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عهيش معاصرياسيس فقهدر دولتيهااستعاره

∗ داود فيرحي

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشيار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

)21/12/89: تاريخ تصويب–29/10/89:تاريخ دريافت(

: چكيده

دي از روابط ساختاراي است كه مجموعهي معننيبديتفكر استعار  حوزهكير كه معموالً

و كاربرد دارد ا؛شناخته شده و به كار رودزينگريدي در حوزه استفاده از استعاره. اعتبار شود

و اندياسيسشهي در اندتيو خالقنشي آفريها از روشيكي نشمنداني است اززي مسلمان

سيهاكاربست و فلسفه .اند استفاده كرده،ي ضمناي به طور مصرحياسي استعاره در فقه

و مول«يهااستعاره و محكمه«،»وقف«،»يعبد ن» قضا  ارباباي استعاره شبان، راه، بدن، اجارهزيو

تبييرجوع، از جمله استعاره ها سنيي هستند كه در داشته بسيارتي در اسالم معاصر اهمياسي نظام

ا. شده اندرانياي سال تاكنون وارد قانون اساسصدكياززينيبرخو  نوشته كوششنيدر

ترميخواه س استعارهنياني كرد تنها دو نمونه از مهم شياسيها را در فقه دهكر برجستهعهي معاصر

و نهادهايو اشكال هندس اياسيسي دولت عم؛ينكزي استعاره ها را متماني متناسب وبد استعاره

.و استعاره وقفيمول

::واژگان كليديواژگان كليدي

و مولي، فقه  سياسي، اسالم، شيعه، دولتاستعاره، وقف، عبد

                                                                            Email:   Feirahi@ut.ac.ir 66409595: فاكس*
.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيد



 1390 پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 206

و دست بدست گردانيدن چيزي است .استعاره در لغت به معناي عاريت خواستن

به كمك چيز ديگر است/بيان تا. انديشيدن چيزي و از ادبيات استعاره كاربردهاي متفاوت دارد

مي گيرد بي. سياست را فرا و جنبه و ادبي استعاره تأكيد وبه طور سنتي بر وجه بالغي اني

بر؛شدمبالغه شعري آن برجسته مي چه در انديشه سياسي و چه در معماري وجه«اما اكنون

و اشكال هندسي متناسب» معرفتي استعاره و الهام بخش، براي توليد انديشه به مثابه منبعي غني

مي» دولت«و» خانه«اعم از  يهاكي از روشيبه هر حال، استفاده از استعاره،.شودتوجه

و خالقيآفر و انديشمندان مسلمان نيز از كاربستينش هاي استعارهت در انديشه سياسي است

به طور مصرح يا ضمني استفاده كرده اند و فلسفه سياسي، و مولي«هاي استعاره. در فقه ،»عبد

و محكمه«،»وقف« كهو نيز استعاره اجاره يا ارباب رجوع، از جمله استعاره» قضا هايي هستند

يكبسيارر تبيين نظام سياسي در اسالم معاصر اهميتد و از صد سال تاكنون وارد داشته

كه دارد،در اين نوشته. قانون اساسي ايران شده اند  كوشش خواهيم كرد به دليل محدوديتي

و اشكالكرها را در فقه سياسي معاصر شيعه برجسته مهم ترين اين استعارهتنها دو نمونه از ده

د و نهادهاي سياسي متناسب اين استعارههندسي آن. نيمكها را متمايز ولت برداشت نگارنده

كه چنين ماكت و سازمان عمومي دولت اسالمي، كمكسازياست يهايي از انديشه حاكميت

و سازمان اداري دولت در جمهوري مؤثر بر انتخاب سياست هاي استراتژيك مديريت عمومي

ور. اسالمي ايران خواهد بود م ابطه انديشه سياسي ي توان در سه دسته طبقه بندياستعاره را

:كرد

ميايهنگام:)tangible Metaphor( استعاره محسوس- كه منشا آغازيجاد ن خلقي شود

هاازينديشه حاكميت بعضا و( باشديا ماديي بصريويژگي مثل نظام سياسي به مثابه دهكده

به مثابه وقف ). دهكده

ن- ميپديهنگام:)Intangible Metaphor( امحسوساستعاره ني آيد كه سرچشمه نخستيد

ايخلق انديشه حاكميت، نوع در كييده، حالت انساني مفهوم، ويا مثل آزادي، واليت،(ژهيفيتي

.باشد)ا فرهنگ ديني خاصيمالكيت، سنت 

ا:)Combined Metaphor(بيياستعاره ترك- هرياستعاره اي است كه شامل  دو سرمنشان

ا. توامان استياگونهبه ويدر  آشكاريزي است براي مادي دستاو–يژگي بصرين استعاره

ويك ها،شدن برتري و نهادهاي دولتيخصوص فيات وهب.ات قالب حاكميت عنوان مثال دولت

و و قاضي هر دو نهاد هايي هستند با تناسبات خاص ع محكمه، يا حاكم كيدر فياتيين حال از

و به محكمه يا استعاره قضاوت در تحليل. بهره دارنديسازمانده چون نظم اما تشبيه دولت

مي  و قابل درك و خصوصيات نهاد دولت را بيشتر ملموس .ندكماهيت دولت، كيفيات
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م به پذ"زانيدر استعاره محسوس، توان بالقوه استعاره وابسته يهاويژگي"ر بودنيكشف

چيجدنشياما، آفر. استيبصر بيد همواره بايد  موضوعي ظاهريهاش از شباهتيزي

م. استعاره داشته باشد دريبه همين دليل، به وضوح ديتوان كه ن،يترريافتيافت

عيفرساترطاقت و در ن موضوعيا. بي استين نوع استعاره، استعاره هاي تركين حال كاراترين

و شيژه هنگاميبه كه اثر خلق عيده، ضمن قطع ارتباط با خاطرات بصر صادق است نييو

آنكرادين آن را حفظيبنيهاويژگيسرمنشاء استعاره، و در عين حال،  را ارتقاءهاويژگيده

درهاويژگيچنين. بخشد  محققو انديشمند معاصر شيعه، شهيد صدردوفقه سياسي يي را

هاو نائيني جستجو و حضور اين استعاره نرا تأثير . ظام سياسي كشور برجسته خواهيم كرددر

بنيبه طور كلي، ظاهر يادي بودن امر سياسي، برايو ملموس تر بودن استعاره در برابر

و بسيح از استعاره، تحت هر شرايصح استفاده مناسب . استيار مهم واساسيط خال قانه

و اجراي :ي عمده داردتحليل استعاري دولت در انديشه اسالمي معاصر دو كاربرد علمي

 اهداف طراحي دولت؛/دستيابي به هدف)لفا

ها/هااستفاده از توان اين طراحي)ب .ي دولت براي ارزيابي وضع موجودطرح

مي كند. هدف نخست، البته هدفي نظري است . اما مقدمات الزم براي هدف دوم را دنبال

و بويژه نوع اول بيشتر تمرك به اين اهداف دوگانه .ز خواهيم داشتدر اين نوشته

ياسيس فقهو استعاره
و اين دانش نيز، همانند بسيارييحضور استعاره در فقه امر ها تازه نيست ي ديگر، دانش

به عنوان موضوع مستقل، تاكنون مورد» وجوه استعاري فقه«اما. ها است آكنده از استعاره

و پژوهش جدي قرار نگرفته است و دسته بندي نشده اند شناسايي» استعارات فقهي«. پرسش

و و تحليل واقع شدهو نقش كارويژه آنها در فرايند استنباط حكم شرعي كمتر مورد ارزيابي

و. است و از عبادات تا معامالت استعاره از جهات مختلف در مباحث فقهي حضور دارد

مختلف فقه را هاي توان حوزهاين مقاله با آگاهي از اين كه نمي. گيرداحكام سياسي را فرا مي

و تأكيد دارد كه تحليل استعاري براي  به مسائلي توجه كامالً مستقل از يكديگر بررسي كرد،

نه فقط به خاطر فهم نظريه. ده استكرفقه سياسي معاصر طرح  -هاي فقهيتحليل استعاري

به لحاظ پرتو به توضيحيسياسي معاصر، بلكه و كه بر طراحي نظام سياسي دارد  تازه

مي كند، اهميت دارد راسي يا نظام اداري مالزم با اين نظريه ها نيزبروك .كمك

كهين معنيبديتفكر استعار از است كي روابط ساختاري كه معموالً در مجموعه اي

ا،حوزه و كاربرد دارد در حوزه نيدي شناخته شده و به كار روديگر يبرا.ز اعتبار شود

دوي استعاريونديپيبرقرار خص بين پاصهيچيز، و روابط از حوزه ه به حوزه هدفيها



 1390 پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 208

م و وضوح حوزهيوي مشخصاتي داراياستعارات علم. ابدييانطباق ژه از جمله نظام مند بودن

مي متمايد كه آنها را از استعارات ادبهستنهيپا ازيهمچن. سازديز ن، استعارات با استفاده

