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چکیده
تکوین حکومت و پایبست مردم به نهاد حاکمیت ،براساس مبانی فقهی عامه و امامیه ،در
گرو شکلیابی «صحیح» حکومت است« .صحیح بودن نهادها و سازوکارهای حاکمیتی» و در
مقابل ،نظریه قوامنیافته فقهی «حکومت ناقص» در هریک از این مبانی ،با وجود همنوایی،
تفاوتهای زیادی دارند .افزونبر این ،نقصان حکومت ،با چالشها و ابهامات متعددی
روبهروست که بر نسبت اختیارات و گستره ولیّ و مکلف به حاکمیت و تکالیف شهروندان
تأثیرگذار خواهد بود .پژوهش حاضر با طرح و تبیین توصیفی-تحلیلی ،از سویی به
نسبتسنجی تطبیقی حکومت ناقص در فقه عامه و زمینههای آن در فقه امامیه میپردازد و از
سویی به احکام مختلف حقوق عمومی چنین حکومتی نظر دارد .مسئله مشروعیت یا اعتبار
اقدامات مقامات یا نهادهای حقوقی داخلی که فاقد شرایط شرعی یا قانونیاند یا میشوند ،نیز
در چارچوب حکومت ناقص ،میتواند بعد کاربردی این نظریه در حقوق اساسی حکومتهای
چنینی باشد .نتیجه آنکه ،در فقه سیاسی امامیه ،حکومت جور ،والیت عدول مؤمنان و انتخاب
شخص غیراصلح به حکمرانی میتواند قالبها یا زمینههای تحقق حکومت ناقص قرار گیرد.
واژگان کلیدی :حکومت ناقص ،شناسایی واقعگرا ،فقه سیاسی عامه ،فقه سیاسی امامیه،
والیت عدول مؤمنان.
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مقدمه
حکومت در اندیشه فقهی ،مبتنی بر پیشفهمها و ضوابطی است که برخی مربوط به شرایط
حاکمان و برخی دیگر مربوط به شرایط تکوین دولت و دسته سوم ناظر بر فرایند حکمرانی
است .در برابر ،تاریخ اندیشه فقهی ،گویای آن است که گاه ،حکومتی در داراالسالم یا در
دارالکفر روی کار میآید که بیآنکه در مرحله تکوین ،پایبند به قواعد فقه دولت بوده باشد،
«بالفعل» شده و رفتار فقها و مؤمنان در برابر آن ،چه در قالب پذیرش والیت سیاسی و تبعیت
و چه همکاری (داخلی و بینالمللی) تحت عنوان شناسایی رسمی یا شناسایی اضطراری مطرح
میشود.
در اصطالح حقوقی ،این وضعیت تحت عنوان

دوفاکتو1

یا شناسایی بالفعل (در برابر دو

ژورِ 2یا شناسایی قانونی) فهم میشود .این اصطالح ،ناظر بر هنگامی است که رژیم سیاسی یا
حکومت کشوری ،تغییر کند و شناسایی دوفاکتو چه از سوی کشورهای دیگر و چه از سوی
ملتها ،بهمنظور شناسایی موقتی و برقراری مناسبات سیاسی در سطح پایین است
( .)Geldenhause, 2001: 24دولت دوفاکتو را میتوان واجد ویژگیهایی زیر دانست:
-

دارای رهبری سازماندهیشده؛

-

برخورداری از درجهای از حمایتهای مردمی؛

-

کنترل قلمرو سرزمینی مشخص در بازه زمانی مشخص (حداقل دو سال)

( pegg,

)1998: 16؛
-

تمایل به رسمیت تام و دوژور از طریق رفراندوم یا اقدامات جداییطلبانه دیگر
(.)Bahcheli, 2013: 12; Stansfield, 2008: 99

شایان ذکر است که صدق تمامی ویژگیهای «دولت دوفاکتو» بر «دولت ناقص» در فقه
عامه و پس از آن در فقه امامیه ،محل تردید است؛ از جمله برخورداری درجهای از
حمایتهای مردمی در آنجایی که دولتی اسالمی براساس تغلب و سیطره روی کار آمده باشد؛
البته بررسی وجوه افتراق و اشتراک و تأمل در خصوص آن ،موضوع این نوشتار نیست.
برخالف حقوق بینالملل که در آن بهتفصیل ،در خصوص وضعیت حقوقی دوفاکتو و
مقدار صالحیتها و اختیارات دولت دوفاکتو در برقراری روابط خارجی با دول دیگر سخن
گفته شده ،ولی هیچگاه در خصوص وضعیت مشابه آن در اسالم و بهطور کلی چالشها و
وضعیت حقوقی دول ناقص از منظر فقه سیاسی تحلیلی بهعمل نیامده است .نوشته حاضر بنابر
این ضرورت به نگارش درآمده است .البته این نوشته ،در خصوص همکاری با دولت جائر
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دارای پیشینهای قوی در ادبیات فقهی بهخصوص نگاشتههای فقهی ناظر بر عصر صفوی
است ،9ولی این پیشینه اغلب به رویکرد فتوایی ویا تحلیل سیاسی ،گذشته و در این آثار،
چالشهای حقوقی-فقهی و رصد تطور رویکرد فتاوا نسبت به حکومت ناقص در فقه امامیه،
به چشم نمیخورد.
براساس این ضرورت مسئله تحقیق ،مفهومشناسی حکومت ناقص در فقه سیاسی عامه و
امکانسنجی پدیدارشناسانه آن در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی آن با شناسایی حکومت
در فقه عامه است .اهمیت این مسئله ازآنروست که تفکیک شناسایی رسمی و شناسایی
غیررسمی در عمل پیچیده است ،ولی بهنظر میرسد بتوان در فقه ،معیار مناسبی برای تفکیک
این دو نوع شناسایی ارائه کرد .همچنین ،گاه برخی نهادها و مقامات درون حکومت اسالمی
(به معنای اعم آن) شرایط شرعی خود را از دست میدهند .تحلیلهای پیشایند در این نوشته،
میتواند ماهیت حکمی تصرفات و اقدامات آنها را معین و مدلل ،و جنبه کاربردی پژوهش
برای عصر حاضر را قویتر سازد.
بر این اساس ،در نوشته پیشرو نخست به مفهوم و چالشهای حکومت ناقص در فقه
عامه میو پس از آن ،به مواجهه فتوایی فقهای شیعه با تکوین و تکامل دولتهای تاریخی
میپردازیم .در نهایت نیز به زمینهها و احکام فقه سیاسی امامیه در خصوص پذیرش و
شناسایی دولت در قالب بالفعل پرداخته خواهد شد.

