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∗محمد جواد جاويد

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاديار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق

 الهه مرندي
و علوم سياسيدانشجوي دكتري حقوق عمومي  دانشگاه تهراندانشكده حقوق

)27/10/1388:تاريخ تصويب- 13/3/1388:تاريخ دريافت(

:چكيده
و نـشيب هـاي فقه سياسي شيعه كه ذيل فقه عمومي قابل بررسي است در طول تاريخ با فـراز

ر  و عصر انقالبهدر ميان چهار دور. وبرو بوده است بسيار  پيش از صفويان، صفويان، مشروطه

ق در نـزد فقهـاي شـيعه مـي اسالمي، مقاله حاضر تنها به تحليل دوره دوم از رشد اين حقـو

 فقه عمـومي گرفته، به تنومندي نوين به خوديدر اين عصر فقه سياسي شيعه، رويكرد. پردازد

به. منجر مي شود شيعه مفروض مقاله حاضر آن است كه تا اين زمان، بسياري از مسائل مربوط

م اجتماعي-حقوق عمومي در فقه شيعه به دليل نبود شرايط الزم سياسي  جالي بـراي مطـرح،

و بسياري از مسائل مطرح شده با توجه به وضعيت موجود ار   بـودهشدئهاشدن پيدا نكرده بود
 از ايـن.و لذا با فراهم شدن زمينه تحقّق احكام فقهي بايستي مورد تجديد نظر قرار مي گرفـت

 در عصر كه حقوق عمومي فقه شيعه مبتني است پرسش بنيادين نوشتار حاضر بر اين محور،رو

.صفوي چه تحوالتي داشته است

: گان كليديواژ
.، دولت، شيعهحقوق عمومي، عصر صفوي، فقه سياسي، محقق كركي، مشروعيت

 :jjavid@ut.ac.ir Email 66950255: فاكس مسئول مقاله∗
ن شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر .اين مقاله نگاه كنيد ويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني از اين
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 مقدمه
وو فقه عمومي شيعه، حقوق عمومي سير تحولي آن در طول تـاريخ نيز جايگاه آن در فقه

كه اما واقع.و قابل بررسي است كالن از مباحث اسالمي  فقهاي مسلمان در هيچ يك يت آنست

و حقوق عمومي را از تقسيم بندي  و حقوق اسالمي مباحث حقوق خصوصي هاي متعارف فقه

ن   لذا عمالً در فقه، اصطالحي تحت عنوان فقه خـصوصي.اندكردهبطور خاص از يكديگر جدا

و يا هـر نـوع تقـسيم بنـدي كـه مـسائل حقـوق عمـومي را از مباحـث  حقـوقو فقه عمومي

از اين رو مسائل فقهي را كه تعريف حقوق عمـومي. بوجود نيامده است،خصوصي جدا نمايد

و از آنجـايي كـه آورده) حقوق عمومي( بر آن ها صادق است، تحت عناويني چون فقه عام  اند

و هر سه عنـوان بـه واسـطه  و مالي است عمدتاً مباحث حقوق عمومي مسائل حكومتي اداري

 جنبه سياسي دارد، از اين مجموعه مباحث فقهي به فقه سياسي يا حكومتي نيز،تارتباط با دول 

.)24، 1384،ميد زنجانيع(اندتعبير كرده

به عنوان انديشه ويژهيمفهوم شـود از جملـه هاى حكومتى اسالم يـاد مـى كه امروزه از آن

و اصطالحات گوناگون جاى مفاهيمى است كه در طول زمان در قالب واژه  و با نامهـا ها  گرفته

و متـون تعبيـر و در هريـك از منـابع و زمان و در هر عصر يو عناوين گوناگون شناخته شده

به آن اختصاص يافته است ه مجموعه مطالب مربوط به ايـن موضـوع، زمـانى احكـامب.خاص

به نام و زمانى تنفيذ االحكام، گاه به صـورت عـام تـر» والية الفقيه«السلطانيه مـسائلو گاهى

و  و السياسات«الواليات مى» الواليات و محـدثان هـم ايـن عـده. شده اسـت اطالق اى از فقهـا

و السياسات«موضوع را تحت عنوان  و بـاالخره در ايـن مورد بحث قرار داده» فى العبادات انـد

به نام  و اصـطالح. شهرت يافته است» فقه حكومتى«يا» فقه سياسى«اواخر ات همه اين عناوين

و و در بستر زمان همراه با فراز و واحد است كه در طول تاريخ و مفهوم مشترك حاكى از معنا

و دگرگونى پذيرفته و فقه حكومتى، تحول .اند نشيب فقه عمومى

و پس به مثابه يك مفروض مقبول بايد پذيرفت كه فقه سياسي شيعه در طول تاريخ با فراز

درييها در ميان اين ادوار، عصر صفوي از دوران.هاي بسيار روبرو بوده است نشيب  است كـه

مييآن فقه سياسي شيعه، رويكرد به خود و فقه عمومي شـيعه درخشـش نوين  خـاصيگيرد

مي. كندپيدا مي كه حقوق عمومي فقه شيعه در پرتو دگرگوني حال اين پرسش مطرح هاي شود

چه تحوالتي داشته است؟ براي  به ساختار حكومتي ايران، ايـن پرسـش ابتـدا بـا پاسخ رسيدن

به تبيين جايگاه در معرفي حقوق عمومي  ، . موضوع در مقالـه خـواهيم پرداخـت اين فقه شيعه

كه در نظامدربارهبه بحث پس از آن به دوره هـاي- حقوقي تحوالتي  حكومتي صفويان نسبت

و در ادامه قبل ايجاد شده است، درسي-رويكرد فقهيپرداخته خواهد شد اسـي فقهـا مـشهور
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در.گيردعصر صفوي مورد بررسي قرار مي  برآيند كلي اين مقاله نمودار سـاختن فقـه عمـومي

كه امروزه از آن به حقوق عمومي ياد مي كنيم .عصر صفويه است

در فقه شيعه-1  فقه عمومي
و و تأسيس حقوق عمومي در اسالم به عـصر نـزول قـرآن در يك بررسي تاريخي، تكوين

در مقام رياست دولت اسالمي باز)ص(و سنّت آن حضرت)ص(دوره زمامداري پيامبر اسالم 

و در اين دوره خطوط كلي حقوق عمومي در فقه، مي و سنّت پيـامبر تعيـين بوسيلهگردد  وحي

پس. شد و نشيب هايي را به همراه داشـته اسـت،از آن و فراز . حقوق عمومي در فقه تحوالت

ومي در باب مسائل حكومتي در آراء فقهاي شيعه داشته است، از دوره بعد از سيري كه فقه عم

ـ  و هم عصر با نواب اربعه تا عصر حاضر در چهار دوره ب صـورت اجمـال قابـله غيبت كبري

: تصور است

و فقر فقه سياسي عصر-الف  فقهاي متقدم
 شـيعه بـا حكومـت برخـورد عالمـان. اين دوره مصادف با قبل از حكومت صفويان است

