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  انديشه سیاسى شیعى  ادوار تحولتنوع نظریات در تحلیل 

  برگرفته از دایرة المعارف تشیع

تحول اندیشه سیاسی ادوار ، )شانسیاسی  –با توجه به گرایش فقھی (محققین 

این تئوری ھا و نظریات را می . شیعه را از منظر خویش مورد کنکاش قرار می دھند

  :زیر تقسیم کرد دستهتوان به دو 

  تئوری پردازیِ محافظه کارانه)  الف

در این نگرش ، با فرض عدم اعتقاد علما و فقھای عصر غیبت به دخالت در امر تشکیل 

د که فقھای شیعه در نحکومت و قیام علیه حکام جور، بر این نظریه اصرار می ورز

ضمن توجیه عقلی حکومتھای موجود، نه تنھا به ھمکاری و تعامل سازنده با  ،عمل

دانسته و ھمکاری با آنان را   یا مشروع  عادل سلطانرا انبلکه  آن ،آنان پرداخته اند

، نقش فقھایی را که به نظریه فوق اعتقای نداشته اند، بی لذا. واجب ھم دانسته اند

  .ه انداثر ، کم اھمیت و در اقلیت دانست

  

  تئوری پردازیِ انقالبی   ) ب

در مقابل نگرش اول، در این دیدگاه، با فرض اعتقاد فقھی کلیه فقھای عصر غیبت به 

نامشروع بودن ھمه حکومتھا و صاحبان قدرت ، به این نتیجه رسیده اند که ھر 

حکومتی در عصر غیبت تنھا در صورتی مشروع است که یا توسط فقیه، و یا بطور غیر 

بر این اساس، در صورتی که فقیه جامع الشرایطی . مستقیم به اذن فقیه برپا شود

الزم است که از وی ) حتی سایر فقھا(بتواند چنین حکومتی را تشکیل دھد بر ھمه 

دیدگاه، حتی حدود اختیارات چنین فقیھی را  ھمینبرخی فقھا بر اساس . اطاعت کنند

ِ اختیارات امام معصوم را در حوزه "و  برابر با اختیارات امام معصوم دانسته مطلق

برای فقیه جامع الشرایطی که در عصر غیبت حکومت می کند، " حکومت و سیاست

بر اساس این تئوری، ھمکاری . قائل ھستند و این، ھمان تئوری والیت مطلقه است

ده بو ای بلکه تقیه ، ، نه از باب مشروعیت بخشی به آنان فقھا با حکومتھا عصر غیبت

فقه تعالی برای استفاده از فرصت ھای الزم در جھت تقویت و حفظ کیان شیعه و 

ً به ھمین دلیل است که بزرگترین مجموعه ھای فقھی شیعه با عنوان . شیعه تحقیقا

، توسط فقھایی خلق شد که رابطه و بعدھا قاجاریه آل بویه ،در عصر صفویه" جوامع"
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وفق شدند از چنین فرصت طالیی برای تعالی فقه فقھا م. دوستانه ای با دربار داشتند

ی کنند و روابط دوستانه آنان با سالطین در ھمین راستا قابل توجیح شیعه بھره بردار

نسبت به آغامحمد خان و سپس .... اگر می بینیم که میرزای قمی در. است

غیبت را با صراحت، ھر حکومتی در عصر ... در مقابل در کتاب ..... فتحعلیشاه       

این پارادیام پاردوکسیکال، آئینه تمام نمای ھمان سیاستی است . نامشروع می داند

           .        که بیان شد

  .در زیر به تشریح دو تئوری فوق می پردازماینک 

بر مبنای تئوری پردازیِ محافظه نديشه سیاسى شیعى ا ادوار سیر تحولبررسی 

  :برشمردبه شرح  زیر را میتوان در پنج دوره  کارانه

  )ق 329-10(دوران امامت :دوره اول 

محور امیرالمؤمنین على بن  فلسفه و انديشه سیاسى شیعى حول ،در اين دوران 

نوادگانش شكل گرفت و به تدريج در  و سپس يازده تن از فرزندان و) ع (ابى طالب 

را ھمان ماجراى میتوان آغاز اين دوره  ،به لحاظ تاريخى .سال تثبیت شد 250طول 

   .سقیفه دانست

آنچه  با نگرش اھل سنت تفاوت داشت، الً واص ،شت امامتى كه شیعه به آن اعتقاد دا

آن  يك شأن دنیايى امامت است كه يكى از شئون ،تسنن به نام امامت معتقدند اھل

جھات  ولى امامت در شیعه مسئله اى است تالى تلو نبوت و بلكه از بعضى .است

انبیاى  .يعنى انبیاى اولوالعزم آنھايى ھستند كه امام ھم باشند ،باالتر است 

  .اوالوالعزم در آخر كار به امامت رسیده اند 

 ،امامت شیعى در بعد پیوند انسان شناسى و سیاست مدن گروھی بر این باورند که 

رئیس اول در ايده حكومت فیلسوفان در مدينه فاضله افالطون و نقش امام يا  ھمان

خالفت و  ،ھمان آغاز اما میدانیم كه مسلمانان غیر شیعى از .است انديشه فارابى

و  هو ماورايى نمیدانست زعامت جامعه را ھرگز به لحاظ نظرى و اعتقادى آسمانى

خالفت را حق امت میدانستند كه با اجماع و رأى خود خلیفه را انتخاب میكنند و 

   .یس مینمايندخالفت و قدرت سیاسى را تأس

منشأ  ،در عین حال  ،تا حدودى به شیعه نزديك بودند با اينكه معتزله در فلسفه امامت

احكام در ) ق 450 - 364(ماوردى  .گزينش آسمانى نمیدانستند قدرت را انتصاب و
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من : به ابوبكر خطاب كرد كه يا خلیفة هللا و او گفت آورده است كسىالسلطانیه 

