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چکیده

اگرچه واژۀ دانش اصطالح عامی اســت، دوگانۀ نص و دانش بیانگر آن اســت که 

نص از منبع وحی و عصمت تولید شــده اســت و دانش در سامانۀ عقلی و بشری 

ه تعالی فرجه( و انقطاع چشمۀ جاری 
ّ
تکّون یافته است. با غیبت امام عصر )عج الل

نصوص، به دالیل و ضرورت های اســتمرار زندگی و بقای رسالت و دین و مکتب 

اهل بیت )علیهم السالم(، جامعۀ اسالمی نیازمند تولید دانش هایی شد تا براساس 

آن حیات سیاســی خویش را مدیریت کند. زمینه های اعتقــادی و باورهای دینی 

اهالی اندیشــه را به سمت بازسازی ارشــادات دینی درخصوص سبک زندگی و 

الگوی رفتاری جدید رهنمون کرد، اما بســترهای تاریخی و شرایط سیاسی عینی 

مســیر ناهمواری را فراروی آن ها قرار داد. تزاحم الگــوی مطلوب آن ها با الگوی 

نامطلوب مخالفان مباحث و منازعات فراوانــی را به وجود آورد و به تبع آن تبدیل 

بــه هنجارهای رایج و ایدئولوژیک در جامعه شــد. در چنین شــرایط پیچیده ای، 

متفکران می بایســت با تصرف در آن ها و بازسازی الگوی مطلوب خویش سبک 

زندگی سیاســی را در قالب نظام مطلوب عصر غیبت بازســازی می کردند. تالش 

موفقیت آمیز آن ها زمانی به ثمر نشســت که توانســتند با بازشناســی و بازخوانی 

نقش غیبت امام عصر )عجل الّله تعالی فرجه(
 در دولت سازی

محسن مهاجرنیا
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسامی. تهران. ایران.

Mohajernia99@Yahoo.com

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 20 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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نصوص غیبت و اجتهاد در منابع، دو دانش جدید با عنوان »نص شناســی« و »فقه 

سیاســی« را تولید کنند و براساس آن ها الگوی »دولت نیابت« و »والیت فقیه« را 

استنباط کنند و با ضرورت زمانه تطبیق دهند. اندیشه ورزی آن ها در چنین شرایطی 

ســبب شــد تا در دو حوزۀ »باورها« و »عقالنیت« هم دو دانش »کالم سیاسی« 

و »فلســفۀ سیاســی« تکّون یابند و در ســایۀ عنصر غیبت به کمک نصوص و فقه 

سیاســی بشــتابند و با تمرکز بر والیت فقیه، مکتب اهل بیت )علیهم السالم( را از 

میان چالش های دشوار و آزمون های سخت عبور دهند.

کلیدواژه ها: دانش سیاسی، فلسفۀ سیاسی، فقه سیاسی، کالم سیاسی، غیبت امام 

ه تعالی فرجه(.
ّ
عصر )عجل الل

مقدمه

به باور این نوشــتار، امامت جوهرۀ سیاست شیعی و فراانگارۀ حاکم بر دانش و گفتمان های سیاسی 

آن است. خوانش دانش سیاسی شــیعه در چهارچوب این پارادایم قرائت خاصی از سیاست ورزی 

را ارائــه می دهد؛ به ویژه آنکه مهم ترین نیــاز مبرم امروز ما مقولۀ تحول، نــوآوری و نظریه پردازی 

در علوم انســانی و اسالمی اســت. یکی از راه حل های نیل به این مقصود بهره گیری از آستانه های 

تکّون و پرســش های زمینــه ای و زمانه ای دانش هاســت. از این طریق می توان به فهم درســتی از 

ظرفیت های موجود و افق های فراروی دانش سیاســی شــیعه در دورۀ معاصر دست  یافت. تحقیق 

حاضر درصدد اســت تا با کنکاش در اولین تجربۀ تکّون دانش سیاســی در دو سدۀ آغازین عصر 

ه تعالی فرجه(، رمز و راز گذار از نص به دانش را کشــف کند و نشــان 
ّ
غیبــت امام عصر)عجل الل

دهد که چگونه با گذشت قرن ها، اندیشۀ سیاسی شیعه هنوز هویت خود را در سایۀ فراانگارۀ غیبت 

بازیابی می کند و در دورۀ معاصر، به رغم چالش ها و تعارض ها با اندیشــه های رقیب و رویکردهای 

مدرن، توانسته اســت ارتباط خود را با ســامانۀ پارادایمی غیبت، حفظ و تقویت کند و بسیاری از 

ظرفیت های نوشــکفته را بروز دهد و در میان ترافیک سنگین اندیشۀ سیاسی رقیبان و ضرورت ها و 

مسائل نوپیدای فراوان، استعداد پرداختن به نظریات نوین را سرلوحۀ خود قرار دهد و مدعی کشف 

و نوآوری شود.

ه تعالی فرجه(، 
ّ
تحقیق نسبت ســنجی میان نص و دانش با غایب شــدن امام دوازدهم )عجل الل

حیات سیاســی شیعه را به دو بخش حضور و غیبت تقسیم کرده است؛ دورۀ حضور در باور شیعه، 
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دورۀ کمال و عصمت و علم و درایت اســت. در مقابل، دورۀ غیبت عصر مشحون به نقص، خطا و 

تردید است. در دورۀ نخست اندیشــۀ سیاسی شیعه بر پایۀ »نصوص« و دورۀ دوم براساس »قرائت 

نصوص« شــکل گرفته اســت. بالطبع نصوص منتسب به دین و وحی هســتند و قرائت ها معرفت 

و دانش بشــری هستند. نتیجۀ قهری این دوگانگی آن اســت که مجموعۀ اندیشۀ سیاسی شامل دو 

مرحلۀ نص محوری و دانش محوری اســت. ســامانۀ نص محوری تحت مشــّیت و ارادۀ تشریعی 

خداوند و اولیای الهی است و گفت وگو درباب آن در مستوای مباحث اعتقادی و مکتبی است، اما 

در دورۀ پسانصی، گذار از سرچشمۀ وحی و معصومان، عقل اجتهادی عالمان و متکلمان و فقیهان 

نقش بازتولید و بازسازی نصوص را بر عهده گرفت و به باور ما اولین گام های تولید »دانش سیاسی 

شیعه« در فردای غیبت شکل گرفت.