و پس از روي كار آمدن آل بويه از ويژگي و هاي اين دوره است بغداد، پيش به قرن چهارم كه

ميپنجم هجري .شودمربوط

و رونق فقه حكومتي-ب  فقهاي متأخّر
را در بـر)ق.ه1148(تا انقراض صـفوي)ق.ه906( اين عصر از آغاز حكومت صفويان

حكّـام بوسـيله تأثير فقها در تغيير شـيوه حكومـت اين دورهت بارز از جمله مشخصا. گيردمي

كه موجب مى . ياد شود» نقطه عطف تاريخى فقه سياسي«شود از اين دوره به عنوان است

و توسعه در فقه عمومي-ج  عصر تحول
افـزايش. اين دوره مصادف با دوران پس از حكومت صفويان تا آغاز انقالب اسالمي است

و تمركز نسبي مباحث فقه حكومتي از جمله بحث واليت اريتك نگ  ها در فقه حكومتي اسالم

و ديگر فقهـا)ق.ه 1245-1185(فقيه در آثار ملّااحمد نراقي  هـاي ويژگـي از در عوايد االيام

و حكومتي شـيعه  اين دوره است؛ از اين رو به عنوان درخشان ترين دوره در تاريخ فقه سياسي

.دشوتلقي مي

و تثبيت حقوق عمومي شيعه-د  عصر حاضر
و عصر جمهوري اسالمي بـه»ره«امام خمينـي. اين عصر مصادف است با انقالب اسالمي

و احياگر فقه اسالمي بويژه در بعد حكومتي در اين عصر مطرح مي .شودعنوان مجدد

ا هـا، عـصر فقهـاي متـأخّر، بـدليل ويژگـي در ميان اين دوره ز اهميـت هـاي خـاص خـود

منظور از اين دوره، دهه هاي آغازين قـرن دهـم يعنـي روي كـار آمـدن. برخوردار است ويژه
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و قاجاريـه اسـت و روي كار آمدن سلسله زنديـه در ايـن. دولت صفوي تا انقراض اين دولت

و گسترش مسائلي هستيم كه تحت عنـوان فقـه حكـومتي عصر، شاهد رشد ديدگاه   هاي شيعي

در. اسالم از آن ياد شده است) سياسي( بدليل شرايط سياسي خاص اين عصر، تحـولي عمـده

و.دشــفقـه شـيعه ايجـاد   چـرا كـه تــا ايـن زمـان، حكومـت شــيعي مـستقل وجـود نداشــت

نه همچون صفويان داعيـه مـشروعيت داشـتند حكومت و نه دوام آوردند  لـذا.هاي پيشين هم،

با گـسترش تـشيع در ايـن. كرد يجادا بنيادين در جامعه ايرانيتحوالتروي كارآمدن صفويان

به جامعه اي تقريباً يكدسـت عصر جامعه ايراني علي رغم تفاوت  و زباني هاي نژادي، فرهنگي

و وحدت ملي ايران تبديل  به يكي از عوامل اساسي استقالل و مذهب .دشاز نظر مذهبي مبدل

ديد را وارد عرصه سياست كرد كه بعـد از نهـاد سـلطنت مهـمجيقدرت يافتن عالمان، گروه

مي  و بعدها نقششترين نهاد سياسي محسوب همـه. مهم در تحوالت ايران بر عهده گرفتيد

و توجـهايد تا مباحث مربوط به فقه حكومتي وارد عرصهشاين عوامل موجب  جديـد شـود

و مذهب شيعه نشاط  و آثار فقهـي جديياين دولت به شريعت اسالمي و رشد فقه د در تقويت

.پديدار كرد

و ساختار سياسي نظام حكومتي-2  مباني حقوقي
و تا سال.ه 906سلسله صفويه از سال صفويان مانند اسالف.ق دوام يافت.ه1148ق آغاز

و استيالء، حكومت بر ايران را به دست آوردند  حكومت صفويه. خود بر اساس سياست جنگ

وي  كه موجب شده اين دوره به عنوان نخستين دوره شكل گيـري حقـوق ژگيداراي هايي است

به شمار مي  در عصر صفوي، ايراني متحد با جغرافياي.)65: 1385عميد زنجاني،(آيداساسي در ايران

و ملي. سياسي مشخص بنيانگذاري شد  ، مظهر نخستين حكومت ديني سلسله صفويه در ايران

اي  و در و مردم ايران پس از سالها دوباره احياء،ن عصر ايراني بود .دشـ هويت ملي براي دولت

و از از سقوط دولت ساساني تا روي كار آمدن دولت صفويه ايران به لحاظ جغرافياي سياسـي

و تماميت ارضي فاقد شاخص  سال از سـقوط900 به پس از نزديك.هاي معين بود نظر قلمرو

و يـك دولـت ملـي را پايـه امپراطوري ساساني، اين صفويان  كه دولت متمركـز ايرانـي  بودند

كه تا امروز تغييري در آن پديد نيامده است رو.گذاري كردند  دولت صفويه را بايد بـه،از اين

به معني امروزي كلمه دانست به لحاظ مسائل حقوق اساسي نـشان. حق دولت ملي اين ويژگي

و  و آغـاز تأسـيس دولـت دهنده نوعي ثبات سياسي حكومت در ايران پا گرفتن نهادهاي ملـي

.)67: 1385عميد زنجاني،(هايي با صبغه ايراني است

.از جمله مهم ترين تغييرات در نظام حقوقي عصر صفوي، رسميت يافتن فقـه اماميـه بـود

و مقـدمات تـشيع در تـاريخ سياسـي حمايت سلسله سالطين صفويه از عقايد، مراسم، شـعائر
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بي نظير رو. است حكومتي  شاخصه اصلي دوره صفويه رسـميت بخـشيدن بـه مـذهب،از اين

و در كنار آن نفوذ قابل توجه علماي شيعه در دستگاه حكومتي است .تشيع در ايران

هاي عصر صفوي، تـالش بـراي كـسب مـشروعيت از سـوي سـالطين ترين ويژگي از مهم

سال. صفوي است  طين صفوي از طريق جلـب در طول تاريخ صفوي ما شاهد مشروعيت طلبي

به عنوان نايبان امام زمان هستيم  و اعالم نيابت از فقها ايـن.)361:1411موسوي خوانـساري،(نظر فقها

كه در پـشت سـر آن قـرار  و نيات مثبت يا منفي اقدام سالطين صفوي صرف نظر از انگيزه ها

و علماي مذهبي در حـوزه حكـومت  در عـصر.ي بـود داشت، گامي مثبت در جهت حضور فقها

و بنيان نهادن آن بر اساس  اصل نيابت فقها در عـصر غيبـت، صفوي با احياء مقام مذهبي صدر

و محدوده اقتدار سلطنت نهادينه شد . اختيارات فقها

و نفوذ هرچه بيشتر آنان در عرصه حضور فقها در عرصه سياسي حكومت در عصر صفوي

كه حتي سال قدرت سياسي و قـدرت تا بدانجا پيش رفت طين صفوي از نفوذ هـر چـه بيـشتر

و ما شاهد آن هستيم كه سالطين صفوي بويژه از زمان شـاه عبـاس  به هراس افتادند يافتن آنان

