
فهرست

١۵شگفتاریپ
١٩مقدمه
٢۵ینظرداتیتمه

اول ٢۵قیقتحیاساسمیمفاهگفتار
س١ دانشسیمفهوم و ٢۵یاسیاست
اند٢ سیاسیسۀفلسفیاسیسۀشیمفهوم کالم سیاسی، فقه ٣٠یاسیو
س٣ نظم و ٣١یاسینظام
٣۴مرسومیهنجارها۴
غۀدوربتیغۀدور۵ دوریصدر و ٣۵معاصرۀبت
جانش۶ ٣۶معصومینیبحران

دوم نظرگفتار روشتحقیچارچوب ٣۶قیو
٣٨قیروشتحقنییتب١
قصدگرایچگونگ٢ روش اییاستخدام ۴۶رسالهنیدر

دانشسبتیغبخشاول تکون عـصعهیشـیاسـیّو آغـاز غدر امـامبـتیر
۵١عصر

اول سدنهیزمفصل دو در هنجارها و غۀها ۵٣امامعصربتیآغازعصر
اول دوریاسیسۀشیاندیذهنیهانهیزمگفتار غیآغازۀدر ۵٣بتامامعصرینعصر

انتظاریسازنهینهاد١ و ۵۵فرهنگصبر
مستق٢ ارتباط ممیکاهش با ۵٧ردممعصوم





وکالتسیتأس٣ ۵٩سازمان
تجل۴ و دلیاحترام عالمان فقهاینیاز ۶٠و
نامهعیتوق۵ ۶٢ینگارو
مهدیسازپنهان۶ حضرت والدت ۶٣یعالئم
زمبتیغ٧ غنهیصغرا کبرابیساز ۶۴ت

غیوکال١٧ عصر در ٧١صغرابتیچهارگانه
عثمان١١٧ سعَابوعمرو عمرییبن ٧١َد
عثم٢١٧ سعانمحمدبن عمرییبن ٧٣َد
حس٣١٧ نوبختینیابوالقاسم روح ٧۴بن
علی۴١٧ سمریابوالحسن محمد َبن َ٧۵

٧۶خاصالنیوکفیوظانیترعمد٢٧
نرییتغ٣٧ به ٧٧عامهابتیوکالت
دوم سینیعیهانهیزمگفتار اوضاع غیاسیو عصر آغاز ٧٨بتیدر

غیاسیسیهانهیزم١ آستانه در عصربتیموجود ٧٨امام
تشیجا٢ سعّیگا مناسبات آستانیاسیدر عصیغۀدر امام ٨۵ربت
علمیفرهنگتیوضع٣ غیو ٨٨صغرابتیعصر
آستاننیبتیوضع۴ در عباسی خالفت عصربتیغۀالمللی ٩١امام
غعهیشیایجغراف۵ دوران درآستانبتیدر عصریغۀصغرا امام ٩۴بت

٩۵یاسالمیمرکزیهانیسرزم١۵
٩۵یعربۀریجزشبهۀمنطق١١۵
٩۶عراقۀمنطق٢١۵
٩٧کوفه٣١۵
٩٨بغداد۴١۵
٩٩مدائن۵١۵
١٠٠سامرا۶١۵
١٠٠بصر٧١۴

١٠١یاسالمیشرقیهانیسرزم٢۵
١٠١قم١٢۵
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فهرست

١٠٢خراسان٢٢۵
١٠٣ماوراءالنهر٣٢۵
١٠۴ستانیسۀمنطق۴٢۵
طبرستانیۀناح۵٢۵ و ١٠۴جرجان
اهوازۀمنطق۶٢۵ و ١٠۵خوزستان
١٠۵فارسۀمنطق٧٢۵
ر٨٢۵ ١٠۶یشهر
١٠۶رانیایشهرهاریسا٩٢۵

