
نظام سازى سیاسى بر اساس تأمین مشروعیت دينى از 
ّد الرى  )قدس سره(منظر سی

 ذبیح اللّه نعیمیان

 3مجلھ آموزه شماره : نبع م

 اشاره

مرحوم سید عبدالحسین الرى در كسوت مجتھد نافذالكلمه اى كه در عصر مشروطه و پس از 
آن، داراى فعالیت ھاى مھم سیاسى ـ نظامى است، از نگارش رساله ھاى سیاسى ـ دينى، 

لزوم ايفاى «وى در اين انديشه ورزى سیاسى، با تكیه بر اصل فراگیر و بنیادين . غفلت نكرد
ـ به عنوان » تأمین مشروعیت دينى«، به دنبال طرح راھبردھايى بود كه »مسؤولیت دينى

، »قانون نگارى«و » تصرّف ھا و تصدّى ھا«بنیاد گفتمان سیاسى شیعه ـ را از دو جھت 
حكومت دولت شريعت و «نوشتار حاضر به بررسى اين راھبردھا با محوريت . عینیت بخشد

 .مى پردازد» حذف دولت سلطنت
 مقدّمه

 دو ساحت در تأمّالت سیاسى دينى. أ

ّالتى بپردازيم كه به طور » انديشھورزى سیاسى دينى«براى فھم فضاى حاكم بر  بايد به بررسى نوع تأم
انديشھورزى سیاسى دينى در دو ساحت و مرحله مطرح مى : مى توان گفت. منطقى مطرح مى شوند

انديشه سیاسى «در يك ساحت و مرحله، انديشھورز سیاسى به فھم مؤلّفه ھاى مربوط به : شود
نظام سازى و تصمیم «مى پردازد و در ساحت و مرحله ديگر، انديشه ھا و مؤلّفه ھاى معطوف به » دينى

را مى كاود و در واقع ساحت و نگاه نخست، خاستگاه جھت دھنده تأمالت مرحله دوم » سازى سیاسى
 . است

با اين تفكیك بر آن ھستیم تا میان اصول ارزشى كه ترسیم كننده حكومت آرمانى اسالمند و اصول ويژه 
ِ سازگار با وضع حاكم است، تفاوت نھیم اصول و مؤلّفه ھاى بنیادين . اى كه مقتضى پیوند انديشه با عمل

ِ فلسفه سیاسى، در جھت عملى »نظام سازى و تصمیم سازى«در ساحت  ، امورى اند كه انديشھورز
ساختن اصول بنیادين مورد نظر خود به كار مى گیرد و ممكن است ھر يك از آن ھا در بستر زمانى 

ّى طرح شوند و در وضع زمانى ديگر، تغییر يابند ّا در ھر زمان، نزديك ترين شكل ممكن به ارزش ; خاص ام
 .ھاى اسالمى بايد مورد عمل قرار گیرد

، دو مؤلّفه و اصل بنیادين در انديشه ھاى عالمان دينى »انديشه سیاسى دينى«به ھر حال، در ساحت 
ّل معطوف به  نظام سازى و تصمیم سازى «مى بینیم كه فروع آن در مقام عمل سیاسى و تأم

ّت «اصل : اين دو مؤلّفه عبارتند از. به صورت ھاى گوناگون تجلّى يافته اند» سیاسى لزوم تأمین مشروعی
ّت«دامنه بحث حاضر، به مسأله اصل . »لزوم ايفاى مسئولیت«و اصل » الھى در » لزوم تأمین مشروعی

ّد عبدالحسین الرى   .محدود مى شود) ق1342ـ1264(انديشه مرحوم سی

ّت. ب  رھیافت ھا در مبناى تأمین مشروعی

. در ابتدا الزم است واژه مشروعیت را كه از مفاھیم كلیدى پژوھش حاضر است، به اختصار توضیح دھیم
ّت(Legitimacyواژه  بر  1.در متون انگلیسى، از ريشه التین به معناى قانون گرفته شده است) مشروعی

ّت در علم سیاست به معناى قانونى بودن يا طبق قانون بودن  اين اساس، گاه گفته مى شود مشروعی
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چنان كه سیسرو، اين واژه را ; است و در گذشته در اروپاى سده میانه نیز به ھمین معنا به كار مى رفت
ّتى، اصول . براى بیان قانونى بودن قدرت به كار برد ّت در اشاره به روش ھاى سن بعدھا واژه مشروعی

ّتھا به كار برده شد پس از آن ھم مرحله اى فرا رسید كه عنصر رضايت به . قانون اساسى و انطباق با سن
 2.معناى آن افزوده، و رضايت، پايه و اساس فرمانروايى مشروع دانسته شد

ُق قانونى  بر اساس برخى ديدگاه ھا در فضاى امروزين، حكومتى مشروع دانسته مى شود كه از طُر
به قدرت رسیده و يا به شكلى از ملّت كسب قدرت كرده باشد و ادامه حكومتش ) طبق قانون ھر نظام(

 3.مورد تأيید قرار گیرد

ّت سیاسى  در (در ديدگاه اصیل اسالمى، به ويژه در انديشه شیعى، خداوند، يگانه منبع ذاتى مشروعی
ّى و قانون گذارى ّت بالذات، ) دو قلمرو تصد ّت بالعرضى مى بايد از اين منبع مشروعی است و ھر مشروعی

ّت كند ّت است; كسب مشروعی ّت و قانونی ّت، اعتبار، مشروعی  .وگرنه فاقد حقّانی

از سوى ديگر، تأمل در گرايش ھاى گوناگون براى ارائه مبانى مختلف ممكن است باعث اين مغالطه شود 
ّت، در عرف فلسفه سیاسى بر اساس ھر يك از اين مبانى تغییر خواھد يافت به ; كه معناى مشروعی

ّت، اين مغالطه را دامن مى زنند  ;ويژه كه بسیارى از تعريف ھا از مشروعی

ّت به يك معنا گرفته اند ّت را با رأى اكثري روشن است كه اگر چنین بود، ديگر به . چنان كه گاه مشروعی
ّت به دست مى آورد يا نه؟ اين يك  ّتش را با رأى اكثري ھیچ وجه قابل بحث نبود كه آيا حكومت، مشروعی

ّت، مشروع است«معادله مفھومى، حمل اولى يا قضیه اى توتولوژيك بود كه  حكومت، «يا » حكومت اكثري
 .»طبق قرارداد اجتماعى، مشروع است

ّت . فقط در يك صورت مى توانیم از اين مغالطه بیرون رويم ّت مشروعی ّه كنیم واقعی راه آن اين است كه توج
ّ است. چه چیزى است ّت، عبارت از مسأله حق ّت مسأله مشروعی ّل دقیق نشان مى دھد كه واقعی ; تأم

چه چیزى تعیین كننده قدرت مشروع يا . يعنى چه حكومت و چه اشخاصى حقّ حكم راندن دارند
ّه اين مسأله نبايد با مسأله  بايد از چرا شھروندان «جانشینى مشروع در صندلى قدرت است؟ البت

ّت با مسأله حق، بى . ، يكى دانسته شود»حكومتى پیروى كنند ممكن است يكى بودن مسأله مشروعی
ولى چنین ترديدى مانع از آن نخواھد بود كه مسأله حق از مباحث فلسفه سیاسى ; دلیل شمرده شود

ّ نیست، پس چه  ّت، مسأله حق خارج شود و آن گاه در اين فرض بايد پاسخ داد كه اگر مسأله مشروعی
ّ حكم راندن است ّت، حق ّت خواھد بود؟ خالصه آن كه مقصود از مشروعی ; مسأله ديگرى مسأله مشروعی

ھرچند در واقع فقط يك پاسخ درست ; ولى پاسخ اين پرسش بر اساس مبانى گوناگون تفاوت مى يابد
 4.است

ّت دينى«اصل . 1  »انديشه سیاسى«در ساحت » لزوم تأمین مشروعی

ّد عبدالحسین الرى در مرحله و ساحت  ، از يك سو دغدغه تأمین »انديشه سیاسى دينى«مرحوم سی
ّت دينى«اصل  را دارد و از سوى ديگر، به دنبال آن است كه دريابد در مقام عمل » لزوم تأمین مشروعی

ّت مى تواند تأمین شود  .چه میزان از مشروعی

ّف ھاى حكومتى، به اذن مستقیم يا با  ً بر اين باور است كه تصر وى بر اساس آموزه ھاى شیعى، عمیقا
ّت دينى«واسطه الھى نیازمند است و بدون  ال آن ھا »تأمین مشروعی ّ ّف ھاى سالطین و عم ، تمام تصر

 .او اين امر را از زوايا و بیان ھاى گوناگون پى مى گیرد. غاصبانه خواھد بود

 باور شیعه به امامت منصوب الھى. أ

ّت دينى«اساس باور وى بر ضرورت پايبندى به اصل  ، به باور مذھب شیعه به »لزوم تأمین مشروعی
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ّت و جماعت ; جايگاه انتصابى امامت بستگى دارد ّ سده ھاى متمادى، از اھل سن امرى كه شیعه را طى
 :متفاوت كرده و نمايانده است

ّه در امور دين و دنیا به طريق خالفت از پیغمبر و فرقى نیست میان پیغمبر و ... امامت، رياستى است عام
بلى تفاوت و فرق ايشان در ترتیب و ترتّب و شرافت است، نه رتبه و مرتبه . امام در مرتبه و رتبه و منزلت

 .5ھم چنان كه الزم است، نصب نبى; مذھب شیعه آن است كه بر خدا الزم است نصب امام. و منزلت

ّت يابى دينى، در غیبت نیز امرى بايسته و رجوع به  امرى ضرورى » نواب عام«از نظر وى، لزوم مشروعی
 .است كه در ادامه به آن خواھیم پرداخت

 »سلطنت و واليت«نیابت انحصارى فقیه در . ب

واليت فقیه در انديشه شیعه، استمرار طبیعى واليت الھى است و مرحوم الرى نیز بر اين اساس به 
انديشھورزى مى پردازد و بر مبناى اين باور ارتكازى شیعیان، به نھاد حكومت و سیاست مى نگرد كه 

ّى غیر فقیه جامع الشرايط و دست كم بى اذن ايشان نامشروع است  .تصد

از سوى ديگر، مرحوم الرى واليت فقیه را در سطحى بسیار گسترده قائل بوده و اين مطلب را در تعلیقات 
ّ بحث كرده و ھمه شؤون اجتماعى ـ سیاسى واليت امامان مكاسبخود بر   به طور مشروح و مستدل

چنان كه ذيل بحث از روايات مربوط به واليت فقیه ; 6معصوم را براى فقیه جامع الشرائط قائل بوده است
 :مى فرمايد

ً االّ ما خرج  فتبین ممّا ذكرنا قیام الفقیه مقام االمام فى كلّ ما له من السلطنة والوالية عموما
ً در تمام مواردى كه امام; كالخصائص... بالدلیل  علیه (از آن چه ذكر كرديم، روشن شد كه فقیه عموما
مانند امور ... سلطنت و واليت دارد، قائم مقام ايشان است، جز آن چه با دلیل خارج شده است ) السالم

