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چكيده
بسياري عرفي گرايي را به عنوان مقدمهاي الزم براي توسعة حقوق بشر تلقي مي كنند .از اين ديدگاه ،سازگاري و ناسازگاري
اسالم و حقوق بشر به امكان برداشتي عرفي گرايانه از اسالم بستگي دارد .چنين ادعايي مبتني بر اين استدالل است كه حقوق بشر
در گفتمان تجدد حقوقي است كه هر فرد به مقتضاي انسان بودن از آن برخوردار است .از اين رو ،برخورداري يكسان از اين
حقوق با هرگونه تبعيض و جدا سازي بر اساس مذهب ناسازگار است .درحالي كه حكومت ديني به دليل رسميت بخشيدن به
يك مذهب و تنظيم روابط و مناسبات فردي و جمعي بر اساس آن ،ناگزير از اين جداسازي است .مقاله در پي تبيين اين مطلب
است كه كدام برداشتها از حكومت ديني تعامل بيشتري با حقوق بشر دارد.
واژگان كليدي :عرفيگرايي ،تجدد ،حكومت ديني.

پيدا يش و بسط انديشه حقوق بشر در دوران مدرن چه از حيث نظري و چه از نظر تاريخي با
سکوالريسم و الئيسيته همراه بوده است .همبستگي و پيوند حقوق بشر با سکوالريسم يا الئيسيته در
تجربه غرب ،بسياري را بر آن داشته است که عرفيگرايي را به عنوان مقدمهاي الزم براي توسعه
حق وق بشر در جهان اسالم تلقي کنند .از اين ديدگاه ،سازگاري و ناسازگاري اسالم و حقوق بشر
به امکان برداشتي عرفيگرايانه از اسالم بستگي دارد .چنين ادعايي به طورخالصه مبتني بر اين
استدالل است که حقوق بشر در گفتمان تجدد به معناي شايستگيها و تواناييهايي است که هر فرد
به مقتضاي بشر بودن ،بدون توجه به هرگونه اعتبار عارضي مانند نژاد ،زبان ،رنگ ،جنسيت،
مذهب ،طبقه و موقعيت اجتماعي ،از آن برخوردار است .از اين رو ،برخورداري يکسان از اين
حقوق با هرگونه تبعيض و جداسازي بر اساس مذهب ناسازگار است .در حالي که حکومت ديني به
د ليل رسميت بخشيدن به يک مذهب وتنظيم روابط و مناسبات فردي و جمعي بر اساس آن
ناگزير از چنين تبعيض و نابرابري است.
در ارتباط با اين مطلب دو پرسش قابل طرح است  :پرسش نخست به تماميت استدالل
گذشته ناظر است و اينکه آيا هرگونه برداشتي از حکومت ديني با حقوق بشر ناسازگار است.

حقوق بشر ،سال  ،1ش ( 2پاييز و زمستان .84-67 ، )1385

مهر و آبان 1382

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 1382

1
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دومين پرسش به امکان برداشت عرفيگرايانه از اسالم مربوط مي شود و عبارت است از اينکه آيا
68

چنين برداشتي امکان پذير است .پاسخ اين دو پرسش متوقف بر بررسي نظريههاي حاکميت در فقه
شماره سي و
انديشة سياسي معاصر شيعه که بر اساس دو رهيافت سلبي و ايجابي بسط
مفيد /است.
نامهمنظر
شيعه از اين
هشتم  /مهر و آبان 1382

يافته است ،به دو رويکرد متفاوت دربارة سياست و حکومت منجر شده است :نخست ،رويکرد
نسبتاً عرفيگرايانهاي است که در دوران مشروطيت در تداوم رهيافت سلبي شيخ انصاري توسط
افرادي مانند آخوند خراساني و نائيني مطرح شد و بسط يافت؛ دوم ،رويکرد ديني و قدسي است
جمهوري اسالمي در تداوم رهيافت ايجابي نراقي و صاحب جواهر توسط امام خميني
که در دوران
68
(ره) طرح و حکومت ديني بر پاية آن طراحي شد .با مقايسه اين دو رويکرد به نظر مي رسد اولي از
تم
ظرفيت بيشتري در تعامل با حقوق بشر برخوردار است.
موضوع اين نوشتار بررسي تطبيقي چگونگي تعامل اين دو رويکرد وظرفيتها و دشواري-
نامه مفيد  /شماره
هاي آنهاست .در اين راستا ،نخست به بحثي مفهومي دربارة عرفيگرايي ميپردازيم تا به معياري
سي و هشتم
براي تعيين عرفيگرايانه بودن نظريه دست يابيم .سپس با نگاهي اجمالي به تبار دو نگرش عرفي و
68در انديشة شيعه ،به بررسي ظرفيتها و دشواريهاي هر يک از دو رويکرد براي
قدسي به سياست
تعامل با حقوق بشر خواهيم پرداخت.
نامه مفيد  /شماره
مهر و
عرفي /
مراتب هشتم
مفهوم و سي و
گرايي
1382معادل دو واژة سکوالريسم ( )secularismو الئيسيته ( )laiciteدر زبانهاي
آبانگرايي
عرفي
انگليسي و فرانسوي است  .اين دو واژه با وجود تفاوت اندک در بار معنايي ،حداقل نشانگر نفي
مرجعيت نهاد دين در حوزة عمومي ،و تفکيک و جداسازي نهاد دين و دولتاند .به نظر ميرسد
تفاوت اين دو واژه بيشتر برخاسته از تجربة متفاوت تجدد در فرانسه و انگليس باشد .در تجربة
68

نفي

فرانسوي ،به دليل ناکامي پروتستانتيسم و جريان اصالح مذهبي در برابر کاتوليکها
مرجعيت دين تم
در حوزه عمومي با مبارزه با دين همراه بود و بنابراين الئيسيته به نوعي دينزدايي و

دينستيزي را تداعي مي کرد؛ در حالي که در تجربه انگليسي ،به دليل توفيق نسبي کليساي
68

انگليکان در ارائه تفسيري سازگار با تجدد از مذهب ،مرجعيتزدايي از نهاد دين در حوزه عمومي با
توجه وبه اين تفاوت ،ترجمه آشوري از سکوالريسم به دينجداخواهي و
نبود .با
مالکيت
دينزدايي همراهحقوق
کارآمدجلوه ميکند (آشوري  .)201،233 :1374 ،در عين حال اين اختالف
بازارهايموجه
الئيسيته بهنظمدينجدايي
382
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حقوق مالكيت و نظم
چندان جدي نيست که مانع از به کاربردن اين دو واژه به جاي يکديگر باشد و خردهگيري
6
بازارهاي كارآمد
طباطبايي بر معادل نبودن اين دو واژه چنان موجه نيست .طباطبايي مينويسد :گاهي 9واژه
كارآمد»laicite
بازارهاي مفهوم «
درست نيست.
هيچ ووجهنظم
« »laiciteرا با اصطالح « »secularمعادل ميگيرند ،که به ت
اصطالحي فرانسوي است و در آغاز براي بيان نظام حکومتي برآمده از انقالب فرانسه به کار رفته
مالكيت و
نظمهيچيک از
است،
حقوقلّد فرانسه
است  .جز فرانسه  ،مکزيک و با مسامحهاي ترکيه ،که از اين حيث مق

كارآمد
بازارهاي
.)321
:1380
نظامهاي حکومتي اروپاييِ مسيحي را نميتوان الئيک خواند (طباطبايي،

ايراد طباطبايي ناشي از نوعي نگرش ذاتگرايانه نسبت به مفاهيم است که با مباحث ويت-
گنشتايننظمکاربرد اين
خانوادگي ويت
مالكيت و
گنشتاين تقريباً منسوخ شده است .بر اساس نظرية شباهت حقوق
بلکه تنها يکي از
بازارهايبخشد،
اصطالح در مورد نظام حکومتي فرانسه به آن معناي ذاتي خاصي نمي
كارآمد
کاربردهاي اين واژه را مشخص ميکند که با ديگر کاربردها داراي شباهتهايي است .به نظر
ت و نظم بازارهاي كارآمد
مي رسد وجه شباهتي که کاربردهاي متفاوت الئيسيته را با يکديگر پيوند ميدهد با وجه شباهتي
که کاربردهاي گوناگون سکوالريسم و يا معادل آن ،يعني عرفيگرايي ،را متحد ميکند ،همان
حقوق مالكيت و نظم
كارآمدمتفاوتي به خود
بازارهايشکلهاي
تفکيک و جداسازي نهاد دين از دولت است که در تجربههاي مختلف

گرفته است.

