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Abstract 

Recognizing and introducing the early Shiite scholars is one of the research works that scholars have usually read. 

Necessities and goals have been stated for such researches, through which it is possible to reach their different 

ideas in different chapters of sciences and their tendencies. The late Hassan ibn Yusuf ibn Motahar Hali, one of 

the famous and prolific Shiite scholars whose research, especially political thought, not only clarifies his method 

and political orientation, but also influenced his students, is the late Hassan ibn Yusuf ibn Motahar Hali. It is 

known as Allameh Hali. Allama Hali was one of the Shiite jurists and theologians of the eighth century AH. 

Oljaito informed the Ilkhanid kings of Allameh's position and scientific authority and invited him to Iran, and 

Allameh was able to provide lasting services during his 11 years in Iran, such as; Recognition of Shiite religion 

as the only religion of Iranians, promotion of rich Shiite culture, proof of Imam Ali (AS) guardianship. 

Accordingly, the main question of the present article is what theoretical foundations did Allameh Helli have for 

organizing his political thought and looking at the political issues of his time? The finding of the present study in 

this field is that the late Allameh theoretically divided the governments into two categories, legitimate and 

illegitimate, and considers the legitimate government to belong to God, the Prophet, the Infallible Imam (AS) and 

the comprehensive jurist, and the government to be illegitimate. Knows other than them. The research method in 

this paper is more descriptive-analytical. 
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 531-541،صص1400(تابستان11چهارم،شماره دوم )پیاپی  شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعهـ)مقاله علمیفصلنامه علمی 

 عالمه حلیو زمانه سیاسی  هایاندیشه

 1سعید صفی شلمزاری

  2هاشم مجتهدی

 چکیده

ضروریات اند. ی است که معمول محققان به باز خوانی آن پرداختهپژوهشکارهای  شیعه یکی ازو معرفی علمای متقدم شناخت 

های مختلف آنها در ابواب مختلف علوم و به اندیشهگذر، رهاین توان از بیان شده که می هاگونه پژوهشو اهدافی برای این 

، غیر های سیاسیهای ایشان به خصوص اندیشهیق در اندیشهگرایش آنها رسید. یکی از عالمان پر آوازه و پر کار شیعه که تحق

حسن بن یوسف بن  بلکه تفکر او بر شاگردانش اثر گذاشته، مرحوم است ایشانروش و گرایش سیاسی روشن کننده از آنکه 

اولجایتو از پادشاهان  .قرن هشتم هجری بود شیعهان و متکلم هافقعالمه حلى از  باشد.میبه عالمه حلى  معروفمطهر حلى، 

سال حضور در ایران  11مدت را به ایران دعوت نمود و عالمه در  ایشانو  ععلمی عالمه مطلو مرجعیت ایلخانیان از مقام 

ترویج فرهنگ  یان،ایرانرسمیت شناختن مذهب شیعه به عنوان دین واحد خدمات ماندگار از خود به جا بگذار از قبیل؛  توانست

از چه مبانی تئوریکی عالمه حلی است که  ایننوشته حاضر  صلیاساس سؤال ا همین بر. ت والیت امام علی)ع(غنی شیعه، اثبا

حاضر در این پژوهش یافته ؟ نگریستبرای ساماندهی اندیشه سیاسی خود برخوردار بوده و به مسائل سیاسی عصر خود می

حکومت مشروع تقسیم نموده و حکومتهای را به دو دسته مشروع و غیر مشروع  از لحاظ نظری مرحوم عالمهزمینه آن است که 

روش داند. روع را در غیر آنها میداند و حکومت غیر مشامام معصوم)ع( و فقیه جامع الشرایط می ،پیامبر ،را مختص خداوند

 .بیشتر توصیفی تحلیلی استدر این نوشتار پژوهشی 

 مشروع، غیر مشروع.عالمه حلی، حکومت،  ،سیاسی ،اندیشهواژگان کلیدی: 
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 طرح مسئله

ایشان نقل شده، گویای مرجعیت علمى و دینی عالمه است. عالمه و سخنان بزرگان معاصر وی در مورد بودن  التألیف کثیر

هنگامی که از مرحوم خواجه طوسى در مراجعت از حله در مورد آنچه مشاهده نموده سؤال شد، ایشان در پاسخ بیان داشت: 

بیانگر مقام واالى علمى عالمه اهر و عالِم، عالمه حلى بود که »رأیت خریتا ماهرا و عالما إذا جاهد فاق«. منظور او از خریت م

 .است

برای روشن معرفی شده است پس به همین دلیل باید عالمه به عنوان پرچمدار و نظریه پرداز در بسیاری از مباحث و علوم 

های سیاسی عالمه نیاز است هبرای دست یابی به اندیشمورد مطالعه قرار گیرد.  ویاندیشه سیاسی  ،شدن مبانی سیاسی ایشان

ابعاد سیاسی های و ها و زمینهریشهفلسفی و تفسیری مراجعه شود تا که به تمامی آثار ایشان از جمله آثار فقهی، کالمی، 

 به وضوح روشن شود. اوهای سیاسی ، اندیشهاجتماعی

  پیشینه

صورت گرفته است که برای نمونه به چند مورد آنها اشاره های سیاسی علماء شیعه پژوهشهای مختلفی در مورد بیان اندیشه

 شود:می

شیخ های سیاسی محقق در این مقاله اندیشه ؛سید محمدرضا موسویانطوسی« نوشته  شیخ سیاسی هایالف. مقاله »دیدگاه

 طوسی را مورد بررسی و تبیین قرار داده است.

به بررسی و تبیین های سیاسی ؛ محقق در این مقاله اندیشهسید علی خالقیاردبیلی« نوشته  محقق سیاسی مقاله »اندیشهب. 