١٠٧یاسالمیغربیهانیسرزم٣۵
سوم غیاسیسیهنجارهاگفتار صدر ١٠٧بتیمرسوم

س١ الگویاسینظم در مثابتیحاکمینامطلوب به مرسومۀجور ١٠٩هنجار
جور١١ سلطان شرور ١١٠سرشت
جوراتیروا٢١ سلطان ١١١ظلمات
اخرو٣١ ١١١جائرتیوالیعقوبت
سالطنیدینف۴١ ١١٢جورنیاز
همنیسالط۵١ باطن محرماتۀجور ١١٢فواحشو
سالطتیحاکمینف۶١ ١١٣ظالمنیاز
١١٣غصبخالفت٧١
نشان٨١ جور الهۀسلطان امتیغضب ١١۴به
قبول٩١ والنیدیعدم تحت عملصالح ١١۴لطانجورستیو
اجرااتیروا١٠١ الهیحرمت جائریحدود ١١۶توسط
همکارینفاتیروا١١١ و جوریکمک سلطان ١١٧با
قضاتجورینفاتیروا١٢١ به ١١٨رجوع
جائریوفادارینفاتیروا١٣١ سلطان ١١٩به
الهینفاتیروا١۴١ سلطانیلطف تابع ١١٩از
سلطانجورانیباتیروا١۵١ نزد ١٢٠حق
نفر١۶١ و تنفر ١٢٠جورنیسالطهیعلنیاعالم

س٢ الگویاسینظم در مثابابتینیمطلوب به فقها مرسومۀعام ١٢١هنجار





راوهانیفق١٢ و پیانحصارانیمفسران ١٢٢امبریسنت
اسالمهانیفق٢٢ محکم ١٢٢دژ
١٢٣ایانبازهانیفقیدارامانت٣٢
فق۴٢ انبهانیوراثت ١٢٣ایاز
١٢۴هانیفقیمنصبزمامدار۵٢
اخت۶٢ ١٢۴اماماریضرورت
١٢۴علمایدارنقشزمام٧٢
فق٨٢ بودن جامعههانیحاکم امور ١٢۵در
پ٩٢ فقیرویلزوم ١٢۵هانیاز
عصر١٠٢ امام توسط امور فقارجاع غهانیبه عصر ١٢۶بتیدر
فقهیتشب١١٢ انبهانیمنزلت منزلت ١٢۶ایبه
حتیاعلم١٢٢ ١٢٧فقهاتیقانو
د١٣٢ به گا آ رهبر و امام وجود ١٢٧نیضرورت
داوریانحصارتیمرجع١۴٢ در ١٢٩یفقها
دوم سدیعیعالمانشیاسیسۀشیاندفصل دو غۀدر عصر بتیآغاز
١٣١امامعصر
اول اندگفتار منابع ١٣٢یاسیسیشناسمنبععهیشیاسیسۀشیدانش

س١ ١٣۴یشناسدانشمنبعیاسیوجو
دورییگراثیحدیهایژگیو٢ غیآغازۀدر ١٣٩بتین
دانشمنبعیرولیدال٣ به ١۴٢یشناسآوردن

تألینیکلعقوبیمحمدبنۀزیانگ١٣ کاففیاز ١۴۴یکتاب
تألصدوقخیشۀزیانگ٢٣ الفیاز ١۴۶هیالفقحضریمن

الیهایژگیو١٢٣ الفقیکتابمن ١۴٧هیحضر
تألیطوسخیشۀزیانگ٣٣ فبیتهذفیاز ١۴٩سالماإلعیتشریاألحکام

١۵٠یطوسخیشاألخباربیتهذیهایژگیو١٣٣
تألیطوسخیشۀزیانگ۴٣ ففیاز األخبارمایإستبصار من ١۵٢َاختلف
١۵٣إستبصارفیتألۀویش١۴

نقلشیدایپیاسیسیهانهیزم۴ دانش ١۵۴یمکاتب
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فهرست

