
  نقد و بررسي کتاب
  

  »توزيع قدرت در انديشه سیاسي شیعه«
  

  صفحه) ٤٤٠، ١٣٨١نما، تألیف: سیدصادق حقیقت (تھران: ھستي
  

  دکتر سید محمد ھدايتي
  ١٣٨٤/ تابستان  ٢٦فصلنامه پژوھشي دانشگاه امام صادق علیه السالم / شماره 

  
  مقدمه

  
در عرصة سیاست نظري و عملي مورد » درتق«شايد کمتر مفھومي را بتوان سراغ گرفت که ھمچون 

اند. حجم زياد متون مرتبط توجه باشد تا آنجا که از آن به مثابة مفھوم کانوني منظومة سیاست ياد كرده
)؛ به ھمین دلیل است که پیوسته شاھد طرح ١٣٧٠با اين مفھوم نیز مؤيد اين معناست (لوکس، 

به دلیل » توزيع قدرت«ھستیم. در اين میان، پرسش از  تاي در ارتباط با قدرمقوالت و موضوعات تازه
از اھمیت دوچنداني » ساالريمردم«مالحظات ناشي از عرصة سیاست عملي و بسط گسترة مقولة 

بندي و دسته »توزيع قدرت«اي که نظامھاي سیاسي با توجه به شاخص برخوردار شده است، به گونه
  ).١٠٤-٤٧، صص١٣٧٨اند (بالندل، بررسي شده

كند كه ضمن تالش مي» توزيع قدرت در انديشة سیاسي شیعه«نظر به مالحظة باال، نويسندة کتاب 
تعريف و تشريح اين سؤال مھم، پاسخي از درون انديشة سیاسي شیعه براي آن بیابد. براي اين 

توان حاضر ميتحلیلي را به صورت توأمان به کار گرفته است که در اثر  -منظور، وي دو رويکرد توصیفي
نتايج آن را مشاھده کرد. بر ھمین اساس، به دنبال آن ھستیم كه نخست، با ديدگاه و تفسیر مؤلف از 

آشنا شويم، سپس نتايج تحلیلي وي را نقد كنیم. » توزيع قدرت در انديشة سیاسي شیعه«مقوله 
چگونگي توزيع قدرت در امید آنکه از رھگذر نقد ديدگاھھا بتوان به پاسخھايي متقن براي پرسش از 

  الگوي سیاسي شیعه دست يافت.
  
  . معرفي اثر١

ھاي نامھا، مفاھیم، آيات و روايات گیري و نمايهداراي مقدمه، چھار فصل، نتیجه» توزيع قدرت...«کتاب 
آرايي و انتشاراتي صفحه با رعايت مالحظات صفحه ٤٤٠است که در قطع رقعي و با حجمي بالغ بر 

   چاپ شده است.
مؤلف در مقدمه ضمن تأکید بر اھمیت طرح موضوع توزيع قدرت، نسبت به تعريف اھداف پژوھش و 

» انديشة سیاسي شیعه«فلسفي براي پاسخ دادن به اين سؤال در حوزة  -ضرورت بررسیھاي فقھي
پذيرفتن «ھمت گمارده است. گرچه مؤلف در نخستین صفحات اثر تأکید دارد که به ھیچ وجه به دنبال 

)، خواننده با مطالعة متن و نتايج ١٣(ص» مدلي دموکراتیک براي انديشة سیاسي شیعه نیست
شود که عمًال چنین ھدفي دنبال شده است و به ھمین دلیل است که از جمله شده، متوجه ميحاصل

اره انتقادھاي مھم بر اين اثر، پذيرش و تجويز چنین الگويي است که در قسمت دوم اين نوشتار بدان اش
  خواھیم كرد. 

گذشته از موضوع باال، بیشتر حجم مقدمه به بررسي انديشة سیاسي اھل سنت اختصاص دارد که به 
درآمد آن را در مقدمة اثر آورده دلیل خروج موضوعي نسبت به عنوان کتاب، مؤلف به عنوان يک پیش

عبدالواحد حجازي،  گراني چون مودودي، محمد غزالي،است. نتیجة مؤلف از مرور آراي انديشه
عبدالرزاق، کواکبي، رشید رضا، عبده، ابن تیمیه و ماوردي آن است که انديشة کالسیک اھل سنت 

اما اين قابلیت در انديشة سیاسي جديد اھل  آمیز قدرت نیست،قادر به تحمل الگوي توزيع غیراقتدار
رسد سیار دارد، به نظر مي). گرچه ھمین گزارة اجمالي نیز محل نقد ب٣٩سنت حاصل شده است (ص