تغيفرا مييندهايي موجب در حوزه فقه سياسي، تحليل استعاري.ندشوير دانش در حوزه هدف

مي چرخد؛ و محور و بر همان مدار  بر پايه چهار پرسش اساسي استوار است

به-در يك نظريه فقهي)Government( حكومت) الف  سياسي شبيه چيست؟ نهاد حكومت

و روابط ساختاري نزديك به كدام نهاد در فقه حقوق خصوصي در سنت/ لحاظ ساختار

 لماني است؟مس

چه تصوري از او) Governor( حاكم)ب و به سان كيست در ذهن در چنين نظريه اي

 نظريه پرداز نقش بسته است؟

و» هدف«و» پايه«چه نسبتي بين مختصات هندسي دو چيز؛ يعني)ج  از حيث ساختار

م كاركرد وجود دارد؟ و چگونه مي توان از اين وجوه شترك در مشتركات اين دو حوزه كدامند

 ترسيم هندسه دولت الهام گرفت؟

و-در نظريه فقهي» تصور دولت«چه نسبتي بين)د از» ذهنيت كاربران« سياسي اعم

و مجريان از يك سو و افكار عمومي جامعه از سوي ديگر وجود دارد؟؛قانونگذاران، ناظران

و وجهي شناختي دارد به دو پرسش اول، پاسخي نظري است د. پاسخ ر اين دو تحقيق

و توسعه مفهومي آن در فقه سياسي مي انجامد به شفاف سازي نظريه دولت دو. پرسش، اما

و به مهندسي و مكان است پرسش اخير ناظر و؛اجراي دولت در زمان  رابطه بين سازه، محيط

و نيازهاي زيست فرهنگي را مي و بروكراسي يا نظام اداري مناسب را توصيه، اجرا  سنجد

ميطبه در.ندكور مداوم پشتيباني و اثبات موضوع تحليل استعاري مناقشه باب ادله نفي

و افتادن در صف  و بدين سان در صدد اتخاذ موضع و حكومت در دوره غيبت نيست واليت

و مخالفان واليت سياسي فقيهان نيز ني مسئله اصلي در تحليل استعاري تعيين اين.ستموافقان

كه  و نقلي واليت فقهاء، نظريه هاي سياسي معاصر نكته اساسي است قطع نظر از ادله عقلي

و/چه تصوري از دولت مي كنند و چگونه نهادهايي براي آن در ذهن تصوير حكومت دارند؟

م به هر حال، در اجرا مد نظر دارند؟ اييبه نسبت انتزاعي سازد تا موضوعياستعاره ما را قادر

تريرا بر حسب امر) دولت در اينجا؛( فاقد ساخت ا دست كم ساخت مندتر مثلي ملموس

و شايع است»قضاوت«يا»وقف« و اجرا فهم،؛كه در ادبيات فقهي رايج فرايند. كنيم طراحي

:اين نوع از شناخت يا ادراك استعاري چنين است

و ثانوي استوار است؛ هر چند اين دو،) الف حكم يا قضيه استعاري بر دو موضوع مبنا

به هم دارندهايژگيو . مفهومي پيچيده تر داردي اما موضوع دوم شبكه؛ي مشترك يا نزديك
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و تصديق موضوع اوليه)ب و/تصور مبدأ موجب مي شود كه مجتهد برخي از وجوه

و تصوير/صفات موضوع ثانويه به آساني ادراك .ندكمقصد را

ب)ج و بساطت شبكه مفهومي در موضوع نخست، الهام خش مجتهد در تصوير سادگي

مي شود يكي براي ديگري نفوذ داده و برخي مختصات مفهومي . جوانب موضوع دوم شده

از نظريه هاپرداز ممكن است بعضي وهدكري موضوع اوليه را بر جسته ويژگي و با تعديل

و احكامي را براي موضوع دوم و حمل) مثل حكومت در اين مقاله( تقويت آنها، ابعاد تدارك

.)5-4،صص1376اژه اي،( مايدن

و خالقيت است؛از اين حيث، استعاره صرف تشبيه نيست . بلكه حاوي نوعي انتزاع

بدخالق كه تركين معنيبودن استعاره و ادراكبي است به وجودييهاها  را در فقه سياسي

پيم و آنايش از آن وجود نداشتهيآورد نوظهور است ي. توجه نشده استبه ازبه تعبير كي

مي؛نويسندگان شود در عين حال در تغيير رابطه بين اشياء، افراد آنچه كه از طريق استعاره خلق

:همو مي نويسد.و نهاد ها مؤثر است

م« كه بعضيخواهم ادعا نمايمن همچنان تي از واقعييهاها ما را بر ادراك جنبه استعارهيم

م جريقادر ايكند كه سهجاديان استعاره خود در ميآنها ا. باشديم دين نكته نباياما شما از

هميد اگر بپذيتعجب كن همي،»ف استيك توصيجهان تحت«شهيريد كه جهان شهيعني جهان

كه از نظرگاه خاصيجهان م استعارهيبعض. استده شدهيدي است چنيها راين نظرگاهيتوانند

.M(»د آورنديپد Black, 1977, pp. 431-57(.

نكتيا كه نظرن سيه پردازيه مهم است  دولتي با معماريزي منطقياسي تماي دولت در فقه

و معمار دولتي ندارد كه نظريضرورت. دارد به رغم تما؛كي باشديه پرداز اي اما دين دو، توليز

و معمارينظر و در موقعيباي منطقي دولت ارتباطيه . قرار مي گيرنديت تعامليكديگر دارند

مميبد و مهندسيه، براي از استعاره مكنون در نظريكن است آگاهن سان،  دولتي طراحان

و امكانكتي فراهميخالق سوي بگشايند و از يت عملي در مهندسي از محدوديآگاه گر،يديد

جديهادولت نيز پرسش پيي رويد و نظري نظريش به.ه پرداز قرار دهديه  استعارهدودر زير

ميمهم دولت در فقه سياسي معا و آنگاه به لوازم اين صر اشاره  گانه در معماري دولتدوكنيم

كه همه اين استعاره.خواهيم پرداخت به حوزه فقه خصوصي هستند  ها البته مربوط

از اين استعاره1.بخش در حوزه فقه سياسي دارنداي الهامكارويژه ها تصاويري از بيرون،

مي كنندحدر» ديگري«و»من«زندگي، از رابطه  و سياسي ايجاد .وزه خصوصي

، استعاره.1 در انديشه فقهي نزديك نيست تا سخن) analogy( يا تمثيل هرگز به مفهوم قياس) metaphor(در اين نوشته

د  و بطالن آن و صحت بايد همـواره.استعاره بيشتر در ناخود آگاه دانايي حضور دارد.ر ادبيات فقهي بوده باشداز حكم قياسي

ب  هاي ميان دو چيـز را ها فقط شباهت نيست؛ زيرا استعارهلكامي كارگيري استعاره ها دانشه در نظر داشت كه دانش حاصل از
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ياسيسهينظرو»يبندگ/يبردگ«استعاره) الف
كه استعاره مي نمايد از جمله مهم ترين استعاره ها در فهم دستگاه» بردگي/بندگي«چنين

و فقه سياسي است و تشبيه رابطه. عمومي فقه و خداوند«مفاد استعاره بندگي، تمثيل به» انسان

و«رابطه و يكسان انگاري استعاري بين احكام» موليبرده انسان«در عرف تاريخي جوامع،

در دو تصوير» عبد«شايد مهم ترين وجه اين استعاره در مفهوم.است» انسان برده«و» پرستنده

و معبود« و مولي«و» عبد با/بدين ترتيب، بنده.نهفته است» عبد انسان آزاد پرستنده خداوند

همساني استعاري. هايي يافته استع خود از حيث احكام زندگاني يكسانيبردة مملوك هم نو

اهللا«و» عبيد الناس« و فقه سياسي؛» عباد و اهللا موالهم الحق« در فقه ،زانيالم،ييطباطبا(»الناس عبيد

.)39ص،6ج

بندگي در دين شناسي اسالمي را بيشتر/ عالمه طباطبايي حضور قدرتمند استعارة بردگي

و خداوند معنايي تحليلي. داده استنشان  به نظر وي، بندگي اعتبار شده در نسبت بين انسان

و اصل اعتبار نخست در كه از بردگي اعتباري عقالء در جامعه انساني اخذ شده است است

مي افزايد.)341ص همان،( اعتبار دوم نهفته است بي ترديد، اعتبار بندگي براي خداوند«:عالمه

كه از تحليل معناي بندگيسبحان امر به تحليل است در جوامع بشري اخذ) بردگي(ي مأخوذ

و آنگاه خصوصيات. شده است بنا براين، ابتدا بايد بردگي اصلي در ميان بشر را تحليل كرده

ها بودند كه جوامع بشري، افرادي از انساندر. زايد بر اصل را در بندگي خداوند جستجو نمود

كه نفس آنان چنين نامي به آنان اطالق نميو.ه مي شدندخواند) برده( عبد به اين دليل شد جز

دل. داشت در مالكيت ديگري قرار و كه به صاحب برده اجازه مي داد به اراده چنان مالكيتي

به معناي سلب استقالل. خواه خود هر گونه تصرفي در او داشته باشد و چنين تصرفي، البته