ســؤال اساسی تحقیق آن است که چه نســبتی میان دانش سیاسی شکل گرفته با ماجرای غیبت 

ه تعالی فرجــه( وجود دارد؟ آیا فرایند تکّون دانش یادشــده به مثابه یک روند 
ّ
امــام عصر )عجل الل

 در ظرف زمان غیبت شــکل گرفته است و یا تحت تأثیر غیبت سامان یافته است؟ آیا 
ً
طبیعی، صرفا

اگر غیبت اتفاق نمی افتاد، امروز شاهد دانش سیاسی موجود شیعه نبودیم؟

رویکرد این تحقیق براســاس چهارچوب نظــری هرمنوتیک قصدگــرای زمینه محور با روش 

اســکینری به دنبال آن است تا نشان دهد شــرایط و زمینه های فکری و عملی آغاز عصر غیبت در 

فهم عالمان شــیعی از حادثۀ غیبت و مســئلۀ جانشــینی به گونه ای بود که همۀ ذهن و زبانشان در 

خدمت مواجهه با هنجارهای مرسومی بود که پیرامون دو الگوی رفتاری و سیاسی موجود نامطلوب 

ه 
ّ
»حاکمیت دولت عباســیان« و الگوی مطلوب غیرموجود »دولت نیابــی از امام زمان )عجل الل

تعالی فرجه(« تکوین یافته بود. آن ها توانســتند با تصرف در آن هنجارها و بازسازی مطلوبیت های 

سیاســی در ســبک زندگی دینی، سامانۀ اندیشۀ سیاسی شــیعه را طراحی و تثبیت کنند. فهم دقیق 

اندیشۀ سیاسی متفکران و قصد آن ها در ارائۀ گونۀ خاصی از تفکر، که در متون و آثار سیاسی آن ها 

به جای مانده است، نیازمند اکتشاف همۀ عناصر تأثیرگذار در یک فرایند چهارسطحی است. ابتدا 

باید زمینه های اعتقادی و شرایط سیاسی تأثیرگذار بر فکر آن ها را بررسی کرد؛ سپس باید الگوها و 

ســبک زندگی سیاسی آن دوران شناسایی شود تا در مرحلۀ سوم هنجارهای رایج پیرامون آن الگوها 

را به درستی تشخیص داد و نوع موضع گیری ایدئولوژیک عالمان را در آن فضای هنجاری و سیاسی 

شناخت تا نســبت آن ها را با الگوهای سبک زندگی سیاسی و نوع تصرف آن ها در آن الگوها را در 

مرحلۀ چهارم دریافت و در نهایت، عیاِر نظریۀ سیاسی و وزن علمی آن را به لحاظ منطقی و زبانی 
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کشــف کرد. براساس این فرایند معرفت شــناختی، ادعای تحقیق حاضر این است که عالمان دورۀ 

گاهانه از نصوص نیابت و متأثر از ماجرای غیبت، سبک زندگی سیاسی شیعه  صدر غیبت با درک آ

را در قالب چهارچوب نیابت فقیه و نظم سیاسی »والیت عامۀ فقیه« بازسازی کردند.

در ادامه، مقاله مســئولیت خویش می داند تا در عصر خیزش و نهضت نرم افزاری تولید دانش 

ه تعالی فرجه( را در سه موضوع اساسی به شرح زیر ارزیابی 
ّ
دینی، نقش غیبت امام عصر )عجل الل

کند و ارائه دهد:

نقش غیبت در تکّون چهار دانش سیاســی »نص شناســی سیاســی«، »کالم سیاسی«، »فقه 

سیاسی« و »فلسفۀ سیاسی«؛

تالقی دانش های سیاسی بر دولت نیابتی والیت فقیه؛

دولت ســازی در مدل های چهارگانۀ اســتکمالی: »مدل دولت در دولت شــیخ مفید«، »مدل 

دولت تلفیقی محقق کرکی«، »مدل دولت مشروط محقق نائینی«، »مدل والیت مطلق فقیه«.

نقش غیبت در تکّون چهار دانش سیاسی

برمبنــای چهارچوب نظری و روش تحقیق در آغاز دورۀ غیبــت، زمینه های ذهنی و فرهنگی یعنی 

مبانی مکتبی و روایاتی، که تکلیف ســبک زندگی سیاسی مؤمنانۀ عصر غیبت را معین کرده بود، در 

مســتوای گفتمانی یک الگوی مطلوب و یک الگوی نامطلوب صورت بندی شــده بود؛ از یک سو، 

نظم سیاســی نیابی فقیه محور مطلــوب را توصیه می کرد و ازطرف دیگر، بــر فقدان صالحیت و 

کید داشت. مواجهۀ زمینه های یادشده با شرایط دشوار سیاسی و  مشروعیت نظم سیاسی جائرانه تأ

اجتماعی آستانۀ غیبت، عالمان شــیعی را با دو الگوی رفتاری مواجه کرد. آن ها می بایست با درک 

واقعیت های موجود به ارزیابی هنجارهای مرســوم سیاســی پیرامون الگوهای مطلوب و نامطلوب 

مبادرت می کردند و با تصرف و بازســازی در آن ها، اندیشــۀ سیاسی خود را ارائه می دادند. حاصل 

این تالش ها به تولید چهار »دانش اسالمی« منتهی شد که در ادامه خواهد آمد.

1. دانش نص شناسی سیاسی

ه تعالی فرجه( مهم ترین مأموریت عالمان را بر حفظ 
ّ
شرایط بحرانی آستانۀ غیبت امام عصر )عجل الل

تــراث ائمه متمرکز کرد تا بــا درک موقعیت مکتب اهل بیت )علیهم الســالم(، تالش محدثان بزرگ 

مصروف بازشناســی و بازسازی میراث علمی و منابع هویتی و مکتبی شود. این تالش احیاگرایانه به 
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تولید و گسترش دانشی به نام درایةالحدیث و »حدیث شناسی« و »نص شناسی« منجر شد.

»بحران غیبت« نیاز امامیه را به استحکام سازی در همۀ رویکردهای بینشی، اعتقادی، رفتاری، 

منشــی و اخالقی بر پایۀ نصوص مضاعف کرده بود و پیوند ذاتی آموزه های تشــیع با سیاست سایۀ 

سنگینی بر انگیزه ها و محتوای نهضت نص گرایی انداخته بود؛ به طوری که آن را به جریانی انقالبی 

و عقالنی براساس مصالح مکتب تبدیل کرده بود.

