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چکیده
حاکمیت والیت فقیه در عصر غیبت این سؤال را به دنبال میآورد که آیاا مدادوده ایتیااراال والیات فقیاه در حاد
ایتیاراال معصومین (ع) میباشد؟ یا اینکه ایتیاراال آنان کمتار و مدادودتر از ایتیااراال معصاومین (ع) اسات؟ باه
عبارال دیگر ایتیاراال والیت فقیه در دایرۀ سیاست و حاکمیت مطلق است یا مقیّد؟ در این رابطه دو دیادااه مطار
است عدهای از دانشمندان اسالمی برآنند که ولی فقیه در حوزه حاکمیت همانند معصومین (ع) بسط الید مایباشاند
ولی در مقابل عدهای دیگر برآنند که دایره حاکمیت آنان مددود است .در این نوشاتار باا تو اه باه رویفارد فق ای
علمای بر سته با تاکید بر نظریه فق ی امام یمینی (ره) ثابت شد که ایتیاراال ولی فقیه در امار حاکمیات ناه تن اا
مقید نمیباشد بلفه به میزان اقتضای تأمین مصالح مسلمان توسعه دارد؛ یعنی فقیاه حااکم ،در ادارهی اماور کشاور،
حق دیالت و تصمیم ایری دارد .در حقیقت او ،همانند یک زمامدار مبسوطالیاد ،دارای هماهی ایتیااراال حفاومتی
است .در غیر این صورال مصالح مسلمانان ایفاد نمیاردد که از اهم وظایف حاکم اسالمی اسات .بناابراین ،در ایان
رابطه هیچ فرقی بین حاکمیت معصومین (ع) با حاکمیت غیر معصومین نیست.
کلیدواژگان :ایتیاراال ،امام یمینی ،دیدااه امام ،والیت فقیه ،ولی فقیه.

سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

 استادیار گروه معارف اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهjafarzadehmazandarani@yahoo. com :
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مقدمه
والیت فقیه یعنی ،رهبری سیاسی جامعه دینی ،به وسیلۀ فقیهی عادل و باا ققا ا،
البته با لحاظ شرایط الزم رهبری در عصر غیبت.
ن پایی و کارآمد ب دن اندیشه والیت فقیه ،عدهای را بر آن داشته که از سر فساد
یا جهل و قعصب ،واکنشهایی نشان بدهند و در صدد برآیند کاه از کلاااو و آرا
نظراو فقهای اسالم پیرام ن این اندیشۀ متعالی ،برداشتهای نادرستی ارائاه بدهناد
و آرا علاای اسالم را در مقابل هم و حتای بریای از آناان را مناار ایان اندیشاه
معرفی ناایند یا با نادرست معنا کردن واژه «والیات مللقاه» اصال والیات فقیاه را
مخدوش و آن را امری استبدادی جل ه دهند ،در حالیکه والیت فقیه نه قنهاا ما رد
اجااع قابل ق جهی از فقهای متنفّذ و با شخصیت علاای معتبار با ده ،بلااه های
فقیهی نیست که به حاکایت و زعامت والیت فقها در عصر غیبت رأی نداده باشد.
بداهت والیت فقیه در عصر غیبت به گ نهای است که بسیاری از علاای به ناام
از جاله محقق کرکای (کرکای ،9041 ،ج ،9ص ،)901ماال احااد نراقای (نراقای،
 ،9731ص ،)175میرفتاح مراغی (مراغی ،بیقا ،ص ،)175صاحب جا اهر (نجفای،
 ،9199ج ،95ص )939و سایدمحاد بحرالعلا م (بحرالعلا م ،9751 ،ج ،7ص)970
دربارۀ والیت مللقه آن ادعای اجااع کردهاند.
قحقیق پیش رو قالش علای است در این زمینه کاه باا پشات انه دیادگاه فقهای
حضرو امام (ره) مبنی بر والیت مللقه فقیه و رویارد فقهی علاای به نام گذشاته
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

ص رو گرفته است ،که ققدیم میش د.
بیان مسأله
از آنجائی که بنابر اعتقاد و نظریه سیاسی شیعه ،والیت عالاان دینی به نیابات از
ائاه معص مین (ع) میباشد ،و هاان ط ری که معص مین (ع) بعاد از پیاامبر (ص)
از مرجعیت دینی بری ردار هستند و می ق انند در ام ر دیگران قصایم گیری کرده،
و درح زۀ ایتیاراو آنان قصرف ناایند؛ آیا عالاان دین نیز از هااین میازان ایتیاار
بری ردارند؟ آیا به هر میزان که مصلحت جامعۀ مسلاین اقتضا کند ،شاخ