  به دلیل خروج موضوعي از حوزة مطالعاتي کتاب حاضر، الزم نیست در اين نوشتار بدان پرداخته شود. 
كند. از ديدگاه مؤلف، فصل اول کتاب فلسفة سیاسي و فقه سیاسي و بیان ارتباط آنھا را بررسي مي

اصلي آن را فلسفه و فقه سیاسي شود که دو بخش اي عام ارزيابي ميانديشة سیاسي مقوله
دھد. بر اين اساس، بايد معاني ھر يک و حوزة مشترک آنھا تبیین شود. اين رسالتي است تشکیل مي

» انديشه سیاسي«توان چنین گفت که كند. به طور خالصه ميکه مؤلف در اين فصل آن را دنبال مي
فلسفة سیاسي بخشي از فلسفه به شود، حال آنکه ھر گونه تأملي در باب سیاست را شامل مي

ھا و موضوعات سیاسي اختصاص دارد. فقه سیاسي شناختي پديدهآيد که به تحلیل ھستيشمار مي
كند. بر شود که وظیفة پیروان را در قبال مسائل سیاسي مشخص ميآن بخشي از فقه را شامل مي

ھاي مذکور را چنین تعريف ارتباط حوزه »نقل -عقل«رسد که در قالب پايه اين تعاريف، مؤلف به آنجا مي
  كند: 

اي در آنجا که عقل، در بارة عدم امکان رجوع به شرع، برھان يقیني نداشته باشد، شخص متعبد چاره«
  ). ١٠٩(ص» شودجز رجوع به نصوص ديني ندارد. اعتبار فقه سیاسي از ھمین جا واضح مي

  ر چارچوبي مشابه رابطة عقل و نقل تعريف كرد. توان دـ رابطة فلسفة سیاسي و فقه سیاسي را مي



  
ـ ھم فلسفة سیاسي و ھم فقه سیاسي در بردارندة احکام ھنجاري براي سامان دادن به جامعه 

  ھستند. 
سازي، يقینیات و کشف حسن اند از: بسترـ وجوه تقدم اعتبار فلسفة سیاسي به فقه سیاسي عبارت

  و قبح. 
  سیاسي به فلسفة سیاسي به وجود نصوص زياد در اين حوزه است. ـ وجه مھم تقدم اعتبار فقه 

شده از اين دو حوزه، چنانچه دلیل فلسفي، قطعي يا معتبر ـ در صورت بروز تعارض بین نتايج حاصل
  ). ١١٠باشد، در استنباط از فقه سیاسي بايد تجديد نظر كرد (ص

كند و مؤلف براي رسیدن به بررسي مي را» قدرت و توزيع آن«فصل دوم کتاب مباحث نظري پیرامون 
)، عمدة مباحث ١٧٢(ص » توانايي تحمیل ارادة يک نفر بر [نفر] ديگر«يعني  اي از قدرت،تعريف ساده

را طرح و براي » توزيع قدرت«كند. پس از آن نیز مفھوم مفھوم نظري پیرامون قدرت را طرح و بررسي مي
انتخاب «؛ »گیريرأي«؛ »گراييقانون«دھد: رائه ميآمیز آن ھشت شاخص ذيل اغیراقتدر شکل

و سرانجام » پذيريمحاسبه«؛ »قوت جامعة مدني«؛ »آزادي«؛ »استقالل قواي اصلي«؛ »زمامداران
  ». مندي ھیئت حاکمهنبود فره«

آورد؛ چرا که مؤلف در آنھا فرضیة اصلي خود را فصول سوم و چھارم را بايد فصول اصلي کتاب به شمار 
كند. فصل سوم به بررسي فلسفة سیاسي شیعه ر حوزة فلسفه و فقه سیاسي شیعه بررسي ميد

اختصاص دارد که مطابق تفسیر مؤلف با دو شاخص اصلي قابل شناسايي است: اول، فلسفة 
) و دوم، فلسفة ١٧٦سیاسي فارابي به عنوان مؤسس فلسفة سیاسي اسالمي و شیعي (ص

). بر اين اساس ١٧٦از فالسفه سیاسي کالسیک شیعه) (صسیاسي مالصدرا (به عنوان يکي 
جماعت،  نخست، به بررسي فلسفة سیاسي فارابي (با پرداختن به مفاھیمي چون امام، رئیس،

