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 چکیده

پردازد. یم استيدر موضوع حکومت و س یحائر یاله مهدتیآ یشناسمعرفت و یشناسپژوهش حاضر به روش

است  یعرف یحکومت امر ست،ي)ص( و ائمه اطهار )ع( ن امبريکه معتقد است حکومت از شئون پ یو دگاهید

را  یصورت که مردم کسان نیداشته باشد. به ا تيمشروع تواندیوکالت م قیتنها از طر ،یاجتماع یو در زندگ

و در  عهيانتخاب کنند، براساس کالم ش شیخو یاجتماع یسامان دادن زندگ یخود برا یآزادانه بعنوان وکال

 یآدم هيانسان طبق طبع اول یاجتماع یزندگ یعيشود. براساس کالم شیاسترشاد نقد و رد م هیقالب نظر

کمال  یاست و انسان در جستجو هيطبع اول نیاز ا بيآس یطبع نوع نیاز ا ییگرا است و هرگونه جداتکامل

 یزندگ تيجهت ماه نی. بدانجامدیگرا مجامعه کمال یريگبه شکل یالگو کامل انسان کیبه  یو رشد با تأس

فراهم  یو اجتماع یتکامل فرد نهيزم یبه و یانسان تجمع بر حول محور انسان کامل است تا با تأس یاجتماع

حول  یجمع اتيدر ح ستیبر ز یمبتن کردیرو نیدر ا یو اجتماع یتکامل فرد هایعرصه دیتردیشود. ب

امام و در عرفان انسان  یرهبر آن است که در سنت کالم ایجامعه نيمحور انسان کامل است. اساس چن

 دستوررسد و اینکه گفته شود؛ شود. لذا با رهبری نبی و امام است که انسان به تکامل مییم دهيکامل نام

سوی امام و اطاعت مردم از امام وجود ندارد و حکومت امری شخصی است؛  برای تشکيل حکومت از الهی

 -یفيمقاله توص نینبوده و براساس نظریه استرشاد قابل قبول نيست. روش پژوهش در ا یادهیسخن پسند
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 مقدمه

را  فانی ارد 17/04/1378در  ،و فکری علمی تالش قرن از نيم و بيش سال 76از  پس یزدی حائری مهدی

آثار مهدی . برخی بود قم علميه حوزه سسوم یزدی حائری عبدالکریم شيخ الهفرزند آیتوی کرد. وداع 

طبيقی(، هرم های عقل نظری )مبادی فلسفه تبعدالطبيعه(، کاوش ما )فلسفه حائری عبارت است از: علم کلی

ی شناساصول معرفت فلسفه ایشان(، آگاهی و گواهی، شناسی و زیرساخت اندیشههستی )رساله هستی

جموعه فلسفه سياسی(، متافيزیک )م های عقل عملی )فلسفه اخالق(، حکمت و حکومت )دراسالمی، کاوش

باطبایی داشتند )مجموعه گفتگوها(، حائری یزدی، چند مجادله قلمی و علمی با عالمه طمقاالت(، آفاق فلسفه 

دانشمندان  مسئله حکومت و سياست در اسالم همواره مورد توجهکه در کتاب متافيزیک به چاپ رسيده است. 

ع( شأنيت )شيعی قرار داشته است و اکثریت قریب به اتفاق علماء شيعه برای پيامبر )ص( و ائمه اطهار 

معصوم بر  الشرایط در دوران غيبت امامحکومت و حکمرانی قائل هستند که اساس نظریه والیت فقيه جامع

ون نبوت و این دیدگاه استوار است اما افرادی نظير مهدی حائری معتقد هستند که حکومت و سياست از شئ

ت. لذا چنين جایگاهی قائل نيس امامت نيست و یک امر عرفی و تجربی است و در نتيجه برای فقيه نيز

پردازد و شناسی مهدی حائری در موضوع حکومت و سياست میشناسی و معرفتپژوهش حاضر به روش

ی عرفی حکومت امرسپس دیدگاه وی که معتقد است حکومت از شئون پيامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( نيست، 

ن صورت که مردم مشروعيت داشته باشد. به ایتواند است و در زندگی اجتماعی، تنها از طریق وکالت می

راساس قرآن، بکسانی را آزادانه بعنوان وکالی خود برای سامان دادن زندگی اجتماعی خویش، انتخاب کنند. 

 شود. سنت و کالم شيعه و در قالب نظریه استرشاد نقد و رد می

جمله  فردی و اجتماعی بشر ازفرضيه این است که نبوت و امامت منصب الهی است که شامل جميع امور 

شود ه میشود. و در بررسی این فرضيه به قرآن و سنت در قالب نظریه استرشاد پرداختتشکيل حکومت می

کتشافی شود. روش پژوهش توصيفی و ارو نظریه مهدی حائری در کتاب حکمت و حکومت نقد میو از همين

یدگاه وی دشود و در ادامه ت و سياست پرداخته میشناسی حائری در موضوع حکومباشد. ابتدا به روشمی

 شود.درخصوص حکومت و سياست، نقد و بررسی می

 

 شناسی و رویکرد کلی حائری به سیاست و حکومتروش -1

 سياست در کتاب حکمت وموضوع حائری یزدی و تحليل جامع نظری ایشان در مهدی فلسفه سياسی 

حاء(  معروف ایشان مبنی بر اشتقاق حکومت از حکمت و نه حکم )به ضم دیدگاهاست و  مطرح شدهحکومت 

ضمن همين اثر ارائه  همچنين تئوری وکالت و مشروعيت دموکراتيک نيز در در این کتاب تحليل شده است.