ولای

فقیه میق اند عال کند؟ یا این که ایتیاراو ایشان ،کاتر و محادودقر از ایتیااراو
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معص مین (ع) است؟

اگر معتقد باشیم که نیابت عالاان دین در حا زههاای یاصای ،مانناد قضااوو
است و یا در محدوده هایی است که ضرورو اقتضا میکند ،در آن صا رو قائال
به نیابت محدود و یا والیت مقیده شدهایم؛ یعنی والیت عالاان را محدود و یا مقید
به ام ر یاصی کرده ایم .اما چنانچه بر این باور باشیم کاه دایارۀ ایتیاار فقیاه ،باه
اندازۀ ایتیاراو امام (ره) است و هرجاا مصالحت اقتضاا کناد ،ولای فقیاه نیاز از
ایتیاراو الزم بری ردار است ،در آن ص رو قائل به نیابت عام باا والیات مللقاه
شدهایم .پس معناای مللقاه با دن والیات ،قسااوی ایتیااراو فقیاه باا ایتیااراو
معص مین (ع) در ح زۀ حاکایت و والیت است با قأمین مصالح مسلاانان الغیر.
امام یاینی (ره) در این باره می فرماید:
«اگر فرد الیقی که دارای دویصلت «علم و عادالت» باشاد ،و باه پایاسات و
قشایل حا مت داد هاان والیتی که حضرو رس ل اکارم (ص) در امار ادارۀ
جامعه داشت دارا می باشد و مردم باید از او اطاعت کنند.
این ق هم که ایتیاراو رس ل اکرم (ص) بیشتر از حضرو امیر (ع) ،ایتیااراو
حا متی حضرو امیر (ع) بیش از فقیه است ،باطل و غلط است . . .مثالً یاای
از ام ری که فقیه متصدی والیت آن است ،اجرای حدود است آیاا در اجارای
حدود بین رس ل اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چا ن فقیاه پاایین
قر است باید کاتر «حد» بزند؟ حد زانی که  944قازیانه است اگر رسا ل اکارم
(ص) جاری کند  914قازیانه می زند و حضرو امیر الااممنین  944قازیاناه و
فقیه  14قازیانه ؟ یا این که حاکم ،متصدی ق ه اجرائیه است و باید حد یادا را
جاری کند ،چه رس ل اهلل باشد و چه حضرو امیر الاممنین (ع) یاا ناایناده و
قاضی آن حضرو در بصره و ک فه و یا فقیه عصر( » .یاینای ،9737 ،ص-04
)09

البته والیت پیاامبر (ص) و اماماان (ع) نیاز محادود باه ضا ابلی اسات ،زیارا
حاکایت آنان نایق اند در قعارض با حاکایات ارادۀ یادا باشاد و آناان در واقا

مددوده ایتیاراال
والیت فقیه با
تأکید بر دیدااه ...
( 33تا )64

مجری احاام و حدود دین هستند که از طرف یداوند قعیین شده است.
«هاۀ افراد از رس ل اکرم (ص) گرفته قا یلفای آن حضرو و سایر افراد قا أباد
قاب قان ن هستند ،هاان قان نی که از طرف یداوند قباار و قعاالی ناازل شاده و
درلسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است( » .هاان)
بنابراین محدودۀ اصلی والیت مللقه ،قان ن اسالم و أهداف دیان اسات .نبایاد
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پنداشت که ارادۀ مللقه با پذیرش احااام دیان ساازگار نیسات چا ن کاه حا زۀ
ایتیاراو حا مت دینی ،إعاال حاکایت در چارچ ب دین و قأمین مصاالح ماردم
است و از این حیث فرقی میان حاکایت معص مین (ع) ،با حاکایات والیات فقیاه
نایباشد چ ن که هردو در إعاال حاکایت مقصد واحدی را قعقیب می ناایند.
فقیه معاصر حضرو آیت اهلل ج ادی آملی در این باره میفرماید:
«ولی فقیه ،هاۀ ایتیااراو پیاامبر اکارم (ص) و اماماان (ع) در ادارۀ جامعاه را
داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر (ع) مت لی دین است و بایاد اساالم را در
هاۀ ابعاد و احاام گ ناگ ن اجتااعی اش ،اجرا نااید.
حاکم اسالمی ،باید برای اجرای قاام احاام اسالم ،حا متی قشایل دهد . . .و
برای ادارۀ جامعه و اجرای هاه جانبۀ اسالم ،باید مسئ الن نظام را قعیین کند و
مقرراو الزم برای کش ر داری را در محدودۀ ق انین ثابت اساالم وضا کناد،
فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفا جاان و ماال و نا امیس ماردم و
استقالل و آزادی جامعۀ اسالمی ،فرمان جنگ و صلح را صادر نااید.
کنترل روابط دایلی و یارجی ،اعازام مارزداران و مادافعان حاریم حا مات،
نصب ائاۀ جاعه و جااعاو ،قعیین مسئ الن اقتصادی برای دریافات زکااو و
ام ال ملی و صدها برناماۀ اجرایای و مقارراو فرهنگای ،حقا قی ،اقتصاادی،
سیاسی و نظامی ،هاگی از وظایف و مسئ لیت های مللقۀ فقیه است که بدون
چنین وظایف (ایتیاراقی) اجرای کامال و هااه جانباۀ اساالم و ادارۀ مللا ب
جامعۀ اسالمی ،به گ نه ای که م رد رضایت یداوند باشد اماان پذیر نیست» .
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

