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  :يرشته در

  سياسي علوم
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  .رسيد
  
  امضا                                                              )  استاديار(علمي مرتبه با اكواني حمداهللا دكتر: راهنما استاد ـ1

  امضا                                              )    استاديار(علمي مرتبه با آبادي دولت باقري علي دكتر: مشاور استاد ـ2

                                    امضا                             )  استاديار(علمي مرتبه با اصفهاني علي رضا سميعي دكتر: گروه داخل داور استاد ـ3

                                     امضا                                      )  استاديار(علمي مرتبه باقهساره ابوذر رفيعي  دكتر: گروه داخل داور استاد ـ4

                                     امضا                    )  استاديار(علمي مرتبه بامحمد رضا فيروزي  دكتر: دانشگاه تكميلي تحصيالت نماينده ـ5

  

  1394بهمن 

  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  »الخالق يشكر لم المخلوق يشكر لم من«
  

  پدرم دستان بر بوسه با تقديم
  ... و مهرباني سكوت، سخاوت، مردانگي، يا بگويم اشبزرگي از دانمنمي كه او به

  همچنين
  ... را هاانديشه نه آموزند،مي را انديشيدن چگونه كه خوباني تقديرند، شايسته

  ماندگارند؛ ذهن در هاييناانس چنين
  .تقديرند شايسته كه مهربانم مادر و خانواده به را درويش تحفه اين كنممي تقديم
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  گزاريسپاس

  
  

 رهروان همنشيني به و شد رهنمونمان دانش و علم طريق به و بخشيده مانهستي كه را يكتا پروردگار بيكران، سپاس   
  .ساخت روزيمان را معرفت و علم از چينيخوشه و نمود مفتخرمان دانش و علم
 است كساني همدلي و همكاري راهنمايي، مديون باشد، داشته تحقيقاتي هايتالش مجموعه در ارزشي اگر نوشته اين   
 و تشكر مراتب كه داندمي خود وظيفه نگارنده رو،اين از. گرفتنمي شكل هرگز پژوهش اين چارچوب ها،آن بدون كه

  .نمايد ابراز هاآن به نسبت را خود سپاسگزاري
 منت من بر مشفقانه و بسيار حوصله با كه كنممي تشكر اكواني حمداهللا دكتر آقاي جناب گرانقدرم و توانا استاد از   

 رهگشاي توانستمي كه نظري نقطه كوچكترين ارائه از و كردند راهنمايي مرا پژوهش اين مراحل تمام در و نهادند
 پژوهش، مشاور استاد مقام در آبادي دولت باقري علي دكتر آقاي از. نكردند دريغ باشد، حاضر پژوهش نگارش

  .كنممي سپاسگزاري
 گروه اساتيد ديگر و نياالتيامي رضا دكتر رفيعي، ابوذر دكتر مختاري، علي دكتر آقاي جناب ارجمند اساتيد از همچنين   

  .كنممي تقدير است، بوده بنده براي گرانمايه غنيمتي آنان حضور در شاگردي كه  سياسي علوم
 ايشان راهنمايي از پژوهش اين نگارش فن خصوص در كه ارژنگ مصطفي آقاي جناب از دانممي فرض خود بر پايان در   

 امخانواده اعضاي ديگر و مادر فداكاري مديون متفاوت ايگونه به. آورم عمل به را تشكر و قدرداني مراتب گرفتم بهره
  .كنممي سپاسگزاري هاآن از صميمانه كه هستم

    
  بياد رحمان  
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  نام خانوادگي: بياد                                نام: رحمان          
  رشته و گرايش: علوم سياسي      مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد     

  17/11/1394 تاريخ دفاع:    اهنما: دكتر حمداهللا اكواني     استاد ر
  

  تأثير مشاركت سياسي بر پويايي فقه سياسي شيعه از مشروطيت تا جمهوري اسالمي
  

   چكيده
يكي از مسائل مورد بررسي در حوزه انديشه سياسي، توجه به مشاركت سياسي و نقش آن در پويايي 
فقه سياسي اسالم و بررسي تأثير مشاركت سياسي بر پويايي فقه سياسي شيعه از مشروطيت تا 

چه جمهوري اسالمي است. سؤال اصلي كه پژوهش حاضر قصد دارد به آن بپردازد اين است كه، 
ي بين مشاركت سياسي و پويايي فقه سياسي شيعه از مشروطيت تا انقالب اسالمي وجود دارد؟ ارابطه

فرضيه مورد آزمون چنين است كه علت پويايي فقه سياسي شيعه از مشروطيت به بعد، محدود شدن 
نسبي استبداد و خودكامگي حكومت به وسيله مشاركت سياسي مردم و ضرورت بازتاب اين شرايط در 

ياسي شيعه بوده است. اين رخداد هم در زمان مشروطيت و هم در نظام جمهوري اسالمي ايران فقه س
اتفاق افتاده و هر چه مشاركت سياسي بيشتر شده، فقه سياسي شيعه روند تكاملي و پويايي خودش را 

اي و چارچوب نظري آن بر اساس روش پژوهش حاضر در اين رساله كتابخانه بهتر طي كرده است.
هاي اجتماعي و دهد كه در نتيجه بحرانهاي پژوهش نشان مييافته باشد.ريه بحران اسپريگنز مينظ

- سياسي جامعه ايراني در دو رويداد مهم مشروطيت و انقالب اسالمي و افزايش مشاركت سياسي گروه

ائات هاي مختلف در فرايندهاي سياسي و اجتماعي، فقه سياسي شيعه به دليل ضرورت پاسخ به اقتض
هاي فقه اين رويداها پويا تر شده و منظومه معنايي آن گسترش يافته است. منازعه خرده گفتمان

سياسي شيعه و تفقه در مورد مفاهيمي مثل قانون، آزادي، حق رأي، انتخابات، نظام سياسي، 
ت تا مشروعيت و ... بخشي از مصاديق تأثير مشاركت سياسي بر پويايي فقه سياسي شيعه از مشروطي

 جمهوري اسالمي است. 
 

  فقه سياسي شيعه، مشاركت سياسي، مشروطيت، انقالب اسالمي واژگان كليدي:
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  فصل اول
  كليات طرح تحقيق

  
  
  بيان مسأله -1-1

 گسترده هايتالش و اهميت رغم به كه است اسالم جهان در فقه عمومي دانش از بخشي سياسي فقه
 دوره در گيريتصميم مرجع شيعه، اعتقاد به شيعه، سياسي فقه در. است يافته توسعه كمتر معاصر
 خير و عموم مصالح تضمين ترينمهم) ع(معصوم عصمت كه زيرا است، او خود) ع( معصوم امام حضور
 قابل عصمت كه رو آن از شيعه، آرماني دولت در عصمت شرط لحاظ به سياسي فقه. است همگان
 طوسي،( كندمي انكار) ع(معصوم امامت در را انتخاب و اختيار اصل نيست، عموم آراي به ارجاع
 امام غيبت عصر و حضور دوران بين اساسي تفكيك بر شيعه سياسي فقه سان بدين). 94: ق1408
 يعهده بر را) ع(معصوم حضور شرايط در سياسي نظام يشاكله در تصميم و است استوار) ع(معصوم

 و است شريعت مفسر ترينمطمئن) ع(معصوم خود شيعه تفكر مبناي بر كه زيرا گذارند،مي او خود
 در. است پيامبر از بعد عصر در دين انحراف از صيانت نيز) ع(معصوم عصمت وجودي يفلسفه اساساً،
 غيبت شيعه، فقه است، امامي دوازده شيعه ديدگاه از حرمان و نقصان دوره چند هر غيبت، يدوره

 معلق احكام از دسته آن فقط بلكه كندنمي تلقي شريعت، احكام تعطيل براي توجيهي را) ع(معصوم
 بنابراين،. است) ع(معصوم شخص حضور به مشروط) ابتدايي جهاد مثل( هاآن تحقق كه شوندمي

 يدوره در هاآن مشروع تحقق چگونگي ارزيابي سياسي فقه يوظيفه كه سياسي احكام از بزرگي بخش
 جمله از گوناگوني داليل به شيعه سياسي فقه). 252: 1390 فيرحي،( دارد وجود همچنان است، غيبت
 عدم و سياسي مشاركت نبود حكومت، گرفتن دست به از علما گيريكناره وقت، ظالم حكام تقيه،
 كوتاهي يدوره در تنها كه( مشروطيت تا) ع(معصوم امام غيبت دوران از شورا، وجوبي اصل رعايت
 كنند پياده مجلس و قانون قالب در را مشروطه حكومت مردم سياسي مشاركت كمك به توانستند علما

 گذارتأثير حكومت در نتوانستند) كنند اعمال سلطنتي نظام و پادشاه براي را قبولي قابل محدوديت و
 اختالف همديگر، با علما اختالف جمله از فراواني اختالفات دليل به) مشروطه( نظام اين ولي باشند،
-مشروطه جنبش. است شده مواجهه شكست با اقتصادي و سياسي مشكالت و روشنفكران با علما

 و دگرگوني ديدگاه از شيعه سياسي فقه براي مهمي فصل) ق1324/ش 1285( ايران در خواهي
 حاكي و است، بوده انتخابات در مردم مشاركت و اساسي قانون و مجلس مثل جديدي نهادهاي تأسيس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٢ 

 

 دين، يحوزه انديشمندان از بسياري. است شيعه جوامع در دولت و سياست در تازه هواي جستجوي از
 از نگراني و تغيير و تحول اين كار و ساز در تنها هاآن اختالف و ديدندمي ضروري را تغييري چنين

 پيشتازان از خود كه) ق1329/ش1255( خراساني آخوند اهللاآيت. بود جديد نظم احتمالي پيامدهاي
 دوران آغاز از كه همچنان را دگرگوني همين و دارد زمانه دگرگوني از روشني تحليل بود، تحول اين

 در دولت و دين رابطه و تفكر و نظام تجديد براي نيز جديدي دوران بيند،مي آدم و عالم براي جديدي
 در اساسي قانون تشكيل و مجلس انتخابات در مردم مشاركت ميزان همچنين و شيعه سياسي فقه

 جديد دنياي شده دگرگون چهره بر البته خراساني آخوند اهللاآيت. كندمي ارزيابي مشروطه نظام قالب
 غربي وجه به جايي در وي. داندمي تهديد و فرصت نوعي به آغشته همزمان را تحول اين و است واقف

 به غرب از بشري تمدن نام به كه عظيم سيل اين افزايد،مي و كندمي اشاره جديد دوران آميزتهديد و
 را اسالمي تمدن و نكنيم جلوگيري اسالمي رؤساي ماها اگر است، سرازير اسالمي كشورهاي سمت
 شد خواهد نابود و محو عظيم سيل اين آثار از تدريجا اسالمي تمدن نگذاريم، اجرا به موقع به كامال

  ). 246-245 همان،(
 حمايت در بزرگي نقش مازندراني عبداهللا و خراساني آخوند چون مجتهداني و مراجع چند هر   

 مثابه به مشروطه در شيعه سياسي فقه پويايي و تأسيس اما داشتند ايرانيان خواهيمشروطه مذهبي
) ق1315/ش1239( نائيني اهللاآيت هايتالش مرهون شيعه سياسي فقه و اجتهاد تاريخ در جديد فصل

 فقه دستگاه در انديشيباز و خواهيمشروطه نائيني محقق. اوست »المله تنزيه و االمه تنبيه« رساله و
 به. داندمي ديني كج هاقرن پس از اسالمي يشده فراموش اصول به مجدد بازگشتي را شيعه سياسي
 ديني و فقهي انديشينو اين كانون در سياسي، زندگي در انسان خدادادي آزادي احياي نائيني اعتقاد
 محقق. اندداده مشروطه نهضت با همراهي به حكم نجف مجتهدان كه است زاويه همين از. دارد قرار

 اشاره خود واليتيه دولت در ملت آحاد سياسي مشاركت و شورا برابري، آزادي، هايواژه به نائيني
 راستاي در را سياسي مشاركت و مشورت »االمه تنبيه« كه است مالحظه همين به توجه با و كردند
 و قانون مجلس، انتخابات در مردم مشاركت به و دهدمي قرار عمومي امور در عموم مشاركت حق

 امت امور سياست بر واليت از عبارت اسالميه سلطنت حقيقت نائيني نظر به. كندمي اشاره بيان آزادي
 مبتني امت عقالي با مشورت بر مملكت، نوعيات در ملت تمام مشاركت به نظر هم اساسش و است
 مشورت با سياست نائيني عقيده به دارد، را خود خاص فقاهتي سيماي »االمه تنبيه« ادبيات .است

 به سپس نائيني. است مشورتي الجرم است، سياسي آنچه هر اسالم شريعت نظر از و دارد مالزمه
 و اساسي قانون جمله از نهادها همه در را سياسي مشاركت و كندمي اشاره مشروطه دولت نهادهاي
  . )296 - 295(همان،  است خواهان را.... و مجلس انتخابات

 روشني تصوير هاآن قطعا و بود) خواهي عدالت و اسالم( اسالمي عالمان رهبري به مشروطيت هدف   
 مجلس وجود قوا، تقسيم سلطنت، قدرت بودن محدود قانون، حكومت و داشتند مشروطه نظام از

 و دانستندمي خوبي به را) بينهم شوري امرهم( مبناي بر ملت مبعوثان نظارت و اسالمي ـ ملي شوراي
 خورد شكست مشروطه شد اشاره باال در كه همانطور اما. كردندمي تصريح و ورزيدهمي تأكيد آن بر

 انقالب پيروزي و) ره(خميني امام فقيه واليت نظريه در و شد طي شيعه سياسي فقه تكاملي سير ولي
 و پويا صورت به ايران اسالمي جمهوري نظام قالب در و گرفت خود به سازينظام حالت اسالمي
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 و عوديص راه به انتخاب و نصب نظريه قالب در فقهي متفاوت تفسيرهاي و زمانه شرايط با متناسب
 امام از نيابت به فقيه ولي ،)ره(خميني امام فقيه واليت نظريه قالب در. داد ادامه خودش تكاملي
 امام و پيامبر اختيارات هماناز  غيبت عصر در فقيه ولي و گيرد،مي دست به را حكومت) عج(زمان

 اكثريت آراي به حكومت تشكيل و مسلمين امور تولي باره اين در كه. باشدمي خورداربر) ع(معصوم
 ولي، آيدنمي حساب به آورمشروعيت مردم رأي كه چند هر ديدگاه اين اساس بر و دارد، بستگي مردم
 همين به. باشند وي موافق مردم اكثريت رأي كه دهد تشكيل حكومت تواندمي صورتي در فقيه ولي

 در مردم، سياسي مشاركت مستقيم غير و مستقيم صورت به ايران اسالمي جمهوري نظام در خاطر
 تعيين اصل.... و رهبري خبرگان مجلس و جمهوري رياست و اسالمي شوراي مجلس مثل نهادهايي

  . است كننده
  
  
  پرسش اصلي -1-2

اي بين مشاركت سياسي و پويايي فقه سياسي شيعه از مشروطيت تا انقالب اسالمي وجود چه رابطه
  دارد؟

  
  
 فرضيه  -1-3

 شدن محدود بعد، به مشروطيت از شيعه سياسي فقه پويايي علت كه است مورد آزمون چنين فرضيه
 در شرايط اين بازتاب ضرورت و مردم سياسي مشاركت وسيله به حكومت خودكامگي و استبداد نسبي
 ايران اسالمي جمهوري نظام در هم و مشروطيت زمان در هم رخداد اين. است بوده شيعه سياسي فقه

 پويايي و تكاملي روند شيعه سياسي فقه شده، بيشتر سياسي مشاركت ضرورت چه هر و افتاده اتفاق
  .است كرده طي بهتر را خودش

  
  
  ادبيات پژوهش -1-4
 شيعه سياسي فقه پويايي بر سياسي مشاركت تأثير به تاكنون شده انجام مقاالت و هاپژوهش در

 حول بيشتر شده انجام هايپژوهش و مقاالت و ،نداهكرد اشاره بدان جزئي صورت به يا نشده، توجهي
    و مقاالت از است، بوده مشروطيت در شيعه فقهاي نقش و شيعه سياسي فقه بررسي و تحليل محور

  : كرد اشاره زير هاينمونه به توانمي حوزه اين در بررسي هايپژوهش
   انقالب تا مشروطيت از شيعه سياسي فقه نظري تحوالت« عنوان تحت ايمقاله در بهنويهي حيدر    

 فقه در تطور و تحول تبيين در آن گيريشكل عوامل و اجتهاد سبك بررسي به )1380( »اسالمي
 ترينمهم كه هست، عيني و ذهني عوامل از ناشي جديد اجتهاد اين كه است، پرداخته شيعه سياسي

 و فقيهان مالحظه قابل اجتماعي نفوذ فقها، فلسفي گرايش اصولي، تحقيقات بسط: از اندعبارت هاآن
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 نقش و اجتهاد مقاله اين اساس بر. استعمار و استبداد تعامل رسيدن حداكثر به از فقها شديد تنفر
 استعمار و استبداد عليه مبارزه و شيعه سياسي فقه پويايي در عامل ترينمهم مردم بين در علما ديني
  .است

 جمهوري اساسي قانون مباني و اساسي حقوق )1366( »سياسي فقه« عنوان تحت كتابي در زنجاني    
 و فقيه واليت خط اساسي، قانون كه است معتقد زنجاني. دهدمي قرار بررسي مورد را ايران اسالمي

 موفقيت ينقطه و اسالمي اصيل هايجنبش يقله و سياسي فقه كاربرد اوج اسالمي جمهوري نظام
 اساسي هايآزادي و حقوقي مباني ملت، حقوق بر و است امروز به تا اسالم سياسي هايانديشه يهمه
  .كندمي تأكيد اساسي قانون و اسالم در
 سال تا مشروطيت از شيعه علماي سياسي تفكر در جستاري« عنوان تحت ايمقاله در درخشه    

 در نظر اختالف شيعه، سياسي فقه پويايي مشروطيت، گيريشكل عوامل بررسي به )1380( »1320
 و مشروطه فروپاشي به نهايت در كه اقتصادي، و سياسي مشكالت و مرج و هرج مشروطه، سران ميان
 سران بين در همدلي و اتحاد عدم مقاله اين اساس بر. است كرده اشاره شد، رضاخان آمدن كار روي

 و رضاخان رسيدن قدرت به براي زمينه كه شد باعث روز آن اقتصادي و سياسي مشكالت و مشروطه
  .شود فراهم مشروطه ناكامي

 بر تاكيد با شيعه سياسي فقه در حكومت مشروعيت مباني بررسي« عنوان تحت ايمقاله در شاليكار    
 امام فقيه واليت نظريه و ايران اسالمي جمهوري يحيطه در بيشتر )1391(» فقيه واليت نظريه

 امام از نيابت به فقيه ولي ،)ره(خميني امام فقيه واليت نظريه قالب در كردند، كار) ره(خميني
 امام و پيامبر كه اختياراتي همان غيبت عصر در فقيه ولي و گيرد،مي دست به را حكومت) عج(زمان

 حكومت تشكيل و مسلمين امور تولي باره اين در كه. باشدمي برخوردار بود، برخوردار آن از) ع(معصوم
 به آور مشروعيت مردم رأي كه چند هر ديدگاه اين اساس بر و دارد، بستگي مردم اكثريت آراي به

 موافق مردم اكثريت رأي كه دهد تشكيل حكومت تواندمي صورتي در فقيه ولي ولي، آيدنمي حساب
 ،است شده كار رابطه اين در كه هاييمقاالت و كتاب شد مالحظه كه همانطوري بنابراين. باشند وي
 را اسالمي جمهوري تا مشروطيت از شيعه سياسي فقه پويايي بر سياسي مشاركت تأثير بر كدامهيچ
به نفوذ اجتماعي و جهادي علما در حيدري بهنويه  آقايكه ترتيب به اين  اند،نداده قرار بررسي مورد

هاي مختلف و به نقش مردم در عرصه كنندميعرصه عين و ذهن و مبارزه با استبداد و استعمار اشاره 
 زنجاني كتاب ، سياسي و تأثير اين نقش بر پويايي و تحول فقه شيعه كمتر توجه كردند. درفرهنگي

به قانون اساسي و نظريه واليت فقيه تمركز شده است و آن سير بيشتر » سياسي فقه« عنوان تحت
گفتمان علما و سردمداران تاريخي مشاركت گسترده مردم از مشروطيت تا انقالب اسالمي متأثر از 

هاي مشروطه و هم بيشتر ناكارآمديجالل درخشه  مشروطيت تا انقالب اسالمي توجهي نشده است.
 تأكيد باابراهيم شاليكار  در پايان د.ندهعلما را مد نظر قرار ميو نقش سياسي  علل شكست مشروطه

گيري مشروطيت تا انقالب اسالمي بدون اشاره به نقش مردم در زمينه علل شكل فقيه واليت نظريه بر
- پايان اين خاطر همين به. دنكنتأكيد ميي و بر روي نظريه واليت فقيه امام در حوزه جمهوري اسالم

 جمهوري تا مشروطيت از شيعه سياسي فقه پويايي بر سياسي مشاركت تأثير جديدي يشيوه به نامه
نفوذ  ،گيري مشروطيتبه اين صورت كه ابتدا به عوامل شكل .دهدمي قرار بررسي مورد را اسالمي
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پردازد و در هاي مختلف مشروطيت ميدر بين مردم و مشاركت سياسي مردم در عرصه اجتماعي علما
كند. رضا شاه اشاره ميبسته شدن فضاي سياسي در دوره رضاخان و نيمه دوم حكومت محمدادامه به 

گيري انقالب اسالمي با تأكيد بر نظريه واليت فقيه به چگونگي نقش هاي شكلو در ادامه به زمينه
سازي فقه سياسي شيعه يايي فقه سياسي شيعه و حالت نظاممردم در روند انقالب و پوسياسي 

  ازد.پردمي
  
  
  اهداف تحقيق -1-5

 تا مشروطيت انقالب از شيعه سياسي فقه پويايي بر سياسي مشاركت تأثير بررسي پژوهش اين از هدف
 و اساسي قانون تشكيل با بعد به مشروطيت از شيعه سياسي فقه چگونه كهاين. است اسالمي جمهوري
 ادامه را خودش تكاملي سير.... و جمهوري رياست مجلس، انتخابات قالب در مردم سياسي مشاركت

 حالت ايران اسالمي جمهوري نظام و) ره(خميني امام فقيه واليت نظريه قالب در است توانسته و داده
  .بگيرد خود به سازي نظام

  
  
  روش تحقيق -1-6

ها و كتب معتبر، پژوهش منابع به استناد و با اي،كتابخانه نامهپايان اين در پژوهش اجراي روش
 از يكي اساس اين بر. باشدمي هاي اينترنتيتحقيقات مرتبط با موضوع تحقيق، نشريات و سايت

 در كه باشدمي اسپريگنز بحران نظريه مختلف، هايانديشه بررسي براي مهم نظري هايچهارچوب
 مشكالت داد، قرار بررسي مورد توانمي را انديشه يك تكامل سير خويش، ايمرحله چهار مدل قالب

 داد ارائه هاآن براي هاييحلراه نهايت در و بررسي، را مشكالت اين هايريشه كرد، درك را شهانازم
  ). 39-38: 1365 اسپريگنز،(
  
  
  سازماندهي تحقيق - 1-7

كه در اين فصل مطرح شد، ابتدا به تعريف مفاهيم مرتبط با موضوع نگارنده به منظور آزمون فرضيه رساله 
اجتهاد پرداخته و سپس به طراحي و تنظيم چارچوب روشي و  مشاركت سياسي، فقه، فقه سياسيون همچ

هاي بحران نظم سياسي و پويش به بررسيدر فصل سوم  ان در فصل دوم اهتمام ورزيده است،نظريه بحر
درمان  مشاركت سياسي، پويايي فقه شيعه و بهدر فصل چهارم و  فقه سياسي از مشروطه تا انقالب اسالمي

كومت جمهوري اسالمي پرداخته دوران انقالب مشروطه تا ح منابع معتبراسناد و  ي، بر اساسنظام سياس
پرسش اصلي ، به و فقهي بررسي تاريخياين در نهايت در فصل پنجم با ارائه نتايج حاصل از است. و 

    پژوهش پاسخ داده است.
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  فصل دوم
  تعريف مفاهيم و چارچوب نظري

  
  

  مقدمه
مشاركت سياسي، فقه، فقه سياسي و اجتهاد مورد  از جمله؛در اين فصل، ابتدا مفاهيم مرتبط با موضوع 

 در، شوداشاره مي اسپريگنز نظريه بحران به ارچوب نظري)گيرد و در قسمت بعد (چبررسي قرار مي
 و نظميبي علل تشخيصها، آن از سؤال و نظميبي مشاهدهبه مراحل زير، شامل؛  ،اين نظريه قالب

 درمان ذهني و راه فضاي در نظميبي از فاقد نظام تخيلي ، بازسازياجتماعي پديده تحليلي توصيف
   شود.پرداخته مي

  
  
  تعريف مفاهيم -1- 2

كليدي ي واجتهاد فقه، فقه سياساز آن جايي كه در اين پژوهش مفاهيمي همچون مشاركت سياسي، 
  داده شود. هاآننمايد، سعي خواهد شد كه ابتدا تعريفي از مي
  
   مشاركت سياسي -1-1- 2

 است جمعي اقدام يك در شدن سهيم منظور به شخصي منابع گرفتن كاربه معني به مشاركت
 بردارنده در كه است داوطلبانه و آگاهانه جمعي، عملي مشاركت ).12: 1382 ،جاراللهي و (محسني
 انداختن و سياسي و اداري هايگيريتصميم مختلف سطوح در و عمومي امور در شهروندان دخالت

 كاركرد در مردم دخالت همچنين و اجتماعي نيازهاي ارضاي به مستقيم مساعدت تا صندوق به رأي
 مردم درگيري مشاركت مفهوم اين بر عالوه. دارد بستگي آن به كاريشان حيات كه است هاييسازمان

 تحت را اجتماعي حيات كه نوع همه از هاييجنبش و هاانجمن غيرمذهبي، و مذهبي هايسازمان در
 را خصوصي زندگي كه هاييجنبش و شوندنمي مربوط قدرت توزيع به مستقيماً اما دهند،مي قرار تأثير
: 1378(جباري،  گيردمي بر در را نيستند مرتبط اقتصادي اهداف با مستقيم طور به ولي سازدمي متأثر

7-63.(   
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 همفكري، ،آن از هدف و است مردم برابري اصل پذيرش مشاركت زيرساز انديشه ترينبنيادي    
 هايزمينه تمامي در زندگي كيفيت و كميت بهبود جهت در افراد مساعي تشريك و همكاري
 دست دگرگوني به مردم آن راه از كه است فراگردي مشاركت. است سياسي و اقتصادي ،اجتماعي

 هايجنبش ظهور چون تحوالتي بيراسفورد و كرفت. آورندمي پديد خود در را دگرگوني و يابندمي
 را مدرنپست و شهروندي ايده مجدد ظهور انسان، نياز مورد در بازنگري و تأمل جديد، اجتماعي
  ).137-111: 1383(نيازي،  انددانسته مشاركت ايده به توجه موجب

 تا درگيري عدم از سياسي، نظام در فعاليت مختلف سطوح در فرد شدن درگير سياسي؛ مشاركت    
 نقش بر سياسي، مشاركت بر ناظر تعريف ).122: 1377، راش( است سياسي رسمي مقام داشتن

 :از است عبارت سياسي مشاركت هانتينگتون نظر به .دارد تأكيد قدرت مراتب سلسله در مشاركت
 .»دولت سياسي گيريتصميم يندآفر بر نهادن تأثير منظوربه خصوصي شهروندان فعاليت«

  ). 77: 1373(هانتينگتون، 
- مي نظامي را آن و نموده اشاره مشاركتي ساالريمردم به سياسي مشاركت بحث در گيدنز آنتوني    

 است گذارتأثير شانزندگي بر تصميمات اين كه كساني توسط جمعي طوربه تصميمات آن در كه داند
 هدف با كه هاييتالش« عنوانبه را سياسي مشاركت پيترسون اولوف حيث طرفي از. شودمي گرفته
  ).153-125: 1382 مزيناني،(تاج نمايدمي تعريف »گيردمي صورت برجامعه گذاريتأثير

  
  فقه -1-2- 2

 هاآنترين تعريف خود، علم به احكام از گذر شناخت ادله تفصيلي ترين و پذيرفتهفقه در همگاني
منظور از فقه كه مربوط به احكام عملي انسان در رابطه با خدا و خويشتن و ديگران  دانسته شده است.

مجموعه احكام شرعي و وظايفي كه از «شود، عبارت است از است و بخشي از شريعت محسوب مي
فهم دقيق «). پس فقه عبارت است از 37-34: 1379(عزتي، » قرر شده استگذار اسالم مجانب قانون

و استنباط مقررات عملي اسالم از منابع و مدارك تفصيلي مربوط به آن و گاه به معني مجموعه مسائل 
(همان). اگر اين علم، به احكام  »شودشرعي عملي استنباط شده و آراء مستقل فقها نيز اطالق مي

گيرد و اگر به احكام موضوعات عبادي تعلق تي تعلق يابد، فقه معامالتي شكل ميموضوعات معامال
به احكام موضوعات سياسي متعلق شود، فقه سياسي پديدار آيد و اگر گيرد، فقه عبادي به دست مي

  ).21-3: 1384شود (مبلغي، مي
  
  فقه سياسي -1-3- 2

 حقوق چون عناويني تحت كه شود مي اسالم در حقوقي مباحث از دسته آن شامل سياسي فقه
, خاص تعريف در سياسي گردد. فقه مي مطرح آن نظاير و الملل بين حقوق و سياسي مفاهيم, اساسي

 فقه. شوند مي مربوط فوق مسائل به كه است رواياتي و آيات خصوص در فقهي استنباطات مجموعه
 حقوق مسائل به نسبت اسالم دين كه مسائلي و ها پاسخ كليه از است عبارت عام شكل به سياسي
 سياسي ايمسئله بسا چه اساس اين بر. دهد مي ارائه الملل بين حقوق و سياسي مفاهيم و اساسي
 ابزارهاي از استفاده با مجتهد ولي, باشد نشده بحث ديني متون در مستقيم شكل به و باالصاله
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 در تعريفي ديگر فقه .)41: 1366زنجاني، عميد( بيند تدارك آن براي فقهي جوابي بتواند استنباط
 گسترده هايتالش و اهميت رغم به كه است اسالم جهان در فقه عمومي دانش از بخشي سياسي
 در و). 11: ق1407 كركي،( است آگاهي و فهم معني به لغت در فقه. است يافته توسعه كمتر معاصر

  ).494: ق1415 انصاري،( شرعي حكم به علم از است عبارت امروزي اصطالح
  
  امامت - 1-4- 2
 حكومت شيعه ديدگاه از. است جامعه رهبرى و زعامت از تروسيع شيعه ديدگاه از امامت كه صورتى در

 حضرت آن جانشين و پيامبر، جانشين يعنى امام كه، چرا باشد،مى خالفت و امامت از كوچك اىشاخه
 كهچنان باشد حكومت معناى به خالفت اگر اما باشد برخوردار وحى، نزول جز شئونات، تمامي از بايد
  .آمد خواهد وجود به اساسي تفاوت خالفت و امامت بين اند،گفته سنت اهل
 اهللاصلي( پيامبر جانشين عنوان به امام كه است اين نخست يدرجه در امام يشاخصه ترينمهم    

 نمودن برطرف راستاى در تا باشد برخوردار نبوى سنت و قرآن تعليمات تمامى از بايستى) آله و عليه
 و بردارد، گام... و اقتصادى اجتماعى، سياسى، ابعاد تمامى در اسالمى امت راهنمايى و جامعه مشكالت

 هستند كاملى هاىانسان) ص(پيامبر جانشينان رو اين از. دهد نشان را مستقيم صراط و تكامل يشيوه
  .بود نخواهد خالى آنان از زمان و زمين كه
    :كه گرفت نتيجه توانمى ديدگاه اين به توجه با    
 عدم بنابراين، و نيست امام توسط قدرت تصاحب مبناى بر امامت قوام شيعه، نگرش اساس بر. 1

 به امام شرايطى چنين در بنابراين. شودنمى او امامت ادامه مانع سياسى حكومت به امام دستيابى
 امامت كه چرا باشد؛ امام غير اختيار در ناحق به حكومت، كهاين ولو دهدمى ادامه خود امامت وظيفه

 و اسالم دين مقتضاى به بلكه است، نيامده پديد سياسى انسان و سياسى يجامعه تشكيل مقتضاى به
 دست از را خود مشروعيت سياسى، سلطه دادن دست از با لذا و است آمده وجود به اسالمى امت
 او امامت گستره و است امام چنانهم امام سياسى، سلطه به دستيابى عدم وجود با حتى و دهدنمى
 و ماهيت و است شده نهاده قدرت تصاحب بر خالفت قوام سنت اهل نگرش بر بنا اما. است امت هم،

 به كه شودمى اطالق كسى به خليفه بنابراين. شودمى ناشى سياسى سلطه اعمال از خالفت مشروعيت
                                         .گردد خالفت دارعهده و يابد دست قدرت

 وابستگى يعنى سياسى؛ جامعه و دولت از شأنى نه است اسالمى امت شؤون از شأنى معصوم، امامت. 2
 به نه است؛ داده قرار خود برنامه را اسالم آيين و است اسالمى امت، كه است لحاظ اين به امت به امام

 در حتى حاالت همه در امامت لذا. است داده تشكيل دولتى كه است سياسى اىجامعه كه،اين لحاظ
 وجود زمين كره روى در نفر يك اگر حتى و است ضرورى وجودش و دارد وجود هم مرج و هرج حالت
 و دنيايى منصبى سنت اهل نگاه از خالفت كه حالى در. بود خواهد باقى نيز امامت منصب باشد، داشته
 عبارت به. دارد حاكم به نياز جامعه كه است حيث اين از اسالمى امت با يوندشپ كه است اجرايى
 نهاد آن در كه است سياسى اجتماع يك عنوان به اما مسلمانان، به متعلق نهادى خالفت ديگر،

 زندگى، نظام در كه است سياسى هويت يك بلكه است، نشده لحاظ دينى هويت يك عنوان به مسلمان
   است دولت و سياسى اجتماع به نيازمند
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 نگاه از خالفت خالف بر است؛ ضرورى بودن، منصوص و عصمت اعلميت، هاىويژگى امامت، در. 3
 خليفه، بودن فاسق نتيجه در و نيست معتبر گانهسه هاىشرط اين آن در كه سنت، اهل مذاهب
 اگر حتى رساند،نمى وى مشروعيت و خالفت به ضررى... و غلبه و قهر راه از وى توسط قدرت تصاحب
  .)192-191 :1390 فيرحي،( باشد موجود اعدل و افضل

امامت در لغت به معناي پيشوايي و رهبري است و هر كسي كه متصدي رهبري به طور كلي     
اما در اصطالح علم كالم . شود خواه در راه حق يا در راه باطل باشدناميده مي »امام«گروهي شود 

و ذكر  ».رياست همگاني و فراگير بر جامعه اسالمي در همه امور ديني و دنيوي«امامت عبارت است از: 
براي تأكيد بر وسعت قلمرو امامت است وگرنه تدبير امور دنيوي جامعه اسالمي جزيي  »دنيوي«كلمه 

ف خداي مشروع خواهد بود كه از طر از ديدگاه شيعه، چنين رياستي هنگامي از دين اسالم است.
(و نه به عنوان نيابت) داراي چنين مقامي باشد معصوم از خطا در بيان  يهمتعال باشد و كسي كه اصال

هاي پيامبر ام معصوم همه منصباحكام و معارف اسالمي و نيز مصون از گناهان خواهد بود در واقع ام
الت را دارد و هم سخنان او را تبيين حقايق و قوانين و (صلي اهللا عليه و آله) بجز نبوت و رس اكرم

 همان،( باشدور مختلف حكومتي واجب االطاعه ميام معارف اسالم حجت است و هم فرمانهاي وي در
193-197(.  