 7.اختصاصى امام

ّاب عام  ّى و گسترده اين باور را مى پروراند كه اختیارات نو ّد عبدالحسین الرى به گونه اى جد مرحوم سی
ّ اختیارات امامان معصوم و » واليت«، »سلطنت«است و از سوى ديگر، تعبیر ) علیھم السالم(در حد

وى ضمن بحث از اثبات واليت فقیه و . را در اين جھت به صورت تعابیرى مترادف به كار مى گیرد» خالفت«
ّت اثبات و ترسیم واليت پیامبر ك به روايات مربوط، كیفی ّ علیھم (، امامان معصوم)صلى هللا علیه وآله(تمس

 :و سرانجام واليت فقیه را چنین تبیین مى كند) السالم

را اثبات كرد و ) صلى هللا علیه وآله(از آن جھت كه خداوند، قدرت و سلطنت دارد مى توان واليت پیامبر
ا ; فرقى بین واليت و سلطنت خدا و پیامبر نیست، مگر آن كه سلطنت خدا استقاللى و باالصاله است ّ ام

ّبع و استقبالى از سوى خدا است در خالفت ) علیھم السالم(ھمچنین منصب امامان. سلطنت پیامبر بالت
و واليت مطلقه، ھمانند پیامبر در تمامى شؤون سلطنت و واليت است و فرقى ھم بین واليت و سلطنت 

ّه نیست، مگر آن كه سلطنت پیامبر بدون واسطه است ولى سلطنت امام با واسطه پیامبر ; پیامبر و ائم
ھمچنین منصب فقیه در خالفت و واليت مطلقه ھمانند امامان است در تمامى موارد سلطنت و . است

ّلى با يك واسطه است و فقیه با دو  واليت، و فرقى بین سلطنت فقیه و امام نیست، مگر اين كه او
ّه فقھا دارند، يك منصب مطلقه عام است; واسطه  .8...از اين رو منصبى كه پیامبر و ائم

 :مى داند) علیھم السالم(وى ريشه اين باور شیعه را تصريح بر جانشینى ايشان از سوى امامان معصوم

بنابراين، ھیچ اجمال و اشكالى نیست در اين كه سلطنت مطلقه اى كه براى امامان از جانب پیامبر
با نص آن حضرت بر جانشینى آنان ثابت است، ھمان سلطنت براى فقیه از سوى )صلى هللا علیه وآله(

 .9با تصريح آنان بر جانشینى فقھا از سوى آنان ثابت است) علیھم السالم(امامان
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ّت الھى«باور شیعه به لزوم  كه در نقل قول مرحوم الرى از  10، چنان رنگى ارتكازى دارد»تأمین مشروعی
میرزاى شیرازى نیز به شكلى بسیار عادى، و در چاره انديشى براى مشكالت اقتصادى جامعه عصر 

 .قاجار انعكاس يافته است

استعمال مطعومات و مشروبات و ملبوسات و «مرحوم الرى، ضمن پاسخ به پرسشى مربوط به 
، افزون بر پاسخ خود، به پاسخ مطبوع مرحوم میرزاى شیرازى نیز »مصنوعات مجلوبه از بالد خارجه

ّه بر عھده فقیھان است  :11استناد مى كند كه در خالل آن تصريح شده كه امور عام

ّاب عام آن چه بر او و شايسته از او است، خواھد كرد و چگونه نكند و حال آن كه  ّه ملّت كنايه از نو البت
ّل اللّه فرجه ـ منصوب بر اين امر امور عامه و حافظ دين و دنیاى رعاياى آن  ّ عصر ـ عج خود را از جانب ولى

ّه ... جناب و مسؤول از حال ايشان مى داند و  آن چه در اين مقام مورد اين تكلیف است، غیر از احكام كلّی
ّه  كه عالم و عامى و مجتھد و مقلّد در آن ... است كه وظیفه عالم است الغیر، و غیر از موضوعات شخصی

 12.»يكسانند كه ھر يكى از مكلّفین اگر علمى يا طريقى دارد، به آن عمل مى كند

ّه را با صراحت غیر از شأن فتوا در  ّھى در بیان او وجود دارد كه وظیفه واليت در امور عام نكته جالب توج
ّه« ّه«و غیر از صادر كردن حكم در » احكام كلّی ّفى مى كند و روشن است كه »موضوعات شخصی ، معر

 .مرحوم الرى نیز اين بیان مرحوم میرزاى شیرازى را به صورت مطلب مورد پذيرش خود نقل كرده است

ّد عبدالحسین الرى از  ، گستردگى »واليت مطلقه فقیه«چنان كه روشن شد، مقصود مرحوم سی
ّتى جامعه است و اين وظايف فقیه از نظر او در  ّف فقیه در امور حكومتى و مديري اختیارات و دامنه حقّ تصر

 :دو حوزه قرار دارد

ّى )علیھم السالم(و امامان) صلى هللا علیه وآله(تمام مسؤولیت ھاى حكومتى پیامبر. 1 ، مگر امور خاص
 .كه با نص خارج شده است

ّف در آن ھا مختص فقیه است. 2 ّ تصر ّى ندارد، حق ّى خاص 13.تمام وظايفى كه متصد
 

ّه در اداره حكومت  اب عام در عصر غیبت، نیابت عام ّ بر اين اساس، مرحوم الرى بر اين اعتقاد است كه نو
 .دارند

 شناسايى دولت و ناسودمندى خواست مردم. ج

رايط است ّ ّت از آنِ فقیه جامع الش حال اين پرسش پیش . در قسمت پیشین روشن شد كه حقّ حاكمی
ّى آن فقیه نیست، تأثیرى دارد و مى  روى ما است كه آيا خواست مردم در شناسايى دولتى كه متصد

ّت بر قامت چنین دولتى بپوشاند  .تواند لباس مشروعی

ّن مى داند و بر اين اساس، جايى  ّت را باور اھل تسن مرحوم الرى، تأثیر داشتن خواست مردم در مشروعی
ّت دھى مردم به حاكمان   :نمى بیند) چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت امام(براى مشروعی

ّیان آن است كه بر خدا الزم نیست نصب امام ّت الزم است نصب امام و تعیین ; و مذھب سن بلكه بر رعی
ّت خدا بر خلق خواھد بود در نزد ايشان; خلیفه ّت نصب كنند، او امام و حج  14.پس ھر كس كه رعی

ّالیت اجتماعى سیاسى مؤمنان در جامعه اسالمى  ّت يابى فع ّت و شرط مشروعی مرحوم الرى، به كیفی
 :نیز مى پردازد و نقش اذن فقیه را در اين امر برجسته مى داند

ّم و نافذالحكم است و كسى را حقّ مخالفت و معارضه در آن  حاكم شرع، حقّ بر تمام انام دارد و مقد
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ّه در صورت اذن و رخصت،  ّه امور حسبی ّا وظیفه عدول مؤمنین و ساير مسلمین در كلی ً، و ام نیست شرعا
 15.با عدم حضور حاكم شرع است به اين معنا كه در طول حاكم ھستند نه در عرض

ّاب عام، امرى است كه مرحوم الرى به آن  از سوى ديگر، لزوم رجوع ھمه آحاد مردم و در تمام امور به نو
ً اعتقاد داشته و در شكل ھاى گوناگونى در صدد اجراى آن است و طبیعى است كه ھمین نكته  عمیقا
ّف و قانون گذارى  ُعد تصر ّت حكومت ھا، سالطین، حاكمان و عوامل آن ھا، در دو ب مبناى عدم مشروعی

 :خواھد بود

ّابه العام فى كلّ حالل و حرام و استیذان و  ان ظاھر االخبار و االعتبار ارجاعھم العوام الى نو
ولیس «فانّ من جدّ وجد . استعالم كما علیه سیرة الروات فى االجازة االستجارة فى الروايات

و «، 17»والذين جاھدوا فینا لنھدينھم سبلنا«، 16»لالنسان اال ما سعى و ان سعیه سوف يرى
و ضابط كلّى و جامع علمى و عملى شرايط ملّى  18،»ان اللّه مع الذين اتقوا و الذين ھم محسنون

ً لنفسه «: فعلى قوله فى تفسیر العسكرىو فقد موانع  : اى(فاما من كان من الفقھاء صائنا
ً لدينه )من المعاصى ّر و التبديل: اى(، حافظا ً ألمر مواله فللعوام ) من التغی ً لھواه مطیعا مخالفا

 19;»أن يقلدوه، ذلك اليكون إال بعض فقھاء الشیعة ال جمیعھم، الحديث

ّت پوشد كه بر اذن  بنابراين، بر اساس اين باور شیعى، خواست مردم ھنگامى مى تواند لباس مشروعی
ّكى باشد ّاب عام امام مت ّى ; امام يا نو ّا خواست مردم نمى تواند به صورتى اصیل و تمام العله يا حت ام

ّت آفرين باشد و فقط مى تواند به صورت شرط عملى و نه نظرى براى برقرارى  جزءالعله مشروعی
ّت  ّت اجتماعى، سطح مسؤولی ّت الھى نقش آفرينى كند و بر اين اساس مى تواند با ايجاد مقبولی حاكمی

ّت بخشد ّت استقاللى مردم و تفويض آن به ; فقیھان را ارتقا و درجات عالى آن را عینی ّ حاكمی ّر حق ّا تصو ام
ّن سازگارى دارد امرى كه ريشه ; فرد يا افراد خاص، يگانه باورى است كه با مبانى انديشه ھاى اھل تسن

 .اختالف شیعه با آنان است

ّت دينى«. 2  » نظام سازى سیاسى«بنیاد ; »تأمین مشروعی

ّف«اصل . أ ّت تصر  »تصحیح مشروعی

ّت دينى«مرحوم الرى در جھت عمل به اصل  ـ كه سخت آن را باور دارد و بر اساس » لزوم تأمین مشروعی
ّت موضع  ّ ھمكارى با دستگاه غاصب و ستم پیشه حاكم، به طور گسترده بحث كرده، و به شد آن، ضد

ّال «در اين جھت وى به دنبال . گرفته است ـ به دنبال برپايى حكومت اسالمى است تصحیح فع
ّى ّف و تصد ّت تصر  .است» مشروعی

ّه پردازى مرحوم »نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«مؤلّفه تأثیرگذارى كه در مرحله  ، زير بناى نظري
ّت اجرا  الرى شمرده مى شود، اين است كه بر اساس وضع حاكم بر زمان و مكان، چه ساختارى قابلی

لزوم «و از جمله فروع اصل » انديشه سیاسى دينى«دارد و تا چه اندازه مى تواند لوازم اصول حاكم بر 
ّت ّد الرى راھبردھاى عملى گوناگونى را در اين . را عینیت بخشد» تأمین مشروعی بر اين اساس، سی

 .زمینه ارائه مى دھد كه به طور عمده رھیافت ھاى درجه دوم ھستند

ِ وى ـ كه بر خالف كسى چون شیخ فضل هللا به آن نیز . 1 اصلى ترين راھبرد نظرى و عملى موردِ پذيرش
ّى فائقه » حكومت دولت شريعت و حذف دولت سلطنت«پرداخته است ـ راھبرد  است و مراد از آن تصد

