احــکام 

کلــی از مــدار تکالیــف و احــکام  ــه طــور  ــه شــمار نمی آینــد. سیاســت مــدن ب الیتغیــر الهــی ب

کلیــه الهی خــارج بــوده، تنهــا ارتبــاط آن بــا این گونــه احــکام و بــا آن معقــوالت ، همچــون 

کبــری  در یــک قیــاس منطقــی می باشــد. )همــان،   ارتبــاط قضایــای صغــری  بــا قضایــای 

ــا  ــه همیــن دلیــل، سیاســت، حــوزه متغیــرات و جزئیــات اســت و سیاســتمدار ی 64-65( ب

ــه  ــردی ب ــد ف ــع بای ــد. در واق گاه باش ــر آ ــات متغی ــن جزئی ــا ای ــه ب ک ــت  ــی اس کس ــز  ــران نی حکم

گاه باشــد و البتــه اصــول و قواعــد عــدل و  کــه بــه ایــن جزئیــات آ کــم انتخــاب شــود  عنــوان حا

اخــاق و احــکام و تکالیــف شــرعی را از فیلســوفان و فقهــای دیــن اقتبــاس می کنــد تــا بتوانــد 

ــه همیــن دلیــل فیلســوف در عقــل نظــری و فقیــه  ــد. ب ــات تطبیــق نمای ــر صغری ــات را ب ی کبرو

ع فلســفه  1 . حائــری در ایــن اثــر، بســان ارســطو و ابن ســینا حکمــت را بــه حکمــت نظــری و عملــی تقســیم می کنــد. موضــو
ــد  ــه وجــود نیامده ان ــه وســیله اراده انســانی ب کــه ب از نظــر او »وجــود« اســت. حکمــت نظــری از وجودهایــی بحــث می کنــد 
کــه  مثــل جهــان، خــدا و روح. ایــن وجودهــا را »وجــود غیرمقــدور« می نامــد. امــا فلســفه عملــی از وجودهایــی بحــث می کنــد 
بــه واســطه اراده انســانی بــه وجــود آمده انــد. او ایــن هســتی ها را »وجودهــای مقــدور« می نامــد. سیاســت، اقتصــاد و اخــالق 
ع فلســفه سیاســی نــه  کــه در فلســفه عملــی مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. ازایــن رو، موضــو ســه شــاخه وجودهــای مقدورنــد 
کــه ســاخته می شــود. حکومــت یکــی از نمونه هــای برجســته وجودهــای  وجودهــای غیرمقــدور، بلکــه عمــل انســانی اســت 

گــر آدمــی و اراده اش نبــود حکومتــی در تاریــخ شــکل نمی گرفــت. مقــدور اســت. ا
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کــه فلســفه و فقاهــت در  گماشــته شــود؛ چرا در احــکام نمی توانــد بــه حرفــه سیاســتمداری 

ســطح مجــرد ثوابــت اســت و سیاســت صرفــا در حــوزه متغیــرات.

کبــرای قیــاس شــکل اول اســت و  مــکان منطقــی فقیــه و فیلســوف عقــل نظــری تنهــا در 

هرگــز شــأن فقیــه تشــخیص موضوعــات جزئیــه و تشــکیل قضیــه صغــری و مداخلــه در امــور 

کشــور نیســت.)همان، 100( آیــات و روایت هــای متعــددی نیــز روشــن  شــخصی شــهروندان و 

کــه سیاســتمداری ازجملــه آنهاســت  کــه امــور دنیایــی و حــوادث روزمــره مــردم  می ســازند 

کا بــه عهــده خــود مــردم اســت و امــور مردمــی بایــد از طریــق مشــاورت و رایزنــی خــود آنهــا بــا 

ــه از طریــق وحــی و رســالت الهی:)همــان، 82-81( یکدیگــر حــل و فصــل شــود ن

کــه قیــام عــدل و اجــرای  عدالــت و انتظامــات  »از آیــه مبارکــه 25 ســوره حدیــد برمی آیــد 

)کــه دقیقــًا بــه معنــای برقــراری یــک حکومــت مســئول  بــرای تدبیــر امــور مملکتــی اســت ( بــه 