گمارد. در اين ساختار، اطاعت، سعادت، عقل، آزادي، سلسله مراتب عقول و واسطة فیض) ھمت مي
رسد و چنین نتیجه اسط ھمة مفاھیم مذکور، ميمؤلف به محوريت مفھوم قدرت به عنوان حلقة و

). مورد مطالعاتي ٢٢٦تابد (صنميگیرد که فلسفة سیاسي فارابي توزيع غیراقتدارآمیز قدرت را برمي
دوم (فلسفة سیاسي مالصدرا) نیز گرچه تفاوتھايي با فلسفة سیاسي فارابي دارد، که آن را به کالم 

  اي مشابه به دنبال دارد. یجهكند، در نھايت، نتسیاسي نزديک مي
فلسفة «به عنوان الگوي » مھدي حائري يزدي«در ادامه اين فصل مؤلف با بررسي فلسفة سیاسي 

رسد و آن ھم اي مشابه الگوي اھل سنت ميو تحلیل نظرية وکالت، به نتیجه» سیاسي معاصر شیعه
  ). ٢٣٢ت، بسیار زياد است. (صاينکه تحمل اين نظريه در قبال الگوي توزيع غیراقتدارآمیز قدر

شدة محسن کديور فصل چھارم با عنوان توزيع قدرت در فقة سیاسي شیعه بر اساس الگوي طراحي
گانة حاکمیت در فقه شیعه (به روايت کديور) نسبت قرار دارد. بدين صورت که مؤلف با پذيرش نظريات نه

، ھمت گمارده است. نتیجه اين بررسي نیز به سنجش آنھا در قبال الگوي توزيع غیراقتدارآمیز قدرت
مردمي از حیث ھمراھي آنھا با شاخصھاي  -ھاي الھيبیني كرد، تأيید نظريهتوان پیشچنان که مي

  ).٣٧٢گانة پیشنھادي مؤلف در مقام توزيع غیراقتدارآمیز قدرت است (صھشت
  
  . نقد اثر٢

توان طیف متنوعي از ي در تھیة اثر حاضر، ميتحلیل - با توجه به استفادة مؤلف از دو رويکرد توصیفي
نکات انتقادي را به ويژه با نگاه به بخش تحلیلي اثر بیان داشت. با اين حال، نظر به حجم باالي مباحث 

  اي از انتقادات عمده در اين سطح نیز بیان شود. توصیفي، سعي خواھد شد پاره
  
  » توزيع قدرت«. مصادره به مطلوب مفھوم ١-٢
استفاده كرده است و در فصل مباحث نظري نیز حجم زيادي » توزيع قدرت«ه مؤلف در عنوان اثر از گرچ 

از کتاب را به تحلیل اين مفھوم اختصاص داده است، از رويکرد تحلیلي مؤلف و نتايجي که ايشان در 
مھار «به توان چنین استنتاج كرد که دغدغة مؤلف بیشتر معطوف فصول سوم و چھارم گرفته است، مي

مھار «آن را به » توزيع قدرت«به ھمین دلیل است که در مقام تعريف ». توزيع قدرت«است تا » قدرت
اي التزامي وجود رابطه» مھار قدرت«و » توزيع قدرت«كند. اين در حالي است که بین تحديد مي »قدرت

آن است؛ حال اين عدم تمرکز » تمرکز«جلوگیري از » توزيع قدرت«ندارد؛ به عبارت ديگر، مسئلة اصلي 
-٨٣.pp ,١٩٨٧ ,Coxقدرت منجر شود که اين موضوع ديگري است .(» عدم مھار«يا » مھار«تواند به مي
گرفت كه اين گونه موضوع ) بر اين اساس، بھتر بود که موضوع اصلي، محور پژوھش قرار مي٩٢

د مفھومي (با عنوان توزيع ، که به استقالل قابل بررسي است، تحدي»توزيع قدرت«موسعي چون 
شد. آفت ديگر اين روش آن است که مؤلف به صورت خواسته يا ناخواسته غیراقتدارآمیز قدرت) نمي

اين » غیراقتدرآمیز«شده است و اضافه كردن وصف » توزيع قدرت«بنديھاي لیبرالیستي از اسیر دسته
رپذيري مشھود است که در بندھاي آتي دھد. از حیث تحلیلي نیز اين تأثیموضوع را آشکارا نشان مي

  بدان اشاره خواھد شد. 
  