 .1مفهوم دولت ناقص در رویکرد فقه سیاسی عامه
مفهوم دولت ناقص در فقه سیاسی ،به وضعیتی اطالق میشود که به هر دلیل ،برپایی نظام
حکومت صحیح ممتنع شده است .در این موارد ،مسلمانان خود را در تنگنا مییابند؛ چه آنکه،
آنان از سویی ،شرعاً موظف به برپایی چنین نظامی هستند ،از سوی دیگر ،از برپایی این نظام
ناتواناند .در این شرایط ،نظام حکومت بهصورت ناقص (غیر راشد) درخواهد آمد .بنابراین
دولت ناقص ،خود را در برابر «حکومت صحیح راشد» مییابد .حکومت صحیح ،سه خصیصه
ذاتی دارد:
« .1نظام راشد» مبتنی براساس قرارداد است (بیعت آزادانه)؛
 .2حاکم یا نامزد حکمروایی ،واجد اهلیتی که فقه مقرر کرده ،است تا حسن اداره حکومت
تضمین شود؛
 .9عمل حکمرانی ،مشتمل بر صالحیتهای سیاسی و دینی ،التزام به اجرای شریعت
اسالمی و تضمین اتحاد سراسر داراالسالم باشد.
در بندهای زیر بهترتیب به تکوین دولت ناقص در اثر فقدان هریک از این عوامل میپردازیم:
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 .1-1حکومت مبتنی بر قدرت و زور :المواقف در این خصوص نقل میکند ...« :زمانیکه
فردی جاهل یا فاسق غلبه یافته و منع وی از خالفت باعث آشفتگیها و دشواریهایی غیرقابل
احتراز شود ،گریزی جز پذیرش امامت او باقی نمیماند تا همچون کسی نشود که برای ساختن
قصرش یک شهر را کامالً ویران میکند» (عضدی ،1911 ،ج  .)59 :8فقه عامه به پذیرش بالفعل
چنین حکومتی اعتقاد دارد؛ چه آنکه در قیاس با جنگ داخلی که نتیجه آن مشخص نیست ،ضرر
کمتری دارد ،مانند حکومت دو خاندان اموی و عباسی (سنهوری .)111 :1999 ،شرط نخست
پذیرش این حکومت آن است که در مرحله تثبیت نظام و امنیت ،از زور استفاده شده باشد.
همانگونهکه سنهوری نوشته است« :هنگامه شرعی شدن حکومت ناقص ،به حکم واقع ،لحظهای
است که جهان اسالم بهواسطه آن حکومت از ثبات نظام و امنیت بهرهمند گردد (سنهوری:1999 ،
 .)118همچنین وجود برخی مخالفتها درصورتیکه تهدیدکننده بنیانهای این حکومت نباشد،
نمیتواند مانعی برای شرعی بودن حکومت باشد (سنهوری.)181 :1999 ،
شرط دیگر ،لزوم بیعت است؛ بیعت بهعنوان اعتراف رسمی و شکلی مسلمانان به حکومت
مستقر با زور ،در این حکومت ،با اجبار و اکراه یا تهدید و رشوه منعقد میشود؛ ،نظیر بیعت
یزید بن معاویه ،و از دیگر سو نسبت به کسی که اهلیت حکمروایی ندارد ،اخذ میشود .به هر
روی ،عنصر قانونی (بیعت) در کنار عنصر واقعی (سیطره غالبانه) ،اعتباری قانونی برای این
حکومت ایجاد کرده است.
 .2-1فقدان اهلیت حاکم :آغاز مکانیزم ناقص حکومت میتواند ناشی از سقوط والیت
صحیح باشد؛ بدینمعنا که حاکم ،شروط اهلیت برای اعمال والیت را از دست دهد .ماوردی
میگوید« :دو حالت وجود دارد که سبب سقوط والیت ولی میشود .اول :عیب یا نقص
معنوی که صفت عدالت یا اسالم را از وی زایل کند [نظیر فسق یا ارتداد] و دوم :نقص و عیب
جسمانی (ماوردی )14 :1921 ،که به از دست دادن یکی از حواس یا اعضای بدن یا حریت
وی منجر شود .بر این موارد ،میتوان ،مرگ و استعفا را نیز افزود (ابن حزم1411 ،ق ،ج:4
 .)111البته در خصوص استعفا ،قیودی متصور است که برای طرف حاکم صحیح ،قدرت پایان
دادن به عقد عمومی حکومت را سلب میکند .برخی دیگر معتقدند حاکمیت ،حقی اصیل برای
حاکم نیست و منصبی است که از امت بهدست آورده؛ بنابراین هنگام حاجت به او وی حق
استعفا ندارد (طماوی212 :1911 ،؛ وصفی .)114 :1914 ،در نظری دیگر ،تفتازانی ،استعفای
خلیفه با اراده منفرد خود را جایز نمیداند ،مگر اینکه سببی که وی را ناتوان از انجام
مسئولیتهایش کرده باشد ،به استعفا منجر شده باشد .البته در این حالت پایان یافتن والیت
بهسبب سقوط والیت است نه استعفا (تفتازانی1411 ،ق ،ج.)212 :2
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در حوزه تأثیر فسق بر تکوین دولت ناقص ،نظرهای نادری نیز قابل پیگیری است .برای
مثال تفتازانی معتقد است« :شخص فاسق یا غیرعادل سزاوار مقام خالفت نیست ولی فسق یا
ظلم منجر به سقوط صفت خالفت نمیشود (تفتازانی1411 ،ق ،ج 212 :2و  .)141برخی دیگر
نظیر صاحب المواقف ،برکناری خلیفه بهسبب فسق را امری اختیاری در دست امت میدانند
(ایجی ،بیتا ،ج .)959 :8نظریه سوم نیز بهدلیل مفاسد مترتب بر عزل خلیفه (از جمله ناآرامی
داخلی) بقای وی را ضروری میداند (ایجی ،بیتا ،ج .)959 :1به هر روی ،در دو رویکرد
اخیر ،بقای خلیفه ،حکومت را اضطراری ،ناقص ،استثنایی و موقتی مینماید.
بر این مبنا ،فقه سیاسی اهل سنت با آنکه حاکم جائر را مذمت کرده ،اطاعت از وی را الزم
شمرده است .عمدهترین دلیل آنان دستهای از روایات است؛ از جمله آنکه پیامبر (ص) در روایتی
درباره زمامدارانی که از حقوق ملت سر باز میزدند ،میفرماید« :بشنوید و اطاعت کنید که آنها
مسئول کارهای خویشاند و شما مسئول کار خویش هستید» (بیهقی1411 ،ق ،ج11 :1؛ حمیدی،
1429ق ،ج941 :2؛ شوکانی ،بیتا ،ج999 :11؛ طبرانی1415 ،ق ،ج .)299 :5واقعگرایی عامه و
همبست بنیانهای نظری اهل سنت با واقعیتهای سیاسی ،واالترین ارزش در سیاست را ،نه
عدالت ،که امنیت قرار میدهد« .در این نگرش توانایی حکومت و حفظ قانون و نظم جامعه
نسبت به تقوا از منزلت بیشتری برخوردار است» (عنایت .)99 :1981 ،البته این نظریه مشهور در
میان قائالن معاصر به انفتاح باب اجتهاد ،امتداد استبداد سیاسی بهشمار میآید و آن را در جدال با
دموکراسی میداند .این نواندیشان ،با تأویل این روایات و تأکید بر آموزههای شورا ،قانونگرایی،
نهادگرایی و تفکیک قوا ،تعیین مدت برای حاکم از سوی امت را با روایات سازگار میدانند؛ چه
مراد روایات ،پرهیز از فتنه و جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی و جلوگیری از فساد و
استبداد است (سلیم العواء1424 ،ق119 :؛ سنهوری.)199 :1999 ،
در میانه این دو نظر ،نووی ،چنین نگاشته است« :اطاعت از امام عادل یا جائر مادامی که در
امر و نهی مخالفت با حکم شرع نکرده است واجب است» (نووی ،بیتا ،ج .)499 :9
افزونبر سقوط والیت به سبب از دست رفتن برخی شرایط حاکم ،در صورت بیعت مردم
با مفضول بهجای فاضل ،بدون آنکه عذری موجه در میان باشد ،4جاحظ گفته است :بیعت
منعقد نمیشود؛ زیرا هنگامیکه انتخاب برتر ممکن باشد عدول از آن به دیگری جایز نیست؛
نظیر اجتهاد در احکام شرعی که وقتی دلیلی بر ترک آن نص باشد عدول از آن جایز نیست.
ولی اکثریت فقها و متکلمان بر این عقیدهاند که بیعت منعقد میشود و به جواز قضاوت
مفضول در صورت وجود افضل قیاس آوردهاند و نیز آنکه افضلیت ،سبب ترغیب در انتخاب
است و در شروط استحقاق معتبر نیست .میتوان نظریه نخست را به نظریه کشف تعبیر کرد
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که بیعت را نوعی هدایت بهسوی تنها فرد شایسته در میان امت قلمداد میکنند .در مقابل،
اکثریت ،بیعت را تصرفی انشائی دانسته که بهواسطه آن قدرت عمومی به وی تفویض میشود
(ماوردی.)5 :1921 ،
 .9-1چنانکه گفته شد ،عناصر اساسی در خالفت صحیح ،وحدت جهان اسالم ،اجرای
شریعت اسالمی و اعمال شئون دینی و سیاسی است .تنها توجیه برای شرعی بودن این
خالفتها ،التزام و پایبست امت به پذیرش بالفعل این خالفت است .این التزام گاه بهسبب
ناتوانی خالفت در تحقق وحدت اسالمی و یا تفکیک میان ویژگیهای سیاسی و دینی است
(بهترتیب نظیر وضعیت خالفت اموی در اندلس و خلفای عباسی در بغداد که معاصر خلفای
اموی در اسپانیا بودهاند) و یا بهدلیل اضطرار ناشی از مقتضیات زمان به استفاده از نظم سیاسی
و قوانین برگرفته از قوانین بیگانه (سنهوری .)185 :1999 ،البته در خصوص پایان این
حکومت ،میتوان از زوال این حکومت در اثر نابودی قوه اجباری حکومت سخن گفت یا
آنکه حاکم غاصب ،دارای شرایط خالفت صحیح شود و مردم به اختیار با وی بیعت کنند که
در این صورت ،حکومت به صحیح تبدیل خواهد شد .البته گفته شده است که در این شرایط
کافی است برای تحول نظام ،خلیفه بهجای تکیه بر قدرت ،بدون انجام بیعت جدید ،والیت
خود را بر موافقت جمعی امت مبتنی کند (سنهوری .)195 :1999 ،اما در خصوص پایان
حکومتهای اضطراری ،افزونبر لزوم رفع اضطرار ،رضایت انشایی (و نه کاشف) مردم برای
عزل حاکم نیز ضروری است.
در مجموع میتوان حکومت ناقص را مبتنی بر دو پیشفهم دانست؛ نخست پیشفهم
تشکیکی به حکومت .براساس این عقیده ،فقه ،بدل از تأکید بر حکومت مشروع و غیرمشروع
در معنای تام ،بر میانهای از مشروع و غیرمشروع توجه دارد که نه مشروع به معنای تام است و
نه غیرمشروع؛ بلکه مفهوم ،حالت «طیف» به خود میگیرد و افزونبر حکومت مشروع و
غیرمشروع ،حکومت ناقص نیز در آن قرار میگیرد.
پیشفهم دوم نیز فاصلهگیری پذیرش بالفعل و واقعگرای حکومت ،از مبانی متعالی و در
برابر ،توجه به واقعیت موجود است (واقعگرایی فقه سیاسی) .منظور از «عنصر واقعیت» همان
سیطره فعلی حاکم در حکومت مبتنی بر زور یا اضطرار به وجود حکومتی ولو ناقص است.
بنابراین حکومت ناقص بیشتر به یک واقعیت میماند تا اثری برآیند از مشروعیت.