گــذار شده اســت و وظیفــه اجرایــی آن در شــأن و مقــام و منزلــت رفیــع  عهــده خــود مردمــان وا

کــه همــان سیاســت و تدبیــر امــور  پیامبــران الهــی نیســت . زیــرا مرحلــه اجــرای تکالیــف عــدل 

کــه بتــوان از تجزیــه و تحلیــل ماهیــت نبــوت و  کشــورداری اســت مطلبــی نیســت  و آییــن 

ــی آنهــا اســتنباط نمود.«)همــان،141-140( ــوازم ذات ــا از ل ــه دســت آورد ی امامــت ب

3.برتریمالکیتمشاعبرنظریهروسو

گرچــه  گفتــه شــد اجمالــی از نظریــه حائــری در بــاب مالکیــت مشــاع شــهروندان بــود.  آنچــه 

برخــی از ایده هــای آیــت اهَّلل حائــری مثــل »غیرقابــل جمع بــودن شــریعت و حکومــت« در آثــار 

برخــی از روشــنفکران دینــی مثــل ســروش و مجتهــد شبســتری و نیــز »سیاســی نبودن مقــام 

امامــت« در تفســیرهای صوفیانــه از آرای ماصــدرا و غزالــی وجــود دارد، امــا بــه نظــر می رســد 

کــه بنیــان دولــت مــدرن در فقــه ســنتی را موجــه می ســازد، بحــث  کــه مهم تریــن دســتاورد او 

گرچــه او نظریــه  کــه شــباهت هایی بــا نظریــه روســو در این بــاره دارد.  قــرارداد اجتماعــی اســت 

کــرد، امــا متأثــر  قــرارداد اجتماعــی روســو را در تفکیــک »کل« و »کلــی« در منطــق اســامی نقــد 
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ــم  ــاس مفاهی ــری براس ــد. حائ ــدی نمای ــامی فرمول بن ــه اس ــه را در فق ــن نظری ــت ای از او توانس

کــه بــرای قرن هــا در فقــه ســنتی و حقــوق خصوصــی  »عقــد وکالــت« و »مالکیــت مشــاع« 

کــه بدیــن صراحــت در آثــار  وجــود داشــت، بــه ارائــه تصویــری از قــرارداد اجتماعــی پرداخــت 

روشــنفکران مذهبــی وجــود نداشــت. بــا ایــن همــه، آیــت اهَّلل حائــری قــرارداد اجتماعــی روســو 

ــه  ــد. ب ــرای نظــم اجتماعــی رضایت بخــش نمی دان ــرد ب ــرای توجیــه محدودکــردن آزادی ف را ب

کــه در عیــن اینکــه افــراد شــهروندان  ی مهم تریــن مشــکل نظریــه روســو »ایــن اســت  اعتقــاد و

گــذر از فردیــت و شــخصیت  را بــه صــورت اعضــای بــااراده می پذیــرد، به هیچ وجــه انتظــار 

کــه  کــه یــک انتحــار حقیقــی اســت، ندارد.«)همــان، 90( بــه بیــان دیگــر، افــراد  حقیقــی آنهــا را 

انســان های دارای حقــوق و آزادی هســتند، بــه صــورت اجــزای جامعــه درآمــده و اراده و آزادی 

کــه در نظریــه حائــری باقــی می مانــد. ــر آن از دســت می دهنــد، چیــزی  خــود را در براب

یســتن خــود برمی گزینــد و بــه دلیــل اینکــه  از نظــر او، انســان بــه طــور طبیعــی مکانــی را بــرای ز

ــی او  ــت طبیع ــه ملکی ــت، ب ــوده اس ــری نب ــخص دیگ ــاب ش ــه انتخ ــبوق ب ــاب مس ــن انتخ ای

بــا دیگــر هم نوعــان  یســت  می رســد. در مرحلــه بعــد ناچــار از انتخــاب محیــط مشــترک ز

کــه بــه صــورت مشــاع و مشــترک مالــک آن می شــود. اولــی »مالکیــت شــخصی  خــود اســت 