 .اردبیلی فقیه قرن دهم قمری پرداخته است محقق سیاسی اندیشه

چند مقوله سیاسی از محقق در این نوشتار  ؛ابوالفضل سلطان محمدی« نوشته جایگاه سیاست در اندیشه شیخ بهاییمقاله »ج. 

در قالب عناوینی از قبیل ضرورت حکومت، انواع حکومت، شرایط و اوصاف حاکمان، اعانت ظالمان، شیخ بهایی دیدگاه 

 .اده استمورد بررسی قرار درا معاشرت با حاکم جائر و عدم مشروعیت سیاسی شاهان صفوی، 

حلی به عنوان یکی از که در منظومه فکری سیاسی عالمه در این است های صورت گرفته تفاوت نوشتار پیش رو با پژوهش

 شود.هشتم و صاحب نظر پژوهش مستقلی صورت نگرفته است که در این نوشتار به آن پرداخته میعلمای به نام قرن 

 . شرح حال1

شرح  در ادامه بهن شناختی حاصل شود که ایشا زندگینامهاین است که نسبت به  لیهای سیاسی عالمه حکشف اندیشهبر مقدمه 

 شود:حال ایشان پرداخته می

 نامهیندگ.  ز1-1

شهر حلّه، یکى از شهرهاى در  قمری 648سال رمضان بوده  27مه حلّى، در یوسف بن مطهّر حلّى، مشهور به عالحسن بن 

پدر عالمه، سدید الدّین یوسف بن على بن محمد بن مطهر  (139ق، ص  1401)حلى،  به دنیا آمد.معروف و تاریخى عراق 
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کند حاکى از آن است که او در زمان خود مردى عالم و از علماى دینى مردم . اخبارى که علّامه درباره پدرش نقل مىحلّى بود

ه به ایشان واگذار شد. ساله بودند که در این سن زعامت و رهبری شیع 28عالمه حلى در زمان وفات پدر بزرگوارش . حلّه بود

از طرفی دیگر قبل از عالمه تا زمان ایشان کسی ملقب به لقب »عالمه« نشده بود و همچنین لقب »آیت اهلل« قبل از ایشان و در 

برای اولین مرتبه و اولین نفر به این القاب، ملقب شد.  حسن بن یوسف بن مطهرآن زمان به کسی اعطا نشده بود که مرحوم 

 شود که در زمان ایشان در شهر حله چهار صد مجتهد حضور داشتند. مرجعیت علمی عالمه زمانی روشن می

سید رضى الدّین على بن حضور اساتید همچون شیخ یوسف سدید الدین )پدر عالمه(، خواجه نصیر الدّین طوسى،  درعالمه 

یحیى بن سعید حلى، سید احمد بن طاوس، جمال الدین حسین بن ایاز نحوى، ابن میثم بحرانى، محمد بن محمد بن  طاوس،

 قمری 716سال در پادشاه ایران  سلطان محمد خدابنده (9، ص 1390برهان الدین نسفى شاگردی نمود. )حلى،  و احمد کشى

شت و تا پایان عمر با برکتشان در آنجا سکونت نمود. که در نهایت از دنیا رفت که مرحوم عالمه در همان سال به حله بازگ

به خاک سالگی در حله از دنیا رفت و در جوار بارگاه ملکوتی امام علی)ع(  78قمری در  726ماه محرم سال  21عالمه در روز 

 (26ص ، م 1982 ،حلی). سپرده شد

 رایط سیاسی اجتماعی. ش2-1

ق( شیعیان وقت را غنیمت  132-656قرن حکومت بنی عباس بر جهان اسالم ) 5انقراض ظالمانه بیش از بعد از سرنگونی و 

های حاکم زمان ورود پیدا کردند و این باعث شد که شرایط سیاسی حاکم را به نفع پیروان مکتب تشیع شمرده و در دستگاه

تحول قرار دهند. پرچمداران این تحوالت علمای بنام و فقها  تغییر دهند و اوضاع اعتقادی، مذهبی شیعیان را مورد دگرگونی و

توان به عالمه حلی اشاره نمود که ایشان پیشگام نهضت و جوشش فکری شیعه ملقب شد. عالمه در بودند. که برای نمونه می

بسزا و ماندگاری را  نقش ایلخانانحمایت از شیعیان و مکتب فکری آنها طرح جدیدی را ارائه نمود به نحوی که در پادشاهی 

 تاج الدین آوی از علمای شیعهتوسط بر ایران  ایلخانیان از پادشاهان سلطان محمد خدابندهمعروف به  «اولجایتوایفا نمودند. »

به ایرانی که دین رسمی واحد قمری  705در سال عالمه حلی مطلع و او را علمی و دینی از فضایل و مرجعیت خود معاصر 

 (9 ، ص1390)حلى، .دعوت نمودنداشتند 

هایى که سلطان حضور با برکت عالمه حلى در مرکز حاکمیت مغوالن، در ایران منشأ برکت و خیر بسیار شده و از فرصت

توان از برخاست. پس می محمد خدابنده براى عالمه فراهم ساخته بود، به دفاع از حقانیت، والیت و امامت امامان معصوم)ع(

اى جلسات مناظره عالمه با علمای شیعى و عالمان مذاهب مختلف در زمان وی یاد نمود. خواجه نظام الدین عبد الملك مراغه

ای با حضوره عالمه حلی فراهم نمود و با ایشان در مورد امامت به مناظره که یکی از علمای شافعی به نام بود مجلس مناظره

ه عالمه توانست در آن جلسه خالفت به حق امام على)ع( بعد از پیامبر)ص( را اثبات نماید و با ادله و براهین علی پرداخت، ک

 ای ثابت نمود.و نقلی حقانیت مذهب شیعه را بدون هیچ شبهه

اولجایتو پادشاه شافعی مذهب با توجه به جلسات مناظره برپا شده و ثابت شدن حقانیت مدهب شیعه بر دیگر مذاهب اسالم، 

