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والیت فقیه و جایگاه آن در حکومت اسلالمی با تکیه بر براهین عقلی و نقلی

محمد حسین بیات1 

چکــیده
ماهیت والیت فقیه و جایگاه آن در تشکیل و استمرار حکومت اسالمی، در این جستار مورد 
تحقیق و واکاوی قرار گرفته است. نویسنده با استناد به نصوص و ظهورات آیات و روایات و با 
تکیه بر براهین عقلی،  نقش محوری والیت فقیه را در تشکیل حکومت اسالمی و اجرای مستمر 
قوانین الهی در زمان غیبت کبرای امام عصر)عج(، به اثبات رسانیده است. کوتاه سخن آنکه بعثت 
تا  السالم  علیهم  اسالمی و وجود حضرات معصومان  اکرم)ص(، عّلت محدثۀ حکومت  پیامبر 
شهادت امام عسکری)ع(، عّلت مبقیۀ اسالم و حکومت اسالمی می باشد؛ در زمان غیبت امام )ع( 
این وظیفۀ خطیر به عهدۀ فقیهان واجد الشرایط، محّول گردیده است؛ بنابراین والیت و حکومت 

فقیه، تنها راهی است که از تعطیلی احکام اسالمی جلوگیری می نماید.

کلیدواژه ها: والیت، ولّی، مولی، فقه، فقیه، حکومت اسالمی.

1( دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( . 
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بی شک، قرآن کریم کتاب مقدس مسلمانان جهان است؛ زیرا آیات آن قطعی الصدور می باشد. 
طبق نصوص و ظهورات برخی از آیات قرآن مجید، حکومت و والیت در مرحله ای، ویژۀ  
خداوند متعال است و کسی را حق حکومت نیست؛ چون بهره ای از والیت ندارند. مثل آیات: 
إن الُحکُم ااِّل هلل )یوسف /67(؛ الوالیۀ هلل الحّق )الکهف /44(؛ مَا لَُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َولٍِیّ َو اَل ُیشِرک فی 

ُحکِمِه احداً )الکهف / 26( و ...؛ لیکن درمرحله ای دیگر در مقام اثبات حکومت به دو قسم الهی 

و غیرالهی منقسم می شود و هر یک از آنها ویژگی و آثار مربوط به خود دارند. مشخّصۀ حکومت 
الهی آن است که حاکم فقط خداوند است و حکومت پیامبر و امام معصوم در طول حکومت 
خداوند می باشد. در این نوع حکومت، قانون گذار فقط خداوند است و پیامبر اکرم و جانشینان به 

حق وی، تنها مجریان قانونند. در زمان غیبت معصوم )ع(، ولّی فقیه مجری همین قوانین می باشد.
اّما ویژگی حکومت غیر الهی آن است که طواغیت و شیاطین در رأس حکومت قرار دارند و 
قوانین این نوع حکومت به دست انسان ها تدوین گردیده است. آیات بسیاری در قرآن مجید 
َل الِکتاَب َو ُهَو َیَتَولَّی  بدان مطلب تصریح دارد که برخی از آنها به قرار زیر است: ِإَنَّ ولّیَی اهللُ الّذی نََزّ
الّصالحین؛ ولّی من فقط خداوند و تنها او متولّی امر صالحان است )االعراف/ 196(؛ ِإنّما َولیُّکُم 

كوة َو ُهم راِكُعوَن: ولّی شما-صالحان- فقط  یَن ُیقیموَن الصلوَة َوُیؤُتون الزَّ اهلل و َرُسولُُه و الّذین آمنوا الَذّ

یاطیَن  خدا و رسول او و آن کسی که در حال رکوع زکات داد )المائدۀ / 55(؛ إنّا َجَعلَنا الشَّ
اَولیاَء لِّلذیَن ال ُیؤمنوَن؛ همانا ما شیاطین را متولّی امر مردم بی ایمان قرار دادیم )االعراف/55( وآیۀ:  
ُلماِت ِالَی الّنور و الّذیَن َكَفروا اَولیاُؤُهُم الّطاغوُت ُیخِرُجونَُهم ِمَن الُنّوِر  اهلَلُ َولُیُّ الَّذیَن آمنوا ُیخِرُجُهم ِمَن الظُّ

ُلماِت؛ فقط خداوند متولّی امور مؤمنان است و آنان را از تاریکی های مرگ بار به  ِالَی الظُّ

روشنایی حیات بخش بیرون آورد؛ لیکن متولّیان امور کافران، طاغوت است که ایشان را 
از نور به تاریکی ها کشانند )البقره / 257( و ... در آیات فوق و مانند آنها به آثار حکومت 
الهی و طاغوتی اشارت فرمود و گفته است و که آثار حکومت الهی، مایه استکمال آدمیان 
است که تکامل انسان ها در آن حاصل آید ولی آثار حکومت طاغوت نگون بختی بشر است 
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که آدمیان را از نور به قعر جهنّم بدبختی کشاند. فی الجمله، این جستار در چهار بند زیر به 
رشته تحریر کشیده آمده است:

الف: ماهیت والیت فقیه؛
ب: اثبات والیت فقیه با تکیه بر براهین عقلی و نقلی؛

ج: جایگاه والیت فقیه در حکومت اسالمی؛
د: نتیجه گیری.

مفهوم شناسی:

والیت

راغب اصفهانی در معنای فقه می نویسد: الِوالیۀ الّنصرة و الَوالیۀ تولّی االمر؛ والیت به کسر واو به معنی 

یاری گری و با فتح واو به معنی حاکمیّت و متولّی مردم بوده است )همان: ذیل والیت(؛ سپس می نویسد: 

َوالء و توالی؛ یعنی دو چیز چنان به یکدیگر نزدیک باشند که غیری در میانشان فاصله نباشد. ولّی و َمولی 

نیز به یک معنی هستند )یعنی هم به معنی متولّی امر هم به معنی دوست بسیار نزدیک(؛ خداوند هم 
ولّی مؤمنان هم موالی آنان است، قال اهلل تعالی: اهللُ َولیُّ الّذین آمنوا )البقرة / 257(؛ ذلَِک باّن اهللَ َمولَی الَّذیَن آَمنوا 
)محمد /11(. گاه نیز کلمۀ »والی« به معنی »ولّی« آمده است؛ مثل ما لهم من دونه من واٍل؛ جز خداوند 

مرایشان را والی در کار نیست )الرعد /11(.قرشی در قاموس قرآن می نویسد: »َولْی بر وزن َفْلس به 
معنی نزدیکی و قرب است، تولّی به معنی سرپرستی و دوست اخذ نمودن است؛ ولّی: سرپرست 
و اداره کنندۀ امر دیگران و نیز به معنی دوست بسیار نزدیک است؛ به قول طبری: ولّی از َولْی یعنی 
کسی که به خاطر نزدیکی به شخص جهت تدبیر امور وی سزاوارتر از دیگران است. مولی: به کسی 
گویند که به امور بنده سرپرستی و مباشرت دارد، البتّه به خود بنده نیز، مولی اطالق می شود و گاهی 
نیز مولی به معنی وارث است که در آیۀ :َولُِکلٍّ َجعلنا َموالَِی ِمّما َتَرَک الوالِداِن َو األَقربون )النساء /33( بدین 
معنی است؛ اولی نیز از ماّدۀ َولْی به معنی نزدیک تر و سزاوار تر به تصرف است که در آیۀ النَّبیُّ اَولی 
بِالُمؤِمنیَن ِمن اَنُفِسِهم )االحزاب/6( در همین معنی آمده است؛ چون پیامبر اکرم )ص( نسبت به جان و 

مال مؤمنان بیش از خودشان حق تصرف دارد« )همان:  ذیل قرآن(.
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فقیه

ریَعۀ، یقال: َفُقه الرجل اذا صار فقیًها و َفِقه یعنی  راغب در معنای فقه می نویسد: الِفقُه ُهَو الِعلُم بِاألَحکاِم الشَّ
فهم و تفّقه اذا طلبه فتخّصص، قال اهلل تعالی: لَِیَتَفَقَُّهوا ِفی  الّدین )التوبۀ /122(: فقه به معنی علم به احکام 

