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  اندیشۀ سیاسی:تفکیک دو مقام در 
  »الگوي سیاسی«و » اندیشۀ سیاسی ثابت«

  
     Javadi4@qabas.netمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی استادیار/  رضا جوادزادهعلی

  7/10/1393ـ پذیرش:  30/5/1393دریافت: 

  چكيده
شـود. نگارنـده، ایـن دو می اندیشۀ سیاسی از منظَر کلی و دایمی یا ناظر به محیط سیاسی خاص بودن، بر دو قسم تقسیم

عبـارت اسـت از: » اندیشۀ سیاسـی ثابـت. «گذاري کرده استنام »الگوي سیاسی«و » اندیشۀ سیاسی ثابت«قسم را به: 
هاي انتزاعی، کلی و دایمی در حوزة سیاست که اصالتاً ناظر بـه محـیط سیاسـی و زمـان و مکـان خـاص مجموعه گزاره

هاي عینی در حوزة سیاست است که اصالتاً نـاظر بـه محـیط سیاسـی مجموعه گزاره» الگوي سیاسی«نیست. در مقابل، 
عبارت دیگر، الگوي سیاسی بخشی از اندیشۀ سیاسی است که بر اساس مبانی و اندیشۀ سیاسـی ثابـت، باشد. بهمیخاص 

لوب و قَدر مقدور متناسب بـا اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه شده، و دربارة نوع حکومت، بیانگر الگوي حکومتی مط
توان گفت: برخالف ارتباط زیادي کـه میـان با دو نوع اندیشۀ مذکور، می» عمل سیاسی«سنجی آن عصر است. در نسبت

پـی  »اندیشـۀ سیاسـی ثابـت«توان به مشکل می» عمل سیاسی«وجود دارد، اما از » الگوي سیاسی«با » عمل سیاسی«
  برد.

  سیاسی، محیط سیاسی، عمل سیاسی. يسی، اندیشه سیاسی ثابت، الگواندیشه سیا ها:کلیدواژه
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  مقدمه
باشد. بر ایـن اسـاس، وجـود انسان موجودي اجتماعی است و الزمۀ نظم اجتماعی، تشکیل حکومت می

حکومت در میان بشر، داراي قدمتی دیرین است. از سوي دیگر، تفکر و اندیشیدن ویژگـی ذاتـی انسـان 
اندیشـۀ «دربارة مسائل اجتماعی و از جمله موضوع حکومـت اسـت.  ،بخشی از تفکردهد. را تشکیل می

یابـد کـه طبعـاً از قـدمت زیـادي در فضاي تفکر و تأمل در باب حکومـت، معنـا و مفهـوم می» سیاسی
هاي متعـدد (فلسـفی، فقهـی، هـا و گونـهبرخوردار است. این نوع اندیشه گسترة وسیعی داشـته، گرایش

 لئـوتـوان سـخن متفکـر سیاسـی معاصـر، شود. از آنچه ذکر شـد، میو...) را شامل می کالمی، اخالقی
  نویسد:را دریافت که می اشتراوس

اندیشۀ سیاسی تأمل دربارة آراء سیاسی یا ارائۀ تفسیري از آنهاسـت و منظـور از رأي سیاسـی، 
مت گرفته شـود و بـا مفهوم، یا هر امر دیگري است که براي تفکر دربارة آن، ذهن به خدخیال، 

اصول اساسی سیاست نیز مرتبط باشد. بنابراین، هر فلسفۀ سیاسی اندیشۀ سیاسی است، امـا هـر 
اندیشۀ سیاسی فلسفۀ سیاسی نیست... اندیشۀ سیاسی که فلسفه سیاسی نیست، خود را افزون بـر 

مـومی بیـان هاي عداستان، یـا نشـریات و سـخنرانی شعر،چیزهاي دیگر، در قوانین، مقررات، 
کند. اما شکل مناسب براي ارائۀ فلسفۀ سیاسی، رساله است. اندیشۀ سیاسی به قـدمت نـژاد می

  ).5ـ4ص، 1373بشر است (اشتراوس، 
هاي گوناگون علمـی دربـارة آن، نکتـۀ دیگـري اما غیر از گسترة وسیع اندیشۀ سیاسی و توجه به گرایش

پردازي است: اینکه یک متفکـر، در چـه به مقام اندیشه که در بررسی تفکرات سیاسی اهمیت دارد، توجه
شرایط، با چه انگیزه و ناظر به چه چیزي، تأمل و اندیشه نموده است؟ آیا اندیشـۀ وي کـامالً انتزاعـی و 
فرازمانی و فرامکانی بوده، یا با انگیزة حل مشکل زمان و مکان خویش و ناظر به محـیط سیاسـی شـکل 

رغم ارتبـاط بـا یکـدیگر، پردازي دو مقام و رویکرد هستند کـه بـهن دو اندیشهگرفته است؟ هر یک از ای
  مستقل و مغایر بوده، اقتضائات متفاوتی دارند. 

هـاي زیـادي را در شـناخت و عدم توجه و عنایت به تفکیک میان این دو مقـام، اشـتباهات و خلط
هاي شیعه (که هم دغدغۀ ارائۀ اندیشـه ویژه اندیشۀ سیاسی فقهايهاي سیاسی متفکران، بهبررسی اندیشه

وجود آورده اسـت. بـراي نمونـه، برخـی هاي ناظر به عمل) بـهانتزاعی داشتند و هم دغدغۀ ارائۀ اندیشه
نویسندگان در گزارش از تاریخ فقه سیاسی شیعه و تبیین اندیشۀ سیاسی فقهـاي دورة صـفویه و قاجـار، 

ـ که در یک طرف، فقها قرار داشـتند روعیت دو قطبی حاکمیتاند: فقهاي این مقطع تاریخی به مشنوشته
ـ اعتقـاد داشـتند. از سـوي دیگـر، در بررسـی دیـدگاه فقیهـانی کـه از نظـام و در قطب دیگر، سالطین
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خواه به مشروعیت حضور مـردم ـ در کنـار شده است: فقهاي مشروطه مشروطیت حمایت کردند، گفته
بر همین اساس، اختالف علما در مشروطه، بر مبناي تفـاوت دیـدگاه آنهـا ـ معتقد بودند. فقها و سالطین

گران که از منظـر نویسـندگان و تحلیـلنقش مردم در حکومت تفسیر شده است؛ چنان دربارة مشروعیت
 هاي صفویه، قاجار و مشروطه، به عمومیت والیت فقیه اعتقاد نداشـتندمذکور، بیشتر فقهاي معاصرِ دوره

عنوان ـ بـه. همچنین)46- 15، ص1377نـژاد، ؛ زرگري126- 112و  78- 73، 60- 58، ص1387(کدیور، 
ــ در تحلیـل اندیشـۀ سیاسـی امـام ورزياي دیگر از خلط صورت گرفته دربـارة دو مقـام اندیشـهنمونه

هـا و اقتضـائات متفـاوت، اندیشـۀ ایشان اندیشه ثابتی نداشت و بنا بر موقعیت برخی برآنند که خمینی
را » سلطان عادل با انتخاب و نظارت مجلـس فقهـا«که زمانی حکومت کرد؛ چنانیاسی ایشان تغییر میس

را » والیت عامـۀ فقیـه«را تأیید کرد، و زمانی نظریۀ » مشروطۀ سلطنتی«اي، نظام پیشنهاد نمود، و در دوره
اطـالع از چنـد نقـل در (بـراي  را مطـرح کـرد» جمهوري اسـالمی«اي نیز اندیشۀ بیان نمود، و در دوره

  .  )90- 69، ص1383تحلیل تضاد ظاهري اندیشه امام، ر.ك: لکزایی، 
صـورت گرفتـه در تفسـیر و تحلیـل  هاي اخیر، بخش قابل توجهی از خلـطرسد در دههبه نظر می

هـاي نظـري اندیشۀ متفکران سیاسی عمومـاً و فقهـاي شـیعه خصوصـاً، در سـایۀ اسـتفاده از چارچوب
  یافته است.مدرن، از جمله نظریات گفتمان، صورت گرفته و رواجفضاي فکري پستبرخاسته از 

ویژه اندیشـۀ هاي سیاسی، بهجدید در تحلیل اندیشه نوشتار حاضر گامی در جهت عرضۀ چارچوبی
  .  گرایی را نیز درون خود داردهاي مبتنی بر نسبیتنقد چارچوب رود که البتهشمار میفقهاي شیعه، به

  تبيين سه واژه. ۱
  »انديشة سياسي«

، متفکران سیاسی کمتـر بـه )Political Thought( »اندیشۀ سیاسی«با وجود استعمال و کاربردِ زیاد اصطالح 
ــد. در تعــاریف ارائهتوضــیح آن پرداخته ، 1373نظرهــایی وجــود دارد (اشــترواس، شــده نیــز اختالفان

  ).17ـ16ص، 1376؛ بشیریه، 11ص، 1373؛ رِدهد، 5ـ4ص
 لئـو اشـتراوسشده از عبارات تا حدي تعریف عامِ استنباط» اندیشه سیاسی«مفهوم مورد نظر از واژة 

که برخی محققان و نویسندگان مفهوم عام را از عبارات مـذکور است که در سطور قبل ذکر شد؛ همچنان
  ).295ـ294، ص1383؛ حقیقت، 25ص، 1388، ص یک ـ چهار؛ سیدباقري، 1373اند (رجایی، دریافته

مجموعه تأمالت انجام شده از سوي یـک «کنیم: را چنین تعریف می» اندیشۀ سیاسی«بر این اساس، 
  ».  شده از سوي یک مکتب، در عرصۀ اصول اساسی سیاستهاي ارائهاندیشمند یا گزاره
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ازگار) . اندیشـه، منسـجم (مـنظم و سـ1مطابق این تعریف، براي تحقق اندیشۀ سیاسی، الزم نیست: 
اسـت، صـورت » متفکر سیاسـی«. توسط متفکري که داراي عنوان 3. بر آنها استدالل شده باشد. 2باشد. 
. از مرحلۀ تأمل، به قالب بیان و ارائه درآمده باشد. آنچه در صدق اندیشـۀ سیاسـی اهمیـت دارد 4پذیرد. 