مغوالن شیعه را به عنوان مذهب خود انتخاب نمود و لقب »سلطان محمد خدابنده« را برای خود انتخاب نمود. بعد از اینکه 

تغییر مذهب پادشاه اعالم شد، مدهب شیعه در سراسر ایران منتشر شد و پادشاه به نام امامان شیعه خطبه خواند و دستور به 

 به نام ائمه معصوم)ع( داد و سر در اماکن مشرفه و مساجد به نام امامان مزین گشت. ضرب سکه
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 . آثار3-1

کتاب را به ایشان  120و گروهى، افزون بر  95، برخى، 60ها مختلف وجود دارد؛ بعضى، هاى عالمه، گفتهدرمورد تعداد کتاب

است؛ و ادبیات عرب نوشته شده منطق ، ، اصول، رجال، کالمتفسیر، فقهها، در موضوعات متنوع؛ اند. این کتابنسبت داده

تا را مشکوک  23دانند، طور مسلم نوشته وی مى کتاب را به 101محققان، از میان تمام کتابهایى که به وى نسبت داده شده است، 

 (19ق، ص  1410خوانند. )حلى، تا را مردود مى 10و 

 . اندیشه سیاسی عالمه2

، نائب الغیبة، فقیه، حاکم، امام؛ های سیاسی ایشان را در مباحثی از قبیلتوان اندیشهبه جا مانده از عالمه می با توجه به آثار

 ، مورد مطالعه قرار داد.ناظر و والی، سلطان

 عالمه مبانی سیاسی. 1-2

أَ بر اساس تدبیر و نظم آفریده و به آیه »را عالمه حلی معتقد بود که خداوند تنها خالق این جهان است و خلقت جهان هستی 

هدف اصلى از آفرینش جهان تکامل  (4ق، ص  1410)حلی، است.  استناد نموده (115)مؤمنون:  ثاً«فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَ

نامتناهى  یهامسیر تکاملو انسان برای راه یافتن به سوی کند است. هر موجودى به سمت کمال الیق به حال خویش حرکت مى

تکامل در مسیر خداوند  (151، ص 1378، اشمیتکه) .خود بنده، خداوند او را مکلف به تکالیفی نمودبنا به مصلحت خود، 

و تشخیص فوائد و مضارات  رای تشخیص سود و زیان در قواعد و رسومى که حسن و قبح عقلى در آن راه نداردانسانی ب

باشد است. که این فعل خداوند تکمیل و تأیید حکمت عملیه او می بسیارى که براى انسان مجهول است ارسال رسول نمود

و تشریع هدف از ارسال پیامبران  (347ق، ص  1413لی، )ح. شودبر علم اخالق و سیاست مدن اطالق میکه حکمت عملیه 

بردارى از دستورات الهى در اجتماع حاکم گردد. کن شده و اطاعت و فرمانکه معصیت و نافرمانى از جامعه ریشهاست  ایندین 

 (325ص ق،  1413)حلی، 

 پیامبران به عنوان  باشد.عقالنی میباشد و این ضرورت ، وجود حکومت الزم و ضروری میاست الطبع از آنجا که انسان مدنى

دنیوی و  برای رهبریاز سوی خداوند باشند تا بتوانند حبان شریعت از سوی خداوند حاکم جامعه میفرستادگان الهی و صا

به وجود شد چیزی جز نزاع ایجاد باید دانست اگر قانونگذارى به خود مخلوقات واگذار مى .قانون گذاری نمایندمردم  معنوی

مطلع کند. در این صورت گریزى از وجود یك قانونگذار ضا مىبراى خود نظرى دارد که عقل او اقت فردهر  آمد، چرا کهنمی

، ص ق 1427ز جانب پروردگارش به مردم برساند. )حلی، ریزى کند و آن را ارا پى نیست تا آن قانونبه مصالح تمام بندگان 

130) 

شود قانون باشد ولی مجری برای آن وجود نداشته باشداما آیا می از طرف خداوندو که قانون باید ثابت با دلیل عقلی ثابت شد 

از انجام چنین کار عبثی منزه است و پیامبران وضع آن بیهوده خواهد و خداوند باشد؟ در صورتی شریعت بدون مجری باشد 

بر عهده شخصى از اشخاص یا عام در امور دین و دنبعد از پیامبر، رهبری را هم پیام رسان و هم مجری قوانین خود قرار داد. 

عقال  ، پس حضور همچین رهبریلطف است امامت چون. باشدمیکه از طرف خداوند منصوب شده،  به جانشینى از پیامبر

راهنما و مورد اطاعتى داشته باشند که حق مظلوم را از ظالم بگیرد و و دانیم که مردم اگر رئیس مىزیرا باشد واجب واجب می

 (88)همان، ص  لطف واجب است.پس امامت تر و از فساد دورتر خواهند بود و م بازدارد، آنگاه به صالح نزدیكظالم را از ظل
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برای نظم بخشی به و مجریان  قانونکنند بر حسب دالیل عقلی، وجود تا زمانی که مردم در اجتماع زندگی می بنابر نظر عالمه

معه حضور داشته باشد باید رهبر در جاو تا هر زمان که انسان مکلف باشد  باشد.امور دنیوی و معنوی مردم الزم و ضروری می

 باشد. زیرا رهبر الهی آشنا به مصالح و مفاسد بندگان می

 حکومتانواع . 3

( 141، ص 1373)آشوری، است.  «داوری کردن»و  «قضاوت کردن» «،دستور دادن»از حکم به معنی  «حکومت»ریشه عربی واژه 

مسؤلین یك جامعه  ها و نظام حقوقیسیاسیت ، تصمیمات،در تعریفی اصطالحی حکومت چنین بیان شده است: اجرای قوانین