به طور مط كه.لق بوداراده برده تأمل در معني فوق از بردگي موجب اين حكم مي شود

و شعوري- انسان به معني حقيقي-و اگر خواستي بگو؛ هر صاحب اراده  بنده خداوند سبحان

هيچ.خداي سبحان، مالك هر چيز است به معناي حقيقي واژه مالكيت. است] بردگي[ بندگي

و زندگي همه دست چيزي از جانب خود يا غير خود مالكيت ندارد و مرگ و زيان و سود

و اطاعت... خدا است كه منشاء وجوب انقياد و مالكيت واقعي است و همين سلطه حقيقي

هاي گوناگون اكتفا به كسب معرفت از طريق استعاره،ابراينبن. دهندند؛ ولي در مورد تفاوت آنها چيزي ارائه نميكن آشكار مي

مي محدود در مورد پديدهيشناخت و سياست، محـدوديتهر. دهد ها به ما هـاي يك از استعاره هاي ارائه شده در مورد دولت

مييها، هر استعاره، شناخت به موجب اين محدوديت.ويژه خود را دارند  كـه هـيچ د؛ به طوريده محدود در مورد دولت ارائه

و دانش كافي در مورد دولت باشد تواند ارائه اي به تنهايي نمي استعاره بدين سان، استعاره شمشير دولب اسـت. دهنده شناخت

و محدوديت هاي كاربرد استعاره هشيار بود .و در حوزه انديشه شناسي سياسي الزم است نسبت به امكانات
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به اراده تشريعي خداوند استانسان كه. ها نسبت و قوانين شرعي مجموعه اي از شريعت ها

و سعادت دو جهان او مقرر شده است .)341- 339صص،6جن،الميزا(»به هدف اصالح امور بشر

تاريخي در فهم) بردگي( اما حضور قدرتمند استعاره بندگي؛چند طوالني است فقره باال هر

و و الجرم، نسبت فرد و خداوند مي رابطه انسان توضيح.ندكاحكام شريعت را آشكارتر

نه در اصل  و عباداهللا،  عبوديتعالمه ناظر به اين نكتة اساسي است كه وجه تمايز عبيدالناس

،) بردگي=بندگي( نه در ماهيت بندگي بلكه در مراتب بندگي و و محدوديت آن است .گستره

و عبوديت خداوند، به حوزه معنايي پرستندگي در دين تسري حوزه معنايي بردگي بشري

كه عبارت ازاشناسي اسالمي معموال به وساطت حوزه تحليلي ويژه رخ داده است :ست

تش« و هستياستنتاج عبوديت و مالكيت تكويني خداوند بر انسان از.»ريعي انسان از خالقيت

و مالك مطلق است كه خداوند خالق با؛ آن روي به اقتضاي نسبت استعاري بندگي بشري

كه مخلوق او است، بنده  همان،( مطلق خداوند تلقي شده است) برده( بندگي خداوند، انسان نيز

.)341ص

و مملوكي بين اشاره كرديم كه مفهوم بر دگي تاريخي بيان كننده رابطه اعتباري مالك

و در مقابل،/در اين نسبت، انساني برده. انساني با انسان ديگر است عبد خوانده مي شود

بدين سان، اعتبار مالكيت يكي از اسباب واليت در فقه. مولي مي نامند/ ديگر را مالكيانسان

مي شود ازدر» اسباب واليت«. اسالمي تلقي و)1: فقه شيعه، چهار چيز است كه عبارتند پدر

حل(حكم/سلطنت)4و؛وصيت)3؛ملك)2؛پدر بزرگي اما اهل.)7،ص2 األذهان،ج،ارشاديعالمه

:اندسنت، عالوه بر اسباب چهارگانه در فقه شيعه، دو چيز ديگر را نيز از اسباب واليت شمرده

ب)2و؛)عصوبه( خويشاوندي)1 ج(]عتق[ ردهآزادسازي ص2عالمه حلي، تذكرة الفقهاء، ،586(.

دردر)ق1281( شيخ مرتضي انصاريبه عنوان مثال، توضيح واليت مولي بر برده

مي افزايد و«:خصوص ازدواج ) رقيت(بردگي ... مالكيت از جمله اسباب واليت اجباري است

م. سبب مستقل در سلب اختيار برده است وجب تسلط مردم بر اموالشان از آن روي كه مالكيت

به تصرف هيچ چيزي نمي باشد كه قادر و برده مملوكي است و انكاح ... است، امتناع از نكاح

به آن نمي باشد كه برده قادر خيش(»و ظاهراً در اين باره خالفي وجود ندارد. چيزي است

ص كتاب النكاح،يانصار ،129(.

به فقرات باال، صرفاً دربه هر حال، اشاره و واليت  بدين لحاظ است كه نسبت ملكيت

و حكومت از سوي ديگر برجسته و نسبت واليت چنانكه گذشت،.دشوبرده از يك سوي

و سلطنت و/ملك حكومت از جمله اسباب واليت اجباري در فقه اسالمي تلقي شده است

ن و واليت اشي از جستجوي پيوندهاي استعاري بين اين دو؛ يعني واليت ناشي از ملك

«و» برده در حوزه خصوصي« هاي مفهومي بينلغزش. سلطنت چندان دشوار نمي نمايد
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از» فرمانبردار در حوزه سياسي -1150( ميرزاي قمي» ارشاد نامة«به خوبي در پاره زير

مي شود)ق1231 :، مجتهد پر آوازة عصر قاجار ديده

نو« كه آفريدگار عالم بني و ماده خلقت به نظر اعتبار بايد نگريست ع آدم را قاطبة از نر

به.بدون تفاوت... كرده و در روي زمين شبيه و بعد از آن يكي را تاج سروري بر سر نهاده

و بر تخت  آتيناه ملكاً عظيماً[ جانشين از براي خود قرار داده او را مالك رقاب بندگان كرده

در)]53/نساء( و خواري و ديگري را ريسمان مذلّت و بنده ساير بندگان نشانده گردن نهاده

و در شأن او  ال يقدر علي شيئٍ[كرده كه با اين)]85/نحل(عبداً مملوكاً نه اين را شايد خوانده،

كه در مقام كفران  و نه آن را سزد به ناشكري دراز كند و زبان مهانت سر از كمند اطاعت پيچد

به اسيران زير دست خود كند و ظلمي ص1348، قمي(»نعمت تعدي ،377(.

و بدين سان، حضور قدرتمند استعاره بردگي به برده، و فرمان بردار به مالك تمثيل پادشاه

مي شود كه گويي مفهوم اعتباريبه گونه. در تحليل سياسي ميرزاي قمي به روشني ديده اي

.ده استكرتدارك»ملك«ملك در حوزه خصوصي مبنايي استعاري براي فهم 

و ستايش قبالً اشاره به كل حوزه عبادت  كرديم كه استعاره بردگي فراتر از حوزه سياست

 يلهوسب؛ ستايش پروردگار)ق1412( به تعبير عالمه طباطبايي. خداوند نيز سرايت كرده است

پروردگار)برده(انسان، چونان رابطه اي تلقي مي شود كه انسان خويشتن را در مقام مملوك

ا( قرار مي دهد كه عالمه.)24ص،1ج لميزان،طباطبايي، چنين درك استعاري حاكي از آن است

و با چنين مالحظاتي،عباداهللا  مي كند و بردگي را داراي ماهيت واحدي فرض طباطبايي بندگي

به موالي خود و خدايگان برده(و عبيدالناس را از حيث تكاليف نسبت . يكسان مي داند) خدا

كه در تفاوت تنها تفاوت انسان نسبت به خداون نه در ماهيت بندگي به مولي، و برده نسبت د

و تقييد ديگري است يكي و اطالق و ضعف بندگي، در اين هم سنجي، انسان.درجه شدت

 بلكه فقط افعال؛ اما برده در مقابل مالك خود چنين نيست؛در مقابل خداوند بنده مطلق است

كه در مالكيت مولي قرار دارد مي نويسد.اختياري اوست : عالمه طباطبايي

و بردگان، مختص چيزهايي است كه قابليت تملك دارد« و.و بندگي در رابطه با خدايگان

و ناظر به شئون هستي برده است؛ نظير فرزند كسي بودن يا چه كه تملك ناپذير است اما آن

و مالكيت برده دار  و وضعيت طبيعي برده، خارج از قلمرو بردگي و قواره لكن. استقد

و اختياري بشر را فرا مالكيت خداوند نسبت به انسان ها چنين نيست، بلكه تمام ابعاد وجودي

نه اوصاف اضطراري آنها مالكيت پذير.مي گيرد و كه فقط افعال اختياري بر خالف بردگان

و غير قابل تفكيك است و.است، مالكيت خداوند بر انسان مطلق بدين سان، نسبت انسان

و خدا و انسان نيز بنده محض و منحصر است وند حصري دوسويه دارد؛ خداوند مالك محض

.)25همان،ص(»مطلق
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و:دكرديدگاه عالمه را مي توان در دو نكته اساسي خالصه  نخست اين كه نسبت مالك

و عباداهللا از حيث ماهيت يكسان است؛ ثانياً، تفاوت عبوديت انسان مملوك در عبيدالناس