با توجه به نظريه شباهت خانوادگي ويتگنشتاين مراتب مختلفي براي عرفيگرايي قابل
تصور و ترسيم است و کاربرد سکوالريسم و يا الئيسيته در مورد هر يک از اين مراتب امکانپذير
است .اين مراتب بر حسب نوع نگرش به مرجعيت ( )Authorityو حضور دين و نهاد دين در
عرصة عمومي از يکديگر متمايز مي شوند .به بيان ديگر ،مي توان طيفي از نظريات گوناگون
ترسيم کرد که يک سوي آن دين گرايي حداکثري است و سوي ديگر عرفيگرايي حداکثري قرار
دارد .اين نظريات به طور خالصه عبارتاند از :مرجعيت انحصاري دين و نهاد دين در حوزة
عمومي (دينگرايي حداکثري)؛ مرجعيت غير انحصاري دين و نهاد دين در عرصة عمومي(نظرية
الفراغي)؛ نفي مرجعيت نهاد دين در عين پذيرش مرجعيت غير انحصاري دين( نظرية
حداقلي)؛ نفي مرجعيت دين و نهاد دين؛ نفي حضور دين در عرصة عمومي؛ نفي حضور نشانههاي
ديني در عرصة عمومي (عرفيگرايي حداکثري).
ديدگاههاي فوق مراتب مختلف از دينگرايي حداکثري تا عرفيگرايي حداکثري را نشان
ميدهند .بيترديد هر ديدگاهي که از الگوي دينگرايي حداکثري فاصله پيدا کند به همان ميزان به
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عرفيگرايي نزديک شده است .ولي مشکل ترسيم مرزي دقيق ميان عرفيگرايي و دينگرايي
70

همچنان باقي است .براي حل اين مشکل الزم است نخست شاخصهاي عرفيگرايي حداقلي را
سي ونظريه هاي عرفي را از نظرية قدسي جدا کرد .در مرحله بعد ،توجه به
شماره آن
نامه تامفيدبر /اساس
مشخص کرد
هشتم  /مهر و آبان 1382

ساحتهاي مختلف عرفي شدن ( )Secularizationنيز الزم است .عرفي شدن در ساحتهاي
مختلف فرد ،دين ،جامعه و دولت امکانپذير است (شجاعي زند .)68-64 :1381 ،از اين ديدگاه
نيز ميتوان مراتب مختلفي براي عرفيگرايي در نظر گرفت ولي با توجه به موضوع نوشتار حاضر
عرفي شدن دولت و70سياست مد نظر است  .توجه به اين نکته از اين جهت حايز اهميت است که
عرفيگرايي نسبت به ساحتهاي فرد و دين در چارچوب انديشة فقها انديشهناپذير است.
تم
شاخصهاي حداقلي عرفي شدن سياست که پذيرش آن معيار تمايز عرفيگرايانه بودن از
قدسيگرايانه بودن نظريه است ،به شکل خالصه عبارتاند از :تقدسزدايي از نظام سياسي؛
نامه مفيد  /شماره
مرجعيت زدايي از نهاد دين در مشروعيت بخشي؛ حجيت و اعتبار عقل بشري در زندگي سياسي؛
سي و هشتم
تنازل دين از موقعيت فرانهادي به يک نهاد همتراز؛ حذف شاخص دينداري به عنوان معيار تصدي
مناصب سياسي؛70تفکيک نهاد دين و دولت .سه شاخص نخست جنبه نظري دارند و جايگاه آنها
نسبت به شاخصهاي اخير،که جنبه ساختاري دارند ،مبنايي است.
نامه مفيد  /شماره
از ديدگاه نوشتار حاضر نظريه و رويکرد فقهاي مشروطهخواه داراي بيشتر شاخصهاي فوق
سي و هشتم  /مهر و
بوده و به اعتبار آنها نوعي عرفيگرايي دربارة سياست را مجال ظهور بخشيده است .با اتکا به اين
آبان 1382
شاخصها ميتوان مباني عرفيشدن سياست را در انديشة فقها پيگيري نمود .در اين راستا الزم است
تبار دو نوع نگرش قدسي و عرفي به سياست را در انديشه سياسي شيعي مورد بررسي قرار داد.
قدسي و عرفي در انديشه شيعي
تبار نگرش
70
انديشه سياسي شيعه حول مفهوم محوري امامت شکل گرفته است .انديشه امامت در طول
تاريخ از سويتممتفکران شيعه مورد تعابير گوناگوني قرار گرفته است و گرايشهاي متنوعي در اين
راستا پديد آمده است.
70

محدودترين برداشت در اين باره مربوط به طايفه اي است که به مقصّره شهرت داشتهاند .از ديدگاه
آنان امامت يکحقوق
مالکيتو وفرهنگي و فاقد جنبة انتصابي از ناحيه خداوند است و کارکرد آن ارائه
منصب علمي
تفسير نظم
کارآمد در غياب پيامبر است .فضل بن شاذان نيشابوري ( م  260ه.ق) که از
بازارهاي و سنّت
درست از کتاب
382
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اصحاب اماميه و از دانشمندان بزرگ شيعه در قرن سوم است معتقد بود  :امام يک انسان عادي
7
بازارهاي كارآمد
است که اساسيترين فرق او با سايري ن اين است که او بر دين خدا و احکام وي آگاهي کامل 1دارد
.)56 :1374
و تفسير صحيح آيات قرآن کريم نزد اوست (مدرسي
بازارهاي كارآمد
طباطبايي،و نظم
ت
گسترده ترين برداشت دربارة سرشت و شئون امامت مربوط به گروهي است که به مفوّضه
فوقنظم
مالكيت و
بشرياند که
حقوقموجوداتي
شهرت يافتهاند .از ديدگاه آنان امامت منصبي االهي است وامامان
كارآمد
بازارهاي
چون خلق و رزق و
اموري
خداوند قدرت و مسئوليت امور عالم خلقت را به آنها واگذار کرده و

ميراندن را به آنان سپرده است .آنان اختيار تشريع دارند و بر همه چيز از جمله غيب آگاهاند و زبان
نظمجا حضور
مالكيتدرو همه
روح آنان
همه موجودات را ميدانند .توانايي و علم نامحدود دارند و
حقوق
كارآمدآنان طرد ميشد،
بازارهايشيعيان
دارد(همان  .)40:اين برداشت که در قرنهاي نخست از سوي امامان و
در قرنهاي بعد به تدريج طرفداراني يافت و عقايد شيعه را تحت تاثير قرار داد.
ت و نظم بازارهاي كارآمد
در ميانة اين دو برداشت تفسير گروهي ديگر قرار دارد که با پرهيز از انتساب هر گونه وصف
فوق بشري ،امامان را رهبران منصوب از ناحيه خداوند ميدانند که نهتنها حق تفسير کتاب و سنّت،
حقوق مالكيت و نظم
كارآمدقرن هاي نخست
بازارهاياز همان
بلکه رياست عاليه جامعه را از سوي خداوند برعهده دارند .اين برداشت که
مطرح بود  ،نگرشي قدسي به امر حکومت و سياست بردارد؛ زيرا حکومت را امري االهي تلقي ميکند