شریعت است، وقتی گفته شود: َفقِه الّرجل؛ یعنی کسی که در علم دین عالم شده باشد، َفقِه به 
ه؛ یعنی در طلب علم دین بود تا در آن تخّصص یابد که خداوند باتوجه  معنی فهمیدن است و تََفقَّ

به همین معنی فرمود: لَِیَتَفَقّهوا ِفی الّدین؛ تا در علم دین متخّصص شوند. )راغب، ماده فقه(.
عاّلمه طباطبائی ذیل آیۀ 22 سورۀ توبه فرمود است: »مراد از تفّقه، فهم جمیع معارف 
دینی اعم از اصول و فروع دین است نه خصوص احکام عملی که همان فقه مصطلح در 
عرف متشرعه می باشد. دلیل این مطلب، آیۀ لُِینِذروا َقوَمُهم اذا َرَجُعوا ِالَیِهم؛ تا هنگام بازگشت، 
به  نسبت  که  می  شود  حاصل  وقتی  دادن  بیم  که  است  بدیهی  دهند؛  بیم  را  خود  قوم 
جمیع معارف دینی انذار صورت گیرد« )طباطبایی، 1388: 287/9(. از گفتۀ عاّلمه معلوم 
می شود که فقه، در لغت به معنی فهم جمیع معارف دینی است؛ لیکن در اصطالح فقیهان، 

فقه عبارت از فهم تفصیلی احکام عملی )فروع دین( می باشد.
صاحب معالم االصول فرموده است: الِفقه ِفی اللُّغۀ الَفهم ولِکن ِفی ااِلصِطالح ُهَو الِعلم بِااَلحکام 
رعّیۀ الفرعّیۀ عن ادلّتها التفصیلّیۀ؛ فقه در لغت به معنی مطلق فهم است؛ لیکن در اصطالح  الشَّ

متشرعه عبارت از: علم به احکام شرعی فرعی با اّدلۀ تفصیلی می باشد )اعتمادی، 1377: 3(.

طبق تعریف فوق، فقیه کسی است که توان استخراج جمیع احکام عملی )فروع دین( 
را با تمّسک به اّدلۀ اربعه –کتاب، سنّت، اجماع و عقل- داشته باشد؛ به بیان دیگر فقیه 
به کسی گفته می شود که با تمّسک به نصوص و ظهورات کتاب خدا و سنت متواتر یا 

معتبر، احکام الهی را استخراج نماید.

ماهیت والیت فقیه

از بحث مفهوم شناسی فوق معلوم شد که واژه های »والیت، ولّی، مولی و اَولی« مشترک 
لفظی هستند که در معنی حاکمیت، سرپرست و سزاوار به تصّرف و یا دوستی بسیار 
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نزدیک و یاری گری و ...به کار می روند.
بدیهی است که طبق قانون مشترک لفظی، هر یک از معانی فوق با قرینۀ معیّنه معلوم 
می شود؛ مثاًل وقتی گویند: فقیه دارای والیت نسبت به مردم است یا ولّی مردم می باشد، 
مقصود نفاذ حکم یا فتوای اوست؛ بنابراین، اگر فقیهی در محکمه، حکم صادر کند که 
این مال، مربوط به فالن شخص است و یا بگوید که امروز عید فطر است، باید از حکم 
او تبعیّت شود. در فتوا نیز چنین است، وقتی فقیهی جامع الشرایط فتوا دهد که شهر تهران از 
بالد کبیره است، بر مقّلدان وی تبعیّت از فتوای وی الزم است؛ بنابراین، والیت فقیه عبارت 
است از: حاکمیت فقیه جامع الشرایط به نیابت از معصوم)ع( در زمان غیبت امام عصر)عج( 
می باشد. پس حکم و فتوایش واجب االتّباع است؛ یعنی باتوّجه به قرائن مقالی و مقامی، هیچ 
یک از معانی )والیت، ولّی( جز معنی نفاذ حکم و حاکمیّت در این باب مورد نظر نخواهد 
بود. البته بین حکم و فتوا این تفاوت وجود دارد که تبعیت از فتوا بر مقلدان وی واجب است 

اما تبعیت از حکم ، از باب والیت فقیه بر همه واجب است و مختص به مقلدان نمی باشد.
شایان ذکر آنکه والیت فقیه از نوع والیت تشریعی و اعتباری می باشد نه از نوع والیت 
تکوینی. والیت تکوینی، تسّلط بر جهان هستی می باشد که ولّی خدا توان تصّرف در 
ماهیت اشیای جهان وجود را دارد؛ بسان والیت موسی، عیسی علیهما السالم که موسی)ع( 
عصا را به اژدها تبدیل می کرد و یا حضرت عیسی که مرده را به حیات باز می گردانید که 
در قرآن، این کارهای خارق العاده به تفصیل آمده است و از همه باالتر، والیت تکوینی 
پیامبر بزرگوار اسالم است که به تصریح آیۀ »ِاقَتَربَِت الّساَعۀ َوانَشّق الَقَمر و ِاْن َیَروا آیۀ ُیعِرُضوا 
َو َیُقولُوا ِسحٌر ُمسَتِمٌر« )القمر/2(؛ ماه با اشارۀ حضرت محمد)ص( دو نیم شد و یا حرکت 

نهج البالغه(  در  )طبق تصریح حضرت علی)ع(  )ص(  اکرم  پیامبر  فرمان  به  که  درخت 
َجَرة ...  صورت گرفت. حضرت علی)ع( فرمود: »پیامبر اکرم )ص( می فرماید: َیا اََیَُّتَها الشَّ
ِانقلعی بُِعرَوِتَک َحّتی َتقفی بَیَن َیَدّی،  َوالّذی بََعَثُه بالحّق اَل نقلعت بُّعروِقها و جاَءت و لها دّوی َشدید؛ ای 

درخت! با ریشه های خود از زمین کنده شو و به اذن اهلل جلوی من بایست... به خدایی 
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که پیامبر را به حق مبعوث فرمود، آن درخت با ریشه هایش کنده شد و با صدای بلند 
حرکت نمود و به حضور پیامبر )ص( آمد« )سیدرضی،1415ق: خطبه 234(.

اّما والیت فقیه، حاکمیت نسبت به اجرای قوانین الهی است که فقیه جامع الشرایط به 
نیابت از جانب معصوم)ع( و با نصب معصوم، موظف به انجام آن است. احادیث بسیاری 
از معصوم)ع( در باب نصب فقیه به این والیت وارد شده که در بخش های آتی به طور 
تفصیل آورده خواهد شد؛ فی الجمله، توقیع امام عصر)عج( و مقبولۀ عمر بن حنظله، این 
ۀ اهلل؛  تی َعَلیُکم و اَنا ُحجَّ مطلب را اثبات می کند. امام زمان)ع( در آن توقیع فرمودند: َفانَّهم ُحَجّ
فقیهان واجد شرایط حجت من بر شمایند؛ چنان که من حجت خدایم )حدود والیت 
فقیه،20(؛ و امام صادق)ع( در مقبولۀ عمر بن حنظله فرمودند: َفِانّی َقدَجَعلَتُه علیکم حاكماً؛ من 
فقیه جامع الشرایط را حاکم شما قرار دادم )حرعاملی، 1358: 99/18(؛ بنابراین، والیت 
فقیه، والیتی است که با وجود شرایط ویژه، امام معصوم آن را جعل فرموده است که با 

نبود آن شرایط، والیتی در کار نخواهد بود.
امام خمینی در باب ماهیت والیت فقیه نوشته است: »خالفت و والیت را دو معنی در کار 
است: یکی والیت الهی تکوینی که این نوع والیت مختص پیامبر اکرم و سایر معصومان 
علیهم السالم است؛ دو دیگر والیت اعتباری جعلی  بسان جعل پیامبر که حضرت امیر را 
به خالفت جعل فرمودند؛ بنابراین، ریاست ظاهری جمیع امامان)ع( جز اجرای احکام 

حق تعالی چیز دیگری نبود« )امام خمینی، 1363: 466/2(.