 .2چالشهای حکومت ناقص
 .1-2چالش مشروعیت
در خصوص پذیرش حکومت ناقص ،سه رویکرد اساسی در نظریات سیاسی عامه قابل
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پیگیری است؛ نخستین اندیشه ،ازآنروی که برپایی خالفت راشده (کامل) را محال تلقی میکند،
تنها الگوی قابل پذیرش را در حکومت اسالمی ناقص منحصر میداند (نظریه ضرورت) .رویکرد
دوم ،نظام ناقص را به قید توقیت تجویز میکند ،ولی منضم به این حکم ،تالش در راه بازگشت
به خالفت راشد را امری بایسته میداند .رویکرد سوم ،بیآنکه به نسبت میان حکومت موجود و
حکومت کامل بپردازد ،از رهگذر باور به اینکه «نظریه سیاسی اسالم نسبت به شکل خاصی از
حکومت ال اقتضا و منعطف است» ،سعی بر همسازی و سازگاری مطالبات شریعت و شرایط
ناگزیر موجود دارد .حکومت برایند ،که حاصل تعدیل رویکردهای فقهی است ،حکومت کامل و
راشد خواهد بود .از این الگو میتوان به راهبرد ترجیح 5و تلفیق فتوایی )Stilt, 2011: 8( 1یاد کرد
که اگرچه همچون رویکرد قبل به «امتناع حکومت دوژور» باور ندارد ،ایجاد آن را برخالف
رویکرد اخیرش ،تنها در پی «نهضت علمی فقه اسالم» ممکن میداند؛ نهضتی که میان امور دینی
محض و احکامی که به حیات دنیوی مربوط است ،تمایز نهد و «انعطافپذیری دائمی احکام
دنیایی و مینوی» اصل بنیادین این راهبرد را شکل میدهد .این اعتقاد ،همزیستی ساکنان مسلمان
و غیرمسلمان و نیل به سمت تکوین جامعه جهانی در چارچوب «جامعه ملل شرقی» را از
پیامدهای مثبت خود ارزیابی میکند (سنهوری.)298 :1999 ،
به هر روی ،برخی نواندیشان ،مانند توفیقالشاوی معتقدند با وجود حکم فقیهان سنتی بر
جواز شرعی حکومتهای ناقص ،چنین انحنای تاریخی ،هرگز نخواهد توانست ضرورت
اهتمام به تمایز حکومت مطلوب و نامطلوب را جملگی کنار بگذارد ،زیرا همواره نیاز است که
با تصویری درست از دولتهای شورایی مطلوب ،معیاری برای ارزیابی انحراف معیار در
حکومتهای ناقص موجود باشد (الشاوی ،بیتا.)119 :

