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شناسی دولت شورایی و  ای ماهیتمقایسهمطالعه  
در هندسه معرفت سیاسی شهید صدر و  کارویژه آن
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   1عبداله  عبدالمطلب

  2بیگی  مجید

 چکیده  

مباح  جمله  از  غیبت  عصر  در  اسالمی  حکومت  و  تأسیس  مبنایی  فقه    بنیادینث 
به دنبال تبیین مبانی مشروعیت    اشد که میرزای نائینی و شهید صدربسیاسی می

و  ماهیت  ترسیم  به  غیبت  عصر  در  اسالمی  حکومت    حکومت  از  خاصی  شکل 
ای  هش مقایسه این مقاله با روش پژو  اند.سالمی در قالب دولت شورایی رسیدها
کتابخانههب گردآوری  دادهگونه  وای  تحلیل  به  اسناد    ها  و  اندیشه  بررسی 

میرزایجمع آثار  از  شده  فهم    آوری  در  و  است  پرداخته  صدر  شهید  و  نائینی 
از  اسالمی  متفکر  دو  این  سیاسی  اسکینر    اندیشه  هرمنوتیک  نظری  ایده 

است. الگو کرده  دارد  تحقیق  هاییافته  برداری  تاکید  نکته  چند  خالف  ؛  بر  بر 
  انگاری دولت شورایی در اندیشه نائینی و صدر، تصور اولیه و مشهور از یکسان

 
  Abdollah@atu.ac.ir مسئول نویسنده .طباطبائی عالمه دانشگاه معارف اسالمی دانشیار. 1

 Majidbigy@gmail.com طباطبائی عالمه دانشگاه اسالمی انقالب دکتری مدرسی آموخته . دانش2

mailto:Abdollah@atu.ac.ir


 ي فصلنامه دولت پژوه  216

 

دو  ا میین  متفاوت  از همدیگر  میرزای    باشند. نظریه  معرفت سیاسی  در هندسه 
مردم ندارد بلکه شورویت حق مردم    ، حاکمیت حقی الهی است و تعلق بهنائینی

اصل شورا اساس  بر  که  میمردم    ، است  دارا  را  حاکم  با  در  حق شور  اما  شوند 
مردم   حق  حاکمیت  صدر  شهید  برای  اندیشه  است  اصلی  شورا  لذا  است 

فاوت ماهوی دولت شورایی موجب  آفرینی حق حاکمیت همگانی مردم. تتحقق
و سبب  گردد  برای اصل شورا در فقه امامیه می  ای متفاوتگیری کارویژهشکل

    شود.سی از منظر  فقه سیاسی امامیه میدر بررسی امر سیا ظهور رویکردی جدید 
شورایی، :  کلیدیهای  هژوا سلطنت،   دولت  انسان  تحدید  عمومی    ، خالفت 

 میرزای نائینی، شهید صدر 
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 له بیان مسا

حک چالشتاسیس  با  غیبت  دوره  در  اسالمی  علمی  ومت  و  نظری  مختلف  های 
است بوده  شکلضرور  .مواجه  امکان  اسالمی،  حکومت  تاسیس  گیری،  ت 

ماهیت و  مباح  مشروعیت  جمله  از  اسالمی  فقه  حکومت  بنیادین  و  مبنایی  ث 
  باشد که فقیهان امامیه بویژه در دوره معاصر در مورد آن به بحث وی میسیاس

اجتماعی دوره معاصر ـ  اند. تحوالت سیاسی  مهمی پرداخته  های متعدد وبررسی
ا قرن  یک  شکلدر  در  اندیشهخیر  این  وگیری  موثر  بسیار  بوده    ها  گذار  تأثیر 

سیاسی    ـ  له فقهی صاحب رسا  ،است. از جمله فقهای صاحب نظر در این عرصه
االمه و المله  »تنبیه  نائینی میتنزیه  میرزای  مشروطه با«  نهضت  شد که تحوالت 

دیگری که    . اندیشمنده است باروری آن نقش بسزایی ایفا نمود  گیری ودر شکل
آزادی از  به  خمتأثر  اسالمی  انقالب  جریان  در  ایران  مسلمان  مردم  واهی 

فقهی  تحلیل انقالب  ، محمدباقر صدر میپرداختسیاسی  ـ  های فلسفی و  باشد. 
قاجاری  شاه  سلطنت  تحدید  دنبال  به  که  ایران  و  مشروطه  تأسیس  خواستار   ،

از جانب طیفی از فقهای حوزه علمیه نجف    ؛گیری مجلس شورای ملی بودشکل
حسین غروی نائینی  ورد حمایت قرار گرفت. میرزا محمدچون آخوند خراسانی م

نزد  شاگردان  از  یکی  خراسانی  که  آخوند  حمایتیک  دنبال  به  استاد  بود  های 
مشروطه از  تئوریزهخویش  پی  در  ایران،  مردم  انقالب   خواهی  فقهی،  کردن 

« حاصل این تفقه سیاسی میرزا  تنزیه المله  مه ومشروطه برآمد. رساله »تنبیه اال
در  می را  شارع  مطلوب  اسالمی  حکومت  سیاسی،  فقه  منظر  از  آن  در  که  باشد 

دولت شورایی معرفی کرد. همچنین محمدباقر صدر که در آستانه انقالب  قالب  
های مختلف فقهی  ال ترسیم نظام سیاسی اسالم تئوریاسالمی مردم ایران به دنب

  و   نظریه حکومت شورایی  قرار داد او نیز بعد از طراحی  را مورد بحث و بررسی 
  شورایی  حکومت ترکیبی  نظریه حکومتبه    صالح و رشید  نظریه والیت مرجع 

همراه    امت فقیبه  مرجع  گواهی  و  در  نظارت  شورایی  دولت  طراحی  رسید.  ه 
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نفی نظام    که ویاندیشه شهید صدر در حالی است   انقالب اسالمی در  متأثر از 
ولی  سلطنتی   نظام  بود  تحدید  در  مشروطه  انقالب  از  متأثر  نائینی  میرزای 

آثار متفاوتی داشته باشد.  تواند . بدیهی است که این دو رویکرد میسلطنتی است 
این ماهیتاز  در  بنیادینی  پرسش  میرزارو  اندیشه  در  شورایی  دولت    شناسی 
گردد که آیا دولت شورایی مطرح  ر بدین صورت مطرح میو شهید صد  نائینی

دولت شورایی مطرح در اندیشه میرزای نائینی تفاوت    صدر با  در اندیشه شهید
تفاوت   دهد کهخود را در آنجا نشان می  مسالهین  ت او تغایر ماهوی دارد؟ اهمی

حی  در  اگر  نظریه  موجب شکلدو  باشد  نه شکلی  و  ماهوی  رویکردی  ث  گیری 
امامیه میج گردد. بر اساس این  دید در بررسی امر سیاسی از منظر فقه سیاسی 

گزاره شورا  هایرویکرد  اصل  مانند  امامیه  فقه  از    در  سیاسی  غیر  رویکردی 
    .قرار گیرد  بررسی  تحلیل و تواند مورد رویکرد سنتی می

ای، اندیشه و اسناد و  ای با گردآوری کتابخانهروش پژوهش مقایسهاین مقاله با  
آوری شده از آثار میرزای نائینی و شهید صدر را مورد تحقیق قرار  های جمعداده
از   داده اسالمی  متفکر  دو  این  سیاسی  اندیشه  فهم  در  هرمنوتیک    و  نظری  ایده 

 . برداری کرده است اسکینر الگو

 چهارچوب روشی 

   مفاهیم 

 دولت 

نوشتار   این  در  ما  نظر  مورد  همان  معنای  یا  وزرا  کابینه  معنای  به  نه  دولت  از 
بهیئت دولت می اعم، دولت  معنای  بلکه در  معنای مجموعه کارگزباشد  اران  ه 

اجرایی  ،حکومتی قدرت،    قضایی  ، حقوقی   ، نهادهای  بردن  بکار  منظور  به  که 
ب قانون و سرزمینی مشخص را بر  وارچظیفه حکمرانی بر مردمی معین در چو

.  (139 :1390 ،عالم؛  161: 1391؛ آشوری 131 –  129 :1392  ،)هیوود عهده دارد  



 219    ...و یيدولت شورا يشناست یماه  یاسه ی مطالعه مقا

 

ر دولت اهداف ها  چون  گوناگونی  منظرهای  از    منشا  ،نقش  ، کارکرد   ،ا 
. این  بندی کردتوان تقسیمحق حاکمیت و نحوه اعمال حاکمیت می  ، مشروعیت

چ اتخاذ  راستای  در  منشامقاله  نظر  سه  از  نظری  حق    ، مشروعیت  ارچوب 
 . پردازدمی مسالهقدرت به واکاری  حاکمیت و اعمال

 ماهیت دولت 

ظر است  پدیده مورد ن شناخت ذاتی آن    ، شناسی هر چیزیاز آنجا که در ماهیت
که در    مسالهبا در نظر گرفتن این    دولتشناسی  بدین جهت در راستای ماهیت

تمامی تعاریف مدرن از دولت به چهار عنصر ذاتی توجه شده است که عبارتند  
حاکمیت  : از و  حکومت  سرزمین،  عالم  مردم،  بر   .(139:  1390،)عبدالرحمان 

ذات از  که  حاکمیت  حق  میاساس  محسوب  حکومتی  هر  مقومات  و  شود  یات 
میدولت تقسیم  کلی  دسته  دو  به  دولتشوندها  ـ   الف  آن  های :  در  که  ی 

مردم از حق  در آن    کهی  یها؛ ب ـ دولتباشدحاکمیت، حق همگانی مردم می
 . باشندبرخوردار نمی حاکمیت

 اصل شورا

قرآن بطور    .ای در اندیشه سیاسی اسالم داردژهاصل شور و مشورت، جایگاه وی
این   به  آیه  دو  «  الْأَمْرِ  فِی  های »شاوِرْهُمْ. عبارتپرداخته است  مسالهمستقل در 

سندهای قرآنی این    (38:  )شوریبَیْنَهُم«    شُورى  أَمْرُهُمْ  و »وَ   (159:  )آل عمران
می هر  ن باشاصل  اساسی  حقوق  از  یکی  شور  اصل،  این  طبق  دد.  ر مسلمان 

می اسالمی  حکومت  و  بدین  .  (64:  18،  1402)طباطبائی    باشدتشکیل جامعه 
آن   به جایگاه  نظام سیاسی اسالمی  تبیین  در  متفکران اسالمی  از  بسیاری  جهت 

ریزی  ، میرزای نائینی و شهید صدر به طرحمطابق این اصل.  اند ویژه داشتهتوجه  
در    برای دولت مشروع اسالمیرا  شورایی پرداخته و اندیشه سیاسی خود    دولت

 . اند عصر غیبت مطرح کرده
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 شناسی  روش