نقلمکتب١۴ ١۵۶کوفهیدانش
نقل٢۴ دانش ١۶٣بغدادیمکتب
نقل٣۴ دانش ١۶۶قمیمکتب
نقل۴۴ دانش ١٧١یریمکتب
دوم سگفتار ١٧۵یاسیدانشفقه

س١ مفیشیاسیفقه ١٨٣دیخ
س١١ شمحوهیفقیاسینظم منظر از ١٨۵دیمفخیر
ستیمشروع٢١ نظم و ١٨٨یاسیحکومت

١٨٩ینیشیپطیشرا١٢١
١٩٠ینیپسطیشرا٢٢١

س٣١ نظم ساختار و ١٩٠یاسیسامانه
اخت۴١ ساراتیقلمرو نظم ١٩٢محورهیفقیاسیدر

س٢ ٢٠٠یمرتضدیسیاسیفقه
س٣ ٢٠٣طوسیخیشیاسیفقه

س١٣ ٢٠٣ینبویاسینظم
س٢٣ ٢٠۴ییوالیاسینظم
س٣٣ ٢٠۶یابینیاسینظم
سگفتارسوم ٢١۵یاسیدانشکالم

س١ کالم ٢١۵یاسیمفهوم
س٢ نظم سیاسیضرورت کالم ٢٢٠عهیشیاسیدر
ستیماه٣ سیاسینظم کالم ٢٢۴یاسیدر
کارکردها۴ و سیاهداف سیاسینظم کالم منظر ٢٢٨یاسیاز
سیهایژگیو۵ سیاسینظم کالم منظر ٢٢٩یاسیاز
سیبازساز۶ سیاسینظم کالم ٢٣٧یاسیدر

چهارم ٢۴٨عهیشیاسیسۀدانشفلسفگفتار
س١ فلسفیاسینظم در ٢۴٩یاسیسۀمطلوب

س١١ رئیاسینظم ٢۵۶اولسیمتمرکز
س٢١ رئیاسینظم ٢۶٣مماثلسیمتمرکز



امام

س٣١ رئیاسینظم غسیمتمرکز عصر در عصربتیسنت ٢۶۵امام
٢۶۶حکمت١١٣
٢۶٧فقاهت٢١٣
٢۶٩شناسینید٣١٣
٢٧٠شناسیزمان۴١٣
هدا۵١٣ و ارشاد بر ٢٧١تیقدرت
جهاد۶١٣ بر ٢٧٢قدرت

س۴ سنتییشورایاسینظم ٢٧٢رؤسای
س۵ غیشورایاسینظم عصر در افاضل عصربتیرؤسای ٢٧۴امام

س٢ نظم ساختار و ٢٧۵یاسیسامانه
٢٧٧یعلمۀسامان١٢
٢٧٧یفرهنگۀسامان٢٢
٢٧٨ییاجراۀسامان٣٢
٢٧٩اقتصادیۀسامان۴٢
انتظامیۀسامان۵٢ و ٢٨٠نظامی

سیهاژیکارو٣ فلسفیاسینظم ٢٨١یاسیسۀدر
سگایجا۴ نظم در ٢٨۵یاسیمردم
جامعهیاجتماعیاسیسیهاانیجر۵ ٢٨٨در

داولانیجر١۵ فکرییاسیس،ینینخبگان ٢٨٨و
ف١١۵ ٢٨٨لسوفانیگرو
جدل٢١۵ ٢٨٨ونیگرو
سوفسطائ٣١۵ ٢٨٩ونیگرو
نوام۴١۵ واضعان ٢٨٩سیگرو
متکلمان۵١۵ ٢٨٩گرو
فق۶١۵ ٢٨٩هانیگرو
ذواأللسنة٧١۵ دیگرو مبلغان ٢٨٩نییا

ددومانیجر٢۵ سینیمنحرفان مخالفان اجتماعیاسی، نوابت ٢٩٠یو
گروۀفیوظ قبال در ٢٩١نوابتیهاحکومت
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فهرست