 .2-2چالش ناظر بر صالحیتهای حکومت ناقص
بنابر آنچه «اصل تعطیلناپذیری احکام» معرفی میشود ،تمامی صالحیتهای خالفت
صحیح ،مشروط به امکان اجرا و توانایی ،در حکومت ناقص نیز خواهد بود؛ نظیر تعیین
نمایندگان دارای اختیار (قضات ،وزرا ،فرمانداران ،سران ارتش ،مأموران مالیات ،ائمه جمعه و
جماعات و( )...رشید رضا ،)218 :1941 ،اجرای شئونی چون اعالن جنگ ،صرف زکات در
مصارف شرعی ،حق والیت قضایی ،تنفیذ احکام قضایی و اقامه حدود .صاحب المقاصد نیز
مینویسد« :بهطور کلی ،تمامی صالحیتهای حکومت ،به شرط عدم اجبار و رعایت احکام
شرعی اسالم برای حکومت ناقص نیز جایز است» (تفتازانی1412 ،ق ،ج  .)211 :5البته این
اصل در مواردی مانند استخالف (خلیفهگزینی) استثنا دارد .همچنین در صورت خالفت ناقص
مبتنی بر غلبه و زور ،عدم التزام حکمروا به مبانی و هنجارهای شرعی ،در صورت ضرورت
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گزینش ضرر أخفّ ،میتواند تنفیذ شود (کردستانی ،بیتا .)242 :بنابراین انگارهها ،جز در
فرض عدم التزام حکومت به شریعت ،در خالفت ناقص اضطراری ،خروج علیه حکومت،
غیرشرعی است ،ولی در فرض حکومت ناشی از زور ،بر مسلمانان کمک کردن به آن حاکم
واجب نیست؛ بلکه به عکس در صورت قیام فردی که اهلیت ایجاد حکومت صحیح را دارد،
باید او را یاری دهند .ولی اگر قیامکنندهای دیگر وجود داشته باشد که با هدف استیال با زور
قیام نموده است ،بر مسلمانان واجب نیست که به او کمک کنند (رشیدرضا.)95 :1941 ،
اصل حاکم دیگر بر خالفت ناقص ،لزوم وحدت دولت و عدم تزاحم است و در غیر این
صورت و در فرض امکان یکپارچهسازی جهان اسالم و دعوت فردی به وحدت و پاسخگو
نبودن راهکارهای مسالمتآمیز ،جنگ میان دولتهای اسالمی ناقص جایز خواهد بود .در غیر
این صورت ،اصل حاکم ،برقراری روابط اقتصادی و فرهنگی دوستانه میان حاکمیتهای ناقص
است (ابنالعربی1411 ،ق .)249 :البته برخی راهبردها در نظریات مدرن عامه ،میتواند
چالشهای حکومت ناقص را کاهش دهد؛ راهبرد نخست بر تفکیک امور دینی و سیاسی از
یکدیگر نظر اندوخته است .بر این اساس ،سازمان دینی مجزا در قالب هیأتی مستقل شکل
مییابد که در عصر نقصان حکومت محرک اساسی خالفت خواهد بود تا حکومت راشد امکان
تکوین یابد .راهبرد دیگر ،موانع تشکیل دولت صحیح را از طریق «برابر نمودن کامل
غیرمسلمانان با مسلمانان» (با وجود آزادی دینی آنان) و از سوی دیگر «تأکید بر تحول برخی
احکام بهخصوص در امور اقتصادی همگام با ضرورتهای تمدن جدید» امکانپذیر میداند.
بنابراین معیار تفکیک حکومت ناقص (یا در برخی تعابیر المُلک )1به حکومت کامل ،شیوه
والیتگزینی حاکم است .درصورتیکه این شیوه بهصورت شورا یا انتخاب یا استخالف باشد
یا بهصورت عادالنه حکومت نماید (نظیر عمر بن عبدالعزیز) ،زمینه حکومت کامل (خالفة
نبوة) و شناسایی مبتنی بر آموزههای اصلی و اولی شریعت فراهم خواهد بود ،ولی اگر ناشی از
اضطرار و یا قوه و سیطره به زور باشد ،خالفت ناقص خواهد بود (زحیلی ،1991 ،ج.)911 :8

 .3نقصان حکومت در فقه امامیه
در پیجویی وضعیت نقصان در فقه دولت امامیه ،میتوان همچون عامه ،امکان خالفت
ناقص را در دو فرض «حکومت زور» و «حکومت اضطراری» پیگیری کرد یا به پدیدهها و
بسترهایی در فقه امامیه رجوع کرد که از حیث پیامدی ،به شناسایی عملی بینجامد .در حقیقت،
دولت ناقص در امامیه ،گاه بهدلیل شرایط بیرونی و تحمیلیافته بر اسالم محقق میشود ،ولی
گاهی فقه نیز بهدلیل تأکید بر شرایط حاکمان و بندهای مشروعیت حکومت ،عمالً امکان تحقق
را از خود سلب میکند .در نظریههای سیاسی اسالمی این امر مسلم انگاشته شده است که
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برای جوامع انسانی ،امری به نام حکومت ،اجتنابناپذیر است؛ «البد للناّس من امیر بر او
فاجر» (معتزلی1414 ،ق ،ج .)911 :2در ادامه حضرت فرمودهاند که در این حکومت «مرد با
ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد .تا آنگاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو فرا
رسد .در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و راهها را ایمن
سازند و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند
و از گزند تبهکار در امان ماند» (شهیدی .)99 :1915 ،بنابراین ،حکومت اگرچه مشروعیت تام
نداشته باشد ،در صورت انجام کارکردهای اولیه (از جمله نظم و امنیت و گردآوری مالیات و
جلوگیری از ظلم و ستم) از سطحی از مشروعیت برخوردار است و وجود آن توجیه میشود.
در سخن دیگری ،امام ،وجود سلطان ستمگر را بهتر از فتنه طوالنی دانستهاند (مجلسی،
1419ق ،ج .)959 :12بر همین اساس است که اسالم در پذیرش حکومت جائر یا عدول
مؤمنان به فوایدی چون حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج استناد میکند (سید مرتضی،
1415ق .)89 :البته این کارکردها به معنای حقانیت یا مشروعیت تام این حکومتها که به
عصر حضور امام گره خورده ،نیست و بیشتر «توجیهکننده» وجود و تداوم دولت است.