  
  اجتهاد -1-5- 2

جُهد هد باشد، به معناي مشقت و سختي است و اگر از صيغه جَاجتهاد در معناي لغوي اگر از صيغه 
). در معناي اصطالحي نيز عموم 99: 1384غفور، شده باشد، به معناي توان و نيرو است (آل گرفته
و به كار انداختن نيرو و توانايي خود براي رسيدن به هدفي خاص  شناسان آن را به تالش و كوششواژه

  ).275: 1384اند كه معموالً با سختي و مشقت همراه است (ميرموسوي، تعريف كرده
استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بحكم «اند: اجتهاد را چنين تعريف كردهي كتب اصولي، برخ    

به دست آوردن يعني اجتهاد عبارت است از اين كه فقيه نهايت در حدي كوشش خود را براي » شرعي
). عبدالوهاب فالخي انديشمند اصولي نيز، در 12: 1373ظن به حكم شرعي به كار برد (محمدي، 

كه داراي اجتهاد يعني بذل و كوشش براي شناخت حكم شرعي و مسائلي «گويد: عريفي از اجتهاد ميت
هاي ديگر باشد، از راه رأي و انديشه شخصي و نيز به كار گرفتن راهنص خاصي از كتاب و سنت نمي
  ).100: 1384غفور، (آل» استنباط و شناخت حكم شرعي

كه به عنوان دستگاه تفسير  شودكام شرعي اجتهاد ناميده ميدر حقيقت، فرايند استنباط اح     
نصوص ديني و سازوكار مهم و استنباط احكام فردي و جمعي نقش و جايگاه مهمي در تكوين عقالنيت 

  سياسي شيعه داشته باشد.
  
  
  نظريچارچوب  -2- 2

اسپريگنز كه  توماس آراء اساس بر رساله اين روشي چارچوب است، شده ذكر مقدمه در كه همانطور
ترين دليل انتخاب نظريه مهم گردد.نام او با نظريه بحران پيوند خورده است، اقتباس و تنظيم مي
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هاي موجود نظميرساله، ديدگاه وي در خصوص مشاهده بي نظريبحران اسپريگنز، به عنوان چارچوب 
 تأثير روش اين اساس بر ست.ها و ارائه راهكار و درمان انظميدر جامعه و تشخيص ذهني اين بي

 قرار بررسي مورد اسالمي جمهوري تا مشروطيت از شيعه سياسي فقه پويايي بر سياسي مشاركت
 و نبود برخوردار پويايي گونههيچ از شيعه سياسي فقه مشروطيت انقالب از قبل تا. گرفت خواهد

 فقها بعد به مشروطيت زمان از بگيرد، خود به سازينظام حالت يا باشد گذارتأثير حكومت در نتوانسته
 طريق اين از و دهند رونق و تكامل را شيعه سياسي فقه كه شدند آن بر و بردند پي معضل اين به

 كه ديدند اين در را حلراه و راهكار يارائه. بياورند وجود به استبدادي حكومت براي نسبي محدوديت
 مشاركت يوسيله به پادشاهي و استبدادي نظام شدن برچيده نهايت در و شيعه سياسي فقه پويايي
.... و جمهوريرياست مجلس، انتخابات مثل حكومتي هاينهاد به مردم شدن وارد و مردم سياسي
 دهد ادامه را خودش تكاملي و پويايي روند شيعه سياسي فقه كه شد باعث حلراه اين. است پذيرامكان

  .بگيرد خود به سازي نظام حالت ايران اسالمي جمهوري نظام قالب در و
  
  بحران نظريه -1- 2- 2

 لؤاس نبود. اندگرفته شكل شبهات و سواالت بستر در اجتماعي علوم و سياسي علوم عرصه در نظريات
 و نظر ،عين و ذهن بين فاصله و نكرده فراهم را نظريات پردازش و نظرات ارائه ذهني امكان چالش، و

 گيردمي شكل ذهني نظريات بيروني تحقق براي ايعرصه وقتي. كندمي افزون پيش از بيش را عمل
 فضاي چنين در. كندمي خودنمايي نظريات قوت و ضعف نقاط واقعيت و عمل با مواجه در گاهآن

. آيدمي فراهم تكاملي نظريات تصحيح و تكميل براي زمينه كه است عمل و نظر بين ديالكتيكي
 در سياسي پردازينظريه كه مطلب اين بر خود »سياسي هاينظريه فهم« كتاب در» اسپريگنز توماس«

 قرار مطالعه و بررسي مورد منظر اين از را سياسي نظريات و دارد تأكيد گيردمي شكل بحراني شرايط
  .است داده

 بحران نظريه  شود گرفته مفروض سياسي انديشه فهم روش و سياسي انديشيدن روش تفكيك اگر    
. دهدمي آموزش را سياسي انديشه قرائت راه وي، روش. داد قرار دوم دسته در بايد را اسپريگنز توماس

 تاريخي، هايروش از گيريبهره به قائل كه شودمي محسوب سياست علم گرايانسنت ازجمله وي
 در وي هايكوشش ).90-85 :1387 حقيقت،( است سياسي علوم مطالعه در شناسي انسان و فلسفي
 كرد، ترسيم سياسي انديشيدن روش و آن ميان تمايزي خط بايد كه سياسي، هاينظريه فهم راستاي

 نوع هر دروني منطق توانمي آن مدد به كه دهدمي ارائه كاربردي و منطقي فلسفي، نظري، چارچوبي
 چهارگانه الگوي با را غرب بزرگ فالسفه سياسي انديشه اسپريگنز. نمود كشف را پردازينظريه

 پردازش شناسي حلراه و شناسي آرمان ،)شناسي دليل( علت شناسي، مشكل يعني خود جستاري
-انديشه و بوده گراواقع بشدت هردوران سياسي انديشمندان كه است مدعي اول، گام در او. است كرده

 صرفاً  سياسي هاينظريه اساس اين بر. است آنان سياسي محيط مشكالت به پاسخ آنان سياسي هاي
 هاآن تالش. است مربوط سياست يهروزمر و عملي موضوعات به عميقاً بلكه نبوده، آكادميك تفريح
 از). 23-17: 1383 برزگر،( دهند ارائه سياست دنياي از نسبي دركي و جامع تصويري كه است براين
 به انتقادي نگاهي با سياسي جامعه از جانبه همه بينشي ساختن فراهم سياسي، نظريات هدف وي، ديد
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 از جامعه به سالمت بازگردان و آن هايكاستي و هانارسايي رفع و آن شدن پذير فهم و درك منظور
 نظريات غايت و هدف توانمي ديگر عبارت به. ستهاآن بر غلبه و نظميبي هايريشه با مواجهه طريق

 عبارت انديشمند اين نظر از .دانست سياسي جامعه رواني درمان نوعي را اسپريگنز ديد از سياسي
 هر. ماندمي طبقه چند ساختماني به سياست علم امروزه،. دارد گوناگون معاني »سياسي هاينظريه«

 از دسته آن. هستند ارتباط در) تئوري( نظريه با نحوي به سياست علم هايرشته يا طبقات از يك
 سياسي هاينظريه اي،عده نظر از اند،گرفته قرار بررسي مورد كتاب اين در كه سياسي هاينظريه

 قابل نكته ).5: 1365 اسپريگنز،( شوندمي تلقي »سياسي فلسفه« ديگر ايعده نظر از و »هنجاري«
 داده قرار ما اختيار در آن فهم و انديشه با مواجه چگونگي براي را روشي اسپريگنز كه است اين توجه
 يا و است بوده چه متفكر يك مشكل فهميد توانمي چگونه كه است نپرداخته موضوع اين به او. است
 را حليراه يا و كندمي ترسيم خود ذهن در سياسي سامان از متفكر كه خيالي بازسازي نظمي،بي علل
 گيريشكل فرآيند عنوان به كه را چهآن بسا چه مهم اين به توجه عدم. بفهميم چگونه دهد،مي ارائه

  .كندمي مخدوش كنيم،مي تبيين متفكر سياسي انديشه
 مفروضه ترينمهم. است آمد كار بسيار سياسي انديشه يك فهم براي اما ساده، چند هر الگوي اين    

 از ثرأمت انديشه هر گيريشكل و گيردنمي شكل خالء در سياسي انديشه كه است اين مذكور الگوي
 به معطوف سياسي انديشه ديگر بيان به و شده واقع آن در انديشمند كه است اجتماعي شرايطي

 .آوردمي پديد را پردازيانديشه دغدغه كه است بحران اين و است انديشمند زمانه بحران به پاسخگويي
 جهان خصوصيات ديگر و »آدمي سرشت« در سياسي پردازنظريه مطالعات اهميت به اسپريگنز
 نتيجه در. گيردمي نظر در او مطالعات »خام مواد منزله به« را هاآن و كندمي توجه نيز پيرامونش

. است »هنجاري هم و است توصيفي هم« كه كندمي معرفي»جانبههمه« بينش يك را سياسي بينش
 زندگي سازنده هاي چارچوب و عوامل مهم، بازيگران مطالعه به توانمي آن توصيفي وجه بيان در

 نظريه« اينكه بيان با اسپريگنز نيز هنجاري بعد در. نمود اشاره هااين ميان روابط همچنين و سياسي
 زمينه، اندسياست از ناشي همه از قبل كه بشر امكانات و نيازها كلي زمينه گرفتن نظر در با سياسي
 وسيله بدين كه است معتقد ،»كندمي فراهم را سياسي ترتيبات و اعمال بودن بخردانه مورد در قضاوت

 در. »است چگونه كارمان كيفيت و كنيممي چه كه دريابيم آن طريق از تا شودمي فراهم ديدگاهي«
 و بخردانه رفتار براي بشر كوشش تجليات تريناساسي از يكي توانمي را سياسي هاينظريه واقع،

  . )13-10 (همان، برشمرد بودن منطقي
 سرشت بررسي به »سياسي هاينظريه فهم هايروش« عنوان ذيل و خود كار ادامه در اسپريگنز    

 هاينظريه تاريخ طول در سياسي هاينظريه اينكه به عنايت با وي،. پردازدمي سياسي هاينظريه
. كندمي معرفي» ها حلراه و معيارها يافتن براي..  جستار نوعي« را هاآن اند،شده ناميده نيز تجويزي

 آغاز نقطه است، مشكالت براي حليراه ارائه پردازاننظريه اساسي هدف اينكه به عنايت با نتيجه در
 در پردازينظريه است ممكن كه كندنمي انكار او البته. گيردمي نظر در »بحران« را سياسي پردازنظريه
 داندمي» استثنا« را پردازاننظريه اين اما باشد، نموده ارائه و پرورده را خود نظريه بحراني غير شرايط

  .)38-37(همان، 
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 قرن اجتماع سطح در آن از حاصل روابط و قدرت بررسي در سياسي علوم عالمان اينكه از بعد    
 و انديشه آن تبع به و شد جدا واقعيت از ارزش كه بردند سمتي به... وبر و ايستون تا دال از را بيستم
 تالش بسياري راست و چپ و پسامدرن و كارمحافظه فلسفي مكاتب. رفت حاشيه به نيز سياسي فلسفه
 ارائه و تحليل كارآمد و جالب بسيار هايروش از يكي. بكشند نقد به را گراعقل تازييكه اين تا كردند

 اسپريگنز توماس از كالسيك رويكرد از استفاده با ارزش و اخالق التقاط با قدرت روابط فهم چارچوب
 منطقي با و آورد روي انديشمندان انديشه بررسي به سياسي تحليل هايمدل بررسي در او. باشدمي

- مي هنوز... و ماركس و ماكياول و هابز تا ارسطو و افالطون دهد نشان دارد سعي روان قلمي و ساده

 و فلسفي مباني كرد سعي خود كار اين در او. باشند سياسي تحليل و سياست راهگشاي توانند
-مي چه سياسي فيلسوف هر دهد نشان ممكن شكل ترينساده به و بگذارد كنار را فلسفي متافيزيك

: 1389 ذوالفقاريان،( است برخوردار زير هايويژگي از انديشه هر گويدمي ساده خيلي طور به او. خواهد
32.(  

 ،»تفرق« از دانندمي مدرن دوره »سياست علم« پدر را او كه »ماكياولي نيكولو« مثال عنوان به    
 در را چاره علت همين به. بردمي رنج بشدت خود زمان ايتالياي جامعه »پراكندگي« و »وحدت عدم«
 از. نكند فروگذار ايوسيله هيچ از خود هدف به رسيدن براي كه باشد كار روي شهرياري كه ديدمي آن

 و عرف ضد اخالق، ضد مواقع از ايپاره در كه پيچدمي ايتاليا شهريار براي هايينسخه روي، همين
  .است تاالهي ضد حتي

 توزيع و هاشيوه روابط، در را خود جامعه بحران نيز ماركسيسم مكتب گذاربنيان ،»ماركس كارل«    
 قدرت توزيع ناعادالنه هايشيوه دليلبه داريسرمايه نظام در او، نظر از دانستمي قدرت و ثروت نابرابر

 از بعد كهجايي تا شوندمي »فقيرتر« روز به روز كارگران و »ثروتمندتر« روز به روز كارفرمايان ثروت، و
 از رفتبرون چاره وي. شوندمي) خودبيگانگي از يا( »اليناسيون« دچار جامعه فرودست طبقات مدتي
 نظر از .دانستمي سوسياليستي و كمونيستي نظام برقراري و داريسرمايه نظام از عدول را بحران اين
: 1365 اسپريگنز،.» (هاستواكنش و هاكنش از ايجانبه همه توصيف« سياسي نظريه هر چكيده وي،
 و انديشدمي مشكل يا و بحران علل به مشكل، يا بحران مشاهده با پردازينظريه هر او، نظر در) 223
  .پردازدمي حلراه ارائه به علل، تشخيص از پس

 گروه يا فرد رواني ساخت از ايمسئله: گيرد صورت اشتباهي بحران، تشخيص در است ممكن گاهي    
 اضطراب و ناامني براي افرادي كهآن مانند شود؛ تلقّي اجتماعي ايپديده خطا به و باشد گرفته نشأت
 بيشتر. نمايندمي تلقّي... توطئه قالب در را خود خطر احساس و تراشندمي عيّني توجيه خود، دروني

 متفاوت حل،راه ارائه و بحران علل تشخيص در اما دارند، نظر اتفاق بحران تشخيص در انديشمندان
  :دارند نقش ذيل عوامل حل،راه ارائه و بحران علل تشخيص در. انديشندمي
  ).186 همان،( بشر؛ سرنوشت و جهان به نسبت افراد بينش و هاناانس بيني جهان. 1
 همان،( باشد داشته كاريمحافظه روحيه يا بينديشد راديكالي فرد كهآن مانند آدميان؛ شناسيروان. 2

156(  
- مي ارائه را خود نظريه و است كرده رشد محيط آن در پردازنظريه كه مختلفي شرايط و هافرهنگ. 3

  ).229 همان،. (نمايد
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  ).2 :1373، ليتل( دارد ضروريات و امكانات حقايق، از پردازنظريه كه مختلفي هايبرداشت. 4
  : دارد كاربردي مهم  خصيصه دو آل ايده سياسي نظريه يك اسپريگنز بحران نظريه در
  .  دهدمي نشان انسان به سياست دنياي از عميق ادراكاتي .الف
  .نمايد عمل چگونه زندگي در كه آموزدمي انسان به .ب

 نه مفاهيم، و سبك در چشمگير اختالف از نظر صرف سياسي، پردازاننظريه است معتقد اسپريگنز    
 همگون نسبتاً روشي مسائل، اين به گويي پاسخ براي بلكه دارند، سروكار يكساني اساسي مسائل با تنها

 را خود كتاب ارائه نحوه و نظم كوهن، و كاپالن تولين، چون نويسندگاني از تبعيت با وي .اندكرده اتخاذ
 كه است كرده آغاز جايي از خودش ادعاي به و داده اختصاص سياسي نظريات دروني منطق درك به

 است عملي و نظري عقل كردن فعال صدد در نظريه يك كه جاييآن از، اند كرده آغاز پردازاننظريه
 است سياسي هاي نظريه فهم چگونگي صدد در بحران نظريه. نمود تالش نظريه آن فهم براي بايد پس
  :ازعبارتند نظريه اين اجزاء ترينمهم كه
 مشاهده شامل كه كاردارند و سر يكساني اساسي وسايل با مختلف هايسبك رغمعلي انپردازنظريه .1
  .باشدمي حلراه از سئوال چرايي، از سئوال نظمي،بي
 را مراحلي كه اندكرده استفاده همگوني هايروش از هانابحر اين حل براي پردازاننظريه از كدام هر.2

  :كرد خواهيم اشاره هاآن به ادامه در كه)، 179-163: 1365 اسپريگنز،( گيرندمي دربر
  
  هاآن از الؤس و نظميبي مشاهده -1- 2-2-1

-نمي وجود به محرك عامل بدون كه است اين منظور؛ مانندمي مرواريد مانند به سياسي هاينظريه

 بپردازند؛ مبرم و واقعي مشكالت از برخي به كه اند شده نوشته اين براي سياسي هاينظريه أكثر. آيند
 علت به پردازاننظريه. كنندنمي تحقيق اًصرف هاآن ،گيرندمي قرار پردازاننظريه توجه مورد مسائل اين

 را زيادي افراد بسا چه و اندشده رنج و درد موجد كه سياسي مشكالت از دسته آن فهم عملي ضرورت
 كه است خاطر همين به. اندشده مورد اين در اينظريه نوشتن باعث هاآن كه باشند، كرده خود درگير

 موجود وضع از ايگاليه كمتر و كنندمي زندگي خوشبختي و رفاه در مردم كه سياسي هايدوره در
 ادموند وقتي. اندشده پرداخته و ساخته انديشمندان سوي از كمتر ژرفت سياسي هاينظريه دارد، وجود
 است اين دهنده نشان سياسي هاينظريه سياسي هاينظريه براي حريصانه عطش كه كندمي ادعا برك
 وقتي مردم توده« :نويسد مي او. زندمي درستي حرف واقع در شود،مي اداره بدي وضع به جامعه كه

 در. دهندنمي نشان آن به نسبت كنجكاوي حس و  ندارند اشتياقي سياسي هاينظريه به اندخوشحال
 به كشور كه است اين اشمعني كنند، توجه سياسي هاينظريه به رغبت با جامعه يك مردم اگر واقع،
 يك از احتماالً پردازينظريه به توجه عدم اين بنابراين). 44-43 همان،(» شودمي اداره نادرستي روش
 و ژرف تحليل و تجزيه است، مرتب اجتماعي اوضاع وقتي. كندمي حكايت پايدار نسبتاً سياسي وضع

 و ارزش نتواند ايجامعه كه مواردي در. است مشكل هم و فايدهبي عمال هم سياسي نظم يهكاوشگران
 چنين اگر. كند جلب را هاآن همكاري و وفاداري بود نخواهد قادر كند، القا اعضايش به را خود اهميت
 را خارجي عوامل خطر قاطعانه بود نخواهد قادر صورت آن در. است افتاده خطر به جامعه افتاد، اتفاقي
 و هانظريه كه است دليل همين به. پاشيد خواهد هم از نيز داخلي اجتماعي نظم طرفي از. كند دفع
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 اصول كه است اين سياسي هاينظريه هدف. شوندمي تلقي براندازنده اغلب سياسي پردازاننظريه
 سقراط هاآتني كه بود خاطر همين به دهند قرار نقادانه بررسي مورد را سياسي نظام زيربنايي و اساسي

 چالش به راآن و كرد درك را خويش زمانه بحران زيرا كردند محكوم مرگ به بودن خطرناك جرم به را
  ). 48 همان،( كشيد

 اين است ممكن. شوندمي ظاهر متعدد اشكال به شودمي موجب را پردازينظريه كه ييهانابحر    
 گاهي ماا. بگذارد ثرا همه زندگي بر و بگيرد بر در را جامعه افراد تمام و باشد روشن همه براي بحران
 نظر اتفاق صليا مشكل شناسايي در ولي است، گريبان به دست مشكالتي با جامعه كه دارند قبول همه
 بسيار هانابحر اين شناسايي و رودمي فراتر هم اين از هانابحر درك و شناسايي گاه. ندارد وجود
 گروهي بسا چه نباشد، لمس قابل سياسي نظام اندكاران دست براي سادگي به و است مشكل و سخت
 ممكن پردازنظريه. شودمي آغاز اينجا از نظرها اختالف بنابراين ندارد، وجود مشكلي اصال كنند فكر
 جامعه هايبخش ديگر براي كه داليلي به سياسي، نظام يك بر حاكم اصولي يهانابني به نسبت است

 در صحيح نظم توضيح و فهم نهايتاً سياسي هاينظريه هدف. باشد شده نقد دچار نيست مشخص
 يابي،حلراه شيوه اين واقع، در. شود مي آغاز نظميبي و خرابي مشاهده از هدف اين اما. است جامعه
 و مطلوب شيوه يك شيوه اين و ندارد سياسي هاينظريه به اختصاص رفتن، درست به لطغ از يعني
با اين اوصاف، مشكالت سياسي و اقتصادي، نبود نظام سياسي  ).23-21همان،( است قبول قابل

هاي موجود در جامعه و نظميي شيعه از بيهاي اسالمي و فقه سياسمطلوب، كم رنگ شدن ارزش
  قابل مشاهده بود. ،نظام حكومتي قاجار قبل از مشروطيت

  
  اجتماعي پديده ليليحت توصيف و نظميبي علل تشخيص -2- 2-2-1

 در است شناسانه علت بحثي كه است نظميبي اين علت جستجوي نظميبي مشاهده از پس دوم گام
 علل شود؟مي تحليل چگونه مفروض مشكل هايريشه و علت: شود مي مطرح االتؤس اين مرحله اين

  است؟ چگونه آن بيروني و دروني علل تقدم و خرأت ترتيب و چيست؟ آن استمرار و ايجاد
 مطالعه به شروع بنابراين ماند،نمي آرام ديگر پردازنظريه و پژوهشگر ذهن فوق، نظميبي مشاهده با    

 طبيعي توجه و مشاهده پوياي» منطق« طبيعي انگيزه: گويدمي ادامه در اسپريگنز. كندمي بيشتر
 چيز چه« جواب در مشكل اولين براي شده ارائه حلراه شوند،مي موجب را بيشتر پژوهش نگرانذهن
 شود،مي ارائه نظميبي مشاهده مرحله در كه پاسخي. آفريندمي را جديدي سردرگمي ،»است خراب
 فعال هنوز بود واداشته تحقيق به را پردازنظريه آغاز در كه هيجاني .است بعدي االتؤس باني خود

 مسأله فقط است، نيامده دست به نظميبي رفع براي حليراه هنوز مرحله اين در كه زيرا هستند،
 به بايستي حلراه شدن پيدا تا او بنابراين است، نشده پيدا آن حلراه ولي شده شناسايي اساسي
-مي حكم مشاهده منطق داد، تشخيص نامنظم را شرايطي پردازنظريه وقتي. دهد ادامه خود پژوهش

 اگر اينكه اول: گرددمي مطرح لؤاس دو فوراً  مرحله اين در .گردد بررسي نيز مشاهده زمينه كه كند
 به دارد؟ خصوصياتي چه مرتب سياسي اوضاع اينكه دوم و چيست؟ آن داليل است نامرتب اوضاع
 شروع پردازنظريه مرحله دراين است؟ چگونه درست اوضاع است، نادرست وضع اين اگر ديگر، عبارت

 بايستي نيست، كافي اين ولي كندمي شناسايي را علل او كند،مي موجود وضع شناسي آسيب به
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 از طورهمين و شود فهميده كامال نظري طور به مشكل است قرار اگر كند، كشف را بنيادي هايريشه
 كامالً  مرحله گرتحليل يك همچون بايستي او. شود روشن بايد مسأله علل شود، درمان نيز عملي نظر

 بگذارد، سر پشت پيچيده دنياي اين در را معلولي و عّلت روابط بندي دسته يهكنند منحرف و دقيق
 طرفي از و نيست عملي آن واقعي درك نشود، روشن سؤال مورد مشكل علّت كه وقتي تا كه چرا

 تسكين يا و درمان براي مناسبي پيشنهادات تواند نمي واقعي علل شدن روشن بدون پردازنظريه
 از يكي و است روبرو آن با تشخيص مرحله آغاز در پردازنظريه كه اليؤس اولين .كند ارائه مشكل
 ريشه شده مطرح سياسي مشكل آيا: است سؤال اين است سياسي هاينظريه موضوعات ترينحساس
 تقسيم قسمت دو به خود سؤال اين هستند؟ سياسي واقعا آن عاليم و مرض علل آيا دارد؟ سياسي

- نظريه بنابراين. طبيعي نه و است قراردادي فردي؛ نه است عمومي علتي سياسي علت زيرا شود،مي

 عام بنابراين و است مربوط جامعه به كه است ييهاآن از مشكل ريشه آيا كه كند كشف بايستي پرداز
 و است متفكر شخصي گرايشات حاصل فردي علل. اوست فردي و ذهني اتتأثير صرفا اينكه يا و است
 در طوطي مثل مانند )،168-153 همان،( سازدمي غلط قياس هميشه كه چرا است فكني برون آن

   :مولوي شعر
  

  ريختي روغن شيشه از مگر تو                      آميختي  كالن با كل اي چه كز
  را خلق آمد خنده قياسش از                    را دلق صاب پنداشت خود چو كو
  شير و شير نبشتن در ماند گررچه         مگير        خود از قياس را پاكان كار
  شد گمراه سبب زين عالم جمله                    شد آگاه حق ابدال ز كسي كم

  ).8 :تا بي بلخي، محمد( 
  

 محصول مشكل كه كند مشخص بايد است، اجتماعي مشكل كه رسيد نتيجه اين به اگر آن، از پس    
 هايپديده از علل اينكه يا -است قراردادي علل يعني -دهد تغيير تواندمي انسان كه است شرايطي
. است مناسبي پاسخ سياسي هايالعملعكس شودمي مربوط سياسي نظام به خرابي اگر. است طبيعي

-مي ارائه مرحله اين در كه پاسخي. نيست الزم سياسي حلراه كه است پژوهشگر ذهن از مشكل اگر

 مصنوعي علل و طبيعي علل ميان بايستي. بود خواهد ساز سرنوشت او نظريه كل براي احتماال كند
 بين بتواند بايد. شجاع زيادي نه و باشد صبور زيادي بايستي نه پردازنظريه باره دراين. شود قائل تمايز

 ممكن علت تشخيص صورت در. شود قائل تمايز هستند بشر ذات جزء كه ييهاآن و سياسي مشكالت
 و انددليلبي مطلقاً كاذب سخنان برخي زيرا .شود جامعه و خود براي بيشتري مشكالت باعث او است
 جاي گاههيچ علت كهآن سوم دارند علت هم و دليل هم راست سخنان كه حالي در دارند علت فقط
 نه اندمعلل تقليدي باورهاي از كثيري كرد مدلل راآن تواننمي امري كردن معلل با و گيردنمي را دليل
 راه دو به هم اجتماعي و انساني پديدارهاي تبيين در پنجم. كنندمي تغيير علت تغيير با لذا و مدلل
 لذا جبر؛ با مالزمت گراييعلت و دارد اختيار با مالزمت گراييدليل. علت راه و دليل راه: رفت توانمي

 خرد در جز دليل و كندنمي كار دليل با جز خرد آنكه ششم نهايت در و. است اختيار الزمه گراييدليل
 جامعه در خرد كهآن خالصه. گشود تواننمي دليل كليد با جز را خرد خطه بنابراين. افتدنمي كارگر
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 را هااين اندقوانين كشف پي در جامعه در كه ايطايفه آن و قاعده جامه در دليل و شودمي ظاهر قانون
 سروش،( هستند تفهمي مكتب به وابسته روندمي دليل فهم دنبال كه ايدسته و ناميد بايد گراطبيعت
. استبدادي نظمي، براي فقها و مردم مشخص استهاي بيبا اين رويكرد ريشه ).427-432: 1379

بودن نظام قاجار و بسته بودن فضاي سياسي و عدم امكان مشاركت سياسي براي مردم و در آخر هم 
  هاي خارجي مثل روسيه و انگليس بر اوضاع كشور است.و تسلط قدرتمشكالت سياسي و اقتصادي 

  
  ذهني فضاي در نظميبي از فاقد نظام تخيلي بازسازي - 3- 2-2-1
 هرچند جامعه نظم مجدد بازسازي مسئله نظمي،بي علل تشخيص مشكل بر عالوه نظمي،بي مشاهده 
 اين اگر كه دهد پاسخ سؤال اين به بايستي پردازنظريه پس. كندمي مطرح نيز را خيالي صورت به

-نظريه مختصراً، است؟ كدام سالمت است بيماري اين اگر است؟ كدام درست اوضاع است خراب اوضاع

 جامعه« :بگويد جواب است سياسي فلسفه اساسي لؤاس شده خالصه اغلب كه سؤالي به بايد پرداز
. )119:1365اسپريگنز،( دهد نشان را سياسي نظم ماهيت تا بكوشد بايد او ،»است؟ كدام خوشبخت

- بي از او مشاهده مقابل نقطه در يافته نظم سياسي جامعه تصوير دادن نشان براي پردازنظريه كوشش

 نظام از تصاويري هاآن اند،نشده نوشته انديشه و فكر بدون سياسي هاينظريه. كندمي پيدا ادامه نظمي
 به كرده تجربه پردازنظريه كه نامنظم سياسي اوضاع با قياس در و زحمت و دقت با كه هستند سياسي
 با. دهد دست به آن از معياري و كند مجسم خود ذهن در را خوب جامعه الگوي بايد او. اندآمده وجود
 را جهان او. »دهندمي ارائه شده بازسازي جامعه از نمادين تصويرهايي« سياسي هاينظريه تعبير اين
 از از او تجسم. كندمي تعريف نيز هست كه گونهآن را جهان اگرچه كندمي تعريف باشد بايد كه طورآن

 شهر آرمان از هدف. باشد مربوط واقعيت با شدت به بايد است، خيالي اينكه ضمن شده بازسازي جامعه
 كند؛مي آشكار را بشر بالقوه امكانات. كند القا را سياست دستاوردهاي يا و كليت حقيقت كه است اين
 جامعه براي پردازنظريه كه معيارهايي. هاواقعيت نه و است سياسي امكانات و هاقابليت كننده بيان

 همين به. »هست نيز سياسي زندگي براي هنجارهايي« گيرد،مي نظر در خود خيالي شده بازسازي
 معياري برايش پردازنظريه مدل. شودمي خوانده هنجاري هاينظريه سياسي، فلسفه كه است دليل
 خوب جامعه از خود بينش از پردازنظريه. گيردمي اندازه را موجود سياسي نظام كفايت آن با كه است

  ).126-125 همان،( سنجدمي را جامعه گرفتگي شكل آن با و كندمي استفاده معيار صورت به
 به پردازاننظريه. است مبرم و واقعي مشكالت از بعضي سياسي نظريات اكثر كار دستور او تعبير به    
 افراد بسا چه و اند،شده رنج و دردسر موجد كه سياسي مشكالت از دسته آن فهم عملي ضرورت علت

 كندمي تأكيد برك ادموند قول از او. اندكرده خق را آثار اين اند،كرده اسير چنبرخود در را زيادي
 است بيمار و شده اداره بدي وضع به جامعه كه است اين يهنشان سياسي نظريات براي حريصانه عطش

 مبتني اكتشافات، و هانوآوري از تركيبي شده بازسازي هنجاري سياسي نظم). 29 :1365 اسپريگنز،(
 هاصحنه و هانقش آن در كه است تصويري. دارد نياز پردازنظريه خالق كوشش به زيرا است نوآروي بر

 شده كشف او دست به بلكه نيست، پردازنظريه اختراع صرفاً شده بازسازي جامعه. است شده مشخص
 اكتشافي نيمه و هنري نيمه فعاليتي منظم، ايجامعه از پردازنظريه شده بازسازي بينش بنابراين. است
  .است
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  :نظري بازسازي انواع -1- 3- 2-2-1
 گراآرمان راديكال پردازنظريه است، وسيعي تغييرات خواهان غالباً نگرش اين: راديكال بازسازي. الف
 است، منطقي شدت به خود هايگيرينتيجه در و پردازخيال انتزاعي، فلسفي، خود روش در او. است