و صـوري كـردن حـضور ايـن مقامـات در عرصـه  اول در صدد كاهش قدرت مقامات مذهبي

. حكومت هستند

از عصر غيبت تا عصر صفو-3 ي تحوالت فقه سياسي شيعه پس
كه پايه هاي حقوق اساسي هر كشور را تعيين مي  مسأله تعيـين؛كنداز جمله مسائل اساسي

و از ماوراءالطبيعه ناشي مي كه آيا الهي است و حاكم اصلي است شود؟ يـا اينكـه منشاء قدرت

؟ اين موضوع از پايه  و يا مردمي صرف دارد كه در ريشه ملي  اصول نظام اثر تماميهايي است

و عوامل تعيين كننده حقوق اساسي را در عصر صفوي اين مسأله يكي از شاخصه.ردگذامي ها

مي  به گونه تشكيل و در كنـار آن دهد، به مذهب تـشيع كه در اين عصر با رسميت بخشيدن اي

و قدرت قابل توجه علماي شيعه در دستگاه حكـومتي، مـسائلي چـون حاكميـت بعـد از  نفوذ

و مسأله امام  و كيفيت انتخاب حاكم رسول اكرم و شخص حاكم بو،ت و ي تازه به خـوديرنگ

و تنهـا اوسـت كـه از ديدگاه اسالم، حاكميـت اصـالتاً. گرفت و بالـذات از آن خداونـد اسـت

و بر همين اساس از. تنها قوانين الهي مشروعيت دارد،حاكميت مطلق دارد اين نـوع حاكميـت

ا  و ائمه اعطا شده به پيامبر و بالطبع مقام امام انتصابي مي طرف خداوند و از ايـن رو ست شـود

به مشروعيت انحصاري. مشروعيت نيز براي امام از جانب خداوند است  شيعه به واسطه اعتقاد

و معصوم تا قبل از غيبت امام زمان، تمامي قدرت  هاي حاكم را صراحتاً نامشروع امام منصوص

و همراه مي و پس از عصر غيبت نيز سازش هايي را كه نيابت از امام معصومي با حكومت داند

از اين رو بـه. انداند، هرچند اين همراهي را در شرايطي پذيرفته نداشته باشند، عموماً رها كرده 
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و زمامـداران بـا اي، شيعه همواره مخالف حكومت موجب چنين عقيده هاي ظـالم بـوده اسـت

و قساوت بيشتر با شيعيان رفتار كرده .دانسخت گيري

به داليل مختلف چون احتمال كوتاه بودن مدت تطور فقه سياسي شيعه پس از عصر غيبت

و وجود شرط عصمت براي حاكم شدن بر اجتماع بـا كنـدي تـوأم بـود)عج(غيبت امام زمان 

به طراحي و عملي اي كه براي پيروان ائمه پيش آمد، آنان را ولي در عين حال مشكالت نظري

از اين رو، از قرن چهارم هجـري قمـري. ويژه در قالب فقه شيعه وادار كرد هاي سياسي نظريه

ن  و سياسي خود را بدون حضور امام معصوم آغاز كرد،  فقهـاي خستينكه شيعه حيات عقيدتي

 دنـد اگرچـهكرشيعه در خـصوص تبيـين مقولـه حاكميـت در عـصر غيبـت مـسائلي را بيـان

فقتوان مقايسهنمي شداي بين رشد و شكوفايي فقه فردي در اين دوران قائل و رشد .ه سياسي

در دوره صفوي-4  تحوالت فقه سياسي شيعه
و سياسـت بـه دليـليهـا با روي كار آمدن صفويان پرسـش ي جديـد در قلمـرو حكومـت

و ضرورت هاي تازه مطرح مي پرسش.دشنيازها علمـاي شـيعه بـدانها بوسيله بايست هايي كه

و اين مسأله خود موجب بالندگي انديشه سياسي شيعه سخ داده مي پا اسـتقرار دولـت.دشـ شد

و سياسـي فـراهم آورد  شيعي صفوي مجالي را براي متفكران شيعه در جهت بالندگي اجتماعي

و سياسـت، بـه صـورت مـشخص تـر از دوره هـاي  و دولت، نه فقط دين تا مقوله رابطه دين

و مقتضيات خاص دوره هاي پيشين همچون تقيه.دپيشين مورد توجه قرار گير  بعالوه الزامات

هاي غير شيعي نيز وجود نداشت، لذا توقع تاريخي از متفكران شيعهو زندگي در ذيل حكومت 

و هاي واقعـي شـيعه در عرصـه در چنين شرايطي، بيان ديدگاه  هـايي چـون ارتبـاط بـين ديـن

ا  ، مجال بيان ايـن. بود... قامه نماز جمعه، عيدين، سياست، مقوله دولت در عصر غيبت، خراج

به وجـود آورد ديدگاه بـدين ترتيـب. ها در اين دوره خود تحول اساسي در تفكر سياسي شيعه

مي  و مـستقل مشخص به عنوان نخـستين حكومـت تمـام عيـار كه پيدايش دولت صفوي شود

كه. شيعي، چالشي جدي را در ميان دانشوران شيعه شكل داد  از يك سو، تاريخ شـيعه بـه چرا

و دولت واحد شيعي، دسـت يافتـه يكي از آرمان  هاي اساسي خويش، يعني تشكيل يك قلمرو

 مسأله مشروعيت اين حكومت، بـه صـورت جـدي مطـرح بـود، چـرا كـه،از سوي ديگر. بود

رو. حقانيت يك حكومت شيعي در گرو معصوم بودن آن بـود هـاي شـيعه بـا پرسـش،از ايـن

. اساسي ترين آن درباره كيفيت تعامل علما با حكومت جديد بود. در رو بودچندي رو 

از. در اين عصر، ما شاهد رفتارهاي سياسي متفاوت از سوي علماي شـيعه هـستيم بعـضي

و بعضي  و اعتقاد داشتند، همكاري با چنين حكومتي حرام است علما، عزلت نشيني را برگزيده

فراتر از بحث مشروعيت كـه يكـي از مـسايل اساسـي.ندديگر با حكومت همكاري كامل كرد 
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و فقهـاي شـيعه قـرار مطروحه در فقه شيعه در اين دوره است، مسائل ديگر پـيش روي علمـا

و ادبيـات فقـه سياسـي شـيعه را بـه  و مناظرات شديد قرار گرفت كه موضوع مباحثات گرفت

م. چشمگير توسعه دادينحو و واليت فقيه، از و محورى ترين مباحـث انديشه نيابت هم ترين

، نخستين فقيهى بود كه اين انديشه را طـرح1در حكومت صفويان، محقق كركى. سياسى است 

و پـس از وى، بـه عنـوان انديـشه اى پذيرفتـه شـده در و دفاع از آن پرداخـت و به تبليغ كرد

كه بـه مـسأ. كتابهاى فقهى بازگو شد  و محقق كركي از برجسته ترين فقهايي است له حكومـت