اما او تحقّق عمیق و گسترده ; امور مملكتى به وسیله فقیھان و كنار گذاشتن نظام سلطنت مى باشد
 20قانون مشروطه مشروعهآن را در زمان خويش عملى نمى ديده است، ولى گذشته از عنوان رساله 

 21.را براى نظام مورد نظر خود به كار مى گیرد» مشروطه مشروعه«چندين بار تعبیر 

چنان كه مى تواند با نظام ; ناگفته نماند كه اين رھیافت مى تواند به صورت ھاى گوناگونى طرح شود
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در نظام جمھورى اسالمى، رياست فائقه فقیه به عناصر سه گانه اى . پارلمانى يا رياستى تركیب شود
تعلّق گرفته است كه در جايگاه قواى سه گانه مطرح ھستند و اين قواى سه گانه، نخست به صورت 

ّتى به صورت نظام رياستى  ھمان گونه ; پیش بینى شدند) نه پارلمانى(نظام نیمه رياستى و پس از مد
ّ فقیه است بر اين اساس، . كه مجمع تشخیص مصلحت نیز بازوى رسمى براى ارائه مشورت به ولى

ّ فقیه قرار دارد، در مراتب میانى ساختار خود  ھرچند در رأس ھرم قدرت در جمھورى اسالمى ايران، ولى
ّد الرى، رياست فائقه و واليت مطلقه فقیه را ; با برخى نظام ھاى ديگر تركیب شده است حال آن كه سی

ولى به اين صورت كه ساير اجزاى ساختار حكومت تحت ; براى مجلسى مشورتى در نظر گرفته است
احى كرده است. فرمان وى ھستند ّ ّ فقیه را به صورتى بسیط طر تفصیل ديدگاه الرى را در . او نظام ولى

 .مباحث بعدى ارائه خواھیم داد

نامید، حالتى » حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت«راھبرد بعدى وى كه مى توان آن را راھبرد . 2
طرح اين رھیافت، در . درجه دوم دارد و ويژه وضعى است كه رياست فائقه فقیه نمى تواند عملى شود

آثار نوشتارى او چندان جايى ندارد و به جاى آن، عمل سیاسى اش نشانه اى بر پذيرش اين رھیافت 
ّد الرى به طرح رھیافت نخست مى پردازد، دعواى ; است چنان كه مى بینیم، ھمان زمانى كه سی

مشروعه خواھى و مشروطه خواھى در اوج خود بوده است و وى با گردآورى سپاھى انبوه و ورود در 
او : بنابراين مى توان گفت; عرصه ستیز با نظام قاجار، خويش را در زمره مشروطه خواھان جاى مى دھد

ّل خود شايد مى خواسته است آرمان گرايى متبلور در گفتمان ثابت شیعى  به رغم طرح رھیافت درجه او
ّت، به فراموشى سپرده نشود و به سبب عملى نديدن آن به  از سطوح » قدر مقدورى«در مورد مشروعی

ّت الھى« ّت يابد و او نیز از آن » تأمین مشروعی بسنده كرده است كه قرار بود در نظام مشروطه، عینی
 .حمايت عملى كرد

مرحوم الرى پیش از مشروطه و در دوره چیرگى سلطنت، رھیافت سیاسى ويژه ديگرى را كه مى . 3
ّت » مبارزه منفى«توان از جھتى آن را  ّه به عدم مشروعی دانست، در پیش گرفته است و در سايه توج

ّت تحريم مى كند مى توان اين راھبرد را . نظام حاكم، ھمكارى با نظام غاصب و ستم پیشه را به شد
» دولت در دولت«نامید كه عمالً استمرار راھبرد » تحريم ھمكارى با دستگاه ستمكار و غاصب«سیاست 

علیھم (و غصب منصب امامت، امامان شیعه» خالفت«راھبردى كه از دوران تأسیس ; به شمار مى رفت
 .پیروان خود را به آن راھنمايى كرده بودند) السالم

شايان ذكر است به رغم طرح رھیافت اخیر، لزوم مراجعه مشورت خواھانه سالطین و كارگزاران حكومتى 
به تعبیر ديگر، حرمت ھمكارى با حكومت ھا، مانع از . امرى نیست كه از ديدگاه مرحوم الرى پنھان بماند

ّد عناوين، موضوع آن ھا و مكلّفان در اين ساحت، مانع از طرح شبھه  ّه به تعد وظیفه آن ھا نیست و توج
» دولت در دولت«به تعبیر ديگر اين امر شأنى از شؤون راھبرد . بیھودگى در طرح وظیفه دولت ھا است

 .مى باشد

ّت حاكم با زمان، يكى از  ّد الرى در مقام عمل سیاسى در دوره ھاى مختلف، متناسب با وضعی سی
 . رھیافت ھاى گوناگون مذكور را برمى گزيده است

ّل و سوم ـ البته در اين بحث  در بحث حاضر، فقط به محورھاى عمده انديشھورزى او درباره راھبرد او
چرا كه رھیافت دوم ; تفصیلى، به جاى ترتیب رتبى فوق، بر اساس ترتیب تاريخى به آن ھا ـ مى پردازيم

مطرح شود، در نوشته ھاى آن بزرگوار مورد بحث قرار نگرفته است » اذن فقیه«كه مى توانست در قالب 
ّد الرى احتماال  و چه بسا حمايت او از نظام مشروطه حاكم در قالب اين راھبرد بتواند تحلیل شود و سی

، براى مشروع سازى حمايت از نظام مشروطه را داشته باشد تا »اذن فقیه«بايد راھبردى نظرى مانند 
 .بتواند از چنین نظامى حمايت كند

 »دولت در دولت«راھبرد . 1

 تحريم ھمكارى با دستگاه ستمكار. 1ـ1
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ّت رفتار آدمیان چنان گسترده است كه وى ده سال پیش از مشروطه، با نگاشتن  آيات دغدغه مشروعی
ّف ھاى ظالمانه و غاصبانه سالطین 22الظالمین ، ستم سوزانه بر رفتارھاى ظالمانه كه از جمله آن ھا تصر

او در اين كتاب تحت عنوان  23.جور است، تاخته و در عمل وارد مبارزه ھمه جانبه با مظاھر استبداد شد
به تحريم ھمه جانبه حكومت ھاى استبدادى و جائر پرداخته و ھرگونه » حرمت مطلقه معاونت ظالم«

ّفى كرده است به تعبیر ديگر، در زمان . ھمكارى مؤمنان با دستگاه آنان را در تمام زمینه ھا نامشروع معر
خويش شیوه مبارزه منفى با حكومت ھاى استبدادى را واجب شمرده، و دغدغه مذكور در تعلیقات وى 

 24. نیز به گونه اى ديگر تجلّى يافته استمكاسببر 

، امرى است كه باعث شده كسى مانند مرحوم آيت اللّه »ظلم ستیزى او به ويژه با دولتیان«اين گونه 
من فكر مى كردم كه «على اكبر فال اسیرى مبارز نامدار فارس، چنین مقايسه اى داشته باشد كه 

ّا مى بینیم كه آقا ; خودم تندروتر ھستم ّد عبدالحسین الرى(ام ھمه منابع، بر . از من جلوتر است) سی
ً با دولتیان تأكید دارند ّد  25.»ظلم ستیزى او خصوصا ّد اعظم بستكى كه بعدھا در جناح مخالف سی محم

ّد، مى نويسد  :قرار گرفت، درباره نامشروع بودنِ حاكمان از ديدگاه سی

ّال دولت و حكّام ديوانى اعتنايى نداشت و آن ھا را اھل ظلمه مى دانست 26.به عم
 

ّد الرى در عرصه ھاى گوناگون است و از جمله آن ھا،  ّه سی گذشته از مصاديق گوناگون ظلم كه مورد توج
مواردى است كه به ستم ھاى حكومتى بازمى گردد و در رساله مذكور به طور خاص به پاسخگويى آن 

ّه شده، وى به شبھه اطالق روايت ھايى مى پردازد كه به لزوم اطاعت سلطان اشاره دارند  .توج

او ضمن اشاره به برخى از اين روايت ھا و تبیین پاسخ ھاى فقھى در برابر چنین شبھه اى، به اين پاسخ 
ّه دارد كه چنین شبھه اى با  تخصیص و تقیید نمودنِ سلطان به سلطان عادل كه پیغمبر و امام «نیز توج

ّه از عموم و اطالقش ّه و نقلی ّ است»27بوده باشد، به واسطه صوارف عقلی ّه مطالعه ديگر ; ، قابل حل البت
ّد » سلطان عادل«آثار ايشان روشن مى كند كه  ّاب عام«در نگاه سی را نیز در برمى گیرد و بر اين » نو

ّت دينى«اساس،   .امرى است كه از ديدگاه او بايد رعايت شود» لزوم تأمین مشروعی

علیھم (طرح ريزى شده كه از ديدگاه مذھب شیعه و امامان» دولت در دولت«اين رويكرد، بر اساس نظام 
ّت نداشته و )السالم ، يكى از بھترين الگوھاى عملى براى وضعى مناسب است كه نظام حاكم مشروعی

 . امكان تغییر آن نیز نیست

ّالً شیعیان بايد تا جايى كه مى  ّد الرى به اين مباحث مى پردازد كه او بر اساس اين راھبرد، مرحوم سی
ً مشاركت در ستمگرى متولّیان حكومت، امرى . توانند از مراجعه به دستگاه غاصب و ستمگر بپرھیزند ثانیا

ّيان حكومتى اشاره مى كند ً به نامشروع بودن اغلب اموال متصد چنان كه در ; نامشروع است، و ثالثا
ان مشھود و معھود«پاسخ به استفتايى درباره  ّ  :مى آورد كه» حكم اموال و امالك اين مستبد

ِ واال مقام، اموال و امالك اين ظالّم و اقوام، تمام غصب و عدوان  ّه اسالم ّالً كه به قواعد و قوانین عدلی او
 28.است... و 

اين تعبیر وى ھرچند در فضاى عصر مشروطه و تالش براى ايجاد نظام جديدى است، مى رساند كه در 
 .عصر پیش از آن نیز با چنین ديدى به حكومت مى نگريسته اند

 لزوم مراجعه مشورت خواھانه سالطین به عالمان. 1ـ2

ّف ھاى آنان، و به رغم باور به نظام  مرحوم الرى، به رغم نامشروع دانستن حكومت ھاى متداول و تصر
به صورت انعكاسى از باور شیعه، به تفصیل به تبیین وظیفه اى مى پردازد كه بر دوش » دولت در دولت«

بدين سبب يكى از ابعادى كه مرحوم الرى به آن مى پردازد و ; حكومت ھاى نامشروع سنگینى مى كند
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ّت دينى«در واقع، جنبه اى عملى از اصل  است، لزوم مشورت خواھى حكومت ھا » لزوم تأمین مشروعی
ه و تأكید » شوراى ملّت«به تعبیر ديگر، وى لزوم رجوع به . از عالمان است ّ ّى مورد توج را به صورت جد

