
آشنایى با میراث حكومت و انواع آن در اندیشه سیاسى شیخ 
  طوسى

 سید محمد رضا موسویان 
 :زندگى و شخصیت

چهـار ســال بعـد (ق . 'ه 385در سـال , معروف به شیخ طوسى, ابوجعفر محمد ابن حسن ابن على ابن حسن الطوسى
وى دوران نوجوانى و اوان جوانى خود را در طریق كسب علـوم . در طوس چشم به جهان گشود) از وفات شیخ صدوق

ق بـه دلیـل شهرت علمــى حـوزه بغداد و . 'ه 408دیـنى در نـزد اساتید حـوزه هـاى علمیـه آن روز خراسـان گذارنـد و در 
دیـار و سـیطره حكومـت شــیعى آل بویه بـر بغداد و همچنیـن فشـار و اختنـاقى كــه سـلطان ) 1(حضـور شـیخ مفیـد در آن

 .تصمیم به مهاجرت به بغداد گرفت) 2(,محمود غزنوى بر غیر معتقدان به مذهب دولتى وارد مىآورد
در مجلـس درس شـیخ مفیــد حاضــر گردیـده و بــه مـدت پنـج سـال در مكتـب ایــن , شـیخ طوسـى در ابتـداى ورود به بغــداد

 413بـا وفات شـیخ مفید در . فقیـه و متكلم بزرگ شـیعى بـه كسب علم و دانـش پرداختـه و مـورد توجـه وى قـرار گرفت
شیخ را به دلیل ویژگى هاى علمـى و , سال در نزد سید مرتضى به شاگردى پرداخت و سید مرتضى 23ق به مدت .'ه

شــیخ طوســى بــه زعامـــت و ) ق.'ه  436(بعــد از در گذشــت ســید مرتضــى . از دیگــران ارج بیشــترى مــى نهــاد, معنــوى
بــه ;  مرجعیــت شــیعه رسـید و بـه دلیــل تبحــرش در منــاظرات كالمـى و تإلیفـات ارزشمندش بــه شـیخ الطأفـه معـروف گردیـد

كرسـى تدریس كــالم در مركـز خالفت را بـه وى , بـا همكــارى امـراى آل بویــه, القــأم بـإمر اهللا, گونـه اى كــه خلیفـه عباســى
امـا به دلیل درگیرىهـا و منازعـاتى كـه متعصـبین از اهـل سـنت بـا برخى از شـیعیان بغداد داشـتند و بـا ) 3.(واگـذار نمود

ق كه .'ه 448اوج گیرى این حوادث در اوایل ورود طغرل سلجوقى به بغداد و سقوط دولت مستعجل آل بویه در سال 
شـیخ الطأفـه , منجـر به هجـوم متعصـبین بـه خانه و كتابخانـه شیخ و سوختن كتـاب ها و كرسى تـدریس كالم وى گردیـد

از دانــش وى , ق بـا فــوت وى.'ه 460و سـرانجام حــوزه نجــف نــیز در سـال ) 4.(وادار بـه مهــاجرت ثــانوى بــه نجــف شـد
تفسیر و كــالم و رجال و , حدیث, شیخ طوسى داراى آثـار و كتـب فراوانـى در زمینـه هـاى فقـه و اصـول. محروم گردیـد

از چهار كتاب معتـبر روایـى شیعه مـى باشد و در علم , غیره مى باشد كه كتاب تهذیب االحكام و استبصار در حدیث
داراى آثــار معروفــى چــون تلخیــص الشــافى و تمهیداالصــول و رســأل العشــر بــوده و كتــاب هــاى فقهــى مبســوط و , كــالم

 .الخالف و النهایه و تفسیر تبیان نیز از این متكلم و فقیه بزرگ جهان تشیع مى باشد
 

 مقدمه

اندیشــمند و متفكــر آن دوران را وادار مــى ســازد تــا بــر طبــق نیازهــا و مســأل , شــرایط و مقتضــیات سیاســى هــر عصــرى
بـه ویـژه فقیهان و . دست به قلم بـرده و اندیشـه اش را در قالـب آثـار و نوشــته هـایى به مردم ارأه نمایـد, خاص آن زمان

دانشـمندان حوزه دیــنى در اســالم و مــذهب تشـیع بـا توجــه بـه مرجعیـت آنـان بــراى مــردم و لــزوم پاسـخ گویــى بــه آنان در 
بــه بــزرگ , شایســته اســت در عیــن تشــریح و تبییــن مبــانى و اصــول سیاســت در اســالم, امــور سیاســى و اجتمــاعى شــان

 .نمایى و برجسته كردن ابعادى بپردازند كه در عصر خودشان كار برد عملى داشته و روز آمد باشد
شیخ طوسى نیز از این قاعده مستثنا نمى باشد و با توجه به مسأل و بحران هاى كالمى و تنازعات عقیدتى خاص كـه 
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, ریشه و منشإ چـالش هاى سیاسى میـان شیعه و سـنى از یـك طرف و عقـل گرایان و نقل مداران از طرف دیگر بـوده
بــدین جهـت . برآیــد) البتــه بــا قــرأت و شـیوه برداشــت خــاص خــود(وى بایســتى در صــدد حـل و فصــل آن از منظـر شــیعه 

سیاسى خود را در راستاى تبیین جایگاه امامت و ویژگى هاى امام و / است كه شیخ الطأفه بیشترین هم و تالش فكرى 
, وظایف و اختیارات وى در قبال مردم و حقوق متقابل آنان قرار داده و بـا توجه بـه قرابـت زمـانى با آغاز غیبـت كــبرى

 .كمتر توجه مى نماید, به مسأل خاص دوران غیبت كه در عصر ما مورد عنایت است
 

 ضرورت حكومت

از عناصــر بــدیهى و مســـلم نــزد محققــان و ,  دســتگاه حكومـــتى و قــدرت سیاســى, نیــاز جامعــه بشــرى بــه نظــم اجتمـــاعى
چنان كه گزارش هـاى تاریخى و تحقیقـات جامعه شـناختى و مـردم شـناختى و نیز شواهد باستان شناسـى ; متفكران است

همگى گویاى این مطلب اند كه جوامع بشرى هیچ گاه از نهاد حكومت و دستگاه رهبرى و مدیریت سیاسى و اجتماعـى 
وجــود قــانون كــه حــدود وظــایف و حقــوق , تبییــن فلســفى آن نــیز ایــن اســت كــه در زنــدگى اجتمــاعى. خــالى نبــوده اســت

, از ایـن رو. فاقد تـإثیر است, امرى ضرورى است و از طرفى قانون بدون پشــتوانه اجرایى, اجتماعى افراد را تعیین كند
زمینـه اجراى آن را , الزم است كه فرد یا گروهى بر اجراى قـانون نظارت كـرده و بـا بـه كـارگیرى تـدابیر و ابزارهـاى الزم

 .فراهم آورند
ضرورت رهبرى و حكومت تا حدى است كه هرگاه جامعه از داشتن دستگاه حكومتى صالح محروم باشد و بـر سر دو 

چـرا ; فـرض نخسـت متعین و مـرجح است. راهى داشتن رهبر و حكومت ناصالح یا بى قانونى و هـرج و مرج قرار گیرد
حكومـت نكــرده و هیـچ حریمى , قـانون, حـتى بـه طـور نســبى هــم, كه در جامعه بى قــانون و فاقد دستگاه قـدرت سیاسـى

حـتى اگر شكل ناصالح آن , برقرار اسـتاما در جامعه اى كه قانون حاكم است و حكومت و رهـبرى ; حفظ نخواهد شد
از ایـن روست كـه . نظـم و قـانون برقـرار خواهد بـود, الاقل تا آن جا كه مصـالح دسـتگاه حكومت ایجاب مـى كند, باشد

, )اســتناد مــى كردنــد)) الحكــم اال هللا((در رد نظریــه خـوارج مبــنى بــر تخطئــه حكمیــت كــه بــه شــعار قرآنــى ) ع(امــام علــى
 :فرموده است