هاي بسـیار محـدود. ه یا گزارهگزار. مجموعۀ تفکر و گزاره باشد، نه تفکر موردي و تک1سه نکته است: 
. تفکر و گزاره در عرصۀ اصول اساسی سیاست باشد، نه آنکه مربوط به حوادث جزئی سیاسی و ارائـۀ 2

بلکه ـ از سوي یـک مکتـب یـا ورزي ـ نه از سوي یک فرد عادي، . اندیشه3تحلیل در این حوزه باشد. 
  و اندیشمند بر او صدق کند)، صورت گیرد. متفکر مصطلح (که درعرف و مقام استعمال، عنوان متفکر

  ، مطــابق ارتکــاز ذهنــی و اســتنباط و»اندیشــۀ سیاســی«تعریـف و تفســیر مختــار از اصــطالح 
  .فهم عمومی است

  »محيط سياسي«

هاي علـوم اجتمـاعی و نامهدست نیافتیم، اما در فرهنگ» محیط سیاسی«اگرچه به تعریف روشنی از واژة 
برخـی تعـاریف و  )Social Milieu(» محـیط اجتمـاعی«و نیز  )Environment( »حیطم«سیاسی، دربارة واژة 

ــب،  ــد و کول ــر شــده اســت (گول ــرو، 758، ص1376توضــیحات ذک ؛ آقابخشــی و 366ص، 1375؛ بی
  ).546ص، 1379راد، افشاري

شـرایط خـارجی کـه «شـود: چنین تعریـف می» محیط«شده، با کمی تغییر و اصالح در تعاریف ارائه
ــ بـا  »محـیط اجتمـاعی«همچنـین ». یک موجود زنده در آن جاي گرفته و موجـود زنـده را دربـر دارد

مجمـوع شـرایط، اوضـاع و «) ـ عبـارت اسـت از: 366ص، 1375(بیرو،  آلن بیروگیري از تعریف بهره
  ».شوندمقتضیات چارچوب حیات اجتماعی که اعضاي یک جامعه یا گروه با آن مواجه می

» محـیط اجتمـاعی«را ـ کـه خـود جزئـی از » محیط سیاسی«توان به آنچه ذکر شد، میبا توجه 
مجموع شرایط، اوضاع و مقتضیات سیاسی که اعضاي یـک جامعـه یـا «است ـ چنین تعریف کرد: 

وضـعیت سیاسـی «تر، محیط سیاسی عبارت است از: به عبارت کوتاه». شوندگروه با آن مواجه می
  ».گروهحاکم بر زندگی فرد یا 

  »عمل سياسي«

هاي مرتبط، کمتـر نامهها و فرهنگدر کتاب »عمل سیاسی«براساس تحقیق انجام شده، واژة ترکیبی 
؛ راسـخ، 28ص، 1390مورد توجه و تفسیر قرار گرفته است (دربارة برخـی تعـاریف، ر.ك: عـالم، 

  ).134ـ133و  99ص ،1389؛ میراحمدي و دیگران، 800ص، 1391
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، بسـیار بـه »رفتار سیاسـی«، اما واژة مشابه فارسی آن، یعنی »عمل سیاسی«اریف محدود از رغم تعبه
وسیعاً مختص علوم سیاسـی «اصطالحی است که  )political behavior(» رفتار سیاسی«شود: کار گرفته می

فعالیـت بـراي هاي سیاسی افراد و پیامدهایی که این دانسته شده است و اشاره دارد به فعالیت» آمریکایی
مطالعۀ رفتار سیاسـی، موضـوعاتی ماننـد مشـارکت یـا عـدم «نهادهاي سیاسی دربر دارد. بر این اساس، 

گرفتن افکار عمـومی را دربـر مشارکت در سیاست، رفتار رأي دهندگان، تکوین سلوك سیاسی، و شکل 
؛ هیــوود، 443ص، 1376؛ نیــز ر.ك: گولــد و کولــب، 285ص، 1376(آبرکرامبــی و دیگــران، » گیــردمی

  ).106ـ105، ص1387
عمـل «مصطلح اسـت. تعریـف نگارنـده از  »رفتار سیاسی«متفاوت از » عمل سیاسی«مقصود از واژة 

موضع و اقدامی که یک فرد یـا گـروه در فضـاي محـیط سیاسـی و نـاظر بـه «عبارت است از: » سیاسی
  ».  دهدشرایط زمانی و مکانی خاص انجام می

عمـل «تـوان شـود، میدر فقه شـیعه و اقسـامی کـه بـراي آن ذکـر می» سنّت«طالح با استفاده از اص
و » فعـل سیاسـی«(اعم از نوشـتار و گفتـار)، » قول سیاسی«گانۀ ذیل دانست: را داراي اقسام سه» سیاسی

  ».تقریر سیاسی«

  »الگوي سياسي«و » انديشة سياسي ثابت«. تفكيك ميان ۲
هاي انتزاعی، کلی و دایمی در حوزة سیاست از: مجموعه گزاره عبارت است» اندیشۀ سیاسی ثابت«

عبارت است از: مجموعـه » الگوي سیاسی«که اصالتاً ناظر به زمان و مکان خاص نیست. در مقابل، 
هاي عینی در حوزة سیاست که اصالتاً ناظر به زمان و مکان خاص اسـت. بـه عبـارت دیگـر، گزاره
کلی و دایمـی اسـت و در ظـرف کلـی و دایمـی بـودن، » اسی ثابتسی اندیشۀ«ها و قضایاي مؤلفه

» الگـوي سیاسـی«ممکن است به صورت خاص، ناظر به محیط سیاسـی نیـز باشـد. امـا قضـایاي 
باشند، هرچند ممکن اسـت کلیـت و دایمـی عکس هستند؛ یعنی اصالتاً ناظر به محیط سیاسی میبه

عنوان دو نـوع و دو قسـم بـه» الگوي سیاسـی«و » تاندیشۀ سیاسی ثاب«بودن نیز از آنها فهم شود. 
ترین مسـئلۀ ایـن دو، تبیـین توانند حوزة وسیعی داشته باشند. مهمدهندة اندیشۀ سیاسی، میتشکیل
  :هاي حکومت مطلوب استویژگی
طور معمول، مکاتب و متفکران سیاسی از منظري کلی و بـدون آنکـه نـاظر بـه وضـعیتی خـاص به

داننـد. در مقابـل، هاي مشخص است، مطلوب میکومت را، که داراي شرایط و ویژگیباشند، نوعی از ح
هاي وضعیت مطلوب در آنها نباشد ـ غیرمطلـوب ارزیـابی هاي دیگري را ـ که ویژگیوضعیتانواع و 
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مکاتـب و متفکـران در زمینـۀ نـوع مطلـوب و انـواع  سبب مبـانی متفـاوت، دیـدگاهکنند، هرچند بهمی
گیرند، بلکه بـه حکومت، با یکدیگر تفاوت دارد. انواع غیرمطلوب نیز در یک مرتبه قرار نمیغیرمطلوب 

شـوند. البتـه متفکـران در ترسـیم ایــن بنـدي میآل، طبقهمیـزان نزدیکـی بـه وضـعیت مطلـوب و ایـده
 هـا، ترسـیم کـاملی از انـواعها، یکسان نیستند. برخـی اندیشـمندان بـا اسـتقراء انـواع حکومتوضعیت

سـازند. برخـی نیـز بـه میکم براي خود مشخص کنند، یا دستحکومت و میزان مطلوبیت آنها ارائه می
اي نیز صرفاً به نوع مطلوب پرداختـه، مراتـب و دهند. در نهایت، عدهصورت ناقص این کار را انجام می

وضـعیت مطلـوبِ  رسد حتی در فرض اخیر نیـز بـا تأمـل درکنند. به نظر میدرجات بعد را تعیین نمی
تـوان بـه مراتـب اي میآل بیان کرده است، تا اندازهشده و شرایطی که اندیشمند براي موقعیت ایدهترسیم

و درجات مطلوب بعدي مورد نظر وي دست یافت؛ زیرا ترسیم وضعیتِ مطلوب، درواقع، بیـان شـروط 
تر از وضـعیت اي پـایینو درجـهمنزلۀ نزول به مرحلـه و قیود است؛ در این صورت، فقدان هر شرط، به

تر به لحاظ میزان مطلوبیت آنهـا از بندي درجات پایینشده است. البته ممکن است تشخیص طبقهترسیم
  پذیر نباشد.منظر اندیشمند، مشکل بوده و در مواردي امکان

 کنـد واندیشمندي که داراي اندیشۀ سیاسی ثابت است، اگر به وضعیت جامعۀ زمان خود نظـر 
، بهترین نوع حکومت و نظام سیاسی را، که قابـل تحقـق در آن »محیط سیاسی«بخواهد با توجه به 

شرایط است، مشخص کند، طبعاً بر اساس اصول و عناصر ثابت اندیشۀ سیاسی خود به ارائۀ دیدگاه 
ي دهد بـر مبنـاخود می» محیط سیاسی«پردازد. به عبارت دیگر، پاسخی که اندیشمند سیاسی به می

ترین نـوع حکومـت در خواهد بود. در این زمینه، اندیشمند در ابتدا، مطلوب» اندیشۀ سیاسی ثابت«
سنجد؛ اگر آن نوع حکومت را می» محیط سیاسی«اندیشۀ سیاسی ثابت خود را بر شرایط موجود و 

قابل تحقق در شرایط و محیط خاص خود ببیند نظریه و پاسخ او به محیط سیاسی، مدل و طرحـی 
آل را در شرایط خاص ترین حکومت. اما اگر به هر دلیل، حکومت ایدهخواهد بود بر اساس مطلوب