بهرمدنییغیهاگروسومانیجر٣۵ ٢٩٢یمیو
گروفیوظا١٣۵ قبال در ٢٩۴رمدنییغیهاحکومت

اولیریگجهینت ٢٩۵بخش
تکوتبیغبخشدوم دورعهیشیاسیدانشسنیو ٢٩٧معاصرۀدر
٣٠١معاصرۀمتفکراندردوریاسیسۀشیاندینیوعیذهنیهانهیزمفصلاول

اول دورعهیشیاسیسۀشیاندیذهنیهانهیزمگفتار ٣٠١معاصرۀدر
اعتقادیذهنۀنیزم١ ٣٠١تیمهدویو

مهدومختلفیکردهایرو١١ ٣٠٣تیبه
٣٠٣انهیفردگرایفیتکلاولکردیرو١١١
٣٠۴انهیانزواگرادومکردیرو٢١١
٣٠۴یریتخدسومکردیرو٣١١
٣٠۵انهیظاهرگرایاخبارچهارمکردیرو۴١١
ایاسیسکردیروپنجمکردیرو۵١١ ٣٠۵ینقالبو

نیذهنۀنیزم٢ به والابتیاعتقاد ٣٠٨هانیفقتیو
دوم دوریاسیسۀشیاندینیعیهانهیزمگفتار در مسلمان ٣١۴معاصرۀمتفکران

سنتیپاراداینیعیهانهیزم١ ٣١۴م
مدرنینیعیهانهیزم٢ ٣١٧گفتمان

دومف دوریاسیسیهنجارهاصل ٣٢٣معاصرۀمرسوم
اول تلفگفتار نظم مشروطــهیفقیقیهنجار ٣٢۴شا
اساساصول ٣٢٨تیمشروطیقانون
شر١ ٣٢٨یمحورعتیاصول

نخست١١ ٣٢٩تیمهدومیپارادارشیپذمحور
دوم٢١ ساختارهانیقوانتیشرعمحور ٣٢٩و

مشروط٢ ٣٣١سلطنتیسازاصول
پذ٣ ملترشیاصول ٣٣٢حقوق
دوم شاهگفتار نظم مدرن ٣٣۴یهنجار

شاه١ نظم ٣٣۶یاصول
اول١١ مطلقهاصل ٣٣۶سلطنت





س١١١ ٣٣٧یاسیاستبداد
قدرتیسازیشخص٢١١ ٣٣٧ساخت
دورهاگایجایگذارارزش٣١١ نزدیبه شایکیو ٣٣٨به
بیوابستگ۴١١ ٣٣٨گانگانیبه
ملییستاباستان،یتبارساز۵١١ ٣٣٩یافراطییگرایو
٣۴٠یانفعالییتجددگرا۶١١
محلیهاکانونیسرکوب٧١١ ٣۴٠یقدرت

دوما٢١ ٣۴١ییزدانیدصل
پا١٢١ ٣۴٢تیروحانیاجتماعگایتصرف
جامعهییزداارزش٢٢١ ٣۴٣از
فرقهیضداسالمیهاانیجرتیتقو٣٢١ ٣۴۴یاستعماریهاو
غربیگذارهیپا۴٢١ آموزش ٣۴۴ینظام
تارمبدرییتغ۵٢١ شاهنشاهیاسالمرانیاخیأ ٣۴۴یبه
شهرهایفروشمشروبسیتأس۶٢١ در عشرتکد ٣۴۵یمذهبیو
٣۴۶دوهزاروپانصدسالهیهاجشنیبرگزار٧٢١
تعط٨٢١ با شا اکرمیلیمخالفت رسول تولد ٣۴٧روز
٣۴٧یضداسالمنیقوانبیتصو٩٢١
٣۴٩معاصرۀدوریاسیسۀشیاندفصلسوم
اندیواقعمقدمه دانشو دوریاسیسۀشیت ٣۴٩معاصرۀدر
٣۵٠یبازشناسۀمرحل
٣۵٠یبازنگرۀمرحل
٣۵١یبازسازۀمرحل