  .انحصار مفھومي ٢-٢

آمده بین متون عملگرچه مؤلف در مقام تحلیل ديدگاه خويش در بارة اسالم، ضرورت توجه به تفکیک به
شناختي در مقام نقد و بررسي اولیه و برداشتھاي بعدي را به دفعات بیان كرده است، از حیث روش



، خود بر اين اصل وفادار نمانده است، بدين صورت که »توزيع قدرت در انديشة سیاسي شیعه«مسئلة 
و » عقل«، »سنت«، »قرآن«(به عنوان يک مکتب مبتني بر چھار رکن اصیل » شیعه«مرز میان 

(يعني فالسفه، فقھا و يا متکلماني که نسبت به ارائة ديدگاھھاي خويش از » شیعیان«و ») اجماع«
فلسفة «اند) را ناديده گرفته است. نتیجة اتخاذ اين روش، انحصار مفھوم منابع مرجع استنباط كرده

به آراي فارابي، مالصدرا و مھدي حائري يزدي است که ھم از حیث مصداقي و ھم از » سیاسي شیعه
آمده، فارغ از صحت عملحیث محتوايي نسبت مقبولي با ھم ندارد. نکتة ديگر آنکه نتیجة بررسیھاي به

تسري يافته و مؤلف ادعاي تحلیل » تشیع«يا سقم آنھا در حد فارابي، مالصدرا وحائري يزدي، به 
شناختي و نه از حیث محتوايي انديشه سیاسي شیعه را كرده است. اين رويکرد، نه از حیث روش

د نیز بايد پیشنھاد كنیم که آيد. در اين بنداراي اعتبار است و جزو نقايص جدي اثر حاضر به شمار مي
فلسفة «، از عنوان »فلسفة سیاسي شیعه«بھتر بود كه مؤلف به جاي استفاده از عنوان کالن 

كم جست كه توقع خواننده با محتواي مطلب دستبھره مي» سیاسي فارابي، مالصدرا و حائري يزدي
  داشت. ھمخواني مي

  
  . مفروض ضعیف٣-٢

و انتشار آنھا به  ١٣٧٠سن کديور در بارة فقه سیاسي شیعه در سال پیرو طرح ديدگاھھاي آقاي مح
ھاي نظريه«که در نھايت به صورت کتابي مستقل با عنوان  ١٣٧٦تا  ١٣٧٣صورت مقاله طي سالھاي 

)، طیف متنوعي از ديدگاھھاي انتقادي نسبت به ١٣٧٦منتشر شد (کديور، » دولت در فقه شیعه
  نمايد:گرديد که از اين میان سه نکتة در خور توجه بیشتر مي آمده عرضهعملبندي بهتفسیم

شود، شرايط متعددي را الزم است كه تحصیل » نظريه«تبديل به » نظر«نخست، بیشتر براي اينکه يک 
كند؛ از جملة آنھا رسیدن به نوعي اجماع در میان حوزة نخبگان است و اينکه طرفداراني براي خود 

لقب گرفته است، در » نظريه«)، حال آنکه بسیاري از آنچه ٥-٤، صص١٣٨١کي، داشته باشد (بھزاد ارم
اند؛ به ھستند که توسط فرد يا افراد اندکي در تاريخ انديشه فقھاي شیعه مطرح شده» نظر«حد يک 

  عبارت ديگر، مرز میان نظر و نظريه رعايت نشده است.
، ١٣٨٢زاده داوري، ريح و تبیین شوند (تقيدوم، نظريات بايد مستند به طراحان اصلي آن تعريف، تش

)، حال آنکه در بسیاري از موارد (به ويژه نظرية واليت مطلقة فقیه) صاحب کتاب به جاي ارجاع ٣٨٥ص
اند، ارجاع داده است، گراني که شارح اين نظريهبه نظريات امام خمیني(ره) به طیف متنوعي از انديشه

شده بپردازيم، مدعاي انتقادي آن است که اصوًال م شرحھاي ارائهبدون اينکه بخواھیم به صحت و سق
اين روش را به » ھاي دولت در فقه شیعهنظريه«چنین روشي صحیح نیست، حال آنکه صاحب کتاب 

  اند. دفعات به کار برده
ت شوند، به عبارت ديگر، نظرياھاي اعالمي درک و فھم نميسوم، معناي نظريات صرفًا در قالب گزاره

-٦، صص١٣٦٩وند ھستند؛ لذا درک واقعي آنھا از طريق مراجعه به قول و فعل میسر است (ھیوز، زمینه
ھاي مذکور، اين اصل مراعات نشده است و صرف کالم )، اين در حالي است که در طراحي نظريه١١