قرار داده است و اين نكته را اگر در فضاى عدم قدرت و تمكّن فقیھان از به دست گرفتن حكومت در نظر 
اقلى براى برپايى حكومت مشروع شیعه در اين دوره برشمرد ّ ھمان گونه ; بگیريم، مى توان آن را طرح حد

ّى مى توان گفت ُعدى از الگوى : كه حت  .است» دولت در دولت«اين طرح، ب

بر اساس باور شیعه، اصلى ترين وظیفه سالطین جور، دست شستن از حكومت و بازگرداندن زمام آن به 
ا در وضعى كه آنان اين واجب را انجام نمى دھند، وظیفه ; اھل آن يا رخصت خواھى از ايشان است ّ ام

از اين روى، مرحوم الرى مسأله وجوب مراجعه مشورت خواھانه ; ديگرى بر گردن آنان سنگینى مى كند
 .از سوى سالطین به محضر عالمان را به طور گسترده بررسى مى كند

ّى مى داند كه سقوط و زوال بسیارى از حكومت  ّت آنان را چنان جد وى ضرورت مراجعه به عالمان و محوري
ّت دينى«ھا را به عدم پايبندى حكومت ھا و سالطین آن ھا به  و عدم پايبندى آنان به اصل » مشروعی

ّاب عام برمى گرداند ّ توفیق بسیارى از سلسله ھاى حكومتى را بر اين ; مراجعه به نو ھمان گونه كه سر
ّه مى گويد  :اساس تصوير مى كند، به طور نمونه درباره توفیق سلطنت صفوي

و چنان چه از بركات فیوضات علمى و عملى علماى ملّى و شوراى حكمت آراى عقلى، آثار انتصار كلّى و 
ّت و امان و مشمون به حكمت  ّ سالطین صفوى دارالسلطنه اصفھان تاكنون مأمون به امنی اقتدار ولى

ّ از حدثان  ّات شأن فوق شأن و دوام ملكت و سلطان الى آخر زمان، برخالف ساير بلدان مملو لقمان و ترقی
  29.و نقصان و حرمان

ّن ھاى غیر دينى را كه  ّ توفیق بسیارى از حكومت ھا و تمد ّه وى در اين جھت ناگزير است تا سر البت
غايت نھايى اين مرحله از انديشه سازى او، جا . چنین امرى براى آنان مطرح نیست، نیز تبیین كند

ّاب عام است  :انداختن لزوم رجوع به نو

تمام مفاسد عالم و بى اعتدالى امم و اختالل نظم و حكم و زوال نعم به نقم و وجود به عدم از بدأ آدم تا 
خاتم و از صدر اسالم تا يوم القیام نبوده و نخواھد بود، مگر به واسطه مخالفت حكم و شوراى ملّت و 

و كسى محروم و معدوم از اين مقام معلوم و غنم مغتوم غنیمت رياست و نعمت . ... كفران نعمت
سلطنت و خالفت نشده و نمى شود، مگر به واسطه شوم مشؤوم و ستم مسمومِ كفران اين نعمت و 

، چنان چه انقراض دولت و زوال سلطنت ششصد ساله بعد از آن نشد و نمى شود از ...مخالفت ملّت و 
ّت در اخفاى امامت و اطفاى نور ھدايت به طول ھجرت و غیبت حضرت  ايشان تاكنون، مگر بعد از جفاى ام

ّه از بركات  ّت عجل هللا تعالى فرجه و شورا و مشورت خواجه ملّت، و ھمچنین دوام سلطنت صفوي حج
ّت مديد پانصد سال ّه امامیه در مد ّت سلطنت شاه ... علماى ملّیه و ترويج مذھب عدلی چنان چه دوام مد

ً در اوايل سلطنت  ُسن عقیدت به اھل شريعت، خصوصا چنان چه سلطنت ... شھید نبود، مگر از ح
گرفتار و صغار و انكسار نشد و نمى شد، مگر به واسطه ... ھندوستان و جثه و زنگبار با دوام استمرار 

ّار  به محض احداث قانون مزخرف ... و ھمچنین دولت فرانسه .... و رفع آثار ملّت و شعار... مداخله كف
ھمچنین سلطان عبدالعزيز عثمانى به محض شوم اجراى ھمین قانون . شد... فنون، مغلول و منكوب 

ّار روسیه شد ولى برادر رشید سلطان عبدالحمید به ; مشؤوم، معزول و معدوم و گرفتار محاربه كف
واسطه رأى سديد و تالفى شديد اكید در حمايت اسالم و علماى اعالم با كمال اقتدار و فتوحات 

اء و ملّت و ... ھمچنین غلبه ژاپان بر روسیه، بر خوارق عاديه. نموده... بسیار  ّ از باطن شريعت غر
ام علماى ّ از تاريخ ده سال قبل از اين ... چنان چه سبب حدوث طاعون و وباء . استجابت دعاى يكى از خد

 30.تاكنون، به واسطه نفرين يك از خدام اھل دين

ّه داشته باشیم در بحث حاضر،  اين بحث الرى، ھنگامى معناى عمیق خود را نشان خواھد داد كه توج
ّدى به معناى تاريخى آن به كار مى گیرد كه به معناى » ملّت«تعبیر  و » مذھب«را در خالل مصاديق متعد

ّاب عام« « ، در تعابیرى مانند »ملّت«از اين رو، به نظر مى رسد كه منظورش از تعبیر ; بوده است» نو
،»نبوده و نخواھد بود، مگر به واسطه مخالفت حكم و شوراى ملّت و كفران نعمت... تمام مفاسد عالم 
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 .و براى اشاره به لزوم مشورت با عالمان است» دين«به معناى  31

ّدى مى پردازد كه از مصاديق ديدگاه پیشین به شمار مى روند ; وى در خالل اين بحث، به موارد متعد
ّت ششصد سال«: مواردى مانند ّین بر «، »تسلّط اعراب بر تمام مشارق و مغارب در مد تسلّط روسی

ّت مديد پانصد سال«، »اطراف ثغور مسلمین ّه در مد سرانجام به اين نتیجه مى . »دوام سلطنت صفوي
ّن ھا به دست  رسد كه مى توان ضابطه اى كلّى براى ارزيابى علل سقوط يا اوج گیرى دولت ھا و تمد

است و عدم مراجعه به آن ھا از جھت ارزشى » شوراى ملّى«اين ضابطه، مراجعه به عالمان و . آورد
 :منفى دانسته شده و فرجام آن افتادن در آتش است

و على ھذا القیاس، احوال ساير الناس من حیث الصحّه و االلتباس و الغناء و االفالس و 
الترقّى و االنعكاس فاعتبر، بھذا المقیاس و االقتباس احوال سائر االناس، فانّه خیر مقیاس و 

به ھیچ تدبیر و تسخیر و نظم و تنظیم و حكمت و تحكیم و  ... 32;اساس فى الفراسة و االفتراس
علم و تعلیم و فھم و تفھیم و دين و تدوين و حسن و تحسین در عالم نیست، مگر شوراى ملّى و آراى 

ال فتى االّ على، السیف اال ذوالفقار، و ماعداه نار و عار و ذلّ و صغار و شعبدة  .كلّى و توحید
 .33السحرة و مسخرة الكفرة

ّى الزم مى داند و از  مرحوم الرى بحث مشاوره با عالمان را براى ثبات جامعه و حكومت، به صورت جد
ھمین روى، در ادامه، خود را ناچار مى بیند به اين شبھه پاسخ دھد كه استوارى دولت ھا و اديان باطل، 

 .نقضى براى شیوه تحلیلى است كه او ارائه داده است

مشھود و معھود است استقامت سلطنت دول و نحل باطله، مخالفت تمام اھل شرع و ملل، : فان قلت
لَل لَل، و بالاختالل و خَ َ لَل، بالفتور و ز لَل و عِ َ  .بدون م

ّالً : قلت و عذر و . اجماالً به اين كه شبھه مصادم ضرورت نمى شود، قطعاً : در جواب مقرون به صواب او
ّار در رفع الجاء و اجبار از فاعل مختار، مقتضى ھمین ; معذرت خطا نیست، عقالً  چرا كه حكمت حكیم جب

است كه در مقابل ھر عقلى جھلى، و ھر ضرورتى شبھه اى، و ھر حقّى باطلى، ھر محكمى جھالتى، 
ّى، و ھر حكمتى تشابھى، و ھر پیغمبرى شیطانى  ً ... و ھر صالحى فسادى، و ھر خیرى شر و ثانیا

ّت عباد و خرابى بالد ناشى و منتھى به نفوس  ً به اين كه تمام فنون فساد و مفاسد و افساد و اذي نقضا
خبیثه شريره مرده ابالیس بنى جانّ است و با وجود اين، استیال و سلطنت ايشان، از آدم تا آخر عالَم، بر 

ّ و ادوم و اقوم، از سالطین عالم يجرى منھم مجرى  ّ و اعم ِ امم، بر وجه اتم تمام نفوس و اموال و ناموس
ّم فى العروق و براى توجیه اين استمرار تاريخى سلطنت آن ھا وجوھى ھست على سبیل منع . ... الد

ار و اشرار خبیث بى . الخلوّ  ّ ّار نیست، مگر بر خصوص كف منھا، اين كه اقتدار و استمرار و سلطنت كف
و من المعلوم اين كه كشتن ھزار كلب ھراش و عقور بى صاحب ھیچ .... صاحب و بى ملّت امثال خود

و منھا، اين كه اقتدار و ... نقلى نیست و مورد مؤاخذه كسى نیست، به خالف كشتن يك كلب معلّم 
ّار است ّار از باب امھال و انظار خاص به كف ... يا از باب استدراج و امال است... استمرار سلطنت باطله كف

ّت و ... يا از باب ايفاى جزاى حسنات ايشان است در دنیا كه حظّى نداشته باشند در آخرت و از باب تبعی
 34.سرايت حسنات اسالف ماضین و اعقاب آتین يا به جھت مجاورت و صحابه مؤمنین و رحمةً للعالمین

ّاب عام در  چنان چه پیش تر از ايشان ذكر شد، مطلوب ترين شكل قابل تحقّق در نظر وى محوريت نو
ّى تعابیر مرحوم  جايگاه رياست مجلس است، نه آن كه فقط رجوع مشورت خواھانه به ايشان باشد و حت

ّت دينى«الرى در اين بخش نیز تبیین كننده اصل   .است» لزوم تأمین مشروعی

 »حكومت دولت شريعت و حذف دولت سلطنت«راھبرد . 2

 )و كلّ حكومت(لزوم رياست فقیه بر مجلس . 2ـ1
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گذشته از افقى كه باورھاى اصیل اسالمى براى بنیان گذارى حكومت ترسیم مى كند و مرحوم الرى نیز 
احى متناسب با وضع زمان و مكان، وى را وا مى دارد تا  ّ از چنین افقى به انديشه سازى مى پردازد، طر
ً پذيرش طرح ھاى ديگران، به سطوحى از اقتضائات زمانه تن داده، به  حدودى در مقام ارائه طرح يا احیانا