; مخصوص خداوند اسـت, درست اســت كــه حكـم. ولى از آن برداشتى ناصحیح مى شود; شعارى است حق و استوار((
ولى اینان مى گوینـد كه رهبرى و حكومــت بـر جامعـه مخصـوص اوست در حالى كه مردم بـه فرمـان روا و حـاكم نیاز 

 ) 5)). (خواه نیكوكار باشد یا بدكار; دارند
س این نظام را بحـثى عقلـى دانسـته و اثبات آن را بـا  ٕ شیخ طوسى ضرورت حكومت و نظام سیاسى و وجود رهبر در را

هـر چنـد برخى تالش دارند تـا بـه طریق شـرعى و نقلـى ضرورت . استمداد از دالیل و برهان هاى عقلى طلـب مى كند
چنیــن )) االقتصــاد الهــادى((وى در كتــاب . امــا شــیخ دلیــل نقلــى را صــرفا بــه عنــوان مویــد مــى پــذیرد; آن را ارأه نماینــد

 :مىآورد
كسـى دیگـرى قأل , وجوب و ضرورت عقلى حكومـت و امامت را بـه جـز امامیـه و معتزلـه بغداد و برخـى از متـإخرین((

روش اول ایــن اســت كــه بــه ضــرورت عقلــى نظــام . امــا در نقــس ایــن اســتدالل دو روش گنجانــده مــى شــود, نمــى باشــد
سیاسى در اسالم پرداخته و از دالیل سمعى ونقلى وجودا و عدما صرف نظر كرده و بحثى به میان نیـاوریم و روش و 

بـا , پرداختن به دالیل شرعى بر ضرورت امام و رهبر كه ویژگى خاص وى در جهت حفظ شریعت و دین, طریقت دوم
 )6)).(دلیل و اعتبارات عقلى ثابت مى گردد

دالیلى , گرایش خود به طریق نخست را بـه تصـویر كشـیده و بـراى تثبیت آن, وى پس از بیان هر دو روش و تبیین آن
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 :اقامه مى نماید
, انه قد ثبت ان الناس متى كانوا غیر معصومین و یجوز منهم الخطـا و تـرك الواجب: والذى یدل على الطریق االولى((

اذا كان لهم رئیس مطاع منبسط الید یردع المعاند و یودب الجانى و یاخذ على یـد السفیه و الجاهـل و ینتصف للمظلـوم 
من الظالم كانوا الى وقوع الصالح و قله الفساد اقرب و متى خلوا من رئیس على ما وصـفناه وقع الفسـاد و قـل الصالح 

 )7))(و وقع الهرج و المرج و فسدت المعایش
بـه . مردم را خطاپذیر و افعال و اعمال آنان را در معرض ترك وظایف و واجبات مى دانـد, شیخ در تبیین موضع خود

داشــته و مــردم بــه اطاعــت او گــردن نهــاده و بدیــن ) مقبولیــت(هرگــاه رهــبر و حــاكمى كــه مشــروعیت سیاســى , اعتقــاد او
دشمنان ملت را از تجاوز باز داشته و بـه مجازات جنایـت كاران پرداختـه و از , جهت مبسوط الید باشد و به این وسیله

در نتیجـه ایـن ; كم خردان و سفیهان در جامعه دستگیرى كرده و داد سـتمدیدگان و محـرومین را از ستم پیشگان بستاند
اما در صورت خإل و فقدان . جامعه به سوى صالح و سعادت و ریشه كنى فساد و تباهى گام بر مى دارد, كار كردها

تبــاهى و فســاد حـاكم گردیــده و اصــالح و ســالمت جامعـه رو بــه تقلیـل خواهــد رفــت و در نتیجـه , چنیــن رهـبر و حــاكمى
هـرج و مرج و بى نظمى همـه جـا را فـرا خواهـد گرفت و زنـدگى هـا بـه فساد گرایش , فقدان نظم ناشى از عـدم حكومـت

 .خواهد یافت
شــیخ بــر اصــل عــام و رایجــى تكیــه دارد كــه تمــامى اندیشــمندان در حیطــه ضــرورت حكومــت و نظــام , بــه عبــارت دیگــر

هـرج و مرج و بى نظمى همه , هرگاه نظام سیاسى بر جامعه و كشورى حاكم نباشد, سیاسى بدان استدالل مى كنند كه
شـیخ در جـاى دیگـر بـه شـیوه اسـتدالل متفاوتى . جا را فرا خواهد گرفت و هیچ انسان خردمندى آن را تحمل نخواهد كرد

 :تمسك كرده و مى گوید
بــه دلیــل ایــن كــه ســالیق و طبــایع مــردم مختلــف بــوده و هــر فــردى در پــى جلــب منــافع و كســب لــذأذ شخصــى خویــش ((

 )8.))(نیاز به حكومت و رهبرى همچنان باقى است, است
وى فردى را كه . و گاه شیخ الطأفه به گونه اى بر شیوه استدالل خود پاى مى فشارد كه مخالفت كسـى را بـر نمـى تابد

كـه نتیجــه مخالفـت بــا ضــرورت حكومـت و دولــت (مخـالف نظــم و امنیـت در جامعـه بــوده و هــرج و مـرج را طالـب باشـد 
 .زیرا این نكته را متبادر ذهن و عقل هر انسانى مى داند; قابل مكالمه و گفت و گو نمى داند) است

ایــن اســت كــه هرگــاه در جامعــه حاكمــان و رهبرانــى وجــود داشــته باشــند كــه بــه , فــرض دیگــر وى در ضــرورت حكومــت
توانــایى اعمــال و اســتقرار تصمیماتشــان را نداشـته باشــند و حاكمیتشــان نــاقص و در ضــعف و , جهــت پـاره اى از موانــع

; در چنین جامعه اى نیز فساد و تباهى رایج گردیده و اصالح و عمران و آبادى تقلیل خواهد یافت, ناتوانى به سر برند
 )9. (اوضاع نامناسب ترى را به نمایش خواهد گذارد, به طریق اولى فقدان حاكم, بنابراین

شیخ نوعى خدشه و اشكال بر استدالل خـود را مطـرح سـاخته كـه مـا در جوامــع مختلف حاكمان و سیاسـتمدارانى را مــى 
پـس بیـن وجود و عـدم نظـام سیاســى تســاوى ; امــا همچنان فســاد بــر جامعـه حكمفرماســت; بینیـم كــه بـر صــدر نشســته اند

انمـا یقـع الفساد لكراهتهـم : ((و خـود در مقام پاسـخ مى گویـد. برقرار است و بحث ضرورت دولـت خدشه دار مــى گـردد
 )10))(رئیسا بعینه و لو نصب لهم من یوثرونه و یمیلون الیه لرضوا به و انقادوا له

عــدم . (عامـل اصــلى فسـاد در چنیـن جوامعــى ایـن اسـت كـه مــردم از حـاكم زعیـم سیاســى فعلـى خـود ناراضــى مـى باشــند
و هرگاه حاكم و رهبرى منصوب گردد كه قلوب و دل هاى مردم به وى گرایش داشته و او را بـر خود ) مقبولیت مردمى

 .به حكومتش رضایت داده و مطیع و منقاد وى خواهند بود, ترجیح دهند
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 دين و سیاست

ابتدا بایستى به تبیین دیدگاه شـیخ پـیرامون مفهوم واژه امـام و امامت و برداشـت هـاى متنوع از , در راستاى این موضوع
همـان مقتـدا و پیشـوا در افعـال و گفتار ; را متذكر مى گـردد كـه مقولـه اول)) امام((وى دو نوع برداشت از . آن پرداخت

زیرا امام در لغت نیز بـه همین معنـا ; امام را الگو قرار داده و قول و عمل او را تبعیت مى كنیم, هاست كه بدین لحاظ
: اما برداشـت دوم عبـارت است از. مى باشد و امام جماعتى كـه بـا مــردم نماز مـى گـذارد نیز از همیـن قبیل مى باشـد

و الثانى انه یقوم بتدبیر االمه و سیاستها و تإدیب جناتها و القیام بالدفاع عنها و حــرب مـن یعادیها و تولیـه والیه من ((
ٕ و القضاه و غیر ذلك و اقامه الحدود على مستحقیها  )11))(االمرا