با این تالش ها، دانشــی بر محور احادیث و نصوص درحال تکّون بود که حاصل آن بازسازی 

باورهای کالن سیاســی، ترســیم راهبردهای سیاسی تشــیع و ارائۀ راهکارهایی برای برون رفت از 

تنگناهای آن زمان بود.

این نهضت شــامل اعتقــادات، اخالقیات، عبادات، معامالت و سیاســیات بــود. متفکران 

نص گــرای آغاز عصر غیبــت با درک این مهم که محور و مدار زندگی هنوز بر »نصوص« اســتوار 

اســت، به دسته بندی و تبویب مفاهیم اساسی و اصول سیاســت در قالب ابواب »اثبات حجت و 

والیت«، »والیت ائمۀ اطهار )علیهم الســالم(«، »والیت فقها در عصر غیبت«، »لزوم اطاعت از 

امام«، »نفی طاغوت« و »حجیت عقل« اقدام کردند تا نصوص را در بســتر ســبک زندگی فردی 

و اجتماعی قــرار دهند و فداکارانه، مبانی و منابع تأمالت متفکــران بعدی در گرایش های معرفت 

سیاسی را فراهم کنند.

2. دانش فقه سیاسی

 اولین دانش 
ً
 و فقه سیاسی خصوصا

ً
بعد از احیای متون در نهضت علمی نص شناسی، دانش فقه عموما

اسالمی تولیدی اســت که در امتداد نص، برای سامان بحشیدن به زندگی اجتماعی و ترسیم زندگی 

شــهروندی و شهریاری براساس استنباط از نصوص پا به میدان معرفت بشری گذاشت؛ بنابراین، فقه 

ه تعالی فرجه( و شرایط بحرانی پس 
ّ
سیاسی به دالیل زیر محصول مستقیم غیبت امام عصر )عجل الل

از آن است. به دلیل فقدان امام در عینیت جامعه و انقطاع تولیدات نصوص و وجود روایات متناقض، 

متعارض و فقدان نص در پاره ای از امور، تکّون چنین دانشی ضروری می نمود.

دستورات و ارشادات ائمه )علیهم السالم( به چگونگی استفاده از روایات در شرایط حضور   	

ه تعالی فرجه( به مرجعیت 
ّ
دســتور مســتقیم ائمه )علیهم الســالم( و امام عصر )عجل الل

فقیهان و حجیت بخشی به نیابت و والیت سیاسی آن ها و الزام عوام در مراجعه به ایشان؛

ی الله علیه و آله و سلم( 
ّ
استفاده از تجربۀ تولید فقه سیاسی اهل سنت در غیبت پیامبر )صل  	
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و اصحاب و رؤسای مذاهب؛

لزوم تعیین تکلیف شیعیان نسبت به مسائل مستحدثه و حوادث واقعه ازطریق اجتهاد؛  	

امکان پذیر بودن ضرورت فهم، حفظ و گســترش مکتب در عصــر غیبت تنها با اجتهاد و   	

استنباط.

3. دانش فلسفۀ سیاسی

ه تعالی فرجه( عاملی شــد تا دانش نص شناســی 
ّ
همان طــور که بحران غیبت امام عصر )عجل الل

سیاســی برای احیای تراث و دانش کالم سیاســی برای دفاع از باورهای سیاسی و هویت مکتبی و 

دانش فقه سیاســی برای اجتهاد و استنباط وظایف سیاســی تکّون یافتند، فلسفۀ سیاسی هم دانش 

نوظهوری بود که توســط جمعی از عالمان شــیعی برای دفاع از سنت سیاسی اسالم بازسازی شد. 

مؤسس دانش فلسفۀ سیاسی اسالم، تحت تأثیر حادثۀ غیبت، به ترسیم مدینۀ فاضله ای اقدام کرد که 

بعد از غیبت »رئیس مماثل« یعنی امام معصوم )علیه الســالم(، والیت در انحصار »رئیس سنت« 

یعنی فقیه جامع الشرایط است )مهاجرنیا، 1377(. فارابی با استدالل فلسفی ادامۀ مکتب ائمۀ ابرار 

)علیهم الســالم( را در اجتهاد فقهی و رهبری فقیهانه دانست و با ارجاع به دانش فقه سیاسی، فلسفۀ 

ه 
ّ
سیاسی را در خدمت تبیین ضرورت های معرفتی مدینۀ فاضلۀ فقیه محور عصر غیبت امام)عجل الل

تعالی فرجه( قرار داد.

4. دانش کام سیاسی

دانش کالم سیاسی بخشی از کالم اسالمی است که پیرامون اراده، فعل و جعل الهی در باب حیات 

سیاســی بحث می کند. این دانش از آغاز بــر محور بحران خالفت و امامت در جامعۀ اســالمی 

تکّون یافته اســت. تمرکز کالم سیاسی به صورت سنتی در مکتب اهل بیت )علیهم السالم( بر تبیین 

ه تعالی فرجه( 
ّ
جایگاه و مشروعیت الهی امامان دوازده گانه بود. در عصر غیبت امام زمان )عجل الل

ضرورت حفظ و اســتمرار جامعیت دین دغدغۀ اصلی متکلمان شد. موضوع »نیابت« و جانشینی 

ه تعالی فرجه( و تبیین وظایف اجتماعی شیعیان موردتوجه قرار گرفت و »کالم 
ّ
امام عصر )عجل الل

سیاسی« حســب شرایط غیبت بر پایۀ عقالنیت دینی نوین بازســازی شد. مکتب کالمی شیعه به 

 با قدرت 
ً
دلیل جایگاه گفتمانی خود از ابتدا صبغۀ سیاسی خود را در رقابت با مکاتب دیگر، که نوعا

سیاســی حاکمان همراه بودند، حفظ کرد و موضوع امامت و رهبری سیاسی جامعۀ اسالمی در آن 
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همواره مقوله ای واقعی، هویتی و انضمامی بر ذهن و رفتار سیاسی متکلمان شیعی حاکم بود.

موضوع نقش غیبت در تولید چهار دانش سیاسی یادشده و چگونگی تعامل میان آن ها و تالقی 

آن ها بر دولت والیی عصر غیبت )مهاجرنیا، 1397( پیش از این موردتوجه نگارنده بوده است.