ساولگفتار دوریشیاسیفقه در ٣۵٣معاصرۀعه
جانشینیبازساز١ و ٣۵٣ینیابت

س١١ فقه سیاسیاتصال کالم ٣۵۶یاسیبه
جایتقو٢١ بازسازیت در عقل ٣۵٧ابتینیگا
ن٣١ عموم طریاثبات از عمومیابت منوبیق شئون ٣۵٩عنهٌت
شرایشناسموضوع۴١ جدیدر ٣۶١دیط
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فهرست

بازسازیساختارساز۵١ ٣۶٣هیفقتیوالیدر
اخت۶١ قلمرو فقیگسترش ٣۶٩هیارات
٣٧۴ابتینیهاعرصه٧١
سگفتاردوم دورعهیشیاسیکالم ٣٨٢معاصرۀدر
سوم دوریشیاسیسۀفلسفگفتار در ٣٨٩معاصرۀعه

٣٩۵بخشدومیریگجهینت
تحقخاتمه ٣٩٧قیسرانجام

مآخذ و ۴٠٣منابع
آیات ۴٢٣فهرست

روایات ۴٢۵فهرست
اعالم ۴٢٩نمایه

موضوعی ۴۴٣نمایه



مقدمه

جوهر را امامت فراانگارۀاگر و شیعی گفتمـانۀسیاست و دانـش بر یهـاحاکم
بدانی آن شیعهآن،مسیاسی دانشسیاسی خوانش سـامان،گا این چارچوب ۀدر

سیاستفکری از خاصی قرائت ارائه، را آنکـهبه،دهدیمورزی تـرینمهـمویژ
مقول ما امروز نظریهتحول،ۀنیاز و اسـالمیپردازینوآوری و انـسانی علـوم در

رااست از بهرحلیکی مقصود این به نیل آسـتانههای از وگیری تکـون ّهـای
زمانهایهنیزمیهاپرسش می؛استیاو طریق این ازاز درسـتی فهـم بـه توان
افقیهاتیظرف و دوریهاموجود در شـیعه دانـشسیاسـی روی معاصـرۀفـرا

تجربـاینافتیدست اولـین از استفاد با است درصدد دانـشۀتحقیق ّتکـون
سد،سیاسی دو غینآغازۀدر باگذشـت،عصرامامبتیعصر کـه دهد نشان

سـایسیاسیۀاندیش،هاقرن در را خـود هویـت هنـوز غیبـتۀفراانگـارۀشـیعه
دورتعریفمی در و چالشبه،معاصرۀکند تعارضرغم و اندها با یهـاشهیـها
رو و سامانهممدرن،یکردهایرقیب با را خود وپارادایمیۀارتباط غیبتحفظ
کر ظرفاستدتقویت از بسیاری هم ویهاتیو اسـت داد بـروز را نوشـکفته

اندیـش سـنگین ترافیـک میان در ضـرورتانرقیبـسیاسـیۀهم مـسائلو و هـا
سرلوحیداینوپ را نوین نظریات به پرداختن استعداد وۀفراوان، داد قـرار خـود

است نوآوری و کشف مدعی
ا اهمیت وجود شـیبا منظـر از هـم موضـوع، جهـتیپژوهـعهین از هـم و

معیاسیس زاو، در بـاقیالوصف پژوهـشگران دسـترس از دور و پنهان مانـدیۀ





ا پروندۀ و تحقیاست فاقد موضوع معتنابهین وقات شـرایط دهـد نشان که است
شـیعییهانهیزم عالمـان فهـم در غیبـت عصر آغاز عملی و حادثـ،فکری ۀاز

مسئل و اندیشبویاگونهبه،جانشینیۀغیبت مرجعیت و مرکزیت که سیاسـیۀد
م منحصر فقیهان محور بر عملـییهـانـهیزمکهیحالدر؛دندیدیرا و فکـری