كسى است كه به تـدبیر امور مردم وسیاسـتآنان ومجـازات جنایـت كاران پرداختـه و دفاع از كیان آن , امام در این قرأت
و بادشـمنان آنان به جنـگ برخاسته و بـه حاكمـان و امیرانـى والیـت اداره منـاطق مختلف . ملـت را برخـود الزم مى داند

 .داده و قاضیانى را منصوب نماید و حدود الهى را بر افراد متخلف به اجرا در آورد
زیرا ; وجه اول امامت را مترادف با نبى و پیامبر مى داند و این كه امام و پیامبر در این وجه با هم اشتراك دارند, شیخ

هــر پیــامبرى , امـا در وجــه دوم. پیـامبران مقتــداى مــردم بــوده و تبعیــت از آنـان و قبـول گفتــه هایشــان الزم تلقـى مــى شــود
چــه بسـا مصـلحت و مـالك بعثـت پیـامبر صرفا ; وظیفـه تــدبیر امــور مــردم و پــرداختن بـه سیاســت و ملزمـات آن را نــدارد

 .ابالغ و رساندن مصالح مردم بدانان بوده و او هیچ وظیفه اى فراتر از آن نداشته باشد
شیخ طوسى ابتدا به جریان طالوت در قرآن اشـاره مى كنـد كـه خداوند طـالوت , در راستاى تبیین تفاوت بین امام و نبى

منصـب رهـبرى و , را بـه عنـوان ملـك و پادشاه بـراى آنـان منصـوب مــى نمایـد و اگر قـرار بـود پیـامبر آن عصر و زمانـه
) ع(وى سپس بـه جریان خالفـت هـارون)  12.(نصب طالوت در این منصب معنا نداشت, حكومت بر مردم را دارا باشد

دسـتور مـى ) ع(امـا موسـى;  مقـام نبـوت را دارا بـود, توجـه كـرده كــه وى نـیز همزمـان بـا آن) ع(از جانـب حضـرت موســى
در حالى كه اگر قرار بـود هـر پیـامبرى ; خلیفه و جانشین من باش و به تدبیر امور مردم بپرداز, دهد كه در میان مردم

هـارون در امـر امامت و تــدبیر امــور اجتمــاعى سیاســى مــردم نیــازى بـه خالفــت از جانب , مقام امامـت را نـیز دارا باشـد
 .موسى نداشت

شیخ مى خواهد توجه مخاطـب را بـه ایـن نكتـه معطـوف دارد كــه گـر چـه در برخى موارد پیامبرانى بـوده انـد , در حقیقت
كه وظیفه امامت و رهبرى سیاسى مردم را نداشـته انـد و صـرفا اختیاراتشان در محدوده بیـان احكام و دسـتورات الهى و 

انفكاكى بیـن امامت و نبـوت وجود نداشــته و حكومت سیاسى , اما در اسالم و پیامبر ما; ابالغ آنها به مردم بوده است
زعامــت و رهــبرى , در ضــمن دارا بــودن منصــب نبــوت) ص(در كنــار امامــت دیــنى قــرار گرفتــه و حضــرت رســول اكــرم

 )13.(سیاسى را نیز بر عهده داشته است
مـى تــوان , و همچنیـن از مبـاحثى كـه شـیخ طوسـى در امامــت و زعامـت سیاســى جامعـه و وظــایف و اختیــارات وى دارد

آن جـا كه خداوند را حكیـم دانسته و ; دریافت كه وى رابطه وثیقى بیـن دین و سیاســت قـأل و انفكاك آن را بـر نمى تابـد
او در .لطف به بندگان را بر او واجب شمرده و تعیین رهبر و امام براى مردم را از مصادیق لطف الهى قلمداد مى كند

 :در كتاب كالمى خویش مى گوید, استدالل به دلیل وانگیزه نیاز به امام و زعامت وى
ٕ و القضـإ و الجهاد و قبـض االخمـاس و (( و كل عله تـدعى فى الجاحه الـى االمام من قیامـه بـإمر االمه و تولیـه االمـرا

تمامى علل نیاز به امام و حاكم سیاسى مثـل عهــده دار بـودن ((; )14))(الزكوات و غیر ذلك فان جمیع ذلك تابع للشرع
امور اجتماعى و سیاسى مردم و اعطاى والیت و حكومت به امیران و فرماندهان و قضاوت و جهاد و گرفتن خمـس و 

و ایـن بـدین مفهوم است كـه امور مهمى كـه در پدیـده هـاى سیاسـت و اداره امور )). تابع شرع مى باشـد, زكات و غیره
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 .از آموزه هاى دینى و شرعى محسوب مى گردد, در دین اسالم, جامعه به چشم مى خورد
 

 خاستگاه حكومت

نظامى است كه بتواند مردم را در برابر حوادث و بحران هاى اجتماعى و سیاسى رهبرى كـرده و , نظام سیاسى مطلوب
مردم را خطاپـذیر دانسـته , آنان را در مسیر سعادت قرار دهد و از آن جا كـه شیخ طوسى در بحث ضرورت حكومت

پـس نیـاز بـه رهـبر و حــاكمى از سـوى , كـه به لحـاظ امیـال و ســالیق شخصى ممكـن اســت بـه دنبـال منـافع فــردى برونـد
وى در ویژگى ها و بایسته هاى رهبر به مسـإله عصـمت اشـاره مـى كند . خداوند امرى ضرورى و الزم شمرده مى شود

راهـبر آنان , الزم اسـت امام از ملكـه عصمت برخـوردار باشـد تـا بدون خطـا و انحراف, كه در برابر امت غیر معصـوم
 .باشد

و یجــب ان یكــون منصوصــا علیــه لمــا قــدمناه مــن وجــوب عصــمته و لمــا كانــت العصــمه التــدرك حســا و المشــاهده و ((
 )15))(الاستدالال و التجربه و الیعلمها اال اهللا وجب ان ینص علیه و یبینه من غیره على لسان نبى

بایسـتى فرمان خداوند بـه نصب او تصـریح كـرده باشد و منصـوص از جانب خداوند ,  به دلیل لزوم معصوم بودن امـام
زیــرا ویژگـى عصــمت از صـفاتى اسـت كـه ; بـوده و امامــت و زعامــت سیاســى وى از طریــق وحـى مـورد تاكیــد قــرار گــیرد

سـایرین از وجـود آن ویژگى در , قابلیت براى حس و مشاهده نداشته و استدالل و تجربه بر نمـى دارد و به جـز خداونـد
نصـب وى بـه ایـن مقـام , ضرورى اسـت كــه بـر امامت وى تصـریح شـود و از طریـق پیامبر, بنابراین. افراد آگاهى ندارند

 .تبیین گردد
بـه قاعـده لطـف توجـه كـرده و زعامـت سیاسـى و حكومـت در جامعـه اســالمى را تحـت , شـیخ در كتـاب االقتصـاد الهـادى
 :شمول این قاعده قرار داده است

بر بندگانش لطف مى نماید و در جهت اداره امور اجتماعاتشـان و هدایت در ایـن , خداوند در راستاى حكمت خویش((
 )16.))(به راهبرى و زعامت سیاسى بپردازند, افرادى را مى گمارد كه بدون امكان هر انحراف و اشتباهى, مسیر

خداوند بـه لحـاظ عـدالت و حكمـت ((از امـور واجـب و الزم در این عرصه مى باشـد و , امامت و رهبرى سیاسـى مردم
 )17. ))(افعال قبیح را انجام نداده و در واجبات اخالل نمى كند, خویش

بـه حكم ضـرورى عقـل بایستى ضـمانت اجرایـى , خداوندى كه فیض شریعت را بر اساس حكمت بر انسان ارزانى داشته
الذى نقول فـى : ((ریاست و زعامت سیاسى بر مردم را لطفـى از جانـب خداونـد مى دانـد, آن را نیز تضمین كند و شیخ