به  و ضعف، اطالق نسبت به بشر هم نوع خود، صرفاً به اعتبار درجه، شدت و نسبت خداوند

از.و تقييد است كه حق اطاعت از خداوند فراتر از حق اطاعت به همين لحاظ است درست

مي نمايد -1350( هاي سيد محمدباقر صدرنظير همين تحليل در انديشه.بشر مالك برده

ب)ق1400 و اصولي به نظر.ده استكرفراهم» حق الطاعه«راي نظريه مبنايي كالمي كه چيزي

» اصالت احتياط«به سمت» اصالت الحظر«انسان مسلمان را همسو با مبناي قديمي شهيد صدر،

كه اين نوع از دستگاه فقه سياسي سر انجام مي شود و موجب و» مالك ترخيص«سوق داده

.) 1385نظريه حق الطاعة، اسالمي،(دفروشهب» مالك تكليف«آزادي منتج از آن را به

و بندگي صدر در طرح نظريه خود اصرار بر تفكيك بين دو مفهوم بندگي بين مردم

 اما. عطف بر حمايت از انديشه حق الطاعه مي داندايو همين تمايز را نقطه. خداوند دارد

عال؛تفكيك او، چنانكه خواهد آمد، تمايز ماهوي نيست مه طباطبايي، تمايز بلكه درست همانند

و تقييد است و ضعف يا اطالق بدين سان، تمام تالش صدر. به لحاظ تشكيك در شدت

: كالمي استاي فقهي بر بنياد تفسيري از عقيده- اصوليايتدارك نظريه

از اكنون،« كه ثابت است يا نه؟ و اين ناگزير بايد روشن شود كه بحث در اصل مولويت

حق.وظايف علم كالم است  اما بحث اصولي منحصر در بيان گستره يا محدوديت دائره

كه. پس از فراغت از اثبات مولويت براي خداوند سبحان است- مولويت و از همين جا است

مي خورد و نادرستي قاعده قبح عقاب بال بيان با فراخي يا تنگي دايره مولويت گره . درستي .

كه دايرة حق الطاعه وسيع است، قاعده برائت عقلي از اساس] اوندخد[پس اگر گفته شود

و در غير اين صورت، چاره مي شود و(»اي جز التزام بدان نخواهد بودويران صدر، قاعدة الضرر

.)38ص الضرار،

و مولويت بشر تمايز شهيد صدر در امتداد سخن خود تالش مي كند بين مولويت خداوند

شد( افكند كه در قبل اشاره را). تمايز، تمايز ماهوي نيست اين؛و چنان وي مولويت خداوند

را» مولويت حقيقي« و آنگاه» مولويت عرفي«و مولويت ديگران اي«مي نامد تعيين» مالزمه

مي كند؛ و حق الطاعة ايجاد يعني دايره مولويت را با دايره حق الطاعه كننده بين مولويت

واليكسان مي و و تقارني بين واليت تكويني ميگيرد به نظر شهيد.ندكيت تشريعي ايجاد

و عقل حق الطاعة را به مالك: صدر، مولويت عبارت است از شكر خاص چونيحق الطاعة

تر.خالقيت يا مالكيت درك مي كندو منعم حق الطاعة مراتبي دارد كه هر چه مالك قوي

وس ....باشد، حق الطاعة وسعت بيشتر خواهد داشت نه تنها گاهي منعم بودن چنان كه يع است

و ظني نيز حق الطاعه ثابت مي . شوددر خصوص تكاليف معلوم، بلكه حتي در تكاليف محتمل
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كه گستره مولويت خداوند را انكار كرده باشد ف( به تعبير صدر، كسي نيست  علميصدر، دروس

.)37صة،ياالصول ،الحلقة الثان

و خالقيت خداوندبه نظر صدر مولويت خداوند فراتر از شكر منعم، به مالك مالكيت

كه اراده  و درست به همين دليل است و سيادت تكويني است به سلطه و بدين سان ناظر است

و چنين مولويتي البته قابل جعل نبوده تشريعي خدا ديوار به ديوار اراده تكويني او امتداد دارد

با تكيه.)29،ص4ث في علم األصول،جبحو صدر،(و بلكه ادراك مالكيت خداوند چونان امر واقع است

كه صدر در پاسخ به اين پرسش كه آيا  خداوند فقط» حق الطاعه«بر چنين تحليلي است

به شق  و يا حتي تكاليف محتمل را نيز شامل است؟ با قاطعيت به تكاليف معلوم است محدود

و فراگيرترين اصل«:)39صدر، الضرر،ص( دوم، يعني اشتغال ذمه در باب تكاليف محتمل نظر دارد

كه عقل- بر مبناي مسلك حق الطاعة–عملي و اين همان اصلي است  اصالت اشتغال است،

كه. بدان حكم مي كند و اذني: مفاد اين اصل چنين است كه وجودش احتمال دارد هر تكليفي

به ترك آن ثابت نشده است، تكليف منجز مي/ از شارع به عهده مكلف و و.دباشمحتوم است،

و مالك اين برداشت نيز همان كه حتي تكليف» حق الطاعة مولي«مرجع و است هاي ظنّي

است] بر مسلك حق الطاعة[و اين اصل مستند عام براي فقيه. احتمالي رانيز شامل مي گردد

.)35و34صص،2ج،األصول علمفي صدر، دروس(»كه جز در برخي حاالت ويژه قابل رفع نخواهد بود

و نتايج فقهيچ نان كه در قبل نيز اشاره كرديم، تمام انديشه شهيد صدر در باب حق الطاعه

و احكام تشريعي خداوند سياسي آن، بر مالزمه– اي استوار است كه بين مولويت تكويني

و برقرار مي كند و تميز بين مولويت. تصور كه نظر مشهور بر انفكاك مي دهد خود او توضيح

و تنج انديشه مشهور، همانند. احكام تشريعي خداي سبحان است) قطعي بودن(يزخداوند

مي داند و مسلم و رابطه اي توليدي؛صدر، مولويت خداوند را مفروض  اما بي آن كه مالزمه

و تشريع ايجاد بهكبين تكوين و مشروط و وصول«ند، تنجيز حكم تشريعي را منوط » بيان

و در صورت ترديد در بيامي به برائت داند به اقتضاي قاعده قبح عقاب بالبيان، حكم ن تكليف،

مي كند و توسعه- دستگاهي كه نتيجه فقهي.و نفي تكليف مالك« سياسي آن اولويت عقلي

به» ترخيص و.است» زندگي مسلماني«در» مالك تكليف«نسبت درست بر خالف صدر

كه مدعي ثبوت مولويت» حظر«مبناي قديمي  و در نتيجه تكليف در موارد در ادبيات شيعه

به احتياط در حوزه هاي اين چنين است و حكم .مظنون

به سمت توسعه حقوق فرد مسلمان در كه مشهور رخَص«در حالي ميل دارد، شهيد» حوزه

به تعبير خود  و كه حوزه هاي مظنون به» مناطق فراغ تشريعي« صدر، الجرم، مجبور است را

كه اقتدارگرايي ديني.ندك شرعي پر گونه اي با احكام مولوي و اين دقيقاً همان چيزي است
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و چنين سازمان اقتدارگرانه را رنگ شرعي بپاشد  صدر، بويژه در حوزة امر سياسي را تقويت

.)31-29صص،4ج صدر، بحوث،(

 گسترده در حوزه زندگي مسلماني در دورهياصالت احتياط منتج از حق الطاعه، نتايج

سه نكته عمده براي هر انسان مسلمان.غيبت دارد و خداوند،  طبق اين برداشت از رابطه انسان

كهنخست:كنداهميت پيدا مي دايره زندگي بشر فراخ تر از دايره احكام قطعي شرعي اين

و بدين و منطقه فراغ تشريعي است به دو حوزه واجد حكم شرعي سان، زندگي مسلماني

و  كهدومتقسيم مي شود؛ و طبعاً قلمرو رخصتها، بلكه اين نه حوزه برائت  منطقه فراغ تشريعي

و بنابراين، قلمرو احتياط است و جعل. حوزه احكام احتمالي بدين لحاظ، هرگونه تشريع

و باألخره نكته  مي نمايد؛ قانون در اين حوزه ها، بدون تدارك وجه شرعي، قطعاً نامشروع

درسوم كه اقتضاي دولت مدرن  كشورهاي اسالمي، جعل قانون در همين حوزه اين است

و به اصطالح صدر، كه جنس اين نوع قوانين. است»منطقة الفراغ«مباحات اصلي طبيعي است

و مكان است به اعتبار زمان و تبدل آنها .البته تغيير

و قانونگذاري«احتياط شهيد صدر كه راه و قراردادها» مشروعيت قانون از مجراي حقوق

مي بندددر حوز كه؛ه عمومي را مي دهد » مشروعيت قانون مدرن«ال جرم او را به سمتي سوق

و و توافق همگاني مسلمانان بلكه از طريق واليت شرعي اولي االمر نه از طريق انتخابات را