 هرمنوتیک اسکینر

اندیشهاسکینر  تاریخ  استاد  در  ،  که  است  کمبریج  دانشگاه  مدرن  سیاسی  های 
های سیاسی  ها و اندیشههمتدلوژی اید  های وی در زمینهای اخیر، پژوهشهسال

از نظر اسکینر فهم جمالت و عبارات  .  قرار گرفته استاندیشمندان  رد توجه  مو
انگیزه و  نیات  به  دستیابی  بدون  متن  زمینهیک  از  جدا  و  نویسنده  های های 

تاریخی   شرایط  و  زمینهشکلاجتماعی  از  جدا  نیز  و  آن  و    گیری  زبانی  کلی 
فهم  لذا    داهد بو هرگز فهمی صحیح و کامل نخونگارش آن    فکری حاکم بر دوره

ای است که در آن یک نویسنده در حال نوشتن متن  معنای متن مستلزم زمینه
یافت.  باید قصد مؤلف را در حال نوشتن آن متن نیز    عالوه بر آن  و  بوده است

قرار دادن متن در زمینهاسکینر معتقد است   تاریخی    هایبا  اجتماعی و شرایط 
و  شکل آن  رابطه  گیری  ایجاد  اندیشهبا  زمینهمیان  با  سیاسی  های های 

  عصر نگارش متن،  حاکم بر  زبانی  هایو زمینه  ایدئولوژیک و عملی آن دوران
ی  غالمرضا بهروز   -  جیمز تولی؛  38:  1375 ،اسکینر)  آیدفهم یک اندیشه بدست می

تحقیق  .  (1383 ،لک این  الگوتالش  در  با  است  اسکینر  برداری  شده  روش  از 
و   متن  وانگیزهمیان  نویسندگان )شهید صدر  نائینی  های    هایزمینهو  (  میرزای 

حاکم    و زبانیایدئولوژیک    هایگیری و زمینهشرایط تاریخی شکل  و  اجتماعی
متن   بر نگارش  بر،  عصر  معرفت  رابطه  هندسه  فهم  در  جهت  بدین  گردد.  قرار 

در عصر  های ایدئولوژیک و زبانی حاکم  سی آنها تالش شده به ترتیب زمینهسیا
های اجتماعی و تاریخی  رزای نائینی و شهید صدر و همچنین زمینهو اندیشه می

سیاسی  شکل اندیشه  متنگیری  آنگاه  شود  ایجاد  ارتباط  مبین  آنها  اصلی  های 
 .مورد تحلیل قرار گیرداندیشه سیاسی 
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 ای روش مقایسه

علوم   تمامی  تحلیل در  برخی واحدهای  میان  اج بهمقایسه  علوم  تماعی  خصوص 
ویژه دارد جایگاه  فرهنگای  فهم  برای  و .  مسائل   ها  و  اجتماعی  ساختارهای 

می  تاریخی گوناگون واحدهای    . رودبکار  میان  که  پژوهشی  کلی  تحلیل  بطور 
  ، شود )ریگینای خوانده میآورد پژوهش مقایسهمورد نظر، مقایسه به عمل می

مقایسه  . (31:  1388 پژوهش  پژوهشدر  تمرکز  نوعی  شباهت  ای،  و  بر  ها 
برای فهم و درک موضوع اصلی جنبه  تفاوت  های میان واحدهاست که مقایسه 

زاده  )رجب  دارد  مقاله   . (31:  1388  ،ریگین  ؛123:  1376،  اساسی  این  در 
تالش شده با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل به مطالعه متغیر وابسته اقدام شود  

افتراق و   و   با بررسی تطبیقی متغیرهای مستقل در فرآیند یک پژوهش، وجوه 
و ضعف  نقاط  و  و  اشتراک  تحلیل  وابسته  متغیر  از  بررسی    قوت  شود. 

نمونهقدیمی میترین  را  روش  این  در  های  منطق توان  نظام  جان   1کتاب 
روش مختلف توافق و تفاوت سخن    استوارت میل مشاهده کرد که در آن از دو

ها  دهد که چگونه با وجود تفاوت در روش تفاوت، پژوهشگر نشان می  . گوید می
تحلیل  مختلف  واحدهای  آنها   ، در  تاثیر  که  دارد  وجود  یکسانی  علی  عوامل 

میبر گوناگون  موارد  در  مشابهی  تفاوتگ آیند  روش  در  و  نشان ذارد  میل   ،
فقدان    دهد که چگونه دو مورد مشابه به علت وجود متغیری علی در یکی ومی

  ؛139  :1373  ، شود )دورکیمی به دو مسیر مختلف  سوق داده میآن در دیگر
 . (65: 1388 ، طالبان

 بررسی هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی و شهید صدر   تحلیل و

ماهی  بررسی  معرفت  تجهت  هندسه  ترسیم  به  ابتدا  شورایی  دولت  شناسی 
 . شودی این دو اندیشمند پرداخت میسیاس

 
1.  A system of Logic 
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 بررسی هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی  تحلیل و 

نائینی میرزای  سیاسی  اندیشه  تحلیل  راستای  اصلی    در  متن  گرفتن  نظر  در  با 
و  گر روایت االمه  تنبیه  المله(  )رساله  است    تنزیه  بایسته  وی،  سیاسی  اندیشه 

شکل  و  اجتماعی  هایزمینه تاریخی  زمینهشرایط  و  و  ایدئولوژیک    هایگیری 
عصر نگارش متن مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد بدین جهت    حاکم بر  زبانی

باشد به این مهم  ک شامل چند مولفه و محور جزئی میدر دو محور کلی که هری 
 . شوداقدام می

 یدئولوژیک و زبانی حاکم در عصر و اندیشه نائینی های ازمینه

ترین  لیف رساله تنبیه االمه و تنزیه المله در یکی از مهمقبل از تأمیرزای نائینی  
به تحلیل و  و    بررسی چگونگی امکان تاسیس حکومت اسالمی  آثار فقهی خود 

می غیبت  در عصر  آن  مشروعیت   بر   .(333  : 2  ، ج1413  ،نائینى)پردازد  مبانی 
دسته قسم  سه  در  را  اسالمی  معصوم  حاکم  مناصب  وی  اساس،  بندی  این 

،  نائینى)  منصب قضاو    (منصب والیت )سرپرستی جامعه  منصب تبلیغ،   .نمایدمی

یک از این مناصب وظایفی    دهد که هرنائینی چنین ادامه می  (.333: 2  ج   ، 1413
امور    :وظایف منصب »والی« عبارتند از   . دارند که غیر از وظایف دیگری است

زکات و صرف آنها در    آوری مالیات و وط به اداره مملکت، سیاست و جمعمرب
به   مربوط  لشکرامور  تجهیز  نیز  و  مسلمین  و  مصالح  حقوق  ادای  دستمزد    و 

وعام جامعه  لین  و  کارگزاران  که  چیزی  هر  جامعه و  یک  در  سلطان  ظیفه 
قاضی نیز    حتی نصب   ، آید والی به حساب می  د از جمله وظایفشومحسوب می

   .باشد از جمله وظایف والی می
وظایف ا  اما  است  عبارت  نزاع»قاضی«  خصومات،  به  بخشیدن  پایان  و  ز  ها 

و فروش اموال    متقسی  نیز  وپردازد  ی حق نمیحبس و بازداشت کسی که به ادا
  ، نائینی )این موارد  شبیه    ینماید و امورری که از ادای دین خود امتناع میهکادب

 . (334: 2  ج  ،1413
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اموری وجود دارد که در تعلق آنها به  کند  نائینی بعد از تبیین این امور بیان می
والیت  یا  قضاوت  و مناصب  اختالف  متخصصین  بین  دارد  ،  وجود  مانند    .شک 

آنها که از امور    تصرف در اموال یتیم یا مجانین یا حفظ اموال غائبین و غیر از
شک وجود دارد که آیا از    هاکه در متعلق آن  . از اموری گرددحسبیه محسوب می

والی منصب  وظایف  قضا جمله  منصب  وظایف  جمله  از  یا  است  نائینى،  )  ت 
 (. 334:   2  ج  ،1413

گانه  یه والیت عامه دارد، همه امور سهبات گردد که فق دارد اگر اث نائینی بیان می
ظایف مخصوص قاضی و وظایف مشکوکه، و   از جمله وظایف مخصوص والی، 

همه موارد برای وی جایز، نافذ و مشروع    گردد و تصرف درمربوط به فقیه می
ه بر منصب  اما اگر ثابت شود که فقیه عالو  (.335  :2  ج  ،1413،  نائینى  )  شودمی
قضا تبلی در حیطه  فقط  قضا  والیت   غ  به  مربوط  امور  در  تنها  تصرف وی    دارد 

و اجازه  امور،  بقی  ما  در  و  است  ندارد   جایز  تصرف    : 2  ج  ،1413نائینى،  )  اذن 

335). 
انتقال والیت عامه از حاکم معصوم را به نایب وی از نظر    نائینیبا وجود آنکه  

می ممکن  امری  زمینه  (334:  2  ج  ،1413نائینى،  )داند  عقلی  سبب  به  های  اما 
زبا و  محسوب نگارشی  انصاری  شیخ  میراث  از  که  نجف  حوزه  در  حاکم  نی 

از   شودمی طیفی  که  را  فقیه  والیت  مثبت  ادله  عموم  استناد    داللت  آن  به  فقها 
وی   (.333  : 2  ج   ، 1413  ، نائینى)  شماردای مخدوش و غیرواضح میاند ادلهنموده

»العلماء أمناء الرسل« و  »علماء أمتی   ء ورثة األنبیاء« و»العلما هایی چونروایت
هم ارحم  لالو »«  س باألنبیاء أعلمهم بما جائوا بهکأنبیاء بنی إسرائیل« و »اولى النا 

فی    (335  :2  ج  ،1413  )نائینى،خلفائی«   هلل  االمناء  العلماء  بید  األمور  »مجاری 
فإنهم  عوا فیها الى رواة أحادیثنا  فارج  و »و اما الحوادث الواقعة  حالله و حرامه «

و صحیحه ابی خدیجه    (337:  2  ج  ،1413)نائینى،   1«  حجتی علیکم و انا حجة اهلل

 
؛ 1114:  3 ،1409 ،قطب  راونـدى ؛ 140: 27، 1409حر عاملى، ن حدیث رک: . جهت منابع و اسناد روایی ای1
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  -  334 :  2  ج ،1413)نائینى، ، همگی را قاصر از اثبات والیت عامه فقیه دانسته 1

روای   (335 این  که  است  معتقد  فقیه  و  برای  احکام  تبلیغ  از  فراتر  منصبی  ات 
  کند. لذا بر اساس این منصب مردم موظف هستند نسبت به گفتار واثبات نمی
  (.336 : 2 ج  ،1413)نائینى،  به عنوان فتوا از آنها متابعت نمایند احکام فقها