شرایط ولّی فقیه

 از آیات و روایات می توان فهمید که فقاهت و عدالت از شرایط ابتدایی ولی فقیه برای صالحیت 
فتوا دادن است . ولّی فقیه، در فقاهت و بخصوص در عدالت باید تالی تلو معصوم است. در این 
زمینه روایات متعددی به لزوم دانش فقهی  فقیه داللت می نماید که می توان به وسائل الشیعه، 
ج18ص 99و 160 مراجعه نمود. گویاترین حدیث در باب شرایط ولی فقیه، حدیث امام 
عسکری)ع( است که در تفسیر آیۀ َفویٌل لِلَّذیَن َیکُتُبوَن الِکتاب بَِایدیِهم ُثَمّ َیُقولُوَن هذا ِمن ِعنِداهلل 

Archive of SID

www.SID.ir



25
لی

 نق
ی و

عقل
ن 

اهی
 بر

 بر
کیه

ا ت
ی ب

الم
 اس

ت
وم

حک
در 

ن 
ه آ

گا
جای

 و 
قیه

ت ف
والی

)البقره/79(؛ وای به حال کسانی که کتابی با دست خود نویسند آن گاه گویند: این کتاب از 
جانب خداوند است، فرمود: مقصود این آیه قوم یهود است؛ سپس فرمود: مردی به امام 
صادق عرض کرد: باتوجه به اینکه قوم یهود خود عالم نبودند و فقط از گفتۀ عالمانشان 
پیروی می کردند، چگونه خداوند ایشان را سرزنش می فرماید؟ آیا فرقی بین عوام قوم 
یهود و عوام ما هست؟ چون ما نیز چنین می کنیم. امام صادق فرمودند: بین عوام قوم یهود 
و عوام ما از جهتی فرق است و از جهتی فرقی نیست؛ اّما فرقشان در این است که عوام 
یهود می دانستند که عالمانشان دروغ گو، حرام خوار و رشوه گیر هستند و نیز می دانستند که این 
کارها فسق است، با این حال از ایشان پیروی می کردند؛ بدین جهت خداوند آنان را سرزنش 
کرده است.اگر عوام امت ما نیز بدانند که عالم دینی شان مرتکب فسق ظاهر می شود و دارای 
عصبیّت شدید قومی است – خود و خویشاوندانش بر دیگران مقدم می دارد- و چنگ به دنیا 
زده، با این حال طوق حکم و فرمان آن عالمان را به گردن خود آویزند و از آنان بی چون و چرا 
پیروی نمایند، اینان نیز بسان عوام قوم یهود خواهند بود و اّما اگر فقیهان امت ما دارای شرایط 
زیر باشند، بر عموم شیعیان الزم است که طوق فرمانشان را به گردن آویزند و بی چون و چرا 

از آنان پیروی نمایند.) حرعاملی ، 1358:  18/ 95( آن شرایط به قرار زیر است: 
خود نگهدار باشند، در برابر مظاهر دنیا فریب نخورند، حافظ دینشان باشند، مخالف 
هوای نفس باشند و مطیع اوامر موالی خود یعنی خدا و رسول باشند: َفاّما َمن كاَن ِمَن الُفَقهاء 
صائنًا لَِنفِسِه، حاِفظًا لِدیِنِه، مخالًفا علی َهواه، مطیًعا اِلَمِر َموالُه، َفلَعواّم اَن ُیَقِلّدوُه و ذلَِک اَلَیُکُون ِااّل بَعض 

ُفَقهاُء الّشیعۀ ال ُكّلهم )همان: 94(؛ امام)ع( در دنبال حدیث فرمودند: َمن رکب من القبائح و 

الفواحش مراکب علماءالعاّمۀ فال تقبلوا منهم عنّا شیئًا؛ هر فقیهی که مرتکب کارهای قبیح 
و منکرات شود چیزی از ما از ایشان نپذیرید )همان(.

اثبات والت فقیه با تکیه بر براهین عقلی

مشکل  اسالم،  به  معتقد  مسلمان  برای  بشری  سلیم  عقل  به حکم  فقیه  والیت  اثبات 
نیست؛ چون اگر کسی انسانیّت انسان ها را درک نماید خواهد دانست که آدمیان بدون 
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حاکم در جامعۀ بشری زندگی نتوانند کرد. چه خودخواهی و هواهای نفسانی و حّب نفس، 
همگان را به تجاوز به حقوق دیگران وامی دارد و در نتیجه بشریّت نابود گردد. بعد از این 
مقدمه، امر حاکمیّت بر محور حاکمیت حاکمان صالح و یا ظالمان فاسق دایر می شود. با 
توجه به حسن و قبح عقلی، حکومت ظالمان و فاسقان مورد قبول عقل سلیم بشری نیست. 
پس به حکم عقل باید صالحان حاکم مردمان شوند و بر جمیع مردم به حکم عقل واجب 
و الزم است که از آنان حمایت نمایند. شارع مقدس به این حکم قطعی عقلی بارها ارشاد 
فرموده است. حضرت علی)ع( فرماید: البُّد للّناس ِمن امیر بَرٍّ اَو فاِجر، َیعَمل فی امرته الُمؤمن و 
َیستمتع فیها الکافر ) سید رضی، 1415ق: خطبه4(؛ یعنی: جامعۀ بشری را چاره ای جز وجود حاکم 

نیست؛ چه صالح نیکوکار و یا فاسق نابکار، تا مؤمن درسایۀ حکومت توان انجام کارهای خود 
را یابد و کافر نیز از نعمت حکومت بهره مند شود )همان: 40( طبق سخن امیرالمؤمنین )ع( 

وجود حاکم الهی برای جامعۀ بشری ضروری است.
صاحب جواهر در این باب فرمود: فی الجملۀ، الَمسئلۀ ِمَن الواِضحاِت ال َتحتاج ِالی ادلۀ: مسئله، از 

بدیهیات عقل است و هیچ نیازی به دالیل شرعی ندارد)همان: 397/21(.
امام خمینی)ره( می فرماید: والیت فقیه از موضوعاتی است که تصّور آن سبب تصدیق می شود 
و چندان به برهان نیاز ندارد؛ چه هر که عقاید و احکام اسالمی را –حتی اجماالً- دریافته باشد 
چون به والیت فقیه برسد و آن را تصّور کند بی درنگ تصدیقش نماید )امام خمینی ره، 1344: 5(.
به دیگر بیان اثبات والیت فقیه از مستقالت عقلیه است؛ و در جای خود اثبات شده 
که احکام عقل سلیم با احکام شرع مالزمۀ بیّن دارد. این مطلب در علم اصول به اثبات 
رسیده است. استاد مظفر در این باب فرماید: و الَحّق اّن الُمالِزَمۀ ثابِتۀ َفِانَّ الَعقل اِذا َحَکَم بُِحسِن 
رع بُِحکِمِهم اِلَّن الّشارع ِمنُهم بَل َرئیسُهم َفُهَو بِما ُهَو عاِقل َكسائِِر الُعَقالِءالبّد ان  َشیٍء َفالبُدَّ اَن َیحُکَم الشَّ

َیحُکَم بُِحکمُهم )مظفر، بی تا: 1 /237(؛ طبق سخن مرحوم مظفر، با اثبات والیت فقیه به حکم 

عقل ، به حکم شرع نیز بی تردید این گونه والیت اثبات شده است.
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اثبات والیت مطلقۀ فقیه با تکیه بر آیات

طبق تصریح بسیاری از آیات، حکومت و والیت در مقام ثبوت، مختّص خداوند است. خداوند 
در این باب می فرماید: اِِن الُحکُم ااِّل هلِل )یوسف/67(؛ َفالُحکُم هلِل العلّی الَکبیر )غافر/12(؛ ما لَُهم ِمن دوِنِه ِمن 
َولٍیّ َوال ُیشِرک فی ُحکِمِه اَحداً )الکهف/26(؛ الِوالَیُۀ هلِل الحّق )الکهف/44(؛ و نیز در آیات 70 و 80 سورۀ 