  .لكه خلیفه رسول هللا ھستمب،خلیفه خدا نیستم 

  )ق  905ـ  329(دوران رويكرد به سلطان عادل  :دوره دوم 

كمتر  امامیان ،)ع (در طول دو قرن و نیم به دلیل حضور كم و بیش فعال ائمه اطھار 

اما پس  .دچار اعوجاج و نوسان شده و تقريبا در يك خط مستقیم و روشن حركت كردند

آشفتگى و تا  ،نتظارا و آغاز دوران نامعلوم) عج (دوازدھم از آغاز غیبت كبراى امام 

ر شیعیان گرديد و در آغاز تاحدودى تعادل و توازن ديرين را یحدودى بالتكلیفى دامنگ

و رھبرى و امامت علوى و شیعى  بسیارى نمیدانستند تكلیفشان چیست .برھم زد

اما  ،برابر امام حق مبتنى بر علم و عصمت چگونه اعمال میشود و وظايف آنان در 

چیست؟ اما پس از آغاز غیبت كبرى دقیقا  ،پیدا و عامل  اما ،ناپیدا و حاكمان ناحق 

 360م (كسانى چون ابن ابى زينب نعمانى  .بكنند براى عموم روشن نبود كه چه بايد

 385(و شیخ طوسى ) ق  336ـ  355(سید مرتضى ،)ق  413ـ  336(شیخ مفید  ،)ق 

تحت عنوان غیبت و يا عناوين ديگر پدد آوردند و با  ظھور رسیدند و آثارىبه ) ق  460ـ 

 ،طرح مباحث كالمى و استداللى پیرامون مسئله نوين غیبت و فلسفه و داليل آن

كوشیدند كه از يكطرف حضور امام را در باطن ثابت كنند و از طرف ديگر تالش كردند كه 

لمداد نمايند و در نھايت مردم را در ھمچنان ھر حكومت غیر معصوم را نامشروع ق

جدى و استوار سازند و اين اطمینان را به وجود آورند كه سرانجامامام  ،انتظار فرج 

با اين  .خواھد آمد و حكومت عدل الھى و علوى را در سطح جھانى تشكیل خواھد داد

داراى ثواب  خود عملى دينى و، "به انتظار ماندن"مسئله انتظار جا افتاد و  ،كوششھا

  .و اجر معنوى و اخروى شمرده شد

على رغم اصرار  ،حضور امام آغاز كرد حیاتش را بي كه شیعه ،از سده چھارم به بعد

از سوى خداوند و نامشروع  "الھى حاكمیت معصوم حق انحصارى و"قاطع بر اصل 

 -در ادامه خط اعتدالى و مبارزات فرھنگى  ،شمردن ذاتى حاكمیت ھاى غیر معصوم 

كرد و از ستیزه گرى سیاسى و رويارويى مستقیم با  سیاسى دوره امامت حركت

كه در نظر شیعه از ديرباز مظھر غصب و  ،حاكمان و امیران و به ويژه خلفاى عباسى 

در سده چھارم اين روند به ھمكارى نسبى با خلفا و  كاست و حتى ،جور بودند

اجتماعى شیخ مفید و حمايتھاى  و موقعیت علمى و مقام .سالطین وقت تبديل شد

شیخ طوسى در بغداد و پذيرفتن مقام قضاوت از سوى  موقعیت ممتاز ،آل بويه از وى 

موقعیت دو برادر سید رضى و سید مرتضى  ،خلیفه و احراز مقام تدريس كالم در بغداد
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نشانه اى روشن از نزديكى عالمان شیعى به دستگاه  ،فرمانروايان وقت  نزد خلفا و

الفت و درنتیجه نمادى از تعديل در انديشه و عمل سیاسى شیعى در آن روزگار خ

تعديل سیاسى و آغاز مرحله اى تازه از عمل سیاسى شیعى و سطح  اين .است

جز در ماجراى استثنايى واليتعھدى امام  ،جائر در گذشته  ارتباط آن با حاكمان ذاتاً 

كه  ،)ع( انبوه روايات رسیده از ائمه اطھاراگر به  .بیسابقه بوده است تقريباً  )ع (رضا

ھرنوع ھمكارى و ھمراھى با ستمكاران و حتى به طور كلى حاكمان رانھى  شديداً 

 بي ،كنیم توجه ،يا وظايف عالمان را در احتراز از حاكمان ظالم بر میشمارد میكند و

با اينكه  .سابقه بودن شیوه محافظه كارانه سده ھاى پسین را خوب درك خواھیم كرد

جھانگیر نیكوكاران  آن آموزشھا و به ويژه اين پیوند بین رجعت يا ظھور و حكومت نھائى

فعالگرى و تندروى  مرجعیت تاريخى شیعى را دستمايه بالقويه ،و مستضعفان 

بالقوه فراتر نرفته است  شیعه ھرگز از حالت ،ولى در طى بخش اعظم تاريخ  ،میسازد

در حد يك عقیده تقديس كننده در ازاى پذيرفتن منفعالنه وضع موجود باقى  و عمالً 

  .مانده است

ھمكارى كرد؟  مسئله اين است كه آيا میتوان با فرمانرواى عادل و يا ظالم ،در اين دوره

  .چرا كه اين واقعیت موجود و بالفعل است 

به آن  ،شیخ طوسى و ابن ادريس حلى ،سید مرتضى  فقیھان برجسته اى چون

 "فى العمل مع السلطان"سید مرتضى در رساله كوتاه اما مھم  .پاسخ مثبت میدھند

از جمله امر به معروف و نھى از منكر و  ،ظالم را با شرايطى  كار كردن براى سلطان

توجیه وى براى چنین كارى اين  .جايز و گاه واجب میشمرد ،باطل  اقامه حق و دفع

از جانب ظالم ولى در واقع و باطن از جانب امامان معصوم است كه درظاھر اين واليت 

 وى در آنجا به .چرا كه آنان ھستند كه چنین واليتى را جايز شمرده اند .است 

در آن روزگار كسانى از شیعیان آنھا رامطرح  كه احتماالً  ،اشكاالتى چند بر نظريه او

ه یشدنا عقل و شرع و پاسخ داده و كوشیده است اين جواز را منطبق با ،میكردند

   .سیاسى ديرين شیعى معرفى كند

پذيرفتن  ،آن دو .سید مرتضى میكنند شیخ طوسى و ابن ادريس نیز توجیھاتى چون

اما آنان جھاد در  .استداللھا جايز میشمارند مقام قضاوت را با ھمان شرايط و با ھمان

شمارند و فقط دفاع را در شرايط اضطرارى روا میدانند  نمي كنار حاكمان جائر را مجاز

   ).156،203 ،السرائر ،293ـ  1/358،292 ،النھاية (
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از نظر  .در ارتباط با فرمانرواى ظالم است البته بايد افزود كه اين توجیھات و راه حلھا