ان تصـرف االمــام و امــره و نهیـه و زجــره و وعـده و وعیــده هـو اللطـف و انهــا اوجبنــا وجوده مــن حیـث لــم یتـم هـذا : ذلـك
ما , لطـف محسـوب مـى گردد و بـه همین دلیـل,  تصـرفات امـام و دستورات و سیاست هـاى وى) 18.))(التصرف اال بـه

 .فقط با وجود امام امكان پذیر مى باشد, وجود امام را الزم دانسته كه این تصرف و كاركردهاى سیاسى
 

 مشروعیت سیاسى

تفاوتى اساسى با واژه مشروع و برحق بودن بـه لحـاظ دیـنى دارد كه در بحث خاستگاه نظـام سیاســى از , مفهوم این واژه
از كلمه مشروعیت سیاسى همان بحث خاستگاه را اراده مى كنند و این كه آیا , البته برخى. آن سخن به میان آورده شد

در ; خداوند به حاكمان چنین نظامى حق حكومت كردن بر مردم را داده است و آیا آنان مـإذون از طرف او مى باشند
این نظام سیاسى را مـى پذیرنـد , این است كه آیا مردم, آنچه مطمح نظر است, حالى كه در منظر نگارنده این سطور

و آن را محق در امر حكومت بر خودشان مى دانند؟ چه بسا مردمى كه از حكومتى رضایت خاطر داشـته و آن را به 
امـا آن حكومت به لحـاظ شـرعى غاصـب محسـوب مـى ; رسمیت شناخته و به قوانین آن با میل و رغبت گردن مى نهنـد
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پـس هرگـاه . در پـى نظرات شـیخ طوسـى در جهـت مقبولیـت سیاســى نظـام سیاسى مى باشــیم, و مـا در ایـن راسـتا. شـود
لزوما حق و مطابق با حاكمیت الهـى , بدین معنا نیست كه دستورات آن حكومت, گفته شود فالن حكومت مشروع است

شـیخ طوسى در پاسـخ به . سیاسـى مطرح مـى گـردد/ مفهومى اعتبـارى اسـت كه در روابـط اجتماعى , بلكـه مــراد; است
به مناقشه كنندگان چنین پاسخ مى دهد كه عامل فسادى كـه بـر بسیارى , منتقدین نظریه خود پیرامون ضرورت حكومت

به طور یقین وجودش بـر , زیرا هر نظام سیاسى و حكومت; وجود حكومت و نظام سیاسى نیست, از جوامع حاكم است
بلكــه علــت اصـلى تباهى و فســاد چنیــن جوامعــى ایــن اسـت كـه مــردم از نظـام سیاسـى خـاص و یـا ; عـدمش مـرجح اســت

توانمند نمـى , حاكم معین جامعه خود رضایت نداشته و آن را در جهت اجـراى اهـداف اصلى یـك نظام سیاسى مطلـوب
 )19))(الیقدح فیماقلنا وقوع كثیر من الفساد عند نصب رئیس بعینه النه انما یقع الفساد لكراهتهم رئیسا بعینه((بینند 

مردم خود را داراى جایگــاهى ببینند و رضـایت منـدى , شیخ طوسى چنین مى اندیشد كه اگر در جوامع مختلف, بنابراین
آن حكومــت مــى توانــد بــه اصــالح طلـبى روى آورده و از فسـاد و تبــاهى پرهــیز كنــد و , خــود را از حكومــت اعــالم دارنــد

هرگاه چنیـن حــاكمى بـر مـردم منصـوب شــود و بتوانـد رابطه بین خـود و آنـان را دوستانه كرده و تمایل قلبى مردم را به 
فساد و تباهى از چنین جامعـه , دستورات و قوانین او مطاع گردیده و به دلیل همین اطاعت همگانى, دنبال داشته باشد

 )20.(اى رخت بر مى بندد
 

 انواع حكومت

با فرض این كه تشكیل دولت در همه شرایط یك ضرورت اجتماعى است و نمى توان از آن بـى نیـاز بـود و انسـان ها 
در طول تاریخ در حال اجتماع مى زیسته اند و اجتماع یكى از نیازهاى اساسى انسانى بوده اسـت و هر جا اجتماعى 

نیاز به تشكیالتى احساس مى شود كه پدیده هاى اجتماعى را سرپرستى نماید و در تضاد میـان منـافع افـراد , یافت شود
از حقـوق افـراد در , چاره اى اندیشد و برفعالیـت هـاى گوناگون جامعه نظارت كنـد و از طریـق وضـع قـانون, و گروه ها

نظـم و , و در سـایه انجــام ایـن وظـایف و تكـالیف. جامعـه حمایـت كـرده و وظـایف فرد را نسـبت به جامعه گوشزد نمایـد
امنیتى برقرار گردد كه براى همـه فرصـتى برابـر فـراهم گردد تـا در جهت آبـادانى و توسعه و تنویـر افكار گـام بردارنـد و 

اینك در پرتو ; دولت خود را مقید سازند كه به گونه اى صحیح به تدبیر امور پرداخته و بادشمنان آنها به مقابله برخیزد
, شیخ طوسى به نظام هاى سیاسى از منظر دین مـى نگــرد و آن را بر اساس باورها ارزش هاى دیـنى, این مفروضات

آن جـا كه شـیخ اصـل حكومــت را بـراى ; داراى انواعى مـى دانـد و آنها را در دو رده مطلوب و نامطلوب قرار مى دهد
. وجـود حكومــت فاســق را بــر فقــدان حكومــت در جامعـه تــرجیح داده اســت, هــر جامعـه اى الزم دانســته و در مقایسـه اى

مطلـوب دانسته و نـوع دیگـر را كـه از ایـن , شیخ نوعى حكومت را كه از منشإ حاكمیت الهى صادر شده باشـد, بنابراین
 .نامطوب مى شمارد و آن گاه شرایط و ویژگى هایى براى آنها بر مى شمارد, مجرا گذر نكرده

 
 حكومت مطلوب 

شـیخ , با توجه به حاكمیت خداوند در جهان و به دلیل عدم عصمت مردم و عدم توانایى آنان در شناخت رهبرى صالح
طوســى از مفــاد قاعــده لطــف اســتفاده كــرده و بــر خداونــد حكیــم واجــب مــى شــمارد كــه فــردى را بــه عنــوان امــام و زعیــم 

مطلــوب محســوب مــى , و بــدین ترتیــب هــر حكومــتى كــه در ایــن چــارچوب قــرار گرفــت) 21.(سیاســى جامعــه تعییــن كنــد
 .شود

 
 حكومت پیامبر
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توجه كـرده و ) ص(شیخ طوسى به امامت و زعامت سیاسى پیامبر اسالم, در تبیین مفهوم امامت و تفكیك آن از نبوت
تفكیك آن دو را ذكر نموده و این نكته , همچنان كه در بنى اسرأیل; آن را نمونه جمع میان امامت و نبوت دانسته است

پیــامبرى و نبوت در یـك قوم و طایفــه و , را مــورد اتفــاق نظــر بیــن مـورخین و سـیره نویسـان برشــمرده كـه در بنى اسـرأیل
سلطنت و زعامت سیاسى در جناح دیگـر بنى اسـرأیل قرار داشـته است و صـرفا برخـى از پیامبران عـالوه برمقـام نبوت 

 )22.(به مقام امامت نیز نأل شده اند و پیامبر اسالم در زمره این تعداد اندك باشد
زیــرا دانشـمندان ; و اولویــت اشـاره كــرده و آن را مــترادف بـا امامـت مـى دانــد)) اولــى((بــه واژه , وى در شــرح حــدیث غــدیر

معرفى كرده و اولویـت و ارجحیـت در )) السلطان اولى بتدبیر رعیتـه من غیره((وى را , در تعریف سلطان, لغت و ادب
 :شیخ در استدالل خود چنین مطرح مى كند كه. تدبیر امور بر دیگران را معیار سلطان بودن مى دانند

المـراد بـه انـه اولـى بتـدبیرهم و القیـام )) النبى اولـى بالمومنین مـن انفسهم((و الخالف بین المفسرین فى ان قوله تعالى ((
اال مــن كــان امامــا لهــم مفــترض ... بــإمرهم مــن حیــث وجبــت طاعتــه علیهــم و نحــن نعلــم انــه الیكــون اولــى بتــدبیر الخلــق