بهـمعاصر استکه مدرن رویکردهای از متأثر غیبتــشدت از را عالمان فهم
نیابت نقش بر عالو که است داد جهت سمت این به نیابت ایو امـامفقیهـان ز

فزایند،عصر نقش داردۀبه اشار هم بـودمردم آن نگارنـد نـشانکـهدف ه
اند دور دو هر در سیبدهد رویتأثتحتیاسیشۀ شیکر عالمان حوادثیرد از عه

زمان امام به دانشسمربوط هم الگوهایشیاسیو و آنیمبتنیرفتاریعه بر
ذ غیدر حادثۀ بهیل تیپارادایکمثابۀبت میعرم بـهیف اگـرکـیاگونـهشـوند، ه
چنیغ نبود، رهیبت نمییهاافتین داشتیوجود

پـتحقیقاین دو مبنای اسـتاعتقـادیفـرضشیبر اسـتوار سیاسـی درو
باباعتقادی،فرضشیپ شـیعهسیاسـیۀاندیـشمحـورکهــامامتۀمسئلدر

وــاست بخـشحـضور دو بـه تقـسیمحیاتشیعه ۀدوراسـتشـدغیبـت
شیعهوحضور باور در عصمتۀدور،ظهور و درکمال و اسـت درایت و علم و
دورۀدور،مقابل بهۀغیبت استمشحون تردید و خطا ایننقص، در دینی عالم

مرتبه هر در معـرضیازمان در نیـست، معـصوم چـون باشـد، که هم کمال از
واننقص دارد بـهیزنـدگقـرار محفـوف دوران اسـتهـانقـصایـن فـراوان ی
بالمـیاچار،الوصفمع و نیست آن داردَاز اهمیـت آنچـه کـهاسـتایـن،آل

دور دورۀهویتمکتبی با وثیق پیوند در شکلۀغیبت ردیگیمحضور
اساس عینیسیاسیفرضشیپبر شرایط شیعهو غیبـت،،، صدر بـادر هـم

اکثریت و خالفت فرقـهدستگا بـا هـم و دارد چالشجدی شـیعییهـاحاکم
اسماعیلیه زیدیـهچون وو اسـت اختالفـاتشـد دچـار خـود درون در هـم و

دارد امامت به راجع درون از چندی مکتـبجهتنیاازتصورات از صیانت ،
برای امت هدایت شیعیو بودعالمان دشواری اکار کنار مفروضـه،در دو یـن

عباسـیان حاکمیت نامطلوب موجود سیاسی، و رفتاری الگوی دو ، دور آن ودر
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امام نیابت غیرموجود بهزمانمطلوب را سیاسی متفکران زبان و ذهن تمام ،
بود ساخته مشغول بـودخود مطرح دور آن مرسوم هنجار حد در چـارچوبو

پ این بر تحقیق این اندیشروشی دقیق فهم که است استوار متفکـرانسیاسیۀایه
قصد ارائآنهاو سیاسیۀگونۀدر آثار و متون در که تفکر از یجـابهآنهاخاصی

هم اکتشاف نیازمند است، استرگذاریتأثعناصرۀماند طوالنی فرآیند یک در
باید سیاسیهانهیزمابتدا شرایط و اعتقادی فکـررگذاریتأثی بررسـیآنهـابر را

زندگی سبک و الگوها پیرامون که مشخصکرد را رایجی سپسهنجارهای کرد،
دوران استآنهاسیاسی آمد وجود مرحلبه نـوعۀدر باید یریـگموضـعسوم،
مرحلـآنهـاایدئولوژیک در تـا شـناخت را سیاسـی و هنجـاری فـضای آن ۀدر

نسبت و رابطه تـصرفباآنهاچهارم، نوع و سیاسی سبکزندگی آنهـاالگوهای
نظریـ عیار نهایت، در و فهمید را الگوها آن بـهۀدر را آن علمـی وزن و سیاسـی

نمود کشف زبانی، و منطقی فرآینـدلحاظ ایـن اسـاس ی،شـناختمعرفـتِبـر
از است عبارت تحقیق پرسشاساسی