های ژان ژاک روسو و دیگران دیدگاه شده که واجد نقدهایی وثيق بر نظریات دموکراسی غربی، از جمله
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کومت و حکم در لغت دو مصدر از فعل حکم، یحکم، حکما و حکومه ذکرشده است و هر دو به ح .باشدمی

معنای داوری کردن، فيصله دادن و نيز به معنای استقرار و ثبوت و اتقان و قاطعيت در رای آمده است. و در 

و تنظيم امور  اصطالح سياست و علوم سياسی، حکومت به معنای فن کشورداری و تدبير و اندیشه در اداره

داخلی و خارجی کشور است. و حکمت هم از این معنای حکم گرفته شده نه از حکم به معنای امر کردن و 

گرود و فرمان دادن. پس حکم و حکومت به معنای علم و آگاهی قطعی از واقعيت است که انسان بدان می

همان حکمت و علم تصدیقی به مسائل  یابد. شاهد بر اینکه حکومت به معنای فن کشورداری نيزگواهی می

های حکمت و عقل عملی سياسی و اقتصادی مملکت است این است که کشورداری و سياست مدن از شاخه

باشد، تا چه رسد به معنای شود و به معنای فرماندهی و سلطنت و حاکميت بر زیر دستان نمیمحسوب می

. حائری معتقد است که یکی از عوامل بسياری از (54-55: 1995والیت و قيمومت )حائری یزدی )الف(،

آید، همين ها که عمال در تاریخ از سوی دیکتاتورها به وجود آمده و میها و تبهکاریها و ظلمنابسامانی

اختالط معانی مختلف حکم و حکومت است که گفته شد: گاهی به معنای فرمان دادن و صدور اوامر از سوی 

وچرا فرمانبرداری کند و هرگونه آزادی و استقالل، تر است که باید وی بدون چوننمقام برتر به مقام پایي

حتی آزادی در اندیشه و گفتار از او مسلوب است. بدیهی است این حکومت با حکومتی که از حکمت نشات 

یک پهنای یافته و به معنای تدبير اندیشمندانه و عادالنه و تمشيت صميمانه امور داخلی و خارجی شهروندان 

 سياسی جغرافيایی است تفاوت بسيار دارد. 

داند و بطورکلی سياست مدن را خارج از مدار تکاليف و احکام حائری حکومت را امری تجربی و حسی می

حکومت نه یک واقعيت ما بعدالطبيعه است که برطبق »کنند: داند در این رابطه چنين بيان میکليه الهی می

افالطونی بر روی زمين نورافشانی کرده و نه یک پدیده برتر عقالنی است که عقل نظری از های تئوری مثال

طریق دالیل عقلی به واقعيت آن رهنمون شده است. بلکه تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک 

ه ذهن فرود ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر و انتفاع و همياری با هم ببهزیستی و تجمع گروهی از انسان

آمده و نام حکومت و آئين کشورداری و سياست را به خود گرفته است و چون حکومت یک وکالت و نظارتی 

مرزی ميان کشورها بيش نيست و این روابط کال در از سوی مردم بر روابط ميان شهروندان و بر روابط برون

اند، لذا خود حکومت ات و متغيرات محسوبها قرار دارند و از جمله موضوعقلمرو عقل عملی و عمومی انسان

و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغيرات و موضوعات جزئی خواهند بود و در رده احکام الیتغير الهی به 

(. حکومت یک پدیده بسيار بدوی و تجربی است که از 57: 1379)حائری یزدی )ب(،« آیندشمار نمی

گوید آنچه که از این ها روئيده شده است. حائری میی و نازل انسانعقالن -های اوليه زیست طبيعیضرورت

آید این است که به حکم طبيعت برتر خود به سوی تفسير تجربی از سياست و سياستمداری به دست می
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ای کسی است که وسایل و عوامل رسيدن به بهزیستی و خوشبختی پيوسته در شتابند و سياستمدار حرفه

آورد )همان، ميابی را به تناسب زمان و مکان خاص آن کشور برای شهروندان فراهم میهدف بهزیستی و کا

(. وی معتقد است سياستمدار باید برطبق اصول و کليات اخالقی و دینی و حقوقی وظيفه خود را انجام 70

ه سياستمداری تواند به حرفدهد و فيلسوف صرفا با عقل نظری خود و فقيه تنها با اجتهاد و تفقه در دین نمی

امور دنيایی و حوادث روزمره مردم »گماشته شود. از دیدگاه ایشان قرآن کریم به صراحت فرموده است که 

و به این آیه شریفه « که سياستمداری و آئين کشورداری از جمله آنهاست کال به عهده خود مردم است.

مردمی باید از طریق مشورت و رایزنی خود  (. یعنی امور38)شورا، « و امرهم شوری بينهم»کنند: استناد می

اینکه آیا آدمی دارای دو نوع عقل است یا آنها با یکدیگر حل و فصل شود، نه از طریق وحی و رسالت الهی. 

رسد برخالف وجود دو نوع معرفت اینکه یک نوع نيروی شناسنده بيشتر در آدمی وجود ندارد؟ به نظر می

ی یک نيروی اندیشنده بيش نيست. بهترین دليل این مدعا آن است که پسوند نظری و عملی در آدمی، او دارا

کند بندی معقوالت و تنوع آنها داللت میشود، تنها به گروهعملی در برابر نظری که به عقل نسبت داده می

 (.32: 1384،یزدی )ز( )حائری و نه به دوگانگی معنی و واقعيت عقل بشر

ماده،  شناختیهواداران وحدت روشرود. حدت روشی و مونيسم به شمار میحائری از لحاظ روشی منادی و

های گزاره نخستين سنگ بنای هر نوع استدالل عقلی اعم از استدالل نظری و استدالل عملی را وابسته به

عقلی  های اساسی و اوليه سازنده هر استداللدانند. از نظر بيشتر هواداران این نگرش، گزارهاوليه و یقينی می

های اساسی سازنده عبارتند از: اوليات، مشاهدات، وجدانيات، مجربات، حدسيات و متواترات فطری. این گزاره

های استداللی دیگری را بنا خواهند های استداللی دیگری خواهند بود که آنها نيز به نوبه خود گزارهگزاره

يان معرفت خواهد رفت. تنها تفاوت موجود م کرد و به این ترتيب ساختمان معرفت نظری و عملی بشر باال

ه معرفت یت معرفت عملی که سنگ بنای اوليونظری و عملی از نظر هواداران وحدت روشی این است که اول

یزدی  )حائری برندهایی است که متکلمان از آنها بعنوان مستقالت عقليه نام میسياسی خواهد بود، گزاره

 (.107 :1361،)د(

های های نظری، گزارهیت در معرفتوهای عملی مانند اولرایان مستقالت عقليه در معرفتگبه نظر وحدت

خودکفایی هستند که با تصور موضوع آنها، محمول و نسبت ميان موضوع و محمول، حکم به درستی یا 

 های نخستين سازنده معرفت نظری و معرفت سياسیآید. به این ترتيب گزارهنادرستی آنها به دست می

های استنتاجی و استلزامی معرفت سياسی و دیگر گرایان دیگر گزارهشود. به عقيده وحدتساخته می

های اساسی اوليه منتهی شوند تا دست آیند که در نهایت به این گزاره ای بههای بشری، باید بگونهمعرفت

ت سياسی عبارت است از دو های بنيادین سازنده معرفگرایان گزارهاز نظر وحدت درست و معقول باشند.