 افراطي پندارگرايي روش اين ضعف. است آن جامعيت و عمق در راديكال پردازينظريه بزرگ خصيصه
 به آرمان و است نشده رعايت هاآن در تعهد و هاتوانايي موازنه طرف يك از زيرا. انديشيژرف نه و است
 شدني  شود نوشابه دريا آن همه« تصور: است انسان توانايي از خارج كه شودمي تبديل صرف پندار
 ايجامعه چنين براي و كندمي تجويز را بيشتري خشونت بيشتر پندارگرايي ديگر طرف از ؛»نيست
 به اينجا و شودمي توجيه بيشتر خشونت باشد ترفريبنده طرح هرچه يعني پرداخت بايد عقالني هزينه
  ).6: 1361 پوپر،(» اندساخته دوزخ همواره زمين در بهشت آوردن پديد« مدعيان پوپر قول

 رهيافت جامعه بازسازي براي خود جستار در كارمحافظه پردازنظريه: كارانهمحافظه بازسازي .ب    
 و هاسنت. فكري و تعقلي بينش نه و است جامعه هايسنت او تفكر اساس. كندمي دنبال را ديگري

 جستار بنابراين. است الهام منبع پردازنظريه براي اندآمده بيرون سربلند زمان آزمايش از كه نهادهايي
-جنبه آن يافتن براي است انساني هايتجربه دقيق كردن باال و زير معناي به كارانهمحافظه بازسازي

-نظريه قوت. خوب جامعه ساخت از انتزاعي تصوير استنتاج نه و اندكرده حفظ ار خود پويايي كه هايي

  .است آن گراييواقع در كارانهمحافظه پردازي
 سياسي انسان دارد؛ قرار راديكال و كارانهمحافظه روش بين ما :عمل اصالت شيوه به بازسازي .پ    

 او. است جور و جمع اصوالً او بازسازي مرحل. آن »گام به گام« نوع از منتها است طلباصالح گراعمل
 او هايالعملعكس. نيست پايبند سياسي نظميبي از خود برداشت بنياني پيامدهاي اجراي به شديداً 
 ترينمهم است، سياسي نظام اصالح و حك درست راه كندمي فكر او. نظري تا است تجربي بيشتر
 اينتيجه به بستگي  شده بازسازي طرح موفقيت .است پذيرانعطاف و تعصب از خالي كه هاين آن حس
 پردازنظريه شخص ويژه بحران كهي آنجاي از. است گرفته علل تشخيص مرحله از پردازنظريه كه دارد
 و هاآن از آگاهي دهد،مي شكل آن تناسب به سياسي نظام از را خود بينش او كه است خامي منابع
 :1365 اسپريگنز،( كندمي كمك پردازنظريه افكار اهميت و درك به زيادي حدود تا شانتاريخي زمينه

نشان  كه اين ،مورد نظر علما و مردم هست در اين راستا، بازسازي انديشه سياسي فقه شيعه .)29-37
ر فضاي ذهني علما دترين روش فقه سياسي شيعه به كمك مردم مناسببارور شدن از آن دارد كه 

  .بود
  
  درمان راه -4- 2-2-1
. پردازدمي درمان ارائه به قبلي مراحل در گرفته صورت اقدامات به توجه با پردازنظريه نيز آخر گام در
. دارند خود در تجويز از هاييرگه نيز حقايق مورد در عبارات ترينساده حتي كه اين است مسلّم چه آن
 نكند، ارائه مشخصي حل راه خود خودي به منطقاً حقايق، از جامع بينش يك اگر حتي ديگر عبارتي به

 تجويزي شمول و كرد تلقي منطقي را هاآن توانمي كه شودمي موجب را رفتارهايي وضوح، به ولي
 به هست، چه آن از جامع كامال بينش يك. است عيان همگان بر موجود واقعي احكام براساس هاآن

 و هاضرورت ها،محدوديت امكانات، ها،قابليت از دقيق ارزيابي شامل بايد سياست، يهگستر در خصوص
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 تمايالت كنند،مي ارائه پردازاننظريه كه دانشي كه كرد اذعان بايد خالصه، طور به و باشد حقايق
 است نجات علم نوعي اسپريگنز، قول به يا و عملي عقل گرانه،روشن بينش ثمره و دارد نيز درماني

  ).184- 183 :1365 اسپريگنز،(
 كه هاييبايد اينجا در. است حقيقت بر متكّي يهانابني داشتن مستلزم حقيقي هايحلراه    

 به هست، كه چهآن از جامع كامالً  تصويري. باشد هاهست بر متكي بايستي كندمي مطرح پردازنظريه
. باشد حقايق و »هاضرورت امكانات، ها،قابليت« از ارزيابي شامل بايد سياست، گستره در خصوص
. است سازسرنوشت و مهم سياسي تجويزهاي براي وضوح به سياست در امكانات افق از دقيق ارزيابي

 خارج جهان كه را هاييمحدوديت بايد باشد اجباري نتيجه در و گراواقع خواهدمي سياسي تجويز اگر
 حكاما« اساس بر همچنين سياسي هاينظريه. ندارد دور نظر از كندمي تحميل بشر تمهيدات بر

 كدام كه كندمي مشخص سياسي هاينظريه. دهندمي ارائه مهمي تجويزي هايتوصيه موجود» واقعي
 خواسته سياسي ترتيب كدام كه اين و باشد مفيد است ممكن انسان رشد براي مناسب سياسي ترتيب
 كه است سازشي عملي سياسي حلراه تنها گاهي .آورد در اجرا به توانمي را كدام و است ضروري شده

 در در باهم است ممكن نظر مورد اهداف گاهي. كندمين راضي درصد صد را كس هيچ آن نتيجه
 ما اگر. كنندمي ارائه نظراتي سياسي، حقايق از خود بينش اساس بر بزرگ انپردازنظريه. باشند تناقض
 وارد هاآن اجزاي به طبيعتاً و متمايل ها آن تجويزي حلراه به خود به خود كنيم، تأييد را هاآن بينش

حل ممكن براي اصالح نظام علما راه درمان را در اين ديدند كه تنها راه كه در اين باره .شويممي
سياسي مورد نظر، بارور شدن فقه سياسي شيعه به كمك مشاركت سياسي مردم در نهادهايي مثل 

.كه اين جريان به سمت قانون مداري و كنترل نظام حاكم و پادشاهي و و... است گذاريمجلس قانون
  قانون است. ها در چارچوباختيارات آن

  
  بنديجمع
- شده ارائه انديشمندان سوي از چند هاييرهيافت و هاروش سياسي، هايانديشه تبيين و بررسي براي

 هايانديشه بررسي با اسپريگنز. است اسپريگنز توماس به متعلّق هاآن ارزشمندترين از يكي كه اند
 كرده ينتبي پيمايد،مي خود حلراه ارائه تا متفكري هر كه را همگوني الگوي مختلف، متفكران سياسي

 گيريشكل فرآيند روش، اين در. است بوده عملي منطق الگو، اين ينتبي براي اسپريگنز روش. است
 نظر طبق. گيردمي شكل آن در اشانديشه كه است دنيايي با ورز انديشه ارتباط ينتيجه انديشه

 اكثر و كنندمي آغاز است، درگير هاآن با جامعه كه سياسي هايبحران از سياسي متفكران اسپريگنز
  .است بحران دچار جامعه اند، كردهمي احساس جداً كه اندنگاشته زماني در را خود  آثار هاآن

 اجتماعي و سياسي هايبحران با ارتباط در سياسي نظريات اسپريگنز سياسي فهم نظريه با مطابق    
 كه كندمي استدالل گونهاين »سياسي هاينظريه فهم« يعني خويش ثرا در او. شوندمي ارائه و توليد

 - سياسي فيلسوف و انديشمند منظر، اين از. شوندمي توليد كه است ييهانابحر به پاسخ در هاانديشه«
 براي گاهآن و كرده مشاهده خود جامعه در را) ايمسأله يا( بحران ابتدا در كه است كسي اجتماعي

 بازسازي. زندمي يپردازنظريه به دست باثبات، و متعادل وضعيت به بازگشت و بحران آن از رفتبرون
 حداقل نظريه اين كاربرد در. درمان ارائه باالخره و افتد،مي اتفاق بعد مرحله در سياسي جامعه آرماني
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 انسجام بحران، نظريه با زمانه و انديشه ارتباط تفاوت: نمود توجه) شرط يا( مسئله شش به بايستمي
 مسئله انديشمند، بودن گرا زمينه زمانه، بحران با) منسجم( سياسي نظريه ارتباط اثبات سياسي، نظريه
  .است معرفت شناسي جامعه با بحران نظريه تفاوت و گرايينسبي

 كه سياسي، هايبحران از پردازنظريه اول، مرحله در. شودمي نهاده بنياد قبلي مرحله به مرحله هر    
 طور به كه اندنگاشته زماني در را خود آثار ان،پردازنظريه اكثر. كندمي آغاز است، درگير هاآن با جامعه
 شناسايي و مشاهده مسئله اولين بنابراين،. است بحران دچار شانجامعه كردندمي احساس فزاينده
 و انداخته حركت و غليان تحريك، به را آدمي احساس و عقل نظمي،بي مشاهده. است جامعه مشكل

 دوم مرحله در پردازنظريه دهدمي سوق است، آن علل تشخيص كه دوم، مرحله سوي و سمت به را وي
 تعميم و گسترش خود درون در را ترديد و شك بايد وي. پردازدمي گرتحليل نقش ايفاي به پژوهش از

 او. بپردازد هستند، هاديد از نهان اغلب كه ها،نابساماني و مشكالت اصلي علت جوي و جست به و داده
 دنياي اين در را معلولي و علت روابط بنديدسته كننده منحرف و دقيق كامال مرحله بايد ناچار به

 عملي آن واقعي درك نشود، روشن الؤس مورد مشكل علل وقتي تا كه چرا بگذارد؛ سر پشت پيچيده
- نمي ها،نظميبي واقعي علل تبيين و شدن روشن بدون پردازنظريه يهنظري ديگر طرفي از و نيست

 انشقاق و دهد ارائه مشكل تسكين يا و درمان منظور به را كارسازي و راهگشا مناسب، پيشنهادات تواند
 بازسازي به پردازنظريه بعد، مرحله در .گيردمي صورت جا همين از نيز سياسي انديشه مهم مكاتب
 ها،قابليت علم، صيقل به را افكارش و كرده تجسم ذهن در شهريآرمان پرداخته، سياسي جامعه ذهني

 در خود آرماني شده بازسازي يجامعه براي پردازنظريه كه معيارهايي. آرايدمي هاواقعيت و امكانات
 تركيبي شده، بازسازي هنجاري سياسي نظم. است نيز سياسي زندگي براي هنجارهايي گيرد،مي نظر
 و است سياسي محيط و شخص بين ايرابطه ايجاد مرحله، اين هدف. است واكتشافات آوري نوع از

- نتيجه به بستگي آن بودن حقيقي و عقاليي درجه دوام، قابليت يعني شده، بازسازي طرح آن موفقيت

 يجامعه الگوي بايد پژوهنده ترتيب، بدين. است گرفته علل تشخيص مرحله از پردازنظريه كه دارد اي
 در سياسي، نظريات تعبير، اين با دهد دست به آن از معياري و كرده تجسم خويش ذهن در را خوب
  .دهندمي ارائه شدن بازسازي از بعد جامعه از نمادين تصويرهاي واقع،
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  فصل سوم
  هاي فقه سياسيبحران نظم سياسي و پويش

  از مشروطه تا انقالب اسالمي
  
  
  مقدمه 

انسان صرف نظر از هر دين و مسلكي، موجودي مدني است كه يك نظام سياسي قواعد زندگاني جمعي 
كند، تضمين مي اندازد يا جريانش راكند. نظم سياسي زندگي را به جريان مياو را تنظيم يا ضمانت مي

تا كارگر به راحتي در چنين نظمي كار كند، كشاورز بكارد، تاجر تجارت كند، دانشمند در امنيت فكر 
كند، مسافر بدون هراس راهي شود و... اين همه در نظام سياسي و نهادهاي تعبيه شده در آن پيوند 

بايد به تناسب زمان و  ،عه دارددارند. بنابراين حكومت خوب يا بد تأثير عميقي بر زندگي مردم جام
د، و در صورت نياز آن حكومت ترميم و ننيازهاي زندگي مردم را تأمين كن ينهادهاي حكومت ،مكان

   .بازسازي شود
هاي حكومت مطلقه قاجار، به عنوان راه درمان سياسي از نظمينظام مشروطه كه با توجه به بي    

 -نظمي و شكاف عميق فكريطلقه قاجار شد، نوعي بيسوي علما و روشنفكران جايگزين حكومت م
بين اهداف مشروطه، باعث  نيلعدم توفيق رهبران مشروطه در اجتماعي را در جامعه به دنبال داشت. 

گذاري رسمي، رضاخان ماهيت راديكالي . اما پس از تاجسرنگوني مشروطه و پيدايش دولت پهلوي شد
هاي غلط رضاخان از سوي انيت نمايان كرد. در ادامه سياستگرايي خود را با مذهب و روحو افراط

هاي ستيزي و انحطاط فرهنگ بومي ايراني بود، باعث نارضايتيمحمد رضا شاه كه مبتني بر مذهب
هاي آميز مردم را به دنبال داشت. سرانجام اين قيامهاي اعتراضعمومي از حكومت پهلوي شد و قيام

  به پيروزي رسيد.  1357(ره) در سال مردمي به رهبري امام خميني
در اين فصل به انواع راههاي مشاركت سياسي و مصاديق آن، سير تحول تاريخي مشاركت سياسي     

شود. براي اين منظور، ابتدا نحوه اشاره مي مردم در جريان انقالب مشروطيت تا جمهوري اسالمي
مشروطيت و در ادامه نحوه تشكيل حكومت گيري انقالب مشروطيت، ساختار فقهي و سياسي شكل
گيري حكومت اسالمي بر پايه فقه سياسي شيعه و رهبري امام خميني(ره) مورد بررسي و شكل پهلوي

  قرار گرفت.
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  مشاركت سياسي -3-1
هاي سكوالر براي هاي سياسي بدان نيازمندند، در نظاممشاركت سياسي اكسيري است كه همه نظام

هاي استبدادي هاي ديني براي كارآمدي و مقبوليت بيشتر و در نظامنظام، در نظامبخشي به مشروعيت
مشاركت  شوند.حاكمان در شرايط بحراني، براي مشروع جلوه دادن حكومت خود، به آن متوسل مي

به طور  دهند تاانجام ميكه اعضاي يك جامعه  شودگفته مي ارادي و اختياري يهاتيفعال بهسياسي 
. همچنين نيز مشاركت كنندشركت  جامعه خود عمومي يهايگذارمستقيم يا غير مستقيم در سياست

ها و اداره امور گذاريهاي مشروع و نامشروع براي تأثير بر انتخاب رهبران، سياستسياسي شامل روش
ياسي بر مايكل راش ميزان تأثير مشاركت س ).Lambton, 1979: 13-14(است  عمومي حكومت
هاي شهروندان غيردولتي براي تأثير بر كند كه مشاركت سياسي كوششطور بيان ميحكومت را اين

هاي عمومي است. ايشان نيز درگير شدن فرد را در سطوح گوناگون فعاليت در نظام سياسي، از سياست
   ).125 -123: 1377داند (راش، عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي، مشاركت سياسي مي

  
  مصاديق مشاركت سياسي -1-1- 3

در اين نوع كه  مشاركت فعالنخست عمده تقسيم شده است:  مصاديق مشاركت سياسي به دو دسته
تا بر اصالح و يا حداقل تصميم و جهت نظام حكومتي تأثير گذار  كنديممشاركت فرد در جامعه تالش 

تقاضاهاي  ودارد و اصوال بر اساس نيازها  طرفانهيبفرد در جامعه مواضع  ،مشاركت انفعالي دوم باشد.
 هايگذارو هيچ نقشي در سياست دارديمحكومت حركت كرده و يا صرفا در جهت حمايت از دولت گام بر 

محسوب مباني اعتقادي افراد جامعه نيز يكي از عوامل مشاركت آنها در سياست ). 234: 1380(عالم، ندارد
هر را تكليف  سياسي مشاركت وكه اسالم در اين زمينه پا را فراتر نهاده،  اين در حالي است .شودمي

مصاديق مشاركت سياسي را از نظر نوع  .)43(همان،  دانسته و اعمال آن را واجب مي داندشهروند 
 ):1-3توان به چند دسته تقسيم كرد (جدولمشاركت، نحوه بيان و هدف، مي

  
  

  .)15-11: 1383(نرگسي،  سياسي مردم در يك جامعهبرخي از مصاديق مشاركت  1- 3جدول 
  هدف از برگزاري نحوه بيان در اجتماع  شيوه مشاركت

داران و مسئولين جهت انجام وظيفه نصيحت زمام  امر به معروف و نهي از منكر
شرعي، ارائه پيشنهاد و راهكار در مسائل مختلف 

 اجتماعي و سياسي

بررسي مسئولين انتقاد، بيان صريح و روشن، نقد و 
  حكومتي

مشورت كردن در امور حكومتي و دولتي با نخبگان   شورا و مشورت
 هاي مختلف سياسيو گروه

انتخاب بهترين راه و روش در امور اجتماعي، سياسي و 
  معيشتي مردم

در جهت ايجاد نظم سياسي جامعه و تشكيل نهادهاي   صندوق رأي  انتخابات
  حكومتي

راهپيمايي و تجمعات 
  ردميم

ها و... ها، سمينارها، مناسبتشركت در راهپيمايي
  همسو با وضع موجود  

اعالم موافقت عمومي با نظام حكومتي و نظم سياسي 
  حاكم

شركت در جنگ و همراهي 
  با نظام حاكم

هاي ملي از طريق ها و شركت در جنگدفع فتنه
 اعزام به مناطق جنگي

ن دفاع از نظام دفاع از خاك، جان و مال جامعه و همچني
  حاكم و ايدئولوژي حاكم بر جامعه

هاي مقدس نظير مساجد، حسينيه مكانشركت در   مجالس مذهبي
 هاي زيارتيو مكان

  اشاعه فرهنگ مذهبي و اداي تكليف ديني

  آميز، تحصن،برگزاري مجالس و تجمعات اعتراض  مخالفت با وضع موجود
 پخش اعالميه، وسايل ارتباط جمعي

به وضع موجود، بيان مشكالت جامعه، مخالفت با اعتراض 
  نظام و ايدئولوژي حاكم
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از جمله مفاهيمي » بيعت«و » رضايت عامه«، »واجبات كفايي«، مفاهيمي از جمله نيبر اعالوه     
توانند به عنوان مصاديقي از مشاركت سياسي و اجتماعي است كه در سطح جامعه اسالمي مطرح و مي

تأمين رضايت عامه مردم توسط حكومت اسالمي، از طريق سهيم كردن شهروندان در مطرح شوند. 
پذير است. بيعت با حاكمان عادل و شركت در انتخابات براي هاي جمعي و سياسي امكانمشاركت

تعيين رهبران سياسي جامعه اسالمي نيز وظيفه شرعي و ديني شهروندان مسلمان در يك حكومت 
سياسي يا به صورت مستقيم  مشاركت). به طور كلي 48: 1380شهبازي، شود (ديني محسوب مي

به صورت رأي دادن در ، كه دخالت در تعيين سرنوشت و انتخاب نظم سياسي حاكم بر خوداست: 
 يا بصورت، همچون انتخابات مجلس و رياست جمهوري در ايران؛ باشدنظام حاكم ميچارچوب 

در امور سياسي است به طوري كه در اين سيستم سياسي، دخالت مردم  است: مشاركت غيرمستقيم
حزبي اولويت اول را داراست. در اين سيستم، نظام سياسي و دولت حاكم بر آن، برآمده از  يهاتيفعال
، مانند انتخاب رئيس جمهور در باشديي مستقيم و انتخاب رهبر سياسي كشور به وسيله مجلس مأر

مشاركت عمومي و سياسي مورد نياز براي ايجاد راهكارهاي  .)18- 16: 1383(نرگسي،  آمريكا و چين
 :در يك جامعه دينيمردم  بيشتر

تأثير دين در گسترش مشاركت مردمي در طول تاريخ  تبيين مباني ديني و گسترش آن در جامعه:    
قش دين در به ويژه در جهان اسالم انكار ناپذير است. ابن خلدون، جامعه شناس بزرگ اسالمي درباره ن

و به افراد روحيه  برديها را از بين م، رقابتنديآفريدين در بين نيروها وحدت م: «ديگويمشاركت م
انجامد. از اين رو يكي از وسيع مي يها. اين روحيه به افزايش مشاركت و ايجاد دولتدهديايثار م

ساختن آنان در قبال سرنوشت تفاوت اهداف استعمارگران براي سكوالريزه كردن جوامع مسلمان، بي
سازي براي تسلط آسان بر اين جوامع است، چون دين اسالم جامع امور دنيوي، اجتماعي خود و زمينه

سياسي و معنوي است، ولي سكوالريسم قائل به اين است كه دين با سياست ارتباطي ندارد و در پي 
 جامعه و مسلمانان است. يهاكردن توده تفاوتبي

يكي از موانع مشاركت عمومي ناآگاهي است، بعد از  :رساني و باال بردن سطح آگاهي مردم اطالع    
در رابطه اطالعات براي آشنايي مردم با مباني قانون اساسي و ديدگاه اسالم  هعرض و انقالب با گسترش

ركت اسالمي، افزايش مشا اتگروهي و تبليغ يهااز طريق رسانه سياسي و عمومي مردم، مشاركت با
عمومي نقش بسيار مهمي در توسعه  يهايت، زيرا آگاهسا مشهود ياعمومي در سطح قابل مالحظه

 .مشاركت مردمي دارد

انحصار طلب بر اركان سياسي  يهابا جلوگيري از تسلط گروه :نفوذيذ يهاجلوگيري از تسلط گروه    
عموم مردم را به مشاركت در امور انگيزه تمايل  توانيو اقتصادي جامعه و حفظ عدالت اجتماعي م

زيرا اگر تمام كارها در دست حزب خاصي قرار گيرد و  .سياسي، اقتصادي و اجتماعي تقويت نمود
حكومتي فقط در راستاي خواست آنها حركت كند ديگر فضايي براي ابراز  يها و نهادهادستگاه

 .مانديمشاركت مردمي نم

توسعه  ييكي از راهكارها :چهارچوب قانون اساسي و شرع وجود احزاب و حضور فعال آنها در    
شان در مسائل تكمشاركت مردمي وجود احزاب اسالمي است كه نيروهاي مردمي را در گسترش مشار

  ).Edward, 1988: 12(د نكنمند دهي و نظامي جهتسسيا
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متغيرهاي مشاركت سياسي و اجتماعي است. مشاركت افراد در  نيترسازي: فرهنگ از مهمفرهنگ 
بسيار بيشتر  فاقد چنين فرهنگينسبت به جوامع  كه داراي فرهنگ سياسي مشاركتي است، ياجامعه
- زيرا جوامع داراي فرهنگ مشاركتي، نسبت به امور اجتماعي و سياسي خود احساس تكليف مي .است

لذا فرهنگ مشاركت مردمي بايد به نحو  ر جامعه خود هستند.كنند و در صدد تاثيرگذاري مثبت د
 .مطلوب نهادينه گردد

 ايجادتغيير ذهنيت مردم و ، اعتماد عمومي: براي نهادينه شدن رفتار سياسي، تحول باورها ايجاد    
است. در اين راستا، ايجاد يك نظام حقوقي مدون براي تعيين  الزم و ضروريحساسيت سياسي 

ايجاد فضاي گفت و گو، تفاهم و ، تأمين امنيت در جهت آزادي بيان ،سياسي يهاتيچارچوب فعال
 مردم باشد.  حداكثريتضمين كننده مشاركت  توانديمشاركت م

مي هستند كه در گسترش اقتصادي و فقرزدايي، محورهاي مه ،عدالت اجتماعي فقر زدايي:    
 د. ندار يامشاركت سياسي و اجتماعي نقش تعيين كننده

در جامعه هستند كه در دنياي  اتصالها نوعي حلقه سازي آنها: رسانهجمعي و زمينه يهارسانه    
و ، سياسي چنانچه يك نظام سياسي خواهان پيشرفت اجتماعي .دارندامروز نقش بسيار مهمي 

  ).Buzan, 1999: 16(ندارد مردم  هايفعاالنه توده و جز جلب مشاركت آگاهانه ياارهاقتصادي باشد، چ
  
  جايگاه مشاركت سياسي در اسالم -1-2- 3

جايگاه مشاركت سياسي در حاكميت اسالم، با توجه به متون اسالمي و نظرات مختلف مبتني بر اين 
يزدي، (مصباح سرنوشت خود مسلط نموده استاست كه خداوند متعال انسان را آزاد آفريده و او را بر 

در فقه محورهايي وجود دارد كه مشاركت مردم را در امور اجتماعي و سياسي، نه ). 78-80: 1379
. لذا امر به معروف و نهي از منكر، اصل شورا و مشورت، بيعت، تعاون، دانديمتنها حق، بلكه تكليف 

محورها و عناويني هستند كه به صورت  نيترمهمنصيحت رهبر مسلمين، رضايت عمومي و... از 
كلّكم راع و : «نديفرمايم پيامبر اكرم(ص) .اندگرفتهمبسوط در فقه و كالم اسالمي مورد بحث قرار 

همه بايد : «... نديفرمايمامام خميني(ره) در توضيح اين حديث شريف ». كلّكم مسئول عن رعيتهِ
مردم و همه نيز مسئول هستند... مسئول در مقابل  يهمه، شما راعي هستيد يهمهمراعات كنيد، 

(خميني،  ... »را ريگدهممراعات خدا؛ نه اينكه مراعات خودمان، بلكه من مراعات شما را بكنم و شما 
1378 :194.(  

د از ابزارهاي مجبور كننده و ناجازه ندارمداران سياستهر چند حكومت ديني مشروعيت دارد، اما     
كه حضرت علي(ع)، پس از بيعت و اصرار  چنان د.ناي اعمال حاكميتِ سياسي استفاده نمايزور بر

مردم، اقدام به تشكيل حكومت نمودند؛ اين همان چيزي است كه در ادبيات سياسي، از آن به عنوان 
سياسي امام خميني(ره) مقبوليت مردم به عنوان عنصر كارآمدي  يشهيانددر شود. مقبوليت ياد مي

خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، : «نديفرمايمو ظام مشروع ديني، مورد توجه قرار گرفته ن
  ).181(همان،  »پيغمبر اسالم به ما حق نداده است كه ما به ملت خودمان يك چيزي را تحميل كنيم.
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  مشاركت سياسي در حكومت ديني مبتني بر واليت مطلقه فقيه -1-3- 3
 سيره ائمّه اطهار(ع)، در صورتي كه بخواهيم انسان به سعادت برسد، بايد تدبير همه اموربا توجه به 

هاي ديني صورت گيرد. در عصر غيبت نيز زمام جامعه از جمله سياسي، اجتماعي، بر اساس آموزه
 هاي سكوالر وگونه كه در نظامسياست و اداره جامعه، بر عهده فقهاي عادل گذاشته شده است. همان

دموكراتيك، بدون مشاركت سياسي، نظام سياسي مشروعيت ندارد، در نظام اسالمي و ديني مبتني بر 
تواند بدون رأي و نظر مردم، اقدام به تأسيس الشرايط عمال نميواليت مطلقه فقيه، فقيه عادل و جامع

اسي مردمي حكومت اسالمي و ديني نمايد. كارآمدي و مقبوليت حكومت ديني، به مشاركت فعال سي
پرسي كه نمونه گذار جمهوري اسالمي ايران نيز با رأي مردم و همهوابسته است. امام خميني(ره)، بنيان

بارز مشاركت سياسي مردم در نظام است، اقدام به تشكيل حكومت اسالمي نمودند. براي مثال، ايشان با 
وزير دولت موقّت، خالف مصلحت نظام وجودي كه اعتقاد داشتند، انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست

است، ولي به احترام خرد جمعي و رأي مردم حكم خود را پس نگرفتند. همچنين، با وجود آنكه بني صدر 
بندي به قانون اساسي، حكم رياست جمهوري وي را تنفيذ را قبول نداشتند، به احترام رأي مردم و پاي

: 1380مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد (شهبازي، نمودند تا اينكه عدم كفايت سياسي وي توسط 
59-63.(  
  
  
  گيري انقالب مشروطهبر شكل تأثير مشاركت عمومي مردم -3-2

هاي غلط ناصرالدين شاه داشت. حكومت ريشه در نارضايتي مردم از سياست خواهيجنبش مشروطه
خود را به رخ بيگانگان بكشد و  شد، به جاي آنكه اقتدارتر ميتفاوتحاكم هر روز به وضع مردم بي

كه بعد از فتواي امنيت و آسايش را براي مردم فراهم كند، به دنبال قبضه كردن مردم بود. به طوري
تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي و ايجاد بحران عظيم اجتماعي، ناصرالدين شاه از هر روشي براي 

كرد. شاه بعد از اين واقعه حكم به محدود كردن ماندگي مردم و ناآگاه ماندنشان استفاده ميعقب
مدارس، محدود كردن بورسيه محصلين خارج، محدوديت مسافرت خارج براي مردم و... داد. او با 

خواهم كه ندانند آيا بروكسل نام محلي است و يا نوعي كلم... كرد من وزيراني ميافتخار اعالم 
هاي غير مردمي شاه باعث شد تا ميرزاي كرماني در سياست). سرانجام اين 80-75: 1377آبراهاميان، (

جشن پنجاهمين سالگرد شاهنشاهي، او را به ضرب گلوله به قتل برساند. پس از او نيز مظفرالدين شاه 
تر كرد. او نيز تجار و گريز، عمر حكومت مطلقه قاجار را كوتاهپرست و مردمهاي بيگانهبا همان سياست
هاي مالياتي را از ر كرد كه ماليات بيشتري بپردازند، مستمري درباريان را كم و زمينبازرگانان را مجبو

گذاران خارجي باز كرد و به اينكه درهاي اقتصاد را براي سرمايه ترمهمصاحبان قبلي آنان پس گرفت، 
ر جنوب و برداري نفت را دفكر گرفتن وام از خارج بود، همچنين در قرارداد دارسي تمام امتياز بهره

هاي مختلف مردم به اين نتيجه رسيدند كه دولت به مركز به انگليس واگذار كرد. پس از آنكه گروه
پردازد، شروع جاي استحكام داخلي جامعه در مقابل بيگانگان، به استحكام حكومت در مقابل مردم مي

، در عزاداري ماه محرم نخستين نارضايتي عمومي به اعتراض و سرپيچي از قوانين حكومتي شاه كردند.
نوز  ها، مسيوگدهندگان خواستار عزل مسئول گمربود كه حدود دويست تن از بازاريان و وام 1285
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هايي دولت شدند. همچنين در پي به فلك بستن دو تن از تجار سرشناس بلژيكي و باز پرداخت وام
ت. اين اعتراضات در تسريع روند اي باال گرفشكر توسط حاكم تهران، اعتراضات مردمي بصورت گسترده

ريزي اعتراضات و تجمعات بعدي مردم در كه پايهانقالب مشروطيت بسيار حائز اهميت بودند، به طوري
ها با روشنگري و اعالم نارضايتي علما به اوج نارضايتي ).105ديگر شهرها از جمله تبريز شدند (همان، 

اسدآبادي، ميرزاي  ينالدماي شيعه از جمله سيد جمالهاي علها و روشنگريبا سخنرانيخود رسيد. 
-Keddie, 1972: 2( تر شدبرجسته نارضايتي مردمگيري شيرازي، شيخ نوري و... نقش علما در جهت

ا در هشد، مردم با همراهي آن نمايانخواهي در كالم علما هاي جنبش مشروطهپس از آنكه زمزمه). 17
به سخنراني ضد استبداد و  جدامسها خواهان مشروطه شدند. علما در مجالس و پيماييراه ها وتحصن

به صورت اعتراض به مسجد  علمااي از مردم به همراه يا ديوان مظالم پرداختند. عده عدالتخانهتأسيس 
علما را با  ،عدالتخانهو تشكيل  صدراعظمبا وعده بركناري  مظفرالدين شاهرفتند.  حضرت عبدالعظيم

سيد علما از جمله  ، بنابراينبه وعده خود عمل نكرد مظفرالدين شاه وليبازگرداند.  تهراناحترام به 
به نشانه اعتراض به قم عزيمت كردند. بازاريان و عده زيادي از  سيد عبداهللا بهبهانيو  محمد طباطبائي

خانه شدند. در ديگر شهرها از جمله تبريز از علما برخواستند و خواهان تشكيل عدالت حمايتمردم به 
الدوله با گسترش خواه باال گرفت، در نتيجه عينمشروطهعلماي  و گيالن اعتراضات مردمي و حمايت از

گيري نهضت، به صدراعظم شد. با اوج ولهخان مشيرالدميرزا نصراهللاها مجبور به استعفا شد و ناآرامي
خواهان كه در صدر آنها تدريج مسأله محدود كردن قدرت شاه و تشكيل مجلس از سوي مشروطه

علمايي نظير سيد بهبهاني و طباطبايي بود، مطرح شد. باالخره مظفرالدين شاه با فشار علما و حمايت 
  ).320-311: 1378 (زيباكالم، امضا كرد 1285 مرداد 14را در  يتفرمان مشروطمردم 

طبق نظريه بحران اسپرينگز، براي جايگزيني و تدوين يك جريان سياسي در جامعه بايد نخست     
مي از وضع جامعه هدف مستعد پذيرش نظريه جديد باشد، به عبارت ديگر نخستين قدم نارضايتي عمو

گران سياسي، به دنبال علل و عوامل اين نارضايتي و پردازان و تحليلباشد. پس از آن نظريهموجود مي
ثر خواهند بود. بر اين اساس، رهبران مشروطه پس از مشاهده نارضايتي و ؤدر نهايت ارائه راه درمان م

اعتراضات مردمي باشد. آنها با توجه به گوي حلي بودند كه پاسخاعتراضات عمومي مردم، به دنبال راه
اينكه نارضايتي از حكومت قاجار در سطح وسيعي از جامعه ايران بود، دريافتند كه اين اعتراضات نه 

باشد يك اغتشاش با نيت شخصي و يا جريان فكري خاص، بلكه خواست عمومي در اكثريت جامعه مي
نظمي اجتماعي، ايده محدود كردن قدرت شاه و بي گويي بهبنابريان، براي پاسخ). 327-323 (همان،

گذاري در قالب نظام مشروطه به عنوان راه درمان دربار را از طريق ايجاد قانون ملي و مجلس قانون
توان گفت بر اساس نظريه اسپرينگز، هدف رهبران مشروطه از محدود كردن شاه و ارائه دادند. مي

  هاي گسترده در جامعه بوده است.مينظها و بيدربار، پاسخ به ناآرامي
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  ساختار فقهي و قانوني نظام مشروطه -2-1- 3
باشد كه با هدايت افكار عمومي خواهان روشنفكر و مذهبي مينظام مشروطه حاصل جنبش مشروطه

جامعه در طي ايجاد نارضايتي از وضع موجود حاصل شده است. با توجه به نظريه بحران اسپرينگز، اين 
هاي جامعه وقت بوده است، اما از آنجا كه خود در ايدئولوژي و رهبري داراي نظمينظام راه درمان بي

چند دستگي بود، لذا خيلي زود دچار عوامل برهم زننده نظم جامعه شد، بنابراين خيلي زود زوال آن 
مشروطيت،  فرا رسيد و جاي خود را به حكومت استبدادي رضاخان داد. براي بررسي علل انحطاط

هاي فكري مرتبط با ها و جريانهاي تأثيرگذار، گروهقانوني، دستگاه -نيازمند شناخت ساختار فقهي 
اند. در ادامه تحوالت مؤثر بر جريان اين نظام هستيم، لذا بعضي از اين عوامل در اين بخش بررسي شده

شد. در نهايت نيز بر طبق  قانوني و داليل اصلي افول مشروطه بررسي -مشروطه، پيامدهاي فقهي
نظريه بحران اسپرينگز، جايگزيني حكومت استبداد رضاخاني به جاي مشروطه به عنوان راه درمان 

هاي حاصل از جريان مشروطه، بررسي شده نظميسياسي برخي علما و روشنفكران، در پاسخ به بي
  است. 