  .جايز و گاه واجب است ،عادل ھمكارى با حاكم ،فقیھان ياد شده 

كمرنگ شده و دست كم نقش عملى خود را  "معصوم امامت"له در اين دوران مسئ

در افكار و  "امامت ظالم"و حتى  "امامت عادل"تاحدود زيادى از دست داده و در مقابل 

بديھى است كه در آن حال و  .انديشه ھا مطرح و محل بحث و گفت و گو بوده است

ھاى بعد اين عدم تالزم ھمانگونه كه در دوره  .معصوم نیست لزوماً  امام عادل ،ھوا

به نظر میرسد كه نامعلوم بودن ظھور امام غايب از يك سو  .شده استح آشكار و تصري

و نیاز به تدبیر  ،آل بويه از سوى ديگر) زيدى احتماالً (فرمانروايان شیعى  و استیالى

به ويژه براى  ،براى اجرا و تحقق الاقل بخشى از احكام شرعى و فقھى  عملى

فقط امام منصوب از جانب ) 1/203 ،النھاية در (به گفته شیخ طوسى  كه ،شیعیان 

به  عالمان شیعى را وادار كرده باشد كه ،نائبان آنان حق اجراى آنھا را دارند خداوند يا

 .دارندر نوعى با واقعیت زمان شان كنار بیايند و از آرمان گرايى دست نیافتنى دست ب

آنان بودند  .ناديده گرفت ه را در اين میانیل بوآشیعى  به ويژه نبايد نقش فرمانروايان

گسترش فرھنگى و فعالیت علمى و  كه به عالمان شیعى بسیار ارج مینھادند و راه

شیعه از  ،در دوره آنھا .تالش سیاسى فقیھان و عالمان شیعى را ھموار كردند

عزادارى  امامى اقامه شدند و مراسم رسمیت نسبى برخوردار شده و شعائر شیعى

عید غدير به صورت علنى در بغداد مركز  و مھمتر از آن مراسم جشن) ع (امام حسین 

  .خالفت برگزار شد

شیعیان از قدرت يافتن  ،مری نیزق 656پس از فروپاشى خالفت و سقوط بغداد در 

و بى اعتنا به مسايل داخلى  چرا كه در پناه مغوالن نامسلمان .مغوالن استقبال كردند

اختناق بیرون آمدند و ديگر  تمام فرقه ھاى محكوم دستگاه خالفت از ،نان مسلما

ھمكارى وسیع خواجه  .كسى از ابزار عقیده مذھبى در برابر حكومت ھراسى نداشت

 .نصیر طوسى با ھوالكوخان مغول درتسخیر بغداد در اين ارتباط قابل تفسیر است

حكم نقابت  ،اووس حلىرضى الدين على بن ط حتى اينكه عالم پارسايى چون

خان مغول میگیرد و در پاسخ خان كه میپرسد آيا پادشاه كافر عادل  سادات را از دست

اعیان الشیعة (نظر میدھد كه كافر عادل بھتر است  ،بھتر است يا پادشاه مؤمن ظالم 

عمل سیاسى عالمان شیعى در آنروزگار  وانديشه  چوبدر ھمین در چھار ، )8/359،

  .ستقابل درك ا
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كه منجر به  ،الجايتو با سلطان محمد خدابنده) ق  726ـ  648(پیوند عالمه حلى 

انديشه و عمل سیاسى شیعى در  برجسته ترين نمونه ،شیعه شدن سلطان نیز شد

با خانقاه و انديشه  كه عمدتاً  ،شیعیان لبته پس از آن گروھھايى ازا .آن شرايط است

دربرابر استیالى مغول و بیدادگريھاى آنان و نیز بعدھا  ،ھاى صوفیانه پیوند خورده بودند

 ،)قیام سربداران خراسان يك نمونه آن است ( در برابر تیموريان دست به مقاومت زدند

در  .از حمايت عالمان برجسته و رسمى و بانفوذ محروم بود تقريباً  اما اين خیزشھا

از سده چھارم تا (ى شیعه گفت كه در دوره دوم تاريخ انديشه سیاس مجموع میتوان

عمده متكلمان و سیاسى انديشان شیعى مصروف تفسیر و تحكم  تالش ،)دھم

در اين دوره  .مبانى نظرى امامت و واليت و رد و نقد آراء متكلمان سنى در اين باب شد

 مسئله امام شناسى و محدوديت اين عقیده در دين شناسى كامالً  ششصد ساله

ت و انتظار فرج به صورت اصلى بنیادين در فكر سیاسى و مسئله مھدوي .تثبیت شد

 اعم از ظالم و عادل "ھمكارى با سلطان وقت"در عمل نیز رويكرد  .شیعى در آمد دينى

  .صبغه اصلى فقیھان شیعى شد

  

  )ق 1324ـ  905(دوران مشروعیت دادن به سلطان عادل  :دوره سوم

 .سومین دوره از روند تحول انديشه سیاسى آغاز شد ،در ايران  با قدرت يافتن صفويان

به لحاظ انديشه  ،كه در مقطع خاصى از تاريخ ايران به عرصه آمدند،پادشاھان صفوى 

  .تصوف و ملیت  ،تركیبى بودند از تشیع ،سیاسى 

قدرت سیاسى  ،بود كه پادشاھانى نیرومند در تاريخ شیعى امامى اين نخستین بار

مانند امامت علوى و ( دست میگرفتند و با تكیه بر اعتقادات شیعىپردامنه اى را به 

و به خصوص با بھره مندى عمیق از احساسات و عواطف سركوب شده ھزار  )مھدويت

شاه  .به دشمنى و ستیز با خالفت سنى عثمانى میپرداختند ،ساله شیعى

د را با آل پیوند خو ،با ادعاى سیادت ،)اولین پادشاه اين سلسله( اسماعیل صفوى

مشروعیت سیاسى  ،)ع (اعالم كرد و با ادعاى بابیت و نمايندگى امام غايب  على

خودرا محرز كرد و بدين ترتیب تا حدودى اقتدار سیاسى خود را با باورھاى ديرين 

شیعه  ،با ظھور اين پديده .شیعى كه امامت علوى از نسل فاطمه است نزديك ساخت

ھرچند  ،میتوان حكومت غیر معصوم گرفت و آن اينكه آيادر برابر پرسش تازه اى قرار 

در اين مورد جدال در میان عالمان و  را حكومت شرعى دانست؟ ،شیعه و سید و عادل

  .فقیھان در گرفت 
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  .سه نظريه شكل گرفت ،كوتاه  در يك دوره نه چندان

