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فقیه لبنانی معاصر ،محمدمهدی شمسالدین تحت تأثیر نظریه دولت مشروطة فقیه ایرانیی،
میرزا محمدحسین نایینی ،نظریهای سیاسی وضع کرد که به نظریه «والیت امت بر خویش»

موضوع قدر و دولت ،تعطیل مبانی کالمی نظریههای قدیم دولت و اعتبار شورا بهعنوان
مبنای نظاا سیاسی والیت امت استفاده میکند .این مقاله به بازخوانی مبانی نظریه والییت
امت و نقد آن میپردازد و به این نتیجه میرسد که این نظریه نتوانسته است بنییان نظیری
استواری برای والیت امت فراهم کند و از حدود والیت فقیه انتخابی فراتر نرفته است.

مبانی نظریه سیاسی والیت امت بر خویش

مشهور است .او با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کالمی مییکوشید اثبیا کنید
والیت سیاسی در دوره غیبت ،حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضیوی
از امت است ،حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست .او از قاعیده عیدا الوالییه،
اصل والیت انسان بر خویش ،والیت امت در منطقه فراغ ،عرفیی بیودن و نامقیدب بیودن

کلیدواژهها :والیت امت بر خویش ،عدم الوالیه ،منطقۀ الفراغ ،امامت ،خالفت ،شوورا ،والیوت
فقیه.

* دکتری علوم سیاسی (.)m.moradi49@gmail.com
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اگر بتوانیم از اندیشه سیاسی نایینی به مدرسه فکری و سیاسی نایینی یاد کنیم که تا امروز
استمرار داشته است ،شماری از متفکران را میتوان امتداد نایینیگری برشمرد که از میوان
آنان میتوان به محمدباقر صدر ،مهودی حوارری یوددی و بوهطوور خوام محمدمهودی
شمسالدین اشاره کرد که دیدگاههای او در دوره اخیرِ حیات فکریاش بهشدت تحت تأثیر
نایینی قرار دارد .برایناساس ،نظریه «والیت امت بر خویش» را که وی در آخرین مرحله
حیات فکری خود بدان دست یافت ،میتوان بهعنوان امتداد نظریه دولت مشروطه نوایینی
به شمار آورد.
چنانکه از عنوان نظریه شمسالدین برمیآید ،او این نظریه را در مقابل نظریه والیت
فقیه مطرح کرد که با پیروزی انقالب ایران در سال7131ش (7616م) به بنیواد نظوری و
قانونی نظام جمهوری اسوالمیِ برآموده از ایون انقوالب تبودیل شود .وی در ایون نظریوه
میکوشد مفهوم «امت» را بهعنوان مفهوم اساسی در نظام سیاسی اسالمی برجسته کند و
اختیاراتی را که نظریه والیت فقیه به فقیه جامعالشرایط مویسواارد ،بوه اموت بسواارد .او
کتابی با عنووان والیۀ االمۀ علی نفسها نوشوت و وعوده انتشوار آن را داد ،اموا بوا مور
ناگهانی وی ،رد پایی از این کتاب یافت نشد.
زندگینامه

محمدمهدی شمسالدین در سال7616م در شهر نجف دیوده بوه جهوان گشوود .پودرش
عبوودالکریم در آنجووا بووه تح ویل علوووم دینووی اشووتلال داشووت (شوومسالوودین0222 ،م.)8 :
شمسالدین 11 ،سال از عمرش را در عراق گذراند و در این مدت افدون بر تح یل علوم
دینی ،در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی و فکری نید فعالیتهوایی داشوت .او دروس علووم
دینی را ندد برخی از برجستهترین فقهای شویعه در قورن بیسوتم ،از جملوه آیوتاهلل سوید
محسوون حکوویم و آیووتاهلل سیدابوالقاسووم خوووری فراگرفووت .از میووان برجسووتهتوورین
همدورهایهای وی در نجف میتوان از آیوتاهلل شوهید سوید محمودباقر صودر ،آیوتاهلل
سیدمحمدتقی حکیم و هموطن و همدرس وی ،آیتاهلل سید محمدحسوین فضولاهلل نوام
برد.
آغاز فعالیتهای فکری شمسالدین ،تألیف کتابِ نظام الحکم واإلدارة فى اإلسىمم
است که در سال 7631م در عراق منتشر شد .وی همراه با شماری از همفکران نوانودیش
خود در نجف ،مانند شیخ محمدرضا مظفور ،سوید محمودباقر صودر و سوید محمدحسوین