كه بدنبال شرايط كه با روي كار آمدن صفوي در نظـام حكـومتي ايـران مطـرحيمسائلي  ويژه

به گونه و مجتهدان شيعه، پس از كركـى تـا پايـان گرديده پرداخته است اي كه بيش تر فقيهان

حسين بن عبدالصمد، بهاءالدين محمد بن حـسين عـاملى، ميـر دامـاد،: دوره صفوى، از جمله 

و آقا رضى، فاضل هندىس و فرزند ايشان آقا جمال لطان العلماء، محقق خوانسارى، آقا حسين

و در بيش تر موارد، همان ديدگاه اثر پذير از روش فقهى او بوده...و هاى سياسـى ايـشان را اند

مي اند؛پذيرفته به نظر ، رويكـرد فقهـي حـاكم در عـصر رسد ديدگاه از اين رو هاي سياسـي او

ميصفو .كندي را نسبت به مسائل حكومتي بيان

و واليت فقيه از منظر محقق كركي-1-4  امامت
و عظمتي همچـون مقـام نبـوت محقق كركي معتقد است امامت در زمره اصول دين است

و نبوت از اصول دين محـسوب مـي،دارد چرا كه اوالً   ثانيـاً. شـود امامت جانشيني نبوت است

و آنـان را اينكه همان دليلي كه و پيامبر مي كرد بعد از نبي نيز موجود است خلق را محتاج نبي

مي  و گمراهـي. كندنيازمند امام به رهبري قدرتمند نياز دارند، زيرا انگيزه شرارت مردم همواره

و ضاللت واجب اسـت  و نصب امام براي جلوگيري از شرارت دليـل. در انسان ها وجود دارد

به مسائل جديد اسـت سوم براي ضرورت امامت،  و پاسخ گويي  لزوم حفظ شرع بعد از پيامبر

تا(محقق كركي، نفحات الهوت( .)47): بي

و نتيجه مي كركي با اين استدالالت لزوم ابتناي امامت بر نص را ثابت مي گيرد كـساني كند

وكه بدون اهليت امامت، عهده دار منصب امامت مي  و امـام و پيامبر به خداوند و شوند، مـردم

مي  و نفرين نيز منصب امامت ظلم روا و مستحق لعن كركي بر اساس همين نظـر.دهستندارند

تا(محقق كركي، نفحات الهوت(گذارد مبناي مشروعيت حكومت را نيز بر نص مي .)70):بي

و در منابع صفوي به خاتم المجتهدين.1 و علي بن عبدالعالي نورالدين علي بن حسين عبدالعالي كركي مشهور به محقق ثاني

واده كركي از مشهورترين خان.ق در منطقه جبل عامل در روستايي به نام كرك نوح ديده به جهان گشود.ه 870در حدود سال 

ميخانواده و پدر وي از علماي بزرگ شيعه به شمار .)67-64: 1380، حسيني زاده:ك.ر(.آمدهاي شيعي اين منطقه بودند
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و دنيوي بودن امامت چنين ارتباطكركي در بحثي ديگر در  با نظريه جدايي دين از سياست

م و كند كه نميياستدالل و رهبـر دارنـد توان گفت كه مردم در امور دنيا احتياج بـه حكومـت

و دنياي مردم؛حكومت امري دنيوي است  به نظام زندگي است زيرا اكثر امور شرعي نيز متعلق

و نصب قضات كه امري شرعي است ولي متعلق بـه دنيـاي مـردم اسـت  چـرا كـه،. مانند عزل

اخ)ص(پيامبر  و براي هدايت و عبادات، مربـوط بـه آخـرت و دنيوي مردم مبعوث شده روي

و  كه بعد از پيامبر بر عهده مـردم گذاشـته شـده بقيه احكام اسالمي متعلق به دنياي مردم است

مي  كه از تنها كساني و غير از اين هركس ايـن توانند عهده دار آن شوند پيامبر اذن داشته باشند

تا(حقق كركي، نفحات الهوتم( ظالم است،منصب را اشغال كند .)68):بي

 كركي در بحث جواز اقامه نماز جمعه در عصر غيبت بـه بحـث از حـدود اختيـارات فقيـه

و بيان مي مي كه فقيه جامع الشرايط از جانب امام منصوب شده اسـت پردازد ،دارد كه از آن جا

شود كـه چـون فقيـه از جانـب امـامميدر اين جا وي متذكر. تواند نماز جمعه را اقامه كند مي

و قـضاوت بـين مـردم  و در اقامـه حـدود  منصوب شده است از احكام او بايـد اطاعـت كـرد

كركي بـا اثبـات جـواز اقامـه نمـاز در رساله نماز جمعه،.)371: 1414محقق كركي،(ياري اش نمود

مي جمعه كه اصوالً  ا عمالًشد امري سياسي تلقي و قـضاوت براي فقيه ختياراتي بـيش از فتـوا

مي  مي قائل به عنوان حاكم تصريح و نيز به نصب فقيه از جانب امام، روايتي كـه.)همان(كندشود

مي   كند، روايتي است از عمربن حنظله كـه معمـوالً كركي از آن براي بحث واليت فقيه استفاده

 قبل از كركي فقها اين روايـت1.انددهفقهاي بعد از او نيز آن را مستند اصلي واليت فقيه قرار دا

و رجوع به قاضيان عادل شيعي تفسير مي اين روايـت مـورد اسـتناد تمـام. كردندرا به قضاوت

به واليت فقيه قائلند البته ظـاهراً قبـل از كركـي، فقهـا در حرمـت. قرار گرفته است كساني كه

به قضاوت جور به اين حديث استناد مي محقق كركي با توجه به بيان كلـي اند ولي كردهرجوع

مي  به فقها واگذار شده را نيابتي كلي كه در اين روايت و معتقـد امام در مورد فقها، نيابتي دانـد

مي  كه بر تمام موارد نيابت پذير صدق و مختص به زمـان خـاص نيـست است رو. كند از ايـن

به عنوان مستند واليت فقيه مطرح مي .2كندكركي اين روايت را

به نصب فقيه از جانب امام اشاره مي : 1423حسون،(كندكركي در جاي ديگري از همين رساله

دربـاره به دنبال محقق كركي ما شاهد ارائه نظريات فـراوان از سـوي فقهـاي ايـن عـصر.)143

و حدود اختيارات فقيه هستيم . واليت فقيه

ج.:ك.ر.1 ص6شيخ طوسي، التهذيب، .845، حديث 301،

ص كتابخانه آيه اهللا مرع6584كركي، حاشيه بر شرايع، نسخه خطي شماره:ك.ر.2 . 168شي نجفي،
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 مشروعيت حكومت-2-4
كه كركي حكومتي را مشروع مي مي داند و حاكمـان به نوعي تحت نظارت فقها اداره  شـود

تواند حكومت صـفويان با توجه به اين مسأله كركي نمي. آن از شرايطي خاص برخوردار باشند

و حكومت، تحـت  و عدالت فقهي برخوردار نبودند را مشروع بشمارد، زيرا حاكمان آن از علم