  

  الف) قانون اساسي
به  1285دي سال  9هاي مشروطه بود. قانون اساسي در ستهترين خواداشتن قانون اساسي يكي از مهم

اي تنظيم وسيله مجلس شوراي ملي تدوين و به امضاي مظفرالدين شاه رسيد. قانون اساسي به گونه
در «بر اساس نظر نائيني، مبني بر اينكه  .بخشيدشد كه جايگاه استوار و قدرت فراواني به قوه مقننه مي

، »برپايي دولت واليتيه قابل تحقق است، هاي بيرونير و به شرط نظارتدوره غيبت به قدر مقدو
ترين مصاديق اين نوع نظارت در اداره امور جامعه مجلس شوراي ملي و به ويژه قانون اساسي مهم

بودند. بنابراين از نظر ايشان اوالً حفظ دولت اسالمي از تبدل به استبداد و مراقبت از تجاوز از حدود، 
يعه و سني است. ثانياً ركن عظيم اين امر تدوين قانون اساسي است كه موافق شيعه و سني اجماع ش

مملكت  اجتماعياست و قدر مقدور جانشين دولت آرماني دو مذهب است. ثالثاً چون در امور سياسي و 
 ، تنظيم قانون اساسي امري بديهي ون جامعه نيازمند قوانين نظم عمومي هستندمتصديان و مسئوال

  .)311-300: 1390 فيرحي،( واجب است
  

  ب) مجلس شوراي ملي
ترين مركز تصميم سياسي و اعمال حاكميت در فقه مشروطيت بود و به همين دليل اين مجلس مهم

هم به مركز نزاع مجتهدان موافق و مخالف دموكراسي تبديل شده است. مخالفان مشروطيت هم در 
« اهللا نوري، اين مجلس اعتراض داشتند. به تعبير شيخ فضلاصل مشروعيت و هم در قلمرو اختيارات 

نوري چنين ». تقسيم قواي مملكت به سه شعبه، كه اول قوه مقننه است، بدعت و ضاللت محض است
است. و بدون استوار » سلطنت«و » نيابت در امر نبوتي«اصل بناي اسالمي بر دو امر «انديشد كه مي

اگر  كه كندداند و بيان ميديگر ميخواهد شد. ايشان اين دو را مكمل هماين دو احكام اسالمي معطل 
   .»بايد اين دو اصل را تقويت و اجرا كنند ،بخواهند عدالت گسترش يابد
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-) با مجلس قانونبه استناد تذكره الغافل و ارشاد الجاهل( مبناي مخالفان مشروطه به ويژه شيخ نوري

گذاري نه معطوف به وكالت بلكه شأني از شئون واليت قهي، قانونكه به لحاظ ف بوددر اين  ،گذاري
گذاري كه فلسفه وجودي مجلس قانون كردمحقق نائيني اظهار  در همين راستا امام معصوم(ع) است.

آخوند خراساني كه از فقهاي به . است» جهات مشتركه عموميه و خارج از باب واليت«بيشتر ناظر به 
حكومت مسلمين با جمهوري ، دوره غيبتبهتر است در «، اظهار داشت كه: دنام و موافق مشروطه بو

وي در امور حسبيه نيز عقل جمعي را ترجيح داده و مجلس و مشروطيت را در ». مسلمين اداره شود
 به طور كلي وظايف نمايندگان ).317-311، همان(دانست ميكليه امور حسبيه، بهتر از استبداد 

شناخت و وضع و  تطبيق دخل و خرج مملكتاصل در دو  مذهبي از ديدگاه مشروطه خواهان مجلس
  شد.خالصه مي قوانين

  
  ) هيأت مجتهدين نظارپ

اي حدود اختيارات هيأت نظار را در مجلس مشروطه، آخوند خراساني و عبداهللا مازندراني، در نامه
مشترك به مجلس ابالغ كردند. آنان اصل دوم متمم قانون اساسي را به منزله روح سياست اسالميه و 

كه بيست نفر از مراجع ديني عادل و آگاه  كردندمقرر همچنين  آنانحافظ استقامت مجلس دانستند. 
شوند. مجلس  به مقتضيات زمان، به مجلس معرفي و پنج نفر از آنان به عنوان هيأت نظار برگزيده

شمردند، الغا نموده و سمت  عهر چه را كه اكثريت اين هيأت محترم مخالف شر«مشروطه نيز پذيرفت 
ديدگاه  ، زيرااين نامه اهميت زيادي از ديدگاه دين و سياست در ايران معاصر دارد .»قانوني ندهند

، دهدان نشان ميمراجع ديني را نسبت به دولت مدرن به عنوان پاشنه آشيل مشروطيت در اير
. برخي بر اين عقيده بر عهده مراجع ديني گذاشت را ارزيابي مصوبات مجلس با موازين شرع همچنين

بودند كه نظارت بر عدم مغايرت مصوبات مجلس با موازين شرع وظيفه همه مجتهدان است و 
ر هيأت نظار در مجلس اي از موافقان بر اين عقيده بودند كه حضواختصاص به هيأت نظار ندارد اما عده

نه تنها موجب تسريع در كار مجلس است، بلكه از اختالف نظرهاي اجتهادي در مجلس و اختالل در 
چنان كه گذشت يكي از شرايط هيأت نظار عارف به مقتضيات زمان  .دكننظام تقنين جلوگيري مي

ين شرط مجلس باشد يا بود. اما در اين باره نيز اختالف وجود داشت كه بهتر است مرجع تشخيص ا
مراجع ديني؟، هر چند سرانجام اين وظيفه بر عهده مراجع گذاشته شد ولي همچنان يك پرسش 

توانست روند ها ميوجود داشت كه مالك و معيار عارف به مقتضيات زمان چيست؟ پاسخ اين پرسش
ر دهد اما چنين تبييني الشعاع قراتحوالت قوه مقننه و در نتيجه سرنوشت سياسي ايران معاصر را تحت

  ).229-225(همان،  هرگز صورت نگرفت
  
  امور شرعي و قضاوت در انقالب مشروطه -2-2- 3

» اداري ـ قوانين مالي«، »قوانين سياسي«نامه مراجع نجف قوانين مجلس را به سه دسته تقسيم كرد: 
پذير نويسندگان نامه با اين فرض كه امور سياسي از امور قضا و اقتصاد تفكيك». قوانين قضايي«و 

است، وظيفه هيأت نظار را فقط نظارت بر قوانين سياسي اعالم كردند آخوند خراساني و مازندراني در 
وضع اين قوانين را از وظيفه  و دانستند» وظيفه خاصه حكام شرع انور«آشكارا امور قضايي را  نامه خود،
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قوانين عدليه فارغ از احكام و مجازات شرعي، نياز به معتقد بود كه مستشارالدوله  .مجلس خارج كردند
اقدام كند. اما سيد عبداهللا مجتهد آنها تواند به تصويب مي ييد آنها ندارد و مجلس مستقالًأنظر علما و ت
 نيزاهللا بهبهاني ا آقايان علما ديده و از نظر آنها بگذرد. آيت: چه ضرر دارد هر دو فقره راظهار داشت
ترين مناقشه يكي از مهماين عدليه كاري ندارد مگر اجراي قوانين و احكام شرعيه.  :انديشيدچنين مي

-موافق بر مييا نظري را به مواضع مخالف و هر نماينده صاحب ،بزرگ صدر مشروطه بود هاينزاع

خواهد و گمانم كسي منكر نباشد كه عدليه قانون مي« :در اين باره فرموده خويي امام جمع انگيخت.
 27به هر حال قانون اصالح تشكيالت عدليه، در تاريخ  »همچنين قوانين بايد مطابق شرع باشد...

كيد بر دوگانه محاكم عمومي و اختصاصي، محاكم أش تصويب شد. اين قانون ضمن ت 1307تيرماه 
. متعاقب قانون فوق، صالحيت محاكم شرع محدود به كردعدليه تعريف  يحاكم اختصاصشرع را جزء م

كه مطابق قانون، قطع و فصل آن جز به اقامه بينه يا به حلف  يدعاوي، موارد دعاوي اصل نكاح و طالق
اين موارد، آشكارا عدليه شده بود. نصب قيم يا وصي مطابق قوانين مخصوص و  و احالف ممكن نيست

-دهد. روندي كه با آرمانروند تنازلي موقعيت محاكم شرعي را در دستگاه قضايي مشروطه نشان مي

- 173: 1363زاده، ملك( اي معكوس داشتگذاران و فعاالن صدر مشروطه رابطههاي رهبران، بنيان
177.(  

  
  در قانون اساسي مشروطه تحوالت ايجاد شده -2-3- 3

از ديدگاه رابطه  ،مشروطه متمم قانون اساسي هفتم دوم و، اولاصول  ،بر اساس قانون اساسي مشروطه
تصويب و استقرار هر قانوني هفتم، و  دومبر اساس اصل  .دشتندين و مشروطه اهميت زيادي دا

هاي به رغم مخالفتدهد نشان مي بررسي تاريخ مشروطه. بودت با موازين شرعي فبه عدم مخال عطوفم
شيعه اثني بر مدار  احكام شرعياصالح مملكت و اجراي مشروطه  ن غالببرخي روشنفكران، گفتما

حاج امام  كه نائيني و آخوند خراساني در تبيين و دفاع از آن بودند. بود بود. اين همان چيزيعشري 
مملكت  ،اين مملكت«مجلس اول بيان كرد: در  ،شيعي ايران - جمعه خويي با اشاره به فرهنگ اسالمي

حاال ديگر نبايد  ؛ها جان دادند، مال دادند مشروطه رو گرفتندايراني ؛ملكت شيعه استاسالم است، م
». . بايد جنگ خانگي را رفع كرد و ديگر كسي حق ندارد مشروطه را از ما بگيردكردسر مشروطه دعوا 

حرام خدا «: با قاطعيت بيان كرد زده و مخالف اسالم،ي روشنفكران غربدر مقابل برخي اظهارنظرها اما
فرماييد! شرع كسي را تواند حالل كند. اين چه مذاكره است كه در مجلس شوراي ملي ميرا كسي نمي

آزاد قرار نداده و خداوند هم زبان را آزاد خلق نكرده است، حدي براي آن قرار داده است كه نبايد از آن 
من و : «فرمود و ستدانست مياهللا مدرس نيز مشروطه را حلقه اتصال دين و سياآيت .»تجاوز شود

تر از من كه مشروطه را تصديق كرديم، براي اين بود كه يك اختالفي برداشته شود، امثال من و بزرگ
ماندگي ممالك اسالمي از ممالك غير اين معني ندارد كه سياست و ديانت از هم جدا باشد، دليلي عقب

سس ؤت جدا كردند، پيامبر اكرم(ص) كه ماسالمي اين است كه ممالك اسالمي سياست را از ديان
رئيس سياست بود. از آن وقت كه اختالف بين اين دو پيدا شد ممالك اسالم رو به ، خود نيز ديانت بود
   ).487-484: 1390(فيرحي،  »ضعف رفت
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. بوددولت جديد مستلزم تجدد ديني  . بنابراين قاعدتاًشدمحسوب ميمدرن  يدولت مشروطه، دولت    
بسياري از علماي شيعه نه تنها مغايرتي بين اسالم و مشروطه نديدند، بلكه حكم به وجوب رفي از ط

هاي موجود در مجلس مشروطه از جمله در تصويب نهايي خير و تعللأ. تدادندهمراهي با مشروطيت 
جلس ديني نگران تقابل تفكر ديني و غير ديني در ممتمم قانون اساسي، حاكي از آن است كه رهبران 

در نهايت اهتمام و دقت هر «كند: . سيد عبداهللا بهبهاني در اين رابطه به نمايندگان اخطار ميبودند
پس از همه سرانجام  .»فصلي را دو يا چند بار تكرار و مباحثه كنند كه باعث اطمينان ملت باشد

يد. اما اين اصل به تصويب رس 1286خرداد  25ها اصل نظارت علما با اكثريت آرا در تاريخ كشمكش
شد. اين مسئله داليل گوناگوني  در عمل ابتدا به صورتي محدود اجرا و سپس به طور كلي فراموش

داشت، از جمله اختالف آراي مجتهدان، معرفي نشدن بيست نفر از مجتهدان و فقهاي متدين و آگاه به 
به نظرات مجتهدان در  دهزروشنفكر غرب ميلي و مخالفت نمايندگانمقتضيات زمان، و از طرفي بي

  ).96-92: 1378مرسلوند، ( دبوقوانين و امور مرتبط و... بيشترين داليل انحطاط اصل مذكور 
  
   در گفتمان مشروطه پيامدهاي فقهي - 2-4- 3

در زمان قاجار و اوايل حكومت مشروطه در ارتباط با رفت و آمدهاي مختلف با غرب واژگان جديدي 
هاي متفاوتي در بين مشروطه و جامعه ايران شده است كه از اين واژگان برداشتوارد فرهنگ سياسي 

ها در تضاد با فقه سياسي شيعه و شد به نظر روحانيت بعضي از اين واژهعلما و روشنفكران و مردم مي
جامعه اسالمي ايران هستند و همين هم باعث اختالف در بين علما با هم ديگر و علما و روشنفكران 

. از جمله شد كه اين اختالفات در روند كلي مشروطيت و شكست مشروطه به وضوح نمايان بودمي
قاجار و مفاهيم و واژگاني كه مربوطه به مشاركت سياسي و فقه سياسي شيعه بودند و در زمان 

  توان به موارد زير اشاره كرد:وارد فرهنگ اسالمي شدند؛ مي مشروطه
  

 مشروطيت

استعفاي چگونگي وارد شدن واژه مشروطيت به فقه سياسي شيعه و نظام قاجار از اين قرار است كه با 
از يه از ژاپن و برخي عوامل شكست روس و مشكالت گمرك ،الدولهصدراعظمي عين ،السلطانامين

اين دو . كه ند وارد فقه سياسي شيعه شددو واقعه كه در بر افروختن آتش خشم مردم مؤثر بودجمله 
 :عبارتند از حادثه

آميز نوز در پوشيدن لباس روحاني كه سبب بسته شدن بازار و تجمع مردم در كردار توهين -1
 .حضور روحانيان شد

چوب و فلك كردن دو بازرگان به جرم گران فروختن شكر البته دو بازرگان اصرار داشتند كه  -2
سبب باال رفتن قيمت شكر شده افزايش بهاي شكر وارداتي به دليل جنگ روسيه و ژاپن 

الدوله در است. مردم به رهبري علما در برابر اين حوادث لب به اعتراض گشودند. لجاجت عين
 ).(مهاجرت صغري به حرم حضرت عبدالعظيم انجاميدها، به مهاجرت علما مقابل اعتراض

بركناري  ،ان تأسيس عدالتخانهمردم دولت را براي بازگرداندن سريع علما زير فشار قراردادند. روحاني   
الدوله را شرط بازگشت خويش شمردند با پافشاري مردم، دولت ناگزير نوز بلژيكي رئيس گمرك و عين
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بندي حكومت به خواست علما را پذيرفت. به دنبال آن خشونت كارگزاران دولتي عليه مردم و عدم پاي
آميز مردم بدين ترتيب، تجمع اعتراض .هاي مردم و روحانيان شدتعهداتش سبب گسترش اعتراض

له به أيده شد. علما در واكنش به اين مستهران در مسجد جامع با حمله سربازان به خاك و خون كش
قم مهاجرت كردند. گروهي از مردم نيز كه بر جان خويش بيمناك بودند به سفارت انگليس پناه بردند. 

ها تدريج اين خواستهه راندند ولي بيمتحصنان نخست از شرع احمدي و سنت محمدي سخن م
ها وارد شد. تحصن در سفارت انگليس فرصت دگرگون شد و مضامين فرهنگ غربي در درخواست

ها ها فراهم نمود. لفظ مشروطه در همين سفارت ورد زبانمناسبي براي هدايت نهضت توسط انگليسي
اي براي سياسي بود كه تجربهر تغيير نظام نهضت مشروطيت اولين حركت عمومي مردم د .شد
هاي اساسي مردم براي تغيير نظام هاي بعدي در ايران شد كه پيروزي انقالب اسالمي يكي از گامگام

قبل از  برداري شدتجربيات نهضت مشروطه بسيار بهره سياسي با هدايت روحانيت آگاه بود كه در آن از
را  ان تعداد بسيار اندكي معناي مشروطه و تبعات آنها محدود به عدالتخانه بود. در اين زمآن خواسته

- نفر بودند كه واقعاً مشروطه 10ط هزار نفري كه به سفارت انگليس رفتند فق 10دانستند و از ميان مي

(زيباكالم،  خواهند. اين مهاجرت به مهاجرت كبري مشهور استدانستند چه ميخواه بودند و مي
1378 :313- 321(.  

  
  مجلس
ترين مركز تصميم سياسي و اعمال حاكميت در فقه مشروطيت بود و به همين دليل هم به مهممجلس 

مركز نزاع مجتهدان موافق و مخالف دموكراسي تبديل شده است. مخالفان مشروطيت هم در اصل 
مجلس مشروطه بيشتر تحت تأثير  مشروعيت و هم در قلمرو اختيارات اين مجلس اعتراض داشتند.

روشنفكران و بيگانگان بود و قوانين اسالمي بر گرفته از فقه سياسي شيعه به فراموشي  نفوذ دولت،
  شد.سپرده مي

  
  دولت

دولت در زمان مشروطيت وسيله دست بيگانگان و عامل اعمال نفوذ بيگانگان در داخل كشور بود. 
براي مثال در دولت هيچ وقت به وسيله قانون اساسي مشروطه به صورت كلي محدود و كنترل نشد، 

در زمان پهلوي مجلس هيچ قدرتي از خود نداشت و  ه شد يابه توپ بست مجلس زمان محمد علي شاه
جمله مخالفين اصلي دولت علما بودند كه در مقاطعي تصميم گيرنده اصلي دولت و شخص شاه بود. از 

ولي به صورت كلي مخالفين اصلي دولت هم در زمان  ،نظرشان بود موردهمراهي با دولت (رضاه شاه) 
  علما و مردم متأثر از فتواي علما بودند.  ،قاجار و هم پهلوي

  
  قانون

به  1285دي سال  9هاي مشروطه بود. قانون اساسي در ترين خواستهداشتن قانون اساسي يكي از مهم
اي تنظيم . قانون اساسي به گونهوسيله مجلس شوراي ملي تدوين و به امضاي مظفرالدين شاه رسيد
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ولي در عمل قانون اساسي مشروطه  بخشيدشد كه جايگاه استوار و قدرت فراواني به قوه مقننه مي
  .)300: 1390 فيرحي،( نتوانست انتظارات مشروطه و مردم را برآورده بكند

  
  رأي مردم

به عنوان يك حق و نه به عنوان خواه، نقش و رأي مردم در حكومت را نائيني و ديگر علماي مشروطه
كنند و بر دهد، قبول داشتند و آن را با داليل عقلي و شرعي تعيين ميامتيازي كه حاكم به مردم مي

كنند و آن را به عنوان يك عنصر اساسي و تكامل دهنده در مشاركت مردم در حكومت تأكيد مي
  .)10- 9: 1394خراساني، (رباني گيرندپويايي فقه سياسي شيعه در نظر مي

  
  نقش زنان در مشروطه

در جنبش مشروطه زنان روشنفكر با رشادت و دليري به مبارزه با عمال استبداد برخاستند. نويسندگان 
هاي در آثار خود اشاراتي به تشكل ناظم االسالم كرمانيو  ملك زاده، كسرويبزرگ مشروطيت مانند 

ها كنند. هر چند كه به دليل مخفي عمل كردن بسياري از اين انجمنزنان در انقالب مشروطيت مي
اطالعاتي از آنها در دست نيست. مثال در فتح تهران يكي از زنان روشنفكر خاندان ايلخاني بختياري به 

با عمال استبداد برخاست. او حتي خود با رشادت و دليري به مبارزه  سردار بي بي مريم بختيارينام 
شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگيد. نقش او در فتح تهران، ميزان محبوبيتش را در ايل 
افزايش داد و طرفداران بسياري يافت. بعدها با دريافت مدال شجاعت از دولت آلمان به لقب سرداري 

بودند اما نخستين زناني  حقوق زنانمشروطيت، هوادار مفتخر شد. تنها معدودي از اين زنان ِ طرفدار 
خواهان و فعاالن جنبش ملي دهه شركت كردند يا خودشان از مشروطه جنبش حقوق زنان ايرانكه در 
هاي روشنفكر ) و يا از خانوادهسلطانبانو امير صحي ماهو  آباديصديقه دولتبودند (مانند  1280
سواد به انبوه زنان بي«خواهي، مشروطهتب ). بعد از سرد شدن محترم اسكندريگرا بودند (مانند ملي

كرده و روشنفكر جنبش حقوق زنان را پي و تنها زنان تحصيل» هاي سابق خود بازگشتنداندروني
ايرج ، الشعرا بهارملك، ميرزاده عشقيري همچون خواه روشنفكگرفتند. در اين زمان مردان مشروطه

ق تحصيل و كنار گذاشتن كردند به ويژه در حنيز از جنبش نوخواسته حقوق زنان حمايت مي ميرزا
، نماينده مجلس نخستين بار در ايران الرعاياوكيلحاج محمدتقي  1290مرداد  12. مثال در حجاب

برابري زن و مرد را در مجلس شورا مطرح كرده و خواستار حق رأي براي زنان شد كه مجلس را شوكه 
  .)84-77: 1382(خسروپناه،  كرد و با مخالفت يكي از روحانيان مجلس مواجه شد

  
                                                                                                               آزادي
اي كه در خصوص مشروطه قابل ذكر است كه چرا مشروطه مشروطه نشد: اين است كه در ابتداي نكته

وارد گفتمان سياسي مفاهيمي چون آزادي،  به تدريج اماامر مشروطه تضاد و تبايني با شريعت نداشت. 
خاستگاه ديني  اين مفهوم از ديد علما، اگر چه كه چندان نسبتي با شريعت نداشت.مشروطه شد 

ديگري به شكل از ديدگاه برخي علماي ديگر داستان  اماو  نداشت اما منافاتي با شريعت هم نداشت
» اهيخوآزادي«به مخالفت پرداختند. وقتي موضع گرفتند و با مشروطه  هومن مفبود. آنان در مقابل اي
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اي از علما و روحانيون و را گرفت در پي اين رويداد دسته» خواهيشريعت«جريان مشروطه جاي  در
ي مشروطه جدا شدند و به سمت شريعت رفتند و در مقابل مشروطه قرار برخي از مردم عامي از بدنه

ان را وارد هر حركتي آن كردند كمتر به علما تأسي جويند و برايخواهان نيز سعي ميفتند. و آزاديگر
گويد اهللا نوري به صراحت از مشروط بودن آزادي در متون ديني سخن ميشيخ فضل. كردندصحنه نمي

منكر وجود آزادي در  وي از طرفي» قلم و لسان است.بناي قرآن بر آزاد نبودن «و معتقد است: 
ديگر بر اين باور است كه اعتقاد به آزادي مطلق حرف  گردد و از طرفترين متن ديني ميممه

نوري در قطعه فوق از آزادي مطلق سخن  .»اين سخن در اسالم كليتاً كفر است«اشتباهي است و حتي 
توان نتيجه گرفت كه وي با مي نشاند، به صورتي كهكفر مي كند و برابر باگويد و آن را نفي ميمي

توان پذيرد. اما با دقت در سخنان او نمي...) سازگاري دارد و آنان را مي وهاي مضاف (بيان، قلم آزادي
كند هاي مضاف مخالف است، بلكه حتي پيشنهاد مياي گرفت اساساً وي نه تنها با آزاديچنين نتيجه

ت اين شنويد، لفظ آزادي را برداريد كه عاقباگر از من مي«هاي موجود حذف شود: واژه آزادي از بحث
  .)88-77: 1386(خارابي،  »ف ما را مفتضح خواهد كردحر
 در جريان مشروطه از رهبران آن يكاي ديگر كه قابل ذكر است اين است كه نبايد نكتهبه طور كلي    

- خواهي و آرمانه به موازات آرمانساخت كه از هرگونه خطا و اشتباه به دور بودند بلكمعصوم انسان 

هاي فردي نيز خواهيطلبي و شايد خودسياسي، رقابت و حسادت، رياستظات گرايي، در آنان مالح
اهللا در رقابت پنهان و آشكار طوالني با يكديگر بودند، آيت اهللا بهبهاني و شيخ فضل وجود داشت.

متأسفانه مشروطه نه تنها باعث نزديكي آنان به يكديگر نشد بلكه عرصه و جبهه ديگري را براي 
. مخبر السلطنه كه در آن مقطع با هر دو به وجود آوردآن دو و طرفدارنشان گسترش رقابت ميان 

« نويسد: د آرامش و تعادل را داشت چنين ميجناح مشروطه و مشروعه در تماس بود و سعي در ايجا
ها اهللا برسد مخاصمهاي از قاليچه به شيخ فضلداده بود كه گوشه يتاگر سيد عبداهللا بهبهاني رضا

روطه نداد بلكه حتي از به كارگيري مش يتاما بهبهاني نه تنها به چنين امري رضا. »بود كوتاه شده
تر جمله توان راحتنكرد. با اين تفسير ميهاي سياسي نيز خودداري عليه مخالفينش و تسويه حساب

بود و نه خواه نه بهبهاني مشروطه« مود كه گفت: اهللا نوري را در پاي چوبه دار درك نپاياني شيخ فضل
  .)94-92، همان( »من طرفدار استبداد 

  
  ماليات
جامعه اسالمي بر  .بوددر دوره مشروطه، مسئله ماليات مناقشه دولت  هاي ديگر موردمحور از جمله
- تفاوت 1-3جدول  ).44-43: 1379كسروي، ( استاستوار » خمس و زكات«نظير هاي شرعي ماليات

روشن است كه ماليات به سبب جايگاهش در انجام  .دهدنشان ميهاي بين ماليات مدرن و شرعي را 
اي برخوردار وظايف حكومتي و تأثير مستقيم بر زندگي و معيشت عمومي جامعه از حساسيت ويژه

هاي ماليات شرعي و مدرن كدام است؟ پاسخ به اين اينجاست كه: اشتراك و تفاوت است. اما سوال
نقاط اشتراك ماليات شرعي و  ينترمهم .تر كندرا روشن هروطال شايد منازعات فقهي دوره مشؤس

. منظور از وحدت مفهومي خالصه كرد توان در دو معيار وحدت مفهومي و وحدت تكليفيمدرن را مي
گردد. اين است كه مقداري از دارايي شخصي شهروندان در راستاي مصالح عمومي جامعه استرداد مي
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ن است كه پرداخت هر دو نوع ماليات براي شهروندان الزامي است و از اما منظور از وحدت تكليفي اي
به رغم اشتراكات فوق، ماليات شرعي و  ).237-228: 1390فيرحي، ( نظر تكليفي بايد انجام پذيرد

خواهان و ها داليل ناهمگرايي بين مشروطههاي اساسي با هم دارند. مالحظه اين تفاوتمدرن تفاوت
  ).2-3(جدول  دهدجنبش مشروطه را حداقل از ديدگاه فقه شيعه نشان مي خواهان درمشروعه
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  ).270- 245 همان،( هاي ماليات شرعي و مدرن از ديدگاه فقه شيعهتفاوت2-3جدول
  ماليات مدرن  ماليات شرعي(خمس و زكات)

  ماليات شرعي عملي عبادي است كه نيّت و
شرايط شرعي ويژه دارد. فقيهان در زكات 

كامل بودن ، شرايط چهارگانه بلوغ، عقل، آزادي
 و لحاظ كردند ملك از نظر نصاب و تصرف

 گانهپرداخت خمس را از درآمدهاي هفت
(كسب و كار، معدن، گنج، مال حالل مخلوط به 
حرام، جواهر به دست آمده از غواصي در دريا، 
غنيمت جنگ و زميني كه كافر ذّمي از مسلمان 

  .بخرد) اعالم كردند

  ماليات مدرن امري عرفي و خالي از نيّت و
ها به موجب شرايط شرعي است، اين ماليات

  .كنندتغيير مييا و شوند ميقانون وضع 

  خمس و زكات مصارف معيني دارند كه آنها را
  .كندهاي مدرن جدا مياز ماليات

  ماليات مدرن مصارف معين و از پيش تعيين
نه اجتماعي در واقع نوعي هزي ،اي نداردشده

وري از امكانات است كه شهروند در راستاي بهره
  كند.ميو منابع عمومي جامعه پرداخت 

  مالك جايز است به افراد  راماليات شرعي
مستحق بپردازد ولي سهم امام(ع) به عهده 

  .مجتهد است

  تصدي ماليات مدرن، دولت است. تنها دولت
تواند آن را دريافت و در جهت مصالح مي
  .كند هزينهمي عمو

  ماليات شرعي شامل جنس و كاال و وجه نقدي
  .گردندمي

  ماليات مدرن وجوه نقدي هستند كه شهروندان
  .بايد بپردازند

  پرداخت كننده ماليات شرعي، خود را مستحق
داند، و آن را حق اين بخش از ثروت خود نمي

  .داند كه در دارايي خود نهفته استديگران مي

  پرداخت ماليات مدرن خود را طلبشهروند در -

داند زيرا بخشي از ثروت شخصي خود را كار مي
از دولت رفاه و امنيت  داده است تا متقابالً

  .دريافت كند
 هاي شرعي اعطاي اختياري ماليات اصل مهم در

  .باشداموال با انگيزه معنوي و رضاي خدا مي
  و اجباري پرداخت ماليات مدرن امري الزامي

  است.
  

به مناقشه  وخواهي در ايران رخ داده است ماليات از اموري است كه متعاقب جنبش مشروطه    
-رسالهدر خواهان موافق مشروطه مشروعهبسياري از  شده است. تبديلماندگار در فقه سياسي معاصر 

المراد كشف« در رساله . تبريزياظهارنظر كردنددر باب منع شرعي وضع و دريافت ماليات خود هاي 
اين حكم دانست. ماليات را از مصاديق ظلم و تعدي كه ضد مشروطه بود » من المشروطه و االستبداد
از طرفي  .است، نيز بيان كرده بودكه از مجتهدان حامي مشروطه  را سيد عبدالحسين الري

: 1383، (فاتحي انديشمنداني چون آخوند خراساني و ميرزاي نائيني بر مشروعيت ماليات نظر داشتند
16-18(.   
  