فضلاهلل در راهاندازی مجله األضواء مشارکت ورزید که بهعنوان نشریه جماعىۀ الللمىا
نجف منتشر شد .مهمترین فعالیت اجتماعی و تبلیلی وی ،نمایندگی آیتاهلل سید محسون
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حکیم در منطقه فرات األوسط به مرکدیت شهر دیوانیه بود که از سال 7667م توا 7666م
ادامه یافت.
شمسالدین همزمان با تدریس در دانشکده فقه (کلیۀ الفقه) نجف ،به همراه برخوی از
دوستان و همفکرانش کوشید آموزش حووزوی را بور اسواس مبوانی و روشهوای علموی
متناسب با مقتضیات زمانه سامان بخشد (همان).
شمسالدین در سال 7666م به لبنوان بازگشوت و در هموین سوال ریاسوت الجملیىۀ
الخیریۀ الثقافیۀ (انجمن خیریه فرهنگی) را برعهده گرفت که در سال 7666م بوه وسویله
گروهی از علمای دینی و مؤمنان فعال تشکیل شده بود .این انجمن ،شماری از مؤسسات
فرهنگی و تربیتی را به راه انداخت .برگوداری نشسوتهوای فکوری و نشوریات فرهنگوی
اسالمی ،از دیگر فعالیتهای این انجمن بود که نقش مهمی در پورورش نسول مقاوموت
اسالمی داشت.
تا سال 7613م بیشتر فعالیتهای شمسالدین در لبنان ،فکری ،فرهنگی و غیرسیاسی
بود و او شیوه فعالیت خود را در عراق ،که تحت نظارت و اشراف سید محسن حکیم بوود،
در لبنان هم ادامه داد و برای همین ،از ورود به شورای عالی شیعیان (المجلس اإلسالمى
الشیعى األعلی) پرهید کرد .اما در این سال با اینکه پیشنهاد ورود به عرصه انتخابات ایون
شورا را رد کرده بود و در ایام انتخابات برای معالجه بیمواریاش در لنودن بوهسورمیبورد،
بهعنوان نایبرریس این شورا که ریاست آن را امام موسی صدر برعهده داشوت ،برگدیوده
شد.
در سال 7618م امام موسی صدر ،رریس شورای عالی اسالمی شیعه لبنان ،در جریوان
سفری به لیبی ربوده شد و پس از آن شمسالودین عموال ریاسوت ایون شوورا را برعهوده
گرفت .از این پس ،او بهناچار به عرصوه فعالیوت سیاسوی در لبنوان و منطقوه عربوی وارد
گردید .در سال 7661م یعنی چهارده سال پس از ربوده شدن امام موسی صدر و ناامیودی
از بازگشت وی ،ریاست شورای عالی اسالمی شیعه لبنان رسما برعهده شمسالودین قورار
گرفت .از حوادث مهم دوران حیات شمسالدین ،تأسیس جنبش شیعی امل بود و پوس از
امام موسی صدر ،اندیشههای شمسالدین ،مهمترین منبع تلذیه فکری این جنبش شمرده
میشد.
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در سال 7683م شمسالدین طرح دموکراسی عددی مبتنی بر اصل شورا را برای حول
مشکل نظام سیاسی و پایان بخشیدن به تبعیض به زیان مسلمانان اراره داد .از  7611بور
اساس عهدی نانوشته میان رهبران طایفه مارونی و طایفه سونی ،مناصوب میوان ایون دو
طایفه توزیع شده بود و امام موسی صدر پس از تأسیس مجلس اعوالی اسوالمی شویعه،
تالش فراوانی برای پایان بخشیدن به این تبعیض نمود .این طورح شومسالودین نیود در
مسیر همان تالش ها بود .طرح وی که دربردارنده تعدیلهوای اساسوی در ترکیوب نظوام
سیاسی لبنان بود ،مخالفتهای فراوانی را برانگیخت و موجب هراس مسیحیان هوم شود.
این وضعیت شمسالدین را واداشت تا برای اطمینان بخشیدن به مسیحیان و پیشگیری از
استفاده نادرست از طرح خود ،از آن عقبنشینی کند (شومسالودین0223 ،م)77 :؛ هرچنود در
7686م در جریان توافقنامه طارف که به تعدیلهای جدی در قانون اساسی لبنان انجامید،
مسلمانان نوعی توازن قدرت را احساس کردند و شیعیان نید از حاشیهنشینیای که قوانون
اساسی 7611م به آنان تحمیل کرده بود ،بیرون آمدند.
در اواخر دهه هشتاد میالدی و بهویژه در جریان درگیریهای خونین میان جنبش امل
و جنبش حدب اهلل ،شمسالدین نظریه سیاسی والیت امت بور خوود را جوایگدین نظریوه
پیشین خود کرد .او در اواخر دهه نود کوشید میان نظامهای سیاسی عربی و جنوبشهوای
سیاسی اسالمگرا نوعی آشتی یا آتشبس پدید آورد و در م الحه میان شویعیان معوار
سعودی و نظام سعودی تالش فراوان کرد.
در  07ژانویه  0227شمسالدین پس از یک دوره مبارزه سخت با بیماری و درمان در
فرانسه ،در بیروت چشم از جهان فروبست.
تعریف مفاهیم
الف) مفهوم والیت
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والیت در زبان عربی معانی متعددی دارد کوه هور معنوا بوه تناسوب حووزه کاربسوت آن
مشخص میشود .والیت گاه به معنای محبت و قرابت است؛ همچون والیت مؤمنوان بور
یکدیگر .گاهی هم به معنای حق سرپرستی یا زعامت سیاسوی و اجتمواعی اسوت؛ ماننود
والیت امر (اولی االمر) که در قرآن آمده است .راغب اصفهانی میگوید« :امر بوه معنوای
کار است و لفظ عامی است برای همه کارهوا و گفتوه هوا» (راغوب اصوفهانی7101 ،ق )01 :و
فیروزآبادی می گوید« :این واژه ،لفظی عام برای عموم کارهوا ،گفتوه هوا و حوالهاسوت»
(فیروزآبادی7661 ،م .)16 :0 ،روشن است که این لفظ شامل امور شرعی نمویشوود؛ زیورا در