و تنها. حاكم شرعي تدارك نمايد بدين سان، واليت حاكم شرعي در دوره غيبت حد فاصل

ميينيرو و محركه تلقي و متحرك؛ يعني احكام ثابت شريعت كه موجب پيوند ثابت  شود

به حوزه قوانين موضوعه.دشومي) قوانين موضوعه(احكام متغير كه شريعت را تا نظر صدر

مي پاشدنيز مي و بر كل دولت مدرن از اين طريق رنگ شريعت : چنين است،كشاند

اه« و نه تنها دليل بر نقصان شريعت مال احكام برخي رويدادهاي نوپيدا منطقة الفراغ

و مواجهه با عصرهاي مختلف است1نيست، زيرا. بلكه نشانگر قدرت شريعت در انطباق

و اهمال رها نكرده است، بلكه براي چنين منطقه اي شريعت منطقة الفراغ را از باب نقصان

بر حسب موقعيت،) تشريع ثانوي( احكام مختص آن را دارد تا با اعطاي صالحيت قانونگذاري

و خاص آن را ببخشد و دليل اعطاي .... به هركدام از رويدادهاي نو پيدا صفت تشريع اصيل

و اختيار جعل قانون به ولي امر، براي پركردن منطقه فراغ، نص قرآني ا ايهايچنين صالحيت
و اولي االمر منكم و اطيعوا الرسول .است)59/نساء( الذين آمنوا اطيعوا اهللا

كه گسترة صالحيتةحدود منطقو نص هاي اولي االمر است، الفراغي بر اساس همين

ا نص.ستقرآني، هر فعل مباح تشريعي است كه بنا به طبيعتش مباح كه پس، هر چيزي

 
و يا حكم احتمالي ظني، زيرا طبق مبناي شهيد صدر هر واقعه.1 و معلوم اي حتماً بايد حكمي داشت باشد، خواه حكم قطعي

و نه برائت  .اصل بر اشتغال ذمه مكلف است
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به منع يا امر و حرمتش نيست، ولي امر حق جعل حكم ثانوي داير ) وجوب(شرعي بر وجوب

به طبيعت خود مباح است، منع كند، چنين] حاكم[=بدين سان، هر گاه امام. دارد كه بنا فعلي را

مي گردد و اگر امر كند، واجب مي شود كه تحريمش- مانند ربا-و اما افعالي. فعلي حرام

كه فعلي كه وجوب. دارد دليل شرعي دارد، خارج از صالحيت امر ولي امر قرار همچنان

من- شرعي دارد زيرا اطاعت اولي االمر.ع آن نخواهد بود مثل نفقه همسر، ولي امر قادر به

و احكام عامه شريعت تعارض نداشته باشد كه با اطاعت خداوند .مفروض به حدودي است

صص(»تشكيل دهنده منطقة الفراغ هستند] تمام مباحات بالطبع[ بدين سان، -689صدر، اقتصادنا،

691(.

ر ا در دغدغه تدارك مشروعيت عبارت باال طوالني است، اما تمام انديشه شهيد صدر

و منطقة الفراغ نشان مي به قوانين موضوعه دولت از طريق اختيارات اولي االمر راه.دهدنسبت

به تجهيز سازماني اقتدارگرايانه از  و الجرم، مي انجامد به اقتدار واليي اولي األمر حل صدر

مي شود از مراجع تقليد)ق1357 ولدمت( آيت اهللا سيد كاظم حسيني حائري. دولت ديني منتهي

و شاگرد ممتاز صدر، وجوه اقتدار گراي چنين انديشه اي را توضيح داده است با. عراق حائري

كه» نقص ذاتي اجتماع«تكيه بر  و اين نكته پر كردن]اولي االمر[غرض از واليت« از يك سوي

:دسوينمي» نقص مولّي عليه است

 يك اجتماعى مركب شده باشد از افرادى كه فرض كنيد. اجتماع هميشه نقص دارد«

و اجتماع البته فرق است. اش نابغه است همه يا دليلش اين. بين فرد كه فرد اگر مجنون، سفيه

و مى. نباشد اين فرد نقصى ندارد... يتيم فهميم ما از ظاهر عرفى داللت دليل واليت غيرمعصوم

كر) معصوم را كار نداريم( واليت چيزى شبيه. عليه است دن نقص مولىكه غرض از واليت پر

و مملوك نيست عليه جزء ناقصين نيست؛ نه سفيه اگر فرض كنيم كه مولى. مالكيت مالك

و نه سايرين، نقصى ندارد تا ولى بيايد نقص نه يتيم و نه مجنون اما همين. اش را پر كند است،

كه فرض ا كل افرادش از نوابغ روزگار فرد را اگر شما بگذاريد در ميان اجتماع، اجتماعى

كه هيچ نقصى در آن نباشد، در عين حال اين اجتماع بما هو اجتماع تا يك ولى باشد؛جورى

و ظالم خواه. تواند خودش را اداره كند نداشته باشد نمى ناخواه در اجتماع اختالف، تضارب آرا

كه همه افرادش از نوابغ روزگا.و مظلوم وجود دارد و بدون نقصاين اجتماعى اند، اما عنوانر

كه رويش مى و بدون ولى نمى اجتماع زيرا اختالف. تواند قوام داشته باشد آيد نقص ذاتى دارد

و چاره و تضارب آرا، طبيعى است و مظلوم .)15-9،صص 1377،يحائر(»اى نداريم آرا، وجود ظالم

به عنوان فرد ممكن است نقصي نداشته باشند  اما اجتماع؛به نظر حائري، افراد جامعه

و نمي تا خالصه نشود اجتماع بما هو اجتماع« بنابراين،. تواند خودش را اداره كندناقص است

مي آيد اين نقص.... كه امور آن را اداره كند، نمي تواند خودش را اداره كنديدر حاكم اهولي
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مي.»پر كندرا انتخابات كالً مشروعيت«:كندبا تكيه بر چنين استنباطي است كه حائري تأكيد

مي گيرد و دليلي بر آن نداريم خود را از ولي فقيه اهللا.»و الّا اصالً مشروعيت ندارد آيت

و در توضيح  مي دهد و قانون گذاري نيز سرايت حائري همين نگاه خود را به ماهيت قانون

:مال مي افزايداين اج

اگر. امر او هم نافذ است. يعنى ولى فقيه ما را امر كرد كه اعضاى پارلمان را انتخاب كنيد«

از. يك وقتى نتيجه بد در آمده باشد، ولى فقيه حق وتو دارد چون در رابطه با انتخابات دليلى

و سنت نداريم م. كتاب و سنت داشتيم، ولى فقيه هم كه خوب اگر دليلى از كتاب جبور بود

كه بايد به آن عمل كند. بسازد چون در رابطه با انتخابات. چون او هم مسلمانى است مثل ما

و امرش هم نافذ مى و دليلش امر ولى فقيه است و سنت نداريم بنابراين. باشد دليلى از كتاب

با:كه فرمود)ره(مرحوم امام. مسؤوليت آن هم از خود امر ولى فقيه است  رياست واهللا من

با آراى مردم صدر را عزل كرد اين مخالفت وقتى ايشان بنى. صدر موافق نبودم جمهورى بنى

مى. مردم رأيشان را پس نگرفته بودند. بود بر)ره(گويم اگر امامبه هر حال، من از روز اول بنا

مى اعتقادش او را عزل مى ا.شد كرد موجب رنجش مردم ز اين امر اما اگر مفسده بقاى او بيشتر

و امام مى)ره(بود همان روز اول او را عزل)ره(دانستند، امام بقاى او را بيشتر از مفسده عزل

...كرد؛ يعنى حق داشت مى از. به خالف آن است كه بگوييم اين انتخابات بطور مستقيم و اين

.)همان(»جانب خدا آمد

هر. سخن حائري بسيار روشن است كه و الزم وي چنين مي انديشد مي تواند چند فقيه

آن اما« است مشورت كند اين كه الزم باشد ولي فقيه رأي اكثريت را بگيرد، اين خالف ظاهر

كه ما از كلمه  كه....مي فهميم]...)71/آل عمران( عزمت واذا[چيزي است ما معتقد نيستيم

سر.»رأي اكثريت مستشارين، فوق واليت ولي امر باشد انجام در باره نسبت آيت اهللا حائري

مي گويد و التزام يا عدم التزام فقيه حاكم و فقيه حاكم :قانون اساسي

هر يك از دو مبناى صاحب جواهر را انتخاب كنيم، فقهاى. در هيچ حالى ملزم نيستند«

كه فقيه اول واليت داده است، واليت. بعدى ملزم نخواهند بود اگر اين مبنا را انتخاب كنيم

 حتى اگر آن مبنا را قبول كنيم، باز صاحب جواهر اين;خورد با فوت ولى به هم نمىداده شده 

مى مقدار را مى كه ولى بعدى مى. تواند نسخ كند پذيرد گوييم وكالت است كه با فوت يعنى يا

مى فقيه اول خودبه خود نسخ مى و يا كه واليت داده شده با فوت ولى شود گوييم واليت است

آن. اما ولى بعدى حق نسخ داردشود؛ نسخ نمى پس به هيچ وجهى فقيه دوم ملزم به قبول

مى. قانون اساسى امضا شده در زمان فقيه اول نيست »تواند نسخ كند نهايتش اين است كه

صص( .)15-9حائري، همان،
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و اصولي  فقهي چنين-در قبل اشاره كرديم كه سيدمحمد باقر صدر براي توجيه كالمي