که در عصر رسالت توسط خود پيامبر و پس از وي توسط امامان منصوب از ناحيه او اداره ميشود.
در برداشت اخير که برداشت رايج شيعه محسوب ميشود ،اداره نظام سياسي حق امام معصوم
است و حکومت مشروع وآرماني منحصر در نظامي است که امام معصوم در رأس آن قرار داشته
باشد .مفهوم مخالف اشتراط حضور امام معصوم در رأس هرم قدرت  ،جوري و غاصبانه بودن ديگر
اشکال نظام سياسي است .اعتقاد به غاصبانه و جوري بودن حکمراني غير معصوم موجب نوعي
رهيافت سلبي نسبت به حکومت در عصر غيبت بود .با اين حال ،تداوم غيبت و ضرورت وجود
حکومت براي تحقق نظم وجلوگيري از آشوب ،انديشه سياسي شيعه را در ناسازواره ()paradox
آ رمان و واقعيت به تن دادن به حکومت جوري از باب شرّ الزم وادارکرد .مطالعه انديشه سياسي
شيعه تا قرن دهم هجري بيانگر سيطره رهيافت سلبي به حکومت و تجويز همکاري با سلطنت
جائرانه در موارد ضرورت مانند احياي حقوق شيعه ،امربه معروف و نهي از منکر  ،جلوگيري از
خونريزي و مانند آن است .از ديدگاه فقها اين دوره مناصب سلطاني امام معصوم در عصر غيبت
تعطيل و فقها تنها ميتوانند از باب امور حسبيه برخي از امور نظير اداره اموال فرد غايب ،قاصر،
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مجنون ،سفيه ،محجور و مردهاي که وصي ندارد و در نهايت حل و فصل خصومات شيعيان را عهدهدار
72

شوند .سخن از واليت سياسي فقها در هيچ يک از آثار فقهي اين دوران به طور صريح و يا به کنايه
نيست .مفيد  /شماره سي و
مطرح نامه

هشتم  /مهر و آبان 1382

تأسيس حکومت صفويه و رسميت يافتن تشيع در اين دوران زمينه را براي بازخواني
ميراث روايي در باب فقها و طرح مفهوم نيابت عامه فقها فراهم ساخت .از سوي ديگر ،تجربه
طوالني همزيستي شيعه با نظامهاي سلطنتي هرچند جائرانه در کناربازگشت تدريجي به انديشه
خيالخانة جمعي ( )Social Imaginationشيعه را آمادة نوعي رهيافت مثبت و
سلطنت ايراني72 ،
ايجابي نسبت به سلطنت نموده بود .تلفيق اين دو عنصر پيدايش نظريه سلطنت مشروعه را بر پايه
تم
رهيافت ايجابي سبب شد .بر اين اساس ،فقها به اعتبار نيابت از امام عصر قادر به مشروعيتبخشي
به سلطنت و تبديل ماهيت جوري آن به مشروعه شدند (کرکي :1409 ،ج .)142 ،1اين برداشت
نامه مفيد  /شماره
نيز همچنان عنصر قدسي را البته به گونهاي جديد و متفاوت درسلطنت بازتوليد ميکرد .با اين
سي و هشتم
تفاوت که عرصة عمومي را به دو بخش قلمرو شرع و عرف قسمت ميکرد .فقها متوليان رسمي و
مشروع قلمرو 72
شرع ،و سالطين نيز با کسب اجازه از فقها اداره امور عرف را عهدهدار ميشدند

(تفکيک قلمرو شرع و عرف در انديشه فقهاي اين دوران با توجه به برتري اقتدار فقها به معناي
نامه مفيد  /شماره
جداسازي نهاد دين و دولت نبود ،بلکه نوعي تقسيم کار محسوب ميشد) .با وجود اين ،انديشه را
سي و هشتم  /مهر و
ميتوان زمينهساز جداسازي قلمرو عرف از شرع و شناسايي آن تلقي کرد.
آبان 1382
در دورا ن قاجار زمينه براي بسط بيشتر اقتدار فقها فراهم وانديشه واليت سياسي فقها براي
نخستين بار توسط مال احمد نراقي(م 1245ه.ق) و شاگردش محمد حسن نجفي(م 1261ه.ق) طرح
شد .به اعتقاد نراقي فقها تمامي اختيارات پيامبر و امام  ،که سالطين مردماند ،را دارا هستند جز
آنچه ب ه وسيله 72
دليلي معتبر استثنا شده باشد .عالوه بر اين هر گونه کاري که مربوط به امور ديني و

يا دنيوي بندگان باشد و انجام آن ضروري باشد درقلمرو اقتدار فقها است (نراقي -17 :1360،
تم
 .) 19شاگرد نراقي نيز در کتاب جواهر با تقويت ادلّه واليت فقيه ،فقها را از مصاديق اولياالمري
واجب است شمرد (نجفي :1992،ج .)20-19 ،14
که اطاعتشان 72
انديشة واليت سياسي فقها از سوي شاگرد نجفي ،شيخ انصاري( ،)1281 -1214مورد پذيرش
مالکيت و
حقوق
استداللهاي مطرحشده از سوي استادش نتيجه ميگيرد« :دليل آوردن بر
پس از نقد
قرار نگرفت .شيخ
اينکه نظم
کارآمدارد جز آنچه به دليلي استثنا شده باشد ،چونان امام واجب است،کاري
بازارهاي همه مو
اطاعت فقيه ،در
382
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حقوق مالكيت و نظم
بس دشوارتر از تراشيدن چوبک خاردار با کف دست است» (انصاري ،بيتا:ج  ،9ص  .)330شيخ بر
7
بازارهاي كارآمد
عکس همانند فقهاي دوره نخست بر ماهيت جوري حکومت غير معصوم تأکيد مي کرد و 3تداوم
مناصب سلطاني امام را براي فقها قابل قبول نميدانست .ت و نظم بازارهاي كارآمد
جنبش مشروطيت در ايران آوردگاه چالش ميان فقهاي مخالف و مشروطه شد .فقهاي
مالكيترا و نظم
حقوق
نپذيرفتند و نظام
واليت فقها
مشروطهخواه که در تداوم رهيافت شيخ ميانديشيدند ،همانند او
كارآمد
کمتري داشته باشد
بازارهاي جور
مشروطه را به عنوان تنها گزينهاي که در عصر غيبت ميتواند ظلم و
تجويز کردند .اين برداشت چنانکه در آينده مورد بحث قرار ميگيرد با نفي اقتدارسياسي فقها در
حکومت را تقويت
حقوقسياست و
حوزة عمومي و شناسايي حق مردم در اين عرصه ،رويکرد عرفي به
مالكيت و نظم
کرد.

بازارهاي كارآمد

بحران گفتمان مشروطيت وپيدايش و بسط گفتمان اسالم سياسي در ايران ،زمينة بازگشت
ت و نظم بازارهاي كارآمد
ايدئولوژيک به سنّت وطرح انديشه مجدد واليت سياسي فقها به عنتوان متوليان رسمي تفسير دين
و شريعت را فراهم ساخت .امام خميني با استناد به آثار نراقي و صاحب جواهر ،نظرية واليت فقيه
حقوق مالكيت و نظم
جمهوري اسالمي اين
استقرار
را به عنوان الگوي جايگزين سلطنت طرح کرد .پيروزي انقالب و
كارآمد
بازارهاي
رويکرد قدسي و ديني به حکومت را تقويت کرد و نهاد واليت فقيه به عنوان تجلي ادغام دو نهاد