   .يارى رساندن به وى حرام ھر سلطان غیر معصوم جائر است و ھرنوع) اول

   .باسلطان عادل میتوان ھمكارى كرد ،بايد بین سلطان عادل و جائر فرق قايل شد) دوم

  .قدرت و حكومت پادشاه عادل مشروع است ) سوم

نامشروع  سلطنت را) ق 993م (و مقدس اردبیلى  عالمانى چون قطیفىدر این میان، 

مامى اموال ت پذيرفتن ھر نوع ھديه و نیز) ق 1050ـ  980(دانسته و چون مالصدرا 

  .ديوانى و خراج و نیز نماز جمعه را تحريم كردند

مجاز و مشروع بودند که سلطنت صفویه را  كركى چون محقق عالمانى ،در مقابل 

مھاجرت كركى به ايران و پیوستن به شاه طھماسب صفوى و اقتدار شامخ   .شمردند

نیز در پناه نظريه سوم  نظريه دوم البته مدافعان .نظريه سوم را پیروز كرد ،سیاسى او

ھمكارى عالمان و پادشاھان به گونه  روند .به ھمكارى با سالطین صفوى ادامه دادند

كه پادشاھان ناتوانى روى  ،اى روزافزون و عمیق ادامه يافت و در اواخر عصر صفوى 

 .عالمان و فقیھان به اوج خود رسید نفوذ و اقتدار سیاسى و اجتماعى ،كار بودند

چندان قدرت سیاسى  ،ملقب شده بودند) االسالم شیخ(= كه به مال باشى  یعالمان

 .سیاسى محض و اقتصادى نقش مھمى بازى كردند يافتند كه در عزل و نصبھا و امور

حتى كار به آنجا رسید كه  .اراده اى در دست آنان بود گاه سلطان به صورت عامل بي

مجتھد ) ق 1099ـ  1061(انسارى از آقا حسین خو) ق  1099م (شاه سلیمان صفوى 

برجسته آن روزگار خواست كه در غیبت او از اصفھان جانشین وى در كار سلطنت 

باشد و ھرگونه كه بخواھد در كار مملكت دخل و تصرف كند و خوانسارى نیز چنین 

فقیھان شرايطى نیز براى ھمكارى و يا  ،البته بايد افزود كه به لحاظ نظرى . میكرد

م (مثال محقق سبزوارى  .نستن سالطین در عصر غیبت مطرح میكردندمشروع دا

يك سلطان بر مشروع بودن ده شرط براى  ،در كتاب روضة االنوار عباسى )ق 1090

  :که عبارتند از میشمارد

از فقیھان شیعى اطاعت  ،مذھب شیعى را ترويج كند  ،شاه شیعه امامى باشد

دو شرط پیشین نیز  ،شرط سوم تحقق پیدا میكردالبته اگر  ...و  معنوى و فقھى نمايد

كه دقیقا روشن نیست كه فقیھان و  بودمسئله عمده و پیچیده اين  .محقق بود
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آيا پادشاھان مشروعیت خود را از فقیھان  ،پادشاھان چه نوع رابطه اى باھم داشتند

  ؟میگرفتند يا بر عكس

میدانستند و مشروعیت قدرت  )ع(فقیھان را جانشین امام  ،از يك سو میبینیم شاھان

ھمان فقیھان مقام و  ،سیاسى شان را منوط به تأيید آنان میديدند و از سوى ديگر

موقعیت سیاسى و اجتماعى خود را از ناحیه شاھان كسب میكردند و مثال حكم 

و اگر چنین نمیكردند  ،مالباشى و يا حكم امامت جمعه را از سالطین دريافت مینمودند

مثال محقق كركى از يك سو  .قتدار و اعتبار سیاسى برخوردار نمیشدنداز ا قطعاً 

مشروعیت سلطنت شاه طھماسب را تأيید میكند و از سوى ديگر فرمان و اجازه نامه 

ھم عمال قدرت سیاسى و اجتماعى خود را از ھمان شاه دريافت میكند و شاه اِ 

  .باز میگذارددر امور دست او را 

على رغم اعتقاد به حق انحصارى حكومت و  ،دوران صفويه به بعداز آغاز  ،به ھر حال 

سلطنت  ،شیعیان امامى ،در حیطه مباحث كالمى و نظرى  ،واليت براى معصوم

گردن نھادند و لذا  ،شیعى صفوى را به عنوان يك قدرت مشروع و در عین حال مشروط

توجه به اين واقعیت با  .مخالفت با سالطین را نامشروع و مخالف دين و شرع دانستند

ھیچ فقیھى تاكنون نگفته و ننوشته كه ما : تاريخى است كه امام خمینى مینويسد

  ...شاه ھستیم يا سلطنت حق ماست 

اگر ھم گاھى با شخص سلطانى مخالفت كردند مخالفت با ھمان شخص بوده از باب 

تاكنون از  اينكه بودن او را مخالف صالح كشور تشخیص دادند وگرنه با اساس سلطنت

اين طبقه مخالفتى ابراز نشده بلكه بسیارى از علماى بزرگ عالى مقام در تشكیل 

  ).187ـ  186 ،كشف اسرار(مملكتى با سالطین ھمراھیھا كردند 

در دوران اشغال ايران به وسیله افغانھا و پس  .پس از صفويان نیز اين روند ادامه يافت

فقیھان و  ،به دلیل آشفتگى اجتماعى و سیاسى ايران  ،از آن دوره ظھور قاجاريان 

نقش سیاسى آشكارى نداشتند و لذا تحول تازه اى در فكر سیاسى  ،عالمان شیعى

البته نادرشاه كوشید با حذف اختالفات دينى و ناديده گرفتن نقش فقھا و  .پديد نیامد

در  .نیافت نوعى وحدت دينى و سیاسى شیعه و سنى پديد آورد كه توفیق ،علما

بار  ،پس از آنكه سلطنت استحكام يافت و فتحعلى شاه به قدرت رسید ،دوران قاجار

 ،ديگر فقیھان شیعى تجديد حیات كرده و نوع رابطه شاھان صفوى و فقیھان آن دوره

 فقیھان برجسته اى در دوران سلطنت نسبتاً  .شد احیابار ديگر بین شاه و فقیه 

 .رسیدند كه نقش سیاسى و اجتماعى مھمى ايفا كردندفتحعلىشاه به ظھور  طوالنی
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در كتاب معروفش که شیخ جعفر كاشف الغطا نجفى است  ،يكى از اين فقیھان مقتدر