قصص و آیۀ 14 سورۀ االنعام و 155 سورۀ االعراف و 20 سورۀ هود، بدین نکته اشاره شده است.
از آیات فوق به روشنی فهمیده می شود که حکومت اّواًلو بالّذات، ویژۀ خداوند است و هیچ کس 
را قدرت حکم رانی درکار نیست. در سورۀ کهف آیۀ 39 به این نکتۀ بسیار ژرف عرفانی اشارت 
َة ااِّل بِاهلل: فقط خواست خدا عملی می شود و هیچ نیرویی جز قدرت خدا  رفته که: ماشاَء اهللُ ال ُقَوّ

در کار نیست. این مطلب بسیار ژرف است که در این مجال بیش از این نتوان بدان پرداخت.
و اّما در مقام اثبات و حکم رانی بر مردم، حکومت به دو قسم تقسیم می گردد: یکی 
اجرای احکام الهی که در این حکومت، قانون گذار فقط خداوند است و خداوند در 
رأس حکومت می باشد و پیامبر اکرم و جانشینان واقعی او یعنی امامان علیهم السالم 
و در زمان غیبت معصوم)ع( ولی فقیه، همگان فقط مجریان قانون خدایند. اگر پیامبر 
یا امام معصوم قانونی غیر از قوانین قرآنی جعل نمایند، به حکم وحی بیانی است که، 
كَر لُِتبِیَّن  خداوند در آیات 44 و 64 سورۀ نحل بدان اشارت کرد و فرمود: َو اَنَزلنا ِالیَک الِذّ

َل ِالیهم؛ قرآن را به تو نازل کردیم تا برای مردم بیان نمایی. لِلّناِس ما نُزِّ

پس اگر پیامبر یا امام معصوم، قانونی جعل نمایند، در حقیقت در راستای تفصیل قوانین 
قرآن مجید است نه چیز دیگر؛ دو دیگر، حاکمیت طواغیت و شیاطین است که شیاطین 
در رأس این حکومت قرار دارند و قوانین آن مجعول به دست انسان های پیرو شیاطین و 
هواهای نفسانی است که شیاطین بر مردمان سلطه یافته و ایشان را همراه خود کرده اند.

شایان ذکر آنکه، تن دادن به حکومت شیاطین و همراهی با آن نوعی عذاب الهی است. 
خداوند از زبان حضرت ابراهیم بدین نکته اشاره فرمود: یا ابِت اِنّی اَخاُف اَن ُیمّسک عذاب 
یطان ولیًّا )مریم/45(؛ ای پدر! می ترسم گرفتار عذاب الهی شوی و همراهی  حماِن َفَتکوَن لِلشَّ ِمَن الرَّ
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با شیطان نمایی. خداوند در آیات بسیاری به این دو نوع حکومت اشارت کرد. در سورۀ 
االنعام آیۀ 127 و یوسف آیۀ 101 و االعراف 196 فرمود: و ُهَو َیَتَولَّی الّصالِحین؛ فقط خداوند 
حاکم صالحان است )االعراف/196(؛ و در آیات 27 و30 سورۀ االعراف شیاطین را حاکم 
یاطیَن اَولیاَء ِمن دوِن اهلل. یاطیَن اَولیاَء لِّلذیَن ال ُیؤمنوَن؛ اِنََّهم اَتّخذوا الشَّ کافران معرفی فرمود: اِنّا َجعلَنا الشَّ
بارها در قرآن مجید به پیامدهای حکومت الهی و شیاطین اشارت رفته است. مثل آیۀ: 
ُلماِت ِالَی الّنور َوالّذیَن َكَفروا اَولیائُُهُم الّطاغوُت ُیخِرجونَُهم ِمَن الّنوِر  اهللُ َولُیّ الَّذیَن آمنوا ُیخِرُجُهم ِمَن الُظّ

ُلمات )البقرۀ/257(. ِالَی الظُّ

در این آیه دو نکته قابل توجه است: یکی آن که در حکومت الهی فقط خداوند در رأس 
حکومت است؛ لیکن در حکومت های غیرالهی، طاغوت ها در رأس حکومتند؛ دو دیگر 
آنکه سرانجام پیروان حکومت الهی نور و سعادت است؛ لیکن آخر کار پیروان شیاطین 

دوزخ نگون بختی و ظلمات است.
خداوند متعال، این مطلب را در سورۀ محمد آیه 11 چنین عنوان فرمود: ذلَِک بَِاَنّ اهلَل َمولَی 
الَّذیَن آمنوا َو اََنّ الکافریَن الَمولَی لَُهم؛ یعنی خوش بختی مؤمنان بدان جهت است که خداوند 

حاکم آنان است؛ لیکن کافران را حاکمی در کار نیست.
نکتۀ جالب توّجه در این آیه آن است که وجود حاکمان طاغوتی را »عدم«، معرفی کرده 
است، شاید بدان جهت که این حاکمان مانند عدم اثرگذاری مثبتی ندارند. آن گاه در دنبالۀ 
آیه فوق فرمود: خداوند پیروان حکومت اهلل را به سعادت رساند و وارد بهشت نماید؛ لیکن 
کافران به چارپاهایی مانند که از این دنیا فقط بهرۀ  حیوانی دارند و فرجام کارشان نگون بختی 
و دوزخ باشد: »َوالَّذیَن َكَفَروا َیَتَمتَّعوَن َو َیأُكُلوَن َكما َتأُكل ااَلنعاِم َو الّنار َمثوًی لَُهم« )محمد/12(. باز 
هم خداوند متعال، با بیانی دیگر به فرجام کار پیروان حکومت شیاطین اشاره فرمود و 
گفت: ِانَّ الّشیاطین لَُیوُحوَن اِلی اَولیائهم لُِیجاِد لُوُكم )االنعام/121(؛ شیاطین به دوستان و پیروان 
خود القاء می کنند که پیوسته با شما جنگ و ستیز داشته باشند. طبق این آیه، پیروان حکومت اهلل 
باید پیوسته منتظر توطئه های حاکمان طاغوت باشند و در فکر مقابلۀ  با آنان در آیند و با 
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یکدیگر متّحد شوند.
نکتۀ مهم در اثبات والیت فقیه با تمّسک به آیات آن است که: اّوالً خداوند منّان بارها 
جمیع آدمیان را از پیروی شیاطین برحذر داشته و سرانجام پیروی از شیاطین را متذّکر 
ْحَتِنَکنَّ ُذرّیته ِااّل قلیل« )االسراء/62(؛  شده است، در سورۀ اسراء از زبان شیطان فرمود: »اَلَ
مضمون آیه آنست که : اگر شیطان بر شما مسّلط شود، شما را بسان اسب، مرکب خود 
سازد و مهارش را به دست گیرد و به گودال هالکت و بدبختی تان برد؛ ثانیًا بارها با تأکید 
تمام به همۀ انسان ها دستور می دهد که از حکومت اهلل که به دست پیامبر و جانشینان وی 
سوَل  اجرا می شود تبعیّت کنند. برخی از آیات دراین باب به قرار زیر است: »َمن ُیِطِع الرَّ
َفَقد اَطاَع اهلل« )النساء/80(؛ هر که از پیامبر پیروی نماید از خداوند پیروی کرده باشد. ِانَّ 

ین ُیباِیُعونََک اِنَّما ُیباِیُعوَن اهلل )فتح/10(؛ آنان که با تو-ای پیامبر- بیعت کنند با خدا بیعت  الَذّ

سوِل اِذا َدعاُكم لِما ُیحییُکم )انفال/24(؛ ای مؤمنان!  یَن آَمُنوا اسَتجیبوا اهلَل َو لِلرَّ اَیَُّها الذَّ کرده اند؛ یا 
دعوت حیات بخش خدا و رسول را اجابت نمایید. نکتۀ مهم دراین آیه آن که دعوت 
پیامبر اکرم عین دعوت خداوند معرفی شده است، چون فعل )دعا( را مفرد آورد نه مثّنی؛ 
سوَل َوال ُتبِطُلوا اَعمالَُکم )محمد/33(؛ ای مؤمنان! از خدا در  یا اّیها الذین آمنوا اَطیُعواهلَل َو اَطیُعوا الرَّ

سرش پیروی نمایید و اعمال تان را باطل نسازید؛ در آیۀ 151 سورۀ النساء فرمود: »اُولِئک 
ُهُم الَکاِفروَن حّقًا َو اَعَتدنَا لِلکافریَن َعذابًا ُمهینًا«؛ هر که میان حکم خدا و پیامبرانش تفاوت قائل 