دين و دولت که در سوي مقابل سکوالريسم قرار دارد ،زايش و تکوين يافت .در ادامه به بررسي
تعامل اين نوع رويکرد با حقوق بشر خواهيم پرداخت.
رويكرد قدسي و حقوق بشر
رويکرد ديني و يا قدسي به حکومت ،چنانکه بيان شد ،گسترش نظام آرماني شيعه از امامت
معصوم به واليت فقيه است .اين نگرش تحت تأثير بسط گفتمان اسالم سياسي تقويت شد و نظريه
جمهوري اسالمي مبتني بر واليت فقيه در چارچوب آن طراحي شد .واليت فقيه ،هرچند قدر
مشترک بيشتر نظريههاي حکومت ديني شيعه در اين دوران است ،تعابير و تفاسيرگوناگوني از
سرشت و قلمرو آن شده است (کديور .)1376،برداشتهاي مختلف در اين باره را بر اساس
مبناي مشروعيت و قلمرو اقتدار ميتوان قسمتبندي کرد .دو مبناي نصب و انتخاب به اعتبار
تقرير متفاوتي که از مشروعيت واليت فقيه ارائه ميکنند ،متمايز مي شوند .بر اساس هريک از اين
دو مبنا نيز ميتوان قلمرو اختيارات فقيه را مقيّده يا مطلقه دانست .بر اين اساس ،چهار نظريه قابل
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طرح است که عبارتاند از :واليت انتصابي مقيّده فقيه؛ واليت انتصابي مطلقه فقيه؛ واليت انتخابي
74

مقيّد ه فقيه و واليت انتخابي مطلقه فقيه .با توجه به اينکه مورد اخير از سوي کسي مطرح نشده
مفيدسه /شماره
است در نامه
سي واختيار داريم .البته به اين سه نظريه بايد نظريه واليت شورايي فقها را
نظريه در
مجموع
هشتم  /مهر و آبان 1382

نيز افزود .اين برداشتها نسبت يکساني با حقوق بشر ندارند و طيف متفاوتي از عدم تعامل مطلق
تا تعامل محدود با حقوق بشر را به نمايش ميگذارند.
نظرية واليت انتصابي مطلقه فقيه که بنيان آن توسط امام خميني نهاده شد 1و توسط جوادي
74بسط يافت ،به اعتبار نفي حق مردم در تعيين حاکم و شناسايي حق ويژه براي
آملي و مصباح يزدي
فقها به عنوان کارشناسان دين ،دينگرايي حداکثري را تجويز ميکند و تعامل ايجابي با حقوق بشر
تم
و شهروندي ندارد .با التزام به اين نظريه ،با توجه به گستره اقتدار فرمانروا و تقدم احکام حکومتي
بر احکام شرعيه ،حقوق شناساييشده در فقه سنّتي براي فرد مسلمان به چارچوب مصلحت محدود
نامه مفيد  /شماره
خواهد شد.
سي و هشتم
نظرية واليت انتصابي مطلقه فقيه ،مشروعيت به تعبير فلسفه سياسي  -يعني حقانيت و توجيه
فرمانروايي  -را74مبتني بر اذن و فرمان خداوند ميداند .از اين ديدگاه «سلطنت و واليت به حکم
عقل مختص به خداوند است ،چرا که او مالک امر است .واليت بالذات ،بدون جعل ،از آن اوست و
نامه مفيد  /شماره
واليت غير خداوند به جعل و نصب الهي است» (موسوي خميني1381 ،ه.ق .)106 :بر اين اساس
سي و هشتم  /مهر و
«مردم مبدأ قابلي حکومتاند نه مبدأ فاعلي آن» .بنابراين «صاحب اختيار نخواهند بود تا زمامدار
آبان 1382
آن باشند و با تبادل نظرهمديگر آن را انشا کنند و بيافرينند» (جوادي آملي .)177 :1368،از اين
رو ،مردم موظف به بيعت وتبعيت از فردي هستند که از سوي خداوند به اين منصب نصب شده
است ،که درعصر غيبت همان فقهايند (مصباح يزدي :1369،ص  .) 161حتي خبرگان منتخب
مردم نيز نقشي74در انتخاب و تولي فقيه ندارند ،بلکه همچون بيّنه واليت او را کشف ميکنند
(مصباح يزدي :1377،ج .)61-59 ،2
تم
مبناي واليت انتصابي بر حسب تقرير فوق اقتدار ديني و سياسي را يکپارچه کرده؛ مرجعيت
طور مطلق مي پذيرد و اعتبار همة کارهايي که مربوط به قواي مقننه  ،قضاييه و
نهاد دين را به74
مجريه است را منوط به رضايت ولي فقيه به عنوان نايب امام زمان ميداند(مصباح يزدي ،همان،
ج .) 24 ،1فقيهحقوق
مالکيتدوو حوزة عمومي و خصوصي داراي واليت است ،زيرا شريعت در هر
منصوب در
دو حوزه نظم
کارآمد ولي فقيه به عنوان متولي رسمي اجراي شريعت شايستگي نظارت بر
بازارهاي است و
مداخله کرده
382
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حقوق مالكيت و نظم
اجراي شريعت در هر دو حوزه را داراست .دامنه اقتدار ولي فقيه تنها محدود به مصلحت نظام است
7
بازارهاي كارآمد
که البته تعيين آن نيز در نهايت بر عهده خود اوست.
5
كارآمدمندي از
بازارهايمبناي بهره
واليت فقيه را
عمليو بهنظم
نظريه واليت انتصابي مطلقه فقيه اعتقاد به اسالم و التزام ت
حقوق و مزاياي جامعه اسالمي ميداند .بر اين اساس مفهوم مرزهاي ملي تنها از باب ضرورت و احکام
نظم
نميو
مالكيت
ثانويه پذيرفته ميشود و حق شهروندي بر پايه تبعيت و مليت موردحقوق
گيرد.
شناسايي قرار

بازارهاي
كارآمدآبادي و آيت اهلل
صالحي نجف
برخي قائلاند نظرية واليت انتخابي مقيّده فقيه که از سوي

منتظري طرح شد ،به دليل شناسايي حق مردم در انتخاب حاکم و محدود کردن اقتدار حاکم به
حقوق دارد.
احکام شرع و خواست مردم ،سازگاري بيشتري با حقوق بشر امروزين
مالكيت و نظم
كارآمدداند و بر اساس
بازارهايمنتفي نمي
اين نظريه امکان نصب حاکم از جانب خداوند را به طور خاص
برداشت رايج شيعه امامان معصوم را حاکمان منصوب از ناحيه خداوند ميداند .ولي نصب عام فقها را در
ت و نظم بازارهاي كارآمد
عصر غيبت امکانناپذير و در نتيجه غير قابل اثبات تلقي ميکند (منتظري،1411 ،ج.)415 -409 :1
با نفي امکان نصب فقها از ناحيه خداوند  ،تنها مبناي مشروعيت آنان انتخاب توسط مردم
حقوق مالكيت و نظم
كارآمدشرايطي از جمله
مردم را به
است (همان .)493-494 :هرچند براساس اين نظريه شريعت انتخاب
بازارهاي

فقاهت محدود کرده است ،از اين رو دامنه انتخاب آنان چندان گسترده نيست.

نظريه واليت انتخابي فقيه هرچند اعتبار انتخاب مردم را مشروط به رعايت شرايطي ميکند،
از سوي ديگر دامنه اقتدار فقيه منتخب را نيز به خواست مردم محدود ميکند .بر اين اساس مردم
ميتوانند بر اساس شرط ضمن عقد يا شرط خارج الزم اعمال قدرت حاکم را به قانون اساسي و يا
زمامداري او را به مدت زماني معين محدود کنند.
به نظر برخي اشتراط فقاهت در حاکم با حقوق بشر و حق شهروندي ناسازگار است .و در اين
نظريه ،نابرابري افراد در دستيابي به مقامات سياسي ،نهتنها بر اساس مذهب بلکه بر مبناي
تخصص در دانش مذهبي ،به طور رسمي و آشکار پذيرفته شده است .از اين گذشته حکومت ديني
مبتني بر اين نظريه تمايز بر اساس مذهب را به انتخاب حاکم محدود نميکند ،بلکه به ديگر
مناصب نيز گسترش ميدهد.
رويكرد عرفي و حقوق بشر
چنان که اشاره شد ،اين نوع نگرش نخستين بار توسط فقهاي مشروطهخواه طرح شد.
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مشروطيت به عنوان نخستين فصل تجدد ايراني زمينة ورود بسياري از مفاهيم جديد از جمله
76