اجازه جھاد و گرفتن مالیات براى  ،از موضع يك فقیه نايب امام زمان )كشف الغطاء(

  .به شاه قاجار داد را تأمین جھاد با روس

المان و فقیھان شیعى خود نه مدعى حكومت بودند و نه ھرچند ع به نظر می رسد 

در جوامع  ھزارسال طی ،اما در عین حال ،عالقه اى به امارت و دولتمردى داشته اند

قدرت واقعى اجتماعى و سیاسى  فقیھان مظھر قدرت سیاسى بوده و عمالً  ،شیعى

ھى به توان نگا .و به ويژه فرھنگى و حتى گاه اقتصادى را در اختیار داشته اند

كه (و سید مرتضى  ،)كه سه واليت در تیول او بود( اقتصادى عالمانى چون رضى

كه چندين قريه در تیول او (و نصیرالدين طوسى و عالمه حلى  ،)ھشتاد قريه داشت

اين مدعا را ثابت میكند و اين  )بود و عطاياى دربار ايلخانى ھمواره بدو میرسید

قدرتمندى از دوران صفويه تا اوايل دوران پھلوى بیش از گذشته وجود داشته و 

سید محمد شفتى و مال على كنى نمونه ھايى از اين  ،عالمانى چون محقق كركى 

قدرت سیاسى و اجتماعى فقیھان از يك سو برآمده از مرجعیت دينى و مقام . شمارند

اوقاف  ،معنوى آنان بود و از طرف ديگر منابع مالى مھمى چون سھم امام فتوى و مقام

در  ،)كه عموما جنبه مذھبى داشته و از حوزه اقتدار دولت نیز خارج بودند(و صدقات 

آنان را به قطب قدرتمند سیاسى و اقتصادى  ،اختیار فقیھان بود و اين امكانات بالقوه 

رسیدگى به  ،شیعى در تمامى ادوار مقام قضاوت فقیھان ،افزون بر اينھا .بدل میكرد

امارت حج و مقام شیخ االسالمى را حق خود میدانستند و  ،اجراى حدود ،امور حسبه

چنین مسئولیتھايى بر عھده آنان بود و اين مقامات نیز  از دوران صفويه به بعد نیز غالباً 

قابت سادات كه در سده مقام ن .زاينده قدرت سیاسى و اقتصادى براى آنان بود عمالً 

اين مقام  .مظھرى از قدرت سیاسى فقیھان بود ،ھاى میانه اسالمى بسیار رايج بود

باسى و يا امیران ديگر به صورت رسمى به عالم و مجتھدى عاز سوى خلیفه  معموالً 

نوعى رھبرى سیاسى و تشكیالتى شیعیان را به عھده  سید داده میشد و او عمالً 

   .داشت

  )ش  1358 -ق  1324(دوران رويكرد به حكومت مردمى و عرفى :چھارم دوره 

تحولى مھم در انديشه سیاسى شیعى  ،تا دوران پیدايش نھضت مشروطه در ايران 

پديد نیامد و لذا میتوان از آغاز صفويه تا اين زمان را دوره سوم فكر سیاسى شیعى 

مطلقه افراد غیر معصوم و در گذشته مسئله اصلى اين بود كه آيا سلطنت  .دانست

مشروع و مجاز است و آيا میتوان آن راحكومت شرعى  ،)ع (غیر مأ ذون از سوى امام 
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اما اكنون در  .دانست ؟ كه گفتیم فقیھان شیعى در مجموع به آن پاسخ مثبت دادند

حق  مسئله اصلى اين است كه اساساً  ،فضاى فكر سیاسى مشروطه خواھى

  .ردم است و يا يك فرداكمیت و حكومت از آن مح

نه آسمانى و دينى و يا زور و  ،حكومت خاستگاه ملى و مردمى دارد ،در اين تفكر

حكومت از آن مردم است و  ،در اين انديشه و نوع حكومت ،بنا بر اين  .استبداد و غلبه

به طور بنیادى با ھرنوع حكومت فردى يا گروھى و صنفى و طبقاتى برآمده از دين و يا 

آرامش و تعادل تثبیت شده چھار صد  ،اين انديشه نو .ھى سلطنت مخالف استحق ال

  .ساله شیعه را مختل كرد

چون مشروطیت با نظام سلطنت و نحوه حكومت مورد نظر روحانیت شیعى معارض 

با كوششھايى كه برخى از  ،در عین حال .ھردو با آن به مخالفت برخاستند ،بود

شیخ ھادى نجم آبادى و سید محمد  ،سد آبادىعالمان مانند سید جمااللدين ا

در دوران اوج گیرى مبارزات ضد استبدادى در سال  ،طباطبايى مجتھد به عمل آوردند

تنى چند از چھره ھاى به نام و مؤثر روحانى در ايران و عراق رھبرى  ،ق  1324

 مشروطه خواھى را مستقیم و يا غیرمستقیم به دست گرفته و در پیروزى آن نقش

 ،در صف عالمان شكاف افتاد ،اما اندكى پس از آن  .تعیین كننده اى بازى كردند

به دشمنى با  ،گروھى به رھبرى عالم و مجتھد با نفوذ تھران شیخ فضل هللا نورى

در نظر آنان اصول .مبانى مشروطه پرداخته و آن را ضد اسالم و مخالف شرع دانستند

در  .خالف شرع بود...و اكثريت رأى،مجلس،تحري،مساوات،مشروطه مانند قانونگذارى

شیدند تا ونائینى به دفاع برخاسته و ك عالمهمقابل كسانى چون آخوند خراسانى و 

به نوعى بین مبانى مقبول و قطعى دين و فقه شیعى با مبانى مشروطه سازگارى 

ايجاد كنند و در نھايت سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه بدل كنند و با وجود 

حكومت ملى و مردمى را از طريق مجلس شورا وتفكیك قوا و تدوين قانون  ،سلطنت 

  .اساسى تحقق بخشند

ق مجادالت فكرى و لفظى بین دو طرف صورت گرفت و  1327تا  1325از سال 

طرفداران ھر جبھه كوشیدند با استفاده از قدرت تبلیغى خود انديشه خود را تثبیت و 

. شرع و امام زمان معرفى كند ،د و طرف ديگر را اشتباھكار و مخالف اسالم نحاكم كن

 ،عى نوشته شده مھمترين آثارى كه در دفاع از انديشه ھاى سیاسى سنتى شی

ش با اھتمام محمد  1363و  1362نوشته ھاى شیخ فضل هللا نورى است كه در سال 

و روزنامه شیخ شھید فضل هللا ...مكتوبات  ،اعالمیه ھا ،تركمان تحت عنوان رسائل 
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گمان  بي ،در میان مدافعان مشروطیت  .نورى تجديد چاپ و منتشر شده است