انحصــاری« و دومــی »مالکیــت شــخص مشــاع« نــام دارد. ازآنجایی کــه ایــن حــق ناشــی 

گــذر  ــت و اســتقال خــود  ــراد از فردی ــه اف ک یســت اســت، هیــچ نیــازی نیســت  از ضــرورت ز

کل درآورنــد. بــا ایــن وجــود،  کــرده خویشــتن را بــه عضویــت در جامعــه و شــخصیت حقوقــی 

و  بهزیســتی  بــه  را  او  کــه  بــوده  عقانــی  یســت  ز دارای  طبیعــی،  یســت  ز بــر  عــاوه  انســان 

گرایــش انســان را بــه دو راه حــل به هم پیوســته  تعــاون بــا همســایگان رهبــری می کنــد. ایــن 

کــه ماننــد  ــرادی  ــه او تمــام اف ک رهنمــون می کنــد: ایــن دو راه حــل به هم پیوســته، ایــن اســت 

ــا هیئتــی  ــه رهنمــود عقــل عملــی، شــخص ی ــد ب او از مالکیــت مشــاع آن ســرزمین برخوردارن

گــر احیانــًا در ایــن  کــه او پاســدار حقــوق و آزادی هایــش باشــد. ا را وکالــت و اجــرت دهنــد 

کــه  گزینــش، اتفــاق آرای مالکیــن مشــاع فراهــم نشــود تنهــا راه بعــدی و باقی مانــده ایــن اســت 



پاییز و زمستان ۱۳۹۹شماره دهمفقه حکومتی70

کثریــت توســل جویند.)همــان، 97- 98- 103- 107- 108) کمیــت ا بــه حا

طریــق  از  یــا  و  کشــور  مشــاع  مالــکان  آرای  جمیــع  ســوی  از  نمایندگــی  ایــن  انتخــاب  »بــا 

کثریــت بــر اقلیــت نخســتین پایــگاه نظــام وضعــی و قانون گــذاری بــه عرصــه  کمیــت ا حا

وجــود می آید.)همــان،118( بنابرایــن، حکومــت صرفــًا  یــک نمایندگــی و وکالــت از ســوی 

کــه شــهروندان هســتند بیــش نیســت. ماهیــت ایــن وکالــت نیــز از ســنخ  مالــکان حقیقــی 

کــه امــوال خــود را بــه صــورت اختصاصــی مشــاع از  کــه وارثــان یــک مالــک  وکالتــی اســت 

طریــق وراثــت صاحــب شــده اند، بــه دلیــل ناآشــنایی بــا قوانیــن حقوقــی جــاری، حقوقدانــی 

کنــد.  کــم مربــوط دفــاع  را بــه عنــوان وکیــل برگزیــده تــا از حقــوق مالکیــت مشــترک آنهــا در محا

کل آراء  کثریــت بــر اقلیــت بــه عنــوان جانشــین و بدیلــی بــرای توافــق  کمیــت ا )همــان،120( حا

اســت و عقــل عملــی توجیه کننــده آن در مــوارد عــدم امــکان حصــول اجمــاع و توافــق آراء 

اســت.«)همان،125-124(

کــه آمــوزه مالکیــت مشــاع در عیــن  آیــت اهَّلل حائــری براســاس مقدمــات فــوق نتیجــه می گیــرد 

یخــی نیــز  کــه بــه لحــاظ تار حفــظ اســتقال و آزادی افــراد و بــدون توســل بــه قــرارداد اجتماعــی 

کمیــت ملــی را  ــرد، حا ــر نمی گی ــز درب ــل ها را نی ــراد و نس ــه اف ــت و هم ــکوک اس ــق آن مش تحق

کــه نه تنهــا مردم ســاالری مبتنــی  بــرای جوامــع بشــری بــه ارمغــان مــی آورد. ایــن نشــان می دهــد 

ــر آن  ــا نظام هــای دموکراتیــک در مغــرب زمیــن متفــاوت اســت، بلکــه ب ــر مالکیــت مشــاع ب ب