های گرایان روشی، فرایند به دست آمدن گزارهدر نظر وحدت «.ظلم نارواست»و  «عدل نيکوست»گزاره 
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های بشری یکسان است. نتيجه این کنش عقالنی استلزامی و استنتاجی در معرفت سياسی و دیگر معرفت

شود( االمری هم گفته میبه آن اعتباری نفس عبارت است از پيدایش مفاهيم حقيقی و مفاهيم انتزاعی )که

به این ترتيب مفاهيم معرفت سياسی  در حاليکه سرشت مفاهيم بکار رفته در معرفت سياسی اعتباری است.

رغم اینکه هيچ یک از دو نوع باال نيستند اما در روش مطالعه، آنها نيز در حکم مفاهيم حقيقی فرض نيز به

 (.23-33: 1383گيرد )پزشکی،شناسی شکل میته است که مونيسم روششوند و درست به این نکمی

 

 شناسیمبانی معرفت -2

 های حکمت متعاليه اسالمی و آراءحائری در سطح نظری، به یک نظام معرفت سنتی برمبنای سنت

عرفتی سنتی، (. در این نظام م41: 1360بود )حائری یزدی )د(،  قائل« هرم هستی»صدرالمتألهين با عنوان 

ته به او و خداوند حقيقت هستی و واقعيت پایدار و متعالی آن است و همه ممکنات در اصل وجود خود وابس

« ی رادیکالیالهيات سياس»منسجم بود که حائری  گراییجزء تجليات او هستند. اما درست برمبنای این سنت

های سنت گاه رسمی سياسی در ایران به دست داد. در کتاب حکمت و حکومت که با وفاداری بهدر نقد دید

وهر گو نه در  نه در ذات اسالم است« حکومت»کند که فکری اسالمی نوشته شده است، وی استدالل می

نيز به  رینبوت است و نه در بنياد امامت است. حکوت امری عرفی است و همانطور که در عنوان کتاب حائ

هيجانات  آن اشاره ظریفی شده است، باید براساس عقالنيت و حکمت و منطق تأسيس شود نه با احساسات و

می را از امور گرایی مسلمان، امور عرفی راجع به تاریخ و سيره اسال(. سنت218)حائری یزدی )الف(،پيشين: 

 کند.ذاتی اسالم و قرآن تفکيک می

(. حائری پس از تفکيک اصل نبوت از امر 171وت با حکومت است )همان، از نظر حائری، ذات دین متفا

حکمرانی پيامبر )که حسب اقتضای خاصی به وجود آمده بود(، به نقد نظریه حکومت اسالمی در دنيای امروز 

کند. در نظام معرفت استدالل می« عصمت»پردازد و برای این منظور به یک مفهوم سنتی آشنا یعنی می

تضمين کننده درونی نيرومندی بود که مانع هرگونه اعمال نظر مستبدانه در قوانين زندگی « عصمت»سنتی، 

شد. پس وضع اقتدار حکمرانی برای غيرمعصوم مبنایی اجتماعی مردم و مانع خودکامگی و سلطه بر مردم می

که حکومت، بنا به گيرد (. حائری با همين مبانی نتيجه می170: 1384در سنت ندارد )حائری یزدی )و(،

تواند مشروعيت داشته در زندگی اجتماعی مردم، تنها از طریق وکالت می سرشت خویش امری عرفی است و

باشد. به این صورت که مردم کسانی را آگاهانه و آزادانه بعنوان وکالی خود برای سامان دادن زندگی اجتماعی 

یهی است که وکالت نيز امر عرفی و فرامذهبی است. (. بد178-177خویش، انتخاب کنند و برگمارند )همان، 

نقد  را غربی های دموکراسیهای معرفت سنتی خود، بطور همزمان، هم برخی مدلحائری با استمداد از پایه
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در عوائد االیام فقيه را  کند کهزند و از او انتقاد میای نظریه نراقی دست میکند و هم، به نقادی ریشهمی

 (.184وی زمين دانسته است )حائری یزدی )الف(، پيشين: خداوندگار ر

ند؛ ب( هایی هستند که غایب به انسان هستکند: الف( مقدور: هستیوی هستی را بر دو نوع تقسيم می

-عتبار میهای مقدور این عقال هستند که اهای غيرمقدور جای برهان است. در هستیغيرمقدور: در هستی

به وجود انسان  شوند. ادراکات اعتباری یعنی اعتبارشانهای اعتباری انسان میهستیهای مقدور کنند. هستی

 (.185است )همان، 

 

 یزدی نظریه و دکترین مالکیت مشاع حائری -3

حائری از مهمترین منتقدان حکومت دینی و از طرفداران جدایی دین از سياست و مشروعيت دموکراتيک 

است. او در  الت مالکيت شخصی مشاع از ابداعات او در فقه سياسی شيعهرود. نظریه وکحکومت به شمار می

-دهد و حکومتاین نظریه حق حکومت را به تمام اهالی سرزمين که از نظر او مالکان طبيعی آن هستند می

کتاب حکمت و نيز در دموکراتيک و مشروعيت وکالت تئوریداند. گران را نمایندگان و وکالی مردم می

 ژاک ژان هایدیدگاه ، از جملهغربی دموکراسی بر نظریات وثيق واجد نقدهایی که شده ارائه ت ایشانحکوم

 ˚براساس فرضيه مالکيت مشاع، کشور یا شهر به آن مکان و محدوده سياسی  باشد.می روسو و دیگران

های خصوصی مشاع ها( و مالکيت شود که در برگيرنده مالکيت خصوصی انحصاری )خانهجغرافيایی گفته می

جغرافيایی، در  ˚باشد. این شهروندان یا ساکنان یک محدوده سياسی که قلمرو استفاده شهروندان است می

زیست خصوصی و فردی خود مالکيت مستقل و انحصاری خود را دارند و در مکان و فضای بيرون از زیست 

های مورد استفاده مشترک و مشاع است، از مالکيت خصوصی ها و معابر و خيابانخصوصی که عبارت از کوچه

کنند. مانند افرادی که مالکيت سرزمين و مکان مخصوصی را از طریق ارث به مشاع به مشاع استفاده می