فقیه عامه  والیت  بر  دال  روایات  و  اخبار  تمامی  میان  از  نائینی  تنها  میرزای   ،
  ، 1413،  داند )نائینىغیرقابل خدشه می داللی،را از نظر  2بن حنظله   عمر روایت 

باشد اما  نمی   با توجه به اینکه این روایت نیز از نظر سندی صحیح    .(336:  2ج  
عنوان   به  را   آن  بودند  کرده  تلقی  صحیح  را  آن  وی  عصر  فقهای  عموم  چون 

های زبانی و نگارشی  در واقع زمینه  ( 336:   2  ، 1413)نائینى،    پذیردمقبوله می
  حاکم در عصر میرزا در این راستا به تحکیم اندیشه وی به پذیرش روایت عمر

   .کند بن حنظله مضاعدت می
برده و در هر دو فرض    بدین جهت نائینى بحث را در قالب دو احتمال به پیش 

می فقیه  وظایف  تبیین  م 338  –  337:  2  ، 1413)نائینى  پردازدبه  بیان  (،  یرزا 
بر  می وظایف  همه  این صورت  در  باشد  ثابت  فقیه  برای  عامه  والیت  اگر  کند 

 
طوسـى، محمـد بـن ؛ 484: 2، 1395، ابن بابویه؛ 531: 2، 1381 ،اربلى؛ 470: 2، 1403طبرسى، احمد بن على 

 (.90: 2، 1403مجلسى، ؛ 271: 2، 1417طبرسى، فضل بن حسن، ؛ 291: 1411الحسن، 

کُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى أَبِی خَدِیجَةَ قال: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَ. رک: عَنْ  1
فُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَـا وَ ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْبَیْنَکُمْ فِی شَیْ

؛ 139:  27، 1409حر عـاملى، الْجَائِرِ  )  السُّلْطَانِ  بَعْضاً إِلَى  بَعْضُکُمْ  یُخَاصِمَ  أَنْ  حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ
 (.303: 6 ،1407طوسى، محمد بن الحسن، 

 فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى . عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَة2ٌ
لَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَـا یُحْکَـمُ لَـهُ السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِ

یُرِیـدُونَ أَنْ  لَىأَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَافَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ 
نْ قَـدْ رَوَى   -2یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِـنْکُمْ مِمَـّ

حَاکِماً فَإِذَا حَکَـمَ بِحُکْمِنَـا  عَلَیْکُمْ قَدْ جَعَلْتُهُ  رْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّیحَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَ
رْکِ بِفَلَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّ هِ الْحَـدِیثَ هِ وَ هُوَ عَلَى حَـدِّ الشِـّ اللَـّ

، 356:  2،  1403،  طبرسى، احمد بن على؛  356:  2،  1407طوسى، محمد بن الحسن؛  67:  1،  1407کلینى،  )رک:  
 (.137: 27، 1409حر عاملى، ، 192: 3، 1405 ،ابن أبی جمهور، 540: 3، 1410،ابن ادریس
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در اما  است  عهده  عهده وی  تنها  فقیه  برای  عامه  والیت  اثبات  عدم  دار  صورت 
 (. 338  :2 ،1413)نائینى،   مناصب قضا و تبلیغ است

ومت  نائینی که وجود حکبدیهی است مطابق ایدئولوژی حاکم در عصر و اندیشه  
نائینی بالفاصله در اینجا بیان  داند لذا  اسالمی در عصر غیبت را از ضروریات می

و می شئونات  و  امور  فقیه،  برای  عامه  والیت  ثبوت  عدم  صورت  در  که  کند 
مر میوظایف  تقسیم  دسته  دو  به  والی  به  اولبوط  دسته گردد  آن  که  ام  ؛  وری 

ر  مطلوب است لذا این امو  شودصرفا به جهت آنکه از جانب شأن والی صادر می
اموری که مطلوبیت    ؛ آن دستهدوم  باشد وبه هیچ وجه در شأن کس دیگر نمی

می والی  وظایف  از  امور  این  اگرچه  است  آنها  امادر خود  مسلم    باشد  و  محرز 
امور   این  ترک  و  اهمال  به  راضی  مقدس  شارع  که  لزوم  نیست است  مانند   .

حفظ اموال    ر و حرج در نظام اجتماعی،یا ظهور عس  پیشگیری از اختالل نظام
ک دیگری  امور  و  قاصرین  و  میغایبین  تعبیر  حسبه  امور  به  آنها  از    گردده 

 (. 338: 2 ، 1413)نائینى، 

آنکه   جهت  از  نشود  ثابت  فقیه  برای  عامه  والیت  اگر  است  باور  این  بر  نائینی 
جهت بطور  ن  بدی   ، شارع مقدس راضی به اهمال و ترک این دسته از امور نیست

دار گردد )نائینى،  قدر متیقن برای فقیه، الزم و واجب است که این امور را عهده
1413، 2:  338) . 

در مباحث مربوط به مشروطه به والیت فقیه در امور حسبه و    نائینیتوجه عمده  
  نائینیتواند قراینی باشد که  می  کمیت فقیه بر امر قضاهمچنین فرع دانستن حا

اس حکومت  محتاسیس  بطور  را  نمیالمی  مبتنی  فقیه  عامه  والیت  به    .نمایدکم 
بلکه مدار اندیشه خود را در فرض عدم ثبوت والیت عامه بر محور امور حسبه  

می تبی قرار  با  و  عهدهدهد  ضرورت  حسبهین  امور  به   ،داری  موظف  را  فقیه 
 داند.  سیس حکومت اسالمی میتا
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 دیشه سیاسی نائینیگیری انهای اجتماعی و تاریخی شکلزمینه

  ه که به عنوان منشی در بیت آخوند میرزای نائینی یکی از فقهای عصر مشروط
می  مقرر خراسانی  آخوند  نزد مباحث  از  و  مشروطه باشد  نهضت  جریان  در  یک 

می جریان  قرار  پس  از  که  مشروطه  نهضت  عدالتگیرد.  و  شعار  خواهی 
بعد ستیزی  استبداد و  تهران شروع شده  مردم  و  مهاجرت کبر   علما  عنوان  یاز   ،

 .شودمی خانه«»عدالت یگرین»مشروطه« جا
به شکل  ”Constutional Government“ لغت از که اصطالح نظام مشروطه

اقشار مختلف جامعه رواج  میان  در  و  ترجمه شده  فارسی  به  حکومت مشروطه 
،  نونقرائتی از حکومت مشروطه بریتانیایی بود که به سبب تدوین قا  ،پیدا کرده

به سبب ظهور    شد. در اندیشه سیاسی شیعهموجب محدودیت قدرت سلطان می
بخشی به تنها حکومت  گفتمان سلطنت مأذونه جهت مشروعیت،  صفویه  حکومت

  ، 1379 ، جعفریان ) مورد اجرا قرار گرفت  شیعی از طرف فقهای امامیه طراحی و
مشروعیت  . (118  :1  ج جهت  گفتمان  این  به  در  سالطین  بخشی  حکومت 

تنفی   صفوی،  الشرایط  جامع  مجتهد  حکم  به  و   ذسلطان  او    گشته  حکومت 
با توجه به آن که پس    . ( 118   : 1  ج   ،1379  ،جعفریان)  کرد میمشروعیت پیدا  

گذشت  ت  ی مدت  از  گفتمان  این  طراحی  طهماسب  از  شاه  و  کرکی  محقق  وسط 
قه سلطان عمالً سازی، حکومت مطلر بسیاری از موارد این نوع محدودد  صفوی

روزبه شاهی  استبداد  لذا  و  گرفته  صوری  میشکل  تقویت  پی  روز  در  شد. 
جویی برای مهار قدرت مطلق العنان سلطان، در نهضت مشروطه، گفتمان  چاره

ماذونه شد. آخوند   تحدید سلطنت، جایگزین گفتمان سلطنت  مبانی  با  جدیدی 
ن از  دفاع  به  نظریه،  این  طراح  عنوان  به  پرداخت  خراسانی  مشروطه  هضت 

 (. 1359:30 )کفایی، 
سازی حکومت مشروطه ان منشی آخوند، به دنبال تئوریزهمیرزای نائینی به عنو 

را جهت تبین مبانی نظام مشروطه در    «تنزیه المله  تنبیه االمه و »رساله  برآمد و  
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نوشت.   اسالمی  گجامعه  این  قانوندر  با  شورا،  فتمان،  مجلس  طرف  از  گذاری 
شود. بر این  انون گشته لذا حکومت وی تحدید میحکومت سلطان مشروط به ق

باشد و  مستبد قاجاریه در جامعه حاکم می  نائینی در شرایطی که حکومت  ، اساس
(، با طراحی  77  :1424  ، اسقاط آن نیز وجود ندارد )نائینی   بین بردن و   امکان از

فرض ذهنی  در واقع پیش  رود. ی به دنبال تحدید سلطنت موجود میمبانی متعدد
بر او را  بود  آمده  به وجود  به سبب شرایط زمانه وی  ساخت که  آن    نائینی که 

ویژه ماهیت  شورا  کند. مجلس  پیدا  او  سیاسی  معرفت  هندسه  در  نائینی    ای 
جهت سه  از  را  قاجار  می  سلطان  معرفی  کبریایی  غاصب  حق  غاصب  کند؛ 

یت معصوم )ع( و مقام وال  ظلم به ساحت اقدس احدیت وی، غاصب  خداوند و
یار بندگان و عباد و ظلم  اخت  ظلم به ساحت مقدس امامت و غاصب حق آزادی و 

آنها با تشکیل مجلس  به  شورا، سلطنت مطلق سلطان  . بدین جهت معتقد است 
می که تحدید  امامت  مقام  غصب  تنها  و  شده  زایل  سوم  و  اول  غصب  و    گردد 

عهده قانون  اجرای  مقام  در  میدار  سلطان  باقی  است    : 1424  ،)نائینی  ماندآن 
اندیشه  77 در  مطلوب(.  و  بهتر  شرایطی  چنین  و  نائینی  جائره  سلطنت  از  تر 
بر این    .(77  : 1424  ،گیرد )نائینیبده است که در آن سه غصب صورت میمست

بدین استداللی  نائینی  میاساس  تشکیل  رفعصورت  که  بر   دهد  نمودن  و  طرف 
نه را به غصب  گا. مجلس شورا غصب سهاندازه واجب استظلم به هر    غصب و 

دهد بنابراین تشکیل مجلس شورا به عنوان مقدمه نه تنها در یک جهت تقلیل می
 (. 108: 1424 ،جایز بلکه واجب است )نائینی

 شناسی دولت شورایی در هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی ماهیت

تشکیل   ضرورت  اثبات  از  پس  دلیل  حکومت نائینی  چند  بر  بنا  فقیه،    برای 
شمارد. به  را الزم نمیشخص مجتهد  بدست    به صورت مستقیم  حکومت  تصدی  
اجتماعی مشروطه در حوزه نجف    -گفتمان سیاسی   رسد، نائینی به سببنظر می