رو. نظارت فقها نيز قرار نداشت  آ،از اين  ثـار خـود بـه مـشروعيت صـفويان اشـاره كركـي در

مي. كندنمي به كار كه در آثار فقهي به همان معناي رايـج فقهـي او مفهوم سلطان عادل را رود،

در مورد صفويان كركي ضـمن ايـن.)371،379،486: 1414محقق كركي،(داندامام معصوم يا نايب او مي 

بركه هيچ  به تصريح يا اشـاره، آن هـا را نميگاه در صدد توجيه مشروعيت آن ها آيد، چند بار

ميدر زمره حكومت . دهدهاي جائر قرار

و عطاياي شـاهان صـفوي از1مخالفان كركي، باألخص شيخ ابراهيم قطيفي ، پذيرش هدايا

و دليل آنها بر اين ايراد، جائر بودن حكومت صفويه بـود  سوي كركي را مورد حمله قرار دادند

و خـراج از سـوي.)21حسون،همان،( اما كركي براي اثبات حقانيت رويكرد خود در پذيرش عطايا

شاه، هيچگاه در صدد اثبات مشروعيت دولت صفوي بر نيامـد، بلكـه بـا پـذيرش جـائر بـودن 

و عطايا از  كه پذيرش هدايا و مفروض گرفتن آن، در صدد اثبات اين امر بر آمد دولت صفوي

و امام حسين. سالطين جور به كلي جايز است  كه هداياي)ع(مستند او سيره امام حسن است

.)15: 1410افندي،( پذيرفتندمعاويه را مي

 بحث از جواز يا عدم اين در حالي است كه در صورت پذيرش مشروعيت صفويان، اصوالً

 مـسئله خـراج، دربـاره از سـوي ديگـر، كركـي در بحـث. شودجواز پذيرش هدايا مطرح نمي

مي پرداخت خرا به دولت جور را جايز به منظور تأمين مصالح جامعه، پرداخـتج شمارد ولي

. شماردخراج را به آن ها جايز مي

مي اي مسأله به موجب آن كه تـوان مـشروعيت نداشـتن دولـت صـفوي را از جانـب ديگر

و بغي است  به اثبات رساند، جهاد حك. كركي ومـت بنا به اعتقاد فقهاي شيعه جهـاد ابتـدايي در

مي  به عبارت ديگر در حكومت مشروع، معنا پيدا و و يا نايب او و منظـور از بغـي معصوم كند

و حكومت مشروع است  كركي بحـث جهـاد را در آثـار خـود بـه.. نيز شورش عليه امام عادل

كه امارت او شرعي باشـد، يعنـي از  و اميري به نظر او تنها امام عادل و شيوه سنتي مطرح كرده

ميجانب ام ج1414محقق كركي،(تواند اذن جهاد بدهدام منصوب باشد ،3:385(.

كه.1  او نـام كتـاب. به علت مخالفت با استاد از مقام صـدارت معـزول گرديـده بـود ظاهرا قطيفي يكي از شاگردان كركي بود
.است السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج
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 همكاري با حاكم جور-3-4
به دنبال بحث كه ميدرباره از جمله مباحثي شود مـسأله مشروعيت حكومت صفوي مطرح

در. همكاري با حكومت جور است  و فقهاي شـيعه  نـوع رابطـه بـا حكمـاي جـائر بـاب علما

د ديدگاه و مـورد بحـث شـ نخستين بار در دوره آل بويه اين مسأله مطـرح. ارندهاي متفاوت د

و در جلـسات علمـي آنـان. قرار گرفت شيخ صدوق در عين اينكه با آل بويـه در ارتبـاط بـود

مي  ،(شمردكرد، جز در شرايط اضطرار همكاري با دولت جور را جائز نمي شركت : 1415ابـن باويـه

دارد كه قبول همكاري با دولت بيان مي ارتباطكركي نيز با پيروي از همين انديشه، در اين.)45

مي  و نهـي از منكـر را جور را حرام داند مگر در صورتي كه اين همكاري امكان امر به معروف

مي  و قيد كه شخص بايد يقين داشته باشد كه در صـورت پـذيرش همكـاري، فراهم سازد كند

ق  و بايـد بدانـد كـه قبـول مناصـب در دولت جور و نهي از منكر كنـد به معروف ادر است امر

كه مجبور بـه. دستگاه جاير متضمن همكاري با او در كارهاي حرام نيست  همچنين در صورتي

و سـاير مومنـان را تهديـد كنـد،  و در صورت عدم پـذيرش خطـري او پذيرش همكاري شود

و در غير اين موارد  و در هر صورت همكاري با جائر در قتـل همكاري جائز است  حرام است

به هيچ وجه جائز نيست .و ظلم

 برپايي نماز جمعه-4-4
از ديگر مسائل مطروحه در حوزه فقه سياسي در عصر صفوي مـسأله برپـاي نمـاز جمعـه

و دسـتور بـه. است و تعزيـرات كه حاكم اسالمى، اجراى حـدود از ديدگاه اسالم، همان گونه

و جهاد  مى ... در راه خدا، برگزارى حج به عنوان وظيفه را بر عهده اى حكـومتى، گيرد، همچنين

مى دارد .نماز جمعه را بر پا

و ويژگي موضع انتقادى شيعيان در برابر حكومت و عباسى كه امـام جمعـه هاى اموى هايى

كه چگونگى حضور در نماز جمعه از مسائل جـدى شـي  . عيان باشـد بايد داشته باشد، سبب شد

و پس از آن نيـز ادامـه داشـت كه در دوره حضور امامان مطرح بود در. اين امر، مسأله اى بود

 شـد، شـركت هايى كـه از سـوى حاكمـان سـتم بـر پـا مـى دوره غيبت، شيعيان در نماز جمعه

.كردندنمى

و حاكميـت نـسبى فقيهـان شـيعه، ايـن فريـضه كـه پى تشكيل حكومت شيعى صفوى  در

رو. هاى سال متروك مانده بود، دگربار احياء شد سال و مباحثه بـر سـر آن،،از اين نماز جمعه

سو است صفوي دينى دوره-هاى فرهنگى يكى از جريان  يك بحث دينى است كـهكه از يك

و از سوى ديگر مورد عالقه توده  و حكومت پيوند خورده  هاى مردمبه نوعى با مباحث سياسى

به هر حال، تعيين امام جمعه رسمى كـه در هـر. هست كه ارتباط آن با حكومت از آن روست
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يكى هم نمى مى شهر بيش از به حكومت مربوط  اخـتالف،از سـوى ديگـر.شد توانست باشد،

و اين كه آيا در عصر غيبت امام زمان و فقهى ميان فقها اجازه اقامه نماز جمعـه)ع(نظر علمى

و  به صورت وجوب تخييرىهست يا نه،  يـا باشـد مـي اسـتحباب يا از بابو است اگر هست

مى عيني وجوب و گاه مجادالت علمى طوالنى كشاند كـه در ايـن ضـمن،، آنان را به مباحثات