آنها مجال مشورت نیست و حتی پیامبر نید مأمور به ابالغ آنهاست ،نه ابداع آنها .تنها امور
غیرشرعی است که پیامبر در آنها به مشورت با مردم مأمور شده است .موراد از والیوت در
این مقاله ،همین معناست که به فرمانروایی امر سیاست و مدیریت جامعه نظر دارد.
ب) مفهوم امت
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مفهوم امت در قرآن کریم پنجاه بار به صیله مفرد آمده و در معانی مختلوف بوه کوار
رفته است .راغب اصفهانی نوشته است« :امت ،هر جماعتی است که امری آنان را به هوم
پیوند میدهد؛ دین واحد ،زمان واحد یا مکان واحد؛ چه ایون امور واحود ،جوامع بوه شویوه
اجباری باشد یا به گونهای اختیاری» (راغوب اصوفهانی7101 ،ق .)01 :اموا پژوهشوگر معاصور
لبنانی ،ناصیف ن ار با صرفنظر از جدریات تاریخی زمان ندول آیوات در مرحلوه مکوه وو
بیشتر ناظر به ابعاد اخروی بوده و و مرحله مدینه و بیشتر به ابعاد تشریعی یا قانونی توجوه
داشته و پنج معنا را از کلمه امت در آیات مختلف قرآن استخراج کرده است )7( :اموت بوه
معنای وقت و زمان « :وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْلَذابَ إِلی أُمَّۀٍ مَلْدُودَةٍ » )0( .امت به معنوای
امامی که نیکی را میشناسد و به راه درست رهنمون است « :إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّىۀ اانِاىا
لِلَّهِ حَنِیفا وَ لَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ » )1( .امت به معنای جماعتی از مردم بهطورمطلق« :
وَ لَمَّا وَرَدَ ما َ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّۀ مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ » .بسیاری از آیاتی که کلمه امت
در آنها به کار رفته است ،با این معنا تطابق دارد )1( .امت بهمعنای جماعتی کوه بور دیون
واحدی اتفاق دارند .نمونههای این آیات فراواناند « :وَ لَوْ شا َ اللَّهُ لَجَلَلَهُمْ أُمَّۀ واحِدَة »
و « وَ لِکُلِّ أُمَّۀٍ أَجَلٌ » و « زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّۀٍ عَمَلَهُىمْ » و « وَ لِکُىلِّ أُمَّىۀٍ جَلَلْنىا مَنْسَىکا
لِیَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلی ما رَزَاَهُمْ » .طبری معتقد اسوت ایون معنوای اصولی اموت اسوت؛
هرچند معنای جماعت یا صنفی از مردم را در برخی موارد میپوذیرد )3( .اموت بوهمعنوای
جماعت کوچکی از اهل دینی معیّن « :وَ لْاَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّۀٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْىرِ وَ یَىمْمُرُونَ
بِالْمَلْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ » و « کُلَّما دَخَلَتْ أُمَّۀٌ لَلَنَتْ أُخْاَها ».
ناصیف ن ار ساس به مشکل مفسران در تفسیر آیاتی از این دست اشاره میکند « :وَ
لِکُلِّ أُمَّۀٍ رَسُولٌ فَإِذا جا َ رَسُولُهُمْ اُضِیَ بَیْنَهُمْ » و « کَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِی أُمَّۀٍ اَدْ خَلَتْ
مِنْ اَبْلِها أُمَمٌ » و « وَ لَقَدْ بَلَثْنا فِی کُلِّ أُمَّۀٍ رَسُوال أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ » .مشکلی که مفسران
به سوی یک امت فرستاده شوده اسوت ،ایون
با آن مواجهاند ،این است که اگر محمد
امت چگونه تعریف می شود و چگونه موی تووان میوان خوام بوودن رسوالت او و شومول
بشریاش سازگاری پدید آورد؟ ن ار بر آن است که مفسران این ابعاد از معنای امت را به
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صورتی روشمند و نظاممند بررسی نکردهاند و در مطالعوه مفهووم اموت بوه دور از مفهووم
طریقت یا ملت (آیین) ژرفاندیشی ننمودهاند؛ زیرا نوعی پیوند میان جماعت و شریعت بور
اذهانشان غلبه یافته است .ازاینرو ،اهتمام نظری به ماهیت امت پیش از ورود شوریعت را
وانهاده اند؛ اگرچه در این زمینه آنان میان امتِ دعوت (امتی کوه پیوامبر در آن برانگیختوه
شده است) و امتِ اجابت (مجموعه مؤمنان به این پیامبر) فرق نهادهاند .روشن اسوت کوه
تطابقی میان امت دعوت و امت اجابت وجود ندارد .امت دعوت به چیدی جد ایمان شناخته
میشود و ممکن است کسانی باشند که در نتیجه اصل عدم اکراه در دین ،دعوت پیامبر را
ناذیرفته باشند .ن ار نتیجه میگیرد که انگاره قرآنی از امت ،معنای وحدت در رویکرد یوا
وحدت در عقیده و طریق میدهد؛ بیآنکه وحدت در منبع و مرجع از آن غایب باشد و این
و ماهیوت روابوط اجتمواعی
وحدت عقیده و طریق نید ناشی از ماهیت رسالت محمد
حاکم بر ع ر اوست؛ زیرا رسالت جدید اقتضای شکلگیوری جمواعتی جدیود را دارد کوه
وحدت آن بر ایمان به عقیده جدید و ممارست احکام و نظام ارزشی آن مبتنی باشد (نوک:
ن ار ،بیتا).
در دوران جدید رفتهرفته مفهوم امت از جماعت به جامعه سیاسی و ملت تلییر ماهیت
داد و با تشکیل دولتملتها ،معنای ملت را به خود گرفت که بیش از آنکوه بوه جمواعتی
همعقیده یا همنژاد معطوف باشد ،به مجموعهای اشاره دارد که در مرزهوایی مشوخص و
تحت حاکمیت یک نظام سیاسی قرار دارند .ازاینروست که در زبان عربی به دولوتملوت
(« )nation statالدولۀ االمۀ» میگویند.
مبانی والیت امت

شمسالدین معتقد است برپایی دولت در ع ر غیبت بر اساس والیوت اموت بور خوویش،
امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در ع ر غیبت بور پایوه اراده ملوت اسوتوار
است (شمسالدین ،فی االجتماع السیاسی االسالمی.)116 ،
مبانی مشروعیت دولت والیت امت چنانکه از آثار شمسالدین قابل اسوتخراج اسوت،
بر پایههای زیر قرار دارد.
الف) اصل عدم والیت
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اصل اوّلی عدمالوالیه ،اصلی فقهی است که بسیاری از فقیهان بوه آن اشواره کوردهانود و
مبانی قرآنی و روایی دارد .آیه  06سوره کهف (مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی) هرگونه والیتوی
را جد والیت خدا نفی میکند؛ اگرچه در آیه  33سوره ماروده (إِنَّمَا وَلِىیکمُ اللَّىهُ وَرَسُىولُهُ
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وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیؤْتُونَ الزَّکاةَ وَهُمْ رَاکلُونَ) از خدا و پیامبر و مؤمنان
بهعنوان ولی یاد شده است.
شمسالدین معتقد است اصل اولیه در باب سلطه بر انسان ،عودم مشوروعیت هرگونوه
سلطه از سوی هر شخ ی است و بنابراین ،هیچکس بر هیچکوس یوا جماعوت و جامعوه
دیگری والیت ندارد و هیچ جماعت یا جامعهای هم بر هیچکس والیوت نخواهود داشوت،
مگر آنکه دلیل خاصی این قاعده کلی را دستخوش استثنا کند.
شمسالدین ابتدا والیت خدای تعالی را که به حکم عقل و نقل بر انسان والیوت دارد،
استثنا میکند و میگوید امکان خروج از این اصل (عدم والیت هیچکس بر هیچکس) جد
به دلیلی قاطع وجود ندارد .وی ساس به آیه « النَّبِىی أَوْلىی بِىالْمُؤْمِنِینَ مِىنْ أَنْفُسِىهِمْ »
(احداب )6 :استناد میکند تا والیت پیامبر را هم از شمول قاعده عدمالوالیوه اسوتثنا کنود.
آنگاه با استناد به آیه « یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیلُوا اللَّهَ وَ أَطِیلُوا الرَّسُولَ وَ أُولِىی الْىمَمْرِ
مِنْکُمْ » والیت امامان مع وم را هم تحت شمول عنوان اولیاالمر مویبورد (شومسالودین،
0222م.)111 :
از نگاه شمسالدین ،اصل تشریعی برتر در والیت انسان بر انسان ،عدم والیت اسوت؛
بنابراین ،به مقتضای این اصل اوّلی ،هیچکس بر کس دیگر والیت ندارد و هرگونه اعمال
قدرت از سوی کسی بر دیگری ،کاری نامشروع است؛ زیرا نه بورای صواحب آن حقووقی
مترتب است و نه بر موضوع (اعمال قدرت) هیچ تعهدی وجود دارد.
این اصل برخالف اصل اوّلی در والیت انسان بر طبیعت است؛ زیرا آن اصل مقتضوی
والیت انسان بر طبیعت و مشروعیت ت رفات او در طبیعت بوده ،بر ت رفات انسان آثاری
مترتب است و هیچکس نمیتواند کس دیگری را از ت رف در طبیعت منع کند.
مقتضای این دو اصل آن است که برای [اثبات] والیت انسان بر دیگری یوا دیگوران،
باید دلیل شرعیای وجود داشته باشد که اطالق اصل اوّلی را مقید و بر مشروعیت والیت
انسان بر دیگری داللت کند؛ اما در والیت انسان بر طبیعت بایود دلیول شورعیای وجوود
داشته باشد که اطالق اصل اوّلی را مقید کند و بر تحدید و یا عدم و والیت انسان یا گروه
انسانی بر طبیعت داللت نماید (همان.)116 :
بااینحال ،اطالق اصل اوّلی در والیت انسان بر انسان را دلیل مقیدکنندهای که بورای
مشروعیت تشکیل دولت و ن ب حکومت از سوی جامعه وجود دارد ،تقیید میزنود .بورای
نمونه ،او میپذیرد که این اصل اوّلی به وسیله انبیا ،جانشینان یا اوصیای آنان مقیود شوده
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است؛ زیرا مثال انبیا دولتهایی را بر اساس شریعتی که از سوی خدا به آنان وحی شده بود
و آنان مبلغ آن به سوی مردم بودند ،تشکیل دادند (همو7663 ،م.)31 :
ب) والیت انسان بر خویش