ميمسيري به نظ و اصالت احتياط منتج از آن تكيه مسلك حق الطاعة صدر. كندريه حق الطاعة

اصل اولي احتياط را حكم عقل. كندبراي اثبات احتياط عقلي، هيچ گونه استداللي ذكر نمي

و فرض تفاوت موالي حقيقي  مي داند كه ناشي از تصور دقيق اطراف مسئله سليم فطري

و. است)بشر(از موالي عرفي) خداوند( به نظر صدر، چون موال بودن خداوند ذاتي

و بنابراين محدود؛غيرمحدود است و ضيق تابع جعل وند هست اما مولويت هاي عرفي در سعه

و يكسان دانست و بنا براين، حق طاعت اين دو را قياس و بشري  نمي توان مولويت الهي

د.)209ص اسالمي،( ر انسان يا خداوند را از نظر دور اما صدر هرگز اصل مولويت را خواه

مي دهدنمي و توضيح و موالي ادراك و انسان در قالب استعاره عبيد و بلكه رابطه خدا . دارد

به عقل سليم، اساساً در صورتي و ابتناي آن اصوالً تكيه صدر بر غير برهاني بودن حق الطاعة

و مولو .يت عرفي در پس آن نهفته باشدمعني دارد كه يك استعاره اي چون رابطه عبوديت

صدر، مباحث( نظريه حق الطاعه كه ديوار به ديوار اصالت حظر در ادبيات قديم شيعه است

ج  ص3األصول، در؛)328، كه چون صدور هر فعلي از انسان، مستلزم تصرف  به اين معني است

و چون و چون انسان مالك هيچ چيز در عالم تكوين نيست تصرف در ملك عالم تكوين است

و باز ايستادن از  غير، تصرف ظالمانه است، پس عقل حاكم است بر منع هر گونه تصرف

به رضايت مالك پيدا شود كه يقين ص( هرگونه حركتي، جز در موردي روشن است.)33اسالمي،

مي گيرد كه فرض كنيم انسان در هستي خداوند  كه چنين تصوري البته در صورتي شكل

و تصرفي در چونان برده اي بي اذن او قدرت هيچ حركت و كه وارد خانه مولي شده  است

.و نه ميهماني كه خود خداوند او را بر خوان نعمت طبيعت نشانده باشد. اموال خانه ندارد

ياسيسهينظرو وقف استعاره)ب
و با تكيه بر تمثيل وقف،استعاره وقف  يعني تبيين نظام سياسي مسلماني در دوره جديد

و مولي داردكه و البته ساختار سياسي متفاوت با تمثيل عبد محقق. امكانات نظريِ متفاوت

و تمثيل وقف)ق1355-1276( نائيني كه از مجتهدان بنام نوگرايي شيعه است، بارها از استعاره

و تنزيه المله«در تبيين نظريه سياسي شيعه در  اين نكته بدان. سود جسته است» تنبيه األمه

كه تمثيل وقف در حوزه فقه خصوصي امكاناتم و نظاميعني است  ويژه در توضيح نظريه

و فرضيه هاي.سياسي شيعه دارد و نيز مهندسي سئوال  مفروضات پايه، سويه سازي استنباط

.ندكهاي اجتهادي در باب زندگي سياسي شيعه در دوره جديد تدارك مي معين براي پژوهش

به اركان عمده وق مي دهداشاره ،يحلعالمه(ف در فقه خصوصي چنين امكاناتي را به عيان نشان

،جقواعد صص2 االحكام ،387-397(.
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كه موجب آن«وقف قراردادي است و آزاد سازي منفعت وقف. مي شود» حبس اصل مال

، مي و از جمله احكام وقف ؛ صدقه اي جاري است به شرايط چهارگانه دائمي بودن)1توان

و قطعي بودن وقف)2؛ وقف ؛خارج كردن چيز وقف شده از مالكيت واقف)3؛ منجز

و تحويل دادن به موقوف عليه اشاره كرد)4 حل( واگذار كردن ص2ج، االسالمعي،شرايمحقق ،170(.

و و قابليت معامله، بخشش همين كه وقف انجام شد مالكيت وقف كننده آن ذايل مي شود

به هر حال، غرض از حبس اصل مال، منع.)395-394صصعالمه حلي، قواعد،( انتقال نخواهد داشت

و انتقال اصل موقوفه است،اما تصرف در منافع آن همانند هر ملك ديگر از از تصرف در نقل

بر«:آيت اهللا سيستاني در تقسيم دوگانه وقف مي نويسد.حقوق موقوف عليه مي باشد وقف

سه گانه اي است كه سومين يا قائم بر دوگانة: دو قسم است و شيء وقف شده است، يا  واقف

و اما قسم دوم ظاهراً حقيقتش. قسم اول مختص وقف مساجد است.آن موقوف عليه است

به صورت ملكيت غير مطلق است  منهاج،يستانيس(»تمليك شيء وقف شده براي موقوف عليه

ص2جن،يالصالح .)1461، مسأله 447،

احكام وقف، فقط بدين لحاظ بود كه در آمدي بر تحليل نسبت اين اشارات در باره

و انديشه فقهي  كه. سياسي شيعه در دوره معاصر تدارك نمايد–استعاري وقف روشن است

اما بسياري از نظريه هاي بزرگ سياسي در هر تمدني،. وقف در حوزه فقه خصوصي است

بتوان از داالن استعاره وقف چيزي را شايد. نسبتي استعاري با احكام زندگاني خصوصي دارند

نمودار زير سيماي. سياسي معاصر در يابيم-مورد ماهيت بخشي از انديشه هاي فقه در

و غيبت، بويژه در فقه  عمومي تحليل استعاره شناختي از نظام سياسي شيعه در دورة حضور

مي دهد .سياسي محقق نائيني، را نشان

ياسيس نظم اركانو وقف
 نتيجه ناظر وقف شرايط وقف موقوف عليه موقوف واقف

 جهان خداوند

)طبيعت(

 انسان

 شريعت؛

احكام

و  خمسه

 مباحات باألصل

)ع(معصوم

تالش در

تبيين نظم 

سياسي در 

و غيبت  حضور

)ع(معصوم

، مختصات هندسي ويژه دارد؛-تحليل استعاري  شناختي نظام سياسي از ديدگاه وقف

د ر باب زندگي سياسي انسان مسلمان تدارك مي كند كه نقطه مبناي آن فرض نوعي انديشيدن

و طبيعت«و» مخلوق آزاد«انسان به عنوان كه. است» تفكيك انسان چنين تصور مي شود
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و بندگي يا ستايشگري  خداوند انسان را چنان موجودي آفريده است كه به اعتبار خرد

و مسئول است اش،ويژه و مختار  صالحيت آن را دارد كه طرف معامله با خالق خود واقع.آزاد

و چونان موقوف عليه در قرارداد وقف تلقي شود به. شده در چنين برداشتي، خداوند جهان را

و ليكن منافعش مختص انسان است، چونان  كه اصل آن غير قابل انتقال ملك«عنوان موقوف

طلق و گويي» غير هر–به انسان وا نهاده  براي هميشه از مالكيت- فرايند معمول وقف مثل

به تمليك انسان آزاد در آورده است و و رها كرده .خود خارج

و تنزيه الملة«مالحظه كه)ق1355- 1276( محقق نائيني»تنبيه األمه مي دهد استعارة«نشان

بر. سياسي نائيني دارد- نقش تعيين كننده اي در انديشه فقهي» وقف  تمثيل وقف نائيني با تكيه

و و دولت يا مردم مي گيرد تا بتواند اوال،ً رابطه فرد و تبييني مناسب قرار در موقعيت استداللي

به ضرورت شرعي انتقال جامعه حكومت را در انديشه سياسي شيعه توضيح دهد؛ ثانياً، حكم

به مشروطه؛از  سياسي نائيني تفصيل فقه.ندك»واليتيه«به» تمليكيه«شيعه از سلطنت استبدادي

كه ناظر.ي ديگر خواهد آمديدر جا به وجهي از انديشه نائيني اشاره مي كنيم در اين جا فقط

و بنا براين و نظام سياسي در ديدگاه اين متفكر است  كاركردهاي استعاره وقف،به تناظر وقف

به اعتبار)1سلطنتيا( محقق نائيني نظام سياسي.ندكدر نظريه سياسي نائيني را برجسته مي را

هاكيفيت تصرف  به دو دسته حكومت و واليتيه« در امور جامعه، منحصراً  تقسيم» تمليكيه

و تنزهي تنب،ينينائ( كندمي در» وقف«و» بردگي«آن گاه دو استعاره متقابل.)40،ص الملةهي االمة را

مي كند و تميز اين دو نوع از نظام سياسي استخدام ني نظام سياسي به نظر نائي. توصيف

و  و اماء« تمليكيه در واقع امتداد نظام بردگي است [: نسبت تمام اهالي به سلطان، نسبت عبيد

و كنيزكان و حتى از آن هم پست]غالمان و اغنام به منزله احشام و به ،و بلكه اذلّ از آن و تر

كه فقط فائده وجوديه آنها رفع حاجت غير و]بردگان[و خود] سلطان[:منزله نباتات است ، بهره