ه تعالی فرجه(
ّ
تاقی دانش های سیاسی بر دولت سازی در غیبت امام عصر )عجل الل

ه علیه و آله و سلم( را متولی 
ّ
دانش های سیاســی چهارگانۀ آغاز عصر غیبت، دولت پیامبر )صلی الل

دین و دنیا )شــیخ مفید، 1413: صص33ـ30( و دولت امامت را »رئاســه عامه فی امور الدین و 

ه علیه و آله و ســلم(« )شــیخ مفید، 1414ج: ص 39( دانسته اند و 
ّ
الدنیا نیابه عن النبی )صلی الل

براساس نصوص دینی و ضرورت عقلی اســتمرار دین و هدایت، اعتقاد به جانشینی فقیهان دولت 

»نیابت عام« را بدون تعطیلی مطرح کرده اند )امام خمینی، 1375: ص 3(.

نظم سیاســی نیابتی یگانه مبنای مورد تسالم فقیهان، متکلمان و فیلسوفان برمبنای آماده سازی 

محدثان بوده اســت. »دولت سازی« جدید در آستانۀ عصر غیبت با حجم گسترده ای از ادبیات در 

ه تعالی فرجه( و 
ّ
قالب واژگانی بیانگر آن اســت که این دولت در پارادایم غیبت امام عصر )عجل الل

اعتقاد به حجیت و »مشــروعیت تبعی« آن اســت. عبارات زیر بیانگر آن است که در عصر غیبت، 

الگوی نیابت در قالب »والیت فقها«، به مثابه پیش فرض قطعی و الگوی مقبول در جامعۀ اسالمی 

مورد توافق همۀ عالمان دینی بوده است:

»المأذون من جهه صاحب االمر« )شیخ مفید، 1413: ص 810(؛ »الوالیة فی جمیع ما لنیابة 

ه السلطان« )شیخ مفید، 1413: ص 
ّ
وا َماتوال

ّ
فیه مدخل« )محقق کرکی، 1409: ص 142(؛ »ان یتول

675(؛ »من الیه الحکم ِبحق الّنیابة«، »من له الوالیة علی شــؤون العامه« )محقق حلی، 1409، 

ج 1: ص 184(؛ »المنصوب للمصالح العامه« )شهیدثانی، 1413، ج 1: ص 427(؛ »انهم نواب 

االمام )علیه الســالم(« )حلی، 1412، ج 5: ص 41(؛ »النائب عن ولی االمر )علیه السالم(« )ابن 

ادریس،1390، ج 3: ص 538(؛ »االئمة قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شــیعتهم« )شــیخ مفید، 

1413: ص 810(؛ »المنصــوب من قبل االمام )علیه الســالم(« )حلی، 1413، ج 3: ص 253(؛ 

»الوالیه من قبلهم« )همان(؛ »المتصّرف بامرهم« )همان(؛ »النیابة المجعولة« )کاشــف الغطاء، 

بی تا: ص 54(.

گزاره های یادشده نشانگر آن اســت که »دولت سازی« نیابی اصل موضوعۀ اعتقادی و کالمی 

مسلم فرض بوده اســت؛ تا آنجا که بســیاری از فقیهان بزرگ ابتدا به زمینه های اعتقادی آن اشاره 
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کرده انــد و ســپس به تبیین وظایف و مســئولیت های فقیــه و تکالیف مردم در قبــال آن ها اهتمام 

ورزیده انــد. این باور قطعی به نیابت فقیه تا آنجاســت که متکلم و فقیه معاصر بر این باور اســت 

کــه حتی اگر هیچ روایت فقهی ای هم در کار نباشــد، به لحاظ اعتقادی و عقلی »هر کس عقاید و 

 دریافته باشد، چون به والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد )همانند 
ً
احکام اسالم را، حتی اجماال

امامت(، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد کرد )امام خمینی، 1375: 

ص 3(. این رویکرد سیاســی در انحصار دانش کالم سیاســی نماند. عالوه بــر »فقه اکبر« و »فقه 

اصغر«، فلســفۀ سیاســی هم اعتقادات سیاسی در باب دولت ســازی و نیابت در عصر غیبت امام 

ه تعالی فرجه( را به طور گسترده مطرح کرد و موضوعاتی نظیر نقش دین و توحید در 
ّ
عصر )عجل الل

ســاخت قدرت و جامعه و مدینۀ فاضله، رفتار مؤمنان، رسالت، امامت، مشروعیت حکومت نبوی 

و علوی و دولت جهانی مهدویت را در قالب اصطالحات فلسفی عرضه کرد )مهاجرنیا،1380ب: 

صص 131ـ119(.

حکیم شــیعی ابونصر فارابی در ادامۀ دو الگوی سیاســی دولت فاضله، یعنی »نظم رئیس اول 

یا نظم سیاســی نبوی« و »نظم رئیس مماثل یا نظم سیاسی امامت«، نظم سیاسی جدیدی با عنوان 

»نظم سیاســی رئیس ســنت یا والیت فقیه« مطرح کرد )مهاجرنیا، 1380الف: ص 239(. فارابی 

در تبییــن ضرورت دولت و ریاســت می گوید: »رئیس المدینه الفاضله لیــس یمکن ان یکون ای 

انســان اتفق« )فارابی، 1991: ص 122(؛ ازاین رو، رئیس ســنت و والیت فقیه را » دولت تبعی«، 

»غیرمماثل«، »حافظ ســنت«، »عامل سنت«، »مســتنبط احکام امور مستحدثه و غیرمصرحه و 

غیرمقدره« و »ریاست سنت« معرفی می کند )فارابی، 1967م: ص 50( و در تعریف آن می گوید: 

»نوعــی از رهبری اســت که در زمان فقدان رئیــس اول و رئیس مماثل، رهبــری جامعه را به عهده 

می گیرد و ســیره و سنت و شریعت گذشــته را تثبیت و تحکیم می  کند و براساس آن نیازهای زمان 

خویش را استنباط و جامعه را به سوی سعادت هدایت و ارشاد می کند« )فارابی، 1964: ص 81(.

فارابــی با بیان وظایف و مســئولیت های پانزده گانــه )مهاجرنیا، 1397( برای دولت ســنت، 

ویژگی ها و شرایطی را هم برای آن بیان می کند.

شرایط دولت سنت

دولت سنت دولت حکمت است.  .1

دولت ســنت دولت فقاهت اســت )فارابی، 1967م: صص 51ـ50(؛ بنابراین، باید متصف به   .2
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الزامات هشت گانۀ زیر باشد:

2ـ1. شریعت شناس،

2ـ2. شناخت مقتضیات زمان وضع شریعت،

2ـ3. شناخت ناسخ و منسوخ در شریعت،

2ـ4. آشنایی با ادبیات و زبان رئیس اول،

2ـ5. آشنایی با عرف و عادات زمان رئیس اول،

2ـ6. آشنایی با استعماالت و استعارات زمان رئیس اول،

2ـ7. شناخت مشهورات زمان خطاب،

2ـ8. آشنایی با روایت و درایت.