(یاینی ،9737 ،ص)101-109

امام یاینی (ره) در فراز دیگری از سخنانش در این باره می فرماید :
«حا مت که شعبه ای از والیت مللقۀ رس ل اهلل (ص) است ،یاای از احااام
اولیه اسالم است و مقدم بر قاام احاام فرعیه حتی نااز و روزه و حا اسات
حاکم می ق اند مسجد یا منزلی را که در مسیر ییابان است یراب کند و پا ل
منزل را به صاحبش رد کند ،حاکم می ق اند مساجد را در م قا لازوم قعلیال
کند و مسجدی را که ضرار باشد در ص رقی کاه رفا  ،بادون قخریاب نشا د،
یراب کند ،حا مت می ق اند که قرار دادهای شرعی را که ی د ،با مردم بسته
است ،در م قعی که آن قرار داد مخالف صالح کش ر و اسالم باشد ،یک جانبه
لغ کند و می ق اند هر امری را چاه عباادی و یاا غیار عباادی کاه جریاان آن
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مخالف صالح اسالم اسات ،از آن ،ماادامی کاه چناین اسات جلا گیری کناد.

حا مت می ق اند از ح که از فرائض مهم الهی است در م اقعی که مخاالف
مصالح کش ر اسالمی دانست ،م قتاً جلا گیری کناد( » .یاینای ،9739 ،ج ،1
ص)934

البته فرمایش امام (ره) با ق جه به روایت مقب له عار بن حنظله که یای از ادلاه
روایی در این زمینه است کامال مبرهن است؛ چا ن کاه اماام (ره) باه طا ر مللاق
میفرماید:

«فإنی قدجعلته علیکم اکمایک؛ پس هاانا من به قحقیق ،او را بار شااا حااکم قارار
دادم»( .کلینی ،9751 ،ج ،1ص)95

جعل والیت به ص رو مللق از س ی امام معص م (ع) هاان والیت مللقه فقیه
جام الشرایط است که با محدودیت بر حف صغار و مجانین و ام ال قصِر و غیب
سازگاری ندارد .چنانکه مقید کردن بیان اماام معصا م (ع) دلیال مایی اهاد و باه
صرف ادعا پذیرفته نیست ،به عبارو دیگر ،الزمه نیابت عام از س ی اماام معصا م
(ع) آن است که نائب بت اند در قاام شئ نی که منص ب عناه حاق دیالات داشاته،
دیالت داشته باشد؛ زیرا از واضحاو است که اگر ساللانی بخ اهاد باه مساافرو
برود به امت و رعیت ی د اعالم نااید که فالنی جانشین و اماین از سا ی مان در
بین رعیت من است ،احدی قردیدی به ی د راه نایدهد که مردم در ط ل سفر این
سللان باید در کارهای حا متی و مالاتی به آن شخ

مراجعه ناایند؛ و او حاق

دیالت در کارهایی که ی د سللان ،حق دیالت داشته ،را دارد.
فلذا امام یاینی بدون هی قردیدی در این زمینه میفرماید:
«والیتی که برای پیامبر اکرم (ص) و ائاه (ع) میباشاد بارای فقیاه هام ثابات
است .در این مللب هی شای نیست( » .یاینی ،9737 ،ص)931

مددوده ایتیاراال

مرح م نراقی نیز معتقد است:

والیت فقیه با

«که هر حقی در مسأله حا مت برای امام و پیامبر ثابت با ده ،بارای فقیاه نیاز

تأکید بر دیدااه ...