و غيره هم طرح مى و تقليد .شد مباحث ديگرى از دين در زمينه اجتهاد

كه وظيفه خود را در هماه به عنوان فقيهى نگ كردن وضعيت دولت جديد بـا محقق كركى

مى  محقق كركى بر اساس. ساخت مطرحرا ديد، براى نخستين بار مبحث نماز جمعه فقه شيعه

و آن را طـرح كـرد برگزيدفتواى شايع در مكتب حلّه، وجوب تخييرى را  . كه راهى ميانه بـود

به تعبير آن روزگـاريوى اين مطلب را با وجود فقيه جامع الشرا پيونـد» هـد الزمـانى مجت«ط يا

و كافى، شرط اقامه جمعه معرفى كرد  داده وى را به عنوان جانشين امام زمان با اختيارات وافى

و منزلت مجتهدين را در بخشى از مسؤوليت   دينى استوار-هاى اجتماعىو بدين ترتيب پايگاه

.كرد

و قضايي-5 ، مالي  تحوالت فقه سياسي شيعه در حوزه حقوق اداري
و رويكـرد فقهـا نـسبت بـه مـسأله حا ل با توجه به روشن شـدن نظـام حكومـت صـفوي

كه فقهاي عصر صفوي با توجـه بـه و مشروعيت حكومت، اين مسأله مطرح مي شود حاكميت

مي  و در اينكه حق حاكميت را از آن خداوند و حق حكومت را متعلـق بـه امـام معـصوم دانند

ف  كه به نايبان ايشان و سـاير حكـام را قهاي جـامع الـشرايط هـستند، مـي غيبت او متعلّق داننـد

مي   پندارند، نسبت بـه مـسائل مطروحـه در نظـام اداره حكومـت چـه رويكـردي حاكمان جور

و قـضايي بـه بحـث داشته و مـالي و موضـوعات حقـوق اداري  اند؟ آيـا در رابطـه بـا مـسائل

 اند يا خير؟ پرداخته

ا-1-5  داري حقوق
به شخص شاه بود-در ساختار سياسي و. اداري عصر صفوي، قدرت سياسي متعلق ايجـاد

و مسئوليت انحالل سازمان  و تعيين حدود اختيارات و هاي اداري و تقسيمات كشور هاي آن ها

و وظيفه سـازمان  و شخص حاكم بود هـاي اداري انتخاب كاركنان عالي رتبه به اراده مطلق شاه

و يا جمعي بوده اسـت نيز فقط اج  از نظـر. راي فرامين اعم از كتبي يا شفاهي، فردي يا گروهي

و سازمان  و اداري، جامعه مبتني بر نظام حاكميت مطلقه بوده و سياسي هاي اداري تابع انـضباط

و اطاعت حاكم بودند  و وظيفـه. سلسله مراتب شديد از آن جايي كه رييس حكومـت تكليـف

ر  و اعمال قانون و سازماني نيز براي وضع مقررات ذي اجرا صالحا داشته است در امور اداري
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رو. باشدمي و نـاظر بـر اداره امـور،از اين و تشريع هرگونه مقررات دايـر  شاه صالحيت وضع

و قضايي را واجد بوده است و نظامي . مالي

و تشكيالت نظام اداري عصر صفوي به سازمان ي بـرايكه در ايـن مقالـه مجـال-با توجه

مي-معرفي مفصل آن نيست واآن،دشو آنچه كه روشن كه نظام اداري اين عصر برگرفته ست

و تنهـا بـا توجـه بـه  و تيموريان است و مغوالن تلفيقي از نظام اداري دوران حكومت عباسيان

و  به مذهب رسمي شيعه ما شاهد اين هستيم كـه قـوانين تحوالت ناشي از تغيير مذهب كشور

ميمقررات  .)28: 1346اميني،(دشوفقه شيعه جايگزين قوانين فقه تسنن

به صورت برجسته نمايان مي  آن است كه صـفويه،شودآنچه در حقوق اداري عصر صفوي

مي900پس از گذشت كنـد سال از سقوط امپراطوري ساساني يك دولت متمركز ايراني را برپا

ركـز كـردن سـاختار نظـام اداري كـشورو در اين راستا تالش سالطين صـفوي در جهـت متم 

مي  مي. شودمنعطف به اواخر سلسله صفويه نزديك شويم اين تمركزگرايي بيشتر نمايـان هرچه

و مـا شـاهد ايـن هـستيم كـه مي و دامنه دخالت سالطين در امور اياالت افزايش مي يابد شود

به مقدار   زيادي اسـتقالل داشـتند، سالطين صفوي در اياالت والي نشين كه در اداره امور خود

و حتي در برخي موارد تالش به هرچه محدود كردن واليان مي نمايند هايي شد تا امـراي اقدام

و امراي قزلباش را جايگزين آن ها كنند .)111: 1349رهبرن،(محلي را بركنار نمايند

فقـه اما مسأله اساسي آن است كه در حقوق اداري عصر صفوي، ما بـا موضـوعاتي كـه بـا

و توجهي از سـوي فقـه در بـاب خـود  و موجب بروز واكنش سياسي شيعي ارتباطي پيدا كند

به ويژگـي. شويمشود روبرو نمي  هـاي خـاص اگرچه برخي از نهادهاي مذهبي اداري با توجه

و كـاركردي كـه در دوران پـيش از آن داشـته   انـد دچـار تغييراتـي اين دوره نسبت به موقعيت

ع-اند گشته و منزلت بااليي پيدا كـرد نوان نمونه نهاد صدربه  مـا-كه در اين دوره برجستگي

كه صفويان بـه عـداد مناصـب. شاهد تحوالت اساسي در ماهيت اين نهادها نيستيم تنها منصبي

ايجاد ايـن منـصب بـه.)120: 1381؛ فلـور،72، 1334مينورسكي،(مذهبي افزودند، منصب ملّا باشي بود 

و  به وجود آمد بـود خاطر تغيير و كاركرد رهبر معنوي طريقت صفوي تحولي بود كه در نقش

و مرشد كامل طريقت صفوي محسوب مي .شدو خود شاه اين منصب را بر عهده گرفته

 حقوق مالي-2-5
و به اقتضاي جوهر استبدادي دولت صفوي تمام درآمـد در طول سلطنت پادشاهان صفوي

و تـصويب شـخص او عوايد كشور در اختيار شخص  و تمام مخـارج نيـز بـه فرمـان  شاه بود

و آنچه از ماليات. گرفتصورت مي و غير مـستقيم خزانه دولت و عوايد مستقيم هاي گوناگون
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و ميـانو درآمدهاي رسمي يا اتفاقي به خزانه دولت مي رسيد، به شـخص شـاه تعلـق داشـت

و تفاوتي نبود و سلطنت امتياز .)1191: 1369فلسفي،(عوايد دولت

ن در حوزه حقوق مالي و اخـذ خـراج از  خـستين، مشروعيت حاكمان بـراي وضـع ماليـات

و. مباحث مهم حقوق عمومي در اوائل صفويه بود در نظام مالي عصر صفوي، از لحاظ سازمان

به دوره هاي قبل از صفويان نيستيم زيرا  تشكيالت ماليه عمومي ما شاهد تفاوت اساسي نسبت