به اختالف درجاتش. حظّى از وجود خود ندارند و بالجمله حقيقت اين قسم از سلطنت

كه درجات اين خداوندى هم مختلف است، خواهد و اهلش، عبارت از خداوندى مملكت

)44صه،ي تنب(»بود

آن.تحليل استعاري نائيني بسيار گويا است و  هم سلطان در چنين جامعه اي فقط يك نفر

مي شوند و اشياء تلقي و ديگران در حكم بردگان كه تعميم. است كه آزاد است يافته در نظامي

به مواهب زندگي نه برابري نسبت و و جود دارد نه آزادي نائيني تبار اين. روابط بردگي است،

به بردگي را به دولت بني اميه و مساوات ار)ق132-40(دگرديسي در جامعه اسالمي، از آزادي

مي دهد را» نظام واليتيه«نائيني بر خالف نظام تمليكيه، شرط اساسي.)53-52 ه،صصيتنب( جاع

منظور نائيني از سلطنت معادل قدرت سياسي در اصطالح علوم سياسي امروز، اعم از پادشاهي، مشروطه، جمهوري وغيره.1

.است
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و برابري نوع انسان و امانتيآزادي مي كند-غير مالكيتيو-ها چه«: بودن قدرت سياسي تلقي

و حفظ به نظم و لب آن عبارت است از واليت بر اقامه وظائف راجعه مملكت حقيقت واقعيه

كه قواى نوع است در اين مصارف و امانتى است نوعيه در صرف قواى مملكت »نه مالكيت،

و جزئيات احكام.)44صه،يتنب( مي كند وي چنين نظامي سياسي را با تكيه بر تمثيل وقف تبيين

و غيبت معصوم و با فرض مشروعيت يا غصبي)ع(آن را در دو دوره حضور از يك سوي

مي بودن مقام  و نظام.ندكاز سوي ديگر برجسته و ظرافت، نسبتي بين وقف به زيبايي نائيني

و احكامايجاد كرده :مي افزايد،واليتيه از حيث هندسه

و بلكه نزد هر عاقل، چه به حق تصدى شود« پس المحاله سلطنت مجعوله در هر شريعت

و واليت«يا به اغتصاب، عبارت از  و امانت دارى نوع و اقامه ساير وظائف راجعه بر نظم حفظ

و»به نگهبانى و دل بخواهانه حكمرانى در بالد و مالكيت نه از باب قاهريت خواهد بود،

و حفظ موقوفه مشتركه  فى الحقيقه از قبيل توليت بعض موقوف عليهم در نظم و فيمابين عباد؛

به حقّ خود اس و ايصال هر ذى حقّى دلو تسويه فيما بين ارباب حقوق ت، نه از باب تملّك

و علماى اسالم  كه در لسان ائمه و از اين جهت است و تصرّف شخص متصدى؛ بخواهانه

و ملّت را به رعيت تعبير فرموده و راعى، و والى به ولى .)70-69ه،صصيتنب(»اند سلطان را

يل فقره فوق اساس انديشه سياسي نائيني اعم از حكومت معصوم يا دوره غيبت را تشك

و غيبت معصوم.دهدمي ، نظام)ع(وي با تكيه بر مباني اعتقادي فقه شيعه در باب رهبري

به مديريت به اعتبار غيبت است-» موقوفه غصبي«سياسي مشروطه را –كه غصب قهري
ميتشبيه مي و آن گاه درباره وجوب شرعيِ چنين نظام سياسي در ابواب واليات«:نويسدكند

به باب واليات است، اين معنى نزد تمام بر امثال اوقاف  و غيرها از آنچه راجع و خاصه عامه

و رفع يدش  كه چنانچه غاصبى عدوانا وضع يد نمايد و از قطعيات است علماى اسالم مسلّم

و  و گماشتن هيئت نظّارى توان تصرّفش را تحديد و لكن ترتيبات عمليه رأسا ممكن نباشد،

و صرف در شهواتش، كلّاً ام بعضا، صيانت نمود،- مثال-موقوفه مغصوبه را و ميل  از حيف

نه تنها از علماى متشرّعين، بلكه از عقالى دهريين هم و خالف در آن البتّه وجوب آن بديهى

و متحمل نخواهد بود .)76ه،يتنب(»هيچ متصور

دهكرئيني تدارك تمثيل موقوفه غصب شده، البته امكانات تحليلي بسيار براي فقه سياسي نا

و آزاديهاي مردم. است از جمله اين امكانات تحليلي مي توان به سخن نائيني در باب حقوق

 در حكومت واليتيه، ماهيت شورايي اين نوع حكومت حتي با فرض عصمت حاكم اشاره كرد

مي.)86-85صصه،يتنب( دانستى كه حفظ نحوه«:نويسدهمو در باره ضرورت قانون اساسي

و سائر مقومات واليتيه سلطن و مسئوليت وشورويت و تحفّظ بر محدوديت ت اسالميه، از تبدل

و هم و گماشتن هيئت مسدده، عادتا از ممتنعات است به ترتيب دستور محدد، بودن آن جز
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و منع دانستى كه گماشتن هيئت مسدده در اين باب نه تنها براى وادارى به اقامه وظائف الزمه

ازا و فقط از باب گماشتن هيئت نظّار است براى حفظ امثال موقوفه مغصوبه ز تجاوزات

و بنابر اصول مذهب ما قدر و باالتر از آن و الطف و چپاول غاصب، بلكه خيلى ادقّ تطاول

و ملكه  به جاى قوه علميه و بنابر مبانى اهل سنّت مقدور از جانشين قوه عاصمه عصمت،

و عدالت اس و كامال صورت پذير گردد تقوى و هم دانستى كه اين جانشينى وقتى متحقّق ت؛

و ادراكات است، هيئت مسدده هم در  كه بر همان وجهى كه ارادات نفسيه منبعث از ملكات

و منشأ همين اثر باشد .)90-89صص،هيتنب(»مملكت داراى اين مرتبه

به محقق نائيني از تمثيل وقف بهره تحليليبه هر حال،  فراوان دارد كه در سطور آينده

مي. تفصيل خواهد آمد  برخي نتايج استعاره وقف براي فقه سياسي شوددر اين مجال كوشش

 استعاره در انديشه شناسي جديد چونان فناوري تفكر تلقي.شوددوره جديد شيعه برجسته

و بويژه در توسعه تفكر سياسي اهميتمي  اره شناختيتحليل استع. شايان دارديشود

)metaphor logic(به مثابه و كاربرد استعاره  فكرمهارتدو وجه اساسي دارد؛ نخست مطالعه

)thinking technology(كه موجبيو دوم، جستجوي نوعي خالقيت شخصي در انديشمند؛

چنين دوگانه اي البته در تنبيه االمه نائيني قابل. وي شده استيهوسبتحول شخصي علم

و دولت«وي با تنظير.ده استمشاه و» وقف يچنان موقعيت در در چشم انداز استعاري

و عمومي كه بتواند نسبتي منطقي بين دو امر خصوصي و خالقانه قرار گرفته است استراتژيك

وكربر قرار  به طور كلي و از امكانات اين مقايسه براي توسعه دانش فقه سياسي شيعه ده

به طور خاص . در دوره جديد الهام گيردنظريه دولت

 بلكه؛مفروضات استعاره شناختي با الگوهاي پيشين انديشه شناسي چندان تفاوت ندارد

و نيز بدين سان،. فقط نقاط تأكيد است كه تغيير كرده است  تأكيد بر تقدم تصور بر تصديق

ب مي چنين. اشداهميت ويژه توصيف در برابر توصيه دو اولويت اصلي استعاره شناسي جديد

مي دانستيم، نيازمند مطالعه تصورات فقيهان شيعه از  مي نمايد كه ما بيش از آن كه تا كنون

و توصيف اين تصورات هستيم و دولت جديد در.دولت زيرا تغيير آگاهانه يا ناخودآگاه

به هاي دولت شناختي ما به احتمال زياد به تغييراتي در شيوه انديشيدن ما، شيوه تجراستعاره

به نظم سياسي در دوره غيبت منجر زندگي سياسي، و شيوه پاسخ جويي  مهندسي سئوال

دو جدول زير شايد بتواند اين. ها استتنبيه االمه نائيني يكي از مصاديق اين دگرگوني.شودمي

.ندكتناظرها را برجسته 
و نظام سياسيتقارن  هاي تحليلي وقف

 عصوممامامونو قان شريعت انسان جهان خداوند

قفوناظر وقفشرايط/احكام موقوف عليه موقوففواق
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به يك ديگر نزديك در تصور نائيني، و احكام و دولت را از حيث ساختار آن چه وقف

از» واليت«كند مفهوم مي و وقف در دو وضع متفاوت و نيز مختصات اداره دولت در هر دو

و يا تصدي به اغتص؛تصدي است و.اب تصدي به حق بدين سان، اداره وقف در حضور

و غيبت امام معصوم به فرض حضور ، از حيث ساختار)ع(غيبت ناظر، متقارن با نظم سياسي

در.و احكام مي نمايد به همين لحاظ است كه محقق نائيني با فرض غصبيت مقام درست

مي دهدنظام سياسي مشروطه را چونان اداره موقوفه مغصوبه مورد ارز دولت غيبت، .يابي قرار