ثابت است مگر آنجایی که دلیلی وج د داشته باشد که در شأنی از شئ ن حاق

( 33تا )64

دیالت نداشته باشد( » .نراقی ،9731 ،ص)175

بنابراین طبق حدیث ف ق ،فقهای جام الشرایط نیز که به عنا ان نائباان عاام از
طرف معص مین (ع) ،ملرح شدهاند در قاام اما ری کاه از شائ ن مالاتای پیاامبر
(ص) و امام (ع) ب ده است ،حق دیالت دارند نه در ام ری محدود و یاص.
در مقابل قائلین به والیت مللقۀ فقیه ،گروهی معتقد به والیات مقیاده هساتند.
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صاحبان این دیدگاه معتقدند که ولی فقیه بخاطر معص م نبا دنش ناایق اناد هااه
ایتیاراو امام معص م (ع) را داشته باشد .پس والیتش محدود و مقید ی اهد ب د بر
یالف معص مین (ع) که بخاطر عصاتشان از والیت مللق بری ردار هستند.
چنانچه در بخشی از کتاب«نظریههای دولت در فقه شیعه» آمده است:
والیت فقیه هاان والیت بر ام ر حِسبیه است و افازون بار آن والیتای بارایش
نیست( .کدی ر ،9793 ،ص)77
هاانط ری که مالحظه میش د عاده دالیل آقایان بر والیت مقیده ،عدم اثبااو
والیت مللقه ولی فقیه و محدودیت ام ر حِسبیه به حف صغار و مجاانین و اما ال
قصار و غُیب ،9است .که اگر ما مرز بین والیات مللقاه معصا مین (ع) باا والیات
مللقه فقیه را مشخ

نااییم و نیز ام ر حِسبیه را فراقر از حف صغار و مجاانین و

ام ال قُصر و غُیب معنا کنیم و آن را اثباو نااییم ،استدالل قائلین والیت مقیده فرو
میریزد و در نهایت ،مدعای ما مبنی بر والیت مللقه ثابت میش د.
نقد و بررسی ادله قائلین به والیت مقیّده
هاانط ری که مالحظه شد دالیل عاده قائلین به والیت مقیده ،عادم عصاات
ولی فقیه و انحصار والیت آنان بر ام ر حسبیه ب ده است.
در پاسخ از مللب اول «غیریت والیت مللقه معص مین (ع) باا والیات مللقاه
فقیه» باید گفت یلط مفه می باین ایان دو واژه از سا ی آقایاان منجار باه چناین
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

دیدگاهی شده است و الّا اگر به درستی معنا و مفه م ایان دو واژه قبیاین و قفسایر
گردد ،طبعاً چنین یللی واق نخ اهد شد.
حقیقت آن است که والیت مللقه معص مین (ع) غیر از والیت مللقه ولی فقیاه
است زیرا ایتیاراو معص مین (ع) از جهت عصات ،امامت و نبا و از ایتیااراو
ولی جام الشرایط یارج است .محدوده والیت مللقه فقیاه قاا آنجاایی اسات کاه
ضرورو نظم جامعه اسالمی و مصلحت مسلاانان اقتضا نااید .و اگر گفته میشا د
که فقیه جام الشرایط هاه ایتیاراو پیامبر (ص) و امام را دارد ،مقص د ایتیااراو
 .9واژگان ایتص اری هستند که قُصر اشاره به کسانی است که از رشد فاری کاافی بریا ردار نیساتند و
غُیب اشاره به ام ال مجه ل الاالاین است.
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حا متی و مدیریتی است که در پی قأمین مصالح مسلاین باشد ،نه ایتیاری کاه آن
بزرگان ،به سبب عصات و مقام امامت و نب و داشتند.
امام یاینی (ره) در این باره میفرماید:
«برای فقیه عادل قااامی آنچاه را کاه بارای پیاامبر (ص) و ائااه (ع) در امار
حا مت و سیاست ثابت ب ده ،ثابت است و در این ام ر یلط بین فقیه عادل و
پیامبر (ص) و ائاه (ع) نیست .چ نکه والی و حاکم در جامعه دینی هار کاس
که باشد مجری احاام دین و اقامه کننده حادود الهای اسات و ماأم ر گارفتن
یراج و سایر ام ر مالی ،و قصرّفاو مالی در جهات قاأمین مصاالح مسالاانان
است( » .یاینی ،بیقا ،ج ،1ص)093

هاانط ری که مالحظه میش د حضرو امام (ره) در ارقباط با وظایف رهباری
سیاسی در جامعه دینی ،فرقی بین معص مین (ع) و فقیه جام الشارایط نگذاشاته و
م ض ع رهبری سیاسی را که در عهد حض ر برای معص مین (ع) ثابت ب ده ،بارای
ولی فقیه جام الشرایط در دوران غیبت نیز ثابت دانسته و مسأله «قعهد اجرایای» را
در احاام انتظامی اسالم مخص ص دوران حضا ر ندانساته بلااه پی ساته ،ثابات و
برقرار میداند.
فقیه معاصر حضرو آیت اهلل ج ادی آملی نیز در این باره میفرماید:
اوالً :محدوده والیت مللقه فقیه قا آنجاایی اسات کاه ضارورو نظام جامعاه
اسالمی اقتضا میکند و ثانیاً :به شأن نب و و امامات و عصاات پیاامبر و اماام
مشروط نباشد .فلذا آنگ نه از ایتیااراقی کاه آن بزرگاان از جهات عصاات و
امامت و نب و ی د داشتند از ایتیاراو ولی فقیه جام الشرایط یاارج اسات.
(ج ادی آملی ،9739 ،ص)114