اند و همه آنها بطور مساوی از مالکيت آن برخوردارند. در فرضيه مالکيت مشاع طبيعی نيز مملکت دست آورده

آید که همه بطور مساوی و شياع در مالکيت بزرگی برای ساکنين آن به حساب می تماما مکان زیست

اند و آنچه را که برای مالک شخصی از حقوق و امتيازات طبيعی گرفته تا اختصاص وضعی خصوصی آن سهيم

، زیرا االجرا استو قانونی برای کليه شهروندان کشور نيز برطبق همان اصول و قوانين مالکيت، ثابت و الزم

آنها صاحبان و مالکان حقيقی کشورند، و هر صاحب مالی حق حاکميت و حق هر نوع تصرفی که بخواهد در 

ها بطور ضرورت به (. در این سيستم، پس از اینکه زیست طبيعی انسان114باشد )همان، اموال خود دارا می

کشور است رسيد دور تکامل  جغرافيایی که نام آن ˚مرحله مالکيت خصوصی مشاع تمام محدوده سياسی

یابد. آميز گرایش میعقالنی به تکاپو و تالش علمی و صنعتی برای بهزیستی و یا همزیستی مسالمت ˚طبيعی

ها و رخدادهای ارادی که از هر واحد از گرایی است همه پدیدهدر این مرحله که مرحله اندیشمندی و انسان
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د همراه با شعور و درک پيشين مسئوليت انجام پذیرد. و این زند طبيعی است که بایآحاد انسانی سر می

گذارد )همان، های ارادی و آزاد او اثر میها و واکنشنظارت عقالنی، مسئوليت و تعهدی است که همه کنش

115-114.) 

براساس دکترین مالکيت شخصی مشاع و استقالل هویت و آزادی معقول شهروندان، هنگامی که روند تکامل 

آميز با همسایگان انسانی از مرز زیست طبيعی گذر کرده و به مرحله بهزیستی و همزیستی مسالمت زیست

خود رسيد، آنگاه عقل عملی او وظيفه رهبری خود را به عهده گرفته، در تعيين نمایندگی برای تدبير امور 

تواند شوار است که نمیآميز یک هدف دکند. و چون بهزیستی و همزیستی مسالمتکشور داوری و رهنمود می

از طریق زیست ساده و ابتدایی طبيعی به دست آید، از سوی دیگر هریک از شهروندان به تنهایی ممکن 

اند، نمایندگی خود را به نيست از عهده آن برآید، از این جهت باید همه آنها که در مالکيت سرزمين شریک

باشند و با انتخاب این ان مخصوص به آن را دارا میعهده کسانی واگذار کنند که در این کار مهارت و تو

نمایندگی از سوی جميع آراء مالکين مشاع کشور، یا از طریق حاکميت اکثریت بر اقليت، نخستين پایگاه 

(. مثال رایج و متداول این 74: 1391آید )بهروزی لک )الف(،نظام وضعی و قانونگذاری به عرصه وجود می

های پيرامون فلسفه رپایه مالکيت خصوصی مشاع استوار است، مشکل و پرسشحکومت و کشورداری که ب

نماید، قرارداد وکالت همان وارثان یک مالکی است که اموال و مملوکات وفصل و پاسخگویی میسياسی را حل

اند. و چون در اختالفات و مسائل خصوصی که خود را به صورت اختصاصی مشاع از طریق وراثت صاحب شده

آید آشنایی کافی به رسوم و قوانين حقوقی جاری ندارند، یک حقوقدان و متخصص این رهگذر پيش میاز 

گزینند تا او بتواند از حقوق مالکيت مشترک و در قوانين دادگستری را بعنوان نماینده و وکيل خود بر می

ایندگی از سوی مالکان مشاع آنها در محاکم مربوطه دفاع نماید. بنابراین حکومت صرفا یک وکالت و نم

اند بيش نيست. و معلوم است قرارداد وکالت و نمایندگی از هر جهت پيوسته در اختيار حقيقی که شهروندان

موکلين است. زیرا ماهيت وکالت به تعبير فقها یک قرارداد جایز و غيرالزم االیفاء است، و موکل یا موکلين 

ور را یکسویه حل و فسخ نمایند. و وکيل هم پيوسته در اختيار و توانند قرارداد مزبهر زمان که بخواهند می

دهد و حق تجاوز از محدوده هایی را که در دایره وکالت او است انجام میزیرنظر موکل خود تنها مسئوليت

وکالت و نمایندگی خود را ندارد. و معلوم است که وکيل یا نماینده مزبور هر عملی را که در راستای وکالت 

دهد، باید به خاطر دفاع و جلب مصالح و دفع مفاسد از آحاد مایندگی خود از سوی مالکان مشاع انجام میو ن

های مشاع های نمایندگی او بطور مساوی به همانگونه که مالکيتموکلين خود باشد، بطوریکه نتيجه فعاليت

کند، به سوی هریک از افراد وآحاد آنان بازگشت نماید. رابطه مردم کشور با حکومت و مقام آنان ایجاب می

کشورداری نظير همين مالکين مشاعی است که شخصی را بعنوان وکيل و نماینده تام االختيار خود انتخاب 
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تيجه اینکه مالکيت گری مردم، معنا و واقعيتی ندارد. نکنند. بدین طریق حکومت جزء نمایندگی و نمایانمی

کند و هم آزادی فردی و شخصی مشاع هم فردیت افراد شهروندان را تضمين سياسی و اخالقی و اجتماعی می

و استقالل آنها را در چارچوب غيرقابل نفوذ خود نگهداری و نگهبانی کرده و پيوسته بدین وسيله حق طبيعی 

دارد )بهروزی لک )ب(، کلی که باشند اعالم میحاکميت ملی را برای جوامع بشری در هر جا و به هر ش

1396 :47.) 