شمسالدین پس از نفی والیت کسی بر کس دیگر و با لحاظ استثناهایی که بودان اشواره
کردیم ،بر اساس اصل اولیه عدمالوالیه به این نتیجه میرسد« :انسان بر خوویش والیوت
دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی ،آزادی است و اصل
اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نید ،آزادی است و این به معنای آن است که انسان به
وسیله انسان دیگر مقید نمیشود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در والیت انسان بر انسان
دیگر عدم والیت است ،نتیجهاش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگور آزاد
است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کنود» (هموو7668 ،م )031 :و ایون
بدان معناست که انسان ،خود ولی و صاحباختیار امر خویش است.
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ج) معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت

فقه اسالم عموما و فقه شیعه بهطور خام فقه فردی یا فقه احکامی است که متوجه فورد
مسلمان است و ازاینرو ،فقه االجتماع یا احکام جمعی که متوجه جماعت و امت باشد ،در
آن پرورده نشده است .شمسالدین برای تثبیت نظریه خویش به این نکته توجه مویدهود
که امت بهعنوان واحد سیاسی اسالم و به صفت شخ ویت اصویلش احکوامی متفواوت از
احکام فردی دارد .او بر آن است که پارهای از احکام شوریعت و بوهویوژه واجبوات کفوایی
متوجه امت بما هو امت است ،نه افراد .از جمله این تکالیف ،تکلیف تشکیل حکومت است
که متوجه امت است ،نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جدری از امت است ،مشمول این
تکلیف است ،نه بما هو فقیه (همو7667 ،م.)776 :
شمسالدین آیاتی که مؤمنان را به صیله جمع خطواب قورار داده ،معطووف بوه اموت
مسلمان و و نه پیامبر بهتنهایی و میداند و برای همین است که میگوید آیه وجوب دفاع،
یعنی «کاب علیکم القاال؛ پیکار بر شما واجب شده اسوت» (بقوره )076 :متوجوه جماعوت
مسلمانان است ،نه پیامبر بهتنهایی ،و این مسلمانان (امت) هسوتند کوه جنوف دفواعی را
می پذیرند (شمسالدین7666 ،م .)721 :بنابراین ،اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعوت و
امت است ،معنایش این است که امت بر خود والیت دارد.
د) والیت امت در منطقۀ الفراغ تشریعی

شمسالدین بر آن است که در ع ر غیبت ،والیت شرعیِ تعیین تکلیف در منطقۀ الفىرا

بر عهده امت است .او نفوذ و سلطه تشریع (قانونگذاری) اجتهادی را در منطقۀ الفىرا از
سوی پیامبر و امام ،نه بهعنوان پیامبری که به او وحی میشود و نه بهعنوان امام مع ومی
که مبلغ وحی از سوی پیامبر است؛ بلکه به اعتبار والیت و حاکمیت یا قدرت سیاسوی بور
امت و جامعه میداند و اساسا تشریع اجتهادی از سوی پیامبر را در مقام حاکم و ولوی امور
تحت شمول وحی نمیداند (همان) .اما در ع ر غیبت چه کسوی در مرکود قودرت تشوریع
اجتهادی قرار دارد و میتواند منطقۀ الفرا را پر کند؟ شمسالدین میگوید:
بنا بر نظریه والیت امت ،همانند نظریه والیت عامه فقیوه ،ظواهر از ادلوه والیوت در ع ور
غیبت آن است که فقها ،مرجع تشریع در منطقۀ الفرا هستند؛ اما والیت فقیه تنهوا در حود
حکم بر موضوعات خارجی و ت رف در نفس و البته مقید به رجوع به اهول خبوره و اسوت،
ولی در مسارل روابط بین انسانها و دولتها و سازمان سیاسی ،اجتماعی و اقت ادی جامعوه
و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه میگنجد ،ظاهر این است که در این امور ،والیوت از
ه) عرفی بودن دولت