 )23))(الطاعه علیهم
اختالفــى نیســت و , بیــن مفســیرین قــرآن در مــورد گفتــه خداونــد كــه پیـامبر نســبت بــه مــومنین از خودشــان اولـى تــر اســت

همگان مراد آن را اولویت در تدبیر امور مردم و تكلیف مردم به اطاعـت از پیـامبر دانسـته اند و ما مى دانیم كه هیـچ 
اولویت در تدبیر این امور نسبت بـه سـایرین ندارد مگـر این كه آن فـرد امام بـوده و طاعتش بـر دیگران الزم و , فردى

حكومت و سیاست را در انحصار كسانى مى داند كـه از جانـب خداونـد به ایـن , شیخ با این شیوه استدالل. واجب باشد
 :سمت و مقام منصوب شده اند

 )24))(والیكون إحد بتدبیر االمه اال من كان نبیا او اماما((
دیگران به طـور مستقل از ایشـان , در تدبیر امور و سیاست گذارى امور اجتمـاعى و سیاسـى مـردم, جز پیامبر و امام

زعامت سیاسى جامعـه در اختیار پیـامبر و امام قرار گرفته و , با ایـن نگرش, بنابر این. نمى توانند به امامت بپردازند
 .یاكسانى كه از جانب آنان بدین كار منصوب شوند

پیـامبر و حكومــت او را , به جاودانى بودن شریعت اسالم تمسك كرده و براى اجـراى آن در جامعـه, شیخ در جاى دیگر
عمـده مباحث در حكومــت امام , از آن جا كه تكیه مباحث شیخ بر مقام امامت پیامبر مى باشـد) 25.(الزم مى شمارد
 .مطرح مى گردد

 
 حكومت امام

بـه معنـاى زعامـت امت در امـور معـاش و معاد مـى باشد و , امامت كه یكى از مسأل اساسى شـیعه به شـمار مـى رود
بـه مبارزه بـا ســلطه هاى جـور پرداختـه , این بنیاد سیاسـى دینى همـواره مورد تإكیـد شـیعیان بـوده و آنـان بـا اتكاى بـر آن

 .اند
مــان عهـده دار هــر دو جهــت مـى باشــد, امــام از نظــر شـیعه ٕ در تمامــى . یــك رهــبر سیاســى و پیشـواى دیــنى اســت كــه توا

همـواره مورد , حتى در قبول والیت و امارت از جانب خلفاى وقت اذن و اجازه از امام معصـوم, رفتارهاى سیاسى شیعه
االمامـه : ((امامـت را چنین تعریف مى كنـد, توجه بوده است و شـیخ الطأفه نـیز همگـام بـا سایر فقها و متكلمین شـیعى

 )26)).(ریاسه عامه لشخص من االشخاص فى امور الدین والدنیا
امامـان از دیدگاه . در امـور دیـن و دنیـا, نوعى ریاست و رهبرى عمومى براى یك شـخص است, امامت و حكومت امام

اطاعت از آنان نیز بر مردم الزم . داراى شایستگى زعامت سیاسى و تدبیر امور سیاسى اجتماعى مردم مى باشند, وى
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 .است تا بدین وسیله حكومتشان در جامعه محقق گردد
بـه مولفه هـا و شاخصه هاى نیـاز مردم بـه رهـبرى سیاسى در سطح جامعه اشـاره )) االقتصـاد((شیخ در كتاب كالمـى 

مى كند و با توجه به این كه این نیازها در عصر پس پیامبر نیز استمرار دارد و وجود امام و رهبر منصوب از طرف 
براى امام دو نوع ویژگى و شـرط را قـأل گشـته در هر كدام صفاتى را ضرورى مى , خداوند همچنان ضرورى مى نماید

 :داند
افضــل : احــدهما یجــب ان یكــون االمــام علیهــا مــن حیــث كــان امامــا مثــل كونــه معصــوما; صــفات االمــام علــى ضــربین((

الخلــق و الثــانى یجــب ان یكــون علیهـا لشــىء یرجــع الـى مـا یتــواله مثــل كونــه عالمــا بالسیاسـه و بجمیــع احكــام الشـریعه و 
 )27))(كونه حجه فیها و كونه اشجع الخلق

كه الزم اسـت داراى چنیـن خصـلت هایـى ) نایب پیـامبر(به لحاظ ماهیت امـام بودن , یكى; صفات امام بردو گونه است
بـه لحاظ آن بخـش از امور و كارهـایى اسـت كه امـام , دوم; صـفت عصـمت و برتـرى نسبت بـه سـایر مردم: مثل, باشد

علم : همانند; و به همین جهت بایستى آن صفات را احراز كند) صفات كاربردى(عهده دار و متصدى آن گردیده است 
به سیاست و بر جمیع احكام و قوانین دین عارف بودن و حجت و معیار بودن در احكام و شجاع تـرین افـراد در میان 

 .مردم
صــرف نظــر از هــر (بــه امــام بــه عنــوان جانشــین پیــامبر و مقتــدا بــودن مــى نگــرد , شــیخ طوســى در نــوع اول, بنــابراین

اگـر چـه حكومـتى را در اختیـار نداشـته باشــد و مسـوولیت تـدبیر امـور جامعــه بـه عهـده وى ) مسـوولیتى نسـبت بـه جامعه
امــا نــوع دوم از . قــرار نگرفتــه باشــد كــه ایــن ویژگــى تمــامى پیــامبران الهــى بــراى هــدایت و راهــبرى دیــنى مــردم بــوده اســت

به جنبه كاربردى و زعامت سیاسى امام بستگى دارد و براساس مسوولیت هــا و نقش , صفاتى كه وى در نظر مى گیرد
 .وى بایستى خود را متصف به چنین صفاتى بنماید, هاى سیاسى و اجتماعى كه برعهده رهبر و حاكم جامعه مى باشد

موجب منصـوص , متذكر مـى گــردد كه هرگـاه تمامى ایـن ویژگى هـا در فردى تجمع یافـت, آن گاه پس از بیان صفات
 .بودن به چنین مقامى از جانب خداوند خواهد بود

 
 )ويژگى ھاى امام و رھبر(
 ـ عصمت 1

ایــن صــفت اختصــاص بــه پیــامبران و امامــانى دارد كــه از طــرف خداونــد بــه طــور مشــخص عهــده دار هـدایت و رهــبرى 
 :چنین مى گوید, مردم به سوى طریق سعادت شده اند و شیخ الطأفه در این زمینه

امــام بایســتى نســبت بــه انجــام كارهــاى قبیــح و پلیــد و همچنیــن نســبت بــه اخــالل در انجــام واجبــات از ملكــه عصــمت ((
زیـرا ; همچنـان بـاقى اسـت, نیاز به امام معصوم براى هدایت, فاقد چنین صفتى باشد, چرا كه هرگاه امام; برخوردار باشد

 )28)).(به فردى معصوم براى امامت نیازمند مى باشند, مردم به دلیل خطا پذیرى و عدم عصمتشان
چون به ابدى بودن شریعت و قوانین الهى معتقد است و مصلحت وجودى آن را براى مكلفین تا روز , و از زاویه دیگر

الن تركهـا ((; ضرورى اسـت, حافظ آن باشد,  نیاز به فردى كه بتواند در تمام ازمنه بعد از پیامبر, قیامت ثابت مى داند
اهمـال كارى و رهـا سـازى , زیرا ترك شریعت بـدون نگاهبان) 29(;))بغیر حافظ اهمال لها و تعبد للمكلفین بما الیطیقونه

 .غیر عقالنى محسوب مى شود و نوعى تكلیف تحمیلى بر مردم است از حد طاقت و توان آنها خارج مى باشد
 )شايسته ساالرى(ـ افضلیت و برترى بر ساير مردم  2