و به سبب عواملی چون عدم حضور فقیه در عینیت جامعه، خوف از ناکارآمدی  
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اداره حکومت    رو نائینی بدین  (.113:  1424)نائینى،  حکومت مستقیم فقیه دارد  
نمی فقیه را الزم  لذا  توسط شخص  فقیه  داند.  بدست  اداره حکومت  معتقد است 

 (. 113: 1424)نائینى، باشد یمطلوب نم
نیز   بر عملکرد فقیه  برای تصدینظریه نظارت  گری مستقیم حکومت  نائینی را 

کنترل عملکرد فقیه را ناممکن   نظارت و  وی.  سازدقانع نمی  توسط شخص فقیه، 
 نه اصل گماشتن نظارتی برای فقها »نویسد:  باره میاین  درهمچنین  وی    . داندمی

ممکن غـیبت  عصر  اهانت  است  در  جز  گماشتن  فرض  به  نه  اثر    نتیجه  و  و 
مـحتمل زمانه    (.134و    113:  1424)نائینى،  «  دیـگری  شرایط  دیگر سو،  از 

س حکومت اسالمی برای  تاسی   مزید بر این امر است که امکان تشکیل و   نائینی
می غیرممکن  را  تنهافقیه  نائینی  اساس  این  بر  چاسازد.  در  ترین  را    شکلره 

می مقدور  موجود  سیاسی  نظام  تحاصالح  بدنبال  و  تقلیل  داند  و  سطنت  دید 
ل تشکیل  نائینی برای حل این مشکباشد. بدین جهت است که  غصب و ظلم می

می پیشنهاد  را  شورا  اصل  مجلس  بودن  اسالمی  اثبات  با  نائینی  واقع  در  کند. 
و )شورا  مطلوب  شورویت  اسالم(  در  شکمشورت  عصر  ترین  در  حکومت  ل 

بیان می پارلمانی مشروعه  را  بدین113:  4241  ، )نائینى   نمایدغیبت  صورت  (. 
  و  گردندمی  که نمایندگان یا در واقع وکیالنی از طرف مردم راهی مجلس شورا

 .  نمایندنون، حکومت سلطان را تحدید میآن نمایندگان با وضع قا
نی دخیل است،  سیاسی مد نظر نائیگیری هندسه نظام  دیگری که در شکل  مساله 

قانون جایگاه  واقع  تعارض  در  بود.  مرجعیت  افتاء  مقام  و  اصلی    پرسشگذاری 
بود،    مساله قان»آن  شرعی،  احکام  وجود  جایگاهی  با  چه  اسالمی  جامعه  در  ون 

باشدمی داشته  بر می  بر  مسالهاین    ؟« تواند  فقهی  مبنای  به  گرداین  توجه  »با  د، 
اس فارغ ومسالهالم هیچ  اینکه در شریعت  آیا   ای  نیست  از حکم شرعی  خالی 

برای حل این مشکل   باشد؟«. میرزای نائینیمخالف با شریعت نمیگذاری  قانون
اسالمی را به دو بخش منصوص و غیرمنصوص تقسیم  موضوعات احکام جامعه  

»بدان که، مجموعة  :  نویسدبندی مینماید. وی در نحوه و چرایی این تقسیممی
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از دو قسم  امور امّت، ... خارج    به نظم و حفظ مملکت و سیاست  یف راجعوظا
بود؛ چه  بالخصوص   نخواهد  آن  عملیّة  یا منصوصاتى است که وظیفة  بالضروره 

و مطهّره مضبوط است   معیّن  است که    حکمش در شریعت  یا غیر منصوصى  و 
تحت ضابط خاصّ و میزان مخصوص وظیفة عملیّة آن به واسطة عدم اندراج در  

بر    (. 134:  1424،  نائینى )«  نظر و ترجیح ولىّ نوعى موکول استمعیّن و به  غیر
مبنا، م  این  تشریع شده احکام  مقدس  شارع  از طرف  معین    و   نصوص  بصورت 

عب عملیه  اسوظیفه  کرده  را مشخص  غیراد  اما حکم  عباد رت  وظیفه  ا  منصوص 
   .باشد  امر میولیِّ مشخص نکرده و موکول به نظر و رأی، 

نامد، ثابت است  ام اولیه مینائینی معتقد است قسم اول از احکام که آنها را احک
»قسم اول نه به اختالف اعصار و    ؛باشداختالف زمان و مکان غیر متغیر میبه    و

اخت و  تغییر  قابل  الساعة امصار  قیام  الى  منصوص شرعى  به  تعبّد  نه جز  و  الف 
نائینی از احکام    (.132:  1424، نائینى )«  و رفتارى در آن متصوّر تواند بودوظیفه  

با   میغیرمنصوص  یاد  ثانویه  احکام  حاکم  عنوان  توسط  آنها  وضع  که  کند 
می انجام  میاسالمی  مصالحی  تابع  و  بر  باشد گردد  اسالمی  حاکم  اساس    که 

و مق زمان  می  تضیات  تشخیص  خود   . دهدمکان  دیدگاه  این  به    وی  اینگونه  را 
می در  به    :آورد نگارش  و  امصار  و  اعصار  مقتضیات  و  مصالح  تابع  ثانی  »قسم 

 (.  133: 1424، نائینى)« ف آن قابل اختالف و تغییر استاختال 

از  بعد  و  نائینی  منصوص  به  احکام  ثانویه    منصوصغیر  تقسیم  و  اولیه  همان  یا 
می قانونبیان  که  دامنه کند  در  فقط  دامنه    گذاری  همان  یا  ثانویه  احکام 

می قانونغیرمنصوص صورت  وجه  هیچ  به  و  احکام  گیرد  دامنه  مشمول  گذاری 
چرا که در این صورت بدعت و دکان    (.135:  1424،  نائینى)  باشد منصوص نمی

مبنا  .  (135:  1424،  ینى)نائباز کردن در مقابل شرع مقدس است   با این  نائینی 
با دستگاه نبوت وتقابل قانون کند.  شرع مقدس را حل می  گذاری مجلس شورا 

تقابل   راستای  در  که  مسالهاین  اما  جهت  بدان  مرجعیت  گذاری  قانونوی    با 
مجتهد   غیر  بدست  آنها  نمودن  اجرایی  و  شرع  مجتهدین  غیر  توسط 
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نامشروع  نافذالحکومه» امری  را  مشمی«  این  حل  بودن  داند،  مأذون  در  را  کل 
در اندیشه  لذا    کند. جویی میچاره  اإلذن والیه    عمن لهاز جانب    مجلس مشورتی

ویژهنائینی،   با شرایط  که  نمایندگان  برمجلس  مردم  از جانب  و  ای  نظارت  ای 
با نظارت از جانب مجتهد  باشند میاجرای قوانین وکیل می نافذالحکومه توانند 

 (. 134:  1424)نائینى،   گذاری نمایند به قانون اقدام 
آید که دولت شورایی در هندسه معرفت  بر این اساس بوضوح چنین بدست می

صورت که اساس نظام سیاسی  بدین  . ماهیتی بالعرض داردسیاسی میرزای نائینی  
که وی    . از آنجا باشدتاسیس حکومت اسالمی بدست فقیه می  در اندیشه میرزا،

به را  امکان    آن  عدم  و  کشور  در  حاکم  قاجاری  مستبده  سطلنت  چون  دالیلی 
آن فقیه    ،(68:  1424،  )نائینی  انتزاع  عصمت  عدم (  46  : 1424،  )نائینی عدم  و 

بر حاکم ف ناظر  اسالمی بدست فقیه را  گیری حکومت  قیه؛ شکلامکان گماشتن 
می ممکن  اساسغیر  بر  وی  جهت  بدین  الیترک    داند،  کله  یدرک  ال  »ما  اصل 

با تشکیل مجلس    چاره را در تحدید سلطنت غاصبانه  ،( 63  :1424،  )نائینی«  کله
می برخوشورا  که  غیر  بیند  دامنه  در  قانونگذاری  اصلی،  کارویژه  دو  از  ردار 
و مشروط و مقید کردن حکومت سلطان به مشی در    و تدوین نظامنامه  منصوص

و قرار  (  48:   1424)نائینی،  ن مصوب مجلس شورا  چهارچوب نظامنامه و قوانی
 (. 49  – 48:   1424، )نائینیگرفتن حاکم تحت نظارت مجلس شورا است 

نظارت شرعی که توسط    -: الفکندنظارت را نیز به دو بخش تقسیم می  نائینی 
  به معروف و نهی از  نظارت بر اجرا از باب امر  -بو  شود  تهدین انجام میمج

 (.  49و 167:  1424)نائینی، گیرد مجلس شورا صورت میمنکر که توسط 
باید با مشورت  نائینی  مباحث و مسائل مربوط به امورات نوعیه در اندیشه میرزا

صورت بگیرد، در اینجا نیز شورا    شورای عمومی یا عقالی امت  حاکم با مردم و
ارائه نظر و  یا غیر  ماهیت مشورتی و    : 1424،  ی )نائینملزمه دارد  پیشنهاد ملزمه 

قانون  دولت شورایی مورد نظر میرزای(.  84 بر کارویژه    گذاری ونائینی، عالوه 
و مشورت  ارائه  به  نظامنامه،  حاکم  پین  تدوین  به  نوعیه  امور  در  شهادات 
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بر اساس اصل امر به معروف به نمایندگی از آحاد ملت به نظارت    پردازد و می
 پردازد.  اجرایی می در امور 

 بررسی هندسه معرفت سیاسی شهید صدر    تحلیل و

 گیری تاریخی اندیشه سیاسی شهید صدر های ایدئولوژیک و شکل زمینه   1-2-2

  در نوع اصل را شهید صدر )ره( مانند تمامی فقهای شیعه در تبیین نوع حکومت، 
ویکـه    بیندمی  آن  الهی اندیشه  کلی  در  ال  ، اصلی  و  استثابت  )صدر،    یتغیر 

معصوم(.  24  )ب(:   1421 ائمه  نصب  با  که  حکومت  الهی  اندیشه نوع  در  ین 
تعبیر    یابد سیاسی شیعه تحقق می امامت منصوصبا  باالصالة یا    اصل  از    امامت 

می یاد  همو  154)ب(:  1421،  )صدر  شودآن  شهید  258)ب(:    1423   ، و   )
یبت  صدر با وجود اعتقاد به اصل امامت منصوص بر این باور است در عصر غ

م میمعصوم،  تغییر  حکومت  غیباهیت  عصر  که  چرا  تحقق  یابد  فقدان  عصر  ت 
 . (159: )ب(   1421،  صدر ) باشدامامت منصوص می

حکومت در    بارهشهید صدر درکلمات   و  مباحث  الیالبه  درباید توجه داشت که  
 :شودمی مشاهده غیبت سه نظریه  عصر

  الحکم الشوری أو حکم االمّة   ر مباحثرا د   آن  که  نظریه حکومت شورایی  ـ  الف
، مبحث الحکم الشوری أو حکم االمّة ص  1423)ب(    ،صدر) مطرح کرده است  

257 .) 