ً تمام اھداف عالى مورد نظر او را تأمین نمى كند و ) به صورت درجه دوم(ساختارى  رضايت دھد كه لزوما
ّه در فھم ديدگاه ھاى ; فقط در جھت تأمین قدر ممكن و مقدورى از خواسته ھاى بنیادين او است البت

، اين برداشت برخى را نمى پذيريم كه وى ديدگاه ھاى »قانون اتّحاد دولت و ملّت«مرحوم الرى در 
ّفى كرده و در رفتار سیاسى نیز عمالً در  مشروعه خواھان را كامالً به دور از موازين شريعت اسالمى معر

 35.برابر جريان شیخ فضل اللّه قرار داشته است

، نزديك ترين الگو به باورھاى مطلوب خويش را ساختارى مى بیند كه در آن، »نظام سازى«الرى در مقام 
ّت دارد و در رأس آن، فقیه قرار دارد و شأن نمايندگان مجلس، ارائه مشورت به او است ; مجلس محوري
حال آن كه در مقام عمل ناچار مى شود به ھمان ساختارى رضايت دھد كه وضع عصر مشروطه بر 

ساختارى كه در آن، شأن فقیه از ديدگاه مرحوم الرى رعايت نشده و بر اين اساس، ; جامعه تحمیل كرد
 .در آن مفقود است» شرط كمال و تكمیل مجلس«

ّه است كه زمان طرح اين نظام فقاھتى تمام عیار  ّم (شايان توج ّتى پس از درگیرى ھاى )1326محر ، مد
ّن سه ماھه عبدالعظیم  ; به اوج رسید) 1325شعبان  8تا (فكرى و اجتماعى گسترده اى بود كه با تحص

بنابراين، مرحوم الرى كه به شكلى موضع مشروطه خواھى دارد، نوعى ساختار حكومتى را ارائه مى 
كند كه از جھتى، سطح آن از خواسته آن زمان مشروعه خواھان باالتر است و از اين روى، از جھت 

ّب آور باشد و اگر موضع او را در  تاريخى، زمان ارائه اين طرح از سوى چنین مشروطه خواھى بايد تعج
ّى با موضع مشروعه خواھان آن زمان ببینیم نمى توان به راحتى اين نكته را ھضم كرد مرحوم  تنافى جد

الرى كه فرض شده در تعارض با مشروعه خواھان است، با طرح انديشه اى مشروعه خواھانه، بھانه اى 
بنابراين، ھمانند برخى نويسندگان، درباره نگاه مرحوم ; به دست مشروعه خواھان مقابل خويش بدھد

ّت «الرى به اين نكته نمى توان بسنده كرد كه  مشخّصات و ويژگى ھايى كه مرحوم الرى براى مشروطی
 قانونمشروع و مورد تأيید خويش مى شمارد، اين رساله 

ّت نوشته اند، متفاوت مى سازدمشروطه مشروعه  36» را از بنیاد با ديگر رسائلى كه در دفاع از مشروطی
قانون در اتّحاد دولت و او آن چه را در اين رساله «و شايد نتوان فقط به چنین نكته اى بسنده كرد كه 

ّت موجودملّت ً به ... ;  بررسى كرده است، انتظارات خودش از مشروطه است، نه مشروطی او كه قطعا
ّت با ساير علما آگاه است، ھمواره از مشروطه موجود حمايت مى كند  37.»تفاوت تلقّى خود از مشروطی

كه پیش از انحالل مجلس و تعطیل  38قانون مشروطه مشروعهبه ھر حال، مرحوم الرى در رساله 
مشروطه نوشته است و از ھمین روى، چندان به انتقادات مشروعه خواھان نمى پردازد، ترسیمى زيبا و 

ويژه از مشروطه مشروعه دارد كه در رأس مجلس آن، فقیه قرار دارد و وظیفه مجلس، ارائه مشورت به او 
ّه«وى در فصل سوم كه به . است ّه و حقوق وضعیه و وظايف شرعی :مربوط است، مى آورد» احكام تكلیفی

ّل مجلس، فقیه عادل و جامع  ّالً شخص او ً و او ّا شروط كمال و تكمیل مجلس اين است كه اقالّ و ام
رايط باشد ّ پس از آن، اَالْدين . پس از آن بدل و قائم مقام ايشان از عدول مؤمنین ھر چه بیش تر بھتر. الش

ولى ھر يك از اصناف ثلثه مكلّفین ; فَاالْدين من اھل الدين، پس از آن اَالْسلم فَاالْسلم من المسلمین
على اختالف مراتبھم المتشته از حاكم شرع و عدول مؤمنین و ساير مسلمین مشتركند در تكلیف به 

ّه  39.امور حسبیه و واجبات كفائی

ّى شرايط افراد جايگزين براى رياست مطلوب را نیز بیان  چنان كه تعابیر مذكور گويا است، مرحوم الرى حت
احى ساختارھاى درجه دوم، سوم و  ّ پرداخته است كه بر اساس آن، بايد رئیس مجلس ... كرده و به طر

ّا شرايط حاكم بر عصر مشروطه، تحقّق آن ھا را ناممكن ساخت و اين ; شرايط ويژه اى را داشته باشد ام
اقلى بسنده كرد كه مطلوب وى نبود ّ ّد . مجاھد بزرگوار به حد بر اين اساس، ھنگامى كه مرحوم سی

عبدالحسین الرى در بستر اجتماعى ـ سیاسى حاكم، ديد كه راھبرد اصیل و نخستین وى در عصر 
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مشروطه نتوانست زمینه عملى بیابد، ناگزير شد در ھمان زمانى كه طرح خويش را به صورت مكتوب به 
 .جامعه عرضه مى داشت، به كم تر از آن قناعت كند كه به صورت نظام مشروطه مطرح مى شد

 توقّف نمايندگى مجلس بر اذن فقیه. 2ـ2

نظام نمايندگى نظامى است كه مرحوم الرى آن را براى رھیافتى عملى جھت ساماندھى اجتماعى 
ا وى با به كار بستن تالشى در خور تقدير، به دنبال آن است كه با شیوه ; برگزيده است ّ تصحیح «ام

ّت در فرجام اين . ، آن را ھرچه بیش تر به نظام مطلوب و مشروع در زمان غیبت نزديك كند»مشروعی
ّل مى كند،  ّت تنز تالش، ھمان گونه كه واژه پادشاھى معناى خود را از دست مى دھد و به شد

نمايندگان در جايگاه بازوان مشاورت دھنده نايب عامى، ايفاى وظیفه خواھند كرد كه منصب رياست 
ّ ساختار حكومتى(مجلس  ّه روشن است در فضاى فكرى ; را به عھده دارد) و در واقع رياست كل البت

ولى ; مرحوم الرى اين فرض مردود نیست كه به اقتضاى مصالح، نوعى استقالل را به نمايندگان بدھد
ھمان گونه كه مى تواند ; مھم اين است كه اصل چنین تفويض اختیارى در حوزه اختیارات او است

ّه بدھد ّه مجري ّت ھاى ديگر را به كارگزاران قو بر اين اساس، نظام مشروطه كه مرحوم الرى . مسؤولی
است كه در آن، مجلس چندان روشن نیست كه زير » نظام درجه دومى«پذيراى آن مى شود، به معناى 

ً اذنى به ھمه آن ھا داده شده  نظر فقیھان عمل كند، و نمايندگان آن فقط با اذن انفعالى فقیه اگر واقعا
ّت مى پردازند ّالی  .باشد، وارد شده، به فع

ّت نظام نمايندگى از » نظام مطلوب و درجه يك«در فضايى كه مرحوم الرى به دنبال  است، تأمین مشروعی
ّت الھى«كلیدى ترين عناصر عملى براى  ّت جديد » تأمین مشروعی ّفات حكومتى در وضعی در حوزه تصر

ّت در مجلس برمى شمارد. است  .بر اين اساس، مرحوم الرى لزوم اذن فقیه را شرط عضوي

ّعى را به صورت فوايد مجلس و فضايل اھل آن برمى شمارد ّد عبدالحسین الرى، امور متنو ا ; مرحوم سی ّ ام
ّت مجلس، لزوم اذن از فقیھان را مورد  حصول آن ھا را به شرايطى منوط مى داند و در ادامه براى عضوي

ّدى را با يك ديگر بیان داشته، مسأله لزوم اذن . تأكید قرار مى دھد او در ادامه شرط سوم كه امور متعد
ّت مجلس را مطرح كرده است  :فقیه براى عضوي

ُحرم به احرام  شرط ثالث اين كه دخول در كعبه انجمن حرم محترم ملّى، بايد به قصد خلوص م
ّه ... مخصوص  ّه و باطنی و كمال مجاھده و جھاد و مدد و .... پس از تخلیه و تطھیر از اخباث و احداث ظاھري

ّ العباد،  ، 40»ادخلوھا بسالم آمنین« .و اذن دخول از كرام الكاتبین و امام مبین باشد... استمداد از رب
 فان المراد، بیوت االسالم و الدين ،41»يا ايھا الذين آمنوا التدخلوا بیوت النبى االّ أن يؤذن لكم«

البیوت الحجار و الطّین كما كان علیه سیرة المجاھدين فى مطالبة االذن الخاص فى جھاد 
ً فى االمصار و  ً بعد حین و فى ھذه االعصار، و ان كان الغائب عن االبصار حاضرا الكافرين حینا

ً فى كلّ امور  ّابه :ناظرا ّ ان ظاھر االخبار و االعتبار ارجاعھم العوام الى نو االمور و االثار، اال
العام فى كلّ حالل و حرام و استیذان و استعالم كما علیه سیرة الروات فى االجازة و 

ولیس لالنسان اال ما سعى و ان سعیه سوف « 42االستجارة فى الروايات فانّ من جدّ وجد
و ان اللّه مع الذين اتقوا و الذين ھم «، 44»و الذين جاھدوا فینا لنھدينھم سبلنا«، 43»يرى

فعلى قوله فى تفسیر و ضابط كلّى و جامع علمى و عملى شرايط ملّى و فقد موانع  45»محسنون
ً لنفسه «: العسكرى ً لدينه )من المعاصى: اى(فاما من كان من الفقھاء صائنا من : اى(، حافظا

ّر و التبديل ً المر مواله فللعوام أن يقلدوه، ذلك اليكون اال بعض فقھاء ) التغی ً لھواه مطیعا مخالفا
 47.»46الشیعة ال جمیعھم، الحديث

ّت دخالت غیر فقیه در امور حكومتى. 2ـ3  كیفی

ّت يابى دولت ھا ھر  در بحث ھاى پیشین روشن شد كه خواست استقاللى مردم نمى تواند در مشروعی
، به صورت شرط حصول »مقبولیت«نقشى ايفا كند و فقط مى تواند با ايجاد » جزء العله«چند به صورت 
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ّت براى فقیه  ّى از مسؤولی ّى امام معصوم(درجات خاص ّى امور، نقش آفرينى كند) و حت در اين . در تصد
ّت كه براى فقیه  وجود دارد، ) و امام معصوم(بخش يادآور مى شويم كه جدا از سطوح گوناگون مسؤولی