مشروطه نوشته شده كتاب تنبیه االمة و تنزيه الملة  استوارترين كتابى كه در حمايت

ق در عراق و سپس بارھا در  1327است كه به وسیله نائینى نوشته شده و در سال 

نقطه عطفى در تاريخ فكر  ،كتاب نائینى و برخى از انديشه ھايش . چاپ شده است

ادعا میكند  ،وى در تحلیلى كه از تاريخ اسالم میكند .سیاسى شیعه به حساب میآيد

و شورا ] مردم[به اساس آزادى و عدالت و حكومت نوع  ،كه اسالم در حقیقت خود

به ويژه  ،نیز در زمان خلفاى راشدين .و در زمان پیامبر نیز چنین بود ،استوار است 

با قدرت  ،اما پس از آن .كم و بیش اين شیوه عملى میشد) ع (حكومت امام على 

و مسدده و شورويه به حكومت مستبده و تملكیه و  يافتن امويان حكومت مقیده

نائینى در  .مھمترين عامل انحطاط مسلمانان گشت ،و اين انحراف .مطلقه تبديل شد

 ،تنبیه االمة با استناد به آيات قرآن و سیره نبوى و علوى و با استفاده از عقل و منطق

واليت مطلقه نبود بلكه  ادعا میكند كه حتى حكومت و واليت پیامبر و امام معصوم نیز

   .واليت آنان نیز محدود به حدود شرع و حفظ مصالح نوع بود

پس از آنكه اصل محدوديت و لزوم مقاومت در برابر استبداد و به عبارت ديگر  ،نائینى

 ،مشروطیت حكومت و اعمال قدرت حاكم را از نظر اسالمى و شیعى اثبات میكند

بايد كرد؟ او انديشه سیاسى ديرين و استوار  میپرسد كه اكنون در زمان غیبت چه

 ،اما میگويد در عصر غیبت  ،شیعى را مبنى بر حق انحصارى واليت معصوم میپذيرد

محدود كردن قدرت و  ،تأمین عدالت و مساوات ،و به اقتضاى ضرورت  و عقالً  شرعاً 

مور را سلطان و حاكم به آن اندازه حق تصرف در ا .سلطنت به قدر امكان واجب است

مردم  ،اگر حاكم تغییر وضع داد .دارد كه امین در امانت و متولى در عین موقوفه دارد

چون استبداد شرف و قومیت و ثروت و حیات ملى  ،سكوت و اھمال را جايز نمیشمارند

   .را بر پرتگاه سقوط میبرد

 ،بودبا اينكه نائینى با اشكاالت مختلف از سوى مخالفان مشروعه خواه خود مواجه 

ترديد مھمترين اشكال ھمان سازگار كردن عقیده شیعى مبنى بر حق انحصارى و  بي

الھى حكومت معصومین با مجاز بودن حكومت غیر معصوم و قايل شدن منشاء بشرى 

   .ھمان اشكالى كه فقیھان گذشته نیز با آن مواجه بودند ،و دنیوى براى حكومت بود

اما معتقد است كه چنین واليتى در  ،قبول میكندواليت فقیه را در عصر غیبت  نائینی

لذا از نظر نائینى راھى جز اين باقى نمیماند كه از طريق اذن . عمل قابل تحقق نیست

البته با توجه به اينكه  .مشكل حل شود ،دادن به حاكمان و نمايندگان منتخب مردم 
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اين راه  ،خواستندبراى خود حكومت نمی ،حتى فقھاى مشروطه خواه ،فقیھان آن دوره 

مواجه  اشکاالتیولى اين پاسخ در نظر و عمل با  .حل معقول و عملى به نظر میرسید

اگر فقیھان به ھر دلیل چنین اجازه اى ندادند چه خواھد شد؟ و يا اگر اجازه  مثالً  .بود

دادند و پس از چندى اجازه را پس گرفتند چه بايد كرد؟ و يا اگر فقیھى اجازه داد اما 

در  ،چه صورتى پیدا خواھد كرد؟ مشكل ديگر ،یه و يا فقیھان ديگر مخالفت كردندفق

سئوال اين بود كه با قوانین قطعى شرعى در  .مسئله قانونگذارى و حدود قوانین بود

امور اجتماعى و اقتصادى و حقوقى چه بايد كرد و ارتباط قانونگذاران با فقه و فقیھان 

ثابت و : ى كه انتخاب كرد اين بود كه دو نوع قانون داريم نائینى راه حل .چه خواھد بود

  .متغیر

قوانین ثابت و قطعى در حیطه قانونگذارى نیست و مسئول اجراى آنھا نیز فقیھانند و 

قوانین متغیر در حیطه اختیار نمايندگان مردم و متخصصان و صالحان ھر رشته قرار دارد 

به لحاظ شرعى اشكالى وارد  ،عرصه را بدھند كه اگر فقیھان اجازه وضع قوانین در اين

  .نخواھد بود

ھیچ شرطى جز عدم مغايرت قوانین با شريعت  ،پس از اذن فقیھان  ،نائینى  ،در واقع 

دست كم در برخى  ،اما اين پاسخ نیز در نھايت  .براى قانون و قانونگذار قايل نیست

قانونگذارى را در تمامى  اوالً  ه،چرا كه مشروط .دشدچار تناقض خواھد  ،عرصه ھا

حال آنكه قوانین شرعى منحصر به  ست،عرصه ھاى اجتماعى و سیاسى مجاز میدان

اگر بنا شود بخشى از قوانین اجتماعى به  و ثانیاً  ،عبادات و اخالقیات فردى نیست 

دوگانگى و در  ،وسیله فقیھان اجرا شود و بخشى ديگر به وسیله كارگزاران دولت 

  .ى آشكارى در مديريت و رھبرى جامعه پديد خواند آمدنھايت ناتوان

 ،نكته ابتكارى ديگر نائینى در نظريه سیاسى شیعى او اين است كه در عصر غیبت

از طريق قواى قانونى به  )كه حاكم را از فساد و ستم باز میدارد(بايد ملكه عصمت را 

اين نظريه كمتر .كه ھمان نتیجه را خواھد داد ،جاى ملكات نفسانى تحقق بخشید

اھمیت اين نظريه  .مورد توجه تحلیلگران تاريخ فكر سیاسى شیعى قرار گرفته است

در اين است كه از يك سو تحقق ايجاد حكومت اسالمى را در عصر غیبت ممكن سازد 

با آرمان دموكراسى سازگار است و میتواند راه شرعى معقول و  كامالً  ،و از سوى ديگر

  .كاھش استبداد و خودكامگى فردى استوارى باشد براى 

را يك حكومت  هھرگز مشروط ،على رغم دفاع از مشروطه ،با اين ھمه نائینى

نمیداند و نظام مشروطه را فقط در برابر نظام استبدادى  ،به مفھوم فقھى آن ،شرعى
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به مثابه يك نظام عرفى و بشرى مقبولتر و كم اشكالتر و در نھايت به روح اسالم و 