حکومتهای مختلفی ( در جهان پهناور 324، ص 1377گیدنز، شود. )در بین مردم حکومت گفته میبرای برقراری هرچه بهتر نظم 

نظر عالمه حلی چه از که شود میقادی آنها وجود دارد که در ادامه به این پرداخته بر اساس نظام سیاسی و حقوقی و اعت

 حکومتهایی مشروعیت دارند:

 . حکومت مشروع1-3

( 55ه: مائدرَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا« ) وَ اللَّهُ إِنَّما وَلِیُّکُمُ» توجه به آیه در مذهب امامیه با ت بر انسانیاکمنظر عالمه حلی ح بنا به

این حاکمیت را به پیامبر و و باشد می چرا که خداوند موالى حقیقى و ولى نعمت اصلى ما منحصر و مختص خداوند است

ه یا زیرا که خداى تعالى اطاعت کسى را که ممکن است دانستتفویض نموده است. بعد از ایشان امام معصوم)ع(  بهبعد از آن 

امام  فرماید و اما بنظر ما هیچ طریقه غیر حکومتنادانسته یا به سهو و خطا بر خطا رود و حکم خطا کند بر مردم واجب نمى

  (695، ص 2ق، ج  1419)حلی،  معصوم خالى از نقص نیست.

جامع الشرائط  فقیه و ولىّ )ع(ت امام معصومیماکحو  حکومت نبویحاکمیت مشروع مختص حلی، پس طبق نظر عالمه 

 (319ق، ص  1413)حلى،  باشد.می

  . حکومت نبوی1-1-3

عالیق  آنجا که از اسالمی بوده است.موضوع بحث و گفتگوی فقها و متکلمان زمانی عصر و در هر حکومت اسالمی  بحث

قوه واهمه با  است و از طرفیبایست شایست و  نحو هک معارف و عمل صالح بادرادنیویه و هواهاى نفسانیه مانع شخص از 

قرار گیرد و تا آن دلیل راه بندگان  باشد،نفس اماره گرفتار عالیق دنیویه و کسی فارغ از آلوده به باید  معارضه نماید. فردعقل 

شان ود و خالقنماید برطرف کند و معبن ایشان خلجان میذهکه در  و شبهاتی آنها بیان نمایدرا براى  ادله و براهین قطعی کافی

و مراتب قرب و نزدیکی حق و معبود  شود را بیان نمایدآنها میرا بیادشان آورد و عبادات و اعمال صالحه را که موجب رسیدن 

مردم در امور معاش و معاد محتاج او هستند همان پیغمبر است و چنین کسى که تمام  و این را به صورت مکرر روشن نماید

 (133ق، ص  1427)حلی،  شود حکومت نبوی.پیامبر، حکومت است. این نوع حکومت میالزمه آن 

و »ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ ( 59)نساء: « وَ أَطِیعُوا الرَّسُول طبق آیات شریفه »أَطِیعُوا اللَّهَنظر مرحوم عالمه،  بنا به

 (127ق، ص  1410)حلى،  باشد.)ص( میپیامبر بر عهده ، خاصهاکمیت مطلقه نظام سیاسیحو رهبری  (7حشر: ) فَانْتَهُوا«

 برای حاکمیت نبوی ابعادی سیاسی را بیان نموده که عبارتند از:حلی عالمه 
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 قانون گذاری. 1-1-1-3

مَنْ اصالت ذاتی قانون گذاری حق خداوند است و آیه »عالمه در خصوص قانونگذاری از لوازم حاکمیت سیاسی پیامبر گفته: 

عالمه  (405، ص م 1982)حلی،  این مطلب بیان نموده.را شاهد بر  (44)مائده:  «لَمْ یحْکمْ بِما اُنْزَلَ اهلل فَاُولئِكَ هُمُ الکافِروُنَ

و »شناخت کامل خداوند بر  «بر بندگانمالکیت خداوند انحصار گذاری برای خداوند را » انحصاری بودن تشریع و قانون علت

إِذا دَعاکُمْ لِما  وَ لِلرَّسُولِ »یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ به آیاتعالمه  (68ق، ص  1427)حلی،  انسان« معرفی کرده است.

استناد ( 36أَمْراً، أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ« )األحزاب:  وَ رَسُولُهُ اللَّهُ و »وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ، إِذا قَضَى (24« )انفال: یکُمیُحْیِ

 قوانین رساندن پیام و تشریعکه وظیفه ایشان  خداوند حق تشریع و قانون گذاری را بعد از خود به پیامبر)ص(کرده و گفته: 

 (58)همان، ص  باشد واگذار نموده است.می

 مدیریت جامعه. 2-1-1-3

یکی از وظایف حاکم حلی برای مدیریت جامعه نبوی چند مورد را بیان نموده که به چند مورد اشاره خواهیم کرد: الف. عالمه 

تبیین،  (44 :نحل)« »أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِماسالمی در حکومت نبوی که خود پیامبر)ص( را طبق آیه شریفه 

عالمه یکی دیگر از شؤن مدیریت جامعه در حکومت ب. طبق نظر  (348ق، ص  1411داند. )حلی، تشریح و تفسیر وحی می

 نماید. این شأن با رهبری سیاسی جامعه مرتبط است.دنیوی و مادی مردم معرفی مینبوی را اقامه دین و شریعت در زندگی 

را یکی دیگر از وظایف پیامبر)ص( در مدیریت جامعه مؤمنان برای نبرد با کافران  عالمه تحریك و تشویقج.  (399)همان، ص 

وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ  یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِداند و به آیه شریفه »می

عالمه یکی دیگر از وظایف د.  (77، ص 14ق، ج  1412)حلی، ( استناد نموده است. 65)انفال: « یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِائَةٌ

 یَنْهاهُمْو آیه شریفه »یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نماید امر به معروف و نهی از منکر معرفی می را، حاکم اسالمی در مدیریت جامعه

 (434، ص ق 1409( شاهد بیان نموده. )حلى، 157« )اعراف: الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِث عَنِ

 قضاوت و داوری. 3-1-1-3

چرا که باشد. میهی از حقوق الاین مقام است که وت ، مقام قضادر حکومت نبوی حاکمیت سیاسییکی دیگر از وظایف 

قضاوت مختص به همین دلیل حق  شده است. »احکم الحاکمین« و»خیرالحاکمین« توصیفدر قرآن با تعابیری نظیر خداوند 

»یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی : فرمایدباشد آیه میخداوند و پیامبر)ص( می

 چرا که پیامبر در قضاوت (59ساء: )ن تَأْوِیلًا«شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَیرٌ وَأَحْسَنُ 

داوند پیامبر اکرم)ص( را در خ (153، ص 1378باشد. )اشمیتکه، در امور شرعى از هرگونه خطاى عمدى یا سهوى مبرا می

 الْکِتابَ إِلَیْكَإِنَّا أَنْزَلْنا قرادده و قضاوت را از وظایف ذاتی پیامبر بر شمرده است آیه »مورد قضاوت بین بندگان مورد خطاب 

عالمه در خصوص قضاوت پیامبر در حکومت نبوی گفته،  اشاره به این مطلب دارد. (105« )نساء: النَّاسِ بَیْنَ لِتَحْکُمَ بِالْحَقِ

ت »وَ دستور داده اس هاغیر مسلمانقضاوت بین  ضاوت بین مؤمنین امر کرده بلکه ایشان را بهخداوند پیامبر خود را عالوه بر ق

 (108، ص 9ق، ج  1413)حلی، ( 42بِالْقِسْط« )مائده:  بَیْنَهُمْ فَاحْکُمْ حَکَمْتَ إِنْ

پس بنابر نظر عالمه حلی، از وظایف و لوازم حکومتی نبوی قضاوت است، که این قضاوت اصالتاً و بالذات مختص خداوند و 

نزد خداوند مورد قبول  قضاوتهای غیر الهی و شرک آلودهی است مورد قبول الپیامبر اکرم)ص( و جانشینان بعد از ایشان و 
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 صراحت به این مطلب دارد.( 20)فاطر: « وَاللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا یَقْضُونَ بِشَیْءٍ نیست و آیه شریفه »

 (93، ص 1382)حلی، 

 خارجیحاکمیت سیاسی در عرصه . 4-1-1-3

باشد. بسیاری از آیات به مدیریت سیاسی در عرصه میدر عرصه خارجی  مدیریتحاکمیت سیاسی، اعمال  وحسط یکی از

. مبانی قرآنی در عرصه خارجی های گوناگون؛ فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی اشاره داردبه جهت استقالل در زمینهخارجی 

»پابندی به تمام و  «جهادبه کفار«، » دوری و عدم اعتمادمنان«، »عزتمندی مسلمانان«، »»نفی سرپرستی کافران بر مؤ عبارتند از:

 .معامالت و عهدهای بین المللی«

معتعقد بوده و خداوند کوچکترین تسلط  عالمه در مورد نفی والیت و سرپرستی کافر بر مسلماننفی سرپرستی کافران: الف. 

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هر چه سبب شود مسلمانان وابسته به کافران شوند باطل و حرام کافر بر مسلمان را در زمینه

 (277، ص 5ق، ج  1414)حلی،  (141سَبِیلًا« )نساء:  الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ »وَ لَنْآیه است. 

عالمه در خصوص داند و آیات بسیاری برتری و عزت را مختص خداوند و پیامبر و مؤمنان می: عزتمندی مسلمانانب. 

و نه اینکه محتاج دیگران باشند  را واگذار نموده تا عزیز باشندشان گفته: خداوند به مومنین تمامی کارهای عزتمندی مسلمانان

 (8)منافقون: « لِلْمُؤْمِنِینَ لِرَسُولِهِ وَ لِلَّهِ الْعِزَّه وَ وَآیه »مانند استناد نمودند، آیاتی تا به این سبب عزت آنها حفظ شود و ایشان به 

 (270، ص 15ق، ج  1412)حلی، 

توجه به آیه »یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ ال یَأْلُونَکُمْ عالمه در این خصوص فرموده: با عدم اعتماد به کفار: . ج

. 2 باشد.از کافران در تمام امور میپیروی تبعیت و . آیه در مقام نهی از 1( به دو صورت استدالل نمود؛ 118: آل عمران) خَبالًا«

ه انها واجب است. پس دوری و عدم اعتماد به کفار سبب استقالل حکومت اسالمی دفع ضرر از ارتباط و پیروی و اعتماد ب

 (107ق، ص  1409)حلی،  شود.می

که قرآن  باشدحکومت اسالمی کسب توان و استقالل نظامی می د. جهاد: یکی دیگر از مبانی قرآن در عرصه سیاست خارجی

تقالل نظام اسالمی دعوت کرده و امر فرموده که در برابر تجوازات بیگانگان کریم مسلمانان را در جهت دفاع از حکومت و اس

قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ  مِنْ مَا اسْتَطَعْتُمْ »وَ أَعِدُّوا لَهُمْرای این مطلب به آیه عالمه ب ایستادگی نمایند و

 (6، ص 19ق، ج  1414)حلی، استناد نموده است.  (60« )انفال: عَدُوَّکُم

 حکومت امام معصوم .2-1-3

شوند و از معصیت مردم بطاعت نزدیك مى امامچون با وجود  بر خدا واجب است.لطف و  که وجود امامعالمه معتقد است 

وجود رئیس چه آشفتگى در معیشت مردم روى میدهد دون دانند بمیخیزد و همه فساد بسیار برمى دور و اگر امام نباشد فتنه و

ر وجوب عالمه هر چه داللت ببنا به نظر  (362ق، ص  1413)حلی،  و اگر رئیس امام باشد هم امر دین منظم است هم امر دنیا.