  
  زايش منازعه -3-3

  بيان توان به درستي بحران مشروطه را جز از راه تبارشناسي نسبت فقه و سياست در انديشه شيعه نمي
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مه حلي به رابطه ايجابي بين شناسي شيعه، اكثر دانشمندان شيعه نظير عال. بر مبناي نظريه امامكرد
از . اين نكته بدين معني است كه سياست و دولت دارنداعتقاد حكومت (عصمت و سياست) و  امامت
كشيد. از ابتدا نه دوگانه، بلكه  بين آنها كه بتوان مرز نيستشيعه چيزي بيرون از دستگاه شرع  نظر

سياست ما را عين ديانت ما و ديانت ما را عين «اي بيش نبود و شايد از همين رو بود كه برخي يگانه
كند و امام را د. شيعه امامت را رياست عام در امور دين و دنيا تعريف ميكردنتعريف مي» سياست ما

شامل ايمان قلبي، اظهارات زباني، ، اي از ايمان و عملبنابراين، دين مجموعه .داندمتصدي هر دو مي
  ، اعم از شخصي و عمومي است.زندگي دنيويشعائر مذهبي و قواعد 

نامه خود به در ، دنيا در مذهب شيعه و ي در تبيين رابطه دينآخوند خراساني و عبداهللا مازندران    
وا عجبا! چگونه مسلمانان خاصه علماي ايران، ضرورت مذهب اماميه را « :مجلس چنين نوشتند

قاطبه مسلمين به دست شخص معصوم و  دنيويسلطنت مشروعه متصدي امور در  ...فراموش كردند
اگر حاكم معصوم نباشد،  ..مانند انبياء(ص)، اميرالمؤمنين(ع) و حضرت حجت(ع). استاهللا مأمور من

نظير مشروطه كه مباشر امور » عادله«بر دو قسم است، سلطنت  سلطنت غير مشروعه است كه خود
 »العنان و خودسر باشد...كه حاكم مطلق» ظالمه جابره«عامه عقال و متدينين باشند و سلطنت 

ديدگاه فوق نسبت دين و دنيا در دوره غيبت، و همچنين سياست را كه  ).374-372: 1390(فيرحي، 
 - بازگو كرد. به همين دليل رهبران مذهبي در دوره نوگرايي سياسي، بخش مهمي از اين رابطه است

نائيني نخستين شرط نمايندگي مجلس در  كهطوريبه  شتند؛ديني ايران، بر آگاهي سياسي تاكيد دا
  .بيان كرد» مجتهد بودن در فن سياست« را دوره مشروطه

  
  افول مشروطه -3-1- 3

حدودي تحول اين رابطه كه از  رابطه فقه و نهادهاي مشروطيت بررسي شد و تا هاي قبلدر بخش
 ينتركه مهم يستمجلس و از اصل دوم متمم قانون اساسي شروع شده بود، نشان داده شد. شكي ن

نتيجه انقالب مشروطه در ايران، پيوند مرجعيت ديني و سياست بود. طبيعي است كه نوسانات سياسي 
سزايي در تحوالت مرجعيت ديني داشت. جنبش مشروطه نيز مراجع مقيم نجف را به دو ه تأثير ب

. دسته تقسيم كرده بود كه در ادبيات سياسي آن دوره به حاميان مشروطه و استبداد معروف شدند
 بود بعد از فوت ايشان مرجع تقليد عام شد. خراساني سيد ابوالحسن اصفهاني كه از شاگردان آخوند

در اين دوره  اهللا خراساني مصادف شد با افول مشروطيت و منتهي شدن به استبداد رضاخاني؛فوت آيت
- ه مرجع ويژگياهللا نائيني، حائري و سيد اصفهاني بود. دوره اين سمرجعيت عام شيعه در دست آيت

گذاري از آن مشروطه ناميد. اين ناماز  هايي دارد كه شايد بتوان دوره رهبري مذهبي آنان را عصر پس
گانه سه مسئله مهم را به همراه داشت: الف) افول روي اهميت دارد كه موقعيت اين مراجع سه

زايش گفتمان حكومت ) و ج) دوره استبداد صغير(دين زدايي در  مشروطه، ب) سكوالريسم آمرانه
  ). 153-140: 1378كديور، ( اسالمي

شود كه هيچ جنبش و يا نهضتي هاي شكل گرفته معلوم ميبا مطالعه تاريخ معاصر ايران و نهضت    
. درست است كه جنبش مشروطه تركيبي ناهمگون از به پيروزي نرسيدبدون حمايت علماي ديني 

نيرو محركه اصلي اين جنبش نوگرا  ،دينيو فتاواي رهبران  هاي مختلف بود، ولي ورود جهادگونهطيف
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اما چه شد كه مشروطه از  ،در ايران بوده است. بنابراين نهاد مذهب در مجموع حامي مشروطيت بود
اصالحات مورد انتظار از مشروطيت برآورده نشد و قانون اساسي به پوستيني وارونه در  ،هم پاشيد

هاي اوليه نه تنها براي هر پژوهشي الزم است، بلكه ارزش ي پاسخهاي بعد تبديل شد؟ برخدوره
ها جواب دادند، اما اي خاص به اين پرسشكدام از زاويه هر پژوهانتحليلي فراوان نيز دارند. مشروطه

توان مي در پژوهش حاضر سعي شده است كه از زاويه فقه و سياست، تحوالت مشروطه بررسي شود.
اي خارجي مانع از تحقق يا نهادينه شدن مشخصي كه برخي داخلي بودند و دستهعلل و عوامل گفت 

  :مشروطه شدند
  الف) عوامل داخلي

اجتماعي ايران، وقوع آنها  عوامل داخلي موانعي بودند كه با در نظر گرفتن ساختار سياسي، اقتصادي و
 متزلزلساختار  اسي و دومكه خود اين عوامل به دو دليل هست: نخست مسائل سيگريز ناپذير بود. 

برخي از عوامل داخلي به نحوه پيروزي انقالب ) مسائل سياسي: 1 قانون اساسي و زمينه سنتي فقه.
اي كه حائز اهميت است آن است كه از زمان كشتار در بازار تهران كه نكته؛ گشتندمشروطه باز مي

. در اين طول نكشيدمنجر به تحصن يا مهاجرت علما به قم شد صدور فرمان مشروطه بيش از يك ماه 
 ريزي و تشكل الزم را پيدا كند.رهبري، انسجام، برنامه فاصله كوتاه نهضت مشروطه نتوانست صالبت،

 در جريان انقالب حتي يك قطره خون نيز از بيني يكي از رجال قاجار سرازير نشد. فراموش نكينم كه
-كامالً طبيعي است دير يا زود اليگارشي حاكم در مقابل مشروطه يا نظام جديد به صف آرايي مي

-35: 1381(صفايي،  امري كه به فردا نيز نكشيد و از همان روز نخست مشروطه ظاهر شد پرداخت.
39( .  
ز جمله مهمترين عوامل داخلي كه از همان ابتدا بزرگترين مانع را بر سر راه تحقق فرآهم آورد به ا   

خشونت، اصرار بر اعمال مطلق قدرت و برخورداري از حداكثر  سلطنت رسيدن محمد علي شاه بود.
به همراه اختيارات، بي پروايي از به كار بستن خشونت عليه مخالفين و قلع و قمع بي محاباي آنان، 

تهور، بي باكي و شهامت محمد علي شاه بزرگترين سد راه به ثمر رسيدن نهال مشروطه شد. محمد 
در مرحله بعد با به توپ  علي شاه هيچ درنگي در نشان دادن مخالفت جدي خود با مشروطه نكرد.

. او جمع كردعمالً مشروطه را » باغشاه«خواه در د و اعدام سران مشروطهبستن مجلس و حبس و تبعي
هيأت دولت و قوه مجريه در ميان دو  با مجلس نداشته باشند. يدستور داد كه هيچ تماس يرانشبه وز

رسيد كه به سمت كسي رقيب يعني مجلس و شخص اول مملكت گرفتار آمده بودند و به نظر مي
 د داشت،وجو مانع ديگري كه بر سر راه موفقيت مشروطه تمايل داشتند كه قدرت بيشتري داشت.

 جريانمنازعات فكري، سياسي و عقيدتي بود. از سه جريان فكري تشكيل دهنده نهضت مشروطه، دو 
تا قبل از پيروزي انقالب مشروطه تضاد و تقابل  آن غير مذهبي و سومي در چارچوب شريعت بود.

خواهان، روطهعلني ميان اين سه جريان وجود نداشت. اما با پيروزي انقالب و به قدرت رسيدن مش
برخي از عناصر ليبرال و سوسيال دموكرات احساس كردند كه با به خاك رسيدن  وضع تغيير كرد.

پشت استبداد قاجار بايد مبارزه را به سطح ديگري ارتقا داد. اقليت راديكال غير مذهبي درون مجلس و 
آراء روحانيون وارد آورده و هاي وابسته به دو جريان ديگر، انتقاداتي را به افكار و شماري از روزنامه

صور «هايي چون روزنامه گيري و عدم دخالت انان در امور مملكت و سياست شدند.خواهان كناره
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مقاالت تندي عليه مخالفين خود از جمله  بعضا» المتينحبل «و » مساوات«، »روح القدس«، »اسرافيل
دولت «تشكيل جمهوري و ايجاد يك  پيش رفتند كه خواهان ه جاييآنان تا ب نوشتند.روحانيت مي

در ايران شدند. جدايي دين از سياست، مساوات، برابري همه در مقابل قانون، اعطاء حقوق » ملي
اجتماعي به زنان، ايجاد نظام وظيفه، ايجاد مدارس جديد و فرستادن دختران به مدارس و .... از جمله 

گرفت بلكه آنان را موافق ميل روحانيون سنتي و محافظه كار قرار نمي وجهتقاضاها به هيچ اين 
ساز مخالفت بخشي از ها از يكسو زمينهحمالت روزنامه كرد.زده و بيمناك از آينده مملكت مي وحشت

گيري و ضديت دربار با مشروطه و مجلس را تشديد روحانيت با مشروطه شد و از سوي ديگر جبهه
اهللا نوري مجتهد بزرگ پايتخت از مشروطه در آراء مرحوم شيخ فضلانيون ناراضي نمود. مخالفت روح

   .)58-51: 1383(قيصري،  تبلور يافت
عنصر بعدي كه در ناكامي مشروطه دخيل بود، تركيب يا ماهيت سياسي و اجتماعي جرياناتي بود    

اتح تهران رهبران نيروهاي فاگر چه بسياري از  كه پس از فتح تهران در پايتخت به قدرت رسيدند.
اي بسياري از نيروهاي هاي قومي و قبيلهخواه بودند، اما رفتار اجتماعي، تفكرات و وابستگيمشروطه

ن حكومت متأثر خواهان اوليه داشته باشند. بنابرايهايي با مشروطهشد تا تفاوتتحت امرشان باعث مي
عشيرگي هاي هاي دولتي بعضا به انگيزه وابستگيپستاي بود. مناصب و هاي قبيلهاز رفتارها و بينش

اي نبود. اين منازعات به مجلس هاي قومي قبيلهها و كشمكششد و پايتخت خالي از رقابتواگذار مي
انتخابات نمايندگان مجلس دوم ( مجلسي كه پس از فتح تهران تشكيل شد ) به  نيز سرايت كرد.

كيفيت نمايندگان انتخابي بايد از نمايندگان دوره اول  ين خاطربه همصورت مستقيم انجام گرفته بود 
در مجلس اول  اما در عمل خالف اين بود.، ي انتخاب شده بودند باالتر باشدكه بر اساس وابستگي صنف

اي داشتند، اما در مجلس دوم نفوذ آنان كمتر شده و در مقابل شمار تجار و روحانيون نقش عمده
اهللا نوري يكي از پر خواهي به رهبري مرحوم شيخ فضلعهجريان مشرو بود. اشراف افزايش يافته

- مشروعه قرار گرفت. مشروطه در جريان انقالبترين مشكالتي بود كه ترين و بحث برانگيزمناقشه

خالف شرع  را جرياناين  اينكه دليله خواهي مخالفت شماري از روحانيون با جريان مشروطه بود، ب
اهللا در ابتداء فضلدانستند. برخي از آنان، از جمله مهمترين شخصيت اين جريان يعني شيخ مي

بودند، اما بعد از پيرورزي مشروطه و تشكيل مجلس به تدريج از آن رويگردان شدند اما  خواهمشروطه
اول  دليل اصلي رويگرداني دسته ندان موافقتي با مشروطه نداشتند.شماري ديگر از همان ابتدا چ

  .)130-122: 1387(رهبري،  ن مبني بر ناسازگاري مشروطه با مباني شريعت بودآاعتقاد 
قانون اساسي مشروطه دستاورد بزرگي بود، اما  قانون اساسي و زمينه سنتي فقه. متزلزلساختار  )2   

زيادي از ديدگاه رابطه دين و دولت داشت. اصل هشتم متمم مبتني بر اين بود كه  هايتزلزلابهامات و 
مرز  در اين قانون الحقوق هستند.در مقابل قانون متساوي (چه كافر و چه مسلمان) اهالي مملكت ايران

اي شد كه همزيستي بين شرع و بين قانون دولتي با قانون شرع روشن نشد. همين امر موجب پديده
» شرع و قانون ياقتدار ناشي از همزيست«به وجود نيايد. جنبش مشروطه با  دو آرمان  حكومتيون قان
بخش اعظم نيروهاي مذهبي از مشروطه  بنابراينآغاز شد. » عدم تعارض بين مذهب و مشروطيت«و 

با تصور پيشينه قبلي، يعني اذعان به قدرت و ضرورت نيز بسياري از روشنفكران  ؛حمايت كردند
 ،اي كه هر دو گروهونهگتاريخي حضور مذهب در سياست ايران، به حمايت از مشروطه برخواستند. به 
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حل پذيرفتند. اميد نيروهاي مذهبي مشروطه ايراني را كه تركيبي از مذهب و تجدد بود، به عنوان راه
تند كه حضور هاي غير مذهبي دولت جديد بود و روشنفكران انتظار داشنفي استبداد و كنترل جنبه

رهبران ديني موجب نفي استبداد از يك سو و تمهيد مقدمات نوگرايي در مذهب از سوي ديگر باشد. 
با توجه به وضعيتي كه نهادهاي مذهبي در اين دوران داشتند، موجب سنتي كردن دوباره دولت و اما 

خواهان روشنفكر مشروطه ساز بود، از طرفيخواهي و روشنفكران ناهمشد كه با روح مشروطهجامعه مي
ساخت. همين خواستند كه با روح تعاليم اسالمي و تجربه تاريخي شيعي نمييك دولت سكوالر مي

اهللا نوري را بر آن داشت تا از صف مخالف مذهبي مشروطه يعني شيخ فضل ينتردليل هم بزرگ
و در  فروپاشي مشروطيت ،نتيجه اين نزاع ).371-368: 1389 ،مزيباكال( خواهان جدا شودمشروطه

» گذارتله بنيان«شد. به عبارت ديگر نظام مشروطه دچار نوعي استبداد رضاخاني نهايت پيدايش نظام 
شود كه يك جريان در مرحله رشد خود با گذار در اصطالح به سيستمي گفته ميشده است. تله بنيان

گذار ممكن است به يكي از دو ان تله بنيانگذاران خود روبرو شود. بحرناتواني رهايي از وابستگي بنيان
  حالت زير رخ دهد:

 گذار نيست.هاي انحصاري بنيانهاي الزم جهت جايگزيني مهارتجريان نوپا قادر به توسعه توانايي .1

ثر به خودگرداني جريان رضايت دهد و كنترل ؤتواند عمال و به طور مخواهد يا نمينمي گذاربنيان .2
 را كاسته يا حتي حذف كند. مستقيم و متمركز خود

هاي الزم از يك طرف نظام سياسي قادر به خلق مهارت د،نظام مشروطه گرفتار هر دو نقيصه ش    
براي حل بحران دوران خود و مجلس نبود، از سوي ديگر رهبران حامي به ويژه مجتهدان با توجه به 

اي مثال شهيد مدرس به عنوان فعال و بر. زمينه سنتي فقه، قادر به انجام سيستم خودگردان نبودند
خير أمجتهد سياسي كه سخنش براي مجلس حجت شرعي بود، گاهي مواضعي اتخاذ كرد كه موجب ت

توان به مسئله حق رأي در توسعه سياسي، مذهبي و فرهنگي جامعه براي چند دهه شد. از جمله مي
دانست. ولي در صريح متون دين مي زنان اشاره كرد كه ايشان كامال مخالف بود و آن را مخالف نص

. شدكه حضور انتخاباتي زنان تضمين  كردندنامه انتخابات را چنان اصالح نظام يدوره جمهوري اسالم
اين مسئله نشان داد كه نفي يا اثبات حقوق زنان نص قطعي در متون اوليه دين ندارد، بلكه امري 

 ).80-73همان، ( مورد آن بيان شده است اجتهادي است كه در ادوار مختلف احكام مختلفي در
سنت بر دستگاه فقه و عدم توانايي گسست بنابراين بخشي از بحران نظام مشروطه ناشي از غلبه 

گذار قرار انديش حامي مشروطه از اين ذهنيت بوده است، كه مشروطه را در تله بنيانمجتهدان روشن
  داد.
  عوامل خارجي ب) 

اين  اسباب و علل خارجي بود. گرفتدسته دوم عواملي كه مانع جدي بر سر راه تحقق مشروطه قرار 
به المللي در تغيير و تحوالت و مناسبات بينعوامل كه ارتباط چنداني با وضعيت ايران نداشت و ريشه 

هاي عملكرد قدرت .شتتأثير زيانبار خود را بر انقالب مشروطه گذا كرد،اروپايي پيدا مي خصوص
و انگليس خارجي روسيه  رتوان از نظر دور داشت. دو عنصر ايران در ناكامي مشروطه را نميخارجي د

ر ها درباو اقتصادي روس اهرم اعمال قدرت يا ابزار اصلي نفوذ سياسي كردند.بودند كه اعمال قدرت مي
ل و عشاير و يابسته به دربار، سران قباهاي وها رجال قاجار، شخصيتقاجار بود. ابزار نفوذ انگليسي
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ها روسو ها موافق ند. در آغاز نهضت مشروطه انگليسيفرمانروايان مناطق جنوب و مركزي ايران بود
اي از يجه مشروطه دربار قاجار بخش عمدهها اين بود كه در نتمخالفت روسبودند.  مشروطهبا مخالف 

شد و همين عامل ها نيز كم ميروسبه طبع قدرت و نفوذ . دنفوذ و قدرت ساسي خود را از دست دادن
ها از مشروطه به دليل بعدي نفرت روس ها با مشروطه باشد.ند يكي از داليل اصلي مخالفت روستوامي

ام يا نظام سياسي حاكم بر روسيه اگرچه از نظ» تزاريسم«گشت. ينظام سياسي حاكم بر روسيه باز م
هاي سياسي بسياري از كشورهاي اروپايي تر بود اما در مقايسه با نظامرفتهسياسي ايران به مراتب پيش

نظامي توسعه نيافته بسته و استبدادي بود. بنابراين روسيه به جريانات انقالبي و اصالح طلب همجوار 
نيز ديد. زيرا روسيه و بالفعل انقالبيون كشور خود مي روسيه با بدبيني نگريسته و آنان را متحد بالقوه

داد كه در ايران حكومت روسيه ترجيح ميدرگير انقالبيوني بود كه با حكومت تزار مخالف بودند. 
تشخيص  حكومتي مستبد و همسو با نظام سياسي آن كشور بر سر كار باشد تا يك نظام دموكراتيك.

بنابراين بر لزوم ها درست بود و مشروطه به مثابه سدي در مقابل منافع روسيه در ايران بود انگليسي
  .)81-70: 1371(كاظم زاده،  وجود مشروطه در ايران تأكيد كردند

  		ها با مشروطه چه بود؟ اما داليل موافقت انگليسي
  شد و اين امر مطلوب انگلستان بود.ر قاجار با نهضت مشروطه تضعيف ميدربا اينكه نخست   

شروطه بود نظام پارلمانيزم مبتني بر قانون قدر نظام سياسي روسيه تزاري مخالف م دوم اينكه همان
ها زماني از مشروطه دفاع كردند كه انگليسي داشت. خوانيانگلستان با روح و فلسفه مشروطه هم

بي تفاوتي انگلستان  تا آن زمان در مقابل آن سكوت نمودند. ها عليه آن به مخالفت پرداختند وروس
هايي شخصيت پي داشت وخواهان را در شروطهتراض مبود كه صداي اع به حديدر مقابل مشروطه 

همچون مرحوم پروفسور ادوارد بروان، ايرانشناس انگليسي يا مورگان شوستر آمريكايي كه در آن ايام 
ال قابل طرح است كه ؤاما اين س براي تنظيم امور مالي به ايران آمده بوده نيز زبان به اعتراض گشودند.

نامه بر سر ايران به يكباره به تفاهم صد ساله روسيه و انگليس رقابت يك هشد چيزي باعثچه 
بخشي از پاسخ به شخصيت وزير خارجه انگلستان سرادواردگري كه  همكاري در قبال ايران تبديل شد؟

دليل بعدي به تحوالت  گردد.شت باز ميدر آن مقطع سكان سياست خارجي آن كشور را در دست دا
تحوالت سياسي و  تغيير و گردد.ر جهان به راه افتاده بود باز ميز ابتداي قرن بيستم دالمللي كه ابين

اي در اروپا بسياري از مناسبات و روابطي كه تا اواخر قرن نوزدهم وجود داشت را، ( از جمله منطقه
لكه متحد با انگلستان نه در مقابل يكديگر ب رقابت ميان روسيه و انگلستان ) به سرعت تغيير داده بود.

گرفتند؛ روندي كه در طوري عثماني در قطب ديگر قرار ميفرانسه دريك قطب و آلمان و ايتاليا و امپرا
نهايت زمينه ساز جنگ جهاني اول شد. مشروطه و در سطحي وسيعتر، مصالح و منافع ايران قرباني 

دليل  تر كرد.بسيار وخيم وضع مشروطه را 1907اتحاد ميان روسيه و انگلستان شد. انعقاد قرار داد
ديگري كه باعث نزديكي روسيه و انگلستان شد، بي ثباتي بعد از انقالب مشروطه در ايران بود. هر دو 

رو بودند در واكنش به نگراني از بابت تهديد منافعشان ه ب قدرت كه با تضعيف حكومت مركزي رو
بين  1907د در پيش گيرند. در قرار داد اي از نزديكي و همكاري را درشرايط جديبودند درجهمجبور 

، مركزي و جنوبي تقسيم شد. شمال ايران حوزه شمالي ؛ه ايران به سه قسمتروسيه و انگليس ك
منطقه نفوذ روسيه و جنوب كشور قلمرو انگلستان بود و هر دو قدرت منافع حريف را در حوزه 
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كردند. به استناد اين توافق خودداري ميز حضور و دخالت در آن مخصوص آن به رسميت شناخته و ا
آذربايجان ) از هر آنچه  تر از همهمهم و مازندران، خراسان، ،ها در منطقه تحت نفوذشان ( گيالنروس

توانستند عليه مشروطه بهره جستند و انگلستان در اين خصوص سكوت اختيار كرد و انگلستان از اين 
  ش را در مناطق جنوبي ايران و استان فارس مستقر نمود.هرج و مرج بهره جست و قواي نظامي خوي

ها در پرتو طلوع مشروطه از تحمل قرنرفت يكايي معتقد است كه ايراني كه ميمورگان شوستر آمر
قدرت اين استبداد و عقب ماندگب رهايي يابد به دليل مداخالت فلج كننده روسيه و تباني انگلستان با 

  .)138-120همان، ( هرگز اين امكان را نيافت
  
  بررسي مشروطيت از ديدگاه علماي مشروطه -3-2- 3

  اهللا نوريشيخ فضل الف)
سال به عنوان مرجع ديني در  40اهللا يك مجتهد صاحب نظر در مسائل اسالم بود و حدود شيخ فضل

هاي نجف و از شاگردان ميرزاي شيرازي رهبر نهضت ود، وي از تحصيل كردهبتهران شناخته شده 
ايشان از معدود فقهايي است كه نامش در حوزه سياست دوران معاصر در بسياري از متون  .تنباكو بود

دانست، شيخ ديني بود كه ديانت را از سياست جدا نميـ  خورد.  ايشان يك عالم سياسيبه چشم مي
يس و استعمار انگل خالفبه خصوص م. از مخالفان جدي آزادي و دموكراسي به شكل غربي آن بود

-كه حمايت انگليسي كه در آن زمان در رأس معضالت ايران قرار داشت. بعدها مشخص شد يه بودروس

ها در ايران ها از مشروطه به ارمغان آوردن آزادي براي مردم نيست، بلكه براي جلوگيري از قدرت روس
. ايت كردندحم هها داشت، آنها از مشروطو محدود كردن قدرت شاه كه وابستگي شديدي به روس

حد و حصري كه  خواهيم، اما در پرتو دين و شرع مقدس نه آزادي بيد ما آزادي ميدنايشان معتقد بو
خواهان به دنبال آن هستند. به طور كلي شيخ با كنند و نه حاكميتي كه مشروطهها دنبال ميغربي

توان به سه دوره ميموضع شيخ شهيد را نسبت به مشروطه  مشروطه مطلق از قيد شرع مخالف بود.
ت و حمايت از مشروطه كه به عنوان يك راه براي مبارزه با ديكتاتوري قمرحله اول: مواف تقسيم كرد.

توانيم تحمل گفت ما هم استبداد را نميبود و ميمشروطه مطرح بود. شيخ در اين مرحله كامال موافق 
ابق طجلو اعمال خودسرانه شاه را بگيرد مكنيم و مقيد كردن شاه و اطرافيان وي و وضع قوانيني كه 

قانون اسالم است. اينكه مجلس شورا متشكل از رجال سياسي، مذهبي، علما و نخبگان باشد و قوانيني 
وضع كنند كه محدود كننده قدرت شاه و سامان بخش امور مملكت باشد، بسيار خوب و ممدوح است. 

  ).81-79: 1390فيرحي، ( رهبران جنبش مشروطيت بودموافق و يكي از  لذا شيخ در اين مرحله كامالً
در مرحله دوم شيخ زماني كه شاهد انحرافات بود موضع اصالح را در پيش گرفت، ايشان زماني كه     

زده بخشي از اصول مخالف اسالم را در قانون اساسي وارد كردند، همچون تساوي ديد روشنفكران غرب
شدند و يا آزادي كافر از نظر حقوق شهروندي يكسان شمرده ميحقوق شهروندي كه در آن مسلمان و 

بي حد و حصر در نشر كتب و نشريات ضاله، و از سوي ديگر انگليس با جديت تمام از آنها حمايت 
زده جدا و اعالم كرد من خواهان مشروطه مشروعه و خواهان غربكرد، شيخ راه خود را از مشروطهمي

نه مشروطه مطلق از هر قيد و بندي. لذا در ايام تحصن در حرم حضرت  مقيد به شارع مقدس هستم و
عبدالعظيم(ع) نظر خود را پيرامون مشروطه مشروعه به رشته تحرير در آورد و خواهان اصالح مشروطه 
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ارچوب قوانين اسالم شد. از جمله اينكه پنج تن از علماي اسالم در هر دوره بايد بر هو بناي آن در چ
صالحي، ( س نظارت تام و تمام داشته باشند تا قوانين خالف شرع مقدس به تصويب نرسدمصوبات مجل

1288: 83-86(.  
در مرحله سوم ايشان زماني كه ديدند اصالحات اعمال نشد و روشنفكراني چون تقي زاده،  نهايتاً    

فتحعلي آخوند زاده، ميرزا ملكم خان و... در برابر وي ايستادند بنا را بر مخالفت كامل و تحريم 
در مجلس مقدس شوراي ملي كه «مشروطه گذاشت. اصل دوم ايشان در اصالح مشروطه چنين بود كه 

ييد امام عصر(عج) و مراقبت حجج اسالم و عامه ملت تأسيس شده است، نبايد مواد قانوني أتوجه و تبه 
آن مخالفتي با قواعد مقدس اسالم داشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت به عهده علماي 

وع هاي فكري شيخ مبارزه با دموكراسي از نترين شاخصههمچنين يكي از مهم، »اعالم بوده و هست
غربي آن بود. در اين نوع دموكراسي كه آميخته با سكوالريسم و پيوند خورده با آن است، جايي براي 

با نگاهي كه شيخ داشت ». شودبا رأي مردم مشخص مي شرع وجود ندارد و اعتبار تمام قوانين نهايتاً
 نبايد در اركان اهللاعلمايي همچون شيخ فضلكه كردند ها و وابستگان استعمار احساس ميزدهغرب

حكومت حضور داشته باشند. لذا مبارزه با شيخ و تخريب شخصيت وي را آغاز كردند. البته در اينجا 
اي پيش آمد و آن هم اين تصور بود كه مخالفت شيخ با مشروطه به يك اشتباه بزرگ تاريخي براي عده

ت زدند كه از عمال شاه و ايادي معناي حمايت وي از استبداد محمد علي شاه است، و حتي به وي تهم
از بعد هاي زيادي پخش شد و سرانجام نامهها و شباستبداد است. بر عليه ايشان بر اين اساس اطالعيه

  ).14-3: 1382پناه، خسرو( ترور شخصيتي به شهادت رساندند
 ه كردنداصل شوراي نظارتي را اضاف، زده براي ساكت كردن شيخدر مجلس اول روشنفكران غرب    
الدوله، سعدالدوله، مستشارالدوله، الدوله، وثوقزاده، صنيعزده نظير تقيگروهي غرب مركب از اساساً ولي

كه مقيد به قوانين شرع نبودند. شيخ در زمان تحصن نيز مخالفت  الضربمستشارالملك و حاج امين
غرب زده بود، اعالم كرد. هدف خواهان كه از شروط اساسي مشروطه» اعتبار اكثريت آراء«خود را با 

زده بود كه خواهان غربايشان از اين كار در واقع مبارزه با مفاهيم دموكراسي و حاكميت ملي مشروطه
 ؛سال قبل است و االن ديگر كارايي ندارد 1300ست و مربوط به ا اياعالم كردند دين امر كهنه رسماً
- گذاشتند و قوانين كشور بايد مطابق با مقتضيات عصر باشد نه احكام دين، و حتي آنها پا را فراتر  پس

گفتند احكام دين بايد مطابق با مقتضيات زمان تغيير كند. شيخ با اين طرز تفكر مبارزه كرد و در 
گويم اين د، باز هم مياما اينكه فرموديد آزادي تامه و حريت مطلقه پديدار خواهد ش«جايي اعالم كرد: 

كه  كسانيو  احتي در جواب گروهي از علم». حرف از اصل غلط و اين سخن در اسالم كفر است
همان قدر از شما تمنا دارم كه «د: وفرم ،هاي روشنفكران گذاشتندناخواسته صحه به افكار و ديدگاه

ن وقت اجانب بر ما سخره خواهند سخني نگوييد و حركتي نفرماييد كه رخنه در دين اسالم وارد آيد، آ
بايد با قرآن محمد(ص) و شريعتت احمدي مطابقت  ،كرد. به فرض كه امروز بخواهند قانوني بنويسند

شنويد لطفا اين كلمه آزادي مطلق را برداريد كه عاقبت اين حرف ما را مفتضح داشته باشد. از من مي
خواهد بود، اين را بدانيد براي شرع هيچ حدي  خواهد كرد. و ديگر اينكه فرموديد براي شرع حدودي

خواستند قوانين شرع را كه مي بود ايعده ايستادن در مقابلهدف شيخ از طرح اين مسئله، ». نيست
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: 1393(غرويان،  اعتبار و حجيت را به رأي اكثريت دهند سپسدر مقابل رأي اكثريت قرار دهند و 
50-71.(  
  نائيني و فقه مشروطه ب)

مراجع و مجتهداني چون آخوند خراساني و عبداهللا مازندراني نقش بزرگي در حمايت مذهبي  هر چند
تنبيه االمه «ني در رساله كه توسط مرحوم نائي» فقه مشروطه«از جنبش مشروطه داشتند، اما تأسيس 

مبناي فصل جديدي در تاريخ فقه سياسي شيعه بوده است. رساله نائيني بر نگاشته شد، » المله هتنزيو 
استنباطي قابل دركي در راستاي  - و مسير استداللي، اي شروعمفروضات مذهبي و تمدني ويژه

فرضيات نائيني چنين است: اوالً زندگي سياسي، عزت و ذلت، افت و خيز،  .كردسياست روز ارائه 
ياً علم و خوانند. ثان» حكمت علميه و عمليه«اي تابع قواعد روشني است كه اسارت و ترقي هر جامعه

تمدن مقاصدي دست يافتني است و آنان كه عاشقانه در طلب آن بودند به آن دست يافتند. ثالثاً اصول 
است و اگر مسلمانان بدان دست نيافته يا  معلومتمدن كه سرچشمه ترقيات است، در نصوص اسالمي 

ناشي از فقدان ، داشتندحتي مبادي تاريخ خود را نيز فراموش كرده و اسالم را منافي عقلي و دين پن
-111: 1390، فيرحي( بودآزادي در جامعه اسالمي و اسارت بردگي مردم به دست ستمگران امت 

117.(  
كند، همچنين از سه معيار در نائيني ضرورت حكومت را اجماع و اتفاق ملت و عالمان تلقي مي    

مشروعيت حكومت و ج) شيوه استقرار كند: الف) تعداد حاكمان، ب) ها ياد ميبندي حكومتطبقه
 هحكومت. وي حكومت را به اعتبار حق و مشروع يا باطل و نامشروع مورد توجه قرار داد. آنگاه چهر

نظام سياسي را به لحاظ شيوه استقرار مورد بررسي قرار داده است. به نظر نائيني حكومت مطلوب 
ه همراه دارد، بلكه شرط مشروعيت دولت آن حد اعلي ثروت و آباداني را ب كه صرفاً  يستحكومتي ن

معيار مشروعيت دولت از ديدگاه  بنابرايناست كه هر قوم و ملتي حكومت خود را به دست خود سازد. 
. مختلف جامعه، اعم از سياسي، اجتماعي و اقتصادي بوده است ايشان رضايت و مداخله مردم در امور

د كه اولي نامشروع و دومي كنتقسيم مي» تمليكيه و واليتيه« به دو نوعرا ها رساله تنبيه االمه حكومت
حكومت واليتيه را حكومتي به دور از تحكم و استبداد، و حكومتي مبتني بر  . ايشانباشدمشروع مي

نظارت بيروني را در دوره حضور معصوم و به ويژه در دوره غيبت، كرد، و مصالح و رضايت عموم معرفي 
هايي را قدر مقدور از جايگزيني عصمت در دوران غيبت حتي چنين كنترل ،دادكيد قرار أمورد ت
. قرار داد نظارت بيروني را اولويتغيبت،  دهد كه نائيني در دوراناين مالحظات نشان مي .دانست

بنابراين نائيني نظارت بيروني كه از مصاديق مدرن آن تدوين قانون اساسي و تشكيل مجلس شوراي 
دولت واليتيه در انديشه نائيني . دانست واجب عنوان جانشين عصمت در عصر غيبت ملي است، را به

آنها آزادي و برابري است. وي مفهوم  ينترشناسي دارد كه مهمهاي مهمي در حوزه انسانپيش فرض
. وي برابري و مساوات را به دو دادها توضيح شورا در حكومت واليتيه را بر مبناي همين پيش فرض

، و با استناد به سنت پيامبر(ص) و كردتقسيم » احكام«و برابري در » حقوق«ده برابري در قسم عم
را نيز در كنار » شورا«تاريخ جوامع اسالمي، و به اعتبار وجود يا عدم وجود اين دو اصل سرانجام مفهوم 

است با مشورت سي بيان كرد كه: عمرانسوره آل 159 با توجه به تفسير آيه. نائيني بردآنها به كار 
مشورتي است. اين برداشت از آيه فوق  قطعاهر آنچه سياسي است  ،مالزمه دارد و از نظر شريعت اسالم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بر اين اساس دو نظريه  ).126-123(همان،  در تفسير الميزان نيز در نزد عالمه طباطبايي وجود دارد
  عمده در مورد شورا در جامعه اسالمي به وجود آمد:

. شورا نيستدر اسالم سياسي  يشورا حكم مستقل : بر اساس اين نظريه،ب تعليمي شورانظريه وجو     
هاي علم يكي از راه شورا تنهاابزاري براي كاستن از خطا و صيانت از اشتباه در امر سياسي است.  تنها

نيازي به عبور تصميم از درون شورا  ،حاكم است و هرگاه حاكمان از راه ديگري به علم و تصميم برسند
بيني نازل داده و الزام شرعي شورا را تحليل شورا را به سطحي از مصلحت اينندارند. روشن است كه 