ّت بررسى شود ّت مسؤولیت پذيرى آحاد مردم و دخالت در امور حكومتى از جھت مشروعی  .بايد كیفی

ّت دخالت غیر فقیه در امور حكومتى، اين باور شیعى بر زبان  در جھت تبیین جايگاه فقیه و تبیین كیفی
مرحوم الرى منعكس شده است كه جايگاه غیر فقیھان در موارد و شرايطى كه آن ھا نیز حقّ دخالت 

ّت فقھى چنین امورى ; دارند، در طول جايگاه فقیھان است وى در . است» واجب كفايى«ھر چند ماھی
ّه و وظايف «، تحت عنوان قانون در اتّحاد دولت و ملّتفصل سوم رساله  ّه و حقوق وضعی در احكام تكلیفی

ّه  :چنین آورده است» شرعی

ولى ھر يك از اصناف ثلثه مكلّفین على اختالف مراتبھم المتشتة، از حاكم شرع و عدول مؤمنین و ساير 
ّه ّه و ... مسلمین مشتركند در تكلیف به امور حسبیه و واجبات كفائی اگر چه امر به اقامه حدود شرعی

ّه، حكم به جمعه و جھاد، حكم به قضا و افتا از وظايف فقیه عادل است، ولى اعتماد به اين  مجازات الھی
فعلى ھذا، . اوامر و اقامه و اجراى اين احكام واجب كفايى است بر ھمه انام كه به انجام و اتمام برسانند

ّه  ّه االولی ْلى بالمؤمنین : حقّ الوالية، كلی ِ حق واليت، مصداقى از قاعده اولويت، بر اساس آيه اَو ّلى ِ او كلّى
ً از . من انفسھم و اموالھم است ھر حاكم شرع را بر تمام طبقات من دونه از تمام مكلّفین است شرعا

ّه، ترجیح، تعیین  ّه و اجراى حدود شرعی ّه امور حسبی ّاط، شاه و گدا در كلی ّال، ضب سلطان، حكّام، عم
ّه از عزل و نصب، تعزير، تحديد، تغییر، تبديل، تقريب ماحقّه التبعید و تبعید ماحقّه  ّه، مصالح نوعی احكام كلّی

ّت، رسول و امام ّه مثل تألیف قلوب يا تبلیغ احكام يا اتمام حج  .التقريب به مسوغات شرعی

ّم و نافذالحكم است و كسى را حقّ مخالفت و معارضه در آن  حاكم شرع حقّ بر تمام انام دارد و مقد
ّه در صورت اذن و رخصت،  ّه امور حسبی ّا وظیفه عدول مؤمنین و ساير مسلمین در كلی ً، و ام نیست شرعا

 48.با عدم حضور حاكم شرع است به اين معنا كه در طول حاكم ھستند، نه در عرض

 »ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«اصل . ب

، طرحى از مجلس ارائه داد كه در رساله قانون در اتّحاد دولت و ملّتچنان كه روشن شد، مرحوم الرى در 
ّ امام قرار دارد و قلمرو تصمیم گیرى او را بسیار گسترده  رايط در جايگاه نائب عام ّ رأس آن، فقیه جامع الش

بر اين اساس، نزد او . از سوى ديگر، وظیفه نمايندگان مجلس را ارائه مشورت به رئیس مى داند. دانست
به اين صورت قابل تحقّق خواھد بود كه چون فقیه جامع » ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«اصل 

ّى تصمیم سازى سیاسى ـ اجتماعى است، از يك سو، قانون گذارى به شكل  رايط، عالى ترين متصد ّ الش
مستقیم در بستر ھدايت دينى قرار خواھد گرفت و از سوى ديگر، در فضايى كه رياست وى شكلى 
رسمى دارد و ھیچ يك از اختیارات حكومتى، بى اذن وى تحقّق خارجى نمى يابد، نھادينه بودن اين 

 .ھدايت، تأمین خواھد شد و كسى را توان مخالفت با رياست فائقه احكام دينى نخواھد بود

بررسى ديدگاه ھاى مرحوم الرى در زمینه ھدايت نھادينه مذكور، در قالب چند بحث آتى صورت خواھد 
 .گرفت

ّر بر اساس احكام ثابت. 1  ھدايت امور متغی

ّفاق نظر صواب ديد شورا«وى گذشته از آن كه  ّت آرا و ات مواد (را با اشاره به شرايط نمايندگان » صح
مى » موقوف و مصروف بر حسن فطرت و رشاد و بصیرت و اعتقاد«، )سوم، چھارم و پنجم قانون اساسى

ّت شورا بر رعايت اصول حاكم بر احكام دينى را اثبات  ّماتى كالمى، توقّف مشروعی داند، با تشريح مقد
ّمات، بر بازگشتِ تمام امور به افاضه الھى تأكید مى كند و از سوى ديگر، افعال . مى كند وى در اين مقد

 :الھى نیز بر اساس مصالح و مفاسد است

ھیچ اثر و آثارى و قدرت و اقتدارى از فیض وجود و عقول و قصود و غیاب و شھود و والد و مولود و  1
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ِدايه الى النھاية، از علل محدثه و  ّت و دولت و سلطنت دنیا و آخرت مِن الب ھستى و قدرت و عمر و عز
مبقیه بأسرھا و جمیعھا نبوده و نخواھد بود، مگر به افاضه و عنايت حضرت معبود و وسايط فیض مبدأ 

 49.فیاض واجب الوجود

50.افعال اللّه معلّل به اغراض است 2
 

ّمات كالمى، بر لزوم رعايت رھنمودھا و صوابديدھايى دينى تأكید مىورزد كه در  وى با تكیه بر چنین مقد
 :و نواب عام ايشان تبلور مى يابد) علیھم السالم(فرمايش ھا و دستورھاى انبیا، امامان

فعلى ھذا، ھر نظر و شورايى و خیال و آرايى كه مخالف قواعد و قوانین شرايع و دين اسالم و مسلمین 
است، از مزخرفات وحى شیاطین و منشأ تمام مفاسد دنیا و دين و خلل و اختالل نظم حال و اعتدال 

ج از ربقه اسالم و مسلمین است ِ خر ُ فعلى ھذا، بديھى است كه ھیچ نظر و شورايى . آسمان و زمین و م
ّ اعتبار و اعتنايى نبوده و  و ھیچ تدبیر و آرايى از ھیچ عقل و عقاليى و ھیچ ذى شعور و دانايى محل

ّاب حضرت خیراالنام  نخواھد بود، مگر راجع به نظر صواب ديد آرا و شوراى انبیاى عظام و علماى اعالم و نو
 51.واال مقام و قواعد و قوانین شرع اسالم 7و عقل عقیل مستقل امام

ّت احكام ثابتى است كه فقیھان  آن چه مى تواند بستر ھدايت دينى را در اين تصوير ايجاد كند، محوري
بزرگوار، دستورالعمل ھاى مربوط به پیشامدھاى نو به نو را بر اساس آن ھا استنباط كرده، محور رفتار 

ّت راھبرى جامعه بر اساس احكام . سیاسى ـ اجتماعى قرار مى دھند مرحوم الرى در اين جھت محوري
 .ثابت و برآمده از مصالح و مفاسد واقعى را بر عھده فقیھان مى داند

 اختیارات فائقه رئیس مجلس. 2

ّت ھا را زير نظر رئیس قانون در اتّحاد دولت و ملّتمرحوم الرى در فصل چھارم از رساله  ، تمام مسؤولی
رايط است و بر اين نكته تأكید مى كند كه كسى جز  ّ ّفى مى كند كه حاكم شرع جامع الش مجلسى معر

او، چنین حقّى ندارد و نمى تواند دخالت كند، مگر آن كه از بین رفتن ويژگى ھاى بايسته به وسیله 
ترجیح «بر اين اساس، او تمام عزل و نصب ھا، تصمیم سازى ھا و . مؤمنان مسلّم العداله ثابت شود

ّه آراى شورا رايطى مى بیند كه رياست مجلس را عھده دار » كلی ّ را وظیفه انحصارى فقیه جامع الش
 :است، مگر آن كه فرد ديگرى به اذن او چنین كارى را به دست گیرد

ّ حقیق  ّه از ھر جھت، حق ّه و احكام تكلیفی ّه و سیاسات الھی ّه اجراى حدود شرعی چنان چه واليت كلی
ّه آراى شورا و تعیین اسم و رسم و لقب، ; حاكم شرع عادل است، الغیر كذلك و ھمچنین ترجیح كلی

ّم، وكیل، امین، كاتب، منشى، معین، ناظم، خازن، ولى، والى، متولّى، تعیین مراتب ھر  منصب، ناظر، قی
كس از حیث جرح، تعديل، اصیل، وكیل، تبجیل، تجلیل، تصديق، تكذيب، تغییر، تبديل، توقیت، و توصیف از 

ّ مخالفت،  ھر جھت حقّ حقیق حاكم شرع مسلم العداله اھل مجلس است، الغیر، و كسى را حق
ً لمن حارب اللّه  ً بین المؤمنین و ارصادا ّ، ايراد، عقد مجلس ضرار در مقابل مجلس اخیار و تفريقا معارضه، رد
و رسوله به ھیچ وجه حقّى نیست، مگر اين كه عدول مؤمنین مسلّم العداله، اثبات فسق و خیانت او را 

ً،. نمايند و عزل و انعزال او را بنمايند ً كسى را ... در اين صورت، از درجه اعتبار ساقط است شرعا و ايضا
ً و نه استدامة نیست، مگر به اذن و رخصت  ّ انتخاب، نه ابتدائا ّ تعیین و نه حق حقّ عقد مجلس و نه حق

ّين  52.حاكم شرع مسلّم العداله از مشروطه خواھان، نه مستبد

ّى بیت المال«مسؤولیت  ، جنبه ديگرى است كه او در فصل پنجم رساله مذكور بر عھده »نظارت و تصد
 :حاكم شرع مى بیند

ّ عام امین مؤتمن شرعى مسلّم ... اختیار بیت المال مسلمین از ھر جھت  در تحت عموم واليت ولى
 53.االمانه و العداله است، و مصرف آن، مال عموم مصالح مسلمین است، از مصالح معاد و معاش
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ّت آن را بر » جمع آورى و توزيع مالیات«مسأله  نیز از ديگر ابعادى است كه الرى مسؤولیت تعیین كمی
ً به لحاظ تعیین موضوع و رجوع به ) رياست مجلس(عھده حاكم شرع  ّت آن را قھرا مى بیند و كیفی

ّان مؤمن محلّى وا مى گذارد و در فصل ششم از رساله مذكور به آن مى پردازد ّص، به متولی  :متخص

ّه، ّت أخذ خراج و مقاسمه شرعی ّت و كیفی ّت آن ... در كمی ّی ا كم ّ ّ ... ام منوط به نظر امام و نايب عام
ّت أخذ و استیفا اين است كه به تصويب و تعیین عدول مؤمنین مجلس ملّى حالى، ... است،  ا كیفی ّ و ام