همانگونه که نایینی در تنبیه االمه موضوع دولت یا نظام سیاسی را بهرغوم ضورورتش از
امور نوعیه میداند و از والیت نوعیه در برابر والیت شرعیه نام میبرد ،شمسالدین نید به
رغم آنکه اصل نظم و نظام سیاسی و دولت را از بدیهیات اسالم میشمارد که اسوالم بور
آن تأکید و تمرکد داشته است ،بر آن است که پس از ع ر مع وم ،مسئله قدرت و دولت،
در حوزه امور عرفی است و بداهت امر دولت و نظام سیاسی در اسوالم بوهمعنوای تعبودی
بودن آن نیست.
او روشهای معمول در مطالعه و بررسی مسئله حکومت را در اسوالم گرفتوار خطوای
روششناختی جدیای میداند که عبارت است از اینکه «این مطالعوات ،در بحوث مسوئله
حکومت در اسالم پس از وفات پیامبر ندد اهل سنت و پس از غیبوت اموام دوازدهوم نودد
شیعه به متونی از قرآن و سنت استدالل کرده و آن را مستقیما مرتبط با مسوئله حکوموت
دانسته و آن متون را هم متونی قارم به نفس و متضمن رشته تشریعیای بریوده از دیگور
اصول و عناصر عقیده اسالمی و حوزههای شریعت اسالمی بهشمار آوردهاند .این مباحث و
مطالعات همچنین به تجربه تاریخی اسالم در بواب حکوموت در دوران پیوامبر و خلفوای
راشدین و دورههای پس از آن استناد میکنند .اسالمگرایان ،این متون و تجربوه را دلیول
تشریع حکومت در اسالم و وجوب برپایی حکومت اسالمی در هر زمان و مکان میداننود؛
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آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئتهای شورایی اعمال میشود (همان).
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درحالیکه غیراسالمگرایان و چه مسلمان و چه غیرمسلمان و چنین داللتوی نمویبیننود و
حتی اگر آن (تجربه) را مسلّم بگیرند ،آن را الگو و ساختاری مقطعی به اقتضای شورایط و
زمانهای گذشته میدانند که باید از آن فراتر رفت و الگوهای مناسبتتور و سوازگارتر بوا
زمانه و احوال کنونی را پیدا کرد» (همان.)71 :
و) تعطیل مبانی کالمی نظریههای قدیم دولت اسالمی (امامت و خالفت) در عصر حاضر
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نظریه های جدید دولت در اسالم عموما زمینه کالمیای دارد که از نظریوههوای خالفوت
راشدین یا امامت مع وم تأثیر پذیرفته است .نظریههای خالفت جدید یوا حاکمیوت و یوا
دولت اسالمی ندد اهل سنت به گونهای تداوم خالفت یا بازسازی آن است و نظریه والیت
فقیه با قرارتهای مختلفش ،در سایه نظریه امامت شیعی و بهمثابه سوایهای از آن اماموت
شکل گرفته است .اما شمسالدین یکوی از مدایوای نظریوه والیوت اموت را بور خوویش،
تأسیسی بودن آن و خارج بودن آن از سایه زمینوههوای کالمویای مویدانود کوه اموروزه
موجودیتی ندارند .شمسالدین نظریه خالفت را فاقد مبنای نظری و برساخته متون احکام
السلطانیه میداند که فقهایی مانند ماوردی و ابویعلی با التفات به الگوی خالفت راشده در
صدر اسالم ترسیم کردهاند .اما نظریه امامت در اسالم شیعی اگرچه به عقیده شمسالدین
نظریهای اصیل و ریشهدار و نه برآمده از اتفاقی تاریخی است؛ اما به تعبیر وی« :نظریهای
استثنایی است و میتوانیم بگوییم پس از غیبت کبرا ،مرحلوه اسوتثنایی بوه پایوان رسویده
است» (همان.)763-761 :
ز) اعتبار شورا بهعنوان مبنای نظام والیت امت

اکنون باید ببینیم شورا بهمثابه اصلی مسلّم و مورد تأکید قرآن چگونوه مویتوانود مبنوایی
برای نظریه والیت امت به شمار آید و اعتبار شورا چگونه میتواند بهطور طبیعی و منطقی
به مشروعیت والیت امت بینجامد .از نگاه شمسالدین شورا در ع ر غیبت اموام مع ووم
ندد شیعه ،و از زمان وفات پیامبر ندد دیگر مسلمانان ،بر امت و حاکم واجب و برای هر دو
الدامآور است .امت باید امور عمومی خود را از طریق شورا اداره کند و حواکم نیود بایود از
طریق شورا حکومت کند و شرعأ ملدم است از نتیجه شورا پیروی نماید .او دلیل این نظور
را به آیات قرآنی مستند میکند که به قول وی بور وجووب شوورا بور اموت در اداره اموور
عمومیاش داللت دارد؛ چنانکه در سوره شوری که مکی است ،آموده اسوت« :و امورهم
شوری بینهم؛ کارشان در میانشان مشورت است» (شوری .)18 :شمسالدین در تبیوین ایون
آیه میگوید که شور و مشورت وصف مؤمنان نیسوت ،بلکوه حکموی شورعی و وضوعی و
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تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف میکند آن را در زندگی عمومیشان اجورا کننود توا
اسالم و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخالل کنند ،اسالم و ایمانشان ناقص است؛
همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کورده ،انفواق نکننود ،ایمانشوان
ناقص خواهد بود (شمسالدین ،فی االجتماع السیاسی االسالمی.)68 :
خداوند در آیه  736آلعمران به پیامبر دستور میدهد با مسلمانان در امور حکوموت و
سیاست مشورت کند (وشاورهم فی االمر) .این آیه پس از جنف احد نازل شد کوه در آن
مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نید تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود .نظر اکثر
مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیوامبر و
گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند .با اینکه نتیجه جنوف ،خطوای
نظر شورا و درستی رأی اقلیت را بهلحاظ نظامی اثبات کرد ،در این آیه بر الدام پیوامبر بوه
پیروی از نظر شورا تأکید شده است (همان.)66 :
شمسالدین چنین نتیجه میگیرد که موراد از شوورا در ایون آیوه ،مسوارل مربووب بوه
حکومت و جامعه است .مق ود از «امر» که در این آیوه آموده ،اموور فوردی و خ وصوی
نیست؛ چراکه مشورت در امور فردی و خ وصی ،از اموری است که عادت بشوری بودان
تعلق گرفته است و طبیعتشان اقتضای آن را میکند و با منوافع خاصشوان سوازگار اسوت.
مق ود از «امر» ،تأسیس شیوهای تازه در زندگی مردم هم نیست؛ بلکه مق ود ،شوورا در
امور عمومی و همگانی است .مشورت در این امور و مسارل حکوموت در جامعوه سیاسوی،
مرسوم نبود؛ زیرا شیوه معمول ،استبداد و دیکتاتوری و حکومت فردی بود که در آن نظور
جامعه وزن و قیمتی نداشت (همان).
پس از این تحلیل و تفسیر ،شمسالدین نتیجه میگیرد که حکمت الهوی اقتضوا دارد
حاکم سیاسی در غیر مورد مع وم ،تنها با شورا انتخاب شود و ازاینرو ،شورا حکمی است
مربوب به سازماندهی و اجرا و اصل و اساس مشروطیت اسالمی است .تنها تفاوت حواکم
مع وم و غیرمع وم در موضوع شورا از نظر شمسالدین آن است کوه مع ووم (اموام یوا
پیامبر) به حکم ع مت خویش حق حکومت را هم دارد ،ولی سازوکار حکومتش بایود بور
مبنای شورا باشد؛ اما غیرمع وم باید منبوع مشوروعیت قودرتش را نیود از شوورا بگیورد و
سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در ع ر حاضر وجود ندارد (همان.)706 :
از آنچه گذشت نتیجه میگیریم که شمسالدین کوشویده اسوت بوا اسوتفاده از مبوانی
فقهی و کالمی ،موضوع دولت یا نظام سیاسی را امری عرفی و غیردینی به شومار آورد و