شود، به یقین کافر باشد و وارد دوزخ گردد.
خداوند رحمان، عالوه بر آنکه اطاعت از پیامبر را بسان اطاعت از خدا معرفی فرمود، 
دستور مؤکد دیگری به مؤمنان می دهد و طبق این دستور آنان را مکّلف می کند که مقدمات 
حکومت پیامبر و جانشینانش را فراهم نمایند و این ودیعه الهی را که هدفش استکمال 
انسان هاست، به دست اهلش سپارند و به هیچ روی تن به حکومت شیاطین ندهند. در 
ا  سورۀ النساء آیۀ 58 تا 60 به طور صریح بدین نکته اشارت رفته است: »ِاَنّ اهلَل َیأُمُرُكم اَن ُتَؤدُّ
اأَلماناِت اِلی اَهِلها... ِاَنّ اهلَل ِنِعّما َیِعُظُکم بِِه ِاَنّ اهلل كاَن سمیًعا بصیراً- یا اَُیَّها الَّذیَن آمنوا اَطیُعوا اهلَل و اَطیُعوا 
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ُسوَل َو اُولِی ااَلمَرِمنُکم« )النساء/59-58(؛ همانا خداوند به شما دستور می دهد که امانت های  الرَّ

الهی به اهلش رسانید... همانا خداوند شنوا و بینا به شما پند خوبی می دهد، ای مؤمنان باید 
از خدا و رسول و اولی االمر –جانشینان پیامبر- اطاعت نمایید.

نکته قابل توجه در آیات فوق آن است که خداوند از دو اسم )سمیع و بصیر( استفاده 
فرمود. چه اسم سمیع ناظر به نیاز بشر است؛ یعنی خداوند، درخواست های جمیع آدمیان 
را برای ترقی و استکمال شان می شنود و بدانها پاسخ می دهد، و اسم بصیر اشاره بدانست 
که خداوند با آگاهی و علم نامتناهی خود با جعل احکام عملی برای آدمیان به جمیع 
درخواست های ایشان در مسیر استکمال شان پاسخ می دهد. در دنبالۀ آیات فوق فرمود: 
»اَلَم َتَر ِالَی الَّذیَن َیزُعُموَن اَنَُّهم آَمُنوا بِما اُنِزَل ِالَیَک ُیریدوَن اَن َیَتحاَكُموا ِالَی الّطاغوت َو َقد اُِمروا اَن َیکُفروا 

یطان اَن ُیِضَلّهم ضالاًل بعیداً« )النساء/60(. بِِه َو ُیریُد الشَّ

خداوند در این آیه به صراحت فرمود: اگر کسانی از مؤمنان در امور زندگی خود به حاکمان 
طاغوت مراجعه نمایند و با این حال پندارند که مؤمن هستند، اندیشۀ نادرست در سر دارند، 
چون خداوند به جمیع مؤمنان دستور داده است که علیه طاغوت قیام نمایند و کسانی که روی 

به حاکمان طاغوت دارند، شیطان ایشان را به گمراهی می کشاند گرچه خود ندانند.
سولِ َو اُولِی ااَلمِر ِمنُکم )النساء/59(، والیت  فی الجمله، با اندک دقت در آیۀ »اَطیُعوا اهلَل َو اَطیُعوا الرَّ

فقیه عادل اثبات می شود. اینک ذیاًل در داللت این آیه در حدود مقاله به بحث می پردازیم.
چند نکته در داللت این آیه وجود دارد که با دقّت در آنها، والیت مطلقه فقیه اثبات 
می شود: نکتۀ نخست آن است که خداوند در این آیه امر به اطاعت از حکومت خداوند 
و پیامبر اکرم و اُولِی االمر فرموده است. درجای خود ثابت شده که به حکم عقل اوامر 
داّل بر اطاعت واجب است و امر الهی در این  گونه موارد ارشاد به حکم عقل است؛ از 
جانبی دیگر اطاعت، مطلق است و مقید به هیچ قید و شرطی نیست؛ یعنی جمیع مسلمانان 
و مؤمنان از جمیع دستورهای پیامبر اکرم و اولی االمر باید پیروی نمایند. چون کلمه های 
»الّذین آمنوا« و »اُولِی االمر« افاده عموم می کند و امر »اطیعوا« در اطالق، ظهور دارد. نکتۀ 
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دوم آنکه اطاعت از حاکمیت اُولیِ االمر در ردیف اطاعت از حاکمیت خدا و رسول خدا 
قرار گرفته که بدون هیچ قید و شرطی، اطاعت اولی االمر نیز واجب و الزم است. هم سان 
بودن اطاعت اولی االمر با اطاعت خدا و رسول، دلیل بر خروج حاکمان ظالم و ستمگر 
از این حکم است. چون به حکم عقل و شرع تبعیّت از طواغیت و ظالمان حرام است 
که قباًل بدین نکته اشاره گردید و بیان شد که آیۀ 60 سورۀ النساء، اطاعت از طواغیب را 
منع فرمود است. از این نکته معلوم می شود که اولی االمر نیز باید بسان پیامبر اکرم )ص(، 
معصوم باشند وگرنه اغراء به امر نامشروع و خالف عقل الزم آید که صدور آن از حکیم 
مطلق، قبیح و محال است. با توجه بدین مطلب، عالمان شیعه برآنند که مقصود از اولی 
االمر، امامان معصوم می باشند که سخن حق هم همین است؛ لیکن با این حال با توجه 
به اینکه فقیهان نیز جز اجرای احکام قرآن با بیان و تفسیر معصومان)ع( عملی از پیش 
خود انجام نمی دهند، مشمول و مصداق اولی االمر هستند؛ به بیان دیگر، فقیهان نیز در 
نه طبق نظر  این جهت معصوم هستند؛ چون طبق گفتۀ قرآن و معصوم عمل می کنند 
غیرمعصومانۀ خود. با توجه بدین نکته، پیامبر)ص( فرمود: ُعَلماء اُمّتی َكسائِر ااَلنبیاء َقبلی؛ 
امام رضا )ع(  )نراقی،1365: 17( و  از من هستند  پیامبران پیش  فقیهان امت من بسان 
نیز بدن مطلب تصریح کرد و فرمود: َمنِزلۀ الَفقیه کمنزلۀ االنبیاء فی بنی اسرائیل؛ جایگاه 
فقیه، جایگاه پیامبران بنی اسرائیل است )همان: 18(؛ شکی نیست که انبیای بنی اسرائیل 
مثل موسی، عیسی و ... معصوم بوده اند، پس فقیه که مثل ایشان است باید معصوم باشد.
نکتۀ سوم: نحوۀ بیان خداوند در آیۀ  اطاعت است که کلمۀ »اطیعوا« بعد از اهلل تکرار 
شد؛ لیکن بعد از رسول تکرار نشد. معنی این کار آن است که بین اطاعت خدا و رسول 
فرقی هست؛ لیکن بین اطاعت رسول خدا و اطاعت اولی االمر فرقی نیست. ممکن است 
راز مطلب این باشد که خداوند جاعل احکام است؛ لیکن رسول خدا و اولی االمر هر دو 

مجریان احکامند نه جاعل آن ها.
عاّلمه طباطبائی در این باب گوید: »رسول خدا را دو شأن است: یکی کماالت نامتناهی و مقام 

Archive of SID

www.SID.ir



32

 13
93

ان
ست

 زم
- 3

ه 1
مار

- ش
هم

ازد
ل ی

سا

والیت تکوینی که با توجه بدین نکته، خداوند متعال جمیع علوم از جمله بیان اسرار و احکام 
كَر لُِتَبِیَّن لِلّناِس  قرآن را طبق آیۀ 44 سورۀ نحل به آن جناب واگذار نمود و فرمود: »َو اَنَزلنا ِالَیَک الذِّ
ل ِالَیِهم« )النحل/44(؛ یعنی قرآن را به تو نازل کردیم تا احکام و اسرار آن را برای مردم بیان  ما نُزِّ

نمایی؛ دو دیگر  والیت تشریعی و حاکمیّت حکومت الهی که با توّجه بدین مقام، خداوند، اولی 
االمر را هم ردیف و عدِل آن حضرت قرار داد؛ چون هر دو مجری احکام الهی هستند که این 
کراِر ااَلمر بِالّطاَعۀ فی َقولِِه: اَطیُعوا اهلَل  نکته سبب تکرار فعل »اطیعوا« شد: َو هذا الَمعنی ُهَو الُموِجب لِتِّ
سوِل« )طباطبایی، 1388:  /566(. بدیهی است جهت اثبات والیت فقیه به آیات دیگر  َو اَطیُعوا الرَّ

نیز می توان تمّسک جست؛ لیکن جهت رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می کنیم. 