و نوع حکومتی به  ترین وضعیتسیاسی و عینی جامعۀ زمان خود قابل تحصیل نداند، طبعاً نزدیک
از  سازي سیاسی خواهد بود. در صورتی که این درجه و مرتبه نیزمورد مطلوب، پیشنهاد وي در مدل

الحصول نباشد، نظریۀ وي الگویی خواهد بود از آن نوع حکومت که درجۀ سوم از منظر وي ممکن
  مطلوبیت را در اندیشۀ سیاسی ثابت براي وي داراسـت. درواقـع، اندیشـمند سیاسـی در پاسـخ بـه

است. بـه همـین سـبب، الگـو و طرحـی » قدر مقدور«دنبال حاکمیتِ حکومتِ ، به»محیط سیاسی«
دهد. چنـین پاسـخی را کـه بیند، پیشنهاد میرا بر مبناي بهترین نوع حکومتی که مقدور میسیاسی 

  . نامیممی »الگوي سیاسی«دهد اندیشمند سیاسی به محیط سیاسی می



   ۱۳۳ »الگوي سياسي«و » انديشة سياسي ثابت« تفكيك دو مقام در انديشة سياسي:

را ـ که بخش مهمی از آن دربارة مشروعیت حاکم » اندیشۀ سیاسی ثابت«براساس آنچه ذکر شد، 
نـاظر بـه  هاي آن کلی و دایمی بوده، اصالتاًیشۀ سیاسی که گزارهاند« کنیم:است ـ چنین تعریف می

  ». محیط سیاسی نیست
اندیشۀ سیاسـی کـه بـر اسـاس مبـانی و اندیشـۀ « عبارت است از:» الگوي سیاسی«همچنین تعریف 

شـود (و دربـارة نـوع حکومـت، بیـانگر الگـوي سیاسی ثابت، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه می
  ».مطلوب و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر است) حکومتی

بـه اختصـار، توضـیح » الگوي سیاسی«بحث، قیود تعریفِ  روشن شدنرغم آنچه گذشت، جهت به
  یابد:نیز وضوح می» اندیشۀ سیاسی ثابت«شود. با این توضیحات، تعریفِ داده می

اسـت. اندیشـۀ » اندیشۀ سیاسـی«نوعی » الگوي سیاسی«. اولین عنصر در این تعریف، آن است که 1
شـده از مجموعه تـأمالت انجام«سیاسی بر اساس تعریف مورد نظر ـ که قبالً گذشت ـ عبارت است از: 

  ؛»شده از سوي یک مکتب، در عرصۀ اصول اساسی سیاستهاي ارائهسوي یک اندیشمند یا گزاره
هـاي عینـی آن اسـت. بـه اقعیت. این اندیشۀ سیاسی، انتزاعی نبوده، ناظر بـه وضـعیت جامعـه و و2

یک جامعه در شرایطی قرار دارد که از نظر متفکر، اقتضاي مدل و الگـوي » محیط سیاسی«عبارت دیگر، 
  خاصی از حکومت را دارد؛

هاي سیاسی است که در ظـرف کلیـت و دایمـی بـودن، براي احتراز از برخی اندیشه» اصالتاً«. قید 3
گوي محـیط سیاسـی اسـت. روشـن اسـت کـه ایـن نوعی، پاسـخشامل زمان و مکان خاص شده و به 

ها، آنچه اصالت دارد کلیـت و دایمـی بـودن آنهاسـت کـه گویی اصالت ندارد، بلکه در این اندیشهپاسخ
شناخته شوند. از سوي دیگـر، قیـد مـذکور بـراي داخـل » اندیشۀ سیاسی ثابت«عنوان شود بهموجب می

گویی باشـد، امـا در اصـل، در پاسـخکه به ظاهر، کلی و دایمی میهاي سیاسی است کردن برخی اندیشه
  به محیط سیاسی ارائه شده است؛

هـاي شده بدون مبنـا نیسـت، بلکـه بـر اسـاس مبـانی مشـخص و گزارهاندیشۀ سیاسی ارائه. 4
بـر اسـاس نگـاه همزمـانِ  »الگـوي سیاسـی«ریزي شده اسـت. درواقـع، پی »اندیشۀ سیاسی ثابت«

در تعریف، » محیط سیاسی«خواهد بود: عنصر » محیط سیاسی«و » اندیشۀ سیاسی ثابت« دوسویه به
است، اما ایـن مطلـب بـه » الگوي سیاسی«دهندة ویژگی تغییر و عدم ثبات در مفهوم تا حدي نشان
اندیشۀ «گرایی در تفکر سیاسی نیست؛ زیرا گرفتن ثبات اندیشه و فروغلطیدن به نسبیمعناي نادیده

الگوسـازي سیاسـی مطمـح سازي و داراي اصولی است که این اصول در هنگام مدل» ثابتسیاسی 
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زمـانی و  اصالتاً نـاظر بـه شـرایط و موقعیـت» الگوي سیاسی«گیرد. در نتیجه، هرچند نظر قرار می
  ؛دارد» اندیشۀ سیاسی ثابت«هاي مکانی خاص است، اما این نظارت، ریشه در اصول و گزاره

توانـد می») الگوي سیاسی«و » اندیشۀ سیاسی ثابت(«اسی در قالب هر دو قسم آن اندیشۀ سی. 5
اندیشـۀ «ترین مسائل آن، نوع مطلوب حکومـت اسـت. داراي حوزه و مسائل وسیعی باشد. از مهم

تواند در خود داشته باشد که هـر یـک هاي گوناگون حکومت را میانواع و وضعیت» سیاسی ثابت
کم، اگـر ي خاص از مطلوبیت نزد متفکر یا متفکران مورد نظـر اسـت؛ دسـتاواجد مرتبه و درجه

ترین حکومت را بیان کـرده اسـت هاي مطلوبانواع حکومتی را نیز مشخص نساخته باشد، ویژگی
درواقع، نـاظر بـه » الگوي سیاسی«توان انواع و درجات دیگر را از آن استنباط کرد. که تا حدي می

است. این قدر مقدور ممکن اسـت » محیط سیاسی«لوب حکومت با توجه به نوعِ مط »قدر مقدورِ«
ترین نوع و وضعیت حکومت باشد که در اندیشۀ سیاسی ثابـت مشـخص شـده، و ممکـن مطلوب

  . است درجۀ دوم از وضعیت مطلوب باشد، یا درجه سوم و...

  . تطبيق بر چند نمونة تاريخي۳
، مناسـب »الگـوي سیاسـی«و » اندیشۀ سیاسی ثابـت«براي روشن شدن بحث در خصوص تفکیک میان 

 افالطـونشـود: است چند تطبیق ذکر شود. در این زمینه، سه نمونه از اندیشمندان سیاسی غرب، بیان می
شـود مطالـب ذکرشـده از غرب جدیـد (تـالش می ماکیاولاز قرون وسطا، و  گوستینآاز غرب باستان، 

 برخـی بر اساس مسلمات باشد. بـا ایـن حـال، مبنـاي گـزارش دربارة اندیشۀ سیاسی این سه اندیشمند،
بنیـاد فلسـفۀ هاي ذکرشده به صورت خاص، کتاب معتبر و مشهور دکتر حمید عنایت، بـا عنـوان اندیشه

است). در کنار این سه نمونه، به اندیشۀ سیاسی مکتب تشیع هـم اشـاره شـده، دیـدگاه  سیاسی در غرب
ـ ذکـر ترین متفکران سیاسی شیعه و معاصر جهانعنوان دو تن از مهمبهـ و امام خمینی خراسانی آخوند

ها یکسان نیستند؛ زیرا برخـی از متفکـران (ماننـد ها و تطبیقشود. البته باید توجه داشت که این نمونهمی
امام خمینی)، هم در حوزة نظر و مقام انتزاع، و هم در حوزة عمـل و نـاظر بـه محـیط سیاسـی، دغدغـه 

انـد. امـا بیـان کرده» الگـوي سیاسـی«و » اندیشۀ سیاسی ثابت«و اندیشۀ خویش را در هر دو مقامِ  داشته
شان در حـوزة اندیشـۀ سیاسـی ثابـت ) بیشترین دغدغهآگوستینو  افالطوناي از اندیشمندان (مانند عده

نی و بـا قطعیـت، روشروي، بهاند. بدینبوده، و کمتر ناظر به محیط سیاسی خاص خود، به بحث پرداخته
)، ماکیـاول(ماننـد  مشخصی به آنها نسبت داد. در نقطـۀ مقابـل، گـروه سـومی» الگوي سیاسی«توان نمی

اندیشـۀ «شان بیشتر ناظر به مقام عمل و محیط سیاسی خویش بـوده و بـه همـین سـبب، درگیري ذهنی



   ۱۳۵ »الگوي سياسي«و » انديشة سياسي ثابت« تفكيك دو مقام در انديشة سياسي:

هاي اندیشـۀ سیاسـی مؤلفـهیابی به برخی آنها به وضوح بیان نشده است. بلکه براي دست» سیاسی ثابت
ها دسـت یافـت. بـا شده توسط آنها، مداقّه نمود تا بتوان به آن مؤلفـهثابتشان، باید در الگوي سیاسی ارائه

پردازیم تا بـا توضـیح مختصـر آنهـا، ها میها و تطبیقگانه، به بیان نمونهبندي سهدر نظر داشتن این دسته
  سیاسی روشن شود: اصل بحث و تفکیک دو مقام در اندیشۀ 

، به طرح اندیشۀ سیاسی خـود جمهوریتترین اندیشمندان غرب باستان ـ در کتاب ـ از مهمافالطون 
و » عـدالت«، »مُثُـل«پرداخته است. وي با شرح مبانی خود در زمینـۀ سیاسـت و حکومـت ـ همچـون 

نظـر وي، جامعـۀ  ـ به تبیین جامعه و حکومت مطلوب از دیـدگاه خـویش پرداختـه اسـت. از» تربیت«
اي نیست که حکومت در دست مردم (دموکراسی) یا در دست ثروتمندان (الیگارشی) یـا مطلوب جامعه

شود: پاسداران (در قالـب اي است که از دو طبقه تشکیل دست یک فرد ظالم (تیرانی) باشد، بلکه جامعه
اوالً، اسـتعداد و فضـیلت فطـري بـراي  ، پاسـدارانافالطـونروایان و یاوران) و تودة مردم. از نگاه فرمان

انـد، بایـد در و تربیـت خاصـی کـه دیده روایی را دارا هستند. ثانیاً، با توجه به آمـوزشسروري و فرمان
  زندگی خانوادگی و دارایی اشتراك داشته باشند تا آز و کینه و دشمنی از میانشان برکنده شود.