و همين عنصر، معيار تميز دولت» واليت«محور تحليل دولت در انديشه نائيني است

ا و نامشروع بر مبناي همين تقسيم، آرمان نائيني دولت واليتيه مبتني بر دو عنصر.ستمشروع

وي از آن روي كه واليت را اساس مشروعيت. است» شوري«و» حاكم معصوم/عصمت«

د مي ها از ميان؛انددولت كه خصلت واليتيه داشته دولت ي تاريخي عصر غيبت نيز دولتي را

هاو از مختصات نائيني با ارزيابي. بيشتر ترجيح مي دهد؛ي تمليكي فاصله داردحكومت

به عنوان حكومت ها هاي سلطنتي هايو البته نظام- استبدادي،دولت مشروطه/ي تمليكيدولت

هااعتبار هندسه ويژه اينبه-سياسي دموكراتيك را  از مصاديق دولت واليتيه تلقي دولت

دومي و وجه واليتي بودن اين نوع از دولت را وجود » قانون اساسي«و» شورا«عنصر كند

مي كند به اعتقاد نائيني، وجه مشترك دولت مشروطه ودولت آرماني شيعه در واليتي. معرفي

و غيبت معص؛بودن هردو است درست همانند.وجه فارق اين دو مي باشد)ع(وم اما حضور

و غيبت ناظر وقف نائيني كوشش مي كند تا قانون اساسي را حداقل. اداره وقف در حضور

و چونان عامل باز دارنده از تبدل  جايگزين ممكن از مقام عصمت در صيانت دولت از خطا

به استبداد در دوره غيبت، منظور  و1.)90ص تنبيه،(ندكدولت واليتيه  نمودار زير تناظر وقف

به اعتبار واليت را برجسته مي  كند؛دولت
و دولت به اعتبار »واليت«تناظر وقف

 دولت موقوفه

و در ابواب واليات بر امثال اوقاف عامه

و غيرها از آنچه راجع به باب واليات  خاصه

و  است، اين معنى نزد تمام علماى اسالم مسلّم

ك ه چنانچه غاصبى عدوانا از قطعيات است

و رفع يدش رأسا ممكن نباشد، وضع يد نمايد

و گماشتن هيئت نظّارى  و لكن ترتيبات عمليه

و موقوفه مغصوبه را -توان تصرّفش را تحديد

و ال محاله سلطنت مجعوله در هر شريعت

بلكه نزد هر عاقل، چه به حق تصدى شود يا به

و واليت«اغتصاب، عبارت از  بر امانت دارى نوع

و اقامه ساير وظائف راجعه به و حفظ نظم

و مالكيت خواه» نگهبانى د بود، نه از باب قاهريت

و و فيمابين عباد؛ و دل بخواهانه حكمرانى در بالد

فى الحقيقه از قبيل توليت بعض موقوف عليهم در

ت.1 و صنائيني،تنبيه األمة .90: نزيه الملة،پيشين،
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و صرف در شهواتش، كلّا-مثال و ميل  از حيف

، صيانت نمود، البتّه وجوب آن بديهى ام بعضا

اى متشرّعين،و خالف در آن نه تنها از علم

و  بلكه از عقالى دهريين هم هيچ متصور

.)76تنبيه،ص(محتمل نخواهد بود

و تسويه فيما بين و حفظ موقوفه مشتركه نظم

و ايصال هر ذى حقّى به حقّ خود  ارباب حقوق

و تصرّف  است، نه از باب تملّك دل بخواهانه

و از اين جهت است كه در لسان شخص مت صدى؛

و  و والى و علماى اسالم سلطان را به ولى ائمه

و ملّت را به رعيت تعبير فرموده  تنبيه،( اند راعى،

.)70-69صص

صص( نائيني همين تعابير را در جاي جاي تنبيه تكرار كرده است در عبارات.)78-77تنبيه،

پينينائ حويچش استعاري، و دولت وال وقف و گسستيل مفهوم ريناپذت چنان استوار

نميد كه آدمينمايم دي هرگز تصور كه كدام مقدم بر و انجام لحاظ شدهيگري كند و آغاز اند

گويتمث واليو خصوصي حوزه عمومييل كجاست؟ تني به اعتبار  نه ده شده اند؛يت درهم

پ نه دولت در تقالي تفسيوقف در و ع. به وقفلي تقلير دولت است هريدر پدن حال دهيدو

ايچيچاپيپ.ز رخ داده استينييمعنا و دولت در گونه دي از وقف يادراك/يداري از نوسان

كه بتوانند قالب والييهاچنان در مبادله واقع شده اند دوي از  اما مرتبط–زيكالبد متمات را در

و يكي. تجسم نمايند– دولت وقف  از قوي ترين استعاره ها در فقه به هر حال، استعاره وقف

و احكام آن و اركان سياسي معاصر شيعه است كه قدرت تحليلي باال در بازنمايي تصور دولت

مي.در فقه شيعه دارد حقيتواند توضيحاستعاره وقف و و رابطه حكم  خوب بر ماهيت دولت

س و و هندسه قانون جازوكاردر دولت جديد اسالمي از يك سوي، امعه در حوزه اداره

و با تكيه بر  بر.دآوراز سوي ديگر فراهم» موازين شرع«مباحات اين امكان تحليلي با تكيه

و دولت و احكام وقف و» واليت«و جريان ارزيابي دوگانه اركان در اين دو حوزه خصوصي

. عمومي فراهم شده است

جهينت
ب و طراحي دولت از جمله موضوعات اساسي اما. راي هر جامعه استمعماري حاكميت

در. اين امر براي جامعه امروز ما اهميت بيشتر دارد اين نكته مهم است كه مديران راهبردي

و اداري جامعه خواهند  نظام جمهوري اسالمي ايران در صورتي قادر به تنظيم سازمان سياسي

و نظريهي اوالً، درك:بود كه و افكار عمومي حاكميت در بين نخبگا/ روشن از انديشه سياسي ن

و بازبيني رواج يابد؛ ثانياً، نسبت انديشه حاكميت با نظام بروكراسي به طور مدام مورد آزمايش

. واقع شود

به نظر نگارنده، تحليل استعاري از نظريه هاي حاكميت در فقه سياسي معاصر شايد بتواند

و موليعب« استعارهدوشددر اين نوشته كوشش. درآمدي بر اين مهم باشد به» وقف«،»د را
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به. نيمكمحقق نائيني برجستهو ترتيب در فقه سياسي شهيد صدر اين تحليل استعاري معطوف

يا:دو هدف اساسي است به طرح ها نخست، دستيابي و كارآمد از دولت طرح يي نسبتاً روشن

و دوم، استفاده از توان اين هادر فقه سياسي شيعه؛ و بهينه سازي در راستاي ارزيابي طرح

.وضع موجود

و حكومت، و البته محدوديت تحليل استعاري حاكميت هاي خاص خود را دارد؛ مزايا

و اركان آن در فقه سياسي شيعه است . مزيت استعاره در شفاف نمايي نسبي مفهوم دولت

و جزئيات مي دهدياستعاره ساختار و داوري قرار . بيشتر از انديشه دولت را در معرض ديد

و مديريت و اجراي راهبرديامكاني براي معماري نظام اداري و فرايند آموزش مي كند  فراهم

مي يك نظام .ندك سياسي را تسهيل

به رغم ايجاد و توسعه نظريه اما استعاره و مدل هاي دولت در انديشه خالقيت در فهم ها

درهاويژگياسالمي، در معرض اين احتمال نيز قرار دارد كه ممكن است برخي  ي دولت را

هر. مورد غفلت قرار دهد» سايه ناشي از زاويه ديد« يكي از مشكالت كه شايد بتوان گفت

 تئوري علمي در علوم انساني از جمله كاربست استعاره در فقه سياسي، همين احتمال 

و سادهتقليل كه گريزي از استعاره در فهم موضو. سازي استگرايي عات اما اگر بپذيريم

در؛چون نظريه دولت در فقه سياسي نيستهمپيچيده   در اين صورت، مزاياي تحليل استعاري

همچنين، براي كنترل اين معايب، تنها يك راه وجود. مجموع از معايب آن بيشتر خواهد بود

كه ابعاد و كيف تحليل استعاري را چنان گسترش دهيم و ساختاريدارد؛ كم  بيشتر از مفهوم

دردر. مذهب شيعه عيان شوددولت در و مكنون واقع، از راه آشنايي با استعاره هاي متعدد

و در نتيجه درك بهتر از  و حتي استخدام استعاره هاي جديد، نوعي تكثر در آگاهي فقه سياسي

مي شود كه ذهن. ابعاد دولت فراهم هر استعاره در توصيف دولت اسالمي موجب مي شود

از آن را در كنار داده هاي ناشي از تحليل هاي استعاري ديگر قرار داده انسان يافته هاي حاصل 

به آگاهي به معماري حاكميت برسدهاي تازهو و ارزيابي جامع تر نسبت . تر از ماهيت دولت

و ماكت بسازيم تا بتوانيم اصلش را بنا كنيمچاره .اي نداريم؛ آنقدر طراحي كنيم
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