اثبات والیت مطلقه فقیه با تکیه بر احادیث

جهت رعایت اختصار در این بخش نیز فقط به دو حدیث استناد می کنیم سپس در بخش 
نقل احوال فقیهان بزرگ در باب والیت فقیه، به برخی احادیث دیگر نیز اشاره خواهیم کرد:
1-توقیع مبارک امام عصر)عج(، شیخ حّر عاملی محّدث نام آور شیعی این حدیث شریف 
را از کمال الّدین صدوق، اجتجاج طبرسی و کتاب »الغیبۀ« شیخ طوسی نقل کرده و سپس 
نوشته است: در سفه این حدیث از نظر جمیع علمای شیعی هیچ گونه خدشه و اشکالی 
درکار نیست. خالصۀ  حدیث چنین است: محمد بن یعقوب از اسحاق بن یعقوب نقل 
می کند که از محمد بن عثمان )نایب دوم امام زمان( خواستم تا نوشته ای از امام زمان)عج( 
در باب چند مسئله از جمله در باب اوضاع زمان غیبت برایمان دریافت نماید. وی نوشته ای 
به خط مبارک امام)عج( برایمان آورد که آن حضرت نوشته بودند: و اّما الحوادث الواقعۀ، 
فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حّجتی علیکم و انا حّجۀ اهلل: در باب جمیع شئون زندگی –در 

زمان غیبت- به راویان حدیث ما رجوع کنید همانا آنان حّجت من برشمایند و من حّجت 
خدایم )حرملی، 1358: 101/18(.

امام)ع( در آخر حدیث نوشته بود: محّمد بن عثمان عمری -که خدا از او خشنود باد- 
مورد وثوق من است و نوشتۀ  وی، نوشتۀ  من است )همان(.
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بحث داللی حدیث: چند نکته در این حدیث قابل توجه است که با دقت در آنها والیت 
مطلقه فقیه در زمان غیبت معصوم اثبات می شود: یکی آن که امام)ع( امر فرموده و گفت: 
فارجعوا، و امر ظهور در وجوب دارد؛ بنابراین، مراجعه به فقیه جامع الشرایط واجب است؛ 

دو دیگر آن که فرمود: الحوادث الواقعۀ، که چون الحوادث جمع همراه »ال« می باشد، 
مفید عموم است؛ یعنی در جمیع شئون زندگی باید به فقیه رجوع کرد. بدیهی است که 
مسائل سیاسی در زندگی مردم در رأس امور و از مسائل مهم فقه و احکام اسالمی است. 
پس طبق این حدیث بر جمیع مسلمانان جهان واجب است در جمیع امور دینی و سیاسی 
به فقیه رجوع نمایند؛ یعنی حکم و فتوای فقیه برای همۀ مسلمانان حّجت است و باید 
طبق آن عمل کنند وگرنه مراجعه بدون اطاعت لغو و بیهوده خواهد بود؛ نکته سوم آنکه 
امام)ع( در آخر حدیث فرمود: محمد بن عثمان مورد وثوق من و نوشته اش نوشتۀ من 
است. بدیهی که محمد بن عثمان فقط یک فقیه عادل است و معصوم نیست؛ بنابراین با 
وحدت مالک هر فقیه عادل شیعی مورد وثوق امام است و نوشته اش بسان نوشتۀ خود 

امام عصر است؛ یعنی این سخن منصوص العلۀ  است نه مستنبط العّلۀ؛ 
2-حدیث دوم در این باب، مقبولۀ عمر بن حنظله است که جمیع فقیهان بزرگوار شیعه 
به این حدیث عمل کرده اند و در اثبات حجیّت قول فقیهان بدان تمّسک جسته اند: راوی 
می گوید: از امام صادق)ع( در باب دو تن از شیعیان که میانشان در باب قرض یا ارث، 
اختالف شدیدی بود، پرسیدم که به چه کسی برای حّل اختالف شان مراجعه کنند؟ آیا 
حق دارند به قضاۀ و  حاکمان طاغوت رجوع نمایند؟ امام )ع( فرمود: خداوند از مراجعه به 
حاکمان طاغوت نهی فرموده است؛ پس رجوع شان به آن حاکمان جایز نیست. پرسیدم: 
پس چه کنند؟ امام فرمود: »ینظر ان من كاَن منکم مّمن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و 
عرف احکامنا فلیرضوابه حکمًا فانّي قد جعلته علیکم حاكمًا فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخّف 

بحکم اهلل و علینا رّد و الراّد علینا الراّد علی اهلل و هو علی حّد الشرک باهلل«؛ بنگرند به کسی که از میان 

شما حدیث ما را روایت می کند و در حالل و حرام ما نظر دارند و احکام ما را می دانند، 
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باید به حکم او رضایت دهند –به او رجوع کنند- همانا من او را برای شما حاکم قرار 
دادم، پس اگر طبق حکم ما حکم صادرکند و از وی پذیرفته نشود، به حکم خداوند 
بی اعتنایی شده و سخن ما رّد شده، رّد سخن ما عین رّد سخن خداست و آن در حّد 

شرک به خدا و کفر است )حرملی، 1358: 99/18(.
بحث داللت حدیث

اگر در داللت این حدیث شریف به نکات زیر دقّت شود، والیت مطلقۀ فقیه به وضوح 
به حاکمان  مراجعه  از  مسلمانان-  همۀ  –بل  را  شیعیان  امام)ع(  آنکه  یکی  گردد:  اثبات 
طاغوت منع فرمود و سخن خود را مستند به کالم خدا نمود؛ بنابراین رجوع به حاکمان 
طاغوت جایز نیست و معنی سخن آنست که باید به حاکمان الهی رجوع کنند؛ دو دیگر 
آنکه رجوع به فقیهان جامع الشرایط را واجب کرد که جمله های »عرف احکامنا«: جمیع 
احکام ما را بداند و »فلیرضوا به حکما« : باید به حکم او تن دهند،  مفید این معنی است. 
بدیهی است که جملۀ »عراف احکامنا« داّل بر اجتهاد مطلق فقیه است و اجتهاد مطلق شرط 
والیت فقیه است که بدون آن والیتی بر مسلمان نخواهد داشت؛ نکتۀ سوم آن که طبق 
این حدیث، فقیه جامع الشرایط بی تردید نایب امام )ع( است و حکم او عین حکم امام و 
عین حکم خداوند است و رّد سخن چنین فقیهی عین کفر و شرک به خداست؛ اما در 
ذیل حدیث فرمود: »انّی قد جعلته علیکم حاكمًا فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخّف بحکم اهلل ... 
و هو علی حّدالشرک باهلل«. داللت بخش آخر حدیث باالتر از ظهور است، بل که نّص است.

نه حاکم  است  قضاۀ   باب حکم  در  این حدیث  بگوید:  اگر کسی  آنکه  توّجه  شایان 
اسالمی و ربطی به والیت فقیه ندارد. پاسخ این اشکال آن است که حدیث را از صدر 
تا ذیل باید در نظر گرفت. اّوالً امام در صدر حدیث از رجوع به حاکمان طاغوت منع 
فرموده آن گاه مراجعه به فقیه واجد شرایط را واجب نمود و سرانجام رّد سخن او را عین 
رّد سخن معصوم و سخن خدا دانست؛ ثانیًا رجوع به قضاۀ تحت نفوذ حاکمان طاغوت 
موضوع ندارد؛ چون وقتی رجوع به خود حاکمان ظالم ممنوع باشد به طریق اولی رجوع 
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به عوامل و اعوان و انصار آنان نیز ممنوع خواهد بود. در نتیجه گزینش دیگری جز رجوع 
به حاکمان الهی یا قضاۀ زیردست آنان باقی نمی ماند پس والیت فقیه اثبات می شود.