گزیــر  کــه اواًل، در جامعــه اســامی فــرد هرگــز نا برتــری نیــز دارد. دلیــل چنیــن برتــری نیــز آن اســت 

نیســت تــا از فردیــت و اســتقال خــود بــرای اقتــدار دولــت بگــذرد؛ زیــرا انســان در چارچــوب 

انسان شناســی اســام دارای شــخصیت مســتقل و برتــر از همــه موجــودات جــز خداونــد اســت 

کامــًا مســتقل و خودکافــی از موجودیــت  و هــر فــردی از افــراد انســان در انســانیت و موجودیــت 

گذشــته از ایــن موضــوع، تکالیــف شــرعی و اخاقیــات  هم نوعــان و هم جنســان خــود اســت. 

اســام، افــراد بــوده و هرگــز یــک واحــد جمعــی مســتقل از فــرد مــورد شناســایی و خطــاب اســام 
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نیســت. )همــان، ص155-160 (درحالی کــه در نظام هــای دموکراتیــک جامعــه یــک واحــد 

کل و جــزء  جمعــی اســت و شــهروندان اعضــا و اجــزا هســتند و رابطــه آنهــا بــا جامعــه رابطــه 

اســت و ایــن رابطــه در ماهیــت خــود وابســتگی محــض و عــدم اســتقال را ایجــاب می کنــد. 

کــه اســتقال و آزادی  بنابرایــن، دموکراســی سیاســی نمی توانــد بــه اصــول موضوعــه خــود 

گزیــر بایــد یــک اســتبداد و بردگــی جمعــی را بپذیــرد  فــردی اســت همه جــا وفــادار بمانــد و نا

کنــد. تــا از ایــن رهگــذر بتوانــد قوانیــن و مقــررات موضوعــه خــود را بــه شــهروندان تحمیــل 

)همان، 161(

کثرت پذیــری و تحمــل  بــه معنــای  کــه  رایــج در نظام هــای غربــی  اینکــه، پلورالیســم  دوم 

ــادی  ــرایط بنی ــت و از ش ــون اس گ گونا ــای  ــوم و فرهنگ ه ــف و آداب و رس ــد مختل آراء و عقای

و  کمیــت  کــه در قلمــرو حا پلورالیســم سیاســی اســت  یــک  دموکراســی شــمرده می شــود، 

کــه  گرفتــه و اجــرا می شــود. درحالی کــه پلورالیســمی  کشــور برعهــده  مرزهــای داخلــی یــک 

ــام  ــه نظ ــر ب ــا منحص ــه تنه ک ــت  ــی نیس ــود حکم ــتفاده می ش ــامی اس ــریعت اس ــکام ش از اح

افــراد و آحــاد مکلفیــن در تمــام  گیــر تمــام  کشــورداری باشــد، بلکــه فرا حکومتــی و آییــن 

اســت.)همان،165-163( مکان هــا  و  زمان هــا 

4.مالحظاتانتقادی

کــه آیــت اهَّلل حائــری در به رسمیت شــناختن حــق مــردم در حــوزه  به رغــم تــاش مشــکوری 

عمومــی مبــذول داشــته و توانســته اســت ایــده میــرزای نایینــی در انقــاب مشــروطه را پــس از 

یــت در ذهنیــت سیاســی شــیعه احیــا نمایــد، امــا به نظر می رســد نارســایی ها  یــک قــرن مهجور

گاهــی ممکــن  ــه او وجــود داشــته باشــد. ایــن دشــواری ها  و دشــواری های متعــددی در نظری

گاهــی ناظــر  کــه در نقــد آرای آیــت اهَّلل حائــری دربــاره والیــت سیاســی فقهیــان باشــد و  اســت 

کنــون نقدهــای بســیاری  بــه ظرفیت هــای نظریــه او در بنیــان دولــت مــدرن در فقــه شــیعه. تا
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کــه محــور گفتگوهــای مــا  کــه مدنظــر ایــن رســاله نیســت؛ چرا از منظــر اول بــه ایشــان وارد شــده1 

والیــت فقیــه نیســت، آنچــه مهــم اســت منظــر دوم یعنــی بازخوانــی دولــت مــدرن در اندیشــه 