»الفتاوی   در مباحث فقهیآن را  که    )صالح و رشید(   نظریه والیت مرجع  ـ  ب
 (. 126)الف(:  1423    ، صدر ) است  بیان داشته  الواضحة«

نظارت و گواهی  به همراه    امت  شورایی  )حکومت ترکیبی  نظریه حکومت  ـ  پ
فقیه را (؛  مرجع  نظر  مجموعه  این  الحیاة«  در  یقود  است  »االسالم  نموده  .  ارائه 

های پایانی عمر خود مطرح نموده حکومت ترکیبی را شهید صدر در سالنظریه  
 (. 159)ب(:  1421 ،)صدر است
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بر  هید صدر مبنی  اند که نظریه ش، برخی بر آن شدهبه سبب وجود این سه نظریه
  ، )حکیمماهیت حکومت مطلوب در اندیشه وی در طول زمان تغییر یافته است  

لذا1-  2  :1408 مبنا    (  این  رابر طبق  ، صدر)د  کن می  مطرح  حـکومت شورایی 
 (. 231  :1377،  ، جمشیدی162 -  160)ب(: 1421

منصوب نشده  م والیت بر جامعه  اساس این مبنا فقیه بر مقا  مشخص است که بر 
شهید   گردد.لذا والیت او مقید بر قضا و افتا و نظارت بر اجرای احکام شرعی می

که الواضحه  الفتاوی  در  فقهی    صدر  است  مباحث  یاایشان  مرجع  اختیارات    از 
اند که در  آن شده  گوید. برخی بریسخن م  به صورت کلی و عام  مرجع  والیت

ا و  شده  ایجاد  تبدّل  صدر  شهید  است  اندیشه  رسیده  فقیه  مطلقه  والیت  به  و 
ا وثاقت توقیع شریف در نزد وی  این گروه شاهد آن ر.  (18:  2،  1421،  )نعمانی 

نیز  .  (18:  2،  1421،  )نعمانی  داندمی جا  این  در  صدر  شهید  داشت  توجه  باید 
حدود و میزان اختیارات حکومتی و  از    والیت مرجع  مسالهرغم مطرح کردن  به

ویـژگی نمیی  هاسایر  سخن  میآن  فقط  و  دارای  »  :نویسد گوید  عام  مرجع 
نمی  «است  والیت بیان  میزاناما  و  حدود  این  که    و چگونه  ابعادی  چه  در  کند 
  شود. شهید )ره(ین ابهام با مراجعه به دیگر آثار وی براحتی برطرف می. ااست
خ  یقود  »االسالم  در که   نظر  مورد  حکومت  صـراحت  بـه  بیان  الحـیاة«  را  ود 
ترکیبی  به  دارد  می امت جنبه  شـورایی  همراه    حکومت  مراقبتبه  و    نظارت 

 (. 161)ب(:   1421 ،)صدرتوجه دارد  مرجع عام شرعی
هم    و  یه حکومت شورایی استنظر  با  هم قابل انطباق  ، باید توجه کرد این نظریه

است مرجع  والیت  نظریه  با  انطباق  اثر    . قابل  این  در  صدر  اثبات  شهید  برای 
قرار دادن   ،حکومت   بر  نظارت مرجع بر امر  والیت    با مبنا  تبلیغ و  فقیه  قضا و 
بـه  دین  می  حفظ  استناد  شریف  دیگرتوقیع  اقتدارات  و  اختیارات  نه  و    نماید 

می  حکومتی.  شریف  بنابراین  توقیع  گفت  صحیح  توان  اگر  صدر  شهید  نزد  در 
 . (17  : 1387،  )جمشیدی کند د بر والیت مطلقه فقیه داللت نمیالسند هم باش

این  )ره(  از  صدر  شهید  که  عصرروست  امـام  عـامه  نـیابت  و  مرجع   والیت 
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را به مفهوم سرپرستی بر تطبیق احکام اسالم و نظارت بر اجرای شریعت    )عج(
 (. 160  -  162و   24)ب(:   1421  ،)صدر گیرد می

صدر شهید  اندیشه  در  مطلوب  دولت  مینظریه  شورایی  حکومت  بر  ،  که  باشد 
گردد که در  تشکیل می  خالفت عمومی انسان و گواهی گواهان استنباطاساس  

در زمـان  به تعبیری حکومت    شودعصر غیبت با نظارت مرجع فقیه تکمیل می
بـه حک مردمغـیبت  نظام  یا  مردمی  مرجع  ومت  نظارت  با  و رشید  ساالر  صالح 

 . ( 162)ب(:   1421، )صدرشود تشکیل میمردم 
به  گردد  استعمال میعام    مرجع  مورد  در  اگر واژه والیت  صدر، شهید    نظرگاهدر  

نظارت    و  مفهوم شهادت)  معنای  و  است گواهی  به   (  حکومت  مـعنای  بـه  و 
در آثار   صریحاً را مسالهاین  ایشان . باشدنمیآن یعنی اعمال قدرت  مفهوم رایج 

بازگو کرده است   ب  لذا  (162)ب(:    1421،  )صدرخود    عضیاگر شهید صدر در 
بکار  فقیه به مـفهوم رهـبری و حکمرانی در مورد مرجع را خود واژه والیت   آثار
نـمـی بر برد  قضا  والیت  اظر  چون  اموری  می  در  افتاء    1423،  صدر)  باشد و 

وی (.  126(:  )الف اندیشه  در  این  بر  و    از  حکومت  برقراری  مضاف  وظایف 
و   میهای  مسئولیتتکالیف  بشمار  نیز  امت  را  ناظر  مرجع  سبب  همین  به  رود 

مـرجع  و باید توجه داشت که    نمایندمیان فقهای واجد شرایط انتخاب میمردم  
  1421،  )صدرند  کعام به نیابت از مردم یـا بـه وکالت از آنـان حـکومت نـمی

 (. 162)ب(: 

 های اجتماعی و زبانی حاکم بر عصر نگارش اندیشه سیاسی شهید صدر  زمینه 

 به جهت خواست علمایمحسن حکیم،    آیت اللّه سید  رحلت پس از    شهید صدر، 
عراق را به    سلمانانم  مرجعیت   ، سیاسیو    فـرهنگی  هایها و شخصیتشهرستان

مرجعیت شهید صدر با     .دفـتری تأسیس نمود  مـنظور  عهده گرفت و به همین
انقالب اسالمی   اوایران  پیروزی  بـود.  بود    نـخستیناز    همزمان  با ه  کـعلمایی 

  بـا ایشان    کـرد.می  حمایت و    پشتیبانی  ایران  اسالمی  انقالب  از  جد و جهد تمام  
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ای که به در نامه  کرد بدین جهتمک میکایران    اسالمی  انقالب  به  قدرت  تمام 
توصیه و  صراحت تمام بـر ایـن مـطلب    شاگردان خود در ایران نوشته بود، با

 بود. تأکید نموده 
  ،در واقع تفقه سیاسی شهید صدر قرین فروپاشی گفتمان مشروطه در ایران بود

فضا   این  در  مجموعه وی  تألیف  به  اسالمی  شروع  انـدیشه  و  تـفکر  پایه  بر  ای 
اساسی جمهوری اسالمی    قانون  نویسپیشهای گویای آن  ز نمونهکه یکی انمود  
جلب  می  ایران خود  به  را  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس  فقهای  توجه  که  باشد 

در   صدکرد  شهید  حال  نمیعین  مطلقه  والیت  دارای  را  فقیه     ،صدر) دانست  ر 
باید توجه    (. 162  -  160:  ()ب1421  ؛159:  )ب(   1421  ؛ 257:  1423)ب(  

در حوزه نجف در کنار اساتیدی چون آیت اهلل خویی قرار    ت که شهید صدرداش
از شاگردان حلقه اول و عضو شور  ای افتای آیت اهلل خویی  دارد و خود مدتی 

می راد   رفت بشمار  خویی.  (170:  1376  ،)عنایتی  اهلل  آیت  فقهی  مکتب  ،  در 
فرآیند تفقه ریاضی بر یک موضوع  فقیه در یک  را بصورت  گونه احادیث دال 

به و  تک  تحلیل  مورد  هم  از  جدا  و  و  ب  تک  سنجش  به  و  داده  قرار  ررسی 
گزارهارزش داماد  ؛ 207:  1390،  دار زندهشب)  پردازد میها  گذاری    ،محقق 
ب  ، (. در این مکتب 10  : 1388 خش کلی صحیح و ضعیف تقسیم  حدیث به دو 

حدیث صحیح ارزشمند و حدیث ضعیف از درجه اعتبار صفر برخوردار    شود:می
ث دال بر والیت فقیه را  است. بر این اساس فقهیان مکتب آیت اهلل خویی، احادی 

تک جنبه  بصورت  از  یا  حدیث  هر  که  آنجا  از  و  داده  قرار  بررسی  مورد  تک 
تضعیف شده و    گیرد، لذااللی مورد مناقشه و خدشه قرار میسندی و یا از جنبه د

جز    ایگردد و از حاصل جمع تمامی آنها نیز نتیجهارزش صفر برخوردار می  از
نمی همدانیگردد  صفر حاصل  یک    (.225  :1373  ، )نوری  در  خویی  اهلل  آیت 

کند  ت مربوط به والیت فقیه مناقشه میدر عموم سند و داللت روایا  ، بحث فقهی 
از   . (419  :1418  ،خویی) را  فقیه  والیت  بر  دال  روایات  مراد    ایشان  اثبات 

نماید  و عموما اسناد آنها را تضعیف می(  419  : 1418  ، خویی)  قاصر اعالم کرده
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از منظر سندی مورد نقد قرار    راایشان برخی از روایات  .  ( 419  :1418  ،خویی)
است که  بر این اساس  دهد.  منظر داللی مورد مناقشه قرار می  داده و برخی را از 

جمع هنگام  نتیجهبه  و  مبحث  بندی  از  میگیری  فقیه  و  والیت  »اخبار  نویسد: 
از نظر    ی های روایت آنها استناد شده است  بر  اثبات والیت مطلقه فقیه  برای  که 

باید توجه    .( 419:  1418  ، خویی ) 1« باشندد و داللت از اثبات مراد قاصر میسن
با    ، سبب گردیده شهید صدر در فضای غیرروایی بصورت سلبی    مسالهکرد این  

 . انی عقلی به تصویر هندسه معرفت سیاسی خود بپردازدمب

 شناسی دولت شورایی در هندسه معرفت سیاسی شهید صدر  ماهیت 

  )ره( حاکمیت بر روی زمین را باالصاله از آن  باید توجه داشت که شهید صدر 
به عنوان خلیفه خداوند   با عنوان را  رو است که وی اصلی  . بدینداندمیانسان 