مفاهيم مربوط به حقوق بشر را به ذهنيت جمعي شيعه فراهم کرد .فقها در مواجهه با اين مفاهيم دو
نشانسي و
متفاوتشماره
نامه مفيد /
دادند .گروهي ابعاد سازگار اين مفاهيم با اسالم را مورد توجه قرار
نوع واکنش
هشتم  /مهر و آبان 1382

دادند و در همنهادسازي آنها با مفاهيم سنّتي کوشش کردند که به همين اعتبار ميتوان عنوان اصالح-
گرا را براي آنان انتخاب نمود .در مقابل ،گروهي ديگر سويههاي ناسازگار اين مفاهيم با سبک
زندگي سنّتي و مفاهيم مربوط به آن را برجسته و موضع سلبي دربارة آنها اتخاذ کردند ،که به اين
اعتبار ميتوان آنان76را سنّتگرا ناميد .تقابل اين دو گرايش درباره الگوي نظام سياسي بسيار جدي
و به دو موضع متفاوت نسبت به مفاهيم و نهاد هاي مربوط به دولت جديد منجر شد .فقهاي
تم
مشروطهخواه به رهبري آخوند خراساني و نائيني با اتخاذ موضع ايجابي نسبت به مشروطيت و
تأکيد بر سازگاري آن با اسالم بلکه ضرورت آن ،برداشتي عرفيگرايانه دربارة دولت و حکومت را
نامه مفيد  /شماره
طرح کردند.
سي و هشتم
آخوند خراساني که در تداوم رهيافت شيخ ميانديشيد ،همانند او بلکه در سطحي فراتر،
امکان تشکيل 76
حکومت مشروع و ديني در عصر غيبت را منتفي ميدانست .او با رد ديدگاه کساني

که سخن از مشروطه مشروعه مي زدند ،مينويسد :سلطنت مشروعه آن است که متصدي امور عامه
نامه مفيد  /شماره
ناس و رتق و فتق کارهاي قاطبة مسلمين و فيصل کافه مهام به دست شخص معصوم و مؤيد و
سي و هشتم  /مهر و
منصوب و منصوص و مأمور من اهلل باشد ،مانند انبيا و اوليا عليهمالسالم و مثل خالفت
آبان 1382
اميرالمومنين(ع) و ايام ظهور و رجعت حضرت حجت(ع) ،و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد ،آن
سلطنت غيرمشروعه است ،چنانکه در زمان غيبت است و سلطنت غيرمشروعه دو قسم است:
عادله ،نظير مشروطه که مباشر امور عامه ،عقال و متدينين باشند؛ و ظالمه و جابره است ،مثل آنکه
 76نفر مطلقالعنان خودسر باشد .البته به صريح حکم عقل و به فصيح منصوصات
حاکم مطلق يک
شرع «غير مشروعه عادله» مقدم است بر «غيرمشروعة جابره»؛ و به تجربه و تدقيقات صحيحه و
تم
غوررسيهاي شافيه مبرهن شده که نه عشر تعديات دوره استبداد در دوره مشروطيت کمتر ميشود
اقبح به فاسد و به قبيح واجب است .چگونه مسلم جرأت تفوه به مشروعيت سلطنت
و دفع افسد و 76
جابره ميکند و حال آنکه از ضروريات مذهب جعفري غاصبيت سلطنت شيعه است (کديور :82،
حقوق مالکيت و
.)6-7
کارآمد
بازارهاي
غير شرعي سلطنت و حکومت غير معصوم حتي با اذن فقها نيز تغيير
ماهيت
نظم اساس
بر اين
382
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حقوق مالكيت و نظم
نمي کند ،ولي امکان عادالنه کردن آن از راه محدود ساختن قدرت سياسي وجود دارد .از نظر
7
بازارهاي كارآمد
است و
محدود
آخوند ،واليت فقها در عصر غيبت به قضاوت در امور شرعي و بيان احکام شرع
7
كارآمد همگي
واليت فقيه،
نظمشده براي
امور سياسي و عمومي را در بر نميگيرد .او پس از بررسيتادلهو اقامه
بازارهاي
آنها را از اثبات اين امر عاجز مي شمارد (کديور ،همان .)14:خراساني البته جواز تصرف فقها در
نظم قدر متيقن
مالكيترا واز باب
حقوق نيست،
امور حسبيه ،يعني اموري که خداوند به هيچ عنوان راضي به ترک آن

كارآمدثقات مؤمنين و
بازارهاي امور را
پذيرفته است (همان .)17:هرچند در جايي ديگر مرجع رسيدگي به اين
عقالي مسلمين معرفي کرده است« .بيان موجز تکليف فعلي عامهي مسلمين را بيان ميکنيم که
مفوض است و
حقوقثقات
موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقالي مسلمين و
مومنين نظم
مالكيت و
مصداق آن همان دار الشوراي کبري بوده» (همان.)16:

بازارهاي كارآمد

نفي امکان تأسيس حکومت ديني و مرجعيت سياسي فقها درحوزة عمومي نخستين شاخص
ت و نظم بازارهاي كارآمد
عرفي گرايي سياسي است که در انديشه آخوند خراساني طرح شده است و ديگر همفکران او نيز
همسو با او موضعگيري کردهاند .به عنوان مثال ،نائيني گرچه به نوعي سخن از نيابت و واليت فقها
حقوق مالكيت و نظم
اقتدار آنان را چندان
قلمرو
را مط رح کرده ،ولي آن را از باب قدر متيقن در امور حسبيه دانسته و
كارآمد
بازارهاي

توسعه نداده است .پذيرش واليت فقها در امور حسبيه متوقف بر نگاه خاصي به رابطة فقه و سياست
است که بر اساس آن فقها از افراد شايسته براي تصدي اقتدار سياسي محسوب ميشوند .با توجه به
اين فرض است که تصور قدر متيقن معنا پيدا ميکند؛ زيرا برخي اداره در امور حسبيه را از باب
نصب عام از شئون فقها و گروهي ديگر نيز همة مومنان را شايستة اداره اين امور ميدانند و قدر
مشترک اين دو گروه اين است که هر دو گروه بر شايستگي فقها اجماع دارند .با فرض ارتباط
حداقلي فقه و سياست اين قدر متيقن مخدوش خواهد شد.
تقدس زدايي از سياست و نظام سياسي و آميخته دانستن آن با فساد دومين شاخص اين
رويکرد است که در انديشه نائيني طرح شده است .او که همانند الک ماهيت حکومت را از سنخ
امانت ،و واليت در امور عمومي را از سنخ واليت در باب وقف دانسته است ،امکان تعدي و
تفريط در اين امانت را مورد تأکيد قرار داده است .از نظر وي ،جلوگيري ازتجاوز به اين امانت
متوقف به وجود عصمت در فرد حاکم و در غير اين صورت ،قانون اساسي و مجلس شوراي ملي
است ( نائيني.)38-34 :1378 ،
سومين ويژگي اين رويکرد که اتصاف آن را به عرفيگرايي موجه مينمايد ،پذيرش مرجعيت
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عقل بشري در امور سياسي است .نائ يني پس از تقسيم موضوعات سياسي به منصوصات که حکم
78

آن در شريعت بيان شده است و غير منصوصات که حکم آن در شريعت بيان نشده و بر اساس
شماره سي و
مفيد /
مقتضيات نامه
تغييرپذير است ،بخش بيشتر موضوعات سياسي را از قسم اخير دانسته
ومکان
زمان
هشتم  /مهر و آبان 1382

است که تصميم گيري در مورد آنها بر عهدة عقل بشري است .به اعتقاد وي ،در اين بخش از
زندگي سياسي  ،که در تعبير صدر از آن به «