ر نوع از از دیدگاه حائری؛ سياست و حکومت از شئون امامت و نبوت نيست. نبوت و امامت در اساس با ه

رین چيزی های سياسی متفاوت است و در عناصر تحليلی نبوت و امامت به کوچکتها و رهبریانواع حکومت

دو، تفاوت ميان  شود. بلکه تفاوت ميان ایناز آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمیکه بتوان سياست را 

حقق عينی و تامور الهی و مردمی است. چرا که آن یکی از علم فعلی عنائی ربوبی برخاسته و از طریق وحی 

ی و قراردادی تباریابد، و آن دیگری صرفا یک پدیده مردمی است که از نهاد خواسته مردم وجود اعتجربی می

ه طبيعی از ترکيب کند، آن یکی از ابدیت و ازليت علم عنائی ربوبی برخوردار است، و آن دیگری زائيدپيدا می

طلبان ابی فرصتانگيز مردم، آن یکی به هيچ رویی قابل تجاوز و دستيآراء نااستوار و تشخيص متغير و جدال

ئما در توپ فوتبالی است که در پيش پای بازیگران دا و سودجویی نابکاران نيست، و آن دیگری همچون

ر حقيقت دهد که دهای شيداگرانه خود به سوی این و آن آشکارا نشان میچرخش و گردش است و با گرایش

 (. 45ن، گيرد، نه بازیگران او را )همااوست که بازیگران خود را به وعده کاذب پيروزی به بازی می

حکومت نداشتند و مقام رهبری اجتماعی، سياسی و اخالقی که پيامبر اسالم به پيامبر )ص( وظيفه تشکيل 

خاطر تحکيم نخستين پایگاه پيام آسمانی خود پذیرفتند، نخست از طریق انتخاب و بيعت مردم به وقوع 

پيوسته و سپس این بيعت مردمی از سوی خداوند توشيح و مورد رضایت قرار گرفته است. همانگونه که از 

شود، چنان نيست ( استفاده می18)فتح، « اله عن المومنين اذ یبایعونک تحت الشجرهلقدرضی»شریفه  آیه

که این رهبری سياسی پيامبر، بخشی از ماموریت و رسالت پيامبر اکرم )ص( شمرده شود و این خود بهترین 

باشد بلکه مقام ارج مینشانه آن است که نه تنها حکومت و آئين کشورداری از حوزه رسالت و پيامبری خ

زمامداری و رهبری سياسی پيامبر تا آنجا که مربوط به اجرائيات و دستورات عملی و انتظامی روزمره مردم 

بوده، از طریق انتخاب و مبایعت مردم به وجود آمده و در زمره وحی الهی به حساب نيامده است. آیه شریفه: 

آميز با اقعيت دارد که آنچه مربوط به همزیستی مسالمت، نيز داللت بر همين و«وامرهم شوری بينهم»

همسایگان و اقتصاد آنها در خانه بزرگ ایشان که کشور است، باید به خودشان واگذار شود و اگر در مصاف 

این امور و حوادث مردمی، برخوردی با اوامر و نواهی شریعت روی دهد، مسئوليت آن با خود مردم خواهد 

تواند که اوامر و نواهی الهی را با زور و اجبار به دست مردم اجرا نماید زیرا اجبار جسمانی میبود و پيامبر را ن

و اجرای عمل با زور  بوسيله قوای اجرایی مخالف با اصل عقالنی مسئوليت مکلفين است و به همين اصل 
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فذکر انما »بدین قرار: مسئوليت عقالنی در قرآن مجيد به پيغمبر اکرم )ص( از سوی خدا هشدار داده شده، 

(. یعنی وظيفه پيامبر، تذکر و هشدار دادن است نه اعمال 22-23)غاشيه، « انت مذکر لست عليهم بمصيطر

بنابراین از منظر حائری اوال حکومت، دولت و آئين کشورداری به اصطالح سياسی  قدرت و سلطنت )والیت(.

ت به هيچ وجه قابل انطباق به یک جامعه اسالمی نيست که عبارت از اداره و تدبير یک محدوده ژئوپلتيک اس

توان وجه تشابهی از نقطه نظر اصول و فلسفه سياسی ميان این دو پدیده ترسيم و آنها را با یکدیگر و نمی

 (.152-153مقایسه نمود. و ثانيا حکومت برخی از پيامبران بخشی از رسالت عمومی آنها نبوده است )همان، 

حاد و افراد از جمع که به معنای گروه است، آمده و هر گروه و جمعيتی نيز از آ« جامعه»از منظر حائری 

شناخت  وباشد. آیاتی که در تحليل نفسه دارای ارزش و اهميت میتشکيل شده است. و فرد و انسان فی

انسان ترسيم  ماهيت انسان در قرآن آمده است، دومين مقام رفعت و شکوه هستی را پس از مقام الوهيت برای

کند و یف میسازد. و انسان را یک موجود خداگونه و نماد تمام عيار آفریننده جهان در روی زمين تعرمی

 دهد.سرشت آفرینش او را برتر و پر بارتر از تمام موجودات زمينی و آسمانی نشان می

سرشت انسان را به زیباترین و (. ما 4-5)تين، « احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلينلقد خلقنا االنسان فی»

رو آوردیم واالترین صورت در عرصه خلقت نمایان ساختيم و سپس او را به سوی آخرین مراتب نزول هستی ف

 د سازد(. نهایت هستی را از آغاز تا انجام در نهاد خود پيش آموخته و اندوخته خو)تا همه درجات بی

دی است، به اصول موضوعه خود که استقالل و آزادی فر تواندحائری معتقداست که دموکراسی سياسی نمی

بتواند قوانين و  جا وفادار بماند و ناگزیر باید یک استبداد و بردگی جمعی را بپذیرد تا از این رهگذرهمه

دی و شخصيت مقررات موضوعه خود را به شهروندان تحميل نماید. اما دموکراسی از سویی به استقالل و آزا

ت موضوعه خود به بالد و از سوی دیگر، شهروندان را اعضای بال اراده قوانين و مقرراخود می فردی شهروندان

دگرگونی  آورد. اما در جامعه اسالمی رابطه کلی و فرد و شخصيت و استقالل فردی به هيچ وجهحساب می

این رابطه  کند. درهای سياسی حائری بر نقش اراده و اختيار انسان تاکيد میدر بحث آزادی پذیرد.نمی

رود. حال یمهای اسالمی )کالم وفلسفه( از جمله مبادی تکليف به شمار اصل آزادی در آموزش»نویسد: می

وش خباشد که پيوسته دست های دموکراسی یکی از مقررات و نمودارهای انتظامی میآنکه در تئوری

(. حائری معتقد است که نه از مفهوم 161-163: 1361)حائری یزدی )هـ(،« محدودیت و جرح و تعدیل است

ای تکاليف را نبوت یا رسالت و نه از مفهوم امامت، هيچ داللتی بر تشکيل یک نظام سياسی که مسئوليت اجر