کــه در ذیــل بــه آنهــا اشــاره می شــود: مذهبــی اســت 

نظریــه مالکیــت مشــاع بیشــتر در چارچــوب نگــرش ســنتی بــه سیاســت و حکومــت . 1

مطــرح شــده اســت. از ایــن منظــر، حکومــت نــه مثابــه یــک نهــاد، بلکــه بســان فــرد یــا افــراد 

کنــد؟« اصالــت می یابــد،  کســی بایــد حکومــت  کــم نگریســته می شــود و پرســش »چــه  حا

کــرد؟« داده اســت.  کــه در دوره مــدرن جــای خــود را بــه »چگونــه بایــد حکومــت  پرسشــی 

بــه نظــر می رســد آمــوزه مالکیــت مشــاع در غیــاب ایــن نــوع نگــرش طراحــی شــده و در 

پــردازش آن التفاتــی بــه الزامــات و دشــواری های ناشــی از آن نشــده اســت. ازایــن رو، 

کــه چــرا اصحــاب قــرارداد اجتماعــی هویــت مســتقلی بــرای جامعــه  هرگــز ایــن ســؤال 

گرفته انــد را مطــرح نکــرده اســت. مشــکل اساســی اصحــاب  سیاســی و دولــت در نظــر 

کــه  قــرارداد اجتماعــی جمــع میــان آزادی فــردی و اقتــدار دولــت بــود، فردیــت انســان 

مبتنــی بــر عواطــف و امیــال نخســتین او اســت، مقتضــی رهایــی او از هرگونــه ســلطه 

اســت. درعین حــال نظــم اجتماعــی مســتلزم محدودکــردن ایــن آزادی در مــوارد تعــارض 

اســت:)بینا،1396(

ک بــه آن اندیشــیده بودنــد  کــه  هابــز و ال کتــاب قــرارداد اجتماعــی را باتوجــه بــه مســائلی  »روســو 

کــرد تــا راهــی بــرای برون رفــت از مشــکات نظــری آنــان بیابــد. ولــی حائری  نگاشــت و کوشــش 

به جــای تأمــل نقادانــه در ایــن ســنت فلســفی، بیشــتر بــه مشــکات صــوری مربــوط بــه قــرارداد 

پرداختــه و بــه ژرفــای آن وارد نشــده اســت. ایــن امــر بــه نوبــه خــود باعــث ســوءتفاهم نســبت 

1 . ر.ک: عبــداهلل جــوادی آملــی، ســیری در مبانــی والیــت فقیــه، فصلنامــه حکومــت اســالمی، ش1؛ همــان، نقــد نقــد، ش2؛ 
همــان، مباحثــی پیرامــون تبییــن والیــت فقیــه، ش3. بهدارونــد، محمدمهــدی، حکومــت حکیمانــه، نقــد نظریــه حائــری 
کاظــم، حکمــت و حکومــت در  یــزدی، برگرفتــه از درس هــای آیــت اهلل موســوی قمــی، نشــر معــارف، 1393. حائــری ســید 

تــرازوی نقــد، فصلنامــه حکومــت اســالمی، ش13، 1378.
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یافــت ناصحیــح از آنهــا شــده اســت. بــه عنــوان  بــه برخــی از مفاهیــم اســتعمال شــده و یــا در

کنــد؛  نمونــه، روســو درصــدد اســت تــا بــه نوعــی اتحــاد اراده همگانــی را بــا اراده فــردی تقویــت 

ــو در  ــه روس ــد از اندیش ــن بع ــد. ای کن ــی  ــت را منتف ــرد و دول ــان اراده ف ــل می ــه تقاب ک ــه ای  به گون

کــه  کمــه روســو  دیــدگاه حائــری مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل، هیئــت حا

کلیــت نهــاد دولــت اســت را بــه عنــوان مجموعــه افــراد  ناظــر بــه افــراد نیســت، بلکــه مــراد از آن 

کــه  اندیشــه  کــرده اســت. ازایــن رو، می تــوان بــه ایــن نتیجه گیــری رســید  کــم تعبیــر یــا تفســیر  حا