کسانى که قائل به وجوب انشینى از نبوت و قائم مقامى آن است. کند زیرا امامت جکند بر وجوب امامت هم داللت مىنبوت مى

ها دور کند و دور کردن ضرر اند که بر مردم واجب است که رییسى را منصوب کنند تا ضرر را از آنامامت بر مردم هستند گفته

به اعتقاد  (133ق، ص  1427)حلی، کند و واجب است نزاعى نداریم. در اینکه امامت دفع ضرر مى هم عقال واجب است.



 

538 

یـ
ی )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ی
چهارم ،شماره دوم)پیاپ

ل  
ن، سا

ی ایرا
ی سیاس

جامعهشناس
ی( 

پژوهش
14

 )
ن

تابستا
1400

 

است  امام به  فقطبر زمین حاکمیت الهی و است«  امام معصومباشد فظ شریعت احتوان تنها کسی که می»بعد از پیامبر  عالمه

 (141، ص 1382حلی، )د. را در روی زمین پیاده کنتواند که می

 «آمَنُوا وَ الَّذِینَ وَ رَسُولُهُ اللَّهُ إِنَّما وَلِیُّکُمُ)ع( به آیه شریفه »امام معصومو حکومت  رهبری، سرپرستیعالمه در خصوص وجوب 

از یك ریاست و اولى  امامت عبارت ،طبق اعتقاد عالمه حلی (362ق، ص  1413)حلی،  (55مائده: . )استناد نموده است

حدود، جنگ  بیان احکام، اجراىاداره جامعه، ایجاد عدالت اجتماعى، اعم از یع شؤون دین و دنیاى مردم، بودن در جمبالتصرف 

منظومه از  (327ص  ،1390، محمدی) باشد.می (ص)ها به عنوان نیابت و جانشینى از پیامبرو صلح براى شخص معینى از انسان

ا تنها راه تشخص و تعیین امام نصی است که از خداوند و پیامبر به مشود که برداشت میو اعتقادی عالمه حلی چنین فکری 

 .رسیده باشد

 تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَنْ یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ گفته در آیه »إِنَدر وجوب حاکمیت و رهبری برای امام و عدم حاکمیت برای غیر امام عالمه 

 باشد.به امام می ریاست و رهبری ،نظور از باز گرداندن امانت به اهلش در آیه مذکور برگرداندن حکومت( م58نساء: أَهْلِها« )

خداوند و مطابق با نص از نظر عالمه حکومت امام معصوم از جانب توان نتیجه گرفت که می( پس 429ق، ص  1409 )حلی،

 .باشدمیرا بیان و تبیین نموده صریح آیات که پیامبر)ص( آن 

 یه جامع الشرایطت و والیت فقیکماح .3-1-3

نبوت  زمانبه  ختصم دینی مردمدنیوی و امور  رهبریت و یکماح موضوعاست تا زمانی که تکلیف باقی به اعتقاد عالمه حلی 

مسؤلیت هدایت و که از جانب خداوند و پیامبر)ص( تعیین و هستند  میو حاک . بنا به ضرورت مردم نیازمند رهبرباشدمین

در دوره غیبت کبرى  شود بشر بدون هیچ حجتی رها نشده است.به همین سبب است که گفته می رهبری آنها را به عهده بگیرد.

در مقابل حکام را حفظ شیعیان باشد که وظیفه به عنوان نایبان عام  فقیه جامع الشرایطمعصوم)ع( و نبود نواب خاص باید  امام

 (5، ص 1390. )حلی، بگیردو دینى آنان را نیز بر عهده داشت  و هدایت فکرى غیرشیعى

مورد تایید از طرف خداوند و پیامبر مجری عادل و صالح که مردم نیازمند قوانین و شریعت الهی و در زمان غیبت امام عصر)ع( 

تواند ت نداشته و جامعه اسالمی را نمیرضایچرا که خداوند نسبت به حاکمیت حاکم فاسق بر جامعه و امام باشند هستند. 

الشرائط بدانند  قائل است که مردم هر کس را مجتهد جامع معنوی نماید. به همین دلیل عالمه در عصر غیبتهدایت نیوی و 

جامعه ذیرند نظام نپدر عصر غیبت اگر مردم والیت مجتهد را  (710، ص 2ق، ج  1419)حلی،  او را بپذیردند یتکماباید ح

فقیه جامع حاکمیت عالمه . پس طبق نظر امور مردم با سختی و مشقت روبروی خواهد شدهو زندگی  ،اسالمی دچار تزلزل شده

 بوده و در تمام امور از امام معصوم)ع( اذن دارد. الشرایط عادل در زمان غیبت مورد تأیید 

استناد نموده است که برای نمونه به در باب قضا روایت چند به والیت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسالمی عالمه برای تأیید 

 إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا واِنْظُرَ»االف.  چند مورد اشاره خواهیم کرد:

الرَّادُّ عَلَینَا  لْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ وفَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَ

ق،  1414)حلی،  «ئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْاُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْ»«، ب. الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه

)فاضل هندی،  رواة حدیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللَّه« »أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى ج.  (447، ص 9ج 

 (29، ص 10ق، ج  1416



 

539 

شه
دی

ان
ی

ها
 

ی 
اس

سی
ی

حل
ه 

الم
 ع

نه
ما

 ز
و

 

 

اند از: ها واجب است، عبارتکسانى که اطاعت آنها بر ما انسانوجوب تبعیت از غیر معصوم در حاکمیت گفته: عالمه در مورد 