دیدگاه های فقهای بزرگ شیعه در باب والیت  مطلقۀ فقیه

کوتاه  سخن در این باب آنکه از زمان سیدمرتضی و شیخ طوسی تا زمان میرزای شیرازی و 
امام خمینی )ره( هیچ یک از فقیهان نامدار شیعه مخالف والیت فقیه نیستند. باتوجه به ضیق 

مجال ذیاًل به بخش هایی از سخنان برخی از فقیهان از باب األهّم فاألهم ذیاًل اشاره می شود:
سید مرتضی فرمود: به باور شیعه امامیه قوانین و حدود الهی دائمی است و به هیچ 
زمانی نباید تعطیل شود و کسی باید احکام خدا را اجرا نماید که فقیه و مجتهد مطلق 
باشد؛ مثاًل دست دزد باید قطع شود –باوجود شرایطی که در دزدی گفته شده- چون 
اِرقۀ فاقَطعوا ایدیُهما )المائدۀ/38(. بدیهی است که تشخیص و  اِرُق و السَّ خداوند فرمود: و السَّ

اجرای حکم فقط به عهدۀ فقیه جامع الشرایط است )سید مرتضی، 1373: 529(.
شیخ طوسی در باب اجرای حدود و احکام الهی در همۀ زمان ها –چه حضور معصوم چه غیبت 
معصوم علیه السالم- گفت: یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنۀ، قال اهلل تعالی: و السارق و السارقۀ 
فاقطعوا ایدیهما )همان: 19(. سپس فرمود: قضاوت و صدور حکم و حّل دعاوی مردم واجب کفایی 

است که با قیام یک فقیه از عهدۀ بقیّه ساقط است )همان: 82(.
یا  الشرایط  فقیه جامع  کار  الهی،  و حدود  احکام  اجرای  و  قضاوت  که  است  بدیهی 
منصوب از جانب اوست و نیز معلوم است که اجرای حدود الهی، تحت نفوذ حاکم ستمگر 
میّسر نیست؛ پس نخست باید حکومت اسالمی تشکیل بشود آن گاه، حدود الهی اجرا گردد.
ابن ادریس حّلی سخنان سید مرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و 
احکام الهی مثل حد سرقت و غیره باید در همۀ زمان ها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی 
نباید تعطیل شود، چون الزمه تعطیلی حدود الهی تعطیلی دین است )ابن ادریس، 1368: 482/3(.
شهید اّول در این باب می نویسد: بر امام)ع( نصب قاضی واجب است و بر جمیع مسلمانان 
نیز مراجعه به منصوب امام)ع( واجب و الزم است. در زمان غیبت امام)ع( حکم فقیه 
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جامع الشرایط نافذ است: فی غیبۀ االمام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه 
حکم المنصوب من قبل االمام)ع( )همان: 66/3(. بدیهی است که در زمان غیبت معصوم)ع( 

قضاوت قاضی تحت نفوذ حاکم ستمگر برای مردم واجب االتّباع نیست؛ پس حکومت 
باید الهی باشد تا مردم حکم قاضی را بپذیرند و بدو رجوع نمایند. 

سپس شهید اّول می نویسد: اگر دو فقیه از حیث فقاهت مساوی باشند باید به فقیه اعدل رجوع 
شود و حکم او پذیرفته گردد و نباید به خاطر تعدد فقیهان حکم الهی معطّل بماند )همان: 68(.

شهید ثانی در شرح سخنان محقق حّلی در باب امر به معروف گوید: فقیه جامع الشرایط در 
زمان غیبت معصوم)ع( و در حال تقیّه، حتی تحت سلطۀ  حاکمان جور نیز باید حدود الهی را 
اجرا نماید. در این شرایط فقیه که تحت سلطه حاکم ظالم است، باید به نیّت نیابت از معصوم 
حدود الهی را اجرا کند. سپس فرمود: این مطلب با تمّسک به مقبولۀ عمر بن حنظله اثبات می شود 

و طبق مضمون آن فقط فقیه جامع الشرایط بر مردم والیت دارد )همان: 107/3 و 108(.
نکتۀ قابل توجه در سخنان شهیدثانی آنست که والیت فقیه در زمان غیبت با وجود سلطان 
جائر نیز نافذاست؛ بنابراین، با مفهوم اولویت، در حکومت شرعی حاکم اسالمی به طریق 

اولی حکم فقیه نافذ خواهد بود.
شیخ جعفر کاشف الغطاء )متوفی 1228هـ.ق( در مبحث جهاد می نویسد: اگر امام)ع( 
جامع  فقیه  وگرنه  می گیرد  عهده  به  را  جامعۀ اسالمی  زعامت  که  باشد  داشته  حضور 
الشرایط به عنوان نایب عاّم امام)ع( باید عهده دار حکومت جامعۀ اسالمی باشد: »النائب 

العاّم ِمَن الُمجَتهدیَن ااَلفَضِل َفااَلفَضل« )کاشف الغطاء، بی تا: 290/4(.

سپس فرمود: اگر به فرض فقیه توانایی وجود نداشت، بر هر مسلمان مدیر مدبّر الزم است که 
زعامت حکومت اسالمی را به عهده گیرد و اطاعت وی بسان اطاعت مجتهد جامع الشرایط واجب 

خواهد بود و هرکه او را عصیان نماید گویی امام)ع( را عصیان کرده است )همان: 291(.
سخن کاشف الغطاء  بسان سخن شهید ثانی در حّد اعالی اثبات والیت فقیه است که برای 
انسان فرهیخته روشن است. مالاحمد نراقی )متوفی 1245هـ.ق(، بعد از کاشف الغطاء، فقیه 
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کم نظیر شیعی است که والیت مطلقۀ فقیه را به معنی کامل کلمه با استناد به آیات و احادیث 
به اثبات رسانده است. وی در کتاب عوائد االیّام با استناد به ده ها حدیث معتبر و آیات قرآن 
والیت مطلقه فقیه را اثبات فرمود که ذیاًل به برخی از احادیث مورد استناد وی اشارت می شود:
توقیع امام عصر)عج( که فرمود: اّما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا؛ امام حسین)ع( 
فرمود: اّن مجاری االمور و االحکام علی ایدی العلماء باهلل االمناِء علی حالله و حرامه؛ امام صادق)ع( فرمود: 
العلماء ورثۀ االنبیاء؛ امام کاظم)ع( صادر شده است که:» اّن المؤمنین الفقهاء حصون االسالم«؛ پیامبر اکرم 

فرمودند: »الفقهاء امناءالرسل ما لم یدخلوا فی الّدنیا، علماء امّتی كسائر االنبیاء قبلی«  )نراقی، 1365: 17 تا 23(.
وی بعد از نقل هر حدیث در سند و داللت آن به طور مفّصل و مستدّل بحث فرمود و 
والیت مطلقه فقیه جامع الشرایط را به اثبات رسانده است. آن گاه با استناد به حدیث بسیار 
طوالنی از امام رضا)ع( به بیان فلسفۀ والیت فقیه پرداخت که امام)ع( فرمودند: اگر پیشوای 
الهی و حافظ دین همراه حکومت الهی، در کار نباشد، دین و مذهب از میان خواهد رفت 

و بدعت های ناروا از جانب ملحدان جای احکام الهی را خواهد گرفت )همان: 24(؛
آن گاه در باب حدود والیت فقیه فرمود: طبق احادیث مذکور که در سند و داللت شان 
بحث شد، در جمیع اموری که معصوم)ع( در راستای اجرای احکام الهی والیت داشته 
و دارد، فقیه نیز دارای همان والیت است مگر آنکه موردی با اّدله شرعی از این عموم و 
اطالق خارج شده باشد. این امر به قدری واضح است که افراد درس ناخوانده نیز آن را 