بنابراین هاانط ر که عرض شد آنچه که آقایان را از اعتقاد باه والیات مللقاه

مددوده ایتیاراال
والیت فقیه با

فقیه در حد والیت مقیده قنزّل داده ،عدم قبیین صحیح از واژه مللقاه و یلاط باین

تأکید بر دیدااه ...

مفه م والیت مللق معص مین (ع) با والیت مللقه فقیه ب ده؛ که با ق جه به ملالب

( 33تا )64

ف ق و قبیین صحیح از والیت مللقه که به معنای ایتیاراو قاام معصا مین (ع) باه
سبب عصات و مقام نب و و امامت ،نب ده ،بلاه محدوده والیت مللقه فقیه منا ط
به ضرورو نظم جامعه دینی و اقتضای مصلحت مسلاانان ب ده است که باا وجا د
این ،چنین شبههای در کار نخ اهد ب د.
اما در پاسخ از مللب دوم باید گفت محدود کردن ایتیاراو ولی فقیه باه اما ر
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حِسبیه انحصاری ا حف صغار و مجانین و ام ال قُصر و غُیب ا چنانچه بعضیهاا
پنداشتهاند (کدی ر ،9793 ،ص )77در این ص رو قالیف عقالی جامعه دینی چاه
ی اهد شد؟ آیا میش د پذیرفت که شارع مقدس قالیف عدهای از جامعه دینای را
مشخ

کرده و قالیف عدهای دیگر از جامعه دینی را بدون پاساخ گذاشاته؟ و آن

وقت بگ ییم که این دین یک دین کامل و جام است!! (مائده)7 ،

9

اگر چنین باشد جامعیت و کاال دین زیر سمال ی اهد رفت .چ نکاه چگ ناه
دین کامل ی اهد ب د در ص رقی که طبق عقیده آقایان در طبیعیقارین نیااز جامعاه
که حا مت و حاکایت باشد ،دین اظهار نظری نارده و قالیف اکثریات جامعاه را
رها کرده باشد!! که در این ص رو ،قأییدی است بر هرج و مرج! که قلعااً سااحت
مقدس دین از آن مبرّا است.
ضان این که با ق جه به دیدگاهی که ام ر حسبیه را منحصر در ام ر ف ق الذکر
(صغار و مجانین و ام ال قصر و غیب) نایدانند بلااه دربرگیرناده قااامی احااام
انتظامی و اجرایی اسالم میدانند ،مسأله م رد نظر روشنقر ی اهد شد.
آیت اهلل معرفت در این باره میفرماید:
قصدی ام ر حسابیه مانناد ایجااد نظام و حفاظات از مصاالح هاگاانی ،از
ضروریاقی است که شرع مقدس ،إهاال درباره آن را اجازه نایدهد و قادر
متیقن و حداقل وظیفاه فقهاای شایساته اسات کاه آن را عهادهدار شا ند.
(معرفت ،9733 ،ص)50
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

ایشان در ادامه مین یسد:
ام ر حسبیه ،در م ردی گفته میش د که به پا داشتن آن واجب شرعی اسات و
رها سایتن و قعلیل آن از نظر شرع ،جایز نباشد . . .بریی اما ر حسابیه را در
هاین محدوده «ام ال قصر و غیب» پنداشتهاند در ص رقی که فقهای بازر

از

قبیل صااحب جا اهر و اماام راحال و آیات اهلل یا یی و غیارهم (قادس اهلل
أسرارهم) گستره آن را درباره قاامی احاام انتظامی اسالم دانستهاند( .هاان)

البته این معنا از واژه حسبیه با ق جه به معناای اصالالحی آن ا هار کااری کاه
متعلق به امر دین یا دنیای مردم و انجام آن گریزناپذیر باشد را شامل مایشا د کاه
« .9الکوم أمالت لم دینم و أمت علکم نعاتی و رضکت لم االسالم دینک»
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شارع مقدس در هی شرایلی راضی به قر