)حلی، جامع الشرائط.  فقیه پیشوایان معصوم و ولىّ (ص)خداوند که موالى حقیقى و ولى نعمت اصلى ماست، رسول خدا

معه اسالمی بر امام واجب بوده بر جانشین ایشان )مجتهد عالمه معتقد است هر چه که در حاکمیت جا (319ق، ص  1413

اقامه نماز جمعه عالمه برای ولی فقیه در عصر غیبت شؤنی را از قبیل:  (139ق، ص  1410جامع الشرایط( واجب است. )حلی، 

 .(9، ص 1390قضاوت )حلى، ؛ (74، ص همان)زکات و استفاده در محل آن دریافت (؛ 50، ص 1368)حلی، 

با اذن جانشین امام معصوم)ع( و در عصر غیبت و را جانشین پیامبر اکرم)ص(  جامع الشرایط حلی، مجتهدعالمه نتیجه اینکه 

 و از مؤید نقلی و عقلی برای این مورد آورده است. داند جایز التصرف در امور دنیوی و دینی مردم می

 حکومت غیر مشروع. 2-3

تواند بر جامعه اسالمی میی ، فقط حاکمعالمهبیان شد، از نظر است که  عالمه حلیاز نظر  انواع حکومت مورددر بحث 

 خداوند واذن  ای که بفراداحکومت ، پس مأذون باشدو منصوب  خداوند و پیامبر و امام معصوم)ع(که از سوی حکومت بکند 

جامع  هفقیحضرت ولی عصر)عج( تنها غیبت  زمان. در ددارنیت باشند، مشروعنشده ب نص )ع(پیامبر یا امام معصوم جانباز 

ت جائر« تعبیر یکمااز آنها به »ح عالمهت، و داش یت نخواهدمشروع افراد حکومت دیگرپس . حاکمیت را داردالشرایط، أذن 

 (12ق، ص  1427)حلی، کند. می

آن کسى که و  (114، ص 1368ناحق حرام است. )حلی، قبول والیت از جانب سالطین ظلم و جور و خلفاء به در نزد عالمه 

؛ و آن کسى که راه نماید سلطان خواهد بود در آتش جهنّم و جایگاهشبه سلطان جائر باشد، همنشین در حاجت مدد رساند 

. اشندترین عذاب جهنّم بان از سختدر یك زنجیر باشد و او و سلط( وزیر فرعون) را بر جور، آن شخص در جهنّم با هامان

 (271، ص 1382)حلی، 

برای نمونه، اگر حاکم جائر داند. البته مرحوم عالمه در مواردی و با شرایط خاص همکاری با حکومت ستمگر را جایز می

اگر ولی جائر به اکراه و اجبار فرد را  شود.قبول والیت سلطان جور میشخصی را مجبور به همکاری نماید، شخص مجاز به 

نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود قافل نشود ملزم به انجام کار خالف نماید، فرد در عمل جایز است ولی 

 (271، ص 2ق، ج  1420)حلی،  باشد.تبعیت و پیروی از حاکم جائر نمیمردم جایز به در قتل البته فرد 

 حکومت. اختیارات 3-3

اختیار دار اصلی دنیا و دین مردم است، پیامبر و امام معصوم)ع( با شود که خداوند از منظومه فکری عالمه چنین برداشت می

تر هستند و بر تمام امورشان حاکمیت و والیت باشند و ائمه از مردم به خودشان اولیاذا خداوند جایز التصرف در امور مردم می

 مجتهد (308، ص 7ق، ج  1412)حلی، شود. ( برداشت می6« )احزاب: مِنْ أَنْفُسِهِم بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلى آیه »النَّبِیُدارند، چرا که از 

 المه اختیار عامه در حکومت دارد و هر تصرفی برای امام جایزاز نطر عجامع الشرایط چون نائب امام در عصر غیبت هستند 

 (218، ص 1390محمدی، ) .زه تصر داردو اجااست برای فقیه هم جایز 
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در اختیارات امام است را بیان از نظر عالمه حوزه اختیارات فقیه جامع الشرایط با امام برابر است. ولی عالمه مواردی را که فقط 

احتیاط است. ولی در زمان غیبت قائل به کند نموده برای نمونه مسئله »جزیه« که امام به هر نحو که مصلحت باشد تصرف می

 (181، ص 1390)حلى،

عالمه حدود و اختیار فقیه  (184)همان، ص  داند.عالمه از وظایف ذاتی فقهای جامع الشرایط را فتوا دادن و قضاوت نمودن می

دریافت زکات و  ؛(261، ص 14ق، ج  1412)حلی،  مفتوحه العنوهزمینهای نظارت بر  مواردی از قبیل: جامع الشرایط را در

(؛ 50، ص 1368؛ اقامه نماز جمعه )حلی، (184، ص 1390)حلی، اقانه حدود (؛ 74، ص 1368)حلی،  استفاده در محل آن

بیان نموده  (242، ص 1390یه )حلی، والیت بر سف؛ (310، ص 1390لقطه )حلی، نظارت بر ؛ (9، ص 1390قضاوت )حلى، 

ولی چون در  باشدای قائل میماعی و امور سیاسی اختیارات گستردهاست. پس مرحوم عالمه برای فقها در زمینه اقتصادی، اجت

 امکان پذیر نبوده به صورت مفصل مطالبی را بیان نکرده است. تشکیل حکومتزمان ایشان از سوی فقهای 

 گیرینتیجه

مغوالن بر تمامی گذشت و ه عرصه هستی نهاد که مدت زمان زیادی از فروپاشی دولت عباسی نمیبعالمه حلی در زمانی پا 