تدبير زندگی خود  اند که باید همانگونه که درشود. تنها این خود مردم و مکلفیبرعهده بگيرد، استنباط نمی

ا امام است، یبه همان نحو فرد اکمل و اصلح جامعه خود را که احيانا پيامبر کوشند، و خانواده خویش می

 شناسایی کرده و برای زمامداری سياسی کشور خود انتخاب نمایند.
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 حائریهای سیاسی نقد و بررسی دیدگاه -4

انما »ریفه: شدر آیات فراوانی در قرآن واژه والیت و ولی به معنای حکومت و سرپرستی آمده است مثل آیه 

راین این سخن مرحوم (. بناب55)مائده، « وليکم اله و رسوله والذین یقيمون الصلوه ویوتون الزکاه و هم راکعون

اسخ به این پفرمایند والیت و حکومت به معنای سرپرستی و حاکميت نيامده مردود است. و در حائری که می

و شأن او را در  داردشأن خاصی در عرصه حکومت نگوید: پيامبر به صراحت میادعای مرحوم حائری که 

 همت از جنب، کاری به تشکيل حکور )ص(پيامب کنند. وکند و به آیاتی از قرآن استناد میرسالت حصر می

سيد  های دینی نيست.ش دست به این کار زد پس از آموزهااش نداشته بلکه از جنبه بشری بودنپيامبری

حصر وظيفه  که از آن(. 80)نساء، « ما ارسلناک عليهم حفيظاًفو »شریفه  آیهطباطبایی در ذیل  محمدحسين

کند که این حصر یک حصر اضافی است، نه حقيقی و گویی مردم شود به این نکته اشاره میاستفاده می

)ص( دیدند. و قرآن این را نقد کرده و فرموده پيامبر را در ميمنت و مشئمت مردم اثرگذار می )ص( پيامبر

ر وظيفه الجاء مردم ، بالغ در براب(35)نحل، « البالغ المبين فهل علی الرسول اال»حفيظ شما نيست. یا در آیه 

... یعنی  و نادو عمل صالح انجام د نمثل ایمان آورد نيستوکيل کار مردم  مثالً پيامبر .بر مسلمانی است

 باشم.ينه من وکيل شما نمیاگر قرار است ایمان بياورید خودتان بياورید و در این زم

کردند که وظيفه اوست پس این آیات حصر اضافی وظيفه پيامبر است نسبت به چيزی که یا مردم توهم می

قرآن و روایات در  ه مردم را ملزم به ایمان کند.کای بيش از این دارد کرد وظيفهو یا اینکه پيامبر فکر می

ه در اصول کافی ک)ع( خصوص روایاتی در باب لزوم اطاعت از ائمه به . وجود دارددر این زمينه  یدالیل فراوان

تؤدّوا االمانات  ان»آیه شریفه: ؛ بحث تفویض و «ان االئمه واله الناس»االئمه؛  : باب فرض الطاعهنظيرست ا

که منحصر شود که اینگونه نيست که فقط آیاتی داشته باشيم ... که از آن استفاده می و (58)نساء، « الی اهلها

باشد و لذا ( میبنابراین واضح است که اداره امور اجتماعی و سياسی جامعه برعهده ائمه )ع در رسالت باشد.

ک این دو تاخر حکومت بر رسالت دليل بر تفکياطاعت مردم در این زمينه هم بر مردم فرض و واجب است. 

ممکن  ه بعد از نبوت امام شد و حتیداریم ک )ع(که در بحث حضرت ابراهيم خصوص اینبه . نيست مقام

شود. هيچ التزام منطقی بر همراهی  اول امام باشد و بعد پيامبر ؛های پيامبر قبلیاست کسی اول براساس آموزه

 ت استحائری معنایی از امامت مدنظر دارند که همان حکوممرحوم امامت و نبوت وجود ندارد. البته 

 (. 56: 1387)مسعودی،

رسد آیه حکمت و حکومت مطلبی دارد که: مردم بيعت کردند و خدا توشيح کرد. به نظر می حائری در کتاب

اند مربوط به سوره فتح و صلح ای که ایشان ذکر کردهشریفه و این حرف ایشان با هم سازگاری ندارد. آیه

بر آماده جنگ عثمان را به مکه فرستاد و او دیر برگشت و مسلمانان و پيام )ص( حدیبيه است که پيامبر

پيمان بستند و پيامبر به مدینه برگشت که بيعت رضوان و تحت شجره بود و )ص( شدند. در اینجا با پيامبر 
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سال است که حکومت  6مبنی بر این بود که نگریزند و مفادش، مفاد حکومت پيامبر نيست چون پيامبر حدود 

نفر وجود داشته است و  1400ده ولی در این بيعت مسلمانان نيز خيلی بيشتر از این تعداد بوتعداد داشته و 

پس اینکه آیات حصر وظيفه بوده نه حکومت پيامبر. )ص( حتی بيعت عقبه اولی هم مبنی بر دفاع از پيامبر 

های اجتماعی های شخصی او بوده و یا آموزهدر رسالت کند و یا حکومت پيامبر براساس ویژگی )ص( پيامبر

ای بر سلب سياست و د تا مقدمهرسموجه به نظر نمی  حائریسخنان خود پيامبر بوده است،  و سياسی از

حکومت از نبوت و امامت و به تبع والیت فقيه باشد. و نيز حائری معتقد است که حکومت و والیت از شئون 

اری جزء امور نبوت و امامت نيست و نقش نبی و امام فقط بيان وحی و قانون الهی است. سياست و حکومتد

باشد خداوند هيچ تکليفی را برعهده امت مسلمان جزئيه و شخصی و تخصصی است که برعهده خود مردم می

در باب انتخاب و اطاعت از امام قرار نداده است و در اساس مرحوم حائری نقشی را برای جامعه قائل نيست 

گيری بر امور خویش به صورت وکالت تصميم و فقط این اراده آزاد افراد است که به صورت مالکيت مشاع حق

کنند برای رد این ادعاهای مرحوم حائری به نصوص دینی مثل زیارت جامعه کبيره به شخصی اعطا می

اش بيان احکام است؟ آیا این مساله با روح حاکم بر نگریم که آیا امام در دیدگاه کالم شيعی تنها نقشمی

و در پایان نظریه استرشادی حيات اجتماعی انسان و نقش انسان کامل  جمالت جامعه کبيره همخوانی دارد؟