فـردى بر مردم حكومت كرده و قأد و , این ویژگى در فرهنگ عمومى مردم بسیار واضح و روشن به نظر مى رسد كه
دیگر صـفاتى را كه در , البته این ویژگى خاصى اسـت كه چـتر آن. امام آنان باشد كه بر سایرین ارجحیت داشته باشد
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شـیخ طوسى ایـن برترى را بـه دو شاخه منشعب . پوشـش خواهد داد, بخش دوم صفات امـام بـه آنهـا پرداخته خواهـد شـد
احدهما یجب ان یكون افضل منهم بمعنى انه اكثر ثوابا عند اهللا تعالى و القسم االخر ــ انـه یجـب ان یكـون : ((مى نماید

واجـد ثواب بیشـتر بـودن در , نوع اول معناى ارجحیت) 30))(افضل منهم بمعنى فى الظاهر ـ فى جمیع ما هو امام فیه
نزد خداوند است و نوع دوم ـ كه واجب است امام نســبت بـه همـه در ظاهر برتـر باشدــ تمـامى مـواردى اسـت كه امامـت 

 .آنها را شامل مى گردد, وى
, بــه ویژگــى هــایى توجــه دارد كــه لزومــا جــزء بایســتگى هــاى نقــش امامــت و رهــبرى بــوده و چــه بســا, شــیخ در وجــه دوم

بلكـه دیگـران كسب ارجحیـت ; صفاتى كه ربطى به این نقش ندارد و امام در آن موارد نه تنها بـر سـایرین برتـرى نداشته
همانند بسیارى از صنایع و حرفه ها كه هیچ ضرورتى ندارد كه امــام بـدآنها مجهـز باشد تا در امـر امامـت و ; كرده اند

و ایــن قاعـــده نهادینــه شــده اى بیــن فرزانگــان و خــردورزان جهــان اســت كــه مقــدم داشــتن . زعامـــت سیاســى موفـــق باشـــد
شـیخ طوسى در پاســخ .  قبیح و ناپسند به شمار مى رود) واجد فضلیت اكثر(بر فاضل ) داراى فضیلت كمتر(مفضول 

عمــرو ) ص(پــس چــرا پیــامبر, كـه اگــر تقــدیم مفضــول بــر فاضـل قبیـح اســت((بــه آنـانى كــه بــه ســخن وى اعــتراض كــرده 
انگـیزه ; مـى گویـد, ))عــاص را بـر بسـیارى از صـحابه مقدم داشت و همچنیـن زیــد را بر جعفــر تـرجیح داد و امثـال اینهـا

هماننــد سیاســت نظــامى و ; بــه جهــت تخصصشـــان در آن مســأل بــوده اســت, تــرجیح اینهــا بــر ســایرین در برخــى امــور
اگـر چه ; بـر سـایرین ارجحیت داشته اند, اینان بـه لحاظ كـار آمدى در امور محولـه بـه خـود, به عبارت دیگـر. جنگى

 )31.(سایرین در برخى خصلت هاى دینى بر این چند نفر مقدم بوده اند
بــه مفهــوم شایســته ســاالرى در جامعــه اســالمى توجــه كـــرده و آن را معیــارى بــراى , شــیخ طوســى در تبییــن ایــن ویژگـــى

استحكام و اتقان نظام تلقى نموده اسـت و لزوم افضـل بودن روسـا و رهبران صـنف ها و حرفه هاى مختلف را متذكـر 
 :به مثال هایى روى مىآورد, شده و در تشریح آن

وجب ان ینصب الفاضل فى العباده الناقصه فى السیاسه اماما لمن كان ـ دونه فـى جمیـع ذلك و المفضـول فى الثواب ((
 )32.))(و العباده اماما لمن كان ـ دونه فى كل ذلك و الیقدم المفضول على الفاضل فیما كان افضل منه فیه

بـر افـرادى كه در , ولى در سیاست ناقص مى باشـد, امامت و رهبرى فردى كـه در عبادت داراى فضل و برتـرى است
ضرورى است و همچنین كسى كه در ثـواب و عبـادت مرتبه , از او پایین تر هستند) عبادت و سیاست(تمام این موارد 

و امامــان . امــام و حــاكم بــر كســانى مــى گــردد كــه در همــه اینهــا از وى فرودســت تــر مــى باشــند, فروتــرى را واجـد اســت
, معصوم در راستاى رهبرى و زعامـت سیاسى و راهبرى نظـام سیاسـى بـه سـوى وضـعیتى مطلـوب و غـایتى سعادت بـار

 .شایستگى بیشترى را حأز مى باشند, نسبت به سایرین
 )دانش سیاسى(ـ علم و دانش  3

, از دیگر مواردى كه رئیس حكومت و دولت اسالمى بایستى واجد آن باشد و بلكه باالتر از سایر شهروندان قرار گیرد
بـه , علم و دانش وى نسبت به دین است تا در سایه این فرهیختگى و دانـش ورزى و با اشراف بـر منـابع و متون دینى

. تعالیم و آموزه هاى الهى در جامعه رنگ تحقق زند و تجسم اسالم و قدرت سیاسى برخاسته از آن را به تصویر بكشد
بـه افضلیت , در ابعاد و شاخه هـاى آن, شیخ الطأفه همچنان كه با تإمل و تعمــق به افضـلیت حاكم و رهـبر مى نگـرد

 :وى در علم و دانش هم نظر كرده و چنین مى گوید
إلن االمام یجب عنـدنا ان یكــون عالمـا بجمیـع مــا نصـب فیـه و جعـل حاكما فیه فالیجوز ان یكـون امر یجب ان یعلـم ((

 )33.))(فالیعلمونه كلهم الن ذلك یودى الى نقص كون االمام عالما بجمیع االحكام
شــیخ اسـتدالل مـى كنــد كــه چـون امــام در نــزد ; در مباحــث اجمـاع و لــزوم وجــود امـام معصـوم در میان اجمـاع كننــدگان
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, واجــد علـم و دانــش وافــر بــه همــه مــواردى اســت كــه وى بـراى حكومــت و اداره امــور جامعــه منصــوب شــده اسـت, شــیعه
منجر به نقـص در , زیرا این مطلب; بنابراین جایز نمى باشد كه علم به امرى واجب باشد و اجماع كنندگان آن را ندانند

اما با كاوش بیشتر به این نكته ; شیخ در این مقام صرفا به لزوم دانش و علم پرداخته است, بنابراین.(*) امام مى شود
مــى رســیم كــه وى معتقــد اســت مــواردى از دانــش بــراى امــام ضــرورى اســت كــه او را در جهــت حكومــت و تــدبیر امــور 

(;))اعلم ان االمام یجـب ان یكـون عالمـا بالسیاسه الـتى امـره و نهیـه منوط بهـا: ((سیاسى جامعه تقویت كند/ اجتماعى 
آگــاه بــودن بــه سیاســتى اســت كــه دســتورات و تصــمیمات وى , یكــى از بایســتگى هــاى امــام و رهــبر حكومــتى; بــدان) 34

 .بدان وابسته است
حیـات اجتمــاعى انسان را در جامعـه فــراهم نمـوده و در دسـترس او قــرار دهــد و علمـى , هنگـامى كـه قــرار باشــد سیاسـت

, بــه انســان هــا آموختــه و در ســایه آن -چــه از نظــر مــادى و چــه معنــوى  -باشــد كــه زیســت مســالمتآمیز در جامعــه را 
امـام و حـاكم جامعــه اسالمى بایسـتى دانشى فـزون تر از ســایرین داشته , مردم به سوى سعادت و نیكبختى حركـت كننـد

باشــد و سیاســتمدار بــه كســى اطــالق مــى شــود كــه واجــد شــناخت بــاالیى از اوضــاع و شــرایط جهــانى بــوده و از رونــد 
 .مطلع باشد, سیاست هاى متنوع كه در جوامع سیاسى مختلف به كار گرفته مى شود

و یا پیوند میان دیـن و سیاسـت ) وحـى(این جاست كه شیخ طوسى در تبیین این ویژگى به حلقه اتصال عقل و شریعت
مـى رســد و سـعى در تحكیـم ایــن مبنـا دارد و علم امـام را صرفا از مجــراى عقــل و بـدون توجـه بـه شـرع مـورد تإییـد قرار 