الفراغ» تعبير شده است،تنها عدم مخالفت با

شريعت کافي است که از طريق نظارت فقها تامين خواهد شد(همان .)130 :خراساني نيز در
عبارتي که پيش از78اين نقل شد مرجع رسيدگي به امور عامه را عقالي مسلمين وثقات مومنين
معرفي کرد.
تم
چهارمين ويژگي اين رويکرد تفکيک حوزه خصوصي از عمومي است .حوزه خصوصي يا
گيري در مورد آن به خود فرد واگذار شده است  -مانند انتخاب محل
تصميم
زندگي که
شماره
مفيد /
حيطهاي از نامه
خوراک ،شغل ،ازدواج ومانند آن -از نظر خراساني از قلمرو اقتدار پيامبر و
پوشش،هشتم
زيست ،سي و
امامان خارج است .خراساني با نقد ديدگاه کساني که قلمرو واليت معصومان را به حوزه خصوص
گسترش مي 78
بخشند ،مينويسد« :در واليت امام(ع) در امور مهم کليه متعلق به سياست که وظيفه

رئيس است ،ترديدي نيست ،اما در امور جزئيه متعلق به اشخاص  -از قبيل فروش خانه و غير آن
نامه مفيد  /شماره
از تصرف در اموال مردم  -اشکال است ،به واسطه آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدي در ملک
سي و هشتم  /مهر و
ديگران جز با اذن مالک داللت ميکند ،و نيز ادله عدم حليت ]تصرف در[ مال مردم بدون رضايت
آبان 1382
مالک ،و وضوح اينکه پيامبر(ص) در سيره خود با اموال مردم معامله ساير مردم ]با يکديگر[ را
مينمود .اما آيات و رواياتي که بر اولويت پيامبر(ص) و ائمه(ع) بر مؤمنان از خودشان داللت
دارند نسبت به احکام متعلق به اشخاص به سبب خاص از قبيل زوجيت و قرابت و مانند آنها،
78عموم واليت ايشان نيست] ،به اين معني[ که ايشان بر خويشاوندان ]ميت[ در
ترديدي در عدم
ارث اولويت داشته باشند ،و بر همسران از شوهرانشان اولي باشند ،آيه «النبي اولي بالمومنين» تنها
تم
بر اولويت پيامبر(ص) در آنچه در آن مردم اختيار دارند داللت ميکند ،نه در آنچه از احکام تعبدي
متعلق به مردم است (انما يدل علي اولويته فيما لهم االختيار ،ال فيما لهم من االحکام
و بدون اختيار 78
تعبداً و بال اختيار) .بحث در اين ]مسئله[ باقي ميماند که آيا تبعيت از اوامر و نواهي امام(ع)
حقوق مالکيت و
مطلقاً ولو در غير سياسيات و غير احکام ]شرعي[ از امور عادي واجب است يا اينکه اين وجوب
نظم بازارهاي کارآمد
تبعيت مختص به امور متعلق به آن دو مي باشد .در آن اشکال است .قدر متيقن از آيات و روايات،
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حقوق مالكيت و نظم
وجوب اطاعت در خصوص آنچه از ايشان از جهت نبوت و امامت صادر شده ميباشد (کديور:82 ،
7
بازارهاي كارآمد
.)3
9
كارآمد که در
بازارهايو اهميتي
نظمانديشة رايج
نسبت به
نقل عبارت طوالني باال به اعتبار جنبه نوآورانه آن ت و
شناسايي عرصه مستقل و فارغ ازسياست و آمريت دولت دارد ،صورت گرفت .زيرا محدود کردن
مالكيتراو نظم
دامنة قدرت فرمانروا ،هرچند معصوم باشد ،به امور عموميحقوق
نسبت به دولت
حوزه جامعه
بازارهاي
كارآمد شناسايي حقوق
کاسته و زمينة
گسترش ميدهد .اين ديدگاه از ميزان آسيبپذيري حوزة خصوصي
بشر و شهروندي را فراهم ميکند.
حقوق بنيادي
حقوقبرابري را
بر مبناي اصولبيان شده ،مجتهدان مشروطهخواه اصل آزادي و
مالكيتکهو ازنظم
كارآمد و برابري مدرن
بازارهايحق آزادي
بشر است ،شناسايي کردند .آزادي و برابري مورد نظر اينان ،هرچند با
يکسان نيست ،ولي داراي وجوه اشتراک زيادي با آن است که نشانگر تعامل ايجابي اين رويکرد با
ت و نظم بازارهاي كارآمد
حقوق بشر مدرن است .
فقهاي مشروطهخواه با همسانسازي واژه آزادي با حرّيت ،بعد سياسي آن را برجسته ،به
حقوق مالكيت و نظم
كارآمداساس اين تعبير،
آزادي ،بر
معناي رهايي از اسارت و رقيت حاکم ميدانستند .از نظر محالتي،
بازارهاي

يکي از مصاديق عدل و سلب آن ظلمي آشکار است که عقل به طور مستقل بر قبح آن حکم کرده

و « حرّيت به اين معنا از مستقالت عقليه و از ضروريات مذهب اسالم و ملخص آن دفع ظلم و
تعدي اقويا ازخلق است» (زرگري نژاد .)521 :1374 ،نائيني نيز در برداشتي مشابه ،آزادي را
يک اصل ديني دانسته که بر نصوص قراني و روايي و دليل عقلي استوار است (نائيني ،همان-41 :
 50و .)95
اين برداشت از آزادي در مواردي با معادل مدرن آن تطابق دارد :هردو برداشت در اين بعد
اشتراک دارند که هرگونه تحميل خودسرانه بر ارادة مردم را نفي ميکنند و با انقياد بي چونوچراي
سياسي انسان مخالفت ميورزند .از اين جهت که خودسري مطلق انسان در زندگي سياسي و
اجتماعي را نميپذيرند ،نيز همساناند .در نهايت ،هردو برداشت مشارکت افراد در قدرت عمومي
را پذيرفته و بر آن تأکيد ميکنند .تفاوت اين دو برداشت به نوع محدوديتهايي بازميگردد که
براي اراده انسان وجود دارد و يا ميتوان وضع کرد .محدوديتهاي قانوني که در دمکراسي هاي
غربي براي آزادي فرد وجود دارد ،تنها براساس ارادة مردم در چارچوب تأمين مصلحت عمومي
تعيين ميشوند؛ در حالي که در انديشة فقهاي اصالحطلب ،آزادي در ضمن انقياد به شريعت
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پذيرفته شده است که مستلزم اقتدار نهاد دين در قلمرو قانونگذاري است.
80

رويکرد فقهاي مشروطهخواه به برابري نيز داستاني همانند آزادي دارد .از نظر آنان «
شماره باسي و
تمام مفيد
مساوات نامه
شخص والي در جميع حقوق و احکام » از اصول اساسي « سياسات
افراد /ملت
هشتم  /مهر و آبان 1382

اسالميه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين است» .نائيني اين اصل را به برابري در مقام
اجراي قانون و احکام ناظر دانسته و قانون و حکم يکسان براي همه افراد را از آن مستفاد ندانسته
است« :حقيقت آن در شريعت مطهره عبارت از آن است که  :هر حکمي بر هر موضوع و عنواني که
 80وجه کليت مترتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش
به طور قانونيت و بر
بالسويه و بدون تفاوت مجري شود» ( نائيني ،همان.)99 :
تم
نائيني در پاسخ نوري و همفکران او که براي اثبات ناسازگاري اسالم و برابري بر تفاوتهاي
مبتني بر مذهب ،جنسيت و مانند آن تأکيد ميکردند ،برابري را به معناي نفي مطلق تفاوت ندانسته
نامه مفيد  /شماره
ومعتقد است « اختالف اصناف مکلفين نسبت به انحاي تکاليف نه مطلبي است مخصوص به دين
سي و هشتم
اسالم ،بلکه در جميع شرايع و اديان مطرد و جاري است»؛ زيرا برداشت افراطي از برابري که به
نفي مطلق 80
تفاوت ها بينجامد« ،با ضرورت تمام شرايع و اديان و حکم عقل مستقل مخالف و