ِ مؤتمنى نمايند كه به وصول و ايصال و نقل و  ِ امین ِ قابض اص ّ ِ خر ّز ِ ممی ّ خود، تعیین ھر محل نسبت به محل
 54.انتقال مالیات حسابى بپردازد در موقع خود

رايط است كه مرحوم الرى آن ھا را به  ّ مسؤولیت ھاى مذكور، برخى از عمده ترين وظايف فقیه جامع الش
 .طور گسترده بررسى مى كند

ّبات مجلس. 3  راھبرى نھادينه و نظارت فائقه فقیه بر مصو

ّبه ھاى مجلس،  مرحوم الرى ساختارى ترسیم كرده است كه بر اساس آن، نظارت فقیھان بر مصو
ّى بازمى گردد  .شكلى ديگر مى يابد و نظارت آنان به معناى تصد

ّه است كه پیشنھاد جناب شیخ فضل اللّه نورى مبنى بر لزوم نظارت ھیأتى از فقیھان بر  شايان توج
ّبه ھاى مجلس كه ھفتم ربیع االول  ّل و سوم جمادى  1325مصو آن را طرح كرد، سرانجام در جلسه او

ّم » آن را با دگرگونى ھايى پذيرفتند و اصل دومِ «االولِ مجلس، مورد بحث قرار گرفت و نمايندگان،  متم
 55.قانون اساسى قرار دادند

در برابر مى بینیم كه مرحوم الرى چندين ماه پس از تصويب اين اصل، ھرچند در برابر اصل مذكور سكوت 
كرده، در نوشته ھاى خود، درباره آن سخنى نمى گويد، با اتّخاذ رويكردى ويژه كه از جھتى با پیش فرض 

ھاى آن مخالفت دارد، بر اساس نظام ديگرى سخن مى گويد كه آن را نزديك ترين الگوى عملى براى 
نظامى كه در آن، آراى نمايندگان در طول رأى رياست مجلس ; نیابت فقیه در امور حكومتى مى داند

ّت و وظیفه گزينش و  رايط، مسؤولی ّ ِ جامع الش ّات » ترجیح«خواھد بود و اين حاكم شرع بھترين نظري
 :نمايندگان در تمام امور را خواھد داشت

ّ حقیق حاكم  ّه از ھر جھت حق ّه و احكام تكلیفی ّه و سیاسات الھی ّه اجراى حدود شرعی چنان چه واليت كلّی
ّه آراى شوراى و تعیین اسم و رسم و لقب، ; شرع عادل است، الغیر كذلك و ھمچنین ترجیح كلّی

از ھر جھت، حقّ حقیق حاكم شرع مسلّم العداله اھل مجلس ... تعیین مراتب ھر كس ... منصب، 
به ھیچ وجه نیست، مگر اين كه عدول مؤمنین مسلّم العداله ... است، الغیر، و كسى را حقّ مخالفت، 

 56.اثبات فسق و خیانت او را نمايند

َّبِ پیشین كارى داشته باشد، راھبرد  با اين توضیحات مى بینیم مرحوم الرى بى آن كه به اصل مصو
» ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«ديگرى ارائه داده است كه بر اساس آن نیز مى توان به اصل 

اسى است كه وى طرح مذكور را ارائه داده و از اين جھت  ّ ّت ديگر زمان حس ی ّ دست يافت و نكته حائز اھم
 .عمالً مى توانسته است مقابل مشروطه خواھان، و كنار مشروعه خواھان قرار گیرد

 نظارت نھادينه فقیه و ضمانت اجرا. 4

الزم جھت نھادينه » ضمانت حقوقى«، ھنگامى به كمال مى رسد كه »ھدايتِ دينى در قانون گذارى«
; در طرحى كه مرحوم الرى ارائه داده، سطح بااليى از اين ضمانت وجود دارد. شدن خود را داشته باشد

ّتى،  رايط، تمام قوا، شامل قواى اجرايى، امنی ّ ھمان گونه كه ويژگى الگوى او اين است كه فقیه جامع الش
را در دست دارد و حصول شرايط نخستین براى تشكیل اين ساختار مى توانست ... نظامى، مالى و 
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شرايطى بیش از ضمانت حقوقى براى ثبات اصل ساختار و كارويژه ھاى آن را كه در رأس آن ھا ھدايتِ 
ّت عصر مشروطه، پیش نیازھاى ; نھادينه دينى در قانون گذارى است فراھم سازد ّا متأسفانه وضعی ام

 .نخستین براى تشكیل ساختار مورد نظر او را فراھم نیاورد

 نتیجه گیرى

ّد عبدالحسین الرى، الگوھاى عملى مناسبى براى شرايط گوناگون طرح كرده  چنان كه ديديم، مرحوم سی
ّت دينى«و مى كوشیده است پا به پاى زمان، بر اساس دو اصل ثابت  لزوم «و » لزوم تأمین مشروعی

ّت دينى  .كه شكل دھنده انديشه سیاسى دينى او بوده است، حركت كند» ايفاى مسؤولی

ّت » واليت عامه فقیه«مھم ترين راھبرد عملى و نظرى در ذھن وى، براى عصر غیبت،  است كه به شد
ّ مقدور و ممكن از ابعاد آن بوده  ّ امكان در عمل نیز به دنبال عملى ساختن حد آن را باور داشته و تا حد

است و در ھمین جھت، مجلس شورايى را كه وى خواستار آن بود، مجلسى است كه در رأس آن فقیه 
باشد و نمايندگان نیز كه وظیفه آنان، ارائه مشاوره به رئیس مجلس است، بايد براى شركت در مجلس، 

 .جانب از فقیه مأذون باشند و سلطان تحت دستور چنین مجلسى انجام وظیفه مى كند

از سوى ديگر، چنان كه مالحظه شد، مرحوم الرى در مرحله نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى، اصل 
ّت« ّى اجرا كرده كه تحت عنوان اصل » لزوم تأمین مشروعی ّف و تصد را به شكل جالبى در زمینه تصر
ّف« ّت تصر ھمان گونه كه در زمینه ; در دو وادى نظرى و عملى، ترسیم شده است» تصحیح مشروعی

ھدايت دينى در قانون «قانون گذارى، اقتضاى مرحله نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى را رعايت، و 
 .ترسیم كرده است» نھادينه«را به صورت » گذارى

 كتابنامه

 .1374مركز اطالعات و مدارك علمى ايران، : بخشى، على، فرھنگ علوم سیاسى، تھران. 1

ّه وبستك، بى جا، . 2 ّد اعظم، تاريخ جھانگیري ّاسیان، محم  .1339بنى عب

ّد، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات. 3 ، 1ج : و روزنامه شیخ شھید فضل اللّه نورى، تھران... تركمان، محم
 .1362مؤسسه خدماتى فرھنگى رسا، 

وازى غرب، تھران. 4 ْ ّن بورر ّه تمد : حائرى، عبدالھادى، نخستین رويارويى ھاى انديشه گران ايران با دو روي
 .1378امیر كبیر، 

ّد الرى و ھمرزمان وى، . 5 : مندرج در(رفیعى عالمرودشتى، على، سیرى در زندگینامه سیاسى سی
ّد عبدالحسین الرى  ).مجموعه مقاالت، كنگره بزرگداشت آيت اللّه سی

انتشارات : ، تھران1، چ 3ركن زاده آدمیت، محمدحسین، دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج . 6
 .1339اسالمیه، 

ّت، تھران. 7 ّت، ھجده رساله و اليحه درباره مشروطی ، 2چ: زرگرى نژاد، غالمحسین، رسائل مشروطی
 .1377انتشارات كوير، 

، كنگره 1چ : شكورى، ابوالفضل، مجموعه مقاالت، مرورى بر انديشه سیاسى مجتھد الرى، قم. 8
ّد عبدالحسین الرى، بنیاد معارف اسالمى،   .ق 1418بزرگداشت آيت اللّه سی
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 .1376نشر نى، : عالم، عبدالرحمن، بنیادھاى علم سیاست، تھران. 9

 .1378نشر نى، : ، تھران3كديور، محسن، حكومت واليى، چ . 10

ّه ھاى دولت در فقه شیعه، چ . 11  .1378نشر نى، : ، تھران4ــــــــــ، نظري

 .1378امیركبیر، : ، تھران19كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چ . 12

اللجنة العلمیة للمؤتمر، مؤسسة المعارف : ، قم2الرى، عبدالحسین، التعلیقة على المكاسب، ج . 13
 .ق 1418االسالمیه، 

ّد على میرشريفى، ج . 14 ّد الرى، شجره طیبه، تحقیق سی : ، تھران1، چ 3و  1ــــــــــ، رسائل سی
 .1377سازمان چاپ و انتشارات، 

ّد عبدالحسین الرى، : ، قم1ــــــــــ، مجموعه رسائل، چ . 15 ھیأت علمى كنگره بزرگداشت آيت اللّه سی
 .قمرى 1418بنیاد معارف اسالمى، 

ّصى دانشگاه علوم اسالمى رضوى، . 16 ّت حكومت ھا، مجلّه تخص الريجانى، صادق، مبانى مشروعی
ّل، بھار   .1381سال دوم، شماره او

 .1380انتشارات كوير، : ملكم خان، روزنامه قانون، تھران. 17

ّت، چ . 18 ّدباقر، الرستان و جنبش مشروطی  .1375نشر ھمسايه، : ، قم1وثوقى، محم

ّه ھاى دولت، ترجمه حسین بشیريه، تھران. 19  .1371نشر نى، : وينسنت، آندرو، نظري

 
  

 پي نوشتھا

 .67، ص نظريه ھاى دولت: آندرو وينسنت. 1

 .105، ص بنیادھاى علم سیاست: عبدالرحمن عالم. 2

 .185، ص فرھنگ علوم سیاسى: على بخشى. 3

ّت حكومت ھا: صادق الريجانى. 4  .12ـ  10، ص مبانى مشروعی

اين رساله در جمادى . 134و  133، مجموعه رسائل، ص ھداية الطالبین فى اصول الدين: الرى. 5
 .به چاپ رسید 1342االول 

، گويا در جھت القاى اختالف نظريّه ھاى دولت در فقه شیعهمتأسفانه برخى مانند نويسنده كتاب . 6
ّه واليت فقیه مورد نظر امام  فراوان فكرى در انديشه عالمان بوده، و چه بسا خواسته اند از اين راه، نظري

ّفى و براى آن رقیب تراشى كنند) قدس سره(خمینى ّه مطرح شده معر افزون بر . را يكى از چندين نظري
با اقتباس از برخى برداشت ھا و تحريف ھاى ناصواب عبدالھادى (تحريف نظر بزرگانى چون میرزاى قمى 
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ّد كشفى )342ـ  351، ص ...نخستین رويارويى ھاى انديشه گران ايرانحائرى در  با اقتباس (، سی
ّتگويا با اقتباس از زرگرى نژاد، (، شیخ فضل اللّه )328ـ  324از ھمان، ص  ، میرزاى )رسائل مشروطی