و اهاال آنها نیسات (نراقای،9731 ،

ص 9)951ا به دست میآید که قأمین نظم و امنیت و حفاظت از مصالح مسالاانان
از ام ری نیست که شارع مقدس نسبت به آن بایقفااوو باشاد بلااه بارعاس از
ام ری هستند که شارع مقدس نسبت به قأمین آنها ف ق العاده حساس میباشد.
حضرو امام (ره) هم در این باره میفرماید:
هاه احاام انتظامی اساالم در زمیناه نظاام ماالی ،سیاسای ،حقا قی و کیفاری
همچنان ادامه دارد و مخص ص اصل حض ر نب ده است .هاین امار ،ضارورو
حا مت رهبری امت را از نگااه شارع ایجااب مایکناد کاه فارد شایساتهای،
مسئ لیت قأمین مصالح امت و قضاین اجرای عدالت را برعهده گیارد و گرناه،
قنها پیشنهاد احاام انتظامی و به إهاال گذاردن جنباه مسائ لیت اجرایای مایاۀ
هرج و مرج و ایتالل در نظام ی اهد ب د ،با آنکه میدانیم که «حف نظاام» از
واجباو ممکّد است و ایتالل در اما ر مسالاانان از مبغ ضااو شارع مقادس
است .بنابراین هدف شارع جز باا قعیاین والای و حااکم اساالمی و مشاخ
سایتن شرایط و صالحیتهای الزم در اولیای اما ر ،قابال قاأمین نیسات .باه
عالوه حفاظت از مرزهای اسالمی و جل گیری از اشغالگران یارجی با حاام
عقل و شرع ،واجب است و اینها جز با قشایل حا مت نیرومند امااانپاذیر
نیست .بسیار روشن است که اینگ نه مسائل سیاسی ،اجتاااعی از اما ر ما رد
نیاز مبرم جامعه اسالمی ب ده و مهال گزاردن آن از س ی شارع حایم ،معقا ل
نیست .بنابراین هر دلیلی که بر ضرورو مقام امامت و والیت برای معص م (ع)
اقامه گردید ،هاان دلیل بر ضرورو امتداد مقاام والیات در دوران غیبات نیاز
داللت دارد( .یاینی ،بیقا ،ج ،1ص)059

ایشان همچنین در فرازی از کتاب حا مت اسالمی در این باره مین یسد:
حف حا مت اسالمی از اهم واجباو الهای اسات .از ایان رو اگار مصالحت
حا مت اسالمی اقتضا کرد ،فقیه عادل میق اند حتی باریالف احااام الزامای

مددوده ایتیاراال
والیت فقیه با
تأکید بر دیدااه ...
( 33تا )64

شرع (واجباو و محرّماو) حام صادر کند و در م ارد قزاحم مصلحت حفا
نظام با مالکاو و مصالح هر حام شرعی ،ها اره مصلحت حف نظام ،اهام و
مقدم است( .یاینی ،9737 ،ص)191
مفر منه.
 .9احلسبه :إ ّن مل فعل یتعلق أبمور العبکد فی دینه أو دنککه و الب ّد من اتککنه به و ال ّ
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فلذا روشن گردید که با ق جه به معنای اصلالحی حسبیه ،نه قنها والیت مللقه
فقیه یدشه دار نشده بلاه صراحت آن مضااعف گردیاده اسات و انگااره محادود
کردن وظایف ولی فقیه در ام ال قصار و غیاب انگاارهای بادون دلیلای اسات کاه
مسا ع نیست.
بنابراین والیت مللقۀ فقیه قعبیر دیگری از استارار ایتیاراو اماام معصا م (ع)
در ح زۀ حا مت و قأمین مصالح مسلاین در جامعه دینی است.
والیت مطلقه فقیه و ادعای اجماع فقهاء
والیت مللقه فقیه ،قدمتی دیرینه دارد و در بین علاای گذشته نظریهای مشاه ر
قلقی میشده است که حتی عدهای بر آن ادعای اجااع و اقفاق کردهاند.
محقق کرکی در این باره میگ ید:
«فقهای شیعه بر این مللب اقفاق دارند که فقیه عادل صاحب صالحیت فت ا که
اصلالحاً مجتهد نامیده می ش د از جانب امامان در زمان غیبت درهاۀ اما ری
که نیابت بردار است نایب امام است( » .کرکی ،9041 ،ج ،9ص)901

ایشان در ق جیه سخنش می ن یسد:
«مبنای این نظریه ،مقب له عاربن حنظله اسات و مقصا د ازآن ،ایان اسات کاه
فقیهی که دارای صالحیت باشد ،از س ی امامان منص ب شده است . . .زیرا باا
جالۀ « فانی قد جعلته علیام حاکااً» فقیه را به ط ر عاام نیابات داده اسات» .
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