کرد. بعد از آنکه به عنوان مرجعیت علمی و دینی مطلق شیعه مطرح شد با دعوت پادشاه مغول شافعی جهان اسالم حکومت می

مذهب ایران به این کشور سفر نمود و با تالش علمی و مناظرات با ادیان دیگر توانست حقانیت شیعه را ثابت نموده و مذهب 

انان قرار دهد. عالمه از این فرصت کم نظیر استفاده نمود و تا زمان پادشاهی سلطان محمد خدابنده در شیعه را دین رسمی ایر

اثر بجا مانده که بیشتر کتابهای ایشان در ابواب مختلف فقه، ادبیات،  120آن کشور به ترویج و شیعه پرداخت. از عالمه بیش از 

 باشد.کالم و منطق می

شود. حکومت مشروع مطلق ر این است که حکومت بر دو قسم، مشروع و غیر مشروع تقسیم میمنظومه فکر سیاسی عالمه ب

حاکمیت و مختص خداوند است و به غیر از خداوند هیچ کس جواز حاکمیت بر انسان را ندارد چرا که خداوند به مصالح و 

باشد. عالمه اصلی می قانون گذاریند های خود آگاهی دارد که این نوع تفکر، تفکر توحیدی است و خداومفاسد آفریده

داند که از نظر اخالقی و علمی صالحیت داشته و از طرف خداوند حاکمیت و والیت بعد از خداوند را شایسته افرادی می

مطابق با نص صریح منصوب شده باشند که آنها انبیاء و امامان)ع( هستند. عالمه از حاکمیت نبوی ترسیمی بیان نموده و وظایف 

حاکمیت  ،قضاوت و داوری ،مدیریت جامعه، قانون گذاریحاکم )پیامبر( را در چند بخش بیان نموده است؛ والیت و رهبری، 

 .سیاسی در عرصه خارجی

داند و برای پیامبر هر شأنی از حاکمیت را که قبول مرحوم عالمه از جمله حکومتهای مشروع، حاکمیت امام معصوم)ع( را می

یه جامع الشرایط ت و والیت فقیکماحهمان شؤن را بر شمرده است. سومین حاکمیت مشروع از نظر عالمه، نموده برای امام 

است که در عصر غیبت از جانب امام معصوم)ع( اذن بر والیت و رهبری دارد. ایشان برای فقیه خیلی از شؤن و تصرفات امام 

 وده که نصی بر آن نشده باشد.را قائل است. عالمه حاکمیت غیر مشروع را حاکمیتی بیان نم

قابل توجه است، نظریاتی است که ایشان درباره والیت فقها و اختیارات یکسان ایشان با  مرحوم عالمهآنچه در این بین از نظر 

امام معصوم مطرح کرده است. چرا که او معتقد است که در عصر غیبت تنها فقهای جامع الشرایط هستند که در جمیع امور به 

بت از امام معصوم مجاز به تصرف در امور مردم هستند. چرا که آنان ورثة االنبیاء و نایبان عام امام معصوم بوده و در جمیع نیا
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امور مثل ایشان صاحب والیت هستند. بنابراین آنها عالوه بر وظیفه افتا و قضا در امور سیاسی، اجتماعی نیز همچون امام معصوم 

 .باشندمی ( صاحب اختیارع)

 کتابنامه

 .تهران، مروارید ،نامه سیاسی، سومدانش (1373) آشوری، داریوش

 مشهد، مقدس آستان قدس رضوى. اندیشه هاى کالمى عالمه حلى،( 1378اشمیتکه، زابینه )

 أجوبة المسائل المهنائیة، قم، مطبعة الخیام. ق( 1401حلى، حسن بن یوسف )

  ( إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.1390) حلى، حسن بن یوسف

 الرسالة السعدیة، قم، کتابخانه حضرت آیت اهلل العظمى مرعشى نجفى.ق(  1410حلى، حسن بن یوسف )

 چهارم، قم، جماعه مدرسین.( کشف المراد فی شرح تجرید اإلعتقاد، ق 1413) حلى، حسن بن یوسف

 جماعه مدرسین.( شرح باب حادى عشر، دوم، قم، ق 1427) حلى، حسن بن یوسف

 تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، پنجم، تهران، کتابفروشى اسالمیه. ق( 1419) حلى، حسن بن یوسف

 اللبنانی.، بیروت، دار الکتاب ( نهج الحق و کشف الصدقم 1982) حلى، حسن بن یوسف

 تهران، وزارت ارشاد. کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین،( ق 1411) حلى، حسن بن یوسف

 ، مشهد، آستان قدس رضوی.( منتهى المطلب فی تحقیق المذهبق 1412) حلى، حسن بن یوسف

 مدرسین حوزه علمیه.( مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دوم، قم، جامعه ق 1413) حلى، حسن بن یوسف

 موسسة دار الهجرة.، قم، ق( األلفین فی إمامة موالنا أمیرالمؤمنین امام علی)ع( 1409) حلى، حسن بن یوسف

 ( هدایة األصول، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد.1382حلى، حسن بن یوسف )

 البیت إلحیاء التراث.موسسة آل ( تذکرة الفقهاء، قم، ق 1414) حلى، حسن بن یوسف

 ، تهران، فقیه.( تبصرة المتعلمین1368حلى، حسن بن یوسف )

 .السالم(امام صادق)علیهسسه مؤ ،الشرعیه علی مذهب االمامیه، قم تحریر االحکام( ق 1420)حلی، حسن بن یوسف 

 مدرسین حوزه علمیه.، قم، جماعه ( کشف اللثام عن قواعد األحکامق 1416فاضل هندى، محمد بن حسن )

 .تهران، نی ،شناسی، منوچهر صبوری، چهارمجامعه (1377) گیدنز، آنتونی

 ( شرح کشف المراد، تهران، اندیشه موالنا.1390) محمدى، على

 