)ع( مجری قوانين است،  معصوم نگاه این است که امامشود. یک در زندگی بشری و استلزامات آن بررسی می

این امامت، یک امامت حداقلی است و  .شودنمی و سياسی ثابتاز این نگاه، والیت دینی و مدیریت اجتماعی 

ای که به خالفت الهی و والیت حقه در مقياس جامعه کبيره نيست. جامعه« زیارت جامعه کبيره»اندازه  در

کند و گرنه کند و مناسک آن را دنبال میاعتقاد دارد، در حيات اجتماعی هم از امام و ولی خود تبعيت می

به حوزه خصوصی  حائری عمال یا مثل دیدگاه مهدی در تصوف دارد،« قطب»نقش امام و ولی، مثل نقشی که 

 کند و ربطی به اداره حکومت دینی و تعالی حيات اجتماعی نخواهد داشت.تنزل پيدا می

وفصل آنهاست آیا پيدایش و تکامل جامعه و مدیریت اجتماعی، ناشی از نيازهای طبيعی انسان و برای حل

تواند معطوف به حل دین ندارد یا اینکه میتر شده است( و طبيعتاً ربطی به )که از غارها شروع شده و کامل

توان از هم تفکيک کرد های دینی و غيردینی را میهای دینی انسان باشد؟ اصوالً آیا نيازمندینظام نيازمندی

های شامل نسبت به سایر نيازها شود و همه نيازهای انسان های دینی انسان باید نيازمندییا اینکه نيازمندی

توان مکلفی به نام آیا جامعه، اعتباری است یا حقيقی؟ و آیا می اساساً متعال قرار گيرد؟تحت پرستش خدای 

داشت و بين مکلف در فقه حکومت و فقه نظامات با مکلف در فقه موضوعات، فرق گذاشت؟ آنچه « جامعه»

غالبا ليف، مبانی فقه مصطلح و ارتکازات فقهی ماست این است که مکلف، فرد مختار است و تک ءامروز جز

ناظر به آحاد افراد است نه ناظر به جمع و معطوف به نظام جامعه؛ یعنی هر کسی تکليف خاص خود و ثواب 
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و عقاب خاص خود را دارد؛ نه ثواب و عقاب مشاع و اجتماعی. ولی مکلف در فقه حکومت، واحد جامعه است 

اعی و مکلف به ایجاد یک نظام افعال و که دارای تکليف مشاع است؛ یعنی آن جامعه، مکلف به تکليف اجتم

رسند و اگر هم اند و به ثواب مشاع مییک فعل بزرگ و نتيجه بزرگ است؛ مثل لشکری که با هم فتح کرده

در این صورت، اینگونه نيست که همه در تکليف اجتماعی به  ند.اکوتاهی کردند در عقوبت یکدیگر شریک

و تناسباتی دارد و منحل به افراد  ءمکلف به تکليف کُل است که اجزا شکل یکسان، مکلف باشند، بلکه جامعه،

پردازد. اش به آن می)دیدگاهی که کالم شيعه به معنای عامشود. شود، بلکه منحل به اجزای یک کُل مینمی

 تواند پاسخگو باشد که تعریف مختار در موضوع و مسائل علم کالم است(به این معنا کالم به هرسوالی می

 (.99)بهروزی لک )الف(،پيشين: 

 ماهيت استرشادی حيات اجتماعی انسان و ادله دینی این نظریه از کتاب و سنت: 

ء  أَحْصَيْناُه وَ کُلَّ شَیْ»شوند؛ نده می. هر ملتی با پيشوایشان فراخوا(71)اسراء، « یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ ُأناس  بِإِمامِهِم»

ْن أَبِی جَعْفَر  عَایم و حدیث . و هر چيزی را در کتاب و پيشوایی روشن برشمرده(12 ،)یس «إِمام  مُبين  فی

لَى عِبَادِهِ وَ َلا ا إَِمامٌ یُهْتََدى بِهِ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ حُجَّتُهُ عَإِلَّا وَ فِيهَ (ع)َو اللَّهِ َما تَرَکَ اللَُّه أَرْضاً مُْنذُ قَبَضَ آدَمَ » )ع(:

 أَنْ یَتْرُکَ : قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَعَْظمُ مِنْ(ع) اللَّهِ عَنْ أَِبی عَبْدِ؛  بِغَيْرِ ِإمَام  حُجَّة  لِلَّهِ َعلَى عِبَادِهتَبْقَى الْأَرْضُ

د از روزی که آدم )ع( به خدا سوگن فرمایند:(. امام باقر )ع( می178 -179 ،الْأَرْضَ بِغَيْرِ إَِمام  عَادِل  )الکافی

ه بوسيله قبض روح شده زمين خدا را بدون امام وانگذاشته جز اینکه هميشه رهبری دادگستر بوده است ک

ندگانش حجت خدا به بشدند و او حجت خدا بر بندگانش بوده است و زمين بیآن به سوی خدا رهبری می

 ماند.نمی

گوید به امام صادق )ع( (. ابوحمزه می179، کافیمَام  لَسَاخَتْ )ال: لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِ(ع)أَبِی عَْبدِ اللَّهِ عن 

 هم بپاشد.  اش ازماند؟ فرمود: اگر زمين بدون امام باشد فرو رود و نظمعرض کردم: زمين بدون امام می

، نامه به عثمان بن هالبالغ)نهج «عِلْمِهءُ بِنُورِ یأَلَا وَ إِنَّ لِکُلِّ َمْأمُوم  إِمَامًا یَقْتَدِی بِهِ وَ یَسْتَضِ»: (ع) یحضرت عل

بق طبع ط. از دیدگاه کالم سياسی شيعی و طبق ادله عقلی و نقلی، ماهيت زندگی اجتماعی انسان (فيحن

اوليه است.  گرایی بوده و هرگونه جدایی از این طبع نوعی آسيب از این طبعاوليه آدمی رشدگرا و تکامل

سپس رفع  چون خانواده )تولد و گریزناپذیری نخستين تشکل انسانی( و چنين طبعی در فرایندهای مختلفی

با تأسی به  شود، اما در نهایت طبق الگوی مطلوب در جستجوی کمال و  رشدنيازهای اوليه زندگی آغاز می

جتماعی اانجامد. بدین جهت اصل ماهيت زندگی گرا میگيری جامعه کمالیک الگو کامل انسانی به شکل