 .1-3مواجهه فتوایی فقها با نقصان حکومت
پس از حمله مغول ،تمایز «جایگاه معنوی خلیفه» از «جایگاه دنیوی» ،افزونبر اینکه دیگر
مخالفت با حاکم را از جرگه «مخالفت با خدا و خروج از دین» متمایز ساخت (ابن ابییعلی،
بیتا ،ج)244 :1؛ اما آیا حقیقتاً این دو منصب اموری مالزم یکدیگرند؟ فاصل نهادن دولت به
دولت «جائر» و دولت «عادل» و تطبیق مصداق سلطان عادل بر امام معصوم (حلی1411 ،ق،
ج )141 :2بهنوعی بازتاب پیوستانگاری است .اما پس از سرنگونی عباسیان در بغداد و آغاز
حکومت مغوالن ،مسلمانان با دولتی روبهرو شدند که فقط مدعی استیالی سیاسی بر جامعه
اسالمی بود و در خصوص استیالی معنوی ،ادعایی نداشت .در این برهه ،با تفکیک میان دو
مفهوم «خالفت» و «حکومت» ،ابرواژه سیاسی «مشروعیت» به حاکمیتی که از طرق رعایت
برخی قواعد شرعی فراهم آمده باشد ،پیوست شد .چه این ضرورتی ،مقاصدانگارانه باشد یا
ضرورتی برخاسته از «لزوم انکارناپذیر وجود دولت» ،آن هم در نبود والیت عدل امامان،
برخالف دوران حضور امام معصوم (ع) (حلبی1419 ،ق.)88 :
تاریخ فقه سیاسی امامیه ،داللت میکند که دولت ،مفهومی طیفگونه است که در آن ،نخست
«جائریت مطلق حکومتهای غیرمعصوم و تخطئه مطلق همکاری [و به طریق اولویت
شناسایی]» (حلبی1419 ،ق« ،)282 :جائریت مطلق حکومتهای غیرمأذون» پس از آن،
«جائریت مطلق ولی جواز مجدد همکاری فقها با این حکمرانیها» (عاملی1419 ،ق ،ج98 :2؛
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مفید1419 ،ق ،)115 :و در نهایت نظریه «دگردیسی مفهوم عدالت در شروط حکومت و تبعاً
تحول ماهیت غصب حکمرانی» وجود دارد .در این مبنا ،با دگراندیشی در معنای روایت
«طواغیتانگاری قیام هر پرچمی قبل از ظهور امام زمان» (کلینی1411 ،ق ،ج ،)295 :8با نظر به
«قید نیابی بودن حکومت عصر غیبت و فرض تحویل حکومت به حضرت ،پس از ظهور»
(اراکی1495 ،ق ،)11 :تشکیل دولت در عصر غیبت ،مشروع انگاشته شد.
بنابراین ،در ابتدای دوران فقهی شیعه و در آغاز غیبت کبری ،شخصیت حقوقی حکومت
جور ،مفهومی مجمل ،سلبی و متصلب داشت ،ولی پس از مدتی ،نظریه «لزوم نصب در
استحاله دولت جور به دولت عدل» ،به نظریه «عملکرد عادالنه» عدول یافت (ابنطاووس،
بیتا ،ج8 :9؛ ابنالطقطقی1415 ،ق )99 :و نقصان حکومت از جهاتی مورد چشمپوشی واقع
شد .ازاینرو ،دولت جائر ،دولت غیرمأذون نیست ،بلکه دولتی است که بر مردم ظلم کند؛
اگرچه حاکم آن مسلمان باشد 8و شرط عدالت معنوی (عدالت در برابر فسق) زمانی برای
سلطان ،ضروری است که او داعیه ریاست معنوی هم داشته باشد و خود را جانشین پیامبر در
بعد والیی آن حضرت بداند؛ اما وقتی حاکم فقط مدعی ریاست اجتماعی است ،شرط عدالت
اجتماعی (عدالت در برابر ظلم) در او کافی بهنظر میرسد .در همین زمینه ،میان «رسمیت» و
«مشروعیت» تفاوت دقیقی نهفته است؛ در اولی ،دولت ازآنجایی که توان برقراری حق در
جامعه را دارد ،به رسمیت شناخته میشود ،ولی معیارهای حاکم در شریعت را دارا نیست.
میتوان در شریعت ،از سویی در تعریف دولت مشروع« ،کارامدی» را در نظر انگاشت و
ازاینرو برخی صالحیتها را بدان اعطا کرد و از دیگر سو ،دخالت آن دولت در
«صالحیتهای ناظر امور دینی» را منوط به کسب «مشروعیت (از جمله نصب ،اذن و»)...
دانست .مؤید این برداشت ،عباراتی در نصوص است که حکم در آنها به امام ،والی ،سلطان،
حاکم یا مانند آنها معلق شده است و نمیتوان این واژگان را تنها بر «امام معصوم یا منصوب
از طرف ایشان» حمل کرد ،بلکه گاهی به معنای عام به هر شخصی که عهدهدار اداره جامعه
است ،اطالق شده است (منتظری ،بیتا .)11 :همچنین اختیاراتی برای ایشان ذکر میشود؛ از
جمله «صالحیت اذن سلطان ولو غیرمشروع در خصوص ضرب در مراحل امر به معروف و
نهی از منکر» (طوسی1429 ،ق« ،)911 :صالحیت رفع اختالفات در جامعه»« ،مشروعیت
دستور حاکم جور درباره وضعیت تملک زمینها و حتی در تولی عقد صلح که فقط در
حیطهی اختیارات امام معصوم و نایب ایشان است».

 .2-3امور حسبیه ،والیت عدول و حکومت ناقص
بهنظر میرسد هنجارهای موضوعه در حوزه امور حسبیه را بتوان منتهی به حکومت ناقص
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دانست .توضیح اینکه ،امور حسبیه ،اموری است که حفظ نظام متوقف بر آن است (نائینی،
1418ق ،ج)991 :1؛ یا به تعبیری دیگر ،اموری است که شارع به ترک آنها راضی نیست و
دین درباره آنها احکام ایجابی یا سلبی قاطع دارد .در عین حال ،برخی اوقات ،متولی
خصوصی ندارد ،مواردی چون سرپرستی افراد بیسرپرست ،اموال بیسرپرست و
مجهولالمالک یا وقفی و( ....خمینی ،1919 ،ج .)115 :2بنابراین ،معیار «ضرورت اجرا» در
احکامالحسبة ،بهعنوان اصلی نهادین مطرح است .در پیوند «نظریه حسبه» و «تکوین دولت»
دیدگاههای گوناگونی قابل پیگیری است .در نظریهای ،این مبنا میتواند زیربنای تشکیل
حکومت اسالمی در عصر غیبت انگاشته شود (خمینی ،1919 ،ج115 :2؛ مکارم شیرازی،
1424ق ،ج .)51 :2دیدگاه دیگر ،رویکردی مجرد از دولت دارد و امور حسبه را در زمره
واجبات فردی و عام اجتماعی کفایی (فارغ از دخالت و نظارت دولت) قرار میدهد .پیشفهم
نهفته در این دیدگاه« ،فقدان حکومت مشروع» است.
نظریه اخیر ،مرزی میان رویکرد فقه سیاسی امامیه با عامه ترسیم میکند؛ عامه ،با فرض
«ممنوعیت قیام علیه حکومت جور» ،به اجرایی شدن «امور حسبه حتی در قالب حکومت
جور» نظر دارد و به رویکرد فردی و مجرد از ساخت دولت روی نمیآورد .ولی در امامیه،
حتی در مضیقترین دیدگاهها (عمید ،)21-19 :1985 ،در شرایط فقدان حکومت مشروع،
امکان و جواز اقدام به امور حسبیه بهطور انفرادی و جدا از نظارت دولت جائر وجود دارد و
مقتضای حرمت همکاری با دولت جائر ،وجوب عمل به حسبه بدون همکاری با دولت جائر
حاکم است .ازاینرو ،موارد تشکیل حکومت ناقص در فقه امامیه تا حد زیادی کاهش مییابد،
جز آنکه عناوین ثانوی همچون تقیه ،اکراه ،ضرورت و اضطرار و مصلحت تحقق یابند.
بهنظر میرسد تمامی کسانی که به نظریه اول گرایش داشتهاند ،بهطور ضمنی طرح یک دولت
به معنای خاصی را پذیرفتهاند ،اگرچه از قبول صریح آن خودداری کرده و بهدلیل احتمال
تناقض در مبنای نظریه که مشروعیت را در دولت امام معصوم (ع) منحصر میدانستهاند ،از
ورود به این مرحله امتناع کردهاند ،زیرا قبول انجامیابی حسبه در درون یک تشکیالت
حکومتی به معنای پذیرش رسمی و تام حکومت غیرمعصوم تلقی میشد .بنابراین ،دقت در
موارد و مصادیق حسبه نشان میدهد که هرگونه اقدام برای انجام این امور تنها در بستر
تشکیالت هرچند مردمی ،چیزی جز نوعی حکومت بااقتدار محدود نیست و نمونه این نوع
دولت را میتوان در میان نظریههای لیبرالیستی مشاهده کرد که مسئولیت دولت را محدود به
ارائه خدمات عمومی و انجام اموری میدانند که مردم بهدلیل عمومی بودن آن امور و نداشتن
فرصت و امکانات الزم ،انجام آنها را به دولت منتخب خود وامینهند.