داند حاکم و شـهریار ـ کـه آن است که وي الزم مین افالطونکتۀ اساسی و مهم در اندیشۀ سیاسی 
و حقـایق کلـی پیـدا » مُثُـل«ـ فیلسوف باشد؛ یعنی کسی که معرفت به در رأس گروه پاسداران قرار دارد

راهـی برهانـد و مدینـۀ تواند جامعه را از گمتنهایی میبه» فیلسوف ـ پادشاه«، افالطونکرده است. از نظر 
اي بلکه به صـورت نمونـهبسا مدینۀ فاضلۀ او هرگز تحقق نیابد، چه«از منظر وي،  فاضله را تحقق بخشد.

  ».هاي خود بنیاد نهنددر آسمان باشد تا آرزومندان بتوانند آن را ببینند و مانند آن را در دل
هاي متفـاوت ـ در گاهرا نوشـت و در آن برخـی دیـد قوانیندر اواخر عمر، کتاب افالطون اما 
اي به سازگاري با زمانۀ خود گرایش پیـدا کـرد. در ـ بیان کرد و تا اندازه جمهوریتبا کتاب مقایسه 

با  قوانینکاهد. پذیرد، اما از اختیارات آنان می، لزوم حکومت فیلسوفان را میجمهوریتمانند  قوانین
کومـت کند. همچنین به جاي حاین فرق را دارد که اصل مالکیت خصوصی را قبول می جمهوریت

کند؛ زیرا در اي از اشراف و مردم را براي ادارة جامعه توصیه میاشراف (آریستوکراسی)، نظام آمیخته
کند که این پذیرد، مقرر میرا می» انتخابی بودن اعضاي مجلس ملی«و رسم » برابري«عین آنکه اصل 

فیلسوف  36شور در دست اعضا از میان توانگران انتخاب شوند، و همچنین باالترین دستگاه اداري ک
گویـد یافته سـخن میـ از ضروریت قوانین تدوین جمهوریتبرخالف  ـ قوانین. از سوي دیگر، در باشد

  ).  2450- 2028، ص4؛ ج1286- 867، ص2، ج1367؛ افالطون، 67ـ44، ص1386(ر.ك: عنایت، 
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وي را تشـکیل » سیاسـی ثابـت اندیشۀ«، جمهوریتدر کتاب افالطون هاي تردیدي نیست که دیدگاه
  تـوان توضـیح داد و تفسـیر نمـود:را به یکی از دو صورت می قوانینهایش در کتاب دهد. اما دیدگاهمی
ش »اندیشـۀ سیاسـی ثابـت«عدول نموده اسـت و در نتیجـه،  جمهوریت. وي از نظرات خود در کتاب 1

زمانی و مکانی خـود بـوده، در  ، ناظر به شرایطقوانیندر کتاب افالطون هاي . دیدگاه2تغییر کرده است؛ 
، کـه در »اندیشـۀ سیاسـی ثابـت«پاسخ به محیط سیاسی ارائه شده است. به عبارت دیگر، وي با توجه به 

ارائه کرده بود، و با در نظر داشتن عدم امکان عملی شدن آن در شـرایط خـاص زمـانی  جمهوریتکتاب 
ترین وضـعیت بـه هاد دهد که اوالً، نزدیکو مکانی خویش، تالش نمود نوع حکومتی را طراحی و پیشن

نوع مطلوب حکومت در اندیشۀ سیاسی ثابتش باشد. ثانیاً، امکـان عمـل داشـته باشـد. بنـابراین، بهتـرین 
  الگوي حکومتی قابل تحقق و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر را ارائه کرد. 

افالطـون هاي این صورت، بر دیدگاهبپذیریم، در  قوانیندر صورتی که تفسیر دوم را از مطالب کتاب 
  کنیم. اطالق می» الگوي سیاسی«در این کتاب، عنوان 

از دیگر متفکران مهم غرب، که داراي اندیشه سیاسی تأثیرگذار بوده و تفکراتش محل بحـث و نظـر 
، بـه شـهر خـدادر کتاب مهـم  گوستینآ، متفکر مسیحی قرون وسطا است. گوستین قدّیسآقرار گرفته، 

کند که در کائنات، میان جامعۀ آسـمانی و ئلۀ دوگانگی و درگیري میان دین و دولت پرداخته، بیان میمس
نماینـدة خداپرسـتی، و جامعـۀ زمینـی نماینـدة جامعۀ زمینی پیکار سیاسی وجود دارد. جامعـۀ آسـمانی 

سـمانی در ایـن خودپرستی است. اولی ابدي است و دومی گذرا. در این میان، کلیسـا نماینـدة جامعـۀ آ
ها براي پذیرفته شدن در جامعۀ آسمانی اسـت. در مقابـل، دولـت جهان است و کارش آماده کردن انسان

  ).  136ـ133ص، 1386گیرد (ر.ك: عنایت، کاران را دربر مییا کشور نمایندة جامعۀ زمینی است که گناه
بـه  گوسـتینآاسی ثابـت اسـت. شود، این مباحث، مبانی و نیز اصول اندیشۀ سیکه مالحظه میچنان

تـوان الگـوي روشنی نسبت به محیط سیاسـی ارائـه نـداده اسـت. درنتیجـه، نمی صورت خاص، پاسخ
سیاسی خاصی را به وي نسبت داد. شاید این مسئله یکی از دالیلی باشد که مدافعان و مخالفـان قـدرت 

  اند.مصادره کرده هاي او را به نفع خود تفسیر واي دیدگاهگونهکلیسا، هر یک به
آید. وي در کتاب معـروف شمار میگذاران فلسفۀ سیاسی غرب جدید بهاز پایهماکیاول  نیکولو

با اصل قرار دادن قدرت  ماکیاول، به تبیین اندیشۀ سیاسی خویش پرداخته است. شهریارخود به نام 
اي، و استفاده از هـر وسـیلههاي رسیدن به آن را ـ فارغ از اخالق ـ توضیح داده است. اسیاسی، راه

  .شماردآن را جایز، بلکه الزم مییابی به قدرت و افزایش حتی ظلم براي دست



   ۱۳۷ »الگوي سياسي«و » انديشة سياسي ثابت« تفكيك دو مقام در انديشة سياسي:

مـوروثی و  و پادشـاهی را بـه کنـدتقسیم می جمهوري و پادشاهیها را به دو نوع حکومتماکیاول 
داشتنش. نوبنیـاد، هم نگهآوردنش دشوار است و هم به دست بنیادآسان است، اما نو موروثینوبنیاد. ادارة 

خود دو قسم است: کامالً تازه، و مختلط (یعنی: از الحاق سرزمینی تازه به مملکت موروثی فـراهم آمـده 
هاي مغلوب نیز یا داراي همان فرهنگ قوم غالب هستند یا با آن تفـاوت دارنـد. در باشد). مردم سرزمین

روایان پیشین یکسره از میـان برداشـته شـود. انترین روش آن است که نسل فرمصورت اول، خردمندانه
هـاي مهـم آن اسـت کـه ، یکـی از راهماکیـاولاما در فرض تفاوت فرهنگ، کار دشوارتر است. به نظـر 

الجیشـی آن مهاجرانی را از کشور خود براي اقامت بـه کشـور مغلـوب گسـیل دارد تـا در منـاطق سوق
م بومی که از خانه و زادگاه خود بـه زور بیـرون رانـده اي از مردسکونت کنند. در این صورت، بجز عده

خانمـان شوند تا مهاجران در آن ساکن شوند، کسی از شهریار ناخرسند نخواهد شد و این بومیـان بیمی
توانند به شهریار گزندي برسانند. مردم دیگـر هـم چـون از اند، نمیدست و پراکندهنیز چون قلیل و تهی

اند، و از سوي دیگر، بیم دارند که اگر بـر او بشـورند ماننـد آن بومیـان از ر ندیدهسو، زیانی از شهریایک
؛ عنایـت، 46- 39، ص1374نهنـد (ماکیـاوللی، شوند، به فرمـان او گـردن میهاي خود بیرون رانده خانه

  نویسد:در ادامه گفتار خود می ماکیاول). 167- 166، ص1386
هاي کوچک را تواننـد اید نواخت یا فروکوفت؛ زیرا کینِ زخمو اینجا باید افزود که مردم را یا ب

بایـد چنـان زنیم میرو، زخمـی کـه مـیهاي گران را پاسخ نتوانند گفت. ازاینستاند، اما زخم
  ).47، ص1374جویی در پی نداشته باشد (ماکیاوللی، زخمی باشد که بیم کین

اي در سـر نداشـته باشـد، مگـر و هـیچ اندیشـهبر شهریار است که هیچ هدفی در پیش « ماکیاولاز نظر 
). براي مبارزه با دیگران دو راه وجـود دارد: یکـی بـا قـانون و دیگـري بـا زور و 113(همان، ص» جنگ

بسـا کارامـد نیسـت، فریب. روش اول، انسانی است و روش دوم، حیوانی. ازآنجاکه روش نخسـتین چه
  گیرد:نتیجه می ،از مقدمات بحثماکیاول باید آورد. ناگزیر به دومین، روي می

بند پیمان خویش باشد، هنگامی کـه بـه زیـان اوسـت... باید پايبنابراین، فرمانرواي زیرك نمی
بایـد دانسـت کـه چگونـه انـد. امـا میتر برآمدهاند، از همه کامیابکه روباهی پیشه کردهآنان