حائــری به رغــم بهره گیــری از برخــی از مفاهیــم جدیــد همچنــان متعلــق بــه دوران قدیــم بــوده 

و از درک الزامــات جدیــد و چاره جویــی بــرای حــل آن عاجــز اســت.«)همان(

کــه آن را برخاســته از نیــاز . 2 مهم تریــن رکــن نظریــه حائــری، مفهــوم مالکیــت مشــاع بــود 

یســتن می دانســت؛ امــا او هرگــز ســخنی دربــاره  طبیعــی انســان بــه تصــرف مکانــی بــرای ز

ســازوکار تبدیل شــدن ایــن تصــرف بــه اختصــاص و تعلــق بــه یــک فــرد و نیــز حــدود و 

ابعــاد آن نگفتــه بــود. آیــا صــرف تصــرف زمینــی موجــب اختصــاص مالکانــه خواهــد 

ــه نظــر برخــی از  ــرد موجــب ایــن اختصــاص خواهــد شــد؟ ب کار و تــاش ف ــا اینکــه  شــد ی

ــه مالکیــت اســت. ــاش انســان واســطه تبدیــل ایــن تصــرف ب کار و ت ــرارداد  اصحــاب ق

ک، 1385، 119؛ روســو، 1379، 129( حــدود و ابعــاد ایــن حــق نیــز بســتگی بــه میــزان  )ال

ک: »طبیعــت بــرای مالکیــت حــدی قــرار داده اســت و آن تــا  نیــاز تــاش او دارد. از نظــر ال

کــه بــرای آســایش او الزم اســت.  کنــد و تاآنجا کار آدمــی می توانــد در آن اثــر  کــه  آنجــا اســت 

بــر ایــن اســاس، حــدود مالکیــت طبیعــی اعــم از انحصــاری و مشــاع آن، بســیار محدودتــر 

کــه تشــکیل دهنده یــک کشــور اســت. بنابرایــن، تلقــی کشــور بــه  از قلمــرو ســرزمینی اســت 

عنــوان فضــای مالکانــه مشــاع دچــار ایــراد خواهــد بــود. بــه بیــان دیگــر، حــدود و مرزهــای 

کشــور بســیار بیشــتر از قلمــرو مالکیــت طبیعــی خواهــد بــود. مالکیــت جمعــی  یــک 

کشــور را  کــه بخــش مهمــی از ســرزمین یــک  یکــی از اقســام ایــن نــوع مالکیــت اســت 

گرچــه  شــامل می شــود و در فقــه شــیعه نیــز از آن بــه انفــال یــاد شــده اســت. ایــن بخــش ا
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کــرد.  در مالکیــت عمــوم اســت، ولــی نمی تــوان آن را از قبیــل مالکیــت مشــاع تلقــی 

ی مقدمــه اســتدالل آمــوزه مالکیــت مشــاع مخــدوش خواهــد  بنابرایــن، بــه لحــاظ صغــرو

شــد.«)بی نا،1396(

نیــز . 3 بــه مالکیــت  کمیــت  فروکاســتن حــق حا فــوق،  ی  اشــکاالت صغــرو از  نظــر  قطــع 

مشــکل دیگــری درپــی دارد؛ زیــرا حــق مالکیــت بــر اشــیا، تنهــا تــوان تصــرف در دارایــی را 

کــه مالکیــت مشــاع باشــد، ایــن تصــرف بایســتی بــا رعایــت  درپــی دارد. البتــه در صورتــی 

ــه اشــخاص  رضایــت دیگــران باشــد. بنابرایــن، مالکیــت موجــد حــق تصرفــی نســبت ب

کمیــت  جــز در جلوگیــری از تعــدی بــه دارایــی فــرد نخواهــد بــود. درحالی کــه موضــوع حا

در درجــه اول اشــخاص اند و دشــواری مشــروعیت نیــز ناظــر بــه توجیــه همیــن مطلــب 

اســت. بــه تعبیــر روســو:

کــه آنهــا در  گســترش دایــره شــمول خــود از اتبــاع بــه زمین هایــی  کمیــت، بــا  »حــق حا