711

والیت سیاسی بر امت را از فقیه به خود امت منتقل کند .اکنون به نقد نظریه والیت امت
میپردازیم تا ببینیم آیا این نظریه توانسته است از فقیه سلب والیت کند.
نقد نظریه والیت امت بر خویش

سال بیست و یکم /شماره هشتادویکم  /بهار 7931

711

مدعای اصلی نظریه والیت امت بر خویش آن است که والیت سیاسی در ع ر غیبوت از
آنِ امت است و فقیه تنها در حدودی که امت به او اجازه یا وکالت میدهود ،مجواز اسوت.
بیگمان در بسیاری از نظریههای دولت در فقه شیعه و از جمله نظریه والیت عامه فقیوه،
اصل شورا نادیده گرفته نمیشود و بلکه در نظریه سید محمدباقر صدر و سید محمدحسین
فضل اهلل میان والیت فقیه و شورا به گونه ای جمع شده اسوت .اموا نظریوه شومس الودین
میکوشد شورا (امت) را در جایگاه بدیل والیت فقیه بنشاند .بنابراین ،اکنون برای نقد این
نظریه باید ابتدا ببینیم آیا از عهده نفی والیت فقیه بر آمده است یا نه.
دیدگاههای شیعی نظام سیاسی غالبا به گونهای بوه فقیوه و نقوش او توجوه دارنود .دو
نظریه عمدهای که در عهد مشروطه ظهور یافت ،یعنی نظریه دولت مشوروطه اسوالمی و
دولت مشروعه اسالمی ،هر دو به گونهای نقش فقیه را به رسمیت شناختهانود .در نظریوه
والیت فقیه ،طبعا فقیه جایگاه مرکدی را داراست و بر اساس آن حواکم یوا ررویس دولوت
اسالمی الداما باید فقیه باشد .در نظریه دولت مشروطه نید که بر تفکیک وظایف سلطان و
فقیه مبتنی است ،جایگاه ویژهای برای فقیه ترسیم شده است و قوانین مجلس شورا باید از
نظر عدم منافات با شریعت از ت ویب شورای فقیهان بگذرد.
در نظریه والیت امت نید فقیه چنین نقشی دارد ،که شمسالدین از آن به نقش فکری
و فقهی و حقوقی از منظری اسالمی یاد میکند (شمسالودین0223 ،م .)720 :اما شمسالدین
میکوشد از تبدیل این نقش به نقش سیاسی جلووگیری کنود و بورای هموین اسوت کوه
میگوید فقها در این دولت (والیت امت بر خویش) از هیچ قدرتی برخوردار نیسوتند ،مگور
به اندازهای که امت به آنان محول کند؛ همانگونه که بوه هور شوهروند دیگوری محوول
میکند .او در توضیح این نظر آن را مستند به اصل شورا و الگوی حکومت پیامبر میدانود
که نخستین دولت را بر اساس وحدت جامعه سیاسی و تکثور جامعوه مودنی (مسولمانان و
یهودیان) تشکیل داد (همان).
با اینکه وی میکوشد هرگونه والیت سیاسی را از فقیه سلب کنود ،در مسوئله قودرت
قانونگذاری در منطقۀ الفرا میپذیرد که فتوای مجتهد در این منطقه ،حجت و اطاعوت
حکم شرعیای که او استنباب کرده ،واجب باشد؛ اما این امر را منوب به آن نمیدانود کوه