مي گونهمان كه بيان گرديد حقوق اداري اين دوره متأثر از حقوق اداري ادوار ماقبل امـا. باشده

آنچه كه در حقوق مالي عصر صفوي تحت تأثير دگرگوني هايي كه در ماهيت مـذهبي كـشور 

مي  زيرا محـور اقتـصاد دولـت صـفوي، همچـون. باشد، مسأله زمين است صورت گرفته است

و معاصر خو دولت و بخـش عمـده هاي پيشين د در جهان اسـالم بـر كـشاورزي اسـتوار بـود

مي عايدات آن از خراج بر زمين از سوي ديگر بـا توجـه بـه ديـدگاه.دشهاي كشاورزي تأمين

شيعه نسبت به حرمت خراج در عصر غيبت، اين سؤال مطرح شده بـود كـه آيـا بـا توجـه بـه 

با  و به اينكه حكومتي شيعي بر سر تغييراتي كه در شرايط سياسي كشور ايجاد شده است  توجه

كار آمده است، همان ديدگاه حرمت نسبت به خراج وجود دارد يا خير؟ اين مسأله از يك سـو

كه داعيـه مـشروعيت  و از سوي ديگر دولتمردان صفوي و علماي مذهبي شده بود دغدغه فقها

و اعالم حليت خراج بودند  جديـد الزم بـود تـا بـا لذا در شـرايط. داشتند نيازمند صدور جواز

به منظور حل  و توجه به عدم مشروعيت حكام جور در شيعه مباني جديد براي پرداخت خراج

بدين ترتيب ما شاهد توجه هر چـه بيـشتر علمـا بـه ايـن. مشكالت دولت صفوي مطرح شود 

به تحرير آثار  كه ايشان اقدام و مسائل مسأله هستيم تا آنجا ارضـي فقهي در زمينه مسأله خراج

و  و وضعيت پرداخت ماليات از سوي مـردم بـه حكومـت غيـر شـرعي و نظام حقوقي اراضي

و بهره مندي از عوايد دولت از ديـدگاه شـيعي و حرمت ارتزاق .دنـدكرهمچنين مسأله حليت

به طور كلى دو موضع مطـرح شـده اسـت درباره بحث  نخـست:خراج بايستي بيان داشت كه

به نوعى به كه از حكومت فاصله گرفتهمىمربوط فقيهانى تحريم آن كه و نظر شود وياند  شاذ

به حساب مى و البتـه بـراى. آيد نادر در فقه شيعه دوم تحليل آن، كه رأى بيـشتر فقيهـان بـوده

مى بوسيلهگرفتن آن  به چندين نظر تقسيم اين نظر، به هـر. شود حاكم جائر يا فقيه عادل، خود

ش  به تعبير امروزى واقع روى، راى بيشتر فقيهان كه و اختياراتى را براى فقيـه يعه است گرا بوده

مى. يا حاكم شيعه پذيرفته بودند  به روايات متعدد تمسك در گروه دوم كند كـه دسـته نخـست

.)102: 1380حسيني زاده،(خراج ترديد دارند ها بر حليت داللت آن

كه نسبت به  شرايط سياسي جديـد در ايـران دارد در اين ميان محقق كركي با بينش عميقي

و جواز بهره مندي از عوايد دولتبه تأليف رساله وى. كنـد اقدام مـي اي در باب حليت خراج

و هم سـيره عملـى سـلف شـواهدى و هم در فتاوا معتقد است كه اين مطلب، هم در احاديث
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و قابل اثبات است به حقـوق مـال. دارد به مباحث مربوط ي عـالوه بـر اينكـه كركي با پرداختن

به مسائل مستحدثه در شرايط جديد روشن مي نمايد، مسائل اساسي رويكرد فقه شيعه را نسبت

و از آن جـايي كـه را در زمينه فقه سياسي شيعه از جمله مسأله واليت فقيه را مطرح مي  نمايـد

به اينكه  و با عنايت مي شود او مـورد محقق كركي از جمله فقهاي برجسته اين عصر محسوب

.گيردتوجه شاه صفوي قرار داشت نظر او در سازمان مالي كشور مورد پيروي قرار مي

و رويكرد فقه شيعه نـسبت بـه آن قابـل توجـه كه در نظام مالي عصر صفوي مبحث ديگر

كه از  كه در اصل همان پشتوانه مالى دولت اسالمى است است، مبحث وجوهات شرعى است

به بيت المال تعبي  ور مى آن، و زكوات، اخماس، انفاقات مى ... شود در. گيردرا در بر آنچـه كـه

و مـصرف وجوهـاتاآن،بحث وجوهات شرعي مهم است  ست كـه فقهـاي شـيعه، دريافـت

و در عصر غيبت از اختيارات فقيه جـامع)2و خمس1زكات( شرعيه را از شئونات امام معصوم

آن. دانندالشرايط مي  كه فقها در تأليفات فقهي خـود بحـث از در عصر صفوي ما شاهد  هستيم

و اختيارات ولي فقيه مي يكي از داليل ايشان وجوهات شرعيه را در ذيل مباحث و حتي آورند

و مصرف وجوهات شرعيه اسـت  و اختيار فقيه در دريافت از. بر اثبات واليت فقيه، صالحيت

به حكومت فقها بدليل عدم مشروعيت سالطين صفوي جواز دري،اين رو افت اين وجوهات را

و در صالحيت فقها باقي گذاشتند  هاي مذهبي متولي اين موقوفات نيز شخصيت بارهدر. ندادند

و تشكيالت ديواني آن صرفاً  و.شـود از سوي حكومـت اداره مـي امر هستند در سـاير مـسائل

باوموض كه متأثر از تحول فقـه سياسـي شـيعه شـد مـشاهده عات ماليه عمومي ويژگي برجسته

و نظـام يافتـه دوره حكومـت نمي و اصالح شـده و نظام ماليه عمومي نمونه تقويت شده شود

و تيموريان است و حكومت مغوالن . اسالمي

 حقوق قضايي-3-5
حقوق قضايي از ديگر موضوعات قابل توجه در حوزه حقـوق عمـومي در عـصر صـفوي

ي عصر صـفوي قابـل مـشاهده اسـت، پايـه از جمله تحوالت اساسي كه در نظام قضاي. است

و صوري نظام قضايي بر محور فقـه اماميـه اسـت هـاي از ميـان دولـت. گذاري احكام ماهوي

مختلف در طول تاريخ ايران پس از اسالم، دولت صفوي، بيشترين توفيق را در متمركـز كـردن 

و عرف. نظام قضايي در دست دولت داشت  كه ميان شرع از عصر عباسيان صفويان تفكيكي را

 
:ك.ر. باشـد لبـه متـصور مـي اند كه پرداخت زكات به فقه جامع الشرايط فقط در حالـت مطا بيشتر فقهاي شيعه بر اين عقيده.1

.608: 1384عميد زنجاني،

و امام مسلمانان قرار بگيرد.2 و بايد در اختيار حاكم در. خمس، بودجه نظام اسالمى است لذا پرداخت وجوهـات بـه حـاكم،