دولت سنت مبتنی بر دین خاتم است )فارابی، 1348: ص 71(.  .3

دولت سنت متناسب با اقتضای زمان است )فارابی، 1967: ص 50(.  .4

دولت سنت دولت هدایت است )فارابی، 1403: صص 83ـ77(.  .5

دولت سنت دولت جهاد است )فارابی، 1991م: ص 127(.  .6

عالوه بر شرایط شش گانۀ یادشــده برای رئیس دولت سنت، شانزده ویژگی طبعی هم ذکر شده 

است )مهاجرنیا، 1380الف: ص 240(. در فلسفۀ سیاسی فارابی، تبیین رئیس اول و رئیس مماثل 

به دلیل برخورداری از شــرط حکمت، در محدودۀ فلسفۀ سیاسی و کالم سیاسی باقی مانده است، 

اما حوزۀ تبیین والیت فقیه در مقام ریاســت تابعه غیرمماثل به »فقه مدنی« واگذار شــده اســت 

)مهاجرنیا، 1380ب: ص 148(.

فرایند دولت سازی در گسترۀ غیبت

ادبیات سیاسی غیبت مهم ترین دغدغۀ مکتبی و اساســی ترین حلقۀ ارتباطی میان دو دورۀ حضور و 

غیبت را در قالب »دولت والیی نیابتی«معرفی کرده است. به همین دلیل با نقبی به پشت احکام فقهی، 

می توان به مبانی کالمی هر مسئلۀ فقهی  دست یافت. در مقولۀ والیت فقیه، بسیاری از فقیهان با تفطن 

به جایگاه کالمی آن، ابتدا به اصل حاکمیت مطلق و انحصاری خداوند اشــاره می کنند که هیچ کس 

ه 
ّ
غیر از خدا حاکمیت ندارد و خداوند برای اجرای این حاکمیت ابتدا به رسول مکرم اسالم )صلی الل

علیه و آله و سلم( اذن حکومت داده است و این اجازه ازطریق او به امامان معصوم رسیده است و در 

ه تعالی فرجه( برای هدایت و رهبری جامعه به فقیهان واجد شرایط 
ّ
دورۀ غیبت امام دوازدهم )عجل الل
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به نحو عام، اجازۀ والیت و رهبری تفویض شده است. آن ها بعد از بیان این فرایند کالمی، وارد شرایط 

فقهی و قلمرو اختیارات فقیه می شوند. )شیخ انصاری،1372، ج2: ص34(. 

بررســی های تاریخی نشان می دهد به موازات تحول شــرایط سیاسی، رویکردهای متکلمانه و 

فقیهانه به نظریۀ والیت فقیه نیز دچار تطور شده اند. چهار نسل از رویکردهای فیلسوفانه، متکلمانه 

و فقیهانه حاصل این تطور اســت. در ادامه، به چهار نســل الگوی »دولت سازی« در سایۀ پارادایم 

غیبت در چهارچوب »والیت فقیه« اشاره می شود.

1. نسل اول دولت سازی در عصر غیبت

ه تعالی فرجه( که به عصر 
ّ
فضای سنگین فکری و سیاســی دورۀ غیبت صغرای امام زمان )عجل الل

تحّیر و ســرگردانی معروف شده است، برای عالمان شــیعی احساس خطری نسبت به بقای مکتب 

به وجود آورده بود و در شرایط دشــوار خفقان، دولت فاسد عباسی به فکر تعیین مصداق جانشینی 

از امام معصوم در چهارچوب »والیت فقیه« برآمدند. شــیخ مفید اولین متکلم و فقیهی اســت که 

بر مشــروعیت انحصار دولت والیی منصوب از ناحیۀ ائمه )علیهم السالم( تصریح می کند: »من 

نصبــوه لذلک من االمراء و الحکام، و قد فوضواالنظرفیه الی فقهاء شــیعتهم مع االمکان« )شــیخ 

مفید، 1413: ص 810(. او در عصر غیبت و حیرت، مسئولیت هدایت و رهبری جامعۀ اسالمی را 

متوجه فقیهان می داند که در شرایط استبداد حاکمان جور باید به مسئولیت خود عمل کنند. ایشان با 

عنایت به زمینۀ ذهنی و اعتقادی به ضرورت والیت فقیه و با عنایت به شــرایط دشوار سیاسی امتناع 

تحقــق آن، »نظریۀ دولت در دولت« را راه عالج بحران جانشــینی معرفی می کند. او به رغم فتوای 

قبلی خود درمورد حرمت تعامل با ســالطین جور، براســاس اصل ضرورت قدر مقدور در حفظ 

مکتب، به حضور فقیهان در درون دولت جائر عباسی فتوا می دهد و تعامل با آن را مشروع می داند 

و با شــجاعت آن را از ناحیۀ امام عصر )عجل الله تعالی( اعالم می کند. »من تأّمر علی الّناس من 

 من ِقَبله فی ظاهِرالحال، فاّنما هو امیٌر فی الحقیقِة ِمن ِقبل 
ً
اهــل الحق بتمکین ظالم له، و کان امیرا

ی ســّوغه ذلک و اذن له فیه« )همان: ص 812(. با پذیرش این »مبنای کالم 
ّ

صاحِب األمر)ع(، الذ

سیاسی« که فقیه می تواند در حاشــیۀ سالطین جور ازطرف امام معصوم )علیه السالم( مشروعیت 

داشــته باشد، باب فقهی گسترده ای برای والیت فقها باز شد که شــاگردان شیخ مفید آن را تقویت 

کردند و به مدت شش قرن تا دورۀ صفویان در ایران، مبنای اعتقادی و فقهی در سبک زندگی سیاسی 

تشــیع بود. برای تقویت همین مبنای شیخ مفید بود که ســید مرتضی کتاب العمل مع السلطان را 
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نگاشت. آنچه در این رویکرد قابل توجه اســت، ترسیم جایگاه والیت فقیه و مسئولیت های الهی 

کید بر مشروعیت والیت فقیه به مثابه »مجعول الهی« و  آن در چهارچوب فراانگارۀ نظام امامت و تأ

»فعل الهی« ازسوی صاحب االمر )عجل الله تعالی( است.

