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 هیفق تیوال شهیاند یخیتار ندیفرا

 شیستا رحمان االسالم حجة

 یمبدان  بده  معطدف   حدد  چه تا ندیفرآ نیا است؟ عهیش فقه یخیتار ندیفرا جهینت هیفق تیوال شهیاند ایآ

 باشد؟ یم هیامام یفقها یفکر

 اسات  آن از یحاا   دیآ یم دست به اسالم یمبان یبررس از آنچه ،«  اسالم در حکومت» بحث زادگاه درباره

 ظار،،  آن در فقاه  ساس   افته،ی وجود و  رده دایپ تحقق تیوال ابتدا یعنی است، فقه یبرا یظرف تیوال  ه

 یاساالم  حکومت لیتشک و نهیمد به( ص) ا رم امبریپ هجرت از پ   ه آن حیتوض. است  رده نمو و رشد

 باه  یداخلا  نظاام  کی شد موجب یاسیس و یاجتماع مسائل با اصحابشان و( ص) امبریپ برخورد جا، آن در

 قاانون،  ازمناد ین و داشات  را خود ییابتدا شکل نظام نیا موقع، آن در البته. ردیبگ شکل«  ییوال نظام» عنوان

 شیپا  اماا . مینام یم«  فقه» امروزه ما را آنچه ;آمد دیپد زمان یط در ج،یتدر به  ه بود حقوق یمبان و اصول

 از شیپا   اه  یاتیآ در ل،یدل نیهم به. نبود مطرح زین نظام نیا نداشت، وجود ازهاین نیا چون دوران، نیا از

 دارناد  اجیا احت آنهاا  به روزمره صورت به مردم  ه یمسائل و احکام است، شده نازل( ص) امبریپ بر هجرت

 و آخارت  باه  ماان یا دربااره  یمسائل همچون ;است دهیگرد ذ ر ی الم و یاعتقاد مسائل رشتیب و نشده انیب

 آن، خااص  مساائل  و احکاام  به ازین شدن تر ملموس و حکومت و تیوال مساله شدن مطرح از پ . ثواب

  ،عکا  باه  بلکه. است نشده جدا تیوال از فقه  نون تا گاه چیه هم بعد به زمان نیا از.  رد دایپ تحقق فقه

 یبرا مردم  ه هم را یشروط جمله از بود، خاص نظر مورد رابطه نیا ،( ص) امبریپ از پ  یخلفا عصر در

 فقاه  باا  تیوال یهمراه و فقه با فهیخل ییآشنا داشتند، اشاره آن به یحیتلو صورت به( ص) امبریپ ینیجانش

 .داشت ادامه( ع) صادق امام زمان تا وضع نیا. بود

 مقبوله مساله شانیا رفت، نیب از خودش یاصل ریمس به تیوال بازگشت به دیام  ه( ع) صادق امام عصر در

 باه  ماردم  و شد دانسته حا م او و سسرده هیفق به مشروع تیوال ،یرو نیبد.  ردند مطرح را حنظله بن عمر

 فقهاا  توسا   را خود مشکالت و نشناسند تیرسم به را جور یخلفا یظاهر حکومت تا دندیگرد ارجاع او

 تیا وال صاورت  باه  اش یظاهر و معرو، ریمس از را تیوال  ار، نیا با( ع) صادق امام واقع، در.  نند حل

 نیا ا فکار  در متشارعان  مردم، نیب در( ع) هدا ائمه حضور عصر انیپا تا زمان نیا از. درآوردند هیفق شخص
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 را آن ماا   اه  است یزیچ همان نیا. دهند قرار خود مرجع را آنها و  نند ییشناسا را عهیش یفقها  ه بودند

 .شد ینم خوانده نام نیا به گذشته در چه اگر م،ینام یم«  هیفق تیوال»

 جور حا مان و نداشتند حضور مردم انیم در( ع) تیب اهل ائمه شد، احساس شتریب ازین نیا بت،یغ عصر در