عینیهانهیزم سیاسیی ذهنیشرایط چـهاعتقـادییهـافـرضشیپو
فهم در متفکرانتأثیری برداشت مسئلو وۀاز سـببجانشینیغیبت کـه داشت

الگوهـایآنهاشد در تـصرف بـا و بگیرند موضع هنجاری و فرهنگی فضای در
گون آن، بازسازی و رایج اندیشۀسیاسی از دهند؟سیاسیۀخاصی ارائه را
ادعا فوق، سؤال به پاسخ تحقیقدر این اندیشآی که است شـیعهسیاسیۀن

امام غیبت ماجرای از عالمان فهم از متأثر غیبت عصر برداشـتعـصردر و
است بود فقیهان نیابت چگونگی از امـامآنها غیبـت مـاجرای با آنکه توضیح

سیاسیۀجامععصر نظم نوع دو با و شد جانشینی بحران دچار ازشیعی اعم
جور سلطان فقیهوحاکمیت دونیابت هر که بود ازۀمثاببهمواجه الگو دو

حــد در روز آن فرهنگــی فــضای و سیاســی ادبیــات در سیاســی زنــدگی ســبک
بودند مطرح عمومی بـودنهنجارهای نامـشروع و مشروع دلیـلآنهـاالبته بـه

ام با بودزمانامنسبتشان حضرت آن جانشینی دورو غیبـت،ۀعالمان صدر
در را فقیـه نیابـت زمانـه، شـرایط از گـاهی آ و نیابت نصوص از گاهانه آ درک ِبا





سیاسی نظم عامِقالب امکـانفقیهۀوالیت عـدم دلیـل بـه و کردند بازسازی
آن، بازسازی و تصرف با ، دور آن در راتحقق جـور، سلطان با تعامل قالب در

شیعه فقهای برای را حاکم الگوی با وهانهیزمکهیحالدر؛کردندبازهمکاری
معاصر فکری غلبــشرایط از ناشی چالشۀکه و مدرن متـأثریهارویکردهای

است آن فقیهانــاز نیابت نقش بر تعیـینبه،عالو در نقـشمـردم و جایگـا
توجـهسرنوشتسیاسی نیـز دورداشـتجامعـه ایـن سیاسـیْعالمـان نظـم

مردمۀدورِرمحوفقیه نظم به را غیبت بنـابراینکردندتفسیردینیۀساالرانصدر
استعنوانبهآنچه یافته تکون وامجموعه،ّدانشسیاسی آرا از یهـاشهیـاندی

دربار مفسران و ونصوصمذکوۀعالمان زمان مقتضیات به عنایت با که است ر
باوریماستشدیبازسازمکان این بر تحقیق این در استدالل، این ۀاندیـشبا

سای در ، دور دو هر در شیعه، دانشسیاسی و تفـسیرۀسیاسی اساس بر و غیبت
با متناسب جانشینی، و موجودهانهیزمنیابت استگرفتهشکلی

بیان ذیلدستانیترمهمدر موارد به تحقیق این کردتوانمیورد اشار
دانـش١ سـنخ کـه رسیدیم نتیجه این به بار، نخستین برای تحقیق، این در

تحت غیبت عصر در شیعه ازسیاسی عالمـان تفـسیر نوع و غیبت ماجرای تأثیر
استگرفتهشکلنیابت
سـه٢ تأثیرگـذار نقـش اسـالمی، دانشسیاسی تکوین و تولید عنـصردر

را تاریخی و سیاسی گرفتتواننمیاعتقادی، تحقیـق،نادید همـین اساس بر
دور شرایط دورۀتأثیرگذاری و غیبـت تفـاوتۀصـدر غیبـت درپایـانی را هـایی

استسیاسیۀاندیش گذاشته جای به شیعه
اندیش٣ داد نشان که است آن تحقیق این دستاوردهای گاچیهیسیاسۀاز