2. نسل دوم دولت سازی در عصر غیبت

تجربه شش صدسالۀ حاکمیت نظریۀ »مشــروعیت والیت فقیه در حاشیۀ سالطین جور«، با روی 

کار آمدن سلسلۀ شیعی صفوی، وارد فاز جدیدی شد. شاهان صفوی از فقهای بزرگ برای مشارکت 

در حکومت و والیت دعوت کردند. محقق کرکی اولین فقیهی اســت که دعوت آن ها را پذیرفت و 

با اســتدالل عقلی و اعتقادی ضرورت رهبری سیاسی در قالب »والیت فقیه« را تبیین کرد )محقق 

کرکی، بی تــا: ص 47(. او با تدوین کتــاب جامع المقاصد، اعالم کرد که »فــان الفقیه المأمون 

الجامع لشــرایط الفتوی منصوب من قبل االمام«. فقیه جامع الشرایط به لحاظ »اعتقادی« از ناحیۀ 

امام معصوم )علیه الســالم( منصوب اســت و به لحاظ »فقهی« یاری او برای تشــکیل حکومت 

اسالمی واجب اســت )محقق کرکی، 1408 ق: ص 371(. کرکی با انگیزۀ دولت سازی، پذیرش 

ـ سلطان عادل مأذون«، رویکرد اعتقادی و فقهی جدیدی به اصل والیت  نظریۀ دولت تلفیقی »فقیه 

ه تعالی فرجه( تأســیس کرد. او به لحاظ کالمی و اعتقادی، 
ّ
فقیه به مثابه نایب امام عصر )عجل الل

برای خود مشــروعیت سیاســی مستقل از شــاهان صفوی قائل بود )محقق کرکی، 1409 ق: ص 

142(. اما به دلیل شرایط سیاسی، به لحاظ فقهی با شاهان صفوی تعامل داشت.

این رویکرد کالمی و اعتقادی در باب جایگاه والیت فقیه، مورد پذیرش ســالطین صفوی قرار 

گرفت و آن ها مشــروعیت قدرت سیاسی شان را دســتوری الهی و منوط به تأیید »نایب امام زمان 

 خطاب به محقق کرکی اعالم کرد که »تو 
ً
ه تعالی فرجه(« کردند. شــاه طهماســب رســما

ّ
)عج الل

شایســته تر از من به سلطنتی، زیرا تو نایب امام )علیه السالم( هستی و من از کارگزارانت هستم و به 

اوامر و نواهی تو عمل می کنم« )مهاجرنیا، 1388، ج2: ص193(.

نظریۀ دولت تلفیقی با سالطین عادل مأذون، حدود دو قرن در دورۀ صفویان و یک صدسال پس 

از آن، به عنوان نظریۀ غالب تشیع مطرح بود تا آنکه در دورۀ مدرن، در آن تحوالتی به وجود آمد.

3. نسل سوم دولت سازی در عصر غیبت

در پایان قرن ســیزدهم، با ورود مدرنیته به جهان اســالم و به  ویژه ایران، بــروز جنگ میان ایران و 
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روس و ورود انگلیســی ها به ایران و انعقاد قراردادهای استعماری شرایطی را پدید آورد که عالمان و 

فقیهان بزرگ شیعی به ناچار در قبال آن واکنش هایی مانند نهضت تنباکو داشتند. سرسختی دستگاه 

ســلطنت قاجاریه در مقابل علما زمینه ســاز نهضت مشروطیت شــد که در آن نوعی سازش میان 

 مطرح شد؛ با این تفاوت که در دورۀ 
ً
دستگاه سلطنت با علما پدید آورد و نظریۀ محقق کرکی مجددا

محقق کرکی شاهان صفویه متصف به عدالت به دلخواه خود از فقیهان دعوت به همکاری کردند، 

در حالی که در دورۀ قاجاریه با قیام علما و قتل ناصرالدین  شاه، دستگاه سلطنت حاضر به تعامل شد. 

ـ شاه  به همین دلیل بیشتر دغدغۀ علما محدود و مشروط کردن شاه بود و نظریۀ دولت تلفیقی »فقیه 

ِم 
ْ
ل

ُّ
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ْ
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ْ
ِة ال

َ
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ُ ْ
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َ
مشروط« مرحوم نائینی در ت

ُمْجَتَمع دنبال دولت ســازی مســتقلی بود که به دلیل عدم امکان وقوعی 
ْ
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َ
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آن درصدد حضور فقیهان مشروع در دستگاه سیاست تملیکیه بود. تالش عالمه نائینی و سایر فقها 

این بود که ابتــدا جایگاه اعتقادی این نظریه را تثبیت کنند؛ ازایــن رو، عالوه بر تقریر نظری والیت 

فقیه، اصرار داشــتند تا در قانون اساســی، تمام مشروطیت را در بســتر پارادایم و اندیشۀ مهدویت 

کــه از مباحث کالمی اســت، قرار دهند. بــرای این منظور در اصل دوم قانون اساســی، هم اصل 

ه تعالــی فرجه( معرفی کردند و هم تصریح 
ّ
مشــروطیت را تحت توجه و تأیید امام زمان )عجل الل

کردند که همۀ قوانین و مقررات کشــور باید منطبق با مکتب اهل بیت )علیه الســالم( باشد )اصل 

دوم(. مذهب رســمی ایران، اســالم و طریق حق جعفریۀ اثنی عشریه است و پادشاه ایران هم باید 

)به لحاظ کالمی( معتقد و )به لحاظ فقهی( مروج این مذهب باشد )اصل اول( و عدول مجتهدان 

جامع الشرایط هم بر همۀ امور نظارت دارند )اصل 71( و دین و شریعت اصل ثابِت قوانیِن مشروطه 

اســت که هرگز نباید در آن بازنگری و تغییری صورت گیرد )اصل 20 و 21(. اگرچه نظریۀ تلفیقی 

ـ شاه مشروط«، در مقام عمل به طور کامل محقق نشد و در نطفه خفه شد، به لحاظ قانونی تا  »فقیه 

انقالب اسالمی 1357،  مبنای زمامداری در ایران بود.