اين نظريه قطع نظر از خطاپذيري يا عصمت حاكمان مالزمه : نظريه وجوب نفسي شورا .كندتباه مي
توليد تصميم نيست  يهايكي از راه ، شورااين تحليلبر مبناي  بيند.قطعي بين امر سياست و شورا مي

ه تعبير نائيني خداوند حكيم اگر ب بلكه تنها راه منحصر به فرد تصميم مشروع در امور سياسي است.
- چنين اهتمام به شورا فرموده با وجود مقام واالي عصمت و استغناي از تمام عالم« پيامبر اسالم را

تحفظ از خطا و اشتباه نبود، بلكه حداقل براي اين است كه دولت اسالمي به از باب رعايت  قطعاً» اند...
هاي استبداديه فراعنه و هيچ وجه حتي با حضور معصوم نيز نبايد مجرد تشبه صوري به سلطنت

. وي با دادنائيني با اين توضيحات مباني دولت واليتيه را در انديشه خود نشان . طواغيت داشته باشد
اي اين دو از ضو به اقت كردالهي از امور سياسي، بر آزادي و برابري در امور سياسي حكم  تفكيك احكام

  ).134-130 همان،( گفتشورا در امر سياسي سخن  نفسي وجوب
  
  گرايي بودن حكومت پهلويو مليسكوالريسم  - 3-3-3

بين اهداف مشروطه، باعث سرنگوني مشروطه و پيدايش دولت  نيلعدم توفيق رهبران مشروطه در 
گرا اي سكوالر، مليساالري مشروطه، چهرهاز مذهب و مردم با جداييپهلوي شد. بنابراين دولت پهلوي 

پهلوي اول دوره مهمي از تاريخ معاصر ايران است، زيرا در اين دوره خطوط  و مطلقه به خود گرفت.
از فعاالن سياسي بود،  ريج پديدار و جستجوي منجي ايران نه تنها شعار بخشيكلي جامعه ايران به تد

الشعراي بهار همه اقشار مختلف جامعه به اميد آن بودند كه از خط افق گردي بلكه به تعبير ملك
به فرماندهي  1299كودتاي اسفند  ).43-41: 1372مخبر، ( »وز آن گرد صاحب كالهي برآيد«برخيزد 

فصل  1305رضاخان ميرپنج و رهبري سياسي سيد ضياءالدين طباطبايي سرانجام در ارديبهشت 
  گشود. را جديدي از نظم سياسي ايران

. منظور از دولت مطلقه دولتي است كه بتواند در مرحله بود» دولت مطلقه«دولت پهلوي اول نوعي     
ها و بقاياي دولت قبل را به طور كلي با ايدئولوژي خود تغيير يل داده و بازماندهگذار دولت ملي را تشك

از  نيتركيب ناهمگ ،آنها را همسو و مطيع خود كند. اين ايدئولوژي و دولت برآمده از آن دهد و
خود پاسخي به فروپاشي  ،هاي مدرن و فرهنگ ايراني را پديد آورد. به طوري كه در تاريخديكتاتوري

دولت پهلوي همراه با تغيير . در ايران شد جديد وقايع انواعروطه و در عين حال، پيش درآمدي بر مش
با تمام  بودمقصود تغيير رژيم حقيقي «در ايدئولوژي و مباني مشروعيت شكل گرفت. به تعبير مدرس 

). ايدئولوژي 53-36: 1358، دييهال...» (و  سياسي ، ديني،معناي آن و تغيير در تمام شعب اجتماعي
مورد نظر پهلوي با حفظ اقتدار و تابعيت سنتي به دنبال تضعيف بنيان مذهبي بود كه از اين طريق 

. در راستاي اين ديدگاه، تعدادي از روشنفكران با عدول كندحاكم را از هرگونه قيد و محدوديتي رها 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تقرار مرد قدرتمند و نوگرا را تنها روي آوردند و اس» استبداد منور«آشكار از مباني مشروطه، به نظريه 
  . گزينه نجات كشور از بحران دانستند

هاي حكومت مطلقه قاجار، به عنوان راه درمان سياسي از سوي نظمينظام مشروطه كه با توجه به بي
اجتماعي در جامعه شد.  -نظمي و شكاف عميق فكريعلما و روشنفكران معرفي شد، باعث ايجاد بي

يشتر ناشي از اختالف ايدئولوژي بين علما و روشنفكران صدر مشروطه بود كه نتوانستند نظمي باين بي
يك مدل مستحكم و پايدار از نظام مشروطه ارائه دهند. زيرا هر دو طرف به دنبال اين بودند كه در 

نشين كنند. اين ارائه مدل حكومتي و به خصوص قوانين حاكم بر جامعه، ديگري را نفي يا حاشيه
و  با توجه به نظريه بحران اسپريگنز بست برسد.وگانگي باعث شد خيلي زود نظام مشروطه به بند

ساختار اجتماعي طبقات جامعه ايران، بهترين راه براي جلوگيري از تبعات اين معضل در جامعه، ارائه 
هم مسائل مدل حكومتي مبتني بر دين اسالم و رويكردي نوگرايانه از دين بوده است؛ به طوري كه 

جديد اجتماعي را در بر داشته باشد و هم مبتني بر قانون اساسي مشروطه باشد. بر اين اساس رضاخان 
كه يك نظامي قدرتمندي بود و از طرفي رابطه خوبي با علما و متدينين داشت، به عنوان مجري مدل 

به نظريه بحران،  گذاري مشروطه پذيرفته شد. بنابراين، با توجهحكومتي جديد در مجلس قانون
بست نظام مشروطه و در نتيجه راه درمان سياسي ارائه شده از سوي برخي حكومت رضاخان حاصل بن

  ).350-285: 1370(ملكي،  باشدروشنفكران و علماي ديني مي
  
  
  تشكيل حكومت اسالميهاي زمينه -3-4
  حكومت پهلوي اول -1- 4- 3

كه  1305تا ارديبهشت  1299از كودتاي سوم اسفند سياست رضاخان دو دوره متمايز دارد: الف) 
، رهبران ي. با توجه به وقايع تاريخ1320گذاري كرد. ب) از آغاز سلطنت تا شهريور رضاخان رسما تاج

) خروج مشروطه از 1كردند: مذهبي اغلب در انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي، دو هدف را دنبال مي
هاي رضاخان در قالب قانون اساسي مشروطه. كنترل بلند پروازي )2، حكومتبست و تجديد قواي بن

اهللا مدرس با شناختي كه از رضاخان داشت و با توجه به تجربه مشروطيت با ولي در اين ميان آيت
بخش بزرگي  ،). برخالف مدرس300-275همان، رضاخان از همان روز اول مخالف بود ( حكومتينظام 

- از جمله امام جمعه خويي سلطنت رضاخان را يك تير و دو نشان مياز شاگردان آخوند خراساني 

 خواهي (نظير كماليسم در تركيه)نجات دولت مشروطه و هم دفع شر جمهوريباعث پنداشتند كه هم 
و از احترام خاصي نزد  اي داشتندمذهبي در دوره اول قدرت رضاخان جايگاه ويژهعلماي . خواهد شد

داد، چرا كه با توجه به قدرت مذهب در اين دوره تمايالت مذهبي نشان مي او ،رضاخان برخوردار بودند
در ايران مجبور بود كه چنين تظاهر نمايد و نيروي خود را در دو جبهه قاجار و مرجعيت تحليل ندهد. 

ن، هراتاي نزديك و صميمي با مراجع و علما داشت و مكرر با آنها در گذاري رابطهرضاخان تا قبل از تاج
هاي مختلف و كرد. از طرفي نيز مراجع به خصوص نائيني در نامهكسب تكليف ميو قم و نجف ديدار 

، انتظار اجراي احكام و رعايت قانون اساسي مشروطه را از فرستادنديهايي كه براي رضاخان مپيغام
باعث شد كه حكومت  پهلوي رضاخان در دور دومبنيادي سياست  ات. ولي تغييرنددولت جديد داشت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نقطه اوج  ).43-40: 1372كاتوزيان، ( به دست سكوالرها بيافتد و علماي مذهبي به حاشيه رانده شوند
بود. پس از اقدامات انجام شده براي كشف حجاب، » كشف حجاب اجباري«واگرايي رضاخان، سياست 

ف حجاب را دشت. اما در جواب اهللا حائري با تلگرافي از رضاخان درخواست جلوگيري از واقعه كشآيت
رفتارتان را عوض «اهللا حائري شد و گفت: رضاخان به قم رفت و بدون سالم و تعارف وارد خانه آيت

كنم. كشور مجاور ما (تركيه) كشف حجاب كرد و به اروپا كنيد وگرنه حوزه قم را با خاك يكسان مي
- 90: 1381(طاهايي،  »...شودرگز لغو نميملحق شد. ما نيز بايد اين كار را بكنيم و اين تصميم ه

هاي كفرآميز رضاخان، از جمله به دليل بدعت نخستين اعتراضات عمومي به حكومت پهلوي ).101
-جمعيت بي 1314هاي گزاف و گسترش فساد صورت گرفت. در تيرماه كشف حجاب اجباري، ماليات

شاد اعتراض كردند، در اين تظاهرات شماري از بازاريان و مردم روستاهاي اطراف در مسجد گوهر
هاي اعتراض بر نزديك به دويست تن كشته و شمار فراواني هم زخمي شدند كه اين از اولين جرقه

در توجه به حساسيت علما و مردم، رضاخان بيعليه رضا شاه به صورت گسترده تا آن زمان بود. ولي 
  ).190-189: 1377آبراهاميان، ( اعالم كشف حجاب كرد رسماًآن سال 

  
  عدم تناسب حكومت پهلوي اول با جامعه - 2- 4- 3

گذار شد. نوگرايي آمرانه رضاخان در چنان كه گذشت، نظام مشروطه خيلي زود دچار بحران تله بنيان
را به وجود » و جامعه حكومتعدم تناسب «تالش براي خروج از اين تله، خود بحران ديگري به نام 

 ،گرايي دهه بيستقرار داد. بنابراين اسالم» يا آن - يا اين «و رابطه مذهب و دولت را در دوگانه  ،آورد
 داشت. ايمشروطه بود و مختصات گفتماني ويژه از نه بازگشت به فقه مشروطه بود، بلكه خود فقه پس

پهلوي  حكومتن را بايد در درو انقالبگفتمان  توليدهاي با توجه به وقايع تاريخ معاصر، زمينه
) پايان انقالب مشروطه و آغاز دوراني بود كه به انقالب 1357-1304(پهلوي جو كرد. سلطنت جست

هر چند خود محصول شكست آرمان مشروطه بود، ولي به  پهلويختم شد. استبداد  1357اسالمي 
شيعه از طرف سياسي ـ  فرهنگي از يك طرف و نظريات فقهيـ  ها و تحوالت اجتماعيپيدايش جريان

  ديگر منتهي شد.
بر مبناي الگوي  بايدهمه چيز  معروف شدند، روشنفكران متجددبه عقيده برخي روشنفكران كه به     

. آنها معتقد بودند كه اسالم به نوعي پروتستانيسم نيازمند است. به گزارش شود تجدد غرب سنجيده
دانستند كه دين را از عقايد بزرگ تمدن اروپا ميلوتر را به عنوان يكي از مشاهير «روزنامه كاوه آنها 

مسيحيت و كتاب دعا را به زبان  ،به گمان آنها پروتستانيسم ، وخرافي متمايز كرد و با عقل متحد نمود
خواستند با فروپاشي اخالق و نظم مذهبي در جامعه ايجاد بحران از طرفي آنها نمي». مردم برگرداند

كانون بانوان به سرپرستي شمس «سيس نهادهايي مثل أد. بنابراين، با تهويتي كننديگري به نام بي
، به دنبال »سازمان پرورش افكار«و » فرهنگستان زبان فارسي به رهبري محمد علي فروغي«، »پهلوي

تغيير اخالق و آداب مذهبي در سطح جامعه بودند تا بتوانند  ماهيت آنها را به شيوه غربي و متجدد 
اي ضد سازي و اجبار فرهنگي معروف شد و بيشتر رويهين سياست كه به سياست يكسانا. تغيير دهند

» عهد پرورش افكار«الشعراي بهار مذهبي داشت، خيلي زود به بن بست خشونت رسيد و به گفته ملك
  ).57-53: 1372كاتوزيان، ( تبديل شد»ساعات عصر پهلوي ينبارترخون«به 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  دولت پهلوي دوم -3- 4- 3
، مدر جريان جنگ جهاني دو 1320در دهه  به خصوص از جانب انگليس، افزايش فشارهاي خارجيبا 

سال بيشتر سن نداشت به  22 هلطنت شد و پسرش محمد رضا كسگيري از رضا خان مجبور به كناره
عنوان شاه جديد ايران معرفي شد. در جريان اين تغيير سلطنت، مردم، مجلس و نهادهاي به ظاهر 

ي بازمانده از دوران مشروطه هيچ كدام نقشي نداشتند. بلكه اين تغيير سلطنت به گزارش تاريخ، نظارت
بنابراين نه توده مردم نسبت به اين تغيير قدرت و شاه . ها اجرا شدطرحي بود كه از طرف انگليسي

ود چشم كردند و نه شاه جديد به مردم به عنوان پشتوانه اصلي حكومت خجديد احساس مسئوليت مي
داشت؛ بنابراين، به قدرت نفوذ نيروهاي مذهبي و علما در بين توده مردم توجه نجوان  داشت. شاه

 كرد و هر روز از علما و روحانيونهاي اجتماعي خود با نظام ديني نميتالشي در جهت تطبيق برنامه
 1329مردم در سال  اهللا كاشاني و. پس از ملي شدن صنعت نفت با حمايت آيتگرفتفاصله مي بيشتر

 28پس از كودتاي و همچنين  ).103: 1380وزيري دكتر مصدق منجر شد (مقصودي، كه به نخست
ها و طبقات ديني پر نفوذ، قانون ري، گروهدامرداد، چرخشي آشكار در نگرش شاه نسبت به حكومت

دهنده او نشانروند كلي نگرش  اساسي، مشروطيت، دموكراسي، غرب و نظام جهاني به وجود آمد.
چرخش از يك پادشاه ديكتاتور به يك پادشاه خودكامه و مستبد بوده است. به طوري كه در اين دوره 

شاه با . مخالفت از هر گروه و يا شخص با شديدترين برخورد از طرف شاه همراه بود ينتركوچك
گرفتن علما و روحانيون، گسترش روند نوسازي و تغيير در طبقات جامعه با الگوي غربي، بدون در نظر 

آينده از دايره  اين باور را در بين نخبگان سياسي و توده مردم به وجود آورد كه روحانيت مخالف، در
حكومت محمد رضا شاه با دو چالش بيروني و دروني روبرو بود.  شود.تعارض با دربار شاه حذف مي

شد د كه از طريق سياست ديني اعمال ميمدارانه و تظاهر به آن بوهاي دينچالش دروني آن، گرايش
تا مشروعيت داخلي به دست آورد. چالش بيروني، القاي روند توسعه و نوسازي ايران مطابق با الگوي 

هاي سياسي و اجتماعي، در تعارض نيازيشپغربي و سكوالر به جهانيان بود كه به دليل عدم وجود 
اي روش تعامل در بين اين خواست به گونهرژيم شاه مي كامل با بنيادها و نهادهاي سنتي قرار گرفت.

-63: 1384كوب، زرين( چالش دروني را ضعيف و نابود كند، دو را بيابد و يا اينكه در صورت امكان
72.(  
حكومت پهلوي با يك كودتاي نرم و براي مبارزه با گفتمان مذهبي، از سوي روشنفكران متجدد     

گيرانه بر ضد گرفت. اين حكومت، پاسخي راديكالي و كامال جهت حمايت شد و قدرت را به دست
مذهب بود كه در مقابل جريان مذهبي مشروطيت به وجود آمد؛ البته حكومت پهلوي براي پرهيز از 
تنش با علماي مذهبي، نخست با پوشش دين و جلب حمايت نسبي برخي علما قدرت را به دست 

دست گرفت، كامال دين را كنار زد و شروع به اقدامات ضد دين گرفت. ولي پس از آنكه حكومت را در 
هاي علما و جامعه مذهبي ايران را به همراه داشت از جمله كشف كرد. بنابراين، از همان اول مخالفت

مقدم در پژوهش خود بيان كردند هر چند حكومت ). رباني خراساني و جمشيد ترابي7-72 (همان،
فرايند گسترده نوسازي به سوي جامعه مدرن هدايت كرد، اما فقدان توسعه پهلوي، ايران را از طريق 

ها براي مشاركت سياسي مردم، ماهيت استبدادي و تحميلي حكومت سياسي و مسدود بودن فرصت
نظمي عمومي و نارضايتي ها يك بي). اين مخالفت18-11: 1394، خراسانيربانيپهلوي را عوض نكرد (

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۴٧ 

 

در جامعه ايجاد كرد. بر اساس نظريه بحران براي راه درمان اين نارضايتي،  عقيدتي از نظام حاكم
تغييرات بنيادين در ايدئولوژي حاكميت جامعه احساس شد. بنابراين، با هدايت علماي مذهبي به ويژه 

گويي به آن، برگشت به گفتمان مذهبي و نظمي و پاسخامام خميني(ره) بهترين راه درمان اين بي
هاي لقه واليت فقيه پيشنهاد شد. از طرفي جامعه ايران كه مبتني بر اصول و ارزشحكومت مط

گفتمان مذهبي تشيع بوده است، با استقبال از اين گفتمان مقدمات سرنگوني حكومت پهلوي را رقم 
  زدند.

 اسالمي، حكومت بحث در آنها نظري تأمالت و علما بازانديشي براي را زمينه ،استبداد پهلوي دوره    

فاسد  به افسد دفع مقدور و باب قدر از نائيني ميرزاي دوره مشروطه، در طور كههمانآورد.  پديد
 شاهنشاهي حاكميت نفيبا  امام خمينيپردازي، نظريه نوين دوره در؛ كرد تأييد را حكومت مشروطه

 و فقيه واليت نظريه ائهار ويژه به دوره اين در فقها نظري . تأمالترا بيان كرد حكومت اسالمي نظريه
مهيا  علماي شيعي فكري جوالن براي را زمينه ،(ره)خميني امام سوي از اسالمي حكومت اركان بيان
تأثير در « در دو بخش: توانمي را ايران اسالمي جمهوري بر شيعه سياسي فقه تأثيربنابراين،  .كرد

بررسي كرد » سياسي نظام ساختارهايو  قوانين در تأثير«، »جديد سياسي نظام تشكيلو مشروعيت 
  ).74-63: 1384، كوبزرين(
  
  اسالمي جمهوري نظام مشروعيت بر شيعه سياسي فقه تأثير - 4- 4- 3

 حركت يك بستر در كه است دقيقي و عميق نظري بنيادهاي محصول سياسي، نظام يك تشكيل

 گسترش و بسط اسالمي، جمهوري نظام تشكيل آثار ترينمهم از يكي .دارد تحقق امكان غني، فكري

 تشكيل در چند هر .باشدمي سياسي زعامت به قضاوت و حسبيه به محدود امور از فقيه واليت نظريه

 ترينمهم اما داشت، وجود اختالف نظرهاي زيادي فقيه اختيارات حيطه در اسالمي جمهوري نظام

نظام  شكل دليل همين بود. به فقيه» زعامت سياسي«و  واليت پذيرفتن علماي ديني مشترك نقطه
عميد ( شد گذاريپايه و واليت فقيه ديني مباني اساس بر آن هايگيريجهت و اساسي قانون سياسي،
توان گفت پس از تجربه تلخ مشروطيت و به بن بست رسيدن تئوري يم. )107-101: 1383زنجاني، 

 تحول ترينبرجسته جمهوريت،قالب  در اسالمي حكومت تبيين و شاهنشاهي نظام نفيمشروطه، 

 ،1357سال  در اسالمي بزرگ انقالب پي در بنابراين، ه بوده است.شيع فقهاي اجتهادي و نظري
 از قبل باره، اين گشت. در ترويج و تبيين نهضت، رهبري ويژه به فقها سوي از فقهي و نظري بنيادهاي

  :شودمي اشاره آن به مختصر صورت به كه داشت وجود نظريه دو انقالب
  سياسي زعامت بدون فقيه، واليت نظريه الف)
 ارائه مختلفي نظرات فقيه، واليت خصوص در علما از بسياري اسالمي، انقالب پيروزي از قبل تا    

 خصوص اين در پردازينظريه به مشروطه دوره از كه علمايي تا گرفته متقدم علماي از اند؛داده

 يا و حسبيه امور به تنها را آن ،فقيه واليت اصل پذيرش ضمن فقها از برخيدر اين ميان، پرداختند. 

. نديدند شده ثابت فقيه، براي را سياسي زعامت و واليت و كردند محدود قضا و فتوا مثل مواردي
 و فقيه حكومت ،فقيه واليت تأييد ضمن كه بود فقيه واليت به معتقد فقهاي از يكي جواهر، صاحب
جواهر  كتاب در . ايشاننپذيرفته غيبت زمان در آن تحقق امكان عدم دليل به را وي سياسي زعامت
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 وجود و فرماندهي نظاميان و عُده و عِده نيازمند دعوت، جهاد يا ابتدايي جهاد: «اندبيان كرده الكالم

 امام حضرت خود باشد شيعه حكومت امكان شود. اگرنمي محقق غيبت دوره در كه است ارتش

  ).134-126 :1377معرفت، ( »دنكنمي ظهور حضرت و شودمي مانع برداشته چون آيند؛مي زمان(عج)
  گسترده  اختيارات با فقيه ب) واليت

بود.  فقيه» زعامت سياسي«و  واليت فقها پذيرفتن مشترك نقطه ترينمهم اسالمي، انقالب از بعد    
 .ع شدواق قبول مورد فقها، از بسياري بين در اسالمي، جمهوري نظام تشكيل از نظريه پس اين

 به فقه شدن واقع ايران، اسالمي جمهوري تأسيس تازه نظام بر سياسي فقه تأثير ترينمهم بنابراين،

  .)209-200: 1383زنجاني، عميد(باشد مي نظام موجده علت عنوان
  
  انتخاب نظام جمهوري اسالمي مبتني بر فقه سياسي شيعه -4-4-1- 3 

 نيز محتوا در خود جمهوريت، بلكه نيست، محتوا و قالب ارتباط تنها جمهوريت، و اسالميت ارتباط

 ايجاد براي رامختلفي  هايروش امروزه. كندمي پيشنهاد را نظام از خاصي نوع و است تأثيرگذار

 جمهور رئيس مجلس به در مردم نمايندگانيا  مردم مستقيم رأي. از برندمي كار به دنيا در جمهوريت

. هاي مختلف جمهوريت بيان كردتوان به عنوان روشرا مي چند حزبي و حزبي تك هاينظام تا گرفته
 يابدمي معنا جمهوري عمومي، خواست اساس بر و است توجه مورد مردم، رأي موارد، همه در

 »بيعت« دوران و اسالم صدر از ،است داشته كاربرد رأي مردم نيز اسالم در ).83-70: 1380(شهبازي، 
 داشته وجود رويه اين نيز بعد هايدوره حتي و معصومين(ع) ائمه و خلفا دوران تا (ص)خدا رسولبا 

 شيعه، سياسي فقه نظر از البته .شدمي شناخته مسلمانان، حاكم مسلمين، بيعت اساس بر كه است

 و طرق از رسيدن حاكم قدرت به فرآيند تكميل از پس بلكه نيست، آورمشروعيت تنهايي به بيعت
 نظام گرچه .شودمي محسوب مشروعيت، دوم شرط يا و كارآمدي شرط بيعت مشروع، مجاري

 مدل و لفظ اين از آنچه اما دارد، بيشتري انطباق آن با و نيست همراه دموكراسي با لزوماً  جمهوري،

 از هانظام برخي در كه است جمهوري رئيس و دولت رئيس بودن انتخابي شودمي فهميده حكومتي

 ،. بنابراينشودمي انتخاب مستقيم صورت به مردم سوي از ديگر هاينظام برخي در و پارلمان سوي
 نهضت، رهبري پيشنهادي مدل و ديني علماي ،تقليد مراجع ديدگاه اساس بر اسالمي انقالب از پس

 دو باكه  نظامبه عنوان نظام حكومتي با رأي اكثريتي مردم برگزيده شد. در اين » اسالمي جمهوري«

نشان دهنده قالب  جمهوري و محتوا بيانگر اسالمي كلمه ،شد شناخته» اسالمي«و » جمهوري« لفظ
 اين اجتماع و شوند قائل تضاد اسالميت، و جمهوريت ميان كردند تالش برخي ،ميان اين . درنظام بود

 و است تغيير حال در ذاتاً  جمهوري نظام كه آنها اين بود شوند. استدالل منكر را هم كنار در مفهوم دو
 با تواندنمي و دارد ثابتي خاستگاه اسالم اما ندارد؛ ثابتي خاستگاه است وابسته مردم رأي به چون

شيعه،  پوياي فقه و اسالم دين درون هايمكانيسم به توجه باكه  حالي باشد. در داشته قرابت جمهوري
 كند ايفا مؤثري نقش جمهوريت، كارآيي در تواندمي اسالمي محتواي بلكه ندارد،وجود  تضادي تنها نه
  .)239- 227: 1368مطهري، (
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  نظام رساختا و قوانين بر سياسي فقه تأثير -3-4-5
  الف) قانون اساسي 

 توانست كه بود انقالب ديني رهبران و فقها نگرش محصول آن اسالمي محتواي و اساسي قانون تدوين

 به هانظام همه در اساسي قانون نشان دهد. يحكومت نظام قالب در را شيعه سياسي فقه هايانديشه

 سند و عمومي ميثاق كه اساسي قانون نيز جمهوري اسالمي در .شودمي محسوب قوانين مادر عنوان

 كه طوري بهبود.  انقالبيون و رهبري توجه مورد اسالمي نهضت مرحله ترينمهم عنوان به است، اتحاد

 علما براي را آن تا دادند دستور (ره)خميني امام حضرت شد آماده اساسي قانون نويسپيش وقتي

 جمله از علما از زيادي تعداد براي مذكور نويسپيش نمايند. سپس اخذ را آنان نظرات و كنند ارسال

 علميه حوزه مدرسين جامعه اعضاي از جمعي و شريعتمداري نجفي، مرعشي گلپايگاني، آيات حضرات

 اعالم آن هايضرورت و ديني هايحوزه در عمدتاً و ارائه دادند را خود نظريات نيز آنان. شد ارسال قم

 داشتند. قبول را اساسي قانون وجود ضرورت و اسالمي حكومت تشكيل اصل فقها، اكثر .كردند نظر
 در و دادند ارائه اساسي قانون اصول قالب در پيشنهاداتي تقليد، عظام مراجع از گلپايگاني اهللاآيت

 روحاني، شريعتمداري، نجفي، مرعشي آيات حضرات .كردند همكاري نيز شده ارائه نويسپيش اصالح

 به علميه هايحوزه بزرگان ديگر و خراساني وحيد شيرازي، سيد عبداهللا صدر، سيد محمد باقر شهيد

 دقت را به نويس پيش نيز امام حضرت نقلي به بنا .پرداختند نويس پيش خصوص در نظراظهار 

  ).13-10: 1377معرفت، ( كردند ارائه را جديد پيشنهادات و تغييرات آن حاشيه در و كرده بررسي
  )رهبري و واليت فقيه1

 در گلپايگاني اهللا آيت كه بود اسالمي جامعه رهبري به نگاه چگونگي علما، نظر در اصل ترينمهم

 سيدشهاب اهللاآيتگذاشت.  نام» الشرائط جامع فقهاي واليت«را  آن اساسي قانون براي پيشنهادي

نوشتند:  و داده تذكر رهبري اصل به نسبت اساسي، پيش نويس قانون به نگاه با نجفي مرعشي الدين
 و خدا رسول و خدا آن از حكومت و است اسالم احكام حكومت تشيع، مبناي مذهب و اسالم در«

 پس ».معتبر نيست عقد، و حل اهل و تقليد مراجع توافق بدون عمومي آراي االمر است. بنابراين،اولي

 اين به نسبت علما اكثريت بود، نشده ديده رهبري جايگاه آن در كه اساسي قانون نويسپيش انتشار از

 را خودشان نظر و دادند هشدار خصوص، اين در هاييبيانيه انتشار با آنها. كردند اعتراض نويسپيش

در همين  .بود گرفته قرار تأكيد مورد فقيه، رهبري يعني اساسي؛ ركن آنها همه در كه ،كردند اعالم
 كرده بيان خود» واليت فقيه«كتاب  در قبل دهه يك را فقيه واليت انديشه كه (ره)خميني امامراستا 

 تشريح ضمن . ايشانداد مخالفان به جديدي استداللي هايجوابو  پرداخت اصل اين از دفاع به د،بو

 ايجواب عده در كردند. ايشان روشن را ابهامات برخي و كرده بازگو را آن ديني مباني اين اصل، فوايد
 موجب داده، اسالم كه طرحي نكنيد نيست. گمان ديكتاتوري فقيه، واليت«فرمودند:  از مخالفين

 جمهور است... رئيس نباشد طاغوت كار در واليت فقيه است، اگر ناآگاه آدم منطق شود. ايننابودي مي

- 113: 1388طالبان، » (است طاغوت شد، مشروع غير وقتي مشروع است، غير نباشد، فقيه نصب با
119 .(  
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  ) تدوين قانون اساسي بر محوريت منابع ديني2
هاي غير عضو اين مجلس، قانون شخصيت با تالش علما و فقهاي عضو مجلس خبرگان قانون اساس و

اي كه عالوه بر ذكر مباحث اساسي جمهوري اسالمي بر پايه مباني ديني، طرح ريزي شد؛ به گونه
، مباحث عميق ديني به صورت اصول قانون اساسي آورده ديني در مقدمه در بقيه اصول قانون اساسي

سياسي  و نظام سياسي بر اساس مباني فقهي لحاظ شد. براي مثال؛ در اصل اول، نوع نظام شد
بيان گرديد، در اصل دوم به تشريح اسالمي بودن پرداخته شد و اصول عقايد، » جمهوري اسالمي«

هاي كلي دولت اسالمي، مورد توجه قرار گرفت، در نحوه رهبري نظام سياسي اسالم و برخي خط مشي
، تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام »رشد فضايل اخالقي«سوم به وظايف دولت در اصل 
هاي علمي، فني، فرهنگي و اسالمي، توسعه و تحكيم برادري اسالمي در تنظيم سياست خارجي زمينه

يب بر اساس معيارهاي اسالمي و ديگر بندهاي معطوف به دين و بر پايه فقه، تصريح گرديد و مورد تصو
قرار گرفت، در اصل هفتم كه مباني قرآني شورا مورد نظر بود و در اصل هشتم به امر به معروف و نهي 

 مبناي اساسي، قانون اول فصل اصول همه كلي طور هب اشاره شد.از منكر به عنوان يك اصل قرآني 

 ؛گرفت قرار بحث مورد اساسي، قانون خبرگان مجلس جلسات در تفصيل كه به داشت حديثي و قرآني
  .)21 -17: 1377(معرفت،  داشت اختصاص كشور رسمي مذهب و دين به كه دوازدهم اصل از جمله

  هاي نظام بر اساس فقه سياسي شيعهها و خط مشيب)سياست
هايي است كه از هاي كالن و خط مشيهاي مختلف، داراي سياستجمهوري اسالمي ايران در حوزه

و يا عزم جدي و عمومي مجموعه نظام و با تصويب مجلس، انجام طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام 
  :براي مثال شودمي

 در اصل سوم قانون اساسي به اين موضوع اشاره شده است.». نه شرقي، نه غربي«سياست  -1

  .دفاع از مستضعفان و مبارزه با استكبار جهاني و جلوگيري از نفوذ بيگانگان -2
  بينانهمداري و ايمان روشن) ارزشج

ترين اهداف فقه سياسي شيعه و انقالب هاي ديني از مهماي مبتني بر اخالق و ارزشداشتن جامعه
هاي كلي نظام به آن پرداخته شده است؛ امري اسالمي بوده و در قانون اساسي، قوانين عادي و سياست

  .)124 -122: 1388(طالبان،  اندكه فقها در ادوار مختلف، آن را مورد نظر داشته
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  جمع بندي

در پي نارضايتي عمومي از وضع موجود حكومت قاجار به وجود آمد. بر اساس نظريه جنبش مشروطه 
گويي به نارضايتي عمومي از حكومت قاجار بحران اسپرينگز، اين جنبش در واقع راه درماني براي پاسخ

ميان رهبران اين جريان، از همان به دليل نداشتن اتحاد و هماهنگي در بود.  اما اين جنبش خود نيز 
ها در ارائه ساز و كارهاي قانوني از سوي نهادها و هاي عميقي بوده است كه بعدابتدا داراي شكاف

و رهبران ديني در مقابل  انروشنفكربه همين خاطر هاي تشكيل شده به روشني معلوم شد. سازمان
خواه نظير شيخ نوري با از سران مشروطههم قرار گرفتند كه در نهايت منجر به مخالفت گروهي 

-بنابراين، نظام مشروطه كه خود به عنوان راه درمان سياسي اجرا شد، باعث بي مشروطه شده است.