(هاان ،ص)907

مال احاد نراقی نیز در این باره معتقاد اسات کاه فقهاا دارای منصاب والیات
مللقه می باشند و این مللب را از ما ارد اجاااعی و اقفااقی مای شااارد و حتای
مدعی است که از نظر فقهای شیعه ،این امر از مسلااو است هر آنچه پیاامبر (ص)
و امام که حاکاان بر امت و دژهای محام و است ار اسالمند ،در آن والیات دارناد،
فقیه نیز درآن والیت دارد . . .دلیل بر این مللب غیر از روایاو ،اقفاق میان فقیهاان
است( .نراقی ،9731 ،ص)175
میر فتاح مراغی نیز در کتاب ارزشاند «عناوین» ،والیت مللقۀ فقیه را از مساائل
م رد اقفاق علاای شیعه دانسته است( .مراغی ،بیقا ،ص )175
شیخ محاد حسن نجفی در کتاب ارزشاند ج اهر الاالم می ن یسد:
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«ظاهر کلااو فقها در اب اب مختلف فقهی ،آن اسات کاه فقیاه دارای عاا م

والیت است؛ بلاه این مللب ،از مسلااو و ضروریاو است( » .نجفی،9199 ،
ج  ،95ص )939

سید محاد بحرالعل م در این باره می ن یسد:
«بررسی فت اهای فقها نشان می دهد که آنان مسئله وج ب رج ع باه فقیاه را
اقفاقی می دانند . . .و به ضرورو عقلی و نقلی عا م والیات را پذیرفتاه اناد؛
بلاه درم ارد بسیاری نقل اجاااع کارده اناد( » .بحار العلا م ،9751 ،ج ،7ص
)970

مرح م شیخ مفید نیز دربارۀ والیت مللقه فقیه مین یسد:
هرگاه سللان عاادل (اماام معصا م (ع)) بارای رسایدگی باه اما ر سیاسای و
اجتااعی مردم حض ر نداشته باشد ،اداره این ام ر بر عهده فقهای امامی ،عاادل
و صاحب نظر و دارای یرد و دانش ،ی اهد ب د .و فقها  ،آن چاه را کاه یاک
سللان مبس ط الید بر عهده دارد باید بر عهده بگیرند( .مفید ،9097 ،ص)531

شیخ انصاری نیز در این باره میفرماید:
حام فقیه جام الشرایط در هاه ام ر احاام شرعی و م ض عاو آن حجت و
نافذ است زیرا مقص د از لف حاکم که در روایاو آمده (فإنی قد جعلته علیام
حاکااً) ،نف ذ حام او در قااامی شائ ن و زمیناههاسات و مخصا ص مساائل
قضایی نیست و این هاانند آن است که سللان وقت کسی را به عنا ان حااکم
معین کند که مستفاد از آن قسالط او بار قااامی آنچاه کاه مربا ط باه شائ ن
حا مت اسات[مایباشاد] چاه جزئای باشاد و چاه کلای( .انصااری،9091 ،
ص09ا)01

مرح م نایینی هم دربارۀ والیت مللقه فقیه می فرماید:
«فقیه در هاۀ ام ری که وظیفه قاضی و وظیفه والیاان و نیاز ما ارد ماردد باین

مددوده ایتیاراال

وظیفه قاضی و وظیفه والی است حق دیالت و قصارف دارد .فقیاه مای ق اناد

والیت فقیه با

یراج و مالیاو را جا آوری کند و نیز یاس و زکااو را از ماردم بگیارد و

تأکید بر دیدااه ...
( 33تا )64

امام جاعه نصب کند .در آن ص رو ،بار هااه واجاب اسات در ناااز جاعاه
شرکت کنند( » .نائینی ،9097 ،ج  ،1ص )771

فقیه معاصر حضرو آیت اهلل ی یی از باب اما ر حسابیه در ارقبااط باا جهااد
ابتدایی ،آن را از وظایف فقیه جام الشرایط دانسته و میفرماید:
چارهای جز قعین آن در فقیه جام الشرایط نیست زیرا فقیاه متصادی اجارای
این امر مهم از باب ام ر حسبیه است( .ی یی ،9011 ،ج ،9ص)5
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ضان اینکه این نیابت و جانشینی عام یا والیت مللقه صرفاً عن انی حقا قی و
اعتباری است و هرگز به معنای آن نیست که شخ

فقیه در اوصااف و شخصایت

علای و ایالقی ،دارای هاان کااالو معص مین (ع) است زیرا کااالو معصا مین
(ع) به دلیل صالحیت هایی که در شاخ