4. نسل چهارم دولت سازی در عصر غیبت

بــا وقوع انقالب اســالمی، تالش جدیــدی در دولت ســازی در پارادایم نیابت و جانشــینی امام 

ــه تعالی فرجه( صورت گرفت. اولین جهت گیری در این خصوص، ارتقای معرفتی 
ّ
غایب)عجل الل

نیابت فقیه از محدودۀ »فقه سیاســی« به »کالم سیاســی« بود. عبور از دیدگاه فقهی حســبه گرایی 

نیابــت را در حد »اباحۀ تصرف در امور حســبه« )الخویی، 1385، ج 1: ص 356( یا »والیت بر 
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امور حسبه« )شــیخ انصاری، 1375، ج 3: ص 553( به صورت مضیق می دید و گسترۀ نیابت را 

به فتوای در احکام شــرعی و امر قضاوت محدود می کرد )الخویی، 1385، ج 1: ص 356( و در 

شئون سیاسی گاهی در اختیارات فقیه تردید می شد، تا آنجا که در موضوعی مانند خراج معتقد بود 

 حکم وجوب از آن برداشته شود و به نحو شبهۀ مصداقی، 
ً
یا به حاکم جائر پرداخت شــود و یا اصال

اخذ آن مباح باشد )نراقی، 1415ق، ج2: ص357( و در برخی مسائل، مانند سهم امام از خمس، 

اجرای حدود، انفال و اقامۀ نماز جمعه شبهه شد. این تالش جدید به بازسازی جایگاه و »حقیقت 

اعتقادی« دولت نیابت از منظر اکثریت فقها اقدام کرد. برجسته سازی حقیقت نیابت عامه به قدری 

اهمیــت پیدا کرد که منکر والیت فقیه، به عنوان انکار یک امر ضروری تلقی و مخالف با نظر عموم 

فقها محسوب شد.

ارتقای حوزۀ »نیابت فقیه« به عرصۀ باورهای اعتقادی و کالمی در حد »فعل الله«، این سؤال و 

دغدغه را گسترش داد که آیا خداوند درمورد حکومت در عصر غیبت دستور خاصی داده و تکلیفی 

معین کرده است یا خیر؟ اگر از حیث کالمی ثابت شود که خداوند فقیه عادل را در عصر غیبت امام 

ه تعالی فرجه( بر امت والیت داده اســت، آنگاه نتایج فقهی »وظیفۀ فقیه« در انجام 
ّ
عصر )عجل الل

مسئولیت و »وظیفۀ اطاعت مردم« از او در عرصۀ فقه سیاسی مطرح می شود )ر.ک.: جوادی آملی، 

1395: صــص 143ـ141(. امام خمینــی )رحمة الله علیه( پیش از تحلیل ادلۀ نقلی و اســتدالل 

ه 
ّ
فقهی حســب »قاعدۀ کالمی لطف« معتقد اســت والیت فقیه تداوم امامت امام عصر )عجل الل

تعالی فرجه( اســت: »فما هو دلیل اإلمامــة، بعینه دلیل علی لزوم الحکومــة بعد غیبة ولی األمر 

ه تعالی فرجه الشریف« )امام خمینی، 1376، ج 2: ص 619( و عالوه بر »مقام دلیل« در 
ّ
عّجل الل

»مقام عمل« هم معتقدند محدودۀ والیت فقیه، دائر مدار فهم والیت معصوم )علیه السالم( است. 

»فللفقیه العادل جمیع ما للرسول واالئمة علیهم السالم مما یرجع الی الحکومة والسیاسة والیعقل 

الفــرق« )همان، ج 2: ص 467(؛ بنابراین، همان طور که لطف خدای متعال  به بندگان اقتضا کرد 

که قوانین هدایت بخش را ازطریق پیامبر و جانشــینانش اجرا کند، همین امر مقتضی آن اســت که 

در عصر غیبت، امت را ســرگردان رها نکند. »اســتمرار زندگی سیاسی« و »لزوم بقای شریعت« و 

»ضرورت وجود امامت و رهبری« به دورۀ حضور اختصاص ندارد؛ وجود این سه عنصر سبب شده 

اســت تا شیوۀ استدالل متکلمان بر ضرورت رهبری، ابتدا بر پایۀ قاعدۀ لطف استوار باشد )صافی 

ه 
ّ
گلپایگانــی، 1415ق: ص 12؛ منتظری، 1374، ج 3: صــص 79ـ72(. امام خمینی )رحمة الل

علیه( برای تبیین دولت اســالمی خویش به »جامعیت احکام اســالم« )همان، ج 2: ص 618(، 
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»جاودانگی احکام اسالم« )همان، ج 2: ص 619(، »ضرورت اجرای احکام و تشکیل حکومت« 

)همان، ج 2: ص 619(، »ضرورت علم و عدالت حاکم اسالمی« استدالل کرده اند.

او اســتدالل بر نیابت را فراتر از روایات برد، تا آنجا که »تصور مجموعه عقاید و احکام اسالم 

را موجــب تصدیق ضرورت دولت و والیت فقیــه می داند« )امام خمینی، 1375: ص 3(. با توجه 

به ارتقای ســطح موضوع از سطح وظیفه به سطح اعتقاد، دیگر صرف روش نقلی برای نیابت کافی 

نیست و بالطبع نیازمند اســتدالل عقلی است. آن ها در روش عقلی به دو طریق موضوع را بررسی 

می کنند که در ادامه خواهد آمد.

یق اول: توجه به حقیقت نیابت طر

در این رویکرد با ابتنای اصل و فرع، به بازســازی دو پدیدۀ »اصالت و نیابت« می پردازند و جایگاه 

و هســتی والیت فقیه را فرع والیت اصالی معصوم )علیه السالم( قرار می دهند و با تسری بنیادهای 

عقالنــی امامت به نیابت، موضوع را از دایرۀ اســتدالل های رایج فقهی و نقلی خارج و به ســمت 

ضروریات و بدیهیات عقلی می کشــانند. به همین دلیل به طــرح »والیت اعتباری در ذیل والیت 

تکوینی«، »نیابت در ذیل امامت«، »فقیه در ذیل امام« و »عصر غیبت در ذیل عصر حضور« روی 

آورده اند و به موارد زیر توجه شده است:

وحدت اثباتــی در اصل و فرع: همان دالیلی که لزوم رســالت و امامت را اثبات می کند،   •

 لزوم حکومت در عصر غیبت را نیز شامل می شود؛ زیرا قاعدۀ عقلی تخصیص بردار و 
ً
عینا

مخصوص زمان و مکان خاصی نیست )همان(.

وحدت قلمرو اصل و فرع: اگر فقیه عادل در عصر غیبت به پا خاســت و تشــکیل حکومت   •

ه علیه و آله و سلم( در امر ادارۀ 
ّ
داد، همان والیتی را دارد که حضرت رســول اکرم )صلی الل

جامعه داشت و بر همه الزم است که از او اطاعت کنند )همان(.