  شفاھي، به ويژه در تحلیل نظرية واليت مطلقة فقیه امام (ره)، بسنده شده است. 
و در نتیجه، ُسستي » توزيع قدرت«ات باال از آن حیث بیان شد كه مفروض مؤلف در کتاب مالحظ
گانه آن گونه که ھاي نهآمده توسط مؤلف مشخص شود؛ به عبارت ديگر، اصوًال نظريهعملگیري بهنتیجه

شده بنیاد گذاردهاند، از اعتبار پژوھشي الزم برخوردار نیستند، لذا ساختار تحلیلي آقاي کديور بیان كرده
رفت محقق خود نسبت دار باشد. با توجه به پژوھشي بودن اين اثر، توقع ميتواند معنابر آن، نیز نمي

كردند كه اعتبار اثرشان افزايش يابد. بديھي به شناسايي نظريات در فقه سیاسي شیعه اقدام مي
تواند در حد و اندازه يک اثر پژوھشي نمياست که بازگويي نظريات ساير محققان با الفاظ و تعابیر ديگر، 

شود که فصل چھارم داراي ضعف بنیادي در طراحي يک مستقل باشد. با اين توضیح، مشخص مي
که طرحي متفاوت را پیشنھاد داده  ١٣٨١بزرگي، چارچوب نظري مناسب است (براي مثال نک. جھان

ديدگاھھاي بديل که مطالعه و بررسي است، اما مورد مطالعه مؤلف قرار نگرفته است و يا ساير 
  اند). نشده

  
  ساالري . پذيرش رويکرد مردم٤-٢

ساالري، مثبت و قابل استفاده ھستند، اين بدان معنا نیست گرچه برخي از اصول و ابعاد الگوھاي مردم
 درون آن ھمت» انديشة سیاسي شیعه«تواند با مرجع گرفتن آنھا نسبت به بازخواني که محقق مي

شود که و شاخصھاي پیشنھادي ايشان مشخص مي» توزيع قدرت«گمارد. با عنايت به تعريف مؤلف از 
 -ساالر پیشنھادي لیبرالدر واقع، مؤلف تعريف مضیق از توزيع قدرت را که کامًال منطبق بر الگوي مردم

که آيا در دموکراسي است، مد نظر دارد. از اين منظر صورت ساده و شفاف سؤال مؤلف اين است 
  پذيرد؟ دموکراسي صورت مي -انديشة سیاسي شیعه مھار قدرت ھمانند الگوي پیشنھادي لیبرال

مندي از منابع و اصول متفاوت و پیشنھاد روشھاي اعمال بیعي است که اين دو مکتب به دلیل بھرهط
گیري فاسدي قدرت مختلف، در اين زمینه نیز يکسان نباشند، اما نوع طرح سؤال منجر به نتیجه

انديشة سیاسي کالسیک «شود که متأسفانه مؤلف در چندين موضع آن را آورده است و اينکه مي
به » دموکراسي -لیبرال«است! واقع امر آن است که در سؤال مذکور مرجعیت الگوي » شیعه اقتدارگرا

» ُپل بروکر«صورت پیشیني پذيرفته شده است و اين با منش و مشي علمي پژوھشگر منافات دارد. 
)Paul Brooker با توجه به ھمین نقیصه است که به ھنگام بررسي رژيمھاي سیاسي، در فصلي (



گیرد که مي كند و صراحتًا نتیجهساالر، اقدام ميمستقل نسبت به معرفي شاخص خود، يعني مردم
بندي ه آن به تقسیمتوان با وفاداري ببر ساير الگوھا ارجح است؛ لذا مي» دموکراسي -الگوي لیبرال«

  ). ٦-١.pp ,٢٠٠٠ ,Brookerساير رژيمھا پرداخت (
است، اما در مقام عمل ھمان شاخصھا در اثر حاضر از آنجا که مؤلف چنین اعتقادي را با صراحت رد كرده

تک شاخصھاي مد نظر مؤلف، از توان تکاست، نقد مذکور وارد است. بر اين اساس، مي را اظھار داشته
بیني اسالمي را بررسي كرد كه مشخص شود آيا اين شاخصھا در فضاي سیاست اسالمي ھانمنظر ج