و معصومین نزديكتر میشمارد و معتقد است كه در دوران ) ص (كمیت پیامبر شیه حا

غیبت تنھا راه ممكن براى تحقق نسبى عدل و آزادى و شورا و آرمانھاى دينى 

   .مشروطه است

  

  )ش 1358(دوران آغاز واليت فقیه :دوره پنجم

ً،نھايت ،آراء نائینى ھمچنان رايج  ،واليت فقیھان را به نفع واليت مردم كنار گذاشته بود ا

امام خمینى  نظريه واليت فقیه را مطرح كرد و براى نخستین  48بود تا اينكه در سال 

فقیھان  ،بار پیشنھاد كرد كه براى تشكیل حكومت اسالمى و اجراى قوانین شرعى 

سلطنت را از بنیان  ،قق اين امرايشان براى تح .حكومت را به دست گیرند شخصاً 

با  ،در كتابى كه تحت ھمین عنوان نوشتند امام .نامشروع و غیر اسالمى میشمردند

) ع (واليت و زعامت فقیھان را به نیابت از طرف امام  ،استناد به داليل عقلى و نقلى

  .در عصر غیبت قطعى و مسلم گرفتند

البته در اينكه فقھا نايبان عام  .نى بوددرست در نقطه مقابل نظريه نائی ،اين نظريه 

بین آن ، و اينكه آنان حق دارند از طرف امام اعمال واليت كنند ،مام غايبندعصر اامام در 

بین آنان اختالف  ،دو اختالفى نیست ولى اينكه فقیھان بايد خود حكومت كنند يا نه

فقط به  ،ن كتاببه ھمین دلیل است كه ايشان در ھما احتماالً  .كامل وجود دارد

اعتراف نائینى در مورد حق واليت فقھا استناد میكند ولى ديگر به آراء نائینى و نتیجه 

  .گیريھاى نھايى او اشاره اى نمیكند

نه تنھا با نظريه  ،كه بعدھا به واليت مطلقه فقیه تحول يافت ،البته نظريه واليت فقیه

درست است . بودنائینى بلكه با نظريات ديگر فقیھان شیعى از آغاز تا كنون نیز متفاوت 

نظريه نیابت عام فقھا مطرح و به تدريج مقبولیت يافت و  ،كه از سده چھارم ھجرى

ايشان به استناد ھمین نیابت كم و بیش از اقتدار سیاسى و اجتماعى برخوردار بوده 

خود مدعى تأسیس حكومت شرعى نبوده و ) به استثناى شھید اول (ھرگز  اما ،اند

تشكیل حكومت  اوالً  ،بر اساس نظريه اخیر .در اين راه كوشش جدى نیز نشان ندادند

در عصر غیبت ) فقیھى كه داراى دو شرط عدالت و علم باشد(با رھبرى و زعامت فقیه 

چندان فراخ گرفتند  و عمالً  ه را نیز نظراً الزم و از تكالیف نیابت است و حوزه وظايف فقی

) ع (و امامان شیعى ) ص (كه تمامى وظايفى كه از نظر واليت و زعامت براى پیامبر 
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فقیه نیز داراست و چون در انديشه سیاسى و كالمى كھن شیعى واليت  ،مطرح بوده

و اجرا و الجرم واليت فقیه نیز از حوزه فتوى و در حوزه عمل  ،معصومین مطلقه است

امام خمینى اعالم  ،اعمال واليت بیحد و مرز است و لذا در روند تحولى اين نظريه

كردند فقیه میتواند در مواقع ضرور و به اقتضاى مصلحت نظام احكام اولیه را تعطیل كند 

به التزام منطقى چنین برداشتى از  .جامعه عمل نمايد و خود به مصلحت حكومت و

واليت فقیه است كه ادعا میشود حوزه واليت در سطح امت  مفھوم و حوزه اقتدار

  .ين نخستین تحول در انديشه سیاسى واليت فقیه میباشدا .اسالمى است

حكومتى است اسالمى  ،اما دومین تحول اين است كه حكومت مبتنى بر واليت فقیه 

ى در به دلیل چنین تحول عظیم .و شرعى و الجرم رھبر آن مفترض الطاعة خواھد بود

سوره نساء آمده 59فكر سیاسى شیعى است كه مصداق اولى االمر را كه در آيه 

در گذشته مفسران و متكلمان شیعى صاحبان امر  درحالیکه ،اكنون فقیه حاكم میدانند

  .میدانستند ) ع (را فقط ائمه اطھار 

طرح وجوب  ،پیدايش ضرورت تقلید و ايجاد رابطه مقلد و مقلد: بطور کلی عواملی چون

طرح نظريه مال  ،)ق  1281ـ  1214(تقلید از اعلم به وسیله شیخ مرتضى انصارى 

 ،در باب واليت فقھا در كتاب عوائدااليام و رسمیت يافتن آن) ق  1245م (احمد نراقى 

مھمترين عواملى بودند كه به لحاظ نظرى و  ،و پیروزى قاطع مجتھدان بر اخباريان

  .ملى شدن واليت مطلقه را پديد آوردند اجتماعى زمینه طرح و ع

ادله اين  البته در اينكه مشروعیت واليت از كجاست و چگونه حاصل میشود و آيا اصوالً 

حتى فقیھان مدافع  ،در میان فقیھان ،نظريه فقھى كافى و قانع كننده است يا نه

 ،فى والية الفقیهدراساة : برای نمونه نگاه کنید به(اتفاق نظر وجود ندارد  ،واليت فقیه 

   ).واليت فقیه حكومت صالحان نعمت هللا صالحى نجف آبادى  ،آية هللا منتظرى

رھبر را مردم انتخاب میكنند و حدود اختیارات جمھوری اسالمی، طبق قانون اساسى 

وى محدود است و حتى مجلس خبرگان رھبرى بر عملكرد وى نظارت دارد و در موقع 

  .كند لزوم میتواند او را عزل 

با اينكه واليت فقیه ادامه آن بخش از آراء نائینى است كه حق واليت را براى فقیه به 

صورت وسیع میپذيرد و اذن فقیه را براى مشروعیت بخشیدن به حكومت مشروطه و 

در عین حال ھنوز ھم كسانى از مسلمانان و عموما از  ،نھادھاى آن الزم میداند

بخش از نظريه نائینى دفاع میكنند كه حكومت را روشنفكران ملى ـ مذھبى از آن 
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برای نمونه نگاه (برخاسته از مردم میداند و اساس حكومت را بیعت و شورا میشمارد 