مبانی نظریه سیاسی والیت امت بر خویش

مجتهدی که چنین حکم شرعی را استنباب میکند «ولی امور و حواکم سیاسوی» شومرده
شود؛ بلکه این قدرت تشریعی ازآنرو که فقیه است و فقط ازآنرو که فقیه است ،بورای او
ثابت است؛ چنانکه در دیگر حوزههای استنباب هم این شأن بورای او ثابوت اسوت (هموو،
7667م .)776 :او میگوید معروف میان فقهای امامیه و بهویژه فقهای ع ر ما این است که
این قدرت [تشریع اجتهادی] از آنِ فقیه جامعالشرایط است .ادله حجیت فتوا و حکم فقیوه
نید در همین معنا ظهور دارد و فرقی در این امر میان نظریه والیت عاموه فقیوه در ع ور
غیبت و نظریه والیت امت بر خویش و که صحیح و ظاهر از ادله والیت در ع ور غیبوت
است و وجود ندارد؛ زیرا برایناساس ،مرجعیت تشریعی در حوزههای فوراغ تشوریعی از آنِ
فقیه است .اما بحث بر سر این است که آیا اختیارات تشریعی فقیه در منطقۀ الفرا  ،مطلق
است و شامل موضوعات خارجی مانند تحریم مباحات از قبیل تحریم تنباکو کوه میورزای
شیرازی بدان اقدام کرد ،و روابط مانند تحریم معامله با اسراریل ،و محدودسازی آزادیهوا،
مانند اوامر و نواهی در حوزه سازندگی ،و عبور و مرور و زراعت و تجارت ،مانند آزادسوازی
واردات کاال و صادرات کاال ،و تعیین سیاسوت جمعیتوی و م ورف انورژی و ماننود آن ،و
ت رف در نفس ،مانند عملیات جهادی انتحاری و هبه یا بیع اعضای جسم برای نیازمندان
و از این قبیل امور میشود یا اینکه این اختیارات تشریعی محدود به موضوعات خارجی ،از
قبیل تحریم تنباکو و م رف انرژی و مانند آن است و مسارل تنظیمی و روابوط در حووزه
اختیارات اهل خبره قرار دارد؟
او پاسخ این پرسش را بر مبنوای والیوت عاموه فقیوه ،برخوورداری فقیوه از اختیوارات
تشریعی در همه منطقۀ الفرا برمیشمارد ،ولی این نظر را محل تأمل و نظور مویدانود و
ساس در تعلیل مخالفت خود با این نظر میگوید :دلیل این رأی نودد قوایالن بوه والیوت
عامه ،همان ادله حجیت فتوا و قضاست و حیثیت اختیارات وی برای تشوریع اجتهوادی در
این حوزه ،ولی امر و حاکم بودن وی است ،نه صرفا فقیه بودنش؛ مگر اینکه گفته شود او
به اعتبار اینکه فقیه است ،حکمران شده است و ازاینرو ،والیت او بور تشوریع بوه اعتبوار
«ولی امرِ فقیه» بودنش است و بههرحال اختیارات او در این زمینه مطلق نیست ،بلکه باید
در هر امری که مربوب به تنقیح حکم موضوعی است و در تمام مسارل مربوب بوه نظوم و
سازمان جامعه و روابط ،با اهل خبره مشورت کند؛ اما در صورت نفی والیت عامه فقیوه و
بر اساس نظریه والیت امت بر خویش ،ظاهر این است که در اموور مربووب بوه حکوم بور
موضوعات خارجی و ت رف در نفس باید به فقیه رجوع کرد و البته این به شرب رجوع وی
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به اهل خبره است (همان.)773-776 :
شمسالدین اگرچه والیت اجرایی و سیاسی را در ع ر غیبت از آنِ امت میدانود ،بور
اساس آیه  16سوره مارده «وَأَنِ احْکمْ بَینَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَاَّبِعْ أَهْىوَا َهُمْ وَاحْىذَرْهُمْ
أَنْ یفْاِنُوك عَنْ بَلْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیك؛ و میان آنان به موجب آنچه خودا نوازل کورده،
داورى کن و از هواهایشان پیروى مکن و از آنان بر حذر باش؛ مبوادا توو را در بخشوى از
آنچه خدا بر تو نازل کرده به فتنه دراندازند» نتیجه مویگیورد کوه قضوا بایود بور اسواس
محتوای عقیدتی و تشریعی جامعه و برآمده از آن باشد و این ازآنروست که سبب میشود
حکم قاضی مطابق آن چیدی باشد که طورفین دعووا بودان ایموان و اعتقواد دارنود و آن
شریعت اسالم است و ایمان و اعتقاد طرفین موجب احسواس عودالت و قداسوت [در امور
دادرسی] است و این امر به ضمانت بیشتر اجرای حکم و احترام بدان میشود (همان.)721 :
ازاینرو ،نتیجه میگیرد که امر قضا در کشورهای اسالمی باید تماموا بور اسواس شوریعت
اسالم باشد و رجوع به شریعت تنها در احوال شخ یه در کشورهای اسالمیای که نظوام
حکومت و جامعه بر اساس اسالم نیست ،کفایت نمیکند (همان).
اما رابطه قوه مجریه با قوه قضاریه چگونه است؟ شمسالدین در یکجا بر آن است که
قضاوت در اسالم از شئون حاکم برتر یا رریس دولت است و او خود قاضوی اکبور اسوت و
قضات را تعیین میکند و درصورتیکه آنان شایستگیشان را برای قضاوت از دست دهند،
حکم عدل آنان را صادر مینماید (هموان) .در صورت حضور و ظهور امام مع ووم ،او خوود
قاضی را بهطور خام یا عام و از طریق ت ریح به صفات قاضی و واجد شرایط معتبور در
قضاوت و ن ب میکند و در حال غیبت ،قضات را به صورت عام ن ب کرده است و نودد
اهل سنت ،خلیفه صالحیت ن ب قضات را داراست (همان.)728 :
در اینجا شمسالدین به والیت قضایی عامه فقهوا در ع ور غیبوت مویرسود و البتوه
توضیح کافی نمیدهد که آیا حاکم غیرمع وم که بر اساس نظریه وی بوه وسویله موردم
انتخاب شده است ،حتی در صورتی که فقیه نباشد ،والیت قضایی دارد یا خیور .در فور
حضور امام مع وم جای تردیدی نیست که خود وی حاکم و قاضیالقضات اسوت ،اموا در
زمان غیبت اگر حاکمی که در نظام سیاسی انتخابی اسالمی به قدرت میرسد ،فقیه نباشد،
چگونه شایستگی قاضی اکبر بودن و حکم بر اساس آنچه خدا نازل کرده است را به دست
آورده است؟ مگر اینکه بتوان ت ور کرد قاضی اکبر ،فقیوه نباشود کوه بور اسواس مبوانی
شمسالدین ناممکن است؛ زیرا وی به صراحت میگوید« :شک نیست که من ب قضوا از
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مناصب مجتهد مطلق بالفعل است» (شمسالدین7667 ،م .)16 :این از تناقضهای اساسیای
است که نظریه والیت امت با آن روبهروست؛ زیرا وی در این نظریه ،فقاهت را از شوروب
والیت و امارت نمیداند ،اما در بحث قضا معتقد است حاکم اعال خود قاضی اکبر اسوت و
از طرف دیگر قضا نید در انح ار فقیه میباشد .طبیعی است قاضی اکبری که شایسوتگی
حکم بر اساس آنچه را خدا نازل کرده است ،داراسوت ،خواسوته و ناخواسوته بایود فقیوه و
مجتهد مطلق باشد .پس بهطور منطقی باید مردم از میان کسانی که این شورب را دارنود،
کسی را در مقام حاکم برگدینند؛ زیرا مفرو نظریه شمس الدین این اسوت کوه حواکم،
قاضی اکبر و بالطبع فقیه است ،زیرا قاضی نمی تواند غیر فقیه باشد تا چه رسد به قاضوی
اکبر؟! و به تعبیر دیگر حاکمی که صالحیت علمی قضا – که مستلدم فقاهوت اسوت  -را
ندارد ،چگونه میتواند والیت قضایی داشته باشد و دیگر قضات را ن ب کند در حالی کوه
شمس الدین والیت قضایی را به فقها محول می داند؟
بهرغم انح ار والیت قضایی برای فقیه ،تنها کاری که از شمسالدین برمیآیود ایون
است که این والیت را دموکراتیک کند .وی ضمن اینکه تأکید مویکنود یکوی از وظوایف
پیامبر ،قضاست و مبنای قضا هم شریعت خداست که در قرآن بدان ت ریح شده است ،بوا
استفاده از آیه  38سوره نساء (إِنَّ اللَّهَ یَمْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدوا الْمَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْاُمْ
بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْلَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِلِمَّا یَلِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَىمِیلا بَصِىیرا) ایون
احتمال را تقویت میکند که «این خطاب متوجه امت است و این امر اقتضای آن دارد که
در صورت نبود پیامبر و امام مع وم ،امر قضا از شئون والیت امت بر خویش باشد؛ زیرا در
این آیه ،مسئله قضا معطوف به ردّ االمانات الی اهلها (بازگرداندن امانت به اهلوش) شوده
است که بر هرکس واجب است و از شئون اخت اصی فقیه حاکم نیست؛ چراکه در صورت
وجود مع وم و ظهور او ،امت هیچگونه والیتی بر قضا نودارد و ادلوه فراوانوی از کتواب و
سنت وجود دارد که شأن قضا را از مناصب نبوت و اماموت دانسوته اسوت ،ولوی در ع ور
غیبت مع وم ،شرایط و ضوابط معتبر در مت دی امر قضا را بیان کرده که این کار «ن ب
عام» نامیده میشود .اما تعیین فالن فقیه برای من ب قضاوت ،باید با انتخاب موردم بوه
نحوی از انحای شورا و انتخاب باشد و تعیین قاضی و حتی در صورتی کوه والیوت عاموه
فقیه را باذیریم و از شئون حاکم یا ولی امر غیرمع وم نیست؛ زیرا والیت عامه فقیه و بور
فر قبول و مشرّع احکام نیست و فقیه را مشرّع احکام قرار نمیدهد و والیت او را جود
در مواردی که وی قابلیت تولّی دارد ،ثابت نمیکند؛ اما اگر موردی به سوبب اینکوه ولوی
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مخ وصی دارد یا اینکه از شئون والیت امت بر خویش است ،غیرقابل تولّی باشود ،قطعوا
فقیه در آن والیتی ندارد» (همان.)726 :
شمسالدین با ذکر دستهای از روایات در باب شرایط قاضی ،نتیجه میگیرد که ن وب
قاضی از سوی امام مع وم در ع ر غیبت ،ن بی عام از میان صنف فقهای جامع شرایط
است ،اما تشخیص قاضی از میان این جماعت و گدینش فقیهی معیّن ،از شوئون مردموی
است که قاضی در میانشان و برایشان ن ب میشود و همان موردم متکفول تشوخیص و
ن ب او از طریق نظام انتخاباتی متناسب با این هدف هسوتند و در ایون اخبوار و روایوات
نیامده است که ن ب قاضی در ع ر غیبت از شئون فقیه است؛ وانگهوی چگونوه فقیهوی
جامع شرایط و حتی در صورت در دست داشتن قدرت سیاسی و میتواند فقیهی مانند خود
را که هر دو به یک اندازه تحت شمول ادله ن ب عام هستند ،به والیت بر قضا (ریاسوت
قوه قضاریه) ن ب کنود؟ (شومسالودین ،فوی االجتمواع السیاسوی االسوالمی .)772 ،بوااینحوال،
شمسالدین با فر درستی اینکه قضاوت از شئون امت باشد ،بر آن اسوت کوه فقیوه در
شرایطی که و بر مبنای والیت عامه و دارای قدرت سیاسوی بوود ،احتیاطوا قودرت تثبیوت
(تنفیذ) قاضیای را که مردم را برگدیدهاند ،داشته باشد؛ یعنوی اینکوه والیوت فقیهوی کوه
بالفعل حاکم است در مسئله انتخاب قاضی ،مقید به انتخاب امت ،و والیت امت هم ،مقید
به موافقت حاکم باشد (همان .)777 :این در حوالی اسوت کوه چنوانکوه پویشتور دیودیم،
شمسالدین قضا را از شئون حاکم اعال و خود او را قاضی اکبر میدانود .اگور قورار اسوت
حاکم اعال خودش قاضی اکبر و بهتبع آن ،فقیه باشد ،درآنصورت والیت امت هم عموال
به والیت فقیه خواهد انجامید .این تناقض آشکار در نظریه والیت امت بر خوویش وجوود
دارد و شاید کتابی که مؤلف در باب این نظریه تألیف کرد و پس از وفات وی اثوری از آن
یافت نشد ،توضیحات بیشتری در ابعاد این نظریه و از جمله پاسخی برای این تناقضنموا
داشته است.
نتیجه
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نظریه سیاسی والیت امت بهرغم مبانیای که شمسالدین بورای مشوروعیتش پورورده و
کوشیده است والیت سیاسی را از فقیه به امت منتقل کند و امت را در دوران پسامع ووم،
ولی و حاکم بر سرنوشت و اداره امور خویش بداند؛ ولی گذشته از موضوع والیت یا نظارت
فقها بر امر قانونگذاری و اعتبار شرعی بخشیدن به قوانین کوه وی بودان ت وریح دارد و
میکوشد میان این والیت تشریعی (حقوقی) و والیوت سیاسوی تفکیوک ایجواد کنود و از