كرد. به همين خاطر هاي جديد در حوزه گفتمان شد كه اختالفات عميقي را در جامعه ايجاد مينظمي
شنفكران و علما، حكومت پهلوي به عنوان يك راه اي از روبه كمك نهادهاي حاكم و با حمايت عده

درمان سياسي به قدرت رسيد. اما پس از آنكه حكومت را به دست گرفت شروع با اقدامات ضد مذهبي 
مدار و علما ايجاد وسيعي در سطح جامعه كرد. اين اقدامات نوعي نارضايتي عمومي در بين مردم دين

ها سبب شد تا بر اساس كرد. بنابراين، اين ناآراميمت دورتر ميكرد كه هر روز جامعه مذهبي را از حكو
گويي به نارضايتي عمومي مردم و علما، جمهوري اسالمي به عنوان يك راه يه بحران و براي پاسخنظر

  آل جايگزين شود.درمان مناسب و ايده
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  فصل چهارم
  مشاركت سياسي،
  پويايي فقه شيعه و درمان نظام سياسي

  
  

 مقدمه
 خاصي اهميت از مختلف مسائل در اجتماعي هايگروه و مردم مستقيم و غير مستقيم هايدخالت

 و ضعف قوت نقاط برآورد همچنين و موجود منابع شناسانهو آسيب علمي بررسي .است برخوردار

. نمايد كمك شهروندان مندقانون سياسي مشاركت توسعه و ارتقاء حفظ به تواندمي سياسي مشاركت
و  منافع و توسعه و تأمين سياسي نظام به بخشيدن مشروعيت در سياسي مشاركت عبارتي نقش به

 قابل انكار غير راستاي تثبيت يك انقالب در مردم نقش .است برخوردار ايويژه جايگاه از ملي امنيت

 حضور براي الزم شرايط ايجاد و گوناگون هايدر زمينه مردم افكار و عملكرد به توجه بنابراين و است

 سياسي هاينظام كه ميزاني هر به اساس است. بر اين و اساسي بديهي امري ها،عرصه اين در آنان

 اجتماعي - سياسي هايعرصه در شهروندان و حداكثري آگاهانه حضور جهت در را زمينه بتوانند

 را سياسي نظام مشروعيت و همچنين يمل و تثبيت منافع نسبت، تأمين همان به نمايند، فراهم

  .كنندمي تضمين
 نظيريبي تحرك سياسي داراي ايران در روحانيت به خصوص روحانيت شيعه نهاد قرون اخير، در    

شيعه  روحانيت پيوست، به وقوع ايران در كه بزرگي تغيير هر صفويه دوران از بعد به صورتي كه بود؛
 مشاركت عمومي فراگير و گسترده از نظام مشروطه، انقالب پس ازاست.  داشته محوري نقشدر آن 

توان علت اصلي شكست انقالب مشروطه را حاصل چند دستگي و مي . بنابراين،مشروطه صورت نگرفت
  سران مشروطه دانست. ميان شكاف در

در  پس از شكست مشروطه و به قدرت رسيدن رضاخان، نيروهاي مذهبي به بازسازي و تقويت خود    
 فقها پردازينظريه همين ايران، محصول اسالمي تجدد، پرداختند. جمهوريهاي حاصل از چالش برابر

 است جهان تاريخ در هاانقالب معدود از يكي ايران اسالمي انقالب .جديد بود عصر در ديني عالمان و

 براي را نوينيو  ويژه و موقعيت داشت، كيدأت سياسي گراييمعنويت و خواهي عدالت داري،دين بر كه

  .كرد فراهم و اجتماعي سياسي گوناگون هايعرصه در مردم گسترده مشاركت
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به همين منظور، ابتدا به پويايي فقه سياسي شيعه و مقايسه آن با فقه سني، نقش مشاركت سياسي     
مورد  در جريان انقالب مشروطه به عنوان راه درمان نارضايتي عمومي مردم و تحوالت فقه شيعه

. در ادامه تحوالت فقه از استبداد رضاخاني تا حكومت جمهوري اسالمي بر اساس بررسي قرار گرفت
، عوامل پيروزي انقالب اسالمي بر اساس ميزان تأثير مشاركت ميزان و نقش مشاركت سياسي مردم

شده اشاره مردم و نقش فقه شيعه در قالب سه ركن اصلي انقالب يعني مردم، رهبري و ايدئواوژي 
  است.

  
  
  شيعهسياسي پويايي فقه  -4-1

در انديشه اسالمي اصل بر اين است كه حكومت ابزار تحقق مقاصد دين است. اين مقاصد را فقهاي 
شيعه و سني در پنج مورد خالصه كردند: حفظ جان، مال، نسل، عقل و دين. هر حكومتي كه اين 

و حكومتي كه به هر دليلي اين مقاصد را موارد را حفظ و توسعه دهد به همان مقدار مشروع است 
تواند به حاكمان و گانه، دانش فقه ميتهديد كند نامشروع است. براي رسيدن به اين مقاصد پنج

اي با حقيقت در مطالعهشهروندان كمك كند تا بهترين نوع حكومت و نظم سياسي را انتخاب كنند. 
ر انديشه اسالمي را يك ساختار طولي بررسي مستندات ديني در بحث مشروعيت، حق حكومت د

(ع) و در پايان به فقهاي (ص)، سپس ائمه اطهارپيامبر اكرمدانست كه به صورت تفويضي از خداوند به 
فقه سياسي بخشي از دانش فقه در جهان اسالم ). 15-11: 1389الشرايط رسيده است (حقيقت، جامع

كمتر توسعه يافته است. شايد هرگز نتوان هيچ هاي گسترده معاصر، است كه به رغم اهميت و تالش
هاي يك از وجوه زندگي انسان را خالي از سياست كرد، همانند هر دانش ديگري فقه نيز ابواب و شاخه

مختلفي دارد. از نظر مسلمانان، نظام سياسي اسالمي منبعث از مرجعيت قرآن و سنت است. اين نكته 
هر نوع نظام سياسي مستلزم روش اسالمي و رعايت موازين به اين معنا است كه نسبت اسالمي به 

شيعه در ايران از زمان نائيني و شيخ نوري رشد و فقه سياسي سياسي اسالم، به ويژه فقه شرعي است. 
هاي يك نظام كامل مورد تاييد اسالم دارد. به بالندگي خوبي داشته است، ولي هنوز راه زيادي تا آرمان

اسالم سياسي و به خصوص اسالم سياسي اهل سنت در  ،)29-24: 1324اوي، حمدالتعبير حمداوي (
  شرايط كنوني هنوز موضع قطعي خود را در برابر چند پرسش اوليه انتخاب نكرده است:

  ولي يا نظام واليت؟ خليفه يا نظام  اولويت است: حاكم يا نظام حكومتي؟ دركدام يك
 يريت سياسي؟و سرانجام، مدير سياسي يا نظام مد خالفت؟

كه در انديشه اسالمي مقارن هستي و منبع احكام زندگي به خصوص زندگي سياسي و » نص«    
اجتماعي است، به دليل ماهيت اجمال و تفصيلي كه دارد از دواير تفسيري معيني در فقه شيعه و اهل 

در عين حال كه سنت تشكيل شده است و قرآن در مركز اين دواير قرار دارد. ديگر نصوص و منابع 
گيرند. همان طور كه موقعيت تفسيري نسبت به قرآن دارند، اعتبار و مشروعيت خود را از قرآن مي

در مسير » ييد و تفسيرأت«دهند، آيات قرآن در دواير ممتد هم نشان مي 4-2و  4-1هاي شكل
وضوح داللت، يكسان  گيرند. آيات االحكام سياسي قرآن نيز از نظراستنباط احكام اجتهادي قرار مي

  شود.نيستند، بلكه داراي احكام محكم و متشابه و گاهي يك آيه شامل هر دو مي
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شناسي واحدي هاي فرعي، منابع و روشمذاهب چهارگانه اهل سنت، قطع نظر از برخي تفاوت    
و » اتباع: «شوددارند. به طور كلي از نظر فقه اهل سنت، دانش (دانش سياسي) از دو وجه حاصل مي

(قرآن) و اگر حكمي در آن يافت نشد، سنت پيامبر و  اتباع عبارت است از تبعيت از كتاب». استنباط«
 نباشد(اجماع صحابه) كه احدي مخالف آن  اگر در آن نيز حكمي يافت نشد، قول عامه از گذشتگان

-منابع فوق به استنباط ميگانه نبود، با قياس بر اساس ). سپس اگر چيزي در منابع سه4-1(شكل 

پردازد، اگر كساني كه توانايي قياس را دارند دچار اختالف شدند، هركس بايد بر اساس اجتهاد و نظر 
-4: 1357نبوي، ( تواند از اجتهاد ديگران كه مخالف نظر او است استفاده كندخود عمل كند و نمي

18.(  
شود و اهميت كمي دارد. زمان و مكان مي شناسي، عقل معطوف بهطبيعي است كه در اين روش    

همچنين با توجه به اهميت زندگي صحابه در فقه اهل سنت، فقه سياسي اهل سنت عمدتا زير سلطه 
زندگي سياسي صحابه را از  ،شناسي فقه سنيحيات صحابه قرار گرفته است. به عبارت ديگر، روش

ي اصلي دانش و زندگي سياسي مسلمانان در هاي تاريخي و هرمنوتيكي خود جدا و به الگومحدوديت
همه تاريخ مبدل كرده است. اين تقليد الزامي و ساختار بسته فقه سني، امكان هر گونه نوگرايي را از 

اي ها كه نيروي گريز از عقل گستردهفقه سياسي و سياست مسلمانان گرفته است. اين گونه محدوديت
شد تا انديشمندان اهل سنت نظير شاطبي، ابن رشد،  باعث كرد، ناگزيردر بين مسلمانان ايجاد مي

چند كه حاصل تالش  از اصل دين باشند. هرجديد هاي ها و استنباطحمداوي به فكر روش قرضاوي و
  ).18-8همان، ( آنان نيز با توجه به ساختار فقه اهل سنت به حاشيه رانده شد
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اهل سنت بر پايه نص استوار است. براي مجتهدان شيعه فقه سياسي شيعه اثني عشري، نيز مانند     
نيز قرآن، نص اوليه و پايه در استنباط هر نوع حكمي از جمله حكم سياسي است. همچنين سيره 

شود. اما در فقه شيعه، سيره امامان معصوم(ع) جايگزين پيامبر به عنوان مفسر كتاب خدا تلقي مي
ده است. اين امر به اين دليل است كه از نظر فقه شيعه، عمل صحابه و عقل جايگزين عمل قياس ش

سيره امامان معصوم همان سيره پيامبر در عمل به قرآن و دستورات كتاب خدا است، ولي عمل صحابه 
توانند راه با همديگر تناقض دارد تا جايي كه بعضي از آنها همديگر را تكفير كردند، بنابراين صحابه نمي

دا و سنت رسول اكرم(ص) را نشان دهند. از طرفي در فقه اهل سنت با توجه صحيح عمل به كتاب خ
شود، محصور به زمان و به ساختار استنباط منابع فقه، عقل كه از آن به عنوان وحي باطني ياد مي

). اما در فقه 70- 59: 1387شريعتي، ( مكان شده است و اهميت آن به فراموشي سپرده شده است
(شكل  ابزار بسيار مهم در امر اجتهاد و استنباط مسائل مسلمين تلقي شده است شيعه عقل به عنوان

). همين امر سبب شده است تا مرجعيت شيعه در هر زمان بر اساس مقتضيات زمان و نياز جامعه، 2-4
. اكبري با بررسي توان فقهي صادر كند ي متناسب با همان زماناجماع كند و در صورت لزوم فتواي

سائلي چون، منابع وحياني، سازندگي و فعال بودن فقه با مقتضيات زمان، پيشرو بودن فقه شيعه در م
انعطاف هاي دروني نظير عناوين احكام ثانويه، در مسائل مختلف اجتماعي و وجود برخي ظرفيت

 سازي مبتني بر اسالم اصيل دانستگيري از عقل و... فقه شيعه را داراي توانايي نظامپذيري و بهره
توان گفت با توجه به شيوه استنباط و امر اجتهاد در دو مذهب ). بنابراين مي58-56: 1391(اكبري، 
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تر با مقتضيات زمان اصلي اسالم، فقه شيعه در امور مسلمين نسبت به فقه اهل سنت پوياتر و متناسب
  ).52-51: 1390باشد (فيرحي، مي
  
گيري جنبش در شكل نارضايتي عموميبه عنوان راه درمان  فقه شيعه  - 1- 4-1

  مشروطه
همان طور كه قبال گفته شد، علماي مذهبي به عنوان رهبران فقه شيعه، در به ثمر رسيدن انقالب 

اهللا بهبهاني، مجتهد، شيخ نوري و... آنها با آگاهي از مشروطيت نقش بسزايي داشتند؛ از جمله آيت
ها، به عنوان انجام وظيفه ديني امر به معروف، در تحصن نارضايتي مردم به وضع موجود و دربار شاه،

هاي مردمي پيش قدم شدند. بر اساس نظريه بحران، اين اعتراضات عمومي مردم و اعتراضات و بيانيه
اجتماعي در  -ها و مجالس معترض به حاكميت، نشانه وجود بحران سياسيمشاركت آنها در تحصن

حلي مناسب و پايدار براي ه رهبران اين نهضت معترض به دنبال راهجامعه بود. بنابراين طبيعي بود ك
اين بحران باشند. سرانجام، علماي صدر نهضت به همراه روشنفكران موافق با اصل نهضت، ايده نظام 

 مشروطيت توسط فرمان صدور مشروطه را به عنوان يك راه درمان سياسي ارائه دادند. پس از

 تنظيم طلبان نوگرا برايروحانيت و مشروطه كلي گفتمان ميان ايعمده اختالفات مظفرالدين شاه،

گيري خرده شكل به نهايت در كه ؛آمد به وجود در مجلس شوراي ملي قوانين و ساختار نظام مشروطه
دروني روحانيت به سه گروه مخالف، موافق و سكوت انجاميد. همين امر سبب شد كه بين  هاييگفتمان

مخالف همديگر يافت شود. به طوري كه افكار و  خالف مشروطه گاه نظرات كامالًعلماي موافق و م
نظرات مرحوم نائيني و شيخ نوري به عنوان دو تن از علماي برجسته و تأثيرگذار صدر مشروطه، كامال 

). با اين شرايط در بين قشرهاي مختلف جامعه 24-15 :1393درودي، در مقابل همديگر قرار گرفت (
با توجه به اين اختالفات، دانستند، چند دستگي ايجاد شد. علماي مذهبي را حجت مي كه كالم

و سياسي مردم، دچار چند دستگي مشاركت عمومي ين برگ برنده مشروطه خواهان يعني تربزرگ
اي از سوي مردم در جهت هفراگير و گستردكه بعد از به ثمر رسيدن نهضت، مشاركت شد؛ به طوري

توان علت اصلي شكست بنابراين مي .مخالف صورت نگرفت يا موافقتاخته اي پيشعلم از حمايت
انقالب مشروطه و به قدرت رسيدن رضاخان را حاصل چند دستگي و ايجاد شكاف در ميان 

  دانست. خواهانمشروطه
  
  
  فقه شيعه از استبداد رضاخاني تا جمهوري اسالمي -4-2

 هم در دوره اول و هم در دوره دوم، تشكيل اين رژيم اساساً توان گفتدر روند تكوين رژيم پهلوي مي
اي براي اين رژيم نداشتند. لذا ي و دخالت مردم بود. مردم جايگاه و نقش تعريف شدهأمستقل از ر
نه از جهت  بودن اين حكومت . مدرنمردم توجهي نداشت افكار عمومي و مشاركت سياسيحكومت به 

هاي حاكمان براي تغيير وضعيت جامعه، با اقتباس از از جهت تالش ايجاد گفتمان جديد بود، بلكه
روند و وضعيت جوامع غربي و مخصوصا آمريكا بوده است. البته اين اقتباس از سر تقليد و بدون توجه 

رقيب خود را  ينترسياسي بوده است. رژيم پهلوي، بزرگـ و اصول مولد يك نظام اجتماعي  هبه ريش
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دانست. بنابراين از هر اقدامي عليه روحانيت براي به نفوذ آنها در طبقات جامعه ميروحانيت و قدرت 
براي جلوگيري از رضاخان . كردانزوا كشيدن و كم رنگ كردن نفوذ آنها در طبقات جامعه استفاده مي

 اي نزديك و صميمي با مراجع وگذاري رابطهتا قبل از تاجمخالفت روحانيت مذهبي با حكومت خود، 
؛ بر همين كردكرد و از آنها كسب تكليف ميهران، قم و نجف ديدار ميتعلما داشت و مكرر با آنها در 

و هايي موافقت ضمني خود را اعالم مراجع ديني از جمله مرحوم نائيني در طي نامهاساس بعضي از 
هاي سال ستين روزتعارض رضاخان با علما و مراجع از نخ .خواستار اجراي قانون اساسي مشروطه بودند

در نتيجه برخورد شيخ محمد تقي بافقي كه به پوشش زنان دربار در حرم حضرت معصومه(س)  1307
اعتراض كرده بود، شروع شد. رضاخان به بهانه اين اعتراض شيخ بافقي را دستگير و مراكز آموزشي 

اجع ديني براي به انزوا مذهبي را تحت كنترل خود درآورد. وي در اين مدت اقدامات زيادي بر ضد مر
) هتك حرمت به 1كشيدن آنها انجام داد. از جمله اقدامات وي بر ضد علما و روحانيت عبارتند از: 

) جلوگيري از عزيمت 3) بازداشت حاج آقا نوراهللا اصفهاني به دليل تحصن بر ضد نظام، 2شيخ بافقي، 
ري در انتقال ارز و وجوهات شرعي به گي) سخت4، اهللا بروجردي از نجف به قم و بازداشت ويآيت

هاي ضد مذهبي، رهبران ديني همچنان با رضاخان نجف. ولي با اين حال در اين مدت به رغم سياست
   ).76-73همان، ( كردنداز در ارشاد و مدارا برخورد مي

امات بود كه پس از اقد» كشف حجاب اجباري«نقطه اوج واگرايي مراجع ديني با رضاخان، سياست     
اهللا حائري با تلگرافي از رضاخان درخواست جلوگيري از واقعه كشف حجاب را داشت. انجام شده، آيت

. خواندمستوجب عقوبت را ا كشف حجاب بوزير بود هرگونه مخالفت فروغي كه نخست، اما در جواب
 كردرسما اعالم كشف حجاب  1314ماه دي 17توجه به حساسيت علما و مردم، در رضاخان بي

توان حكومت رضاخان را نوعي بر اساس نظريه بحران اسپرينگز، مي). 75-72: 1386زاده، حسيني(
هاي در حال تغيير جامعه دانست. بازسازي راديكالي اصوال به روشي گفته بازسازي راديكالي سياست

اساس باشد. او بر شود كه حكومت جايگزين، در فلسفه حكومتي خود، مستبد و خود رأي ميمي
كند؛ سازي نميسازي و فرهنگقابليت جامعه يا آداب و رسوم و باورهاي حاكم بر جامعه خود، جامعه

بلكه تنها بر اساس افكار و جريان فكري مورد نظر خود به دنبال تغييرات اساسي در جامعه است. 
از طرف ديگر باعث  حكومتهاي ضد مذهبي زده از يك طرف و سياستهاي روشنفكران غربتالش

گري) فرصت (كسروي هاي شبه مذهبي زيادي از جمله بهائيت، ماركسيسم و پاك دينيشد جريان
گرايانه، چنان ضعيف بود كه جز ايجاد ايدئولوژي رسمي دربار و ناسيوناليسم باستان ظهور پيدا كنند.

ماركسيستي، به ويژه با  هاي ادبياتالعمل در افكار عمومي حاصل ديگري نداشت. اما جاذبهعكس
و آثار دكتر تقي اراني چنان بود كه تهديد بنياديني عليه مذهب و نهادهاي ديني » دنيا«انتشار مجله 

  . )83-80(همان،  شدتلقي مي
  
  ها و اماكن مقدسبازسازي فقه شيعه در حوزه - 1- 4-2

، »انفعال«در سه جبهه سياسي را در دوره پهلوي اول  - هاي مذهبيتوان چهره عمومي جريانمي
- ها بيشتر در مقابل رواج ماركسيسم و انديشهالعملبندي كرد. اين عكسدسته» مقاومت«و » اصالح«

پس از تجربه تلخ ، علماي شيعه با اقدامات ضد مذهبي رضاخان هاي چپ در ايران شكل گرفت.
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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متناسب با مقتضيات  شيعهفقه  گفتمان به بازسازي ، از يك طرفمشروطه و چند دستگي ميان خود
به  ،در بين مردم سازي بر اساس مكتب اهل بيت(ع) و تشيعزمان روي آوردند و از طرف ديگر به جامعه

سيس و أت ،عمده تالش رهبران ديني در اين دوره حفظ مساجد و اماكن مقدس پرداختند.در خصوص 
ايتخت رضاخان بوده است. آنها هران و قلب پتحتي در در نقاط مختلف كشور، توسعه مراكز علوم ديني 

ها را در نقاط تالش كردند با توجه به قطع وجوهات شرعي و ارز از طريق دولت، از منابع ديگري حوزه
روحانيون شيعه دو استراتژي را دنبال كردند و به . هران، قم و نجف استوار سازندتمختلف به خصوص 

اهللا حائري استراتژي سكوت كه به اقتضاي آيتدو دسته تقسيم شدند: يك جريان، جريان غالب تشيع 
ورزيدند، و هاي علميه اهتمام ميو احياي حوزه ظو تقيه را پيش گرفت، اين جريان بيشتر در حف

گرايي مشهور شدند و تأثير سياسي، اين دوره بعدها به جريان قرآن - ديگري جريان فعال مذهبي
اهللا ؛ از جمله شهيد نواب صفوي و آيتگذاشتند هاي بعدمذهبي دهه -  زيادي بر تحوالت سياسي

كاشاني كه با فشارهاي مردمي و مبارزاتي كه ايجاد كردند، مقدمات ملي شدن صنعت نفت را به عنوان 
    ).65- 8: 1388پور، جعفر(نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران فراهم ساختند 

سياسي و پيشرفت  - گيري نظام فلسفيشيعه با ماركسيسم در ايران، موجب شكل علمايرويارويي     
 فقهرا مجبور كرد درباره  علما . اين تقابلدر ايران شد مذهبيهاي دانش همه جانبه تمام شاخه

به ابعاد بلكه  دند و مشكل جامعه را صرفا به ساحت سياست تقليل ندهنتر نظر كنجانبههمه، اسالمي
رسد پيدايي و بسط نظريه حكومت اسالمي از و اجتماعي اسالم نيز توجه كنند. به نظر مياقتصادي 

خدمت را به اسالم  ينتربزرگ«چنين رويارويي حاصل شده است. به قول استاد شهيد مطهري 
هاي جديد روحانيت و فقه اي و ماركسيسم انجام دادند، چرا كه با ايجاد و طرح سوالنيروهاي توده

  .»ا به خود آوردند كه با مقتضيات زمان خود و احكام دين را اصالح كنندشيعه ر
هاي علميه به به طور كلي بعد از جريان مشروطه، علما و مراجع شيعه در قم و نجف و ديگر حوزه    

سازي فقه شيعه با مقتضيات زمان روي آوردند. يكي از پيشگامان اين بازسازي و تقويت خود و همگام
ازسازي، سيد اسداهللا قزويني معروف به سيد خرقاني بود كه خود نيز از علماي مورد تاييد دفاع و ب

بوده است. ايشان در كتاب مهم و معروف خود مجلس شوراي ملي نظار  آخوند خراساني در هيأت
هاي اسالم در به بررسي ديدگاه» (راه تجديد عظمت و قدرت اسالمي)محو الموهوم و صحو المعلوم «

 ينترايشان اسالم را بزرگ. ال برانگيزي مانند توحيد، معاد، نبوت، حكومت و... پرداخته استؤد سموار
هاي ناظر به تفكيك و با اشاره به ناكارآمدي ديدگاه ستداندشمن استبداد داخلي و سلطه بيگانه مي

ن معمول و دهم كه سياست اسالم باالخره در ايرابه شما بشارت مي: «اظهار داشتدين و سياست 
مجري خواهد شد. وقتي كه ملت اسارت و زوال خودشان را در تغيير احكام دين مشاهده نمايند، به 

دهد كه اين ديدگاه خرقاني نشان مي». هاي منافي احكام اسالم اعتنا نخواهند كرداين ورق پاره
آمده بود وجود به  در علما  سياسي -مقدمات عيني و ذهني الزم براي تغيير در گفتمان مذهبي 

  ).70-60: 1368مطهري، (
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  نقش مشاركت سياسي مردم از حكومت پهلوي تا پيروزي انقالب اسالمي - 2- 4-2
جاي پدر به گر انگليس و روسيه به محمد رضا پهلوي فرزند رضاخان توسط قواي اشغال 1320در سال 

 اند. رژيماي نداشتهعقيده مقام شاهي برگزيده و منصوب شد. انتصابي كه مردم در آن هيچ نظر و
از يك طرف وابسته به زيرا  ،ديدنمي مردمو به خصوص شخص شاه نيازي به جلب رضايت  پهلوي

دانست. در نظامي ميقواي ، پشتيبان اصلي خود را دبيگانگان بود و از طرف ديگر برگزيده مردم نبو
نيروي  ،خالء قدرت، ضعف ارتش آغاز به لحاظ فضاي ملتهب كشور ناشي از اشغال توسط بيگانگان،

ثمره اين وضعيت،  ينترحوادث جامعه تحت كنترل حكومت شاه نبود. مهم امنيتي و فضاي باز سياسي
نقشه شاه با پشتيباني بيگانگان به ويژه با  پس از آنبود.  1329اسفند  29ملي شدن صنعت نفت در 

گرفت دست  دردوباره قدرت را و داد را ترتيب  1332مرداد  28انگليس كودتاي  و حمايت آمريكا
هاي واقعي توجهي به خواستهترين ضعف رژيم شاه را بايد بي). مهم217-207: 1377آبراهاميان، (

هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ناشي از باور نكردن توجهي در عرصهمردم دانست. اين بي
هاي مختلف با حضور گسترده تأثير ت و مناسبتاما مردم در تجمعا مردم و قدرت افكار عمومي بود.

كردند. براي مثال، اليحه انجمن ايالتي واليتي در پي خود را بر روند سياسي جامعه اعمال مي
به تصويب رسيد. در پي  1341اهللا بروجردي و زمان نخست وزيري علم در مهرماه درگذشت آيت

اجتماع گسترده در يكي از مساجد تهران در اعتراض ها ريختند و با تصويب اين اليحه مردم به خيابان
به سماجت علم و حمايت از مراجع قم تحصن كردند در پي اين اعتراضات اليحه مذكور توسط علم لغو 

هاي ديگري از آميز مردم در مناسبت). پس از آن مشاركت اعتراض358-357: 1380شد (مقصودي، 
عتراض به تصويب كاپيتوالسيون، انقالب سفيد و حضور در جمله قيام پانزده خرداد و تبعيد امام، ا

در پي انتشار  1356دي  17در  اند. در همين راستا،هاي حكومت شدهمجالس مذهبي باعث تزلزل پايه
هايي به شخص امام، مردم قم آميز عليه روحانيون ضد رژيم و همچنين در پي اهانتي توهينمقاله

لميه و بازار در اعتراض به چاپ اين مقاله بسته شد، كه در اين ميان دست به تظاهرات زدند و حوزه ع
منجر به كشته و زخمي شدن تعداد كثيري از مردم قم شده است. اعتراضات مردمي در پي چهلمين 

ادامه داشت و تظاهرات آرامي در تهران، مشهد، رشت، اصفهان  1356بهمن  29روز كشتار مردم قم در 
آموز به دست پليس به اما اين تظاهرات در تبريز به دنبال كشته شدن يك دانشو شيراز برگزار شد، 

ترين اند كه اين بزرگخشونت انجاميد و حدود سيصد نفر از مردم به خاك و خون كشيده شده
هاي مردمي در دي اين مخالفت ).625-623: 1377به بعد بوده است (آبراهاميان،  42تظاهرات از سال 

در دوازده بهمن بيش از سه ميليون نفر براي استقبال از به اوج خود رسيد به طوري كه  1357و بهمن 
). 649-648بازگشت امام خميني(ره) و مخالفت با دولت بختيار در تهران تجمع كردند (همان، 

ي اسالمي ايران از و انتخاب نظام جمهور 1358مردم در رفراندوم  2/98همچنين حضور اكثريتي 
براين سه عامل بنا ).652همان، هاي مشاركت باالي سياسي مردم در روند انقالب بوده است (نشانه

را » واليت فقيه«در قالب نظام مشاركت همه جانبه مردم، رهبري ديني و ايدئولوژي قوي و مستحكم
  توان به عنوان اركان اصلي پيروزي انقالب اسالمي نام برد.مي
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ند پويايي فقه همگرايي رهبري، ايدئولوژي و مشاركت سياسي مردم در رو - 3- 4-2
  انقالب اسالمي سياسي شيعه در

  
  الف) مردم

ها در بردارنده همزيستي و همكاري متقابل هايي اجتماعي هستند، اين انقالبهاي بزرگ، انقالبانقالب
دارند، خالص نيستند و بيشتر حول منافع و اهداف مشترك هستند. از طرفي چون جنبه عمومي 

تركيبي از ساليق و نظرهايي هستند كه عمدتا در موضوع فروپاشي نظام مستقر، اتفاق نظر دارند. به 
همين دليل پس از پيروزي انقالب مورد نظر، با بروز اختالفات در بين افكار و ساليق مختلف انقالبي و 

مردم به عنوان حاميان  باشد.پذير ميآسيب ، هموارهآن همچنين به دليل وسعت و عظمت اجتماعي
اي در شكست يا پيروزي يك جريان خاص هاي اجتماعي، نقش تعيين كنندهاصلي جريانات و جنبش

- دارند. به عنوان مثال، حضور گسترده مردم و همراهي علما از جمله كاشاني در حمايت از مصدق پايه

 28). يا از طرفي كودتاي 103: 1380(مقصودي،گذار جبهه ملي و جنبش ملي شدن صنعت نفت بود 
توجهي مصدق به سخنان كاشاني و حمايت نكردن مردم از مصدق به بركناري به علت بي 1332مرداد 

  ). 146-143وي از نخست وزيري منجر شده است (همان، 
  ب) رهبري

شود. مرحله نميمنجر به انقالب  عدم رضايت عمومي از قدرت سياسي و دو قطبي شدن جامعه لزوماً
مقدماتي هر انقالبي همانا مشاركت عمومي مردم در اعتراض به وضع موجود است كه به صورت 

پذيرد. چنانچه اين مشاركت از رهبري قوي برخوردار نباشد و يا انفجاري در داخل جامعه صورت مي
زم را در تشكيل يا نتواند تحرك الو اينكه رهبر نتواند اين حركت را به نحو مطلوبي هدايت كند 

توان اميدوار بود. مشخصات رهبر يك انقالب نهادهاي الزم سياسي ايجاد كند، به پيروزي انقالب نمي
  توان در سه مورد بررسي كرد:موفق را مي

 مكتب فكري و طراح ايدئولوژي انقالب گذاريانايدئولوگ انقالب يا بن )1

 انقالبرهبر انقالب يا قهرمان و فرمانده كل عمليات  )2

 مدار و يا در واقع معمار جامعه پس از پيروزي انقالبزمامدار حكومت انقالبي يا سياست )3

نوع رهبري انقالب  ينترترين و موفقآلتواند در يك نفر جمع باشد، اين ايدهاين سه ويژگي رهبري مي
ط امام خميني(ره) در پي باطل شدن رفراندوم شاه توس 1342به عنوان مثال، قيام پانزده خرداد  است.