اينان نه حق ويژه اى  ).مھندس عبدالعلى بازرگان  ،بیعت و شورا در اسالم : کنید به

شروعیت حكومت و براى فقیه در تصدى حكومت قايل ھستند و نه اذن فقیه را براى م

اين گروه در قانونگذارى نیز چون نائینى ھمین اندازه كه قوانین  .دولت الزم میدانند

به ھمین دلیل بود كه به ھنگام  .موضوعه خالف شرع و اسالم نباشد كافى میدانند

نخست وزير ،مھندس بازرگان  1358رفراندوم جمھورى اسالمى ايران در فروردين ماه 

عنوان نظام جديد را جمھورى دموكراتیك اسالمى پیشنھاد كرد ولى  ،كابینه انقالب

  .كه تصويب شد ،فقط جمھورى اسالمى را اعالم كردند ،امام خمینى در مقابل

وصايت را يك استثناء بر قاعده میداند و دوران دويست و پنجاه ساله  نیز شريعتىدکتر 

حق حكومت  ،بارھا تأكید كرده كه در دوران غیبت و ،امامت را حكومت موقت میشمارد

به مردم انتقال يافته و مردمند كه در حكومت جانشین امامند و مسئولیت رھبرى 

  )تشیع علوى و تشیع صفوى :نگاه کنید به(سیاسى امام به مردم واگذار شده است 

 ،بوددر انديشه طرح خاصى از حكومت اسالمى ن شریعتیالبته بايد توجه داشت كه 

تنھا میكوشید با ارائه تعريفھاى جديد و با بھره گیرى از امكانات موجود و بالقوه 

نظام  ،لحاظ عملىه اما اينكه ب .توده ھا را به خیزش و بیدارى فكرى بخواند ،مستعد

ھرگز در آثار و گفتارش  ،چگونه تحقق پیدا میكند ،دئولوژىیاسالمى به مثابه يك ا

   .مطرح نشده است

افراد و يا گروھھاى مذھبى و انقالبى شیعى  ،بر امام خمینى و دكتر شريعتى افزون 

ديگر كه در ايران معاصر با انديشه و عمل خود نقش مھمى در تحول انديشه سیاسى 

كانون نشر : عبارتند از ،شیعى و به طور كلى سیاسى كردن تشیع بر عھده داشته اند

نھضت خداپرستان  ،شريعتى حقايق اسالمى مشھد به سرپرستى محمد تقى 

جاما (سوسیالیست با پیشگامى نخشب و جريانھاى انشعابى آن در سالھاى پسین 

 ،فدائیان اسالم با رھبرى سید مجتبى نواب صفوى  ،)و جنبش مسلمانان مبارز

 ،نھضت آزادى ايران با رھبرى مھندس مھدى بازرگان ،ھیئتھاى مؤتلفه اسالمى 

ملل اسالمى با رھبرى  بحز ،با رھبرى محمد حنیف نژاد سازمان مجاھدين خلق ايران

انجمنھاى اسالمى مھندسین و پزشكان در تھران و انجمنھاى  ،سید كاظم بجنوردى

 .متعدد اسالمى دانش آموزى و دانشجويى در تھران و برخى ديگر از شھرھاى بزرگ

نیز آية هللا طالقانى با تالش مستمر فكرى و آموزش مدام نسل جوان و تحصیلكرده و 

اثر برجسته اى در روند تحولى  ،روشنفكر و توأ م نمودن فكر با عمل سیاسى و مبارزه 
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ھمچنین روحانیان بانفوذ كه در نھضت ملى شدن نفت به  .ياد شده بر جاى نھاد

سید محمد : مانند آيات(مصدق پشتیبانى كردند  حمايت برخاسته و از دولت ملى دكتر

 ،سید ابوالفضل مجتھد زنجانى ،سید رضا زنجانى ،انگجى ،كاشانى ،تقى خوانسارى

به طور مستقیم و غیر مستقیم در سیاسى   ...)ضیاءالدين حاج سید جوادى و  ،غروى

طالب  كردن جامعه شیعى ايران و به ويژه در تحرك بخشیدن بخشھايى از روحانیت و

به (كه فدائیان اسالم پذیرفت البته بايد  .حوزه ھاى علمیه سھم قابل توجھى داشتند

نقش ممتاز و پرشورى در سیاسى شدن  )ويژه چھره برجسته آن شھید نواب صفوى

فدائیان با تبلیغ و جھاد و شور انقالبى و شھادت  .فكر شیعى در اين روزگار ايفا كردند

انديشه حكومت اسالمى را جدى و زمینه ھاى  ،م شانچند تن از چھره ھاى پیشگا

طرح بخشھايى از مفاھیم  ھمچنین .پذيرش آن را در طالب جوان حوزه ھا پديد آوردند

سیاسى شیعى و اسالمى به وسیله شھید مطھرى در فكر نوين  اجتماعى و ذاتاً 

  .سیاسى شیعى موثر بوده است

یاسى عالمانى چند در تحول فكر در خارج از ايران نیز كوششھاى فكرى و عمل س

شايد بتوان فتواى مشھور میرزا حسن شیرازى  .سیاسى شیعى اثر نھاده است 

عالمان  ،پس از آن .در ماجراى تحريم تنباكورا طلیعه اين حركت دانست) ق  1312(

م عراق و ظھور  1920انقالب  .اثر فراوانى در اين روند گذاشتند ،مشروطه خواه عراق

شیخ مھدى خالصى و شیخ  ،)ق  1338م (ون میرزا محمد تقى شیرازى عالمانى چ

پس . گام ديگرى در حركت سیاسى شیعى عراق به شمار است ،محمد خالصى زاده

بیشترين سھم در خیزش فكرى و سیاسى شیعى در  ،از فروكش كردن انقالب عراق 

ـ  1294(از آن شیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء  ،عراق و حتى در ايران و ديگر جاھا

مبارزات فكرى و سیاسى و آثار مھم  ،بیگمان  ،در سالھاى اخیر .است) ق  1373

در  .شھید محمد باقر صدر نقش منحصر به فردى را در اين عرصه بر عھده داشته است

  .اين زمینه بايد به كوشش سید موسى صدر در لبنان و سوريه نیز اشاره كرد

 