انسان  خالفت میعمومی  ترسیم  عنوانها  با  دیگری  اصل  که  گواهی    نماید 
از هـر    پیش  حاکمیت  ،صدرگاه شهید  از نظر  . نماید پیامبران آن را همراهی می

عالقه ذاتی مالک نـسبت بـه مملوک  علقه و  حق طبیعی است که  از   چـیز، یک
که  شود.میناشی   آنجا  از  از  هستی  تمامی  مالک  متعال  و   خدواند  بشر   جمله 

  بدین جهت است که  . خـداوند استاز آن  حـقیقی    حاکمیتلذا    باشد اجتماع می
واگذار شده تا  انسانی    افراد  از طرف خداوند به  که  است  حاکمیت انسان، حقی

شهید صدر  ؛  خود را رقم زندو اجتماعی  سـرنوشت جمعی  انسان    ، آن  بر مبنای
  شده است   استئمام به انسان اعطا  معتقد است این حق بر اساس اصل استخالف و

 . (128و 130)ب(:   1421  ، )صدر 

تبی  در  میوی  بیان  استخالف  اصل  که  ین  بـشر،  دارد  زندگی  اول  مرحلة  در 
که    بـودانسان و استخالف    صورت خالفتزمـین بـه  بر رویحـاکمیت انسانی  
به   آن  از  اولیهایشان  وحـدت  می  دوران  )صدر یاد    .(145)ب(:  1421  ، کند 

 
 و الداللة.. أن االخبار المستدل بها على الوالیة المطلقة قاصرة السند أ1
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  دوران تفرقه و  زندگی بشر،  از  کند که بعد از گذشت زمانمی  شهید صدر بیان
انسان پدید  اختالف  رُ می      ها  ارسال  سبب  این  که  جانب  آید  از  انبیا  و  سل 

امبران دو خط خالفت انسان و  دلیل عصمت پیدر این دوره، به  .شودخداوند می
نظر به اینکه شهید  .  ( 148  : )ب(  1421، )صدر   یابند نـظارت، بـا هم انطباق می

ر عـصر غیبت، مجدداً  پذیرد معتقد است ددر والیت زعامت را برای فقیه نمیص
انسان« تحقق می خود  به ادارة سرنوشت خود و جامعة  ها  انسان یابد و  »خالفت 

« در کـنار  رشید  فقیه صالح و»  و خط نظارت توسط   و گواهی انبیا   پردازند می
خالفت  از    وی.  (159)ب(:    1421  ، )صدر  گردد میحـاکمیت انـسان، مـطرح  

انسان بشر  که    عمومی  به  اعطایی خداوند  تکوینی    است والیت  عنوان جـعل  با 
شته است نه  خالفت عمومی بر بشر، جنبة تکوینی دا   جعل و عرضة   کهبرد  نام می

نظام معرفتی شهید    . تکوینی بودن خالفت انسان در یا تشریعیو  اکتسابی    جنبه 
  در   .شودای در معرفت سیاسی وی میگیری هندسه ویژهسبب شکلصدر )ره(  

شرایط  بالذات  انسان    ،نظام سیاسی که در هندسه معرفتی وی شکل گرفته است
طبیعی حق حاکمیت به    بدین جهت بطور ذاتی و   .شودخالف را دارا میاستالزم  

 . (111)الف(:  1421  ، )صدر گردد و به صورت امانت عمومی واگذار میا

نـظر  شهید از  موج   صدر،  گاه  که  امانت  اجتماع  این  با  او  رابطه  برقراری  ب 
زمین   آسمان  کهاست    امانتی  همانشود  می کردند   و  امـتناع  آن  پذیرش    از 

امانت  (.  111)الف(:    1421  ، صدر  ؛128)ب(:  1421  ، )صدر  این  اساس  بر 
امانت  عرضه    عمومی که جعل و انسان  به  استخالف  قالب  حق حاکمیت که در 

 گذارییاسی اسـت، نـه یک تشریع و قانونـ س  اجتماعی یک سنتشود داده می

از113و    111:  )الف(  1421،  )صدر  تکوینی  آن  (.  امری  استخالف  که  جا 
نتیجه میمی بدین جهت شهید صدر  یعنی    کهگیرد  باشد  کلی  به صورت  انسان 

اللهی شده است   امانت خلیفه  پذیرای  انسان    (. 127)ب(:  1421  ،)صدرجنس 
می عمومی  و  همگانی  امری  استخالف  جامعه  لذا  یک  انسانی  اعضای  که  باشد 
و استخالف  اعمال  به  شورایی  میحق    بصورت  خود  لذا    پردازند حاکمیت 
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مر جانب  از  غیبت  دوره  در  حکومت  میمشروعیت  داده  حکومت  به    شوددم 
دانسته.  (161  )ب(:1421،  )صدر  حق  این  مبین  را  شورا  اصل  صدر    شهید 
این    (154  : )ب(1421  ، )صدر  توضیح  آنکه خداوند  می  مسالهدر  علت  نویسد 

با   مطابق آیه    ، رسول گرامی اسالموجود مقام عصمت  متعال حضرت پیامبر را 
األْمرِ » يف    ایشان را در امور مربوط به سیاست و   ،(159)آل عمران :  « َوَشاِوْرُهْم 

نماید به سبب اشعار به این حق  مامور به مشورت با مردم می  اجتماع موظف و 
)صدر  انسان(154  )ب(: 1421،  است  عمومی  خالفت  اصل  مطابق  شهید  .  ها 

حق حاکمیت    ه آن است کهربوط به شورا نشان دهند صدر معتقد است آیات م
انسان عموم  که  است  مردم  به  تشکیلمتعلق  با  را    ها  حق  این  شورایی  دولت 

 . ( 154 )ب(:1421، نمایند )صدراعمال می

آید که دولت شورایی در اندیشه شهید  در اندیشه شهید صدر چنین بدست می با تامل  
نظام   در  که  دارد  باالصاله  ماهیت  شکل  سیا صدر  او  معرفتی  هندسه  در  که  سی 

ویژه دولت شورایی در  و  کار  گیرد. شورا از ذاتیات آن نظام است نه از عرضیات می 
انسان اندیشه   همگانی  تحّقق حق  صدر،  عمومی شهید  خالفت  راستای  در  برای    ها 

 . باشند ها از آن برخوردار می تک انسان اعمال حق حاکمیتی است که تک 
د  کنعرفی میمانسان  خالفتمبانی   و هایکی از پایه  ، شورا راصدر در واقع شهید 

ای در تاسیس  ویژه  سیاسی  اجتماعی ونتایج    که این نوع نگرش به ماهیت شورا
 .  در پی داردسیاسی  نظام  ادارة مشارکت عمومی درمولفه  نظام اسالمی و

   ایتحلیل و بررسی مقایسه 

اندیشه سیاسی  با ت ی نائینی و شهید صدر و ترسیم هندسه  میرزاحلیل و بررسی 
الف آنچه که مشهور نسبت به  معرفت سیاسی هر یک از این دو اندیشمند، بر خ

آرایکسان در  شورایی  دولت  می  یانگاری  اندیشمند  دو  دولت    ؛پندارنداین 
یک از این    شورایی از ماهیت و کارویژه متفاوتی در هندسه معرفت سیاسی هر

 ار است. دو متفکر برخورد 
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زمینه  فهم  در  اسکینر  روش  و  مطابق  عصر  در  حاکم  تاریخی  و  اجتماعی  های 
در  نائینی،  معرفتی   اندیشه  نائینی،  هندسه  معصوم   حاکمیت  میرزای  امام  آن   از 
در   که  است  عهده)ع(  الشرایط  جامع  فقیه  غیبت  میعصر  مهم  این  به    شود.دار 
  .داند ط فقیه را غیرممکن میین حق توس در عصر خود اعمال اچند دلیل نائینی  

این غصب را غیرممکن   سلطان، مغصوبوی این حق را از طرف    اوال و ازاله 
می تح  ، نماید تلقی  راستای  در  مطرح  بدین جهت  را  شورا  اصل  این غصب  دید 

میکنمی مردم  نمایندگان  مجمع  شورا  سب  باشد، د.  به  از  مردم  شورویت  ب حق 
می بهرمند  حق  اندیشه  .گردنداین  بلکه    بنابراین  نیست،  مردم  آن  از  حاکمیت 

باشند. اما در نظرگاه شهید  ارائه مشورت به حاکم برخوردار میمردم تنها از حق  
همگانی    صدر، حق  اساس  بر  شورایی  عمومی  دولت  خالفت  مبنای  بر  مردم 
 هاست.و شورا محقق اصل خالفت عمومی انسان شودها تشکیل میانسان

مشورت را حق مردم می   -داند  که حاکمیت را حق مردم نمی  نائینی  بر خالف
مردم می  -داند با   داند.شهید صدر حاکمیت را حق  ماهوی  تفاوت  نکته    این دو 

دارند اندیشه    .یکدیگر  در  از دولت شورایی  مختلفی  ماهیت  لذا موجب حصول 
با   مشورتی دارد که   نائینی ماهیت شود. شورا در اندیشه  شهید صدر می  و   نائینی

است حاکمیت  نهاد  تحدید  دنبال  به  آن،  اجرای  بر  نظارت  و  قانون  اما    . اعمال 
تح صدر  شهید  اندیشه  در  شورایی  همگانی  دولت  حاکمیت  حق  آفرین  قق 

میانسان انسانها  که  نظباشد  تشکیل  با  را  ش  امها  خود  حاکمیت  حق  ورایی 
می شورااعمال  دولت  واقع  در  مجنمایند.  در  محدود  صدر  شهید  لس  یی 

گردد. این در  آن حق تعیین حاکم را نیز شامل میگذاری نیست و فراتر از  قانون
حالی است که ماهیت دولت شورایی در اندیشه میرزای نائینی نسبت به مجری 

نهاد حاکم  یا  بر آن گرفتار پیشساکت و    ،قانون  ضور حاکمیت  فرض حعالوه 
است.  قاجار  شاه  شهی  غصبانی  نظر  در  حاکمیت  حق  همه اعمال  شامل  صدر  د 

در عرصه  ارکان دولت است و دولت شورایی، محقق ح انسان هم  ق حاکمیت 
 باشد.  اری و هم در عرصه اعمال قانون میگذقانون
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های مردمی علیه نظام خواهی انقالبهی است شهید صدر در فضای جمهوریبدی 
اسالمی  سلطنتی   انقالب  جریان  به  بو  و  پرداخته  نظر  اعمال  ورزی  اندیشه ه 

فضای گفتمان اما میرزای نائینی متاثر از انقالب مشروطه بوده و در    . پردازدمی
از شرایط  تحدید سلطنت سخن می فارغ  نائینی را  اگر نظریه  گوید بدین جهت 