دلند و بنـدة دم مردم چنان سـاده ظاهرآرایی باید کرد و با زیرکی دست به نیرنگ و فریب زد. و
  ).130که هر فریفتاري همواره کسانی را تواند یافت که آماده فریب خوردنند (همان، ص

، کلـی، دایمـی و انتزاعـی شهریارشده در کتاب هاي مطرحنظران عقیده دارند، اندیشهبرخی صاحب
اي گونـهمکان خاص بوده، و به پردازي سیاسی خود، ناظر به زمان ودر اندیشهماکیاول نیست، بلکه 

محور خـود را در پاسخ به محیط سیاسی و وضعیت بغرنج و نامناسب زمانۀ خویش، اندیشۀ قدرت
  :  سامان داده است، هرچند دیدگاه او مبتنی بر برخی مبانی و اصول ثابت است

۱۳۸       ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

نوشـت: ماکیـاول از  ، در دفـاعلئو پولد فن رنکهنویسان بزرگ آلمانی به نام یکی از متفکران و تاریخ
، حکم زهري را دارد که گاه به بیمـار شهریاربسیاري از اندرزهاي خالف عرف و خارق اجماع در کتاب 

گونـه خورانند تا او را از شـکنجۀ احتضـار ممتـد برهاننـد. و اینناپذیر میمبتال به دردي کشنده و درمان
ز پزشـکان در گذشـته و حـال، کـاري پسـندیده نام دارد، نزد برخی ا» مرگیخوب«معالجه که در یونانی 

انـد، معنـاي سـخنان او را بـد گفتهماکیاول بر این اساس، معتقد بود: بیشتر کسانی که از  رنکهبوده است. 
، 1386هایشان از او خالف حق و انصـاف بـوده اسـت (عنایـت، رو، نکوهشاند و ازایندرست درنیافته

سبب مقتضیات سیاسی و نظـامی از جنگ را بهماکیاول تایش ). همچنین برخی متفکران، س158ـ157ص
انـد؛ زیـرا ـ ارزیـابی کردهرودشـمار میـ که در حـال حاضـر، بخشـی از ایتالیـا به» فلورانس«کشورش 

مملکتی کوچک با جمعیتی انبوه بود و نه خواربار کافی داشـت و نـه بنـدري آزاد فلورانس در آن زمان، 
ــن ــانی. ازای ــراي بازرگ ــترشرب ــت گس ــی و و، سیاس ــا راه طبیع ــایگانش، تنه ــر همس جویانۀ او در براب

  ).170ص، همانناپذیر براي بقایش بود (اجتناب
، که دو نقل قول مزبور را ذکر کرده است، خـود در نگـاهی کلـی بـه اندیشـۀ سیاسـی حمید عنایت

  نویسد: ماکیاولی، می
ی مشکالت سیاسی در حدود امکـان جویماکیاول چون قصدش اساساً شناخت واقعیات و چاره

جوامع زمان خود بود، از هرگونه تعمیم و حکم کلی دربارة انسان و جامعۀ انسانی پرهیـز کـرده 
بافی را خوش نداشته است و یا اگر بخواهیم از روي مسامحه عنـوانی بـراي فلسـفۀ او و فلسفه

تر بیـابیم. بـا ایـن او نزدیـکرا از مکاتب دیگر به مشرب » آیین اصالت عمل«معیّن کنیم، شاید 
توان یک رشته عقاید کلی را اسـتنباط کـرد کـه در حکـم هاي او میوصف، از محتواي نوشته

هـاي تفکر سیاسی اوست و البته هر متفکري، حتی آن کس که بـه همـۀ نظام» اصول موضوعه«
ر سیاسـی نیاز نیست. یکی از اصـول موضـوعۀ تفکـگونه اصول بیپا بزند، از اینفلسفی پشت

اسـت » هـاهـا و مکانیکسانی سرشت انسان در جوامع سیاسی همۀ زمان«ماکیاول، اعتقاد او به 
  ).182ص؛ همچنین، ر.ك: همان، 160ص، همان(

اسـت، نـه  »الگـوي سیاسـی«، از نـوع شـهریاردر کتاب ماکیاول سیاسی  براساس آنچه ذکر شد، اندیشۀ
دسـت توان از الگوي سیاسی ارائه شده بهو اصول ثابتش را میاندیشۀ سیاسی ثابت؛ هرچند برخی مبانی 
  اي بر مبناي آن اصول تنظیم شده است. آورد و اساساً الگوي سیاسی وي تا اندازه
، اندیشـۀ سیاسـی »الگـوي سیاسـی«بـا » اندیشۀ سیاسـی ثابـت«شاید بهترین تطبیق در تبیین تفاوت 

شیعه، بهترین نوع حکومـت، حکـومتی اسـت کـه در  مذهب تشیع باشد: در اندیشۀ سیاسی ثابت مکتب



   ۱۳۹ »الگوي سياسي«و » انديشة سياسي ثابت« تفكيك دو مقام در انديشة سياسي:

رسـی نداشـتن بـه معصـوم، بیشـتر رأس آن، انسان معصوم (پیـامبر یـا امـام) باشـد. و در فـرض دست
اندیشمندان شیعه از منظري کلی و انتزاعی، انواع دیگر حکومـت را (بـه لحـاظ مطلوبیـت و حقانیـت)، 

الشـرائط، شـیعۀ عـادل، و مسـلمان فاسـق ـ فقیه جامعببه ترتی دانند که در رأس آن ـهایی میحکومت
گویی بـه باشد. اما در فضاي عینیت سیاسی و از منظر نگاه به شـرایط خـاص زمـانی و مکـانی و پاسـخ

محیط سیاسی، الگوهاي سیاسـی متعـددي در تـاریخ تشـیع و در میـان اندیشـمندان شـیعه (بـر مبنـاي 
ویژه با درنظر داشتن انواع مطلوب و غیرمطلـوب حکومـت) ههاي گوناگون اندیشه سیاسی ثابت، بمؤلفه

تـرین الگوهـا، عنوان مهمتوان نام برد. شـاید بـهشکل گرفته است. این الگوها را با تعبیرات گوناگون می
اي از عصـر حضـور ائمـۀ ویژه در برهـهبتوان به این مـوارد اشـاره کـرد: الگـوي دولـت در دولـت (بـه

(در دورة » حاکمیـت دو سـویه«ها)؛ الگوي با حاکم جائر (در بسیاري از دوره)؛ الگوي همکاري اطهار
ویژه در دورة قاجاریه)؛ الگوي مشروطۀ اسالمی (در عصر مشروطیت)؛ و الگـوي جمهـوري صفویه و به

اسالمی (پس از انقالب اسالمی). ذکر دیدگاه دو تن از متفکـران شـیعه موجـب وضـوح بیشـتر بحـث 
اهللا موسـوي امـام روحو  آخوند مالمحمدکاظم خراسانیزمینه، به اختصار، دیدگاه  خواهد شد. در همین

  گردد: اند، ارائه میترین اندیشمندان سیاسی شیعه بوده، که از برجستهخمینی
در حوزة مشروعیت حکومت ـ بـر اسـاس آنچـه در حاشـیۀ  آخوند خراسانیاندیشۀ سیاسی ثابت 

ویژه بـه 99ــ92صق، 1406نگاشـته اسـت (خراسـانی،  لمکاسباکتاب » والیت فقیه«خویش بر بحث 
ـ مراتـب چهارگانـۀ  تنبیه االمه ) و نیز بر مبناي برخی منابع دیگر، از جمله تأیید و تقریظ بر رسالۀ96ص

دهـد. در الشرائط، شـیعۀ عـادل، و مسـلمان فاسـق را تشـکیل می، فقیه جامعطولی حاکمیت: معصوم
  الشرائط است.انیت حکومت در عصر غیبت، منحصر به فقیه جامعنتیجه، مرحلۀ اول از حق

سو، با در نظر داشتن این اندیشۀ سیاسی ثابت دربارة مشـروعیت حکومـت و از یک آخوند خراسانی
نیز توجه به برخی اصول دیگر اندیشۀ سیاسی ثابت (همچون لزوم دفع و تقلیل ظلم، وجوب نفی سـلطۀ 

هی از منکر، و حُسن مشـورت)، و از سـوي دیگـر، بـا نظـر بـه محـیط کفار، وجوب امر به معروف و ن
رانـی فقهـاي سیاسی ایرانِ عصرِ مشروطیت، ضـمن آنکـه تشـخیص داد شـرایط و امکـان عملـی حکم

الشرائط در آن زمانه وجود ندارد، با برداشت و تفسیري اسالمی از قانون اساسی مشـروطۀ ایـران و جامع
ـ و دیگـر بري نهضت و نظام مشروطیت اقدام کرد. تفسیر اسالمی وي متمم آن، به حمایت و سپس ره

  گردیـد» مشـروطۀ اسـالمی«خواه ـ از نظام مشروطیت، موجـب تولـد الگـوي سیاسـی علماي مشروطه
  ).11ـ 9ص، 1329المتین، ؛ حبل199ـ198ص، 1377االسالم کرمانی، ر.ك: ناظم(براي نمونه، 

۱۴۰       ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

(که پیش از مشروطه برقـرار بـود)، ضـمن » حاکمیت دو سویه«سیاسی این الگو در مقایسه با الگوي 
نمـود کردن اختیارات شاه و دربار، اوالً، مردم را در نظام سیاسی و امور کشـور وارد میکاهش ظلم و کم 

سـازي الگـوي سیاسـی کـه بـه لحـاظ تـاریخی، در زمینهکـرد؛ چنانو ثانیاً، اختیارات فقهـا را بیشـتر می
  تأثیرگذار بوده است. » میجمهوري اسال«

امام خمینی دربارة مشروعیت حکومت نیز ـ همچون بسیاري از فقهاي شـیعه » اندیشۀ سیاسی ثابت«
الشـرائط وسـیلۀ فقیـه جامعرسی نداشتن به معصوم، مشروعیت حکومـت بهـ این بود که در زمان دست