وحدت ضرورت اصل و فرع: این اتحاد از راه های مختلفی مانند مذاق شریعت، روح کلی   •

حاکم بر احکام اسالمی و آموزه های دینی فهمیده می شود.

عصمت اصل و عدالت فرع: طبیعت طرز حکومت اســالمی، که حکومتی مبتنی بر قانون   •

است، اقتضا می کند که زمامدار آن دارای دو صفت علم به قانون و عدالت باشد )همان(.

سنخ والیت معصوم تکوینی و تشریعی است درحالی که والیت نایب اعتبار عقالیی است   •

)همان: ص 41(.



245

ی        
الم

 اس
ی 

ــ
اس

سی
وم 

ــ
 عل

ـی
صـ

خص
ن ت

یو
س

می
ک

یعت کید بر ضرورت اجرای شر یق دوم: تأ طر

همان طور که اشــاره شــد، امام خمینی با استفاده از مذاق شــریعت و روح کلی حاکم بر احکام 

اسالمی و آموزه های دینی به این نتیجه رسیده اند که تصور این ها موجب »تصدیق ضرورت والیت 

فقیه و بداهت آن اســت« )امام خمینی، 1375: ص 3( و در تشــریح ماهیت این تصور در عصر 

ه تعالی فرجه( و ضرورت دولت سازی والیی به مواردی اشاره می کنند 
ّ
غیبت امام دوازدهم )عجل الل

که عبارت اند از:

اسالم دین و قانون زندگی است که برای اصالح و سعادت بشر آمده است )همان: صص 17ـ4(.  .1

دین از سیاســت جدا نیست و اسالم از اول ظهورش به دنبال ادارۀ جامعه و زندگی سیاسی   .2

انسان ها بوده است )همان: صص 15ـ14(.

3.  تدبیر و ادارۀ جامعۀ اســالمی نیازمند قانون الهی اســت، اما صــرف »قانون الهی« کافی 

نیســت و جامعه نیازمند دستگاه اجرا و اداره و تشــکیالت حکومتی و مؤسسات اجرایی 

است )همان: صص 17ـ15(.

4.  اجرای اسالم و قوانین اسالمی و نظامات مالی، دفاعی، حقوقی و جزایی بدون تشکیالت 

حکومتی و حاکم اسالمی امکان پذیر نیست )همان: صص 25ـ20(.

بدون حکومت و تشــکیالت حکومتی اختالل نظام پیش می آیــد و جامعه به هرج ومرج   .5

منجر می شود )همان: ص 19(.

لزوم مبارزه با ســتمگران و نجات مظلومان و محرومان نیازمند تشــکیالت اجرایی و نظام   .6

سیاسی است )همان: صص 28ـ27(.

تشکیل حکومت برای حفظ وحدت مسلمانان ضروری است )همان: صص27ـ26(.  .7

ه علیه و آله و سلم( و سیرۀ 
ّ
8.  اســتمرار احکام اسالم و عمل به ســنت پیامبر اسالم )صلی الل

امیرالمؤمنین )علیه الســالم( و بقای جامعۀ اســالمی جز با دستگاه و تشکیالت حکومتی 

امکان پذیر نیست )همان: 29ـ17(.

ضرورت عمل به حکم ارشادی روایات اسالمی در پیروی از حکم عقل نیاز به والیت فقیه   .9

در عصر غیبت را ضروری می کند )همان: ص 29(.

اســتدالل به حکم عقل در ضرورت های یادشده نشانگر آن است که نیابت و والیت فقیهان در 

عصر غیبت حکمی نقلی و تعبدی نیســت، بلکه قوام ملک و ملت و ضرورت عقلی دین و زندگی 

به آن وابسته است.
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سرانجام تحقیق

طرح اولیۀ تحقیق با این ادعا شــروع شــد که اندیشه و دانش سیاسی شــیعه تحت تأثیر غیبت امام 

ه تعالی فرجه( بوده اســت. آزمون درستِی این ادعا را بر روش هرمنوتیک قصدگرای 
ّ
زمان )عجل الل

زمینه محور اســکینری قرار دادیم. براســاس آن، ابتدا به زمینه های ذهنی و عینی عالمان دورۀ صدر 

غیبت اشاره شد و مشخص شد که زمینه های فکری و اعتقادی، الگویی از زندگی سیاسی در عصر 

غیبت را به نام »نیابت فقیهان« رقم زده اند که به عنوان مدل ایدئال نظم سیاسی شیعه فراروی اندیشۀ 

عالمان قرار داشت و هر الگوی دیگری غیر از آن را نامشروع اعالم کرده بود؛ با این حال، زمینه های 

سیاسی و تاریخی، الگویی با نام سالطین جور به عنوان واقعیت و حاکمیت مسلط رقم زده بود. هر 

دو نوع زمینه ســبب شکل گیری ادبیات زبانی و سیاســی و گفت وگوهایی دربارۀ دو الگوی مطلوب 

و نامطلوب مرسوم شده بود. براســاس روش تحقیق، اندیشۀ سیاسی عالمان آن دوره تحت تأثیر آن 

زمینه های اعتقادی و سیاســی با تصرف و بازسازی در الگوهای رایج تکوین یافت. پدیدۀ غیبت و 

باور به نصوص نیابت، به صورت اثباتی از عالمان این دوره، نظم سیاســی فقیه محور را می طلبید و 

به صورت سلبی از آن ها، نفی نظم سیاسی سلطانی را درخواست می کرد. ادعای روشمند تحقیق آن 

اســت که علمای صدر غیبت، در ترسیم اندیشۀ سیاسی خود تحت تأثیر این مطالبه به بازسازی آن 

دو هنجار اقدام کردند. نظم سیاسی نیابتِی فقیه محور را در قالب »والیت عامۀ فقیه« بازسازی کردند 

و به دلیل شــرایط خفقان و انســداد موجود آن دوره و برای برون رفت از آن شرایط دشوار در هنجار 

نامشروع نظم سلطانی تصرف کردند و راه هایی برای تعامل با آن باز کردند. نتیجۀ این بازسازی ها آن 

شــد که اندیشۀ سیاسی جدید در قالب چهار دانش نص شناسی سیاسی، فقه سیاسی، کالم سیاسی 

و فلسفۀ سیاسی، تحت تأثیر ماجرای غیبت سامان گرفت و گسترش یافت.
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