نمی تکوین خأل ویایددر هنجـاری و زبـانی، فرهنگـی، فضای در پسحضور
دارد اهمیت بسیار آن با نسبت تعیین

بـود۴ غیبـت پـارادایم از متأثر سطح، سه در شیعه، دانشسیاسی تکوین
ــت ــطحاس س ــستدر نخ ــام ــکلگ ــگش آرا،ری ــدی ــادگای ــایه رفتاره و
استــیسیاس وهـاهیـنظرۀارائاعتقادی دارد قـرار دوم سـطح در سیاسـی ی
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سیاسی دانشی تکوین باالتر، سیاسـیــسطح فقه چون اسـتشـیعهاسالمی
یـکشـاخ یـا مـستقل اسـالمی یکعلم قالب در دانش این است ممکن ۀالبته

گرایشمع یک حد در یا باشدعلمی رسید سامان به رفتی
شکلدادننشان۵ خـودچگونگی تأسـیس بـدو در شیعه دانشسیاسی گیری

انسانی علوم تولید برایچگونگی مهمی دورــدستاورد در استۀاسالمی معاصر
غیسازمقارنه۶ آغاز دورۀ عـصریدو امام بـابت نخـست، سـدۀ دو در

ا معاصر حقیدورۀ نظرکدرکروشنراقتین فلـسفیفقهـیهاهیه یالمـکوی،
سب دربارۀ نخست غیشـیاسیسیزندگکدورۀ عـصر در بـهیعه دریخـوببـت

وال نظم جمهورییقالب بـهشـوندمحقـقرانیـایاسالمیعصر تبـارو مثابـۀ
سیاند فقیوالیاسیشۀ ابندیتیمرجعهیت

غیتأثیبررس عصریر امام چگونگبت یاسـیدانـشسیریـگلکشـیدر
تار،عهیش طوالنیدر غیخ گزیعصر با تا داشت آن بر را نگارند ویبت، ابتدا نش

تاریایانتها دورۀ مقارنـهبهیخین مقایاصورت ارزیاسهیـو شۀیـاندیابیـبـه
دوریاسیس دو هر تلقبپردازدعالمان غی، مقولـۀ از را جانـشیآنها و ازینیبـت

تأثکیبررسامام و تیند در را آنها دانشسیوکر سـیاسـین رایو آن تطـور ر
نما هرمنوتیبنابرادیارائه براساسروش امحونهیزمیقصدگرایکن فـوقیـر، دۀ

بخش دو ذدر شرح به متعدد فصول تنظیو گردیل استیم د
اول تیغبخش و دانشسّوکبت دویشیاسین دورۀ در را آغـازستیعه سالۀ

بررسیغ فصل دو قالب در استکیبت، زمرد نخست، فصل یذهنیهانهیدر
ع هنجارهاینیو ایو تبیمرسوم گفتـار سه قالب در را دور مـیـین درکین و نـد

اند دوم سیفصل شـیاسیشۀ غیعیعالمـان عـصر آغـاز سـدۀ دو امـامیدر بـت
معرفتعصر محور چهار روایدر سی، سیاسیات فقه سک،یاسی، ویاسـیالم

س نمایشیاسیفلسفۀ ارائه مستقل گفتار چهار در دیعه
دوم غتابکبخش عنـوان تیبـا و دانـشسیوکـبـت دورۀیشـیاسـین در عه
است زمکمعاصر عنوان با فصل سه در عیذهنیهانهیه سیـاندینیو یاسـیشۀ

شـکمتف هنجارهـایران و معاصـر دورۀ در اندیاسـیسیعه و معاصـر شۀیـدورۀ
تنظیاسیس معاصر گردیدورۀ استیم د





پا جمعیدر نتیبندان، قالبیریگجهیو استیکدر شد ارائه خاتمه
مثاب به تحقیق این است امیدوار حرکـتۀنگارند بـرای ابتدایی بسیار گامی

گیرد قرار نظر اهل نخبگان و عنایتعالمان مورد طوالنی یکمسیر در
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