 مسااله  باا  بعاد،  باه  خیتار آن از. بود فقها به مراجعه داشتند مردم  ه یراه تنها ن،یبنابرا. بودند امور راس در

 ما دست به اش یفقه  تاب  ه ی س نیاول گفت بتوان دیشا. است شده یمختلف یبرخوردها«  هیفق تیوال»

  ارد  درسات  اساالم  یبرا هیفق تیوال بر یمبتن یاسیس هینظر کی او اقوال و آراء از توان یم و است دهیرس

 توجاه  مسااله  نیا ا به یبعد یها زمان در فقها گرید و شاگردانش زین شانیا از پ . است دیمف خیش مرحوم

 مباارزه  داشات  قارار  آناان  نظر مورد شتریب آنچه  ه است نیا او عصر یفقها باره در یاساس نکته اما.  ردند

 ینف لسان شتریب عصر، آن یفقها ل،یدل نیهم به. بود یعیش ریغ قضاوت مساله و زمان جور حا مان با یمنف

 یاثباات  جهاات  رو، نیا از.  نند مبارزه خود زمان یها حکومت با ،یشکل به اند نموده یسع و برده  ار به را

 .شود یم دهید  متر آنان  لمات در

 عصار  در ن،یبناابرا .  ارد  دایا پ تحقاق  عهیشا  آمال و گرفت پا یعیش یحکومت  ه آن تا داشت ادامه ریس نیا

 عاالوه  و دادناد  نشان خاص توجه مساله نیا به یثان محقق همچون یممتاز یفقها ه،یصفو یعیش حکومت

 .داشت ادامه ینراق مرحوم زمان تا ریس نیا پرداختند، هم مساله یاثبات جهات به ،ینف جهات بر

 شد؟ برقرار رانیا یاسالم یجمهفر یاسیس ساخت و هیفق تیوال شهیاند نیب یتعامل چه

 یهاا  شاه یاند باا  شانیا. است ینیخم امام حضرت یرهبر آنها از یکی ;است ندیفرا چند حاصل تعامل نیا

 باا  قیا تطب قابل یا گونه به بود، فقه اصل از برگرفته  ه را هیفق تیوال شهیاند ،یطوالن یزمان در و خود بلند

 داشاتند،  خااص  تیا وال و امامات  باه  نسابت  رانیا مردم  ه یدیتق با موضوع نیا.  ردند انیب حاضر عصر

 .شد منجر یاسالم یجمهور نظام ساختار آمدن دیپد به  ه آورد وجود به یوندیپ

 جهاان،  یاسا یس یهاا  نظاام  در جمله از و گرفته صورت معاصر جهان در  ه ییها شرفتیپ گر،ید یسو از

 دایا پ یتالقا  نظاام  تیاسالم به سبت رانیا مردم عالقه با موضوع نیا است، شده مطرح«  تیجمهور» مساله

 .آورد دیپد دیجد یساختار و  رد
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 هار  باا  - است شده گرفته اسالم از تماما گفت بتوان  ه ستین یزیچ ساختار نیا  ه است آن مهم نکته اما

 حضارت   اه  یسخنان و بود، شده ارائه مردم به  ه یخاص ریتفس با بلکه - میباش داشته نظر مورد  ه یقرائت

 نظاام  نیا. دادند مثبت یرا آن به مردم  ردند، میترس شانیا اصحاب  ه ییدورنما و فرمودند مردم یبرا امام

 در حاضار،  عصار  در  ه است یمعروف یاسیس ساختار«  یجمهور» ;تیاسالم و تیجمهور از است یبیتر 

 ماورد . باشاد  یما  اسالم اهدا، نیتام یپ در آن تیاسالم و است مطرح جهان یاسیس یها نظام از یاریبس

 مردم هم را آنچه. باشد داشته وجود است ممکن  ه یاسالم ریغ یها قرائت نه بود، نیهم امام حضرت نظر

 .شود یتلق یاسالم تسامحا چند هر ،یحکومت نوع هر نه بود،«  یاسالم یجمهور» دادند مثبت یرا آن به