  شود.تأمین می
ب اسالمی (در اواخر درس خارج اصول خـویش، گیري انقالایشان این اندیشه را، هم پیش از شکل

گیري انقـالب در حـدود آمده) مطرح کرده بود، و هم پس از شـکل تهذیب االصولکه در تقریرات چنان
، بازتـاب والیت فقیـه(در درس خارج فقه مکاسب) طرح نمود که نشر آن مباحث در کتاب  1348سال 

 صـحیفۀ امـامکرر دربارة آن سخن گفت (که در کتاب اي داشت، و هم پس از پیروزي انقالب، مگسترده
گیري است). بنابراین، در این زمینه، عنداالقتضائی نبود تا بنابر شرایط گوناگون، اندیشـۀ سیاسـی قابل پی

  ثابتش تغییر کند.
، که در االسرارکشف اما در عرصۀ الگوي سیاسی، امام خمینی، دو دیدگاه را مطرح کرد: در کتاب 

لطنت پهلوي دوم نوشت، با توجه به محیط سیاسـی آن زمـان، ایـده و الگـوي حکومـت ابتداي س
تـا، را پیشنهاد نمود (موسوي خمینـی، بی» سلطان عادل با انتخاب و نظارت مجلس فقها«مشروطۀ 

). (البته ایشان، در اوایل دهۀ چهل، الگوي مشروطۀ موجود بر اساس قانون اساسی مشروطه 185ص
ولی این تأیید از باب ارائۀ الگوي مورد نظر خویش نبود، بلکـه صـرفاً از بـاب الـزام  را تأیید نمود،

. امام خمینی در جریان تحوالت انقالب )دارد، بودرا ه خود ادعاي تقیّد به آن چخصم بر عمل طبق آن
گیري اسالمی و در فضاي محیط سیاسی خاص آن زمان، به حذف سلطنت نظر داده و در زمان اوج

جمهـوري «را مطرح کرد. طبق الگـوي » جمهوري اسالمی«ویژه پس از پیروزي، نظریۀ ب و بهانقال
دهندة ـ در رأس سه قوة تشکیلـ که در قانون اساسی جمهوري اسالمی تبلور روشنی یافت» اسالمی

اي الشرائط قرار دارد، و مردم نیز در ادارة حکومـت، تـأثیر و دخالـت گسـتردهحکومت، فقیه جامع
هند داشت. روشن است که بر مبناي در نظر گرفتن مراتب حکومت در اندیشـۀ سیاسـی ثابـت خوا

شیعه ـ به لحاظ مطلوبیت و حقانیت ـ الگوي سیاسی دوم در مقایسه با الگوي سیاسی اول، مطلوبیت 
که شاید بتوان در آینده، الگوي سیاسی جدیدي ـ به تناسب شرایط و محـیط بیشتري دارد (همچنان

 ).تر باشد، مطلوب»جمهوري اسالمی«ـ مطرح کرد که در مقایسه با الگوي  سیاسی



   ۱۴۱ »الگوي سياسي«و » انديشة سياسي ثابت« تفكيك دو مقام در انديشة سياسي:

  . نكات تكميلي۴
، »الگوي سیاسـی«و » اندیشۀ سیاسی ثابت«براي توضیح بیشتر و تکمیل بحث در خصوص تفکیک میان 

  الزم است نکاتی ذکر شود: 
آن دو بـا و تفـاوت  اگر بخواهیم از علم منطق قدیم، در توضیح دو قسم اندیشۀ مورد بحـث. 1

چه در قالـب ـ» اندیشۀ سیاسی ثابت«یکدیگر استفاده کنیم، شاید بتوان چنین گفت: قضایاي بیانگر 
ـ از نوع قضایاي محصورة کلیه هستند؛ یعنـی قضـایایی کـه حملیه بیان شود و چه در قالب شرطیه

چه ــ» الگـوي سیاسـی«ر ثبوت یا نفی ثبوت چیزي، به نحو کلی و دایمی است؛ اما قضایاي بیـانگ
ـ از نوع قضایاي شخصیه یا قضایاي محصورة جزئیه یا قضایاي مهمله هسـتند حملیه و چه شرطیه

که در این سه نوع، ثبوت یا نفی ثبوت چیزي، به نحو شخصی و معیّن، یا جزئی و موقت، یا مـبهم 
راي توضـیح قضـایاي گیـرد (بـ) صورت می(بدون عنایت به کلی و جزئی، و دایمی و موقتی بودن

 ).141ـ129صق، 1405مذکور، ر.ك: مظفر، 
ــ بـه لحـاظ ذهنـی، یـا » اندیشـۀ سیاسـی ثابـت«توان گفت: قضایاي بیـانگر . از منظري دیگر، می2

تواند از قضـایاي خارجیـه باشـد و هـم از ) ـ هم می143ـ142صخارجی یا حقیقی بودن (ر.ك: همان، 
صرفاً قضایاي خارجیه هستند (باید توجه داشت کـه » الگوي سیاسی«ر قضایاي حقیقیه. اما قضایاي بیانگ

و » اندیشـۀ سیاسـی ثابـت«تقسیماتِ منطقی ذکرشده در این بند و بند قبل، در صورتی جاري است کـه 
 به گونۀ خبري و در قالب قضیه، بیان شود، نه به صورت انشایی).» الگوي سیاسی«

، کلیت و دایمی بودن در ظرفِ اعتقـادِ اندیشـمند بـه »بتاندیشۀ سیاسی ثا«در » ثبات«. معناي 3
اي دیگـر گونـهآن است. در نتیجه، اگر دیدگاه اندیشمند سیاسی نسـبت بـه موضـوعی کـه قـبالً به

اندیشید، دچار تغییر شود، منافاتی با وجود ثبـات نخواهـد داشـت. ایـن وضـعیت، متفـاوت از می
کم، اعتقادِ اندیشمند، غیرکلی و دایمـی بـوده یـا دسـت است که از ابتدا، در ظرفِ »الگوي سیاسی«

گیري و کلیت و دایمی بودن در آن شرط و لحاظ نشده است. (البته مسئلۀ چگونگی و روند شـکل
هاي ثابت و میزان تأثیر زمان و مکان در آن، به بحث تفصیلی نیازمند است که بایـد در تغییر اندیشه

  ).گرفت جاي دیگري آن را پی
نیست » الگوي سیاسی«است، اما لزوماً داراي » اندیشۀ سیاسی ثابت«اندیشمند سیاسی، داراي . 4

رغم داشتن اندیشۀ سیاسی ثابت، فاقد ذکر شد که به قدیس گوستینآعنوان نمونه، دربارة که به(چنان
 ومـاستتوان بدان دست یافت. دربارة اندیشمندانی همچون الگوي سیاسی است و یا به آسانی نمی
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). در نقطۀ مقابـل، در رسدگونه به نظر میو برخی دیگر نیز همین هابز توماس، ژان بُدن، آکوئیناس
توان از الگـوي سیاسـی او می دهد،مواردي که یک اندیشمند صرفاً الگوي سیاسی خود را بروز می

 ماکیـاولاندیشـۀ کـه دربـارة وي پی برد (چنان» اندیشۀ سیاسی ثابت«هاي کم، به برخی مؤلفهدست
دربارة اندیشمندان سیاسی » اندیشۀ سیاسی ثابت«رسد وجود اشاره شد). در همین زمینه، به نظر می

هایشان به ظاهر کلی و انتزاعی نیست ـ گرا نیز ـ که عمدتاً ناظر به محیط سیاسی بوده، اندیشهعمل
ویژه آنکه وضعیتی اند، بهابت بودهصادق باشد؛ زیرا در هر حال، این متفکران نیز داراي برخی اصول ث

دانند، هرچند به آن توجه و خودآگاهی نداشته باشند. این آل میخاص از حکومت را مطلوب و ایده
ـ می باالترین میزان کارآمدي حکومت و رضایتمندي «توان با این عبارت بیان کرد: وضعیت را ـ مثالً

نی بر وجود اندیشۀ سیاسی ثابـت، ازجملـه تعیـین نـوع اما آیا ادعاي ذکر شده ـ مب». ها از آنانسان
بـاره نیسـت؟ قضـاوت در این قابل خدشهگرا، ـ دربارة اندیشمندان سیاسی نسبی مطلوب حکومت

به معناي حقیقی آن، اقتضاي تقیید ادعاي کلی مذکور را » گرایینسبی«سو، مشکل است؛ زیرا از یک
گرایان به مبناي خـویش، و وجـود بعضـی عناصـر نسبی بندي برخیدارد. از سوي دیگر، عدم پاي

شود ادعاي مذکور را دربارة، آگاه ـ موجب میسیاسی ثابت در اندیشۀ آنها ـ هرچند به صورت ناخود
اي از آنها نیز تطبیق دهیم. در هر حال، مسئله قابل تأمل است (قبالً گذشت که حمیـد کم عدهدست

توان یک رشـته عقایـد هاي او میاز محتواي نوشته«با ذکر اینکه  ،ماکیاولعنایت، در تحلیل اندیشۀ 
، در ادامه، این قضاوت کلی را »کلی را استنباط کرد که در حکم اصول موضوعه تفکر سیاسی اوست

گونه اصول پا بزند، از اینهاي فلسفی پشتالبته هر متفکري، حتی آن کس که به همۀ نظام«آورد که: 
 ).160ص، 1386یت، (عنا» نیاز نیستبی

اندیشـۀ سیاسـی «الزاماً مساوي بـا آنچـه در  ،یک اندیشمند» الگوي سیاسی«روشن است که . 5
شـود، نیسـت؛ زیـرا همـواره ایـن احتمـال ترین حکومت محسـوب میعنوان مطلوبوي به» ثابت