02
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بنابراین ،اگرچه براساس این دیدگاه نیز میتوان به پدیده «دولت [در دولت]» دست یافت،
وجه تمایز فقه سیاسی عامه و امامیه ،در این خواهد بود که در فقه امامیه ،امور حسبیه ،در
صورت نبود شرایط اجتماعی-سیاسی مناسب ،تنها بهعنوان «دولت در دولت» انگاشته میشود،
اما در شرایط مناسب ،خود مبنایی برای تشکیل دولت مستقل است؛ ولی در فقه عامه ،مطلقاً و
در هر حالتی ،امور حسبیه مبنایی برای تشکیل دولت مشروع یا دولت بالفعل خواهد بود.
والیت عدول مؤمنان که حسب شرایط اضطرار و ضرورت در جامعه اسالمی پیش میآید
نیز میتواند وضعیت نقصان را در حکمرانی اسالمی پیش آورد .البته این والیت ،مورد اجماع
فقها نیست 9و در میان موافقان نیز برخی پذیرش مشروعیت حکومت مؤمنان را جایز (خمینی،
 ،1919ج )111 :2و برخی واجب میدانند (المراغی1418 ،ق ،ج .)581 :2به هر روی ،بنابر
پارادایم تشکیکی به شرایط حاکم و حکومت ،در عصر غیبت و شرایط تعذر ،والیت را
بهترتیب بر فقیه ،مؤمن عادل ،موثق ،بقیة مؤمنان ،و همه مردم ولو کافر قرار میدهد (نائینی،
1418ق ،ج .)991 :1البته بسته به نوع و میزان شرایط مفقود ،گستره صالحیتهای حکومت
ناقص متفاوت خواهد بود .امام خمینی (ره) نیز در مورد تقسیمبندی امور حسبه نگاشتهاند:
«مواردی از امور حسبه را که میدانیم متصدی خاص دارد ،همان سرپرست ،تصدی را بر عهده
میگیرد ...دستهای از امور حسبی که اجازة شخص خاصی مانند فقیه در آن معتبر است و
بهطور مطلق موردنظر شارع نیست ،اگر بدانیم این نظر ،بهطور مطلق شرط است ،در صورت
نبود فقیه ،آن تکلیف ساقط است و اگر بدانیم نبود فقیه ،مطلوبیت آن را از بین نمیبرد ،تکلیف
به قوت خود باقی است و بر عهدة دیگران قرار میگیرد [مانند برقراری نظم و امنیت که تجلی
حکومت است][چراکه این امور تعطیلبردار نیست] (خمینی ،1919 ،ج.)491 :2
در برخی نظریات (برخالف مشهور) ،در امور مشروط به فقیه [نظیر رفع اختالف یا افتا یا
برخی از مراتب نهی از منکر (انصاری1415 ،ق ،ج )511 :9و حدود (اصفهانی ،1989 ،ج:2
 )412و قصاص ،هنگامیکه ترک آن سبب فساد و ترویج فحشا شود (که میشود)] اشکالی
نسبت به والیت مؤمنان عادل در این امور نیست (مکارم شیرازی.)512 :1981 ،
برخی نیز بدون تصریح به شرط اجتهاد و اذن فقیه ،نگاشتهاند :تصدی آنچه را که وظیفة
حاکم است (مانند جهاد ،دفاع ،حدود ،تعزیرات ،قبول سرپرستی اراضی خراجیه و جبایة
االموال و صرف هزینه برای حفظ مرزها و مصالح مسلمانان و امثال اینها) ،غیرقابل انجام
توسط افراد و مؤمنان و حتی فقیه غیرمبسوطالید دانستهاند و اموری را که افراد میتوانند به آن
مبادرت ورزند ،تنها در مواردی مانند نماز میت و بیع مال یتیم دانستهاند (محقق اصفهانی،
 ،1989ج .)412 :2بنابراین در صورت تشکیل حکومت توسط افرادی غیر از افراد دارای
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والیت شرعی ،وظایف گفتهشده در ابتدای نظریه در حیطه صالحیتهای حکومت قرار خواهد
گرفت .این نتیجه در برابر رویکرد فقه عامه قرار دارد که اصل را بر توسعه صالحیتهای حکومت
بالفعل قرار میدهد .افزونبر این مالک ،ضرورت فقاهت ،مالک دیگری برای محدوده صالحیت
حکومت ناقص مؤمنان پیشبینی شده است و آن« ،اموری است که حفظ نظام متوقف بر آن است»
(نائینی1418 ،ق ،ج991 :1؛ خمینی ،1919 ،ج ،)114 :2زیرا از اموری است که عقل ،آن را مصلحت
ملزمه میداند .افزونبر این ،قاعده اهم و مهم نیز بر این پذیرش غیررسمی داللت دارد ،زیرا رها
کردن این امور ،موجب محرومیت مستحق محتاج میشود (شهید اول ،بیتا ،ج .)411 :1عدهای نیز
به قاعده «الضرر» و «الحرج» تمسک جستهاند (نائینی1419 ،ق ،ج .)241 :2این دلیل ،نسبت به
دالیل پیشین ،بهویژه دلیل قبلی ،گستره بیشتری دارد ،زیرا دلیل پیشین ،حال ضرورت را بیان
میکرد ،اما این دلیل ،شامل موارد غیرضروری نیز میشود .همچنین دلیل قبلی ،دلیلی غیرلفظی بود
که نمیتوان به اطالق آن تمسک کرد ،اما این دلیل ،لفظی است که میتوان به اطالق آن تمسک
جست (هاشمی .)195 :1988 ،همچنین ازآنجا که احسان ،مبنای اقدامات این حکومت است،
ضمانآور نخواهد بود (المراغی1418 ،ق ،ج.)581 :2
باید توجه داشت که ماهیت عمل عدول ،ثقات و مردم (برخالف ماهیت عمل فقیه در
عصر غیبت) از قبیل تکلیف است و نه والیت (االصفهانی ،1989 ،ج ،)411 :2ازاینرو در
صورت فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت فقیه و به تعبیری حکومت مشروع ،این حکومت
ناقص ،فاقد مشروعیت نخواهد بود ،چراکه تزاحم در تکلیف میان فقیه با عادل بیمعناست؛
مگر آنکه این بحث رخ دهد که تکلیف اولیه بر عهده کیست؟ آیا تکلیف بر عهده همگان و
بهنحو واجب کفایی است؟ یا اینکه در مرحله اول بر عهده فقیه است و در صورت تعذر و در
دسترس نبودن فقیه ،تکلیف متوجه عدول مؤمنان میشود؟ درحالیکه در صورت ماهیت
«والیت» برای این امر ،بعضاً یا کلّاً ،موجب سقوط اقامه آن وظایف از سوی فقیه میشد.