ــد، هــم امــوال و هــم اشــخاص را دربرمی گیرد.)روســو، همــان، 133 - 132(  تصــرف دارن

ک بــر اتبــاع ســلطه پیــدا  حــال آنکــه در آمــوزه مالکیــت مشــاع، حکومــت بــه واســطه امــا

کمیــت اشــخاص  می کنــد. حتــی بــا تنــزل از ایــن فــرض و پذیــرش اینکــه موضــوع حا

کــه  گــذار از  نیســتند، بلکــه ســرزمین و دارایی هــا اســت. ایــن پرســش مطــرح می شــود 

کــه حکومــت  گرفتــه اســت؟ روشــن اســت  اقتــدار بــر امــوال بــر اشــخاص چگونــه صــورت 

کــه تنهــا اقتــدار  بــه تبــع ســرزمین بــر اشــخاص حکمرانــی می کنــد، ولــی آیــا حــق مالکیــت 

کنــد؟« )بی نــا،  بــر اشــیا را درپــی دارد می توانــد اعمــال قــدرت بــر اشــخاص را نیــز توجیــه 

ــدارد. ــرای ایــن پرســش ن ــری پاســخ مشــخصی ب ــه نظــر می رســد ایــن آمــوزه حائ 1396(ب

عــاوه بــر ایــن، آمــوزه مالکیــت مشــاع در توجیــه اقتــدار حکومــت بــا اشــکال دیگــری نیــز . 4

مواجــه اســت. چنان کــه بیــان شــد، حکومــت از ایــن منظــر تنهــا نقــش وکالــت شــهروندان 

را برعهــده دارد و اســتقال و فردیــت انســان در تشــکیل حکومــت هرگــز نادیــده انگاشــته یا 
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کــه بــه منزلــه از بیــن  بــردن اســتقال  فروکاســته نمی شــود. بــر ایــن اســاس، هرگونــه اقدامــی 

و فردیــت انســان باشــد، ناموجــه خواهــد بــود. حــال آنکــه بیشــتر اقدامــات دولــت ماننــد 

کیفــر و مجــازات مجرمــان، دفــاع  کنتــرل عبــور و مــرور افــراد، ســربازگیری، اخــذ مالیــات، 

از ســرزمین، جنــگ و صلــح و قانون گــذاری بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم مســتلزم 

محدودکــردن اســتقال و آزادی فــرد اســت.)همان(
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نتیجهگیری

کــه فقــه ســنتی به رغــم بی توجهــی اش بــه بافــت دولــت  مــروری بــر آنچــه آمــد، نشــان داد 

ــی  ــوع دولــت دارد. ازایــن رو، برخــاف فقیهان ــادی در پذیــرش ایــن ن ی مــدرن، ظرفیت هــای ز

کــه معتقدنــد چنیــن فقهــی نســبت بــه نهادهــای دوره مــدرن تــاب آوری نــدارد، دکتــر مهــدی 

کوشــید بــا طــرح »عقــد وکالــت« و نیــز »مالکیــت مشــاع« راهــی بــه ســوی اقتــدار مدنــی  حائــری 

ــا  ــت ب ــا او توانس ــت، ام ــفی داش ــه ای فلس ــی او صبغ ــده اصل ــه ای گرچ ــاید.  ــه بگش ــن فق در ای

کــه به غیــر از تصویــری  تمســک بــه برخــی از عناویــن فقهــی، دیگــر عالمــان دینــی را قانــع نمایــد 

کــه آنــان از ماهیــت منصــب حکومــت در قالــب والیــت و نظــارت دارنــد، تصویــر دیگــری نیــز 

کــه همــان وکالــت اســت و ایــن می توانــد فقــه ســنتی بــا دولــت مــدرن را بــه آشــتی  وجــود دارد 

رســاند. شــاید تحلیــل او از چنیــن عقــدی شــبیه قــرارداد اجتماعــی روســو باشــد؛ امــا او نظریــه 

ــر درســتی آن اســتدالل می کــرد.  ــده روســو می دانســت و ب ــر از ای خــود را متکامل ت
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