مبانی نظریه سیاسی والیت امت بر خویش

تناقضی که نظریه اش در معر آن است بگریدد؛ اما در موضووع والیوت قضوایی دچوار
تناقضی آشکار شده و ناخواسته به نظریه والیت فقیه و البته از نوع انتخابیاش و برگشوته
است .این نظریه ،من ب قضا را از شئون اخت اصی فقیه و حاکم سیاسی را هوم قاضوی
اکبر یا قاضیالقضات میداند .نتیجه منطقی این دو گداره آن است که حاکم سیاسی ،خود
باید فقیه باشد؛ هرچند فقیهی که با انتخاب مردم به این من ب گماشته شده باشد.
به دلیل همین تناقض ،نمیتوان نظریه «والیت امت بر خویش» را گامی پیشورو در
مسیر نایینیگری دانست؛ زیرا شمسالدین برخالف نایینی که والیوت اذن را بورای فقیوه
کافی میدانست و حتی اشتمال مجلس شورای ملوی را بور شوماری از مجتهودان کوافی
میشمرد ،نهتنها نتوانسته است فقیه را از ساحت قدرت به کنار زند و گامی فراتر از نایینی
بردارد ،بلکه همه آنچه میکوشد در مبانی مشروعیت نظریهاش از فقیه بستاند و بوه اموت
بساارد ،بهناگاه در موضوع قضا یکجا به فقیه می ساارد؛ زیرا بر اساس الگوی والیت امت
بر خویش ،حاکم اعال ،قاضیالقضات است و قاضی هم بایود فقیوه باشود و بودینترتیوب،
گدینههای امت برای رأس والیت سیاسی (حاکم اعال) محدود به فقیهان خواهد بود .ایون
والیت قضایی که الزمهاش والیت سیاسی است ،افدون بر نظارت فقیه بر قوانین (والیت
تشریعی) است که خود هم بعدی از والیت فقیه شمرده میشود .تاکیود شومسالودین بور
انح ار والیت قضایی برای فقیه که به طوور خودکوار و طبوق سوازوکاری کوه او شواید
ناخواسته می اندیشد ،به والیت سیاسی فقیه می انجامود در حوالی اسوت کوه در جریوان
مدرن سازی کشورهای اسالمی تحول حقوقی ای رخ داده و نظام حقوق شورعی بوه نظوام
حقوقی یکاارچه تبدیل گردیده است .اما این تحول از نگاه شمس الدین دور می ماند و او
نمی تواند جایگاه فقیه را نظریه سیاسی اش حذف کند.
تنها راه برون شد از بن بستی که نظریه والیت امت بر خویش به باور این قلوم دچوار
آن شده ،قابل ت ور است تحویل این نظریه به نظریه والیت فقیه انتخوابی اسوت .بودین
ترتیب که امت حق انتخاب از میان فقیهانی که برای والیت سیاسی نامدد می شوند داشته
باشد تا بدین وسیله امت ،والیتی که را که به باور شمس الدین اصالتا از آن خود اوست به
فقیهی که خود برمی گدیند تفویض کند.
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