رخ داد. پوچي نتايج اين رفراندوم زماني آشكار شد كه در ماه محرم، هزاران نفر از قشرهاي مختلف 
پي تصويب  ). همچنين در305ها ريختند (همان، مردم براي محكوم كردن شاه به خيابان

كه باعث تظاهرات اي امام به شدت واكنش نشان دادند ، در طي اعالميه1343كاپيتوالسيون در سال 
  ). 379-378ها و اماكن مقدس شده است(همان، گسترده مردم در خيابان

  ) ايدئولوژيپ
شود، ايدئولوژي به هاي اجتماعي منجر مياست كه به جدايي بين گروه يريايدئولوژي عنصر متغ

پارچه و يك ها قادر به اتحادباشد. بدون وجود ايدئولوژي گروهاصطالح ساختمان ارزشي يك گروه مي
شدن نيستند. يك انقالب بايد يك ايدئولوژي معطوف به آينده با چارچوبي مشخص داشته باشد. 
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اي ارزشي جامعه اركنند و ساختها به عنوان رقيباني در برابر ساخت ارزشي كهنه قد علم ميايدئولوژي
كنند. در كل ايدئولوژي را كه از ماهيت يك نظام متعادل و فعال برخوردار است، توصيف و تبيين مي

فاضلي و كريمي در  .)Scocpol, 1982: 266( اي براي تحول فوري در وضع فعليبرنامه يعنيانقالب 
خواهان را نبود ايدئولوژي واحد در ميان نهادي يكي ازعلل اصلي شكست مشروطه -پژوهشي ساختاري

هاي انقالب داراي ي ايدئولوژيگاه). 127: 1393خواهان دانست (فاضلي و كريمي، ائتالف مشروطه
  .بوده است نوعكه ايدئولوژي انقالب بزرگ ايران از اين   ماهيت مذهبي هستند

  بايد گفت در انقالب اسالمي شيعه  پويايي فقه سياسيدر مقام تطبيق سه عامل فوق در ت) 
اعم از حوزوي و انقالب اسالمي حاصل تجربه طوالني مردم ايران پويايي فقه سياسي شيعه در زمان 

حتي در نهضت مشروطه كه تا حدودي  باشد.دانشگاهي در مبارزه با دو پديده استعمار و استبداد مي
هايي گفتمانزده در متن آن باعث ايجاد خردهمبتني بر ايدئولوژي اسالمي بود، نقش روشنفكران غرب

گذر  كم بر جامعه انجاميد.شد كه به شكست ايدئولوژي و در نهايت كنار گذاشتن آن از سياست حا
اي مشكالت، زمينه را براي هاي غير اسالمي براي حل ريشهها و ناكامي راهكارها و ايدئولوژيسال

هاي زندگي انسان برنامه دارد، فراهم ظهور باور به اسالم به عنوان يك دين كامل كه در همه زمينه
ساز شناخته نشده بود. تا اينكه عنوان دين نظام اما به ساخت. تا پيش از آن باور به اسالم وجود داشت،

به  (ص) ن و سيره رسول اكرمآامام خميني(ره) به تدريج حقانيت پيوند دين و سياست را با توجه به قر
اثبات رساند و خواست عمومي ملت ايران را از پايگاه اسالم به نتيجه رساند. انقالبي شدن مردم ايران 

كه در زمان سلطه تفكر جدايي دين از سياست غير منتظره  بود ايريشه حول محور دين اسالم تحولي
(برينتون،  گران ديني و تاريخي قرار گرفته استبوده است. اين واقعيت به ندرت مورد توجه تحليل

فرانسوي كه در هنگامه انقالب به ايران سفر كرده است، از معدود  دي توسويال. )18-30: 1370
براي مردمي كه «به اين نكته توجه كرده است، او در خاطرات خود چنين نوشت: دانشمنداني است كه 

ها آن را پس از رنسانس و بحران بزرگ جوي چيزي كه ما غربيكنند جستروي اين خاك زندگي مي
جوي معنويت سياسي؟ هم اكنون صداي خنده ايم چه معني دارد؟ جستمسيحيت كنار گذاشته

نكته حائز  ).Alexis, 1980: 19-22( »كننداشتباه مي هاغربيدانم كه ن ميشنوم ولي مغربيان را مي
انقالب اسالمي ايران مشاركت  پويايي فقه سياسي شيعه در زماناهميت در مورد نقش مردم در 

ها شركت ها و جرياندر جريان انقالب همه گروه گسترده و فراگير مردم در عرصه انقالب بوده است.
اي داشتند و اين نشان دهنده آن است كه تحول انقالبي در كليه اقشار، فارغ از پايگاه فعال و گسترده

اجتماعي، طبقه اقتصادي و تعلق سياسي صورت گرفته و همه آنها را به وسيله عاملي غير از موارد 
همانند  ساز، از آنساز و جامعهمذكور پيوند و اتحاد بخشيده است. تمسك به دين اسالم با قرائت انسان

  ها را پوشش دهد و جذب نمايد.چتري بود كه توانست همه افراد و گروه
رهبري در واقع  :شوندبراي درك بهتر تأثير دو عامل رهبري و ايدئولوژي، اين دو  با هم طرح مي    

هاي مكتب نهايت استفاده را براي رسيدن به اهداف مكتب ناطق و تجسم ايدئولوژي است كه از ظرفيت
برد. حال بايد ديد چه چيزي سبب شد دين اسالم كه يك دين كهن و قديمي بود، به د نظر ميمور

؟ از آنجا كه دين تغييري نكرده گيردعنوان ايدئولوژي انقالب ايران در عصر جدايي دين از سياست قرار 
ائتي از يابد. به عبارت ديگر چه قراست، بنابراين محيطي كه دين در آن مطرح شده است اهميت مي
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اسالم صورت گرفته است؟ براي اين منظور دو نكته اهميت دارد، اول چگونگي طرح دين و قرائت مورد 
. اينجاست كه نقش و اهميت رهبري در يابنداهميت مي ، دوم طراح و مجري اين قرائتآنپذيرش از 

را كه در مورد شود. چانقالب اسالمي ايران به وضوح مشخص ميپويايي فقه سياسي شيعه در زمان 
باشد. دو هم در عرصه عمل تعيين كننده و الگو مي ،انقالب ايران نقش رهبري هم در عرصه طراحي

به عنوان رهبر  (ره)تر بيان كرد: اول اينكه امام خمينيتوان به صورت دو سوال شفافنكته فوق را مي
مقام عمل چگونه رهبري بود و  انقالب ايران چه درك و فهمي از اسالم داشتند؟ دوم اينكه ايشان در

  دادند؟ وظايف و اختيارات رهبري را در جامعه چگونه انجام مي
اي طوالني دارد. به در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در هم تنيدگي فرهنگ ايرانيان با اسالم سابقه    

مجالس و  هاي مختلفي با روحانيون رابطه داشتند. از طريقطوري كه نيروهاي اجتماعي از راه
- هاي ديني و... كه با وجود كارشكنيهاي محرم و رمضان، مساجد، سخنرانيهاي ديني در ماهمناسبت

- ها، به تدريج جبهه فكري ديني در مقابل رواج انديشهزمينهشد. با اين پيشهاي رژيم وقت ايجاد مي

ين مبين اسالم هاي ضد مذهبي وارداتي شكل گرفت و نخبگان ديني به تحقق و كاوش بيشتر د
مطرح شده بود،  علماي شيعهها پيش توسط هاي علميه كه از مدتترغيب شدند. از طرفي اصالح حوزه

و مظلوم، فقير و غني، مستضعف  جدد مفاهيمي چون حق و باطل، ظالمبه طور جدي دنبال شد. احيا م
أثيرگذاري دين اسالم فراهم و مستكبر، معروف و منكر و وارد كردن آنها به عرصه سياسي راه را براي ت

اسالم تمامش سياست است، اسالم را بد «فرمايند: در جايي مي در همين راستا امام خميني(ره)كرد. 
 »معرفي كردند وگرنه اسالم براي تمامي مراحل زندگي بشر از بدو تولد تا هنگام مرگ برنامه دارد

اينكه بايد دين از سياست جدا باشد «فرمودند: ). ايشان در جاي ديگر چنين 63-54: 1374(محمدي، 
ها بر سر دينو علماي ديني نبايد در امر سياست دخالت كنند را استعمارگران شايعه كردند. اين را بي

اي روحاني ها انداختند. مگر زمان پيامبر اكرم(ص) ديانت از سياست جدا بود؟ مگر در آن دوره عدهزبان
ها را استعمارگران گفتند تا مردم و مبارزان راه مدار بودند؟... اين حرفاي زمامدار و سياستو عده

آزادي و استقالل را از علما و روحانيون جدا كنند و راحت بر مردم مسلط شوند كه بتوانند آنان را به 
استعمار و بردگي بكشانند و ثروت آنها را چپاول و غارت كنند. اگر يك نفر پيدا شد كه برخالف 

را درهم آنها ترسند، زيرا اساس استبداد و استعمار ن حرف بزند و مردم را بيدار كند، از او ميهدفشا
  ) .257-253: 1373خميني، ( »ريزدمي
هاي مادي و يا بر ضد طبقه هاي ديگر كه بر اساس نيازخالف رهبران انقالب رهبر انقالب ايران بر    

كردند، و به همين دليل آنها را شورشي، خود قيام ميخاصي از جامعه براي رسيدن به اهداف شخصي 
اند، معتقد بود كه قيام براي اهللا است و جاه طلب معرفي كرده برهم زننده اوضاع عادي جامعه و احياناً

شود. ايشان معتقد بود كه دين و سياست به هيچ عنوان از هم جدا نيستند، در آن معرفه اهللا حاصل مي
گذاري به ملت و دين ت است. ايشان براي حكومت و قدرت معنايي جز خدمتبلكه دنيا مزرعه آخر

كوشش «كردند كه: هاي مسلمان توصيه مياسالم قائل نبودند. در همين راستا به زمامداران ساير كشور
بنابراين رهبر انقالب ايران از سنخ ديگري ». آنها... هايبدنكنيد بر قلوب كشورتان حكومت كنيد نه بر 

سالگي قبل از آنكه مسئوليتي داشته باشد به  61ساز بود. ايشان تا سن ، او حكيم سياسي زمانهبود
شان از ذكر خدا، قرائت و خودسازي و تزكيه نفس مشغول بودند. ايشان حتي تا آخرين لحظات زندگي
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اقدام كرد،  تدبر در قرآن غافل نشدند. لذا ايشان معتقد بودند براي به دست آوردن شرايط مناسب بايد
  ). 22-19: 1373ياران امام، ( نظر كردنه اينكه تا زمان مهيا شدن شرايط از قيام صرف

هاي اجتماعي به طور كلي در يك جامعه ناآرام و متشنج و دو قطبي شده كه در يك قطب آن گروه    
كه سه ركن  شدفقه سياسي شيعه پويا ميو در قطب ديگر حاكميت سياسي قرار دارد، تنها زماني 

اساسي يعني: مردم، رهبر و ايدئولوژي هماهنگ و متناسب با زمانه خود عمل نمايند. هر اندازه حضور 
آل جامعه را هاي ايدتر باشد، ايدئولوژي قدرت توجيه و تبيين خواسته و ارزشمشاركت مردمي گسترده

تواند با سالح ايدئولوژي ميخود  نمايد، و رهبر با نقش مهمميتري پيدا بيشتر داشته و مقبوليت وسيع
امكان  ، لذا در چنين شرايطيتر اعمال نمايدهاي مناسبيو با حمايت مشاركت مردمي استراتژ

در در انقالب اسالمي ايران هر سه عامل فوق . تر آن انقالب با ضايعات كمتر وجود داردموفقيت سريع
موقعي داشتند. به عبارت ديگر اگر جنبش و آفريني گسترده و به نقشپويايي فقه سياسي شيعه 

ايدئولوژي محكم و استوار بر پايه فطرت با يك گو و شجاع اگر رهبر آگاه، راست خروش مردمي نبود،
رو  . از اينرسيدبه نتيجه نميانقالب اسالمي پويايي فقه سياسي شيعه و گاه بود، هيچن پاك انساني

ت عميق روحي و دروني افراد جامعه ايران دانست كه در اثر توان نتيجه تحوالانقالب اسالمي را مي
مجموعه شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي دوران پهلوي به رهبري امام خميني در مسير آگاهي 

  .باوري هدايت و رهبري شداستقالل و آزادي در پرتو دين
سياسي با بازسازي  -درمان ديني انقالب اسالمي ايران را بر اساس نظريه بحران اسپرينگز، نوعي راه    

كار وقتي قدرت بندي كرد. در چارچوب نظريه بحران اسپرينگز، حكومت محافظهكارانه دسته-محافظه
گيرد، در روند بازسازي جامعه به صورت يك طرفه و بر اساس بينش فكري خود را در دست مي

سازي و مبتني بر فرهنگ ايش جامعهو نهادهايي كه در آزم هاسنتكند، بلكه از راديكالي عمل نمي
گيرد و تغييرات مورد نظر را اند، الهام ميبومي موفق بودند و يا در جوامع ديگر مثبت ارزيابي شده

كند. بنابراين، حكومت اسالمي پس از پيروز شدن بر خالف دولت پهلوي كه به دنبال تغيير اعمال مي
كردن همه باورهاي جامعه بوده است، با الهام از مذهبي و غربي  -بنيادين آداب و سنن فرهنگي 

داري مثل دموكراسي و جمهوريت، نظريه جمهوري اسالمي را متناسب با مباحث جديد حكومت
  گويي به نيازهاي جامعه ارائه و نهادينه كرد.مقتضيات زمان و پاسخ

  
  بندي جمع

مردم، مثل ناخدا و كشتي بودند كه با توان گفت در طول تاريخ اسالم، علما و روحانيون به همراه مي
رسيدند. هر گاه مردم بدون رهبري ديني و يا بر عكس رهبري ديني هم به ساحل امن و آسايش مي

در جريان مشروطه وقتي رهبري مثال . بوده استشكست  آناي كردند نتيجهبدون مردم حركت مي
كرد، سرانجام آن به استبداد رضاخاني خواست عمومي مردم را رهبري ن مناسب،واحدي با ايدئولوژي 

ختم شد. از طرفي وقتي شيخ نوري بدون حمايت مردم شروع به اعتراض و مخالفت با مشروطه كرد، يا 
ساز مخالفت با حكومت رضاخان را كوك كرد، و بدون پشتوانه مردمي  شهيد مدرس وقتي به تنهايي 

. به عبارت ديگر، بر اساس نظريه بحران، ستنتيجه آن چيزي جز شهادت اين دو عالم بزرگ نبوده ا
يك جريان و تفكر براي موفقيت در جامعه، نخست بايد به خواست عمومي مردم تبديل شود تا بتوان 
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حل اجتماعي يا سياسي در سطح وسيع جامعه بيان كرد. اما اين روند در جريان اعتراضات براي آن راه
د مدرس به روند حكومت رضاخاني، به صورت روشن در شهي اعتراضاتشيخ نوري به سران مشروطه و 

  .جامعه انعكاس داده نشد، در نتيجه اين علما در مبارزات ايدئولوژي خود تنها ماندند
در بحبوحه انقالب اسالمي، علماي مذهبي و در صدر آنها حضرت امام خميني(ره) با درس  اما    

و با درك موقعيت زمان خود، خواست عمومي  گرفتن از وقايع تلخ مشروطه و احساس وظيفه ديني،
مردم را در چارچوب گفتمان واليت فقيه بر پايه فقه شيعه و با قرائتي مناسب و منطقي از اسالم به 

پارچه هنر رهبري انقالب اسالمي ايران همراهي و يكين ترتوان گفت كه بزرگسرانجام رساند. مي
لوژي برخواسته از اسالم بوده است. زيرا ايشان اتحاد و كردن مشاركت عمومي مردم در چارچوب ايدئو

اي محكم و استوار بر پايه دين مبين اسالم، هاي مختلف مردم با ايدئولوژيپارچگي را در ميان گروهيك
  دانستند.عامل موفقيت اصلي انقالب اسالمي مي
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  نهاييگيري نتيجه
  
  

جمهوري اسالمي، نتيجه كنش متقابل علل و عوامل  مشاركت سياسي از زمان انقالب مشروطيت تا
ترين عوامل و تأثير گذارترين عامل، پويايي فقه سياسي شيعه و متعددي است. در اين ميان از مهم

گيري الگوهاي مختلف مشاركت سياسي مردم از زمان فرهنگ سياسي شيعه به عنوان مبناي شكل
هاي ويايي فقه سياسي شيعه از منابع و سرچشمهقاجار و انقالب مشروطيت به بعد بوده است. پ

گردد و نقش علما و فتواي جهادي علما و فرهنگ ديني فقه سياسي شيعه از متعددي سيراب مي
روطيت و هاي مختلف از جمله انقالب مشهاي اساسي و ديرپاي تأثير گذاري مردم در زمانسرچشمه

اي چه رابطه(. با توجه به سؤال اصلي كه در اين پژوهش عنوان شده است بود 57انقالب اسالمي سال 
پويايي بين مشاركت سياسي و پويايي فقه سياسي شيعه از مشروطيت تا انقالب اسالمي وجود دارد؟) 

، مباني و مفاهيم سياسي تشيع با ساخت سياسي اجتماعي ايران اصولفقه سياسي شيعه حاصل تعامل 
  وده است.فقه سياسي شيعه و حضور فعال مشاركت سياسي مردم بو سرگذشت تاريخي 

الگوي غالب مشاركت سياسي و پويايي فقه سياسي شيعه در دوره قاجار و انقالب مشروطيت (هر    
گري و فعال شدن هايي از انقالبي، نشانه20هاي كوتاهي مانند صدر مشروطيت و دهه چند كه در دوره

ه و بازار شهرهاي بزرگ به خواست عمومي در كل جامعه تبديل شده مشاركت سياسي مردم در كوچ
هاي عمومي مردم را سامان پارچه اين اعتراضات و خواستهاست، اما نيروي واحدي كه به صورت يك

قدرت برساند، وجود نداشت. زيرا از يك  گيرياي مؤثر در سطح كالن تصميمدهد و آن را به نتيجه
روطه خود داراي شكاف عميق بودند، به طوري كه گاهي از لحاظ طرف سردمداران جريان مش

-قرار ميهم قابل امل مبيني و يا ساز و كارهاي حكومتي و كشورداري كايدئولوژي و ديدگاه جهان

هاي بيگانه در كمين سو استفاده و نفوذ در جامعه گرفتند و از طرف ديگر عوامل بيروني نظير قدرت
ايران و نابودي انقالب مشروطه بودند) و بخشي از دوره پهلوي انزواگرايي و سكوت بوده است. هدف از 
اين پژوهش بررسي تأثير مشاركت سياسي مردم بر پويايي فقه سياسي شيعه و تعامل اين دو با هم 

گرايي مانند مفاهيم و هاي عظيم فعالبا توجه به ظرفيت به همين خاطر فقه سياسي شيعهاست. 
نمادهايي از جمله؛ شهادت، عدالت، امر به معروف و نهي از منكر، اجتهاد، امامت، تقيه و عاشورا نقش 
اصلي را در تلقي و نگرش سياسي مردم (به ويژه نسل جوان) در انقالب مشروطيت و انقالب اسالمي 

هاي بيانگر رابطه مثبت بين پويايي فقه سياسي شيعه و تأثير مشاركت داشته است. از ديگر شاخص
اهللا كاشاني و اهللا نوري، آيتتوان به عوامل رهبري در زمان مشروطيت (شيخ فضلسياسي مي
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طباطبايي) و در زمان پهلوي (شهيد مدرس) و در زمان نهضت انقالب اسالمي ايران (امام خميني(ره)) 
هاي هاي سياسي (مساجد، هيأتهاي مبارزه و فعاليتارز علما از طريق كانوناشاره كرد، كه نقش ب

  هاي مشاركت سياسي مردم بوده است). تاكتيك يشعارهاي انقالب مذهبي و
گنز، روطيت بر اساس نظريه بحران اسپريمشاركت سياسي و پويايي فقه سياسي شيعه در زمان مش   

هاي حاصل از اداره جامعه توسط حكومت قاجار نظميبيراه درمان سياسي در جهت پاسخگويي به 
توان گفت بازسازي جامعه از ديدگاه بود. با توجه به چارچوب نظري (فصل دوم) نظريه بحران، مي

زيرا از يك طرف سعي در حفظ چارچوب كلي نظام  نهضت مشروطه به شيوه اصالت عمل بوده است،
ات اساسي در اداره جامعه و مقيد كردن دربار شاه از طريق شاهي داشت و از طرف ديگر به دنبال تغيير

وضع قوانين مبتني بر فرهنگ سياسي شيعه بود، كه اين خود از عوامل شكست مشروطه و ناكامي 
پويايي فقه سياسي شيعه و مشاركت سياسي مردم در زمان انقالب مشروطه بوده است. در زمان 

ن، بازسازي مورد نظر حكومت پهلوي به شيوه راديكالي حكومت پهلوي بر اساس چارچوب نظريه بحرا
ها، احزاب و طبقات مختلف جامعه شده بوده است كه باعث ايجاد خشونت و نارضايتي عمومي گروه

است. اما اعمال آنها نتيجه عكس داشت و مشاركت سياسي مردم به سمت مذهب و علما گرايش پيدا 
جمعي و مختلف از جمله مجالس مذهبي، اعتراضات دستههاي كرد و مشاركت سياسي مردم به صورت

هاي هايي نظير فدائيان اسالم كه مخالفت خود را با سياستآميز در قالب گروههاي اعتراضراهپيمايي
  .، نمايان شدحكومت نشان دادند

زمان و بنابراين، روحانيت اين بار با توجه به تجربه تلخ مشروطيت، با يك رهبر آگاه به مقتضيات    
رهبري اعتراضات و » نظريه واليت فقيه«داراي بينش مذهبي قوي و ايدئولوژي مستحكم به نام 

، »مردم«يعني  پارچگي و اتحاد سه عنصر اصلي؛يك هاي مردم را به دست گرفتند. سرانجام اينناآرامي
 1357سال  الب عظيمانق باعث پويايي فقه سياسي شيعه و » ايدئولوژي مستحكم«و  »رهبر واحد«

سياسي با  -. بر اساس چارچوب نظري اسپرينگز، انقالب اسالمي ايران نوعي راه درمان دينيه استشد
پردازان حكومت اسالمي بر خالف حكومت پهلوي، بر اساس باشد. زيرا نظريهكارانه ميبازسازي محافظه

سازي و مبتني بر يش جامعهها و نهادهايي كه در آزماكردند، بلكه از سنتبينش راديكالي عمل نمي
اند، الهام گرفته و تغييرات مورد نظر فرهنگ بومي موفق بودند و يا در جوامع ديگر مثبت ارزيابي شده

-كردند. بر اين اساس، حكومت اسالمي پس از پيروزي، با الهام از مباحث جديد حكومترا اعمال مي

گويي را متناسب با مقتضيات زمان و پاسخداري مثل دموكراسي و جمهوريت، نظريه جمهوري اسالمي 
  به نيازهاي جامعه ارائه و در جامعه نهادينه كرد.

گاه فقه سياسي شيعه، علما و دهد كه در طول تاريخ هيچنتايج پژوهش حاضر نشان ميبه طور كلي     
چه از نظر جريانات اجتماعي و چه از نظر تشكيالت سياسي به اهداف  نشدندمردم به تنهايي موفق 

دار بودند، از طرف هدف يامورد نظر خود برسند. زيرا مردم به تنهايي مانند كشتي بدون ناخدا و نقشه
بدون ناخدا و علما بدون اين دو مانند ناخدايي بدون  ياديگر فقه شيعه به تنهايي به عنوان نقشه

كه هيچ كدام موفق نبودند خود را به تنهايي به ساحل امن برسانند. اين پژوهش با  كشتي بودند
بررسي سير تحوالت تاريخي از انقالب مشروطيت تا حكومت جمهوري اسالمي نشان داد كه هر جا اين 

؛ به عنوان سه شاخص بدون يكديگر در مسائل اجتماعي و سياسي وارد شده است به شكست انجاميد
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فقدان ايدئولوژي و رهبري آگاه و داراي بينش قوي، در جريان نهضت مشروطه نشان داده  مثال، اوج
شد كه نهايت آن به شكست قيام مشروطه و استبداد رضاخاني انجاميد، و اوج حضور علما بدون 

توان در مخالفت شيخ نوري و شهيد مدرس با وضع نابسامان موجود در جامعه پشتوانه مردمي را مي
گرايي اين سه عنصر در پيروزي اوج هم د ديد، كه به شهادت اين دو عالم بزرگ انجاميد، وليزمان خو

اي دقيق و مردم با برنامه اين بارشده است،  كه باعث پويايي فقه سياسي شيعه بود انقالب اسالمي
مناسبات  وارد »واليت فقيه«با ايدئولوژي مستحكم و استوار حساب شده از سوي رهبري ديني و فرزانه 

پيروزي رسيدند.  شكل ممكن بههاي تحليلي به بهترين زنيسياسي شدند و برخالف تمام گمانه
اجتماعي بدون  -هاي مختلف سياسي توان نتيجه گرفت كه نه مشاركت مردم در حوزهبنابراين مي
  است. كارآمد بوده است و نه فقه شيعه بدون حضور مردم در جامعه تأثيرگذار بوده علماي فقهي
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ي زن ايراني از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوي. ها و مبارزه). هدف1382محمدحسين( ـ خسروپناه،
  : پيام امروز.تهران

آذار. چاپ ششم. . گردآوري: عبدالكريم بيرساله نوين، مسائل حقوقي). 1373اهللا(ـ خميني، سيدروح
  تهران: دفتر نشرفرهنگ اسالمي.

  نظيم و نشر آثار امام خميني(ره).تهران: مؤسسه ت .امام يصحيفه ).1378ــــــــــــــــــــــــــ(ـ 
  تهران: موسسه نشر آثار. .صحيفه ي نورـ ــــــــــــــــــــــــــ 

  . تهران: انتشارات آزادي.واليت فقيهــــــــــــــــــــــــــ ـ 
  . تهران: نشر كوير.ورزي دكتر سروشسياست ).1389فاطمه( ،قاريانـ ذوالف
 صبوري. منوچهرترجمه:  .سياسي شناسيجامعه بر ايمقدمه سياست، و جامعه ).1377مايكل( ـ راش،

   سمت. :تهران
  معرفت. . تهران:تحليلى از مشاركت سياسى). 1383ـ رمضان نرگسى، رضا(

ي ژانوسي تجدد). تهران: ). مشروطه ناكام(تأملي در رويارويي ايرانيان با چهره1387رهبري، مهدي( ـ
 كوير.

  . تهران: روزنه.سنت و مدرنيته). 1378ـ زيباكالم، صادق(
  . تهران: سخن.تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوي). 1384كوب، عبدالحسين(ـ زرين

  . تهران: نشر ني.3. جدرس هايي در فلسفه علم االجتماع). 1379(عبدالكريمـ سروش، 
  . قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.قواعد فقه سياسي). 1387اهللا(ـ شريعتي، روح
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  . تهران: روزنه.تقدير مردم ساالري ايراني). 1380ـ شهبازي، محبوب(
  تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي. .فضل اهللا نوريانديشه سياسي شيخ  .)1288(صالحي، علي محمدـ 
  رسا. يمؤسسه فرهنگ :قم .حكومت صالحان يهفق يتوال .)1363(نعمت اهللا ي،نجف آباد يصالح ـ
  ). تاريخ مشروطيت. تهران: ايران ياران.1381صفايي، ابراهيم( ـ
  

. تهران: انقالب اسالمي ايرانشناسي، مطالعات انقالب با تأكيد بر روش). 1388ـ طالبان، محمد رضا(
  انتشارات پژوهشكده امام خميني(ره).

تهران: مؤسسه تنظيم نشر آثار امام چاپ اول. . انديشه دولت مدرن). 1381جواد(ـ طاهايي، سيد 
  خميني(ره).

  تهران: چهل ستون. .االقتصاد .)ق1408(ـ طوسي، شيخ جعفر
  . تهران: نشر ني.بنيادهاي علم سياست). 1378الرحمان(ـ عالم، عبد

  . تهران: اميركبير.فقه سياسي). 1366زنجاني، عباسعلي(ـ عميد
  . تهران: اميركبير.فقه سياسي). 1383(ـ ـــــــــــــــــــــ

  تهران: نشر ني.. 1ج  .فقه و سياست در ايران معاصر .)1390(ـ فيرحي، داود
  ). روشنفكران ايران در قرن بيستم. ترجمه: محمد دهقاني. تهران: هرمس.1383قيصري، علي( ـ

  . تهران: نشر مركز.اقتصاد سياسي ايران). 1372ـ كاتوزيان، محمد علي(
    .آموزش انقالب اسالمي :تهران .روس و انگليس در ايران ).1371( كاظم زاده، فيروزـ 

  . تهران: انتشارات طرح نو.گفتمان سياسي شيعه در ايرانتحول ). 1378ـ كديور، جميله(
  تهران: كوير. .ي خراسانيسياست نامه .)1385(ـ كديور، محسن
  ي آل البيت.قم: مؤسسه .1ج . جامع المقاصد .ق) 1407(ـ كركي، محقق

  . تهران: مجيد.تاريخ مشروطيت ايران). 1379كسروي، احمد(ـ 
تصحيح و تحقيق گروه پژوهش مؤسسه معارف  ،مجموعه الرسائل). ق1418ـ الري، سيد عبدالحسين(

  . قم: مؤسسه المعارف االسالميه.اسالمي
عبدالكريم  يهترجم .االجتماع)تبيين در علوم اجتماعي (درآمدي به فلسفه علم  ).1373(دانيل ،ليتلـ 

  .مؤسسه فرهنگي صراط :تهران .سروش
   آرون. . تهران:ايران در اجتماعي مشاركت). 1382عذرا( جاراللهي، و منوچهر ـ محسني،

كليات مثنوي معنوي، به خط سيد حسن خوش نويس  ).1363(ـ محمد بلخي رومي، جالل الدين
  تهران: بي تا. .ميرخاني، حكايت بقال و روغن ريختن طوطي

انتشارات هشتم. تهران: . چاپ ط حقوق اسالمي يا اصول فقهمباني استنبا). 1373محمدي، ابوالحسن(ـ 
  دانشگاه تهران.
. تهران: نشر هاي فرانسه و روسيهانقالب اسالمي، در مقايسه با انقالب). 1374ـ محمدي، منوچهر(

  اسراء.
. چاپ دوم. تهران: سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج). 1372ـ مخبر، عباس(
  طرح نو.
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. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد آبادي و مشروطيتحاج شيخ هادي نجف ). 1378ـ مرسلوند، حسن(
  اسالمي.

  .ياسالم يغاتسازمان تبل :تهران. يهفق يتو وال يحكومت اسالم .)1369(يمحمد تق يزدي،مصباح  ـ
. قم: انتشارات آموزشي و پژوهشي امام نظام سياسي اسالم). 1379ـ ــــــــــــــــــــــــ(

  خميني(ره).
  . چاپ پنجم. تهران: انتشارات صدرا.پيرامون انقالب اسالمي).  1368ـ مطهري، مرتضي(

  . تهران: روزنه. 1320-57تحوالت سياسي و اجتماعي ايران ). 1380ـ مقصودي، مجتبي(
  . تهران: علمي.تاريخ انقالب مشروطيت ايران). 1363زاده، مهدي(ـ ملك
  . تهران: اشاره.1. جعصر مشروطيت هاي ايران دردولت). 1370حسين( ،ـ ملكي

 يالمركز العالم: قم. يهو فقه الدوله االسالم يهالفق يتوال يدراسات ف .)ق 1408(ينعليحس ي،منتظر ـ
  .يهللدراسات االسالم

هايي از آيات و گزارش ،مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست .)1379(ـ منظور االجداد، محمد حسين
. تهران: انتشارات ش) 1339 - 1292(اصفهاني، قمي، حائري و بروجرديآيات عظام نائيني، 

  شيرازه.
نوسازي دولت تحول در انديشه سياسي ، اسالم سنت و دولت مدرن). 1384موسوي، سيدعلي(ميرـ 

  : نشر ني.. تهرانمعاصر شيعه
  .قم: بوستان كتاب .سيد جواد ورعي :تصحيح .تنبيه االمه و تنزيه المله. )1382(ـ نائيني، محمد حسين

  . قم: التهيد.واليت فقيه). 1377هادي (معرفت، ـ 
ترجمه: محسن ثالثي. . بيستم سده پايان در دموكراسي سوم موج). 1373ساموئل( ـ هانتينگتون،
  روزنه. تهران:

آيين. تهران: اهللا نيك. ترجمه: فضلداري در ايرانديكتاتوري و توسعه سرمايه). 1358، فرد(ـ هاليدي
  اميركبير.

  . چاپ اول. تهران: نشر هادي.فرازهايي از ابعاد روحي اخالقي امام خميني(ره)). 1373ـ ياران امام(
  

  مقاالت:
، فصلنامه علوم سياسي "اجتهاد و تقليد در انديشه عالمان شيعه"). 1384آل غفور، سيد محسن(ـ 

  .120-99دانشگاه باقرالعلوم، سال هشتم، شماره سي و يك، ص 

، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات "سازيهاي فقه سياسي براي نظامظرفيت"). 1391ـ اكبري، كمال(
  .58-56انقالب اسالمي، سال نهم، شماره سي، ص 

 جستاري معاصر و روش اسالم سياسي يدر انديشه فلسطين مسأله" ).1383ابراهيم( ـ برزگر،

   .63-17، ص 12شماره ششم. سال ،"وسياست حقوق پژوهش يمجله ،اسپريگنز

 مطالعات فصلنامه ،"هاپويايي و ابعاد جوانان، سياسي مشاركت" .)1382اكبر(علي مزيناني، ـ تاج
  .153-125سوم. ص جوانان، شماره
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 وزارت اجتماعي توسعه همايش مقاالت مجموعه اجتماعي، توسعه و ). مشاركت1378حبيب( ـ جباري،
  .63-7ص ،"كشور

، سال اول، 153فصلنامه بازتاب، شماره ، "واليت فقيه در فقه سياسي شيعه"). 1388ـ جعفرپور، رشيد(
  .68-8ص 

حقيقت پنهان به خطاي خاموش، گفتمان سياسي، شيخ نوري و "). 1382ـ خسروپناه، عبدالحسين(
  .14-3، ماهنامه زمان، سال دوم، شماره ده، ص "ميرزاي نائيني

، فصلنامه علمي پژوهشي شيعه، سال "شناسي در فقه شيعهتحول روش"). 1389ـ حقيقت، صادق(
  .15-11هشتم، شماره بيست و نه، ص 

فصلنامه گنجينه ، "بندي گفتمان علماي شيعه در انقالب مشروطيتصورت"). 1383ـ درودي، مسعود(
  .24-15، ص 94اسناد، سال نهم، شماره 

هاي گري، طبقات و جريانتحليل نگرش محمد رضاه شاه به حكومتي"). 1394خراساني، علي(ـ رباني
  .18-11، سال بيست و پنجم، شماره پنجاه و شش، ص ")1355-1332پر نفوذ اجتماعي(

، تهران: انجمن علمي، مذهبي دانشگاه آذر "رابطه بين دين و فلسفه" .)1379عزتي، ابوالفضل(ـ 
  .57-34ش، ص شماره بيست و شآبارگاني، نشريه 

، سال 102، فصلنامه ياران، شماره "شيخ از مرز زمان عبور كرده است"). 1393ـ غرويان، محسن(
  .71- 50هشتم، ص 

، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال "ماليات و وظايف توزيعي دولت"). 1383ـ فاتحي، محمد حسين(
  .114- 93، ص 45يازدهم، ش 

-ساختاري به علل ناپايداري ائتالف مشروطه -رويكرد"). 1393ـ فاضلي، محمد و كريمي، علي(

  .136-127شناسي تاريخي، سال ششم، شماره يك، ، مجله جامعه"خواهان
  .21-3ص  ازدهم، شماره چهل و پنج،، مجله فقه، سال دو"فقه سياسي"). 1384مبلغي، احمد(ـ 

، مجله كيهان انديشه، سال پنجم، شماره شصت "سازيزمان و نظامفقه، "). 1357ـ نبوي، سيد عباس(
  .18-4و هفت، ص 

 در اجتماعي مشاركت و خانواده در قدرت ساختار بين رابطه مورد در تأملي"). 1383محسن( ـ نيازي،
  .137-111ص ،23 شماره اجتماعي، علوم نامه ،"كاشان شهر
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The effect of political participation on the dynamics of Shia political 
Jurisprudence; From Constitutional Period to the Islamic Republic 
 
Abstract 
One of the questions in political thought is the respect to political participation 

and its role in mobility of Islamic political jurisprudence and studying the 

effect of political participation on mobility of Shia political jurisprudence from 

constitution to the Islamic Republication. The main question in this survey is: 

what kind of relationship is there between political participation and mobility 

of Islamic political jurisprudence from constitution to the Islamic 

Republication?  The propose is that the reason of mobility of Shia political 

jurisprudence from constitution to forward was the relatively confining of  

autarchy and dictator by the political participation of the people and reflect 

necessity of this situations in Shia political jurisprudence. This has occurred 

both in constitution and Islamic republication of Iran, more political 

participation, the better evolution direction was for Shia political 

jurisprudence. The methodology of this survey is documentary and its 

theoretical framework is on basis of Sprignse crisis theory.  The findings show 

that Shia political jurisprudence has been motivated due to reaction to these 

events in result of the social and political crisis of Iranian society in two 

circumstances of constitution and Islamic republication and increasing 

political participation of different parties in political and social processes and 

its conceptual area has been developed. The debate between discourses of Shia 

political jurisprudence and difference about the concepts like law ,  freedom , 

franc , voting, political system , legitimation and etc. is a part of examples of 

political participation effects on mobility of Shia political jurisprudence from 

constitution to Islamic Republic.    
 

Keywords: Shia Political jurisprudence, political participation, 
Constitutional Period, Islamic revolution
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