 وجود دارد که حکومت مطلوبِ قابل تحقق در شرایط خاص زمانی متفکر سیاسی ـ کـه در قالـب
آل و ـ نـوع حکومـت ایـده کنیمبر آن اطالق می» قدر مقدور«شود و عنوان الگوي سیاسی ابراز می

ترین حکومت مورد نظر در اندیشۀ سیاسی ثابت وي نباشـد، بلکـه مراتـب و درجـات دوم مطلوب
هاي حکومتی مورد نظـر اندیشـمند در اندیشـۀ سیاسـی ثـابتش باشـد. البتـه در و سوم از وضعیت

تلفیقی از دو نوع و دو مرتبۀ وضـعیت حکـومتی ، برگرفته و »الگوي سیاسی«ممکن است مواردي 
  .باشد که در اندیشۀ سیاسی ثابت مشخص شده است



   ۱۴۳ »الگوي سياسي«و » انديشة سياسي ثابت« تفكيك دو مقام در انديشة سياسي:

دچار اشتباه مصـداقی شـود. در ایـن » محیط سیاسی«. ممکن است متفکر در تشخیص و شناخت 6
 نه محیط سیاسی عینی.وي بر اساس محیط سیاسی ذهنی خواهد بود، » الگوي سیاسی«صورت، 

توان در نظر گرفت: دو اندیشمندي که در زمان واحد، داراي اندیشۀ سیاسی ثابت مشـترکی در . می7
، »تفـاوت«متفـاوت ارائـه دهنـد (مقصـود از » الگوي سیاسـی«حوزة مشروعیت حکومت هستند، اما دو 

کن است با عناوین و ادبیات دوگانگی در محتواي الگوست، نه در تعبیر و عنوان. یک الگوي سیاسی مم
شود تا یک الگو به لحـاظ مـاهوي، گوناگون بیان شود. روشن است که این گوناگونی تعبیر، موجب نمی

به دو الگو تغییر کند). تفاوت محتوایی در ارائۀ دو الگو، ممکن اسـت عوامـل متعـددي داشـته باشـد. از 
اخـتالف در میـزان اهمیـت و اولویـت «لبتـه است. ا» شناخت متفاوت از محیط سیاسی«ترین علل، مهم

نیـز در تفـاوت ارائـۀ » سیاسی ثابت در غیرحوزة مشروعیت حکومـت هاي اندیشهبرخی اصول و گزاره
 الگوي سیاسی نقش دارد.

، »الگـوي سیاسـی«اصـول کلـی و انتزاعـی اسـت؛ امـا اقتضـاي » اندیشۀ سیاسـی ثابـت«. اقتضاي 8
جانبی اصول کلی در مقام تحقق خارجی است. البته الگوهاي سیاسـی در سازي و بیان لوازم و ابعاد مدل

اینکه چه میزان از ابعاد و جزئیاتِ ناظر به محیط را دارا هستند و نیز چه میزان از انسـجام را در بردارنـد، 
متفاوت خواهند بود؛ زیرا برخی اندیشمندان کمتر، و برخی دیگر به میزان بیشتري به جزئیات و انسـجام 

از ابعاد، جزئیات و انسجام بیشتر، موجـب » الگوي سیاسی«پردازند. روشن است که دارا بودن دیدگاه می
 شود از قابلیت اجرایی بیشتري برخوردار گردد.می

اندیشـۀ سیاسـی «هاي ، برخـی از مؤلفـه»الگوي سیاسـی«. در برخی موارد، اندیشمند در مقام ابراز 9
دهد. حتی این امکـان وجـود ه بود یا مجال بروز پیدا نکرده بود، بروز میخود را که قبالً طرح نشد» ثابت

یا ابراز نکرده باشـد، امـا هنگـام  پردازي در حوزة سیاست نداشتهگونه اندیشهدارد که متفکر سیاسی هیچ
ـ اصول و اندیشۀ سیاسی ثابـت که ناظر به محیط سیاسی خویش استساخت الگوي سیاسی و بیان آن ـ

ها را از ابعـاد الگـوي کم، دیگـران بتواننـد آن اصـول و اندیشـها تبیین و روشن سازد و یا دسـتخود ر
  سیاسی وي کشف کنند.

طور کلی، برخی از متفکران به صورت روشن و جامع، اندیشـۀ سیاسـی خـود را در اثـر به. 10
الگوي سیاسی خود  اي دیگر، به صورت پراکنده و متشتت اندیشه واند. اما عدهمشخصی بیان کرده

دهند. در این صورت، براي کشف اندیشه و الگوي سیاسی آنان، بایـد اسـتقرا و فحـص را بروز می
  هاي برخـی اندیشـمندان سیاسـیزیادي صورت گیرد. اساساً ممکن است بخش زیـادي از اندیشـه
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باشـد. در ایـن ـ حتی به لحاظ وجودي و ثبوتی، نامشخص  تنها به لحاظ اثباتی و بیرونی، بلکهـ نه
شـده و نیـز تبعـات و لـوازم منکشـف از آن بخـش را صورت، صرفاً همان بخش محـدودِ تصریح

  .توان به متفکران مذکور نسبت دادمی
اسـت.  »هـاحیث«صرفاً تفاوت در » الگوي سیاسی«با » اندیشۀ سیاسی ثابت«. در مواردي، تفاوت 11

گویی بـه می و انتزاعی و بدون آنکه اصالتاً در مقـام پاسـخبراي نمونه، اگر متفکر شیعی به گونۀ کلی، دای
اسـت » اندیشۀ سیاسـی ثابـت«را مطرح کند، این اندیشه، » والیت عامه فقیه«محیط سیاسی باشد، دیدگاه 

، اصـالتاً در پاسـخ »والیت عامه فقیـه«هاي اندیشمندان شیعه چنین است. اما اگر طرح که نوعاً در اندیشه
اسـت. طبعـاً » الگـوي سیاسـی«ود و ناظر به زمان و مکان خاص باشد، این اندیشـه، به محیط سیاسی خ

هاي شناخت، آن است که مالحظـه شـود آیـا در زمـان هایی دارد. یکی از راهشناخت این دو حیث، راه
فقدان امکان عملی تحقق آن، این اندیشه مطرح شده است، یا نـه؟ اگـر در ایـن وضـعیت مطـرح شـده 

، نـوع مطلـوب االمـهتنبیـه در رسـالۀ  میرزا محمدحسـین نـایینیسیاسی ثابت است؛ مثالً،  باشد، اندیشۀ
سـبب فقـدان امکـان کند، اما بهحکومت را در زمان غیبت، مبتنی بر حاکمیت و والیت فقیهان مطرح می

 دهد.اش، وي الگوي مشروطۀ اسالمی را پیشنهاد میتحقق عملی آن در زمانه
هـر دو، در  »الگوي سیاسـی«و » اندیشۀ سیاسی ثابت«که علم اجمالی به وجود . در برخی موارد، 12

سبب آمیختگی زیاد این دو با یکـدیگر، تشـخیص و مرزبنـدي آنهـا از اندیشۀ یک متفکر وجود دارد، به
شـده توسـط شود. همچنین گاهی ممکن است با علم به اینکه اندیشۀ سیاسـی مطرحیکدیگر مشکل می
اسـت یـا » اندیشـۀ سیاسـی ثابـت«این دو است، تشخیص و تعیین اینکه آیـا از نـوع  یک متفکر یکی از

، بـر سیاسـتدر کتـاب مشـهور  ارسطو، مشکل باشد. براي نمونه، تطبیق اندیشۀ سیاسی »الگوي سیاسی«
 هایی دارد.دو نوع اندیشۀ سیاسی محل بحث، مشکل است؛ زیرا از هر دو سو، زمینه

راي اندیشمند سیاسی، امري است محتمل، نه قطعـی. بـه عبـارت دیگـر، ب» عمل سیاسی«. داشتن 13
نباشـد، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه » الگوي سیاسی«که ممکن است اندیشمند سیاسی، داراي همچنان

چه در قالـب الگـوي ــ» محـیط سیاسـی«نیز نداشته باشد. در نتیجه، واکنش نسـبت بـه » عمل سیاسی«
سوي اندیشمند سیاسـی، محتمـل خواهـد بـود. از سـوي دیگـر، متفکـر  ـ ازسیاسی و چه عمل سیاسی

 داشته باشد یا نداشته باشد.» عمل سیاسی«تواند است نیز می» الگوي سیاسی«سیاسی که داراي 
رغم عدم تـالزم ایـن دو بـا توان گفت: به، می»عمل سیاسی«و » الگوي سیاسی«سنجی . در نسبت14

اسـت، و از سـوي » عمل سیاسی«ـ و نه خود الگوي سیاسی ـ» گوي سیاسیال«سو، ابراز از یک یکدیگر،
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گیـرد. (روشـن اسـت کـه بحـث در شکل می» الگوي سیاسی«غالباً در چارچوب » عمل سیاسی«دیگر، 
فرض تقیّد عملی اندیشمند به دیدگاه سیاسی خویش است، نه آنکه به هر سبب، همچون تـرجیح منـافع 

عمـل «و تحفّظ بر اندیشـۀ سیاسـی خـود را کنـار گـذارد). درنتیجـه، اوالً،  شخصی، در مقام عمل، تقیّد
یابنـد، نقـش یـک منبـع وي دست  خواهند به الگوي سیاسییک اندیشمند براي کسانی که می» سیاسیِ

عمـل «تواند مبیّن و روشنگر اجزاي الگوي سیاسـی مـورد نظـر باشـد. ثانیـاً، رود و میمهم به شمار می
اند متأخر از ساخت الگوي سیاسی مالحظه شود و بیانگر تأثیر عملـی الگـوي سیاسـی در تومی» سیاسی

خود متفکر سیاسی باشد. البته هرگاه الگوي سیاسی متفکر در خارج محقق نشود، یا بـه صـورت نـاقص 
کـه محتـواي اش محقـق نشـده اسـت، درحالیتحقق یابد و یا متفکر، خود به اشتباه تصور کند که نظریه