گردد که این دیدگاه بیشتر جنبه  زمانه خودش مورد تحلیل قرار دهیم، معلوم می
داند در حالی  غیر مقدور میرا  ت بر فقیه  امکان نظار  و ویعارضی داشته است  

بر   است  بطالنی  اسالمی  جمهوری  نظام  در  رهبری  خبرگان  مجلس  تشکیل  که 
بر فقیه   شناسی  در روشاگر  .  (  135:  1389،  مجیدی) فرض عدم امکان نظارت 

میرزا میفقاهتی  شود  نگریسته  نائینی  علت  ی  که  رسید  نتیجه  این  به  توان 
فقیه   توسط  مستقیم  بطور  اسالمی  حکومت  طرح  از  نائینی  میرزای  خودداری 

زمانه   شرایط  بر  عالوه  الشرایط،  یقینی    وی، جامع  باورمندی  در    ایشانعدم 
. همانگونه که در تبیین هندسه معرفت سیاسی  استاثبات والیت عامه برای فقیه 

یث دال بر اثبات والیت  از میان طیف زیادی از احادبیان گردید ایشان    نائینی
شمارد  عامه فقیه داللت اکثر ادله مثبت والیت فقیه را مخدوش و غیر واضح می

کند و از  نها به روایت عمر بن حنظله اکتفا میتو    (333:   2  ج  ، 1413  ،نائینى)
میرزا مخدوش  نظر  لحاظ سندی  از  نیز  روایت  و شواهد  این  قراین  این    است، 
می به  نشان  یقینی  بطور  میرزا  که  معتقد  دهد  فقیه  توسط  حکومت  تاسیس 

گردد. بدین جهت شالوده و مبانی دولت اسالمی مورد نظر خود را در کتاب  نمی
کند و کارکرد فقیه  ریزی میه المله بر مبنای والیت حسبه طرحتنزی   تنبیه االمه و

قوانین موضوعه مجلس محدود می  را در نظارت    : 2  ج  ،1413،  )نائینىید  نمابر 

ر اداری  در امورات نوعیه که مرتبط به امو  به تعبیر خود نائینی، (.    337  –   338
می اسالمی  جامعه  سیاسی  حق و  مردم  پیدا    باشد،  را  حاکم  با  مشورت  و  شور 

اعمال اکنند و در قالب قانونمی به  بهین حق میگذاری  سبب عدم    پردازند که 
با  تعارض   امر  قانوناین  این  شرعی،  منصوصات گذااحکام  غیر  دامنه  در  ری 

از آن جا که ممکن است با فتوای مجتهد جامع الشرایط در    گیرد وصورت می
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ح صورت  دامنه  مجتهد  نظارت  با  قانونگذاری  این  کند  مخالفت  واقعه  وادث 
 گیرد.  می

آنِ  از  را  اگرچه حاکمیت  اما در ع)ع( می  امام معصوم  اما شهید صدر  صر  داند 
گیری دولت اسالمی را  )ع( نحوه شکل  غیبت به خاطر عدم حضور امام معصوم

ها مورد تحلیل  م بر اساس اصل خالفت عمومی انساندر تحقق حق همگانی مرد
می  و قرار  فقیهان    دهد.بررسی  از  بسیاری  برخالف  صدر  شهید  اساس  این  بر 

سی اندیشه  عرصه  در  نظر  غ صاحب  عصر  در  در  را  مردم  نقش  در  اسی،  یبت 
 . کند بخشی به دولت اسالمی معرفی میمشروعیت

با   اندیشمند اسالمی  بر عصر این دو  تاریخی و اجتماعی حاکم  فراتر از شرایط 
های زبانی و نگارشی، میرزای نائینی  در فهم زمینه  مبنا قرار دادن روش اسکینر

زمینه مطابق  و  گرفته  قرار  نجف  حوزه  در  دو  هر  صدر  شهید  زبانی  و  و  های 
یات مربوط به والیت فقیه  بررسی روا   نگارشی حاکم بر حوزه نجف به تحلیل و 

در عمل ماهیت دولت    نائینیاند و شهید صدر هم در حوزه نظر و عمل و  پرداخته
ریزی  کنند اما هر دو اندیشمند در طرحنی بر والیت عامه فقیه تاسیس نمیرا مبت

نظارت مرجع جامع   نظر خود  مورد  ارکان  الشرایدولت شورایی  از  ط را جزئی 
 دهند. دولت قرار می

دیدگاه   به  نسبت  شورایی  دولت  در  نظریه صدر  عزیمت  همین    نائینینقطه  در 
راحی  با وجود آنکه هر دو فقیه با فرض عدم والیت عامه فقیه به ط  ؛است  مساله

می شورا  اصل  با  اسالمی  نظر  دولت  مورد  شورایی  دولت  صدر  شهید  پردازند 
 . کند نائینی پیدا میتفاوت ماهوی با دولت شورایی 

ت اجتماعی خود، در یک بحث  ها بر سرنوششهید صدر بر مبنای حاکمیت انسان
  داندحاکمیت را حق  انسان می  بر اساس اصل خالفت عمومی انسان، تفسیری  

ن را بصورت  که این حق منافاتی با حق حاکمیت الهی ندارد. چرا که خداوند آ
اعطاتکو انسان  به  و در    ینی  پذیرفته  را  امین آن  عنوان  به  انسان  و  است  کرده 

امانتداری انسان  این    راستای حفظ این امانت و محافظت از آن ناظری الهی بر
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می نظارت  برهمواره  رشید  و  صالح  فقیه  غیبت  عصر  در  که  امر    نماید  این 
 شود.  دار میعهده

اسی دولت شورایی در مقابل اندیشه  شنقطه قوت نظریه شهید صدر در ماهیتن
مشروع را از    است؛ با وجود آنکه میرزا حاکمیت   در همین نکته  ، میرزای نائینی 

می مغصوب  سلطان  مورد  جانب  دولت  شورایی  اصل شوریت،  اساس  بر  داند، 
بگو را  خود  نمینهنظر  طراحی  کهای  رود  کند  فراتر  حکومتی  شکل  بدین    .از 

بجه حاکمیت  حق  از  مردم  نمیت  مورد    .شوندرخودار  شورایی  دولت  واقع  در 
  ریه حاکم پیدا کرده و تنها ماهیت عرضی و شکلی نظر وی تفاوتی شکلی با نظ

ا برای  و  میدارد  بکار  مغصوب  حاکمیت  اعمال  شورایی    . رودصالح  دولت  اما 
ها در راستای اصالح  با طراحی اصل خالفت عمومی انسان  مورد نظر شهید صدر

حاکمیت بر    ماهوی  در  را  فقیه  عامه  والیت  آنکه  وجود  با  و  است  شده  طرح 
اما در راستای اصالح ماهوی دولت، ضمن پذیرش نظارت مرجع   نگرفته است 

  بخش و اصلی مشروعیت  اصل شورا را محقق حق همگانی مردم   ، رشید   صالح و
 . داندبه دولت می

  گیرینتیجه

مقایسه پژوهش  روش  با  مقاله  باین  گردآوه ای  کتابخانهشیوه  دادهری  به ای  ها 
اندیشه و اسناد جمع  تحلیل و نائینی و شهید  بررسی  آثار میرزای  آوری شده از 

نظری   ایده  از  اسالمی  متفکر  دو  این  سیاسی  اندیشه  فهم  در  و  پرداخته  صدر 
الگوهرمنوتیک   سئوال    تحقیق  هاییافته  است.   شدهبرداری  اسکینر  به  توجه  با 

شو دولت  بارایی  »آیا  صدر  شهید  اندیشه  در  در    مطرح  مطرح  شورایی  دولت 
که    بر چند نکته تاکید دارد «  اندیشه میرزای نائینی تفاوت و تغایر ماهوی دارد؟

 آید.  ای در جدول میضمن تشریح در متن ذیل بصورت مقایسه 
)ع( است که در   حاکمیت از آن امام معصوم  نائینی؛ در اندیشه  :*حق حاکمیت

فقیه غیبت  عهده  عصر  الشرایط  میجامع  مهم  این  شهید  دار  اندیشه  در  اما  شود 
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از    صدر  معصوم  اینکه  به  توجه  با  معصوم  امام  حضور  عصر  در  حاکمیت  حق 
برخو اولویت  و  تشخصرشایستگی  وی  در  والیت  و  حکومت  است  پیدا    دار 

کمی غیبت  در عصر  و  میکند  منصوص  امامت  تحقق  فقدان  حق    ،باشده عصر 
 ؛ شوددم است که بصورت شورایی اقامه میمرحاکمیت از آن 
ئی که در اندیشه نائینی است تنها تفاوت شکلی در دولت  شورا  :*ماهیت شورا

از مقومات بدین جهت    کند و از عرضیات حکومت است نه ذاتی آن،ایجاد می
نمی محسوب  دولت  دولت    گردد ماهیتی  ذاتی  صدر  شهید  دیدگاه  در  شورا  اما 

   ؛بخش استمیت و اصل مشروعیتو محقق حق حاک بوده

شورا نائینی    :*کارویژه  دیدگاه  در  مردم،  شورا  شوروریت  حق  اساس  بر 
است لذا محدود و مشروط کننده  ا نظارت در امورات نوعیه را دار گذاری و قانون

صدر   شهید  اندیشه  در  اما  است  سلطنتی  مردم  تحققنظام  همگانی  حق  آفرین 
عمومیمی مشارکت  بصورت  که  دولت    باشد  تشکیل  به  جمهوری  شکل  در 
 ؛ پردازدمی

مردم ارائه   :*نقش  مردم  نقش  میرزا  اندیشه  اصل    در  اساس  بر  حاکم  به  شور 
  رفتار حاکم است  نهی از منکر نظارت بر  روف واساس اصل امر به مع  شورا و بر

مردم   نقش  شهید صدر  اندیشه  در  دولت مشروعیتاما  به  در    ،بخشی  مشارکت 
دولت عمومی  ،اداره  نظارت  و  معروف  به  امر  ص  تحقق  مرجع  انتخاب  و  و  الح 
    ؛هاستنظارت بر اصل خالفت عمومی انسان  رشید جهت

ر دو نظارت فقیه را از ارکان دولت  شهید صدر ه  میرزای نائینی و   :*نقش فقیه
می مطرح   خود  نظر  مورد  بر    نظارت   .نمایند شورایی  نائینی  اندیشه  در  فقیه 

د قانون در  مجلس  قانونگذاری  به  اذن  و  منصوصات  غیر  اساس  امنه  بر  گذاری 
والیت عامه در دامنه منصوصات است اما نظارت فقیه در اندیشه صدر نظارت  

نظارت بر قانونگذاری به سبب والیت  ومی انسان و  برای حفظ امانت خالفت عم
   باشد؛می و تبلیغ اسالم در دامنه منطقه الفراغ افتا
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: دولت شورایی مورد نظر شهید صدر با دولت  ماهیت و نوع دولت شورایی*
با تفاوت ماهوی  نائینی  دولت شورایی    .یگدیکر دارند   شورایی مد نظر میرزای 