 .3-3انتخاب شخص غیراصلح به حکمرانی حکومت اسالمی
گاهی ممکن است با وجود شخص اصلح ،مردم شخص بدون شرایط نظیر غیرفقیه یا فقیه
مفضول را به حکمرانی برگزینند .از نظر قواعد ،بیشک انتخاب فرد فاقد صالحیت ،هیچگونه
مشروعیتی را برای او ایجاد نمیکند و اصوالً والیت برای او انعقاد نمییابد (منتظری1418 ،ق،
ج .)541 :2همچنین اگر شخص منتخب فاقد شرایط و یا مفضول ،مقررات اسالم را اجرا نکند،
هیچ شکی در لزوم مقابله با او نمیماند .در فرض اجرا نساختن مقررات اسالم نیز ،بهسبب
تزاحم این مقابله با مصالح مهمتر جامعه اسالمی ،باید به حکومت شخص فاقد شرایطی که
منتخب مردم است ،تن در داد تا اصل نظام اسالمی متزلزل نشود (منتظری1418 ،ق ،ج:2
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 ،)251که مفسدهاش بهمراتب از باقی ماندن مفضول در رأس قدرت ،بیشتر است.

 .4سرنوشت حکمی تصرفات در ساخت حکمرانی ناقص
چنانکه بیان شد ،فقدان شرایط شرعی و قانونی در گذار امور و تولّی حکومت اسالمی،
تحت عنوان حکومت ناقص یا حکومت وضعی در بیان برخی فقها (بحرانی ،بیتا )29 :مطرح
میشود .حال ،نکته اساسی در این است که آیا اقدامات انجامیافته در این مدت موقت یا
نامعین ،اصالت و اعتبار دارد یا اعتبار آن ،منوط به تصویب بعدی فقیه یا کارگزار جدید است؟
ظاهر این است که نیازمند تصویب بعدی نیست و ماهیت عمل حکمرانی (و استمرار آن) و
اقتضای جواز در خصوص اعطای صالحیتهای اینچنینی به ساخت ناقص نیز همین است.
اما در تحلیلی دقیقتر ،میتوان گفت که به این ساخت ،هیچ «والیت» و «قدرت تولی» اعطا
نشده است ،ازاینرو جز بنابر ادله ثانوی نمیتوان به چنین ساختی در فقه معتقد شد .همچنین
میتوان بهگونهای دیگر این مسئله را از منظر روایی و اصولی تحلیل کرد .توضیح اینکه،
میتوان این تصرفات و اقدامات اعم از مالی و غیرمالی را بنابر سیاق روایی «لک المهنّأ و علیهم
الوزر( »11حظ و بهره برای تو ،و وزر و مؤاخذه بر ایشان است) و اذن عام موجود در این
روایات برای تصرفات برخی دول ،صحیح دانست .این اذن از حیث تسهیل بر عامه مؤمنان
است و نمیتوان آن را از قبیل وکالت و تفویض در مواردی که فرد منتخب یا منصوب ،از ابتدا
فاقد شرایط اولیه بوده یا چنین شده است ،دانست ،زیرا افزونبر آنکه نهاد وکالت نمیتواند
هویت فقهی مقامات منتخب و منصوب قرار گیرد ،وکالت در این موارد ،بنابر پیشفهمهایی
منعقد شده که اساساً نبوده و اگر از دست رفته ،وکالت نیز منفسخ شده است .همچنین
نمیتوان جوهرگرا بود و صرف صحت شرعی اقدامات ولو از جانب فرد فاقد شرایط شرعی
را مدنظر قرار داد؛ چه آنکه تشخیص این صحت ،خود یا منوط به نظارت نهادهای نظارتی
است یا وارسی توسط فرد واجد شرایطی که در آینده روی کار خواهد آمد .البته نظارت
واپسین و تصحیح اقدامات وی در آینده ،ممکن است در برخی موارد ،نظام اقتصادی ،اجتماعی
و ..را بر هم بریزد و نمیتوان این مسئله را نظیر ترتب ایادی محدود در مسائل فقه خصوصی
دانست که بتوان عرق ظالم را به راحتی و بدون مانع رفع کرد.
بنابراین ،غیر از آنکه پذیرش مشروعیت اقدامات افراد و نهادهای فاقد شرایط شرعی ،در
قالب حفظ نظام (در معنای عام) میتواند باشد ،نوعی امضای تسهیلی و امتنان بر مؤمنان است
که با تصرفات این افراد و نهادها ،نظیر اقدامات صحیح و شرعی رفتار میشود و این فرد و
نهاد نازل بهمنزله ولی شرعی میشود .افزونبر این ماهیت ،چنانکه گفته شد ،مواجهه روایی و
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فتوایی نیز بر تنفیذ اقدامات دولت غیرشرعی ،در مواردی که پیشتر گفته شد ،داللت داشت.
البته این امضا را نمیتوان امضای تکلیفی دانست ،بلکه بهنظر میرسد بنابر گزاره «لک المهنّأ او
الحظ و علیهم الوزر» مؤاخذه و حرمت تکلیفی تصرف (عدوانی) بر عهده آن مقام است و
امضای تصرف وی در مال ،وضعی است و طایفهای از روایات نیز بر این معنا داللت دارند
(حر عاملی1419 ،ق ،ج ،291 :11حدیث  .).8 ،1 ،5البته این امضا نیز منوط به وجود حظ و
فایده برای مؤمنان بوده و تا حدی است که به اخالل در نظام عمومی و ضرر بر عامه مردم
منجر نشود .بنابراین اصل عدم شرعیت چنین تصرفاتی است ،مگر در حالتی که عناوین
طرحشده نظیر حرج پیش آید .بر همین اساس ،اگرچه عسر و حرج ،تنها رافع حکم حرمت
تصرف است و اثبات حکم و امضای آثار نمیکند ،باید توجه داشت که اسالم ،شریعت سهله و
سمحه بوده و حکمت احکام مجعول در شریعت ،در احکام وضعی و تکلیفیِ برآمده از
سهولت و یسر مساوی است .بهعبارت دیگر ،ادلهای نظیر «یرِیدُ اللّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَ ال یرِیدُ بِکمُ
الْعُسْر» (بقره )185 :داللت بر این دارند که شارع بر مکلفان ،حرج نمینهد ،چه در جعل حکم
و چه در رفع حکم.
همچنین این بحث ،در صورت تحقق اضطرار ،میتواند تحت عنوان اجزای حکم
اضطراری (نوعی) از حکم واقعی مطرح شود که ثبوتاً ،در فرض «دستیابی به تمامی مصلحت»،
یا «عدم دستیابی به مصلحت و عدم امکان جبران» ،علما قائل به اجزا شدهاند .در فرضی هم که
به مصلحت دست نیافته ولی قابل تدارک باشد ،بهدلیل وجوب تدارک ،اقدامات اضطراری
مجزی نخواهد بود (نائینی ،1911 ،ج ،)241 :1ولی در مقام اثبات ،فقها به اجزا معتقد شده و
در صورت شک در اطالق ادله نیز با تمسک به اصل برائت ،به عدم لزوم انجام دوباره آن،
حکم دادهاند (عراقی1411 ،ق ،ج.)224 :1