.مورد خمس محل بحث است
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به آن نظمي تازه بخشيدند و رو.آغاز شده بود تأييد كردند  ما در اين عصر شاهد نظـام، از اين

و نـشيب قضايي دوگانه كه اين تفكيـك بـا فـراز هـايي تـا قبـل از تجديـد اي در ايران هستيم

از.)339: 1382امـين،( تشكيالت عدليه در عصر رضاشاه پهلوي كمابيش دوام كرد   عمده ترين يكي

بينيم مسأله وضعيت شيعيان در عصر غيبـت مباحثي كه ما در فقه سياسي شيعه در اين عصر مي

و قاضي بـر شـمرده بنابر ويژگي. در رفع اختالفات است  و هاي كه فقهاي شيعه براي حاكم انـد

به فقيه  و اي جز گماشتن شخـصيت، سالطين صفوي چاره1اختصاص اين مقام هـاي روحـاني

رو.ي بر رأس امورات قضايي نداشتند مذهب  مقام صدر در راستاي تحقق اين هدف قرار،از اين

. گرفت

و عرف در عصر صفوي برجستگي پيدا مي كنـد آن اسـت اما آنچه در تفكيك محاكم شرع

مي  چه در عصر صفوي به پيش و حكام جهت كاستن حـوزهكه هر رويم شاهد تالش سالطين

و مقا  و مقامـات اختيار محاكم شرع و اقتدار محاكم عرف و افزايش حوزه صالحيت مات شرع

. حاكم در حوزه نظام قضايي عرفي هستيم

گونه ابراز نظري در باب حسبه بـه عنـوان يـك همچنين در بحث نهاد حسبه ما شاهد هيچ

و نهـي از منكـر.تشكيالت حكومتي نيستيم  به معروف به مسأله امر  فقهاي عصر صفوي صرفاً

و تنها در موضـوع پرداخت به اين مسأله به عنوان يك نهاد حكومتي توجه كنند ه اند بدون اينكه

و ضرب هم پرداخت يا نه، اينكه آيا مى به معروف به جرح توان در راستاى اجراي وظيفه امر

مي.)3:107،ج1413شهيد ثاني،(كنندبه اختيارات حكومتي فقيه اشاره مي  شود كـه بدين ترتيب روشن

و مقام محتسب در حقوق ادارين -قضايي عصر صـفوي برگرفتـه از حقـوق اداري-هاد حسبه

و همان كاركردهـا را دارد لـذا هـر چـه بـه اواخـر سلـسله. قضايي پيش از عصر صفوي است

مي  و كـم كـم از نظـام حقـوق شويم اين مقام كاركرد خود را از دست مي صفوي نزديك دهـد

مي   بتوان دليل اين امر را در اين دانست كـه بـسياري از وظـايف شايد. شوداداري ايران حذف

و در آثار فقهاي اين عصر مـا شـاهد تغييـر محتسب، در فقه شيعه در صالحيت فقيه قرار دارد

مي بارهديدگاهي در  و همچنان اين وظايف را در حيطه صالحيت فقيه دانند اين وظايف نيستيم

ست كه ساير وظايف محتسب به تدريج از حوزها اين امر آن دليل ديگر.)331: 1384عميد زنجاني،(

و داروغه خارج گرديدبوسيلهاختياراتش  . كالنتر

كر.ر.كركي در كتاب حاشيه بر شرايع به طور مفصل به اين موضوع پرداخته است.1 تاك .165: كي، حاشيه بر شرايع، بي
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 نتيجه
به دليـل به حقوق عمومي در فقه شيعه كه بسياري از مسايل مربوط  اين يك واقعيت است

عا-نبود شرايط الزم سياسي و قرار گرفتن در عصر حاكميت گفتمان فقهي مه، مجالي اجتماعي

،در عصر صفوي عواملي چون تغييـر مـذهب رسـمي كـشور. بودبراي مطرح شدن پيدا نكرده 

به،جايگزيني قواعد فقه اماميه به جاي فقه تسنن و خصوصي گرايش فقه شيعه از احكام فردي

و عمومي بود  در در عمل نيز توسعه فقه، باعث شد تا مباحث جمعي در مسيري كـاربردي تـر

در رأس آن فقه سياسي شيعه دچار تحوالتو فقه عمومي تي جهت يابد بطوريكه منطق حكوم 

درشاي عمده  كه خود زمينه برخي تحوالت ديگر را و دولـت سايرد حـوزه حقـوق عمـومي

با نوعي احساس مسئوليت در قبال مـسائل روز، باعـث هاي شيعهفق،در اين عصر.فراهم آورد 

به دليلندشد و مـسائل ناشـي از آن، تا فقه عمومي شيعه  رويايي بـا شـرايط جديـد حكـومتي

يايسامان نيـز در مسائل مربوط به حوزه حاكميت در عصر غيبت لذا اين تغيير رويكرد.بد بهتر

و  در به بخشيدنبا رسميت مثمر ثمر شد و حكومـت نگاه حقوقي شـيعه اي دريچـه،سياسـت

در،ن ترتيـب بدي. حقوقي شيعه گشود هاي وي انديشهسنوين را به  يكـي از تحـوالت عمـده

چارچوب انديشه حقوقي شيعه كه مشتمل بر ارائه يك نظريه در باب دولت مبتنـي بـر واليـت

و مساعدت يك حكومـت پادشـاهي  و نيز پذيرش همكاري تـاثير فقهـا در تغييـر شـيوه(فقيه

ونو به دنبال آن پذيرش منصب هاي مهـم مملكتـي از طـرف روحـاني) حكومت توسط حكام 

به صورت جدي تعقيب مي ن.شدبود، هـاي نظـري تبيـين جوانـه خستين بنابر اين در اين عصر

و اجتماعي امكان بروز عام يافت  مشاركت علمـاي شـيعه. ديدگاه شيعه در عرصه كالن سياسي

و نوعي تجديد نظـر طلبـي در  و سالطين صفوي بيانگر آمادگي الزم علماي شيعه براي توسعه

و نگرش ها، روش گرايش و احوال موجود بيش از همه فقـه. هاي گذشته بود ها پذيرش اوضاع

و خـود زمينـه ظهـور  شيعي را واقع گرا ساخت تا اكنون در غياب معـصوم دسـت بكـار شـده

هاي اجرايي عدالت مد نظر معصوم را در حد توان جامعه شيعه مستقر ساخته، آن را با ضمانت 

به آرمان  مي. عصر حضور نزديك سازند هايو عملي دولت اسالمي شود كـه اين موارد موجب

به عنوان  تبار حقوق عمـومي شـيعي. شناخته شود» عمومينقطه عطف تاريخى فقه«اين دوره

ميو پيشتر در عصر مشروطهكه  د، طبيعتـا بـسيار شـو اكنون در جمهوري اسالمي ايران تعقيب

به دنبال آن فقه مديون تحول فقه  و .ه در عصر صفوي استسياسي شيععمومي
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