او ا ناه جایگااهش ا واجاد اسات ،از

ام ری نیست که با جعل و اعتبار به دیگران منتقل ش د.
وقتی می گ ییم والیتی را که رس ل اکرم (ص) داشتند بعد از غیبت ،فقیه عاادل
دارد ،برای هی کس این ق هم نباید پیدا ش د کاه مقاام فقهاا هااان مقاام ائااه و
رس ل اکرم (ص) است؛ زیرا این جا صحبت از مقام نیست ،بلاه صحبت از وظیفه
است .والیت یعنی حا مت و ادارۀ کش ر و اجرای ق انین شارع( .یاینای،9737 ،
ص )04قا جایی که حضرو امام (ره) در کتاب حا مت اسالمی ،والیت ولی فقیاه
را والیت رس ل اهلل دانسته و آن را از مسائل ضروری و بدیهی قلقای کارده اسات.
(یاینی ،9737 ،ص931و)57
نتیجه
با ق جه به روایات مقب لاه عااربن حنظلاه و اظهااراو صاریح فقهاای امامیاه
بخص ص نظریه فقهی حضرو امام (ره) مبنی بر حاکایت فقیه جاام الشارایط در
عصر غیبت به نیابت از معص مین (ع) و هاسانی وظایف در امر زعامت و رهباری
جامعه با رویارد قأمین مصالح مسلاانان ،باه نظار مایرساد کاه اذعاان باه چناین
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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حاکایتی دور از واق نخ اهد ب د ،یعنی فقیه حااکم ،در ادارهی اما ر کشا ر ،حاق
دیالت و قصایم گیری دارد .در حقیقت او ،هاانند یک زمامدار مبس طالیاد ،دارای
هاهی ایتیاراو حاا متی اسات .در غیار ایان صا رو مصاالح مسالاانان ایفااد
نایگردد که از اهم وظایف حاکم اسالمی است.

منابع


آل بحر العل م ،سید محاد 9751 ،ها .ش ،بلغۀ الفقیه ،چاپ چهارم ،منشا راو
ماتبۀ الصادق ،قهران.



انصاری ،مرقضی9091 ،هاا .ق ،کتاب

القاابو ا الاااب ا  ،کنگاره جهاانی

بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،قم.


ج ادی آملی ،عبداهلل9739 ،ها ش ،االیت فقیه ،والیت فقاهت و عدالت ،اسرا،
قم.



حرعاملی ،محادبن الحسن9049 ،هاا .ق ،اسبیل الایعه ،چااپ پانجم ،ماتباۀ
االسالمیه ،قهران.



ی یی ،اب القاسم9011 ،هاا .ق ،منابج الصابلیی  ،ممسساۀ احیاا آثاار االماام
الخ یی ،قم.



کدی ر ،محسن ،9793 ،نظریههبی الت ر فقه شیعه ،نشر نی ،قهران.



کرکی (محقق ثانی) ،علی بن حسین 9041 ،هاا .ق ،رسبئل المیقا الررکا ،
چاپ اول ،کتابخانه آیۀ اهلل مرعشی نجفی و دفتر نشر اسالمی ،قم.



کلینی ،محاد بن یعق ب9751 ،ها .ش ،الربف  ،چاپ دوم ،اسالمیه ،قهران.



مراغی ،میر عبد الفتاح ،بی قا ،عنبای  ،بی جا.



معرفت ،محاد هادی9733 ،ها .ش ،االیت فقیه ،ممسساه فرهنگای انتشااراقی
التاهید.





مفید ،محاد بن نعاان9097 ،ها .ق ،المقنعه ،چاپ اول ،کنگاره جهاانی هازاره

مددوده ایتیاراال

شیخ مفید ،قم.

والیت فقیه با

م س ی یاینی ،روح اهلل9737 ،ها .ش ،االیت فقیه ،ممسسه قنظیم و نشر آثاار

تأکید بر دیدااه ...
( 33تا )64

امام یاینی ،قم.


م س ی یاینی ،روح اهلل 9739 ،ها .ش ،صییفه نور ،ممسسه قنظیم و نشر آثار
امام یاینی ،قهران.



م س ی یاینی ،روح اهلل ،بی قا ،کتب
یاینی ،قهران.

البیع ،ممسسه قنظایم و نشار آثاار اماام
33



نائینی ،محاد حسین9097 ،ها .ق ،المربسا

ا البیاع ،چااپ اول ،انتشااراو

اسالمی وابسته به جامعه مدرسین ح زه علایه قم.


نجفی ،محاد حسن 9199 ،م ،جواهر الرالم ،دار احیا التراث العربی ،بیروو.



نراقی ،احاد بن محاد9731 ،ها .ش ،عوائد االیبم ،چاپ اول ،ماتاب اععاالم
االسالمی ،قم.
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