، فقط به اشاره اى كوتاه و آن ھم با استفاده از يك منبع دست چندم از كنار انبوه مباحثى ...شیرازى و 
گذشته كه مرحوم الرى براى اثبات واليت فقیه ذكر كرده است و بر اساس آن ارائه الگويى عملى از نظام 

به رغم اين كه مباحث مرحوم الرى به طور كامل در جھت موضوع كتاب بوده ; كارآمد و مشروع پرورانده اند
ّى اشاره اى به واليت فقیه از ديدگاه كسانى مانند حاج آقا نوراللّه اصفھانى و ; است ھمان گونه كه حت

يادآور ). 125ـ  126، ص نظريه ھاى دولت در فقه شیعه: محسن كديور(آقا نجفى اصفھانى نیز ندارد 
. مى شود كه آقا نجفى اصفھانى از استادان مرحوم نائینى بوده است و رساله اى در واليت فقیه دارد

، به مطالب آقا نجفى حكومت واليىنويسنده مذكور فقط چند جا جز يك مورد در پاورقى ھاى كتاب 
ّا اين موارد نیز جز يك مورد، در جھت تضعیف ادلّه واليت انتصابى، مورد اشاره ; اصفھانى ارجاع مى دھد ام

 .قرار گرفته اند

 .143، ص التعلیقة على المكاسب: الرى. 7

ّد الرى، ج واليت فقیه: ھمو. 8  .5، ص 3، رسائل سی

 .7ھمان، ص . 9

ّن به آن بسته است، به طور . 10 ّع با اھل تسن ارتكازى بودن اين آموزه شیعى كه مرزبندى كالمى تشی
نمونه در سخنان میرزا ملكم كه رياكارانه به دنبال استفاده ابزارى از آن است، به شكل زيبايى انعكاس 

ّه ايران بر خالف «:  مى گويدروزنامه قانون 26وى در شماره . يافته موافق مذھب شیعه، سلطنت حالی
يكى : بنا به اين عقیده مذھبى، امروز در ايران دو حكومت است. اصول اسالم و شاه غاصب است

ام دولت . مشروع كه متعلّق به علماى دين است، يكى ديگر غصبى كه دستگاه ظلمه مى گويند ّ خد
ً نشان و مواجب قبول نمى ; مشروع، يعنى مجتھدين بالضروره دشمن اين دستگاه ھستند از شاه ابدا

ّى آن مسلمانان كه داخل نوكرى سلطنت شاھى شده اند، مواجب خود را حرام و خدمت اين . كنند حت
سلطنت را گناه مى دانند و اين مباينت دو حكومت به طورى در قلب اين ملّت رسوخ دارد كه عموم 

ً مى گیرد، چند فقره مالیات ديگر به اسم  شیعیان با ھمه فقر خود عالوه بر آن مالیات كه دستگاه جبرا
: ملكم خان. (»زكات و خمس و ثلث، بدون ھیچ اجبار و محض اداى فريضه دين به مجتھدين مى دھند

ّى پا را فراتر گذاشته و افزون بر نفى سلطنت ناصرى بر اساس ). 26، نمره روزنامه قانون وى حت
ّ عصر  ك رياكارانه به بنیادھاى ستم ستیز شیعه، آشكارا مرحوم میرزاى شیرزاى را حاكم و ولى ّ تمس

چرا بايد امام شرعى «: غیبت شمرده، فقط اطاعت او را مشروع مى داند و درباره شأن وى مى گويد
ّت خدا، فايق بر جمیع امراى عرفى نباشد  ).29ھمان، نمره . (»ام

اين استفتاى مرحوم میرزاى شیرزاى را كه در واليت مطلقه فقیه تصريح دارد، مرحوم شیخ فضل اللّه . 11
 با حذف نظريه ھاى دولت در فقه شیعهنیز مورد استناد قرار داده است و متأسفانه نويسنده كتاب 

چنین القا كرده است كه . بخشى از تعابیر مرحوم میرزاى شیرازى كه ما در عبارات پیشین آورديم
حال آن كه ; منصوب مى دانند) علیه السالم(سالطین و عالمان ھر يك جداگانه خود را از جانب ولى عصر

وى با . علماى دينى خود را منصوب از جانب امام مى دانند) فقط(مرحوم میرزا اين نكته را آورده است كه 
نظريه (نقل ناقص تعابیر مرحوم میرزا از زبان شیخ فضل هللا، ديدگاه ايشان را نیز تحريف كرده است 

ك شیخ به آن، ر). 74ـ  75، ص ھاى دولت در فقه شیعه ّ : ك.براى ديدن پاسخ استفتاى میرزا و تمس
ّد تركمان  .383و  382، ص ...رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات: محم

روزنامه حبل المتین، . (332و  331، مجموعه رسائل، ص سؤال و جواب، جنس خارجىالرى، . 12
ّت: ، نقل از مھدى انصارى1316دوشنبه نھم شوال   ).221و  220، ص شیخ فضل اللّه و مشروطی

ّد الرى، ج واليت فقیه: الرى. 13  .20ـ  15، ص 3، رسائل سی

Page 17 of 20

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\77.htm



 .19ھمان، ص . 14

 .135و  134، مجموعه رسائل، ص ھداية الطالبین فى اصول الدين: الرى. 15

اين رساله چند ماه پیش از استبداد صغیر، در محرم . 251، ص قانون در اتحاد دولت و ملّت: ھمو. 16
 .چاپ سنگى شده است 1326الحرام 

انسان به پاداشى دست نمى يابد، جز ھمان پاداشى كه در تحصیل آن تالش كرده . 39ـ40نجم،. 17
 .باشد و نتیجه تالش او به زودى نمايانده مى شود

 .و آنان كه در راه ما مى كوشند، بى شك آنان را به راه خود ھدايت مى كنیم. 69عنكبوت، . 18

 .به يقین خداوند جھان با پرھیزكاران است و با آن مردمى كه نیك انديش و نیك خواھند. 128نحل، . 19

اين رساله نخستین بار در سال . 231، مجموعه رسائل، ص قانون مشروطه مشروعه: الرى. 20
ّدى شیراز، چاپ سنگى شده است 1325  .قمرى در مطبعه محم

قانون مشروطه «و عنوان رساله  259، 258، 248، 247، ص قانون در اتحاد دولت و ملّت: ھمو. 21
 .»مشروعه

ّه مرحوم الرى براى اين رساله عنوانى قرار نداده ; قمرى در شیراز چاپ شده 1314در سال . 22 البت
، آيات الظالمیناز آن با عنوان ) 318مجموعه رسائل، ص ( احكام اداره بلديهھرچند در رساله ; است

عقوبت حبّ  و در رساله نصايح و فضايحاز آن با عنوان ) 343ھمان، ص ( سؤال و جوابدر رساله 
 . ياد مى كندالرسالة االنذاريةبا عنوان ) 465ھمان، ص ( دنیا

ّد الرى و ھمرزمان وى: رفیعى عالمرودشتى، على. 23 ، سیرى در زندگینامه سیاسى سی
 .196مجموعه مقاالت، ص 

 .به بعد 139، ص التعلیقة على المكاسب: الرى: ك.ر. 24

ّدباقر وثوقى. 25 ّت: محم  .109و  108، ص الرستان و جنبش مشروطی

ّد اعظم. 26  .314و  313، ص تاريخ جھانگیريه وبستك: محم

 .73، ص )نصايح و فضايح( آيات الظالمین: الرى. 27

 .316، مجموعه رسائل، صاحكام قانون اداره بلديه: ھمو. 28

 .209، ص قانون مشروطه مشروعه: ھمو. 29

 .205ـ  202ھمان، ص . 30

 .202ھمان، ص . 31

ّت و اشتباه، غنا و بیچارگى، و ترقّى و واماندگى، بر ھمین مقیاس . 32 احوال ساير مردم از جھت صح
چه اين بھترين مقیاس و ; پس به اين مقیاس و شیوه، احوال مردم ديگر را مورد مالحظه قرار ده; است

 .اساس در فھم و دريافت است
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 .و جز آن ھرچه ھست، آتش، ننگ، ذلّت، خوارى، نیرنگ ساحران و ريشخند كافران است. 33

 .208ـ  205ھمان، ص . 34

 .165، مجموعه مقاالت، ص مرورى بر انديشه سیاسى مجتھد الرى: ابوالفضل، شكورى: ك.ر. 35

ّت :غالمحسین زرگرى نژاد. 36  .365، ص رسائل مشروطی

 .401ھمان، ص . 37

ّا در سال ; زمان تألیف اين رساله بر ما پنھان است. 38 ّدى شیراز چاپ شده  1325ام در چاپخانه محم
 )184، ص مجموعه رسائل. (است

 .250و  249، ص قانون در اتّحاد دولت و ملّت: الرى. 39

 .با سالمت و ايمنى از ھر درد و رنج به بھشت برين درآيید. 46حجر، . 40

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به منازل پیامبر وارد نشويد تا آن كه به شما اجازه داده . 53احزاب، . 41
 .شود

ھمان گونه كه سیره مجاھدان در ; مقصود، منازل اسالم و دين است، نه خانه ھاى سنگى و خاكى. 42
ھرچند امام غايب از ; جھاد گاه به گاه با كافران، گرفتن اجازه ويژه بود و در اين زمان ھا نیز چنین است

ديده ھا در ھمه مكان ھا حاضر است و بر تمام امور و آثار نظارت دارد، جز آن كه ظاھر روايات و اعتبار 
ّاب عام ارجاع  وظیفه، اين است كه عوام را در تمام حالل ھا، حرام ھا، اذن گرفتن ھا و استعالم ھا به نو

چرا كه ھر ; ھمان گونه كه سیره راويان در اجازه دادن و اجازه گرفتن در نقل روايات بر آن است; داده اند
 .تالش كننده اى يابنده بود

انسان به پاداشى دست نمى يابد، جز ھمان پاداشى كه در تحصیل آن كوشیده . 40و  39نجم، . 43
 .باشد و نتیجه تالش او به زودى نمايانده مى شود

 .و آنان كه در راه ما مى كوشند، بى شك آنان را به راه خود ھدايت مى كنیم. 69عنكبوت، . 44

 .به يقین، خداوند جھان با پرھیزكاران است و با آن مردمى كه نیك انديش و نیك خواھند. 128نحل، . 45

بر مردم الزم است از فقیھانى كه خودنگاه دار، حافظ دين خود، مخالف با ھواى نفس خود و مطیع . 46
 .فقط برخى از فقیھان شیعه چنین خصوصیاتى دارند; فرمان موالى خود ھستند، تقلید كنند

 .231و  230، ھمان، ص قانون مشروطه مشروعه: الرى. 47

 .251و  250، ص قانون در اتّحاد دولت و ملّت: ھمو. 48

 .198، ص قانون مشروطه مشروعه: ھمو. 49

 .199ھمان، ص . 50

 .ھمان. 51
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 .254و  253، ھمان، ص قانون در اتّحاد دولت و ملّت: ھمو. 52

 .254ھمان، ص . 53

 .257 و 256ھمان، ص . 54

 .373و  370، ص تاريخ مشروطه ايران: احمد كسروى. 55

 .253، ص قانون در اتحاد دولت و ملّت: الرى. 56
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