 :نمى دهد
اذیجـب ان یكـون عالمـا بجمیـع مـا جعـل اهللا , و كونـه عالمـا لیـس ممـا یقتضـیه مجـرد العقـل مــن غـیر اســتناد الـى الشـرع((

الن العقل یجوز ان النكـون متعبدین بشىء من , الحكم فیه دقیقه و جلیله و لیست هذه الصفه مما یقتضـیه مجرد العقـل
 )35))(االحكام

زیـرا عقـل عـدم , موردى نیست كه عقل به تنهایى بتواند لزوم آن را ثابت كنـد, این كه امام بایستى متصف به دانش باشد
این عقـل اسـت كـه دسـتور به تبعیـت از , بعد از آمـدن شریعت, بنـابراین. تعبد و تعهـد بـه احكـام دیـن را تجویزمـى نمایـد

نظـارت ((و )) سیاست رعیت((وى به شاخه هاى این پیوند اشاره كرده و آنها را تحت عنوان . شریعت را صادر مى كند
, با اندكى تإمل و تعمق به دو جانبـه بـودن حقـوق و تكـالیف در عبـارات شـیخ) 36.(مطرح مى سازد)) در مصالح مردم

و بر طبـق آن , مى توان پى برد كه حاكم اسالمى یا امام از طرفى وظیفه دارد قانون الهى را در جامعه به اجرا گذارده
قانون به سیاست گذارى و یا اجراى مفاد قانون بـپردازد و متخلفین را مجـازات و پیروان قانون را مورد تشـویق قرار دهد 

زیرا شایسته رهبران ; در مورد مصالح و منافع مردم نظارت كامل داشته تا چیزى از آنها ضایع نشود, و از طرف دیگر
كسـانى را گــزینش نماینـد كـه در امـر نظـارت و , ایـن اسـت كه در انتصابات و تعییـن مقامـات كشـورى, و روسـاى حكیـم

و هرگــاه بـــر اثـــر مســـامحه و ســـهل انگـــارى فــرد ناصــالح و . بـــه خوبــى از عهـــده آن برآینـــد, والیـــت در منـــاطق مختلـــف
جامعه را به تباهى سوق داده و چنین رهبرى استحقاق سرزنش فرهیختگـان و خردمنـدان , ناكارآمدى بر امور مسلط گردد

شیخ الطأفه وجود ویژگى دانش سیاسى و علم به تدبیر امور سیاسى را صـرفا بـراى امـام و رهبر جامعـه . جامعه را دارد
 ) 37.(واجب مى داند و آن را براى سایر مسوولین ضرورى نمى بیند

 ـ شجاعت 4
امكان مواجهه با بحران هاى داخلى و خارجى را دارد و در , هر جامعه سیاسى با توجه به عرصه و قلمرو حكومت آن

شـاهد تجاوزات بیگانگـان بـه سرزمین خـود مى باشـد و اصـوال مسألى همچون جهاد و دفـاع كـه در اسالم , برخى مواقع
, در نتیجـه. بـر همیـن اسـاس مـى باشـد, مطـرح گردیـده و بخـش عمده اى از فقـه شــیعه را بـه خـود اختصاص داده است
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ضرورى مى نماید كه امام و رهبر نسبت به سایرین از شجاعت و دلیرى بیشترى برخوردار باشـد تـا در برابر حـوادث و 
زیـرا در صـورت فقـدان این صـفت در امـام ; جریانات مختلف مقاومت كرده و دیگران را نیز تحریض بـه اسـتقامت بنمایـد

 .خود را باخته و ملتى را به شكست و هالكت مى كشاند, و حاكم جامعه و اساس ترس در برابر هجوم دشمنان
 )38)).(ویجب ان یكون االمام اشجع رعیته النه فیهم و المنظور الیه((

و شیخ طوسى . زیرا وى در بین آنهاست و مـورد توجـه مى باشد; فرض و الزم است كه امام شجاع ترین مردمش باشد
یدل على ذلك انـه قد اثبت انـه رئیـس علیهم فیمـا یتعلق بجهاد االعـدإ و : ((استدالل مى نماید كه, در تقویت سخن خود

آن كـه ثابـت , دلیـل ایـن مطلب) 39(;))حـرب اهـل البغــى و ذلـك متعلـق بالشجاعه فیجـب ان یكــون اقـواهم حاال فـى ذلـك
رئیــس و رهــبر و فرمانــده مــردم در آنچــه كــه مربــوط بــه جهــاد بــا دشــمنان و جنــگ بــا جریــان هــاى , شــده اســت كــه امــام

ضـرورى است امـام , بنـابراین. مى باشد و این نكته بسـتگى تـامى بـه شـجاعت دارد, سركش در برابر نظام سیاسى است
 . قوىترین مردم باشد و ثبات درونى او در برابر بحران ها بیشتر از دیگران تجلى كند, و رهبر در صفت شجاعت

 حكومت نايب و جانشین امام

, شــرایط زمــانى بــراى حفــظ نظـام اسـالمى و اجــراى قـوانین الهــى كــه شــیخ بــراى اثبــات ضــرورت حكومــت مطــرح مــى كنــد
ید نبـودن وى بـاقى اسـت و مردم همـواره در هـر جامعه و سـرزمینى نیازمنـد , همچنان در عصر غیبـت امام و مبسـوط ال

افــرادى قــدرت سیاســى را در دســت داشـته ,  در ایــن صــورت بایســتى در عصــر غیبــت. دســتگاه قــدرت سیاســى مـى باشــند
از فقـدان آن ارجح مــى , وجود حكومت براى تإمین نظم حداقل و اجراى قانون, باشند و همان طور كه وى قأل شده بود

امــا در ; حــال اگــر چــه در عصــر غیبــت امــام معصــوم وجــود دارد و همگــان از فیــض وجــود وى بهــره مــى گیرنــد. باشــد
این وظیفه را متصـدى گردنـد و به جـز ویژگى , ظاهر باید آنانى كه عارف و آشناى به احكام و قواعد دین مـى باشند

بـا توجه , بـه نظـر نگارنـده. از سایر خصلت هــاى رهـبر سیاسـى جامعـه برخـوردار باشند, هاى خاص امام مثل عصمت
شــاید بــه دلیــل اقــتران عصـر شــیخ بــا عصــر آغــاز غیبــت امــام عصـر و فاصـله , بــه كــاوش و بررســى اى كــه شــده اسـت

شیخ طوسى نیاز چندانى به بحث درباره فقهاى شیعه و حكومتشان نمـى دیده و در همـه موارد , زمانى كوتاه بین آن دو
و غیره را ) 42(و سلطان عـادل) 41(امام و ناظر بین المســلمین) 40(عناوین, مربوط به حكومت و سیاست در جامعه

مطرح مى نماید و صرفا بحـران غیبـت امام معصوم را متوجه مـردم دانسته و آنان را مقصر دانسته كـه با عـدم تمكیـن 
 ) 43.(اسباب غیبت او را فراهم كرده اند و خود نیز بایستى زمینه هاى ظهورش را فراهم نمایند, خود

البتـه بـراى آنـان نیـز . شیخ در برخى مواقع پاره اى از اختیارات امام معصوم را بـه فقهـا وا گذار مى نماید, با وجود این
صورت امكان را مطرح مى نماید كه خود نشان گر عدم اطمینان وى به انجام و اعمال سیاست در زمـان غیبت توسط 

و قد فوضـوا : ((مـى گویـد, شیخ در آن جا كه بحث قضاوت و حكم در عصر غیبـت را مطـرح مـى كنـد. فقها مى باشد
امامان معصوم در مواردى كه خود تمكن از به ) 44(;))ذلك الى فقهإ شیعتهم فى حال الیتمكنون فیه من تولیه بنفوسهم
را بــه فقهــاى شــیعه ) قضــاوت و حكــم نمــودن(ایــن مهــم , عهــده گــرفتن مســوولیت هــا و تصــدى زعامــت مــردم نداشــته انــد

 .تفویض نموده اند
شــیخ نظــرش را بســط داده و اجـراى احكـام را نــیز در ســیطره فقهـا قـرار مــى دهد و آنـان را مكلــف مــى , پیامـد ایــن مطلب