  دار ھستند كه بتوان بر پايه آنھا ارزيابي و قضاوت كرد؟!اصوًال معنا
  
  . توزيع نامناسب مطالب٥-٢

 توان توجه كرد که در محتوايگذشته از مشکالت محتوايي پیشگفته، به وجود يک نقص ظاھري نیز مي
است؛ براي مثال، مؤلف حجم زيادي از کتاب را به » توزيع نامناسب مطالب«اثر تأثیرگذار بوده است و آن 

بررسي قدرت، مفاھیم مشابه و نظريات مربوطه اختصاص داده است؛ حال آنکه اين مباحث جنبة 
م از قدرت گیري آخر فصل مؤلف (که انتخاب يک معناي عاآموزشي دارند و حتي نسبت خاصي با نتیجه

اي است) ندارد. البته، آنچه موجب نقد است، نه حجم باالي اين مطالب، يک حجم اندک بررسي علمي
است که در خصوص محورھاي اصلي پژوھش چون مالصدرا و يا حائري يزدي صورت گرفته است؛ در 

مالصدرا و حائري،  حالي که خواننده توقع خالف اين را دارد. به ھر حال، اجمال زياد در بحث از ديدگاه
اي رھنمون شده است که از حیث اعتبار از توان تأيیدي اندکي برخوردارند. مؤلف را به نتايج کلي

اي، مباني استداللي و رويکرد تحلیلي مؤلف در اين قسمت شرح مناسب بود به جاي مباحث حاشیه
  يافت. بیشتري مي

گردد که مؤلف به بررسي موضوع در متون از ميمصداق ديگر اين نقص به صفحات پاياني فصل چھارم ب
رغم اصلي گفتمان سیاسي تشیع، يعني قرآن و سنت نبوي و علوي، پرداخته است. متأسفانه علي

شود. شود که به اجمال و در حد کلیات موضوع طرح مياھمیت و مرجعیت اين مباحث، مشاھده مي
ھر يک از اين منابع (يعني قرآن کريم، سیرة نبوي حال آنکه شايد مقتضاي موضوع کتاب حاضر آن بود که 

ھاي فارابي شدند و جانشین مباحثي چون انديشهو سیرة علوي) به فصلي مستقل تبديل مي
گران به صورت شد؛ نه اينکه ديدگاه انديشهكم ھر دو بحث به صورت کامل آورده ميشدند يا دستمي

  سیره به اجمال طرح شوند. مبسوط آورده شود و مطالعات پیرامون قرآن و 
  

  بنديجمع
توان منکر شد و ھمین موضوع ما اھمیت، جذابیت و ضرورت پژوھش در حوزه سیاست اسالمي را نمي

شود كه انتشار آثاري از قبیل اثر حاضر را اقدامي نیکو ارزيابي كنیم، اما از آنچه را بدانجا رھنمون مي
کند و متأسفانه در اثر ست که به افزايش دانش کمک مينبايد غفلت كرد، تقويت جنبة پژوھشي آنھا

  رنگ شده است. حاضر کم
نکتة ديگر داشتن نگاه اصیل بومي است که بتواند در عین التزام به خلوص دين، زمینة اصالح و تقويت 

شود که انديشه و عمل ديني را در حوزة سیاست عملي فراھم سازد. با اين توضیحات، مشخص مي
گرچه تالشي درخور براي تبیین ابعادي چند از انديشة سیاسي شیعیان در ارتباط با » رتتوزيع قد«

قدرت و مھار آن است، تا رسیدن به سطحي که بتوان آن را معّرف ديدگاه انديشة سیاسي شیعه تلقي 
  كرد، فاصلة بسیار دارد. 

لکه حتي مؤلف در اتخاد روش در اين اثر نه تنھا مراجعه به متون و الگوھاي اصلي شیعه اندک است ب
(يعني انتخاب مصاديق بارز انديشة سیاسي و تحلیل عمومي بر مبناي آنھا) ناموفق ظاھر » مصداقي«

شده است؛ به عبارت ديگر، در اين اثر شاھد طرح ديدگاه بسیاري از فالسفة شیعه در موضوع بحث 
اند که منطق گزينش و اعتبار في شدهنیستیم و به جاي آن مصاديقي به صورت انتخابي و غیرجامع معر

رسد که کتاب حاضر توانسته است طرح بحث خوبي در آنھا ھم حتي معلوم نیست. چنین بنظر مي
گويي به آن در انديشه و فقه سیاسي شیعه داشته باشد، اما از حیث زمینة مھار قدرت و ضرورت پاسخ

  رسد. لي ضروري به نظر ميمحتوا کفايت الزم وجود ندارد و انجام پژوھشھاي تکمی
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