موجب ابطال قوانين سياسيه جميع امم و هدم اساس نظام عالم است و نزد هيچ يک از ملل متمدنه
نامه مفيد  /شماره
و غير متمدنه اصال صورت خارجيه ندارد»(همان).
سي و هشتم  /مهر و
برابري مورد نظر در حقوق بشر ،همانگونه که نائيني بيان کرده است ،هرگز به معناي نفي
آبان 1382
مطلق تفاوت بين افراد نيست ،بلکه به معناي برابري سياسي و حقوقي همه افرادي است که از
عنوان انسانيت برخوردارند .البته برابري در مقام اجراي قانون تنها يکي از جلوههاي اين برابري ،نه
تمامي آن ،است .کژتابي مفهوم برابري در انديشه نائيني و همفکران او موجب برجسته شدن اين
جلوه به بهاي بي80اعتبارشدن ساير جلوهها بوده است.
شرط مذهب در فعاليت و مشارکت سياسي از ديگر موضوعاتي است که در انديشة فقهاي
تم
مشروطهخواه بازتاب يافته است .مجتهدان مشروطه خواه به غير از الري ،مجلس شوراي ملي را
يک نهاد عرفي80ميدانستند که وظيفه اصلي آن «نظارت بر متصديان» و انجام وظايف مربوط به
« نظم و حفظ مملکت و سياست امور امت و احقاق حقوق ملت است» و فاقد کارکرد ديني مانند
مالکيت و
نماز جماعت» است و بنابراين «شرايط معتبره در اين باب اجنبي و
حقوقفتوي و
«حکومت شرعيه و
بازارهاي
کارآمد (همان .)121 :از نظر نائيني نمايندگي مجلس مشروط به سه شرط
امر است»
نظمبه اين
غير مرتبط
382
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است :علميت کامله در باب سياسات؛ بيغرضي و بيطمعي و مهذب بودن از بخل  ،ترس وحرص؛
8
بازارهاي كارآمد
مشارکت در
نائيني
و در نهايت غيرت کامل و خير خواهي نسبت به دين و دولت و وطن اسالمي.
1
كارآمدپرداخت
بازارهايبه دليل
مسلمانان نيز
انتخابات را مشروط به مذهب ندانسته است و معتقد است
ت وغيرنظم
ماليات و نيز اينکه تماميت شورا منوط به وجود آنان است؛ ناگزير بايستي در انتخابات مشارکت
داشته باشند .در مورد اين دسته اتصاف به صفات بيانشده و حقوق
نظموطن کافي
مالكيتبه ونوع و
خيرخواهي نسبت
است ( همان.)121:

بازارهاي كارآمد

اعتقاد به خطاپذيري و فساد آميز بودن قدرت سياسي ،اعتبار بخشيدن به عقل مستقل بشري
آزادي و برابري
پذيرش
در حوزه خصوصي و عمومي ،تفکيک حوزه خصوصي از عمومي ،
نسبيو نظم
مالكيت
حقوق
گرايي موجه ،بلکه
بازارهايبه عرفي
سياسي و حق شهروندي مواردي است که نه تنها اتصاف اين رويکرد را
كارآمد
ظرفيت آن را براي تعامل با حقوق بشر آشکار ميکند .بسط و تقويت اين رويکرد ،يعني توجه به
ت و نظم بازارهاي كارآمد
دشواريها و نارساييهاي آن ،که ادامه نوشتار به آن اختصاص يافته است ميتواند زمينه براي
تعامل بيشتر را فراهم کند.
دشواريها و نارساييها

حقوق مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد

عرفيگراي فقهي بر اساس روايتي که تاکنون بيان شد ،بر نسخ و شالوده شکني
( ) Deconstructionسلطنت شيعي در دو ساحت عمل و نظر استوار بود .بنياد سلطنت شيعه در
ساحت نظر بر عناصري نهاده شده بود که همگام با بسط تجدد به ايران منسوخ شدند .برداشت
تقدس آميز نسبت به حاکميت ،اصالت شرّ در روابط انساني و ضرورت حکومت ،نگرش سلسله
مراتبي به انسان و اجتماع ،تفکيک عرصه جامعه به قلمرو شريعت و عرف ،تقديرگرايي و موهبت
االهي دانستن سلطنت و بهرهمندي و اتصاف شاه به عنوان رأس هرم قدرت به اوصافي مانند ظلاللهي
و علم الهامي مهمترين اين عناصر بودند.
گفتمان مشروطيت ،هرچند از طريق شالودهشکني سنّت ،به استقرار و تثبيت شکل جديدي از
توزيع قدرت اقدام کرد ،ولي اين شالودهشکني از اليههاي سطحي فراتر نرفت و سطوح بنيادين آن
را در بر نگرفت .اين امرموجب شد تا از امکانات گوناگون انديشگي که براي تأسيس انديشه
سياسي جديد فراهم شده بود ،تنها صورتبندي خاصي ازآن در انديشه مجتهدان مشروطهخواه
تحقق يابد .کژتابي مفاهيم جديد و فروکاهي آنها و دوگانگي ويژگي بارز نظام انديشگي شکل-
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گرفته در چارچوب گفتمان اجتهاد در اين دوران است .تحليل و بررسي منطق حاکم بر اين صورت-
82

بندي ،چنانکه درجاي ديگري نيز توسط نگارنده دنبال شده است (ميرموسوي ،)1382،ميتواند بن-
شمارهو سي
مفيد /
راه وتداوم تأسيس انديشه بر شالوده سنّت را باز کند .نارساييهاي اين
آشکار
نامه را
بستهاي آن
هشتم  /مهر و آبان 1382

رويکرد بيشتر در بازتوليد عناصر قديم در قالبهاي جديد و ناتواني آن از نسخ و شکستن
چارچوبهاي گذشته است .بردا شت قدسي مکنون نسبت به حاکميت ،امتناع تأسيس حاکميت بر
بنيان ملت ،عدم تمايز دولت و حکومت ،استمرار دوگانگي ملت و دولت و دريافت ناصحيح از
رابطه فقه و سياست82برخي از دشواريهايي است که رويکرد عرفي پيشگفته با آن مواجه است.
نخستين دشوارة عرفيگرايي فقهي ،نگرش قدسي آن به حاکميت است .اين نگرش ،چنان-
تم
که پيش تر بيان شد ،در پرتو نظريه امامت شيعي طرح مي شود .از اين ديدگاه حاکميت باالصاله از
آن خداوند وحکمراني مشروع در گرو نصب از ناحية اوست که در مورد پيامبر و امامان معصوم
نامه مفيد  /شماره
اتفاق افتاده است .نائيني پس از آنکه از قيام امارت به نوع خود به عنوان شرط حفظ شرف و
سي و هشتم
استقالل و قوميت هر قومي سخن ميگويد ،آن را از وظايف و شئون امامت تلقي و بحث از آن را
به محل مربوط82
محول مي کند ( نائيني ،همان.)29 :

تلقي حاکميت سياسي به عنوان يکي از شئون امامت و انحصار حاکميت عادالنه در معصومان
نامه مفيد  /شماره
با نگاهي ترديدآميز به حکومت هاي عصر غيبت همراه است و ازاين جهت که حکومت را شرّ الزم
سي و هشتم  /مهر و
مي داند با ليبراليسم همانندي دارد؛ هرچند از نظر نائيني حتي حکومت معصومان نيز مطلقه نيست و
آبان 1382
در چار چوب انجام وظايف خالصه ميشود .از اين نظر تفاوت حکومت معصوم با غير معصوم در
تقدس و چون وچراپذيري نيست؛ هر دو قابل نقد بوده و مهار قدرت در آنها الزم است ،با اين
تفاوت که معصومان به دليل بهرهمندي از نيروي عصمت هرگز فريفته قدرت نميشوند و خودشان
ديگران را به 82
انتقاد از حکومت دعوت ميکنند ،در حالي که غير معصومان هرگز به خودي خود تن