ال نوع  از  صدر  شهید  نظر  حمورد  حق  با  ردیف  هی  در  لذا  است  مردم  اکمیت 
حق حاکمیت مردم هم در جنبه  شود و محقق  های مشارکتی محسوب میدولت
اجرای قانون است اما دولت شورایی مورد نظر    گذاری هم در جنبه اعمال وقانون

برای مردم در   الهی و غیرالهی، حقی  دو نوع  الهی است و در هر  نائینی از نوع 
و نیست  یتمشروع  حاکمیت  عرصه    صرفا  و  قائل  در  نظام  کننده  محدود 

   . باشدگذاری میقانون
 شهید صدر میرزای نائینی مسائل ردیف 

 حق حاکمیت 1
)ع(   حاکمیت از آن امام معصوم

است که در عصر غیبت فقیه جامع 
 شوددار این مهم می عهده   الشرایط

در عصر حضور امام معصوم با توجه 
شایستگی و  به اینکه معصوم از 

کومت و  دار است حراولویت برخو
کند والیت در وی تشخص پیدا می 

ه عصر فقدان  اما در عصر غیبت ک
حق  ،باشدتحقق امامت منصوص می

دم است که  حاکمیت از آن مر

 د شوبصورت شورایی اقامه می

 ماهیت شورا 2
و فقط موجب تغییر در  عرضی است 

شود نه در ماهیت  شکل دولت می
 آن

 از مقومات دولت است  ذاتی و

 کارویژه شورا  3
گذاری در دامنه  قانون ،تحدید غصب

 غیر منصوص

حق همگانی مردم  تحقق آفرین
باشد که بصورت مشارکت می

به تشکیل  عمومی در شکل جمهوری
 پردازددولت می 

 نقش مردم 4
ارائه شور به حاکم بر اساس اصل 

شورا و نظارت بر اساس اصل امر به 
 نهی از منکر معروف و

مشارکت   مشروعیت بخش به دولت،
تحقق امر به معروف  ،در اداره دولت

 و نظارت عمومی

 نقش فقیه  5
اذن   ،ضمن دارا بودن حق حاکمیت

گذاری و نظارت بر قوانین به قانون
 به سبب حق والیت عامه

امانت استخالف و   نظارت بر حفظ
گذاری به سبب والیت  نظارت بر قانون

 تبلیغ اسالم افتاء و 
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 شهید صدر میرزای نائینی مسائل ردیف 

6 
ماهیت دولت  

 شورایی 
محدود و مشروط کننده نظام 

 سلطنتی 

حق حاکمیت مردم هم در جنبه  محقق 
گذاری هم در جنبه اعمال قانون

 واجرای قانون

 نوع دولت  7
الهی )مغصوب توسط سلطان  

 قاجار( 
 مردمی  ـالهی 
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انتشارات    :تهران ،چاپ بیست و یکم  ی،دانشنامه سیاس (،1391)  ،آشوری، داریوش
 مروارید. 

  .طرح نو :تهران ،عزّت اهلل فوالدوندترجمه ،  ماکیاولی  (،1375، )کونتینی، اسکینر

( رسول،  و سیاست(،  1379جعفریان،  فرهنگ  دین  در عرصه  ، چاپ  3، جلد  صفویه 
 اول، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه. 

باقر    سیاسی   شهاندی،  (1377)   حسین،  محمد،  جمشیدی محمد  سید  امام  رابع  شهید 
  .المللیسیاسی و بین  مطالعات دفتر تهران: ،چاپ اول ،صدر

( امیل،  جامعه(،  1373دورکیم،  روش  چاپ شناسی قواعد  کاردان،  علیمحمد  مترجم   ،
 پنجم، تهران: دانشگاه تهران. 

تاریخی ایران و  –ای  شناسی توسعه بررسی مقایسهجامعه (،  1376رجب زاده، احمد، ) 
 معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.   ژاپن،

 ( چارلز،  کیفی(،  1388ریگین،  و  کمی  راهبردهای  فراسوی  تطبیقی  ترجمه روش   ،
 محمد فاضلی، تهران: نشر اگه.  

انقالب با تاکید بر انقالب اسالمی  شناسی مطالعات  روش (،  1388طالبان محمدرضا، )
 ، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی.  ایران

داود  اسالم (،1395)  ،فیرحی،  در  دولت  و  سیاسی  سیزدهم  ،نظام  تهران:   ،چاپ 
 انتشارات سمت. 

( عبدالرضا،  خراسانی،  جلد  زندگینامه(،  1390کفایی  خراسانى،  آخوند  کنگره   ،1  ،
 انه علمى کنگره.  چاپ اول قم: دبیرخ 

کی. اس آن.  اسالم (،1385)  ،لمبتون،  در  حکومت  و  مهدی ،  دولت  محمد  ترجمه 
 شفیعی.  :تهران ،فقیهی

(، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قم: نشر 1389مجیدی، محمدرضا، )
 معار. 
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 تهران: نشر نی. ،چاپ سوم ،سیاست (،1392) ،هیوود، اندرو

 عربی( ب 

  األقطاب الفقهیة على مذهب اإلمامیة، (، 1410ابن ابى جمهور احسایی، محمد بن على، )
 در یک جلد، قم: انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى )ره(.  

 ( احمد،  بن  منصور  بن  محمد  حلّى،  ادریس  لتحریر  (،  1410ابن  الحاوی  السرائر 
ه جامعه مدرسین حوزه علمیه  ، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته ب3، جلد  الفتاوى 

 قم. 

على  بن  محمد  بابویه،  ) ابن  النعمة،  (ق 1395،  تمام  و  الدین  دوم  ، کمال  قم:  چاپ   ،
   دارالکتب االسالمیه.

( مکرم،  بن  محمد  منظور،  العربق(،  1414ابن  آل لسان  موسسه  قم:  سوم،  چاپ   ،
 البیت.    

چاپ    ،القدیمة(  -)ط    کشف الغمة فی معرفة األئمة  (، ق1381)   اربلى على بن عیسى، 
   هاشمی.: مکتبه بنی تبریز ،اول

( آقا حسین طباطبایى،  الف(،    ه   1416بروجردى،  و ق  الجمعة  فی صالة  الزاهر  البدر 
 مقرر آیه اهلل شیخ حسین منتظری، قم: دفتر حضرت آیة اهلل.  المسافر، 

بن حسن محمد  عاملى،  )حر  الشیعة ،  (ق  1409،  اول  ،وسائل  آل :  قم  ، چاپ  موسسه 
   البیت. 

باقر ،  حکیم محمد  ) سید  عند (،  1408،  السیاسیة  دفتر   تهران:  ،صـدر  الشهید  النظریة 
 .  آیت ا... محمد باقر حکیم

 ( محمد،  بن  حسین  اصفهانى،  القرآنق(،  1412راغب  ألفاظ  اول،  مفردات  چاپ   ،
 دمشق، الدار الشامیه.   -بیروت 

 ( الحسن،  بن  محمد  طوسى،  للحجة،    ةالغیب  ق(،1411شیخ  الغیبة  کتاب  )للطوسی(، 
 چاپ اول، قم: موسسه معارف اسالمی. 

( الحسن،  بن  )تحقیق خرسان(، چاپ   تهذیب األحکامق(،    1407شیخ طوسى، محمد 
 چهارم، تهران: دارالکتب االسالمیه.  

 ( باقر،  محمد  سید  الف(،  1423صدر  الواضحةه.  الصدر   الفتاوى  الشهید  )موسوعة 



 247    ...و یيدولت شورا يشناست یماه  یاسه ی مطالعه مقا

 

للشهید  1(،  16ج التخصّصیّة  والدراسات  األبحاث  مرکز  قم:  األولى،  چاپ  جلد، 
 الصدر. 

 ( باقر،  محمد  الصدر ج  ومضاته.ب(  1423صدر، سید  الشهید  جلد،  1(،  17)موسوعة 
 چاپ األولى، قم: مرکز األبحاث و الدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.

(،  19)موسوعة الشهید الصدر ج  المدرسة القرآنیّةه. الف(،  1421صدر، سید محمدباقر، ) 
 جلد، مرکز األبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.  1چاپ األولى، قم:  

(،  5)موسوعة الشهید الصدر ج اإلسالم یقود الحیاةه. ب(، 1421صدر، سید محمد باقر، )
 جلد، مرکز األبحاث و الدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.  1چاپ األولى، قم:  

اإلسالم  طبرسى بن حسنامین  فضل   ،( الهدى،  (ق  1417،  بأعالم  الورى   -)ط    إعالم 
   : الدارالکتب االسالمیه.قم ،چاپ اول  ،الحدیثة(

)للطبرسی(، چاپ اول،   على أهل اللجاجاإلحتجاج ق(،  1403طبرسى، احمد بن على، ) 
 مشهد: نشر مرتضی. 

( محمد،  بن  الدین  فخر  البحرین(،  1375طریحی،  کتاب  مجمع  تهران:  سوم،  چاپ   ،
 فروشی مرتضوی.  

: قم  ،اول  چاپ   ،الخرائج و الجرائح،  (ق  1409، )قطب الدین راوندى، سعید بن هبة اهلل
   موسسه امام مهدی.

بن   محمد  )یعقوبکلینى،  چهارم  ،الکافی،  (ق  1407،  الدارالکتب  تهران  ،چاپ   :
   االسالمیه.

بیروت(، چاپ دوم،  -)ط  بحار األنوارق(،  1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، )
 بیروت: موسسه الطبع و النشر.  

للمیرزا النائینی(،  )  المکاسب و البیعق(،    ه  1413نائینى، میرزا محمد حسین غروى، )
 قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. اول،  جلد،  2

( غروى،  حسین  محمد  میرزا  الملةق(،    ه   1424نائینى،  تنزیه  و  األمة  قم:  تنبیه   ،
 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم. اول،  

، چاپ األولى، قم:  1ج   شهید األمة و شاهدها،(، ق  ه   1424نعمانی، الشیخ محمّدرضا، )
 مرکز األبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر. 
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 ها مقاله

مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهید (، »1387، )محمدحسین  جمشیدی،
 .  7، شماره مجله سیاست )ره(«،  صدر 

شناسی اسکینر در تحلیل اندیشه  روش » (،1383(،  غالمرضا بهروزلک  و  تولی،  جیمز
 . 28شماره   فصلنامه علوم سیاسی، «،یاسیس

»گفتگوی با موضوع نگاهی به مکاتب اجتهادی نجف و قم«،  ،  (1390)شب زنده دار،  
 .   67، شماره مجله فقه

ها و تحوالت اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه(، »1388محقق داماد، سید مصطفی، )
 .  49، بهار و تابستان، شماره تحقیقات حقوقی«، هاشیوه

 .  1، زمستان، شماره مجله نقد و نظر  ،(، »روش اجتهادی فقهاء«1373نوری همدانی، ) 