فمـن تمكن من انفـاذ حكم او اصـالح بین : ((به عنـوان مجرى قـوانین الهى وارد عمـل شـوند, سازد كه در صورت امكان
 )45))(الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلك و له بذلك االجر و الثواب

اگــر هــر كــدام از فقهــاى شــیعه امكــان انفــاذ و اجــراى احكــام و یــا اصــالح بیــن مــردم و حــل فصــل مشــكالت و , بنــابراین
بـه عنـوان یـك تكلیف و وظیفه الهى و دینى بایستى بـدان , دعاوى آنان را در خود یافته و خود را بدان عمل توانا دیدنـد

Page 11 of 13علوم سیاسى

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\iran-early\articles-1\34.htm



چـه , ایـن امـر منــوط به تــإمین امنیـت و آســودگى خیـال از ایـن جهـت, كــه البتـه طبـق نظــر عمـوم فقهـاى شــیعه. بپردازنـد
 .براى خود و چه براى مردم مى باشد

اطاعت نكند و توجه به حاكمان جـور نمــوده , و هرگاه فردى از فقهاى عادلى كه این مسوولیت ها را به عهده گرفته اند
 )46.(مرتكب گناه گردیده است, و به فرمان آنان تن در دهد

 
 )حاكم جأير(حكومت نامطلوب 

از آن جــا كــه حكومــت هــا در خاســتگاه خــود متفــاوت از یكدیگرنــد و برخــى برخاســته از خاســتگاهى الهــى و بــر اســاس 
شـیخ طوسى در زمینـه ; بـا تغلـب و زور بـر حكومـت دسـت مى یابند, نصوص دیـنى اسـتقرار مـى یابند و بعضـى دیگـر

حكومــت هــاى نــامطلوب و یاحكومــت حاكمــان جـأر نـیز بــه بحـث پرداختــه و از آنچــه كــه در صــحنه خــارجى و واقعیـت 
وى از این . بیرونى رخ مى دهد نیز سخن به میـان آورده و وظـایف مـردم را در مواجهه بـا آنـان مشخص سـاخته اسـت

یـاد مى ) 49))(أمه الجور((و )) الجور)48(سـلطان ((و ) 47))(المتغلـب على امرالمسلمین((حكومت ها را با عنـاوین 
امــا بـه دلیـل عــادل نبــودن ایـن حكومـت هـا و برخـوردار نبــودن از منشـإ الهــى آنهــا را غــیر مشــروع دانســته و هرگــاه ; كنــد

وى را در ظلـم و سـتم آنـان شریك , فردى از مسلمانان با اراده و اختیار و بدون هیچ پیش شرطى با آنـان همكارى نمایـد
 )50.(مى داند

الینـال ((بــه آیــه , شــیخ الطأفــه در اســتدالل بــر بطــالن حكومـت ظــالمین و آنــانى كـه از ویژگــى عــدالت برخــوردار نیســتند
, مــى بــود) ع(اشــاره كـرده و معتقــد اســت كــه اگــر مقصـود از ایـن آیــه صـرفا فرزنــدان حضـرت ابـراهیم)) عهــدى الظــالمین

مى فرمود و نتیجـه مى گیرد كــه هـر آن كـس كـه معصـوم نباشـد و یا از امام معصـوم )) الینال عهـدى ذرتیك((خداوند 
ظالم محسوب مى گردد و ستمگران حق حكومت كردن بر مــردم , اذن و اجازه درسیطره بر قدرت سیاسى را نداشته باشد

 )51.(را ندارند
آن هــم بــا , وى فقــط در برخــى مــوارد كــه حفـظ دیـن و یــا حفـظ حـدود و ثغـور و مرزهـاى كشــورهاى اســالمى مطـرح اســت

 )52.(همراهى با حكومت جور را تجویز مى نماید, قصد و انگیزه اطاعت از امام معصوم

 :پى نوشت ها
امام در میان اجماع كنندگان وجود دارد و با وجود عالم بودن امام به , زيرا به دلیل اعتقاد شیعه در اجماع -* 

 . مفھومى ندارد, ديگر فقدان علم به احكام در بین مجمعین, احكام دين
 .16ص , )1376, چاپخانه ستاره: قم(, مقدمه كتاب العده فى اصول الفقه, ـ محمد رضا انصارى قمى 1
 .195ص , )بى تا, دارالفكر: بیروت(, شذرات الذھب, ـ ابى الفالح عبد الحى بن العماد الحنبلى 2
و نیز  9;ص , 6ج , )ق.'ه 1391, مكتبه اسماعیلیان: تھران(, روضات الجنات, ـ محمد باقر موسوى خوانسارى 3

 .148ص , )ق.'ه 1381, مطبعه الحیدريه: نجف(, خالصه االقوال, محمد بن ادريس ملقب به عالمه حلى
موسسه : تھران(, ھزاره شیخ طوسى, و نیز على دوانى 135;ص , 5ج ,لسان المیزان, ـ ابن حجر عسقالنى 4

 .17ص , مقاله سیرى در زندگى شیخ طوسى, )1362, انتشارات امیر كبیر
 .40خطبه , فیض االسالم, ـ نھج البالغه 5
مكتبه جامع , االقتصاد الھادى الى طريق الرشاد, ملقب به شیخ طوسى, ـ محمد بن الحسن الطوسى 6

 .183ص , چھلستون
 .183ص , ـ ھمان 7
 .71ص , 1ج, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 8
 .183ص , پیشین, ـ شیخ طوسى االقتصاد الھادى 9

  .183ص , ـ ھمان 10
 .111ص , )رساله الفرق بین النبى و االمام(, الرسأل العشر, ـ شیخ طوسى 11
 .112ص , ـ ھمان 12
 .ـ ھمان 13
 .190ص , پیشین, االقتصاد الھادى, ـ شیخ طوسى 14
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 .194ص , ـ ھمان 15
 .ـ ھمان  16
 .78ص , پیشین, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 17
 .89ص , ـ ھمان 18
 .184ص , پیشین, االقتصاد الھادى, ـ شیخ طوسى 19
 .71ص , 1ج , و تلخیص الشافى 184ص , ـ ھمان 20
 .89و  71ص , 1ج , پیشین, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 21
 .112ص , پیشین, الرسأل العشر, ـ شیخ طوسى 22
 .185ص , 2ج, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 23
 .218ص , پیشین, االقتصاد الھادى, ـ شیخ طوسى 24
 .187ص , ـ ھمان 25
 .103ص , پیشین, ـ شیخ طوسى الرسأل العشر 26
 .189ص , 1ج, پیشین, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 27
 .189ص , پیشین, االقتصاد الھادى, ـ شیخ طوسى 28
 .132ص , 1ج , پیشین, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 29
 .209ص , ـ ھمان 30
 .191ص , پیشین, االقتصاد الھادى, ـ شیخ طوسى 31
 .240ص , 1ج , پیشین, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 32
 .636ص , 2ج, عده االصول, ـ شیخ طوسى 33
 .246ص , 1ج , پیشین, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 34
 .ـ ھمان 34
 .192ص , پیشین, االقتصاد الھادى, ـ شیخ طوسى 35
 .ـ ھمان 36
 .193ص , ـ ھمان 37
 .274ص , 1ج , پیشین, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 38
 .186ص , 7ج , المبسوط, ـ شیخ طوسى 39
 .606و  317ص , النھايه, ـ شیخ طوسى 40
 .267ص , پیشین, االقتصاد و الھادى, ـ شیخ طوسى 41
 .107ص , 1ج , پیشین, تلخیص الشافى, ـ شیخ طوسى 42
 .301ص , پیشین, النھايه, ـ شیخ طوسى 43
 .ـ ھمان 44
 .302ص , ـ ھمان 45
 .204ص , 1ج , پیشین, المبسوط, ـ شیخ طوسى 46
 .261ص , ـ ھمان 47
 .8ص , 2ج , ـ ھمان 48
 .70ص , 2ج , ـ ھمان 49
 .449ص , 1ج, تبیان, ـ شیخ طوسى 50
 .290ص , پیشین, النھايه, ـ شیخ طوسى 51
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