به مراقبت و نظارت نميدهند و نياز به ابزارهاي بيروني براي مهار دارند .با وجود اين ،اين نوع
تم
برداشت دربارة امامت که سابقهاي طوالني در انديشه شيعي دارد ،با دريافتي بشري نسبت به
حاکميت تفاوت82دارد.
فقدان دريافت بشري نسبت به حاکميت پيامدهاي چندگانهاي دارد که شناسايي و پذيرش
مالکيت
حقوق بشر را باحقوق
هايي ومواجه ميکند :نخست اينکه حق حاکميت انسان بر خويشتن هرگز
دشواري

کارآمدرو ،تکاليف همواره بر حقوق تقدم خواهند داشت .حکمروايي مطلوب
بازارهاي از اين
نظمنمييابد و
امکان طرح
382
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حقوق مالكيت و نظم
هرچند در معصومان منحصر است و با غيبت آنان منتفي است ،ولي دستورالعمل مستند به آنان که
8
بازارهاي كارآمد
اقتدار و
با
برداشت
دانش فقه متکفل بيان و اثبات آن است ،همواره حضور و حاکميت دارد .اين
3
كارآمدرا در بر
مرجعيت فقها
سطحي از
بازارهاي
ناگزيرنظم
مرجعيت فقه در زندگي فردي و اجتماعي تالزم دارد که به ت و
دارد.
ملي نظم
مالكيت و
است .ملت
حقوقحاکميت
دومين پيامد اين ديدگاه عدم امکان طرح انديشه ملت و
دارد.كارآمد
بازارهاي
خاستگاه اين پيوند در
 ) Nationدر انديشه دوران مدرن با دولت ( )Stateپيوندي ناگسستني
)

نقشي است که مردم يک سرزمين مشخص در تأسيس دولت و حاکميت دارند .از اين روست که
نظم اداره مي-
هاي ويکسان
وبه شيوه
ملت را به «مجموعهاي از افراد که درون سرزميني مشخص زيسته
مالكيت
حقوق
كارآمدبشري نسبت به
بازارهايبرداشتي
شوند» تعريف کردهاند (پيرسون .)8 :1996،تحقق اين نقش در گرو
حاکميت است؛ زيرا بدون آن افراد فاقد هرگونه نقش در تأسيس جامعه سياسي و دولت خواهند
ت و نظم بازارهاي كارآمد
بود .بنابر اين تمايز ملي که مبتني بر اين نقش است را نيز دارا نيستند .به بيان ديگر ،االهي تلقي
کردن حاکميت مستلزم نفي مرزبندي براساس مليت است؛ زيرا حاکميت االهي مرزي ندارد.
حقوق مالكيت و نظم
كارآمد ملت است ،در
بازارهايماية مفهوم
مرزبندي بر اساس زيستن در يک سرزمين و دولت خاص ،که درون

صورتي مفهوم مي يابد که افراد داراي حقي براي اداره و گرداندن آن داشته و بر اساس آن دولتي را
تشکيل دهند .پذيرش اين حق نيز با تمايز بين عصر معصوم و غير معصوم ناسازگار است .بنابر اين
قبول اين تمايز به معناي نفي مقدمات و پيشفرضهايي است که مفهوم ملت و حاکميت ملي بر
آن مبتني است.
سومين پيامد آشکار اين برداشت استمرار شکاف و بيگانگي ميان ملت و دولت است .البته
اين جدايي به اصطالح اهل منطق سالبه به انتفاي موضوع است؛ زيرا بدون شناسايي نقش افراد در
تأسيس دولت و حاکميت ،سخن از پيوند آنها امکانناپذير است .در ساخت قديم قدرت که بر بنيان
صورتبندي ايلياتي و قبيلهاي جامعه استوار بود ،ماهيت دولت به تعبير ابن خلدون صورت برتري يافته
عصبيت ايل يا قبيلهاي خاص بر ديگر قبايل بود که با رعايا رابطهاي ابزارگونه داشت .از اين رو،
شکاف بين آنان و دولت طبيعي بود .در چنين جامعهاي عالوه بر پيوندهاي خوني و نسبي،
پيوندهاي اعتقادي نيزموجب اجتماع پيروان اهل يک شريعت ميشد که از آن به ملت تعبير مي-
کردند .ملت بر اساس اين تعبير به شريعت به اعتبار اينکه اجتماع پيروان را موجب ميشد اطالق
شده است .اين مفهوم از ملت در مقابل دولت قرار ميگرفت (آجوداني .)82 ،ترجمة واژة
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( )Nationبه ملت موجب انتقال بار معنايي گذشته به اين مفهوم شد و تقابل و شکاف ميان دولت و ملت
84

در فرهنگ جديد نيز همچنان تداوم يافت؛ در حالي که چنانکه آشوري تأکيد کرده است از ضروريات
شماره سي
مفيد /
اندام ووار و دوسويه بين مردم و نهاد برخاسته از آنان به نام دولت است (آشوري،
رابطهاي
دولت مدرننامهوجود
هشتم  /مهر و آبان 1382

 .)175-176 :1376رهيافت سلبي فقهاي عرفيگرا به حکومت در عصر غيبت اين دوگانگي را
تقويت و بيگانگي ملت و دولت را تداوم ميبخشد.
چهارمين پيامد اين برداشت انديشهناپذيري مفهوم جديد شهروندي است .شهروندي در معناي
جديد آن در ارتباط84نزديک با مفهوم ملت و حاکميت ملي و برآمده از نقشي است که افراد در
تأسيس دولت دارند؛ زيرا تحول افراد از رعيت به شهروند و تبعه ،چنانکه روسو نيز به خوبي بيان
تم
داشته است ،در پرتو نقش فعالي است که افراد در تأسيس جامعه سياسي ايفا ميکنند (روسو:1380،
 .) 117در انديشة نائيني هرچند مشارکت مسلمانان در قدرت سياسي بر اساس اصولي چون وجوب
نامه مفيد  /شماره
شورا ،وجوب امر به معروف و نهي از منکر ،وجوب مقدمه واجب پذيرفته شده است و مشارکت
سي و هشتم
اهل کتاب نيز به دليل پرداخت ماليات وتماميت شوري موجه تلقي شده است ،ولي اين همه بر پاية
تکاليف شرعي84
استوار است و مبتني بر حق نيست و حقوق شهروندي را درپي ندارد .نائيني آنگاه

که از قيام امارت به نوع خود سخن گفته زمينهاي براي بناي حاکميت عرفي فراهم ميکند ولي با
نامه مفيد  /شماره
قرار دادن آن در شئون امامت آن همچنان قدسي بودن حاکميت را تقويت ميکند.
سي و هشتم  /مهر و
آبان 1382
يادداشتها

84

تم
منابع

84

آشوري  ،داريوش  ،فرهنگ علوم انساني  ،تهران  :مرکز. 1374 ،

تهران :و
مالکيت
صراط .1376 ،
حقوقيت ،
 ،---------ما ومدرن

بازارهاي
آجوداني  ،نظم
کارآمد ،تهران،اختران.1381 :
مشروطه ايراني
ماشااهلل ،
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84

حقوق مالکيت و
نظم بازارهاي کارآمد
382

85

تعامل رويكرد قدسي و عرفي با حقوق بشر

حقوق مالكيت و نظم
كارآمد
بازارهاي
النجف الدينيه.
انصاري  ،مرتضي  ،کتاب المکاسب ،تحقيق سيد محمدکالنتر  ،نجف  ،بي تا:جامعه
جوادي آملي  ،امامت و رهبري  ،قم  :اسراء .1368 ،
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نظم بازارهاي كارآمد
ت ،و.1380
روسو،ژان ژاک ،قرارداد اجتماعي  ،ترجمه مرتضي کالنتريان ،تهران :آگاه
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ايران،نظم
مالكيت و
شجاعي زند ،عليرضا ،عرفي شدن در تجربه اسالمي و مسيحي  ،تهران :مرکزحقوق
. 1381
بازشناسي اسالم و
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.1409
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بازارهاي كارآمد
نظم
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خميني )1377 ،
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