نتیجه
با لحاظ تفکیک میان حکومت نیابتی و حکومت ناقص ،حکومتهای ناقص بهمثابه یک
واقعیت ،با وجود سیطره آن بر عالم اسالم در طول قرون متمادی همواره از نظر شریعت
اسالمی و حقوق عمومی اسالم حالتی استثنایی بوده است .در فقه سیاسی امامیه ،اگرچه جور
(در مقابل حکومت عدل) تا برههای از حیث جهانبینی توحیدی و نصب از سوی خداوند،
تأیید میشد ،پس از آن ،با پیوند دادن عدل به مالکات رفتاری ،معنای جور از لحاظ منبع و
بنیادهای مشروعیت ،به جور در عملکرد تغییر داد که براساس آن میتوان حکومت کافر عادل
را در فرض تزاحم بر حکومت جائر مسلمان ترجیح داد .با این تغییر ،گستره حکومت بالفعل
محدودتر شد و به شناسایی شرعی و رسمی حکومتهای عصر غیبت افزوده شد.
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همچنین ،در تحلیل سؤاالت تحقیق ،مالحظه شد که مبنای احکام تشکیل حکومت بالفعل
مبتنی بر حالت ضرورت است؛ که این حالت یا ناشی از وجود قدرتی است که غلبه بر آن
ممتنع است و یا مانعی غیر از قدرت برپایی حکومت صحیح را غیرممکن میسازد .فقه عامه
بنابر گزینه اصل ضرر کمتر (حکومت ناقص در قیاس با عدم برپایی هر نوع نظام حکومتی) به
وجوب برپایی حکومت ناقص اعتقاد دارد ،ولی فقه امامیه ظاهراً از قاعده حفظ نظام و الضرر
و الحرج صرفاً در راستای پذیرش حکومت ناقصِ روی کارآمده بهره برده است و حتی در
خصوص امور حسبیه و تصدی مؤمنان عادل نیز ،گاه به وجوب تصدی و گاه به صرف جواز
نظر داده است .همچنین ،فقه عامه ،صفت شرعی بودن را به لحاظ نظری به حکومت ناقص
اعطا میکند تا هدف و آرمان امت همواره تصحیح این نظام به نظام صحیح و کامل باشد ،ولی
فقه امامیه بدون تعرض به شرعیت حکومت جور ،صرفاً بر ضرورت وجود آن تأکید میکند و
در مقابل بر شرعیت موقتی حکومت مؤمنان عادل و مراتب پس از آن نظر دارد.
با پذیرش غیررسمی حکومت ناقص در فقه سیاسی ،قواعد نظریه ضرورت در آن جاری
خواهد شد؛ بدینمعنا که اگرچه ضرورت امر محظور را جایز میسازد ،ولی حکومتی که تمام
شرایط الزم در نظام حکومت صحیح را ندارد ،تا زمانیکه کمترین ضرر محسوب شود ،شرعی
شمرده میشود .همچنین ،ضرورت تنها به مقدار الزم لحاظ میشود (الضرورات تتقدر بقدرها).
بنابراین ،برخالف نظریه فقه عامه که «در اعطای صالحیتها به حکومت ناقص ،هیچیک از
احکام تعطیل نمیشود مگر اینکه ضرورت ایجاب کند» ،در حکومت ناقص فقه امامیه ،تنها
صالحیتهای ضروری به حکومت ناقص اعطا میشود.
بنابراین و عالوهبر نتایج بهدستمذکور ،میتوان برای تمییز شناسایی غیررسمی از شناسایی
رسمی و مشروعیتبخشی تام ،به دو مالک عدالت در رفتار و ضرورت اجرای احکام اشاره
کرد .همچنین ،در حالت نقصان حکومت ،میتوان اقدامات و تصرفات افراد و نهادهای ناقص
را با توجه به وقوع عسر و حرج و نیز تحقق اضطرار و بهدلیل حفظ نظام ،قائل به اجزای
اقدامات نهادها و افراد شد.
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یادداشتها
1- De facto.
2- De jure.

 - 9برای نمونه در کتابهای فقهی ،ر.ک :خمینی ،1919 ،ج 115 :2؛ انصاری1415 ،ق ،ج 54 :9؛ ایروانی:1919 ،
44؛ خویی ،1918 ،ج )154 :1و در خصوص آثار جدید ،ر.ک :ورعی129 :1995 ،؛ رشیدی و دیاری:1994 ،
529؛ قهرماننژاد و همکاران.119 :1999 ،
 -4عذر موجه نظیر آنکه ،افضل غایب یا مریض باشد یا اینکه مردم از مفضول فرمانبرداری بیشتری کنند و در
دلها نفوذ بیشتری داشته باشد.

5- The exercise of preference
)6- Patching (talfiq

 -1منطق نامگذاری حکومت ناقص به «مُلک» ،روایتی منقول از حضرت رسول (ص) است که فرمودند« :ثمَّ تصیر
مُلکاً» و ضمیر در تصیر ،به خالفت برگشت مییابد و معنای کالم این است که خالفت ،به ملک تبدیل خواهد
شد .بدیهی است که حکم بر شیء مستدعی وجود آن شیء است .بنابراین حکومت ناقص یا همان ملک وجود
خواهد داشت (اآلمدی.)911 :1992 ،
 -8از جمله مستندات این نظریه ،روایت رسولاهلل (ص) است که فرمودند :هر که رئیس قومی شود خدای عز و
جل او را به هر روزی هزار سال در کنار دوزخ نگهدارد و دست به گردن بسته محشور شود در قیامت اگر به
دستور خدا میان آنان کار کرده خدا او را آزاد کند و اگر ستم کرده او را به آتش دوزخ فرو برد (صدوق1429 ،ق:
.)199
 -9از جمله مخالفان والیت عدول مؤمنان میتوان به ابنادریس (ابنادریس1411 ،ق ،ج )211 :2و محقق
اصفهانی (محقق اصفهانی ،1989 ،ج )411 :2اشاره کرد.
 -11ر.ک :حر عاملی1419 ،ق ،ج.291 :11
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