ود. بدون شجمع بر حول انسان کامل است تا با تأسی به وی زمينه تکامل فردی و اجتماعی فراهم انسان ت

ور انسان های تکامل فردی و اجتماعی در این رویکرد مبتنی بر زیست در حيات جمعی حول محتردید عرصه

 کامل خواهد بود.
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-يکاجتماعی تفک -و رابطه بعد فردیچنين حياتی در عرصه اجتماعی با عرصه فردی نيز پيوند بنيادی دارد 

هرچند چنين  های هدایتی خواهد بود.ای به صورت مدور و تشکيل الیهبندی چنين جامعهناپذیر است. صورت

ن در مقابل های مختلف آبندی شده است، اما به لحاظ حقوق و تکاليف الیهای از منظر هدایت طبقهجامعه

المی شيعی ای رهبر آن است که در سنت کد بود. اساس چنين جامعههنجارها و قوانين جامعه یکسان خواهن

س اول، فيلسوف از آن به امام و در عرفان به انسان کامل، و در تعابير فالسفه گذشته به فيلسوف شاه، رئي

ه ورند و اینکه گفتآها رشد و تکامل را بدست میپيامبر یاد شده است. لذا با رهبری نبی و امام است که انسان

م و اطاعت شود که بر انسان کامل که همان امام است دستور الهی و دینی برای تشکيل حکومت از سوی اما

به شمار  مردم از امام وجود ندارد و حکومت امری فردی و شخصی است و از لوازم امامت و رهبری جامعه

« لی دین کلهليظهره ع»یفه: رود؛ سخن باطلی است. براساس نظریه استرشاد قابل قبول نيست. و آیه شرنمی

 (.7دیگر معنا نخواهد داشت )بهروزی لک )الف(،پيشين: 
 

 صورت تبیینی استدالل به نظریه استرشاد  -5

ازگشت به سوی جهان مبتنی بر توحيد بوده و غایتی جز توحيد ندارد. آغاز و انجام انسان طبق اصل توحيد ب

می تنيده است. گرایی در جبلت و سرشت آدجستجوی سعادت و کمالخداوند است. )انا له و انا اليه راجعون(، 

ه صورت بهرگونه تالش وی حتی در موارد انحراف، جزء جستجوی کمال نيست. در موارد انحراف این کمال 

فضل الهی و ها دو دسته هستند: هدایت یافته به تشود )نظر عالمه در اعتباریات( انسانکژتاب تصور می

ل شوند و نياز به راهنمایی توانند به هدایت کامل نایها به تنهایی نمی ان لکل مأموم امام(. انسانپذیر )االهدایت

نسان کامل اگرایی مستلزم محوریت هادی و و هدایت الهی دارند )اضطرار به وحی(. محوریت کمال و هدایت

نسانی )دو ه متصور اجتماع ااست تا زمينه سعادت و هدایت را فراهم سازد )اضطرار به حجت(. حداقل گون

غيرکامل  /نفر(، مستلزم آن است یکی حتما امام باشد )عدم خلو زمين از حجت(. پس اگر یک انسان مأموم

ریق حداقل طفرض شود، لطف الهی مستلزم تعيين امام برای اوست )استدالل عالمه حلی در االلفين(. بدین 

  (.97: 1369ينی،شود )کلاجتماع دو نفری بر استرشاد استوار می

باتوجه به نقش غایی سعادت و محوریت امام، هرگونه مراحل متصور در تاریخ زندگی اجتماعی صرفا ممهد و 

ساز جامعه سعادت محور حول امام است. فرایندهایی چون زندگی خانوادگی، نيازهای متنوع و تقسيم زمينه

ز طریق شعوب و قبائل همگی صرفا جنبه تمهيدی کار اجتماعی، استخدام دیگران در رفع نيازها، شناسایی ا

جویی محرک این یابند. به تعبير دیگر با فرض قبول این مراحل عامل زیربنایی کمالدارند و اصالت نمی

مراحل است. استرشاد در مدینه آرمانی شيعی به بلوغ و کمال نهایی خویش رسيده و آرمان شهر اسالمی، 
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ت کریمه(. مکانيسم استرشاد در غياب انسان کامل نيز توسط سازکار بدیل، ای هدایت محور است )دولجامعه

 (.98محوریت سنت وی، قابل اجراست )مثل نظریه والیت فقيه( )همان، 

 

 گیرینتیجه

اد در دیدگاه سياسی مهدی حائری درخصوص حکومت پيامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( بوسيله نظریه استرش

ی انتخاب بهترین کنند. حضور مردم در سياست نيز باید برابهترین را انتخاب میشود. مردم کالم شيعه رد می

وان معرفتی مردم باشد. امام معصوم، اعلم الناس است. مردم در جامعه امام اعتقاد به اعلميت امام دارند. ت

یق اولی. رها کافی نيست. الف( درحد نخبگانی کافی نيست. ب( عدم کفایت آحاد به طبرای تشخيص بهترین

ا حضور امام، مردم پذیرند که امام اعلم الناس و معصوم است. مردم در جامعه امام بدر جامعه امامت، مردم می

ست که در انتيجه آن « یضع یده علی رؤس العباد فيکمل به احالمهم»به حداقل بلوغ فکری خواهند رسيد. 

دازند که پربه صورت ارادی اعلم فاعلم می جامعه مهدوی مردم با شناخت آگاهانه به صورت داوطلبانه و

ص( و امام برخالف ادعای حائری که قاعده لطف را در رهبری سياسی پيامبر ) مصداق شایسته ساالری است.

دایت و ارشاد هها را کنيم که براساس قاعده لطف الزم است که خداوند انسانمعصوم رد نموده است. بيان می

و لکم فی »ند رسل و تعيين امام است که هدایت اجتماعی مردم را برعهده بگير کند و آن هم از طریق ارسال

نزدیک و از  چون که قاعده لطف را اینگونه معنا کردند که هرچيزی بنده را به خدا« رسول اله اسوه حسنه

د است ری وارشناسی حائگویند. و یکی دیگر از اشکاالتی که به مبانی معرفتکند را لطف میمعصيت دور می

ا نادیده یا این است که ایشان نقش دستورات و قوانين شرع را در امور سياسی و اجتماعی )امور دنيوی( ر

 .طلبدبينند. البته بررسی و ارزیابی فلسفه سياسی مرحوم حائری مجال دیگری را میکمرنگ می
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