عمـل «ي سیاسی او تحقق خارجی پیدا کرده است، و یا بعکس ـ در تمـام ایـن فـروض ـ ماهیـت الگو
تري پیدا خواهد کرد و ممکن اسـت از ارتبـاط او، ابعاد پیچیده» الگوي سیاسی«با  وي در نسبت» سیاسی

  دو کاسته شود. میان این
عمـل «وجـود دارد، میـان  »الگـوي سیاسـی«بـا » عمل سیاسـی«. برخالف ارتباط زیادي که میان 15
یـک » عمل سیاسـی«توان این میزان ارتباط را در نظر گرفت؛ زیرا ، نمی»اندیشۀ سیاسی ثابت«و » سیاسی

گیـرد کـه اطـالع صـحیح نداشـتن از و با انگیزة خاصی شـکل می» محیط سیاسی«اندیشمند در فضاي 
دنبال آن، اسـتنتاج اصـول و بـه شود در تفسیر و گزارش عمـلشرایط محیطی و انگیزة عمل، موجب می

عمـل «بـا مالحظـۀ » اندیشـۀ سیاسـی ثابـت«ثابت اندیشۀ سیاسی، دچار اشتباه شویم. بنابراین، تشخیص 
، بسیار دشوار بوده، نیازمند کشف ماهیت و ابعـاد گونـاگون عمـل سیاسـی و قـراین و شـواهد »سیاسی
  شود:بخش است. براي وضوح بحث، دو نمونه ذکر میاطمینان

بخش قابل توجهی از عمرش را در خدمت به نظام جمهـوري فلـورانس گذرانـد؛ امـا از  ماکیاول. 1
دسـت آورد کـه در اندیشـۀ تـوان بهدر خدمت به نظام جمهوري زمان خـود، نمیماکیاول عمل سیاسی 

سیاسی ثابت وي، مشروعیت حکومت با مردم بوده و بهترین نوع حکومت، حکومـت جمهـوري باشـد؛ 
ـ ازجملـه، مشـروعیت مردمـی تواند تفاسیر متعددي داشـته باشـد و اختیـار هریکمل وي میچراکه ع

  آور است.ـ نیازمند شواهد و قراین اطمینانحکومت از دیدگاه وي
هـاي گرفته نسـبت بـه انجمنهاي شکل. امام خمینی در اوایل انقالب اسالمی (در جریان اعتراض2

سو، بر نظـام مشـروطه و قـانون اساسـی آن ، از یکمحمدرضا شاه پهلوي اي بهایالتی و والیتی)، در نامه
 محمدرضا شـاهاي نسبت به اصل سلطنت و شخص گیري محترمانهتأکید کرده، و از سوي دیگر، موضع
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داشت. قطعاً این موضع سیاسی امام خمینی به معناي آن نیست که در اندیشۀ سیاسی ثابت ایشـان، نظـام 
گونـه ـ همان یت داشته و نوع مطلوب حکومت از منظر ایشان بوده است؛ بلکهسلطنت مشروطه مشروع

الشرائط اسـت. تفسـیر ایـن ـ از نظر ایشان، مشروعیت حکومت در عصر غیبت، با فقیه جامع دانیمکه می
ـ بر اساس الزام خصم بـه آنچـه مـورد پـذیرش اوسـت و نیـز که خود توضیح دادهـ چنان عمل سیاسی
و تطبیـق یکـی از مراتـب » امر به معروف و نهی از منکر«هاي ثابت شیعه در بحث به مؤلفه رجوع ایشان

  این واجب بر مورد زمانۀ خویش بوده است. 

  بندي. جمع۵
بر اساس آنچه ذکر شد، در بررسی اندیشۀ سیاسی متفکران به صورت عام، بایـد سـه مقولـه از یکـدیگر 

عدم دقت در تفکیـک ایـن سـه، ». عمل سیاسی«و » وي سیاسیالگ«، »اندیشۀ سیاسی ثابت«تفکیک شود: 
توان عالوه بر نقد برخـی سبب درك نادرست از اندیشۀ سیاسی متفکران خواهد شد. در همین زمینه، می

شـود، ها از روش گفتمان که در آنها عمل و الگوي سیاسی با اندیشه سیاسـی ثابـت خلـط میگیريبهره
، در کتـاب توماس اسپریگنزهمانند دیدگاه ـ هاي سیاسییج در تحلیل اندیشهبعضی تفاسیر دیگرِ نسبتاً را

  ـ را نیز مورد نقد قرار داد.هاي سیاسیفهم نظریه
هاي صورت گرفته، ارائۀ تفاسـیر نادرسـت از اندیشـۀ سیاسـی فقهـاي شـیعه ترین خلطاز مهم

اي گونـهبه فقیهان عصـر مشـروطه،است. براي نمونه، برخی از نویسندگان در تبیین اندیشۀ سیاسی 
رسد بسیاري از فقهاي ایـن دوره، کـه بـه حمایـت از مشـروطه اقـدام اند که به نظر میسخن گفته

را نپذیرفتـه، حکومـت و حـاکم » والیت فقیه«کردند یا با نظام مشروطه مخالفت نمودند، عمومیت 
تلقـی اند. از نظر این نویسـندگان، هاي دیگري دانستهمطلوب شیعه در عصر غیبت را داراي ویژگی

شـیخ  دادنـد و در رأس آنهـاخواهی میفقهاي مخالف مشـروطیت، کـه شـعار مشـروعهو استنباط 
قرار داشت، این بود که حکومت مطلوب شیعه در عصـر غیبـت، عبـارت اسـت از:  اهللا نوريفضل

ن) و اولی الشوکۀ یجتهدحکام (مانظام دوقطبی بر مبناي حاکمیت حَمَله «؛ یعنی »سلطنت مشروعه«
در صدور فتوا، انجام قضاوت و برخی شرعیات فقیهان  صورت که؛ بدین»هل االسالم (پادشاه)امن 

ایـن  امـا خـارج ازو امور خاص (مانند سرپرستی امور افراد غایب و قاصر)، داراي والیت هستند؛ 
ایطی به رسمیت شناخته صاحب شوکت با شر سلطانِ شود،اطالق می »عرفیات«که به آن  محدوده،

  .است اسالمی خارجی و داخلی روابط عمومی، حقوق قلمرو ،»عرفیات« از مقصود. شودمی
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ــل، در ــد خراســانیخواه و در رأس آنهــا مشــروطه عالمــان اندیشــۀ در مقاب حکومــت «، آخون
فقهـا و سـالطین و بـا تـدوین قـانون در کنـار ؛ یعنـی »دولـت مشـروطه«عبارت بود از: » مطلوب

ویژه بخشـی از امـوري را کـه فقهـا و بـه یافتـه،مردم در جایگاه رکـن سـوم، مشـروعیت سی، اسا
گیرند. بنـابراین، آنچـه مسـلّم اسـت از نظـر هـر دو گـروه از می دادند، بر عهدهسالطین انجام می

خواه و مخالف مشروطه، فقیهـان در امـور سیاسـی و حکـومتی والیـت ندارنـد. از فقهاي مشروطه
حان این نسبت، و قایالن به این دیـدگاه، اوالً، بیشـتر فقیهـان عصـر صـفوي و قاجـار بـر نگاه طرا

خواه از مشروطه و نگاشـته شـدن اند. ثانیاً، حمایت علماي مشروطهمبناي دیدگاه اول، سلوك کرده
، دیـدگاه »مشـروعیت حکومـت در عصـر غیبـت«رسایلی در این زمینه، موجب شد تـا در بحـث 

، 1387و رأي اکثریـت بـود (کـدیور، » مـردم«قها مطرح شود، و آن ورود عنصر جدیدي در میان ف
  ).46ـ15، ص1377نژاد، ؛ زرگري126ـ112و  78 ـ 73، 60ـ 58ص

ایراد اساسی دیدگاه مذکور، تفکیک نکردن آن چیزي است که در تحقیق حاضر ذکر شد؛ یعنـی 
عنوان اندیشۀ سلطنت مشروعه آنچه به». الگوي سیاسی«و » اندیشۀ سیاسی ثابت«عدم تفکیک میان 

خواه و نظام دوقطبی بیان شد ـ که بسیاري از فقهاي دورة صفویه و قاجار، از جمله فقهاي مشروعه
ــ » دولـت مشـروطه«عنوان اندیشۀ اند ـ و همچنین آنچه بهو مخالف مشروطه، طبق آن عمل کرده

، الگوي سیاسی فقیهان بوده است، نه اندیشـۀ عنوان دیدگاه جدید فقهاي شیعه ـ ذکر شد، درواقعبه
سیاسی ثابت آنان. شاهد بر این مطلب، وجود مطالب و عبارات متعـددي از فقهـاي هـر دو طیـف 

دهـد. ایـن دیـدگاه همـان (موافق و مخالف مشروطه) است که دیدگاه دیگري از آنان را نشـان می
یت فقیـه عمومیت وال«صر غیبت، یعنی اندیشۀ سیاسی ثابت فقهاي شیعه دربارة حاکم مشروع در ع

  است.» نسبت به امر حکومت
کنـد در پایان، ذکر این نکته الزم است که پیچیده بودن شخصـیت و اندیشـۀ انسـان، اقتضـا می

شـده بـراي تفکیـک ابهام نسبی در چارچوبِ تحلیلِ مباحثِ علوم انسانی، طبیعی باشد. تحلیل ارائه
از ایـن اصـل کلـی نیسـت. بـا ایـن حـال، تطبیـقِ تفصـیلی ایـن  نیز خارج دو نوع اندیشه سیاسی

ها، خواهد بـود چارچوب بر اندیشۀ متفکران سیاسی، موجب وضوح بیشتر بحث و رفع برخی ابهام
، »بررسـی اندیشـه سیاسـی آخونـد مالمحمـدکاظم خراسـانی«(در همین راستا، نگارنده، در رسالۀ 

  ).ه این فقیه برجستۀ شیعی تطبیق داده استیل، بر اندیشصچارچوب مقالۀ حاضر را به تف
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