می فهمند تا چه رسد به عالم و دانشمند)همان: 28(.
ـ..ق(، این فقیه بی نظیر شیعی بعد از نراقی در این  میرزا حسن صاحب جواهر )متوفی1266 ه
باب داد سخن داد و والیت را در اوج خود به اثبات رساند است. وی در باب امر به معروف 
جواهر الکالم ذیل سخنان محقق حّلی که فرموده  بود: َیُجوُز لِلُفَقهاِء العاِرفیَن اِقاَمۀ الُحدوِد فی حاِل غیَبِۀ 
َیِجب َعَلی الّناسِ ُمساِعَدِتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی  ااِلمام)ع( َكما لَُهُم الُحکم بَیَن الّناس َوَ

در زمان غیبت امام)ع( جایز است بدان سان که حکم راندن میان مردم ویژۀ ایشان است و بر 
مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ گفت: بدان سان که مساعدت معصوم)ع( برای اقامۀ 
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حدود الهی و حکم رانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است. 
این مطلب قول مشهور بل که سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: »ال اَِجُد خالفًا ااِلّ ما ُیحکی َعِن 
البَعِض َو لَم نََتَحقّقه بَل لَعلَّ الُمَتحّقق خالفه«؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب 

تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خالف این نقل ثابت می شود )همان: 394/21(.
سپس فرمود: احادیث بسیاری داّل بر والیت مطلقۀ فقیه است؛ مثل حدیث مقبولۀ عمر 
بن حنظله که امام صادق)ع( در آن حدیث شریف فقیه جامع الشرایط را به حکومت 
منصوب فرمود و رّد سخن او را در حّد رّد سخن معصوم و خدا دانست که نتیجه اش 
شرک به خدا و کفر است؛ توقیع مبارک امام زمان)ع( که در مورد قبول جمیع فقیهان 
شیعه است. امام)ع( در آخر آن حدیث فرمود: فقیهان حّجت من هستند، یا خلیفۀ من 
هستند: َفِانَُّهم ُحَجّتی َعَلیُکم َو فی بَعِض الُکتب، َفانَُّهم َخلیَفتی َعَلیُکم. داللت این حدیث نیز بر والیت 
مطلقۀ فقیه بسیار روشن است. مضاف بر این ها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: 
انّهم کانبیاء بنی اسرائیل، داللت این حدیث نیز بسیار روشن می باشد که مؤید دیگر احادیث 
است. طبق فرمودۀ پیامبر اکرم )ص(، همان سان که یوسف، داوود و سلیمان حکومت تشکیل 
دادند، فقیهان نیز باید حکومت الهی را تشکیل دهند.و نیز حضرت علی)ع( گفتند که پیامبر 
فرمود: هرکه حّدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است )همان: 394 تا 
396(؛ سپس در باب حدود والیت فقیه فرمود:» یظهر َعَدِم الفرق بَیَن َمناِصُب االمام)ع( اَجَمع 
العاِدل  الفقیه  انَّ  َعلی  اَصحابنا  اّتفق  الکركی:  الُمَحّقق  قاَل  ااَلصحاِب  بَیَن  َعنُه  الَمفروغّیۀ  َدعَوی  ُیمِکُن  بَل 

رائِِط الَفتوی نائِب ِمن جاِنِب ااِلمام )ع( حال الغیبۀ فی َجمیِع مالِلِنّیابَِۀ َمدَخل«: فرقی میان جمیع  الجاِمِع لِشَّ

منصب های حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست؛ بلکه می توان گفت که 
این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختالفی ندارد. محقق کرکی فرمود: این مطلب 
اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام )ع( با اختیارات خود 

امام)ع( شکی ندارد؛ چون فقیه نایب امام)ع( است )همان: 396(.
نکتۀ مهّم و قابل توجه آنکه به نظر این فقیه بزرگ، اگر فقیه، جامع الشرایط نباشد؛ یعنی 
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از حیث علم و تقوا در او اشکالی باشد، صدور حکم یا فتوا از جانب او جایز نیست و 
هیچ والیتی بر مردم ندارد. بخشی از سخنان وی چنین است: ُثمَّ ِمَن الَمعُلوم َكما الَیُجوز الُحکِم 

رائِِط ال َتجوُز الَفتوی ِااّل لَه)همان: 403(. ِااّل لِلَفقیِه الجاِمِع الشَّ

در آخر فرمود: فمن الغریب وسوسۀ بعض الناس فی ذلک بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شیًئا: با این 
امر است گویی کسی که  این  از مردم در  اّدله، شگفت از شک و وسوسه برخی  همه 

والیت فقیه را قبول ندارد چیزی از مزۀ فقه را نچشیده است )همان: 397(.
و آخرین سخن وی آن است که البته برخی از مناصب از این عمومات خارج شده که 

ویژۀ حضور معصوم است مثل جهاد ابتدائی )همان(.
نراقی  فقیه دیدگاهی بسان  امام خمینی)ره( در باب والیت  امام خمینی)ره(–  دیدگاه 
و صاحب جواهر دارد؛ اما در دو کتاب »حکومت اسالمی«  و »البیع« والیت مطلقۀ فقیه 
جامع الشرایط را با استناد به عقل و آیات و روایات معتبر به اثبات رسانید. حضرت امام 
)ره(، دو شرط اساسی برای فقیه ذکر می کند و می فرماید: حاکم اسالمی پس از شرایط 
عاّمه مثل عقل و تدبیر باید دارای دو شرط باشد: یکی علم به قوانین الهی یعنی باید 

مجتهد مطلق باشد؛ دودیگر باید دارای صفت عدالت باشد )همان:51(.
فی الجمله، امام خمینی جهت اثبات والیت فقیه به جمیع روایاتی که نراقی و صاحب جواهر 
بدانها استناد کرده اند، استناد فرمود؛ مثل توقیع مبارک امام عصر)عج(؛ مقبولۀ عمر بن حنظله –که 
به این دو حدیث تأکید خاص دارند-؛ احادیث نبوی که پیامبر اکرم )ص( فقیهان را در آن 
احادیث خلیفۀ  خود معرفی فرموده است و ... )همان: 64 تا 101، امام خمینی ره، 1363: 461/2(.
امام خمینی)ره( در آخر مباحث والیت فقیه فرمود: »فتحصّل مّما مّر ثبوت الوالیۀ  للفقهاء من جانب 
المعصومین علیهم السالم فی جمیع ما ثبت لهم الوالیۀ فیه من جهۀ كونهم سلطانّا لالمۀ فالبّد لالخراج من هذه 

الکلّیۀ من دلیل«؛ از مجموع سخنان ما، ثبوت والیت فقیه حاصل آمد؛ فی الجمله، جمیع والیت 

معصومان علیهم السالم از آن جهت که حاکم امت اسالمی هستند، برای فقیه جامع الشرایط 
نیز ثابت می شود )همان: 2/ 488(. نکته شایان ذکر در مورد امام خمینی)ره( آن است که این 
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فقیه الهی بعد از معصومان تنها فقیهی بود که به لطف خداوند توانست حکومت والیت فقیه 
را تحقق بخشد و به جمیع تئوری های این مباحث عینیّت دهد.

جایگاه والیت فقیه در حکومت اسالمی

کوتاه سخن آنکه جایگاه والیت فقیه در حکومت اسالمی، همان جایگاه رسول اکرم و حضرت 
علی )ع( است که مدت کوتاهی حکومت اسالمی را تشکیل دادند و احکام الهی را اجرا فرمودند. 
پیامبر اکرم پایه گذار و عّلت محدثه بود، امام علی)ع( ادامه دهندۀ  حاکمیّت پیامبر اکرم و عّلت 
مبقیه بود. فقیه نیز در این کار نایب معصوم در استمرار و ابقاء حاکمیّت الهی است. علی )ع( وقتی 
به حکومت رسیداکثر قوانین اسالمی از جای خود به انحراف کشیده شده بود. آن حضرت در این 
باب فرمود: ااَلو اّن بلیّتکم َقدعاَدت َكَهیَئِتها َیوم بََعَث اهللُ نَبّیکم: بدانید که گرفتاری شما در باب حکومت 

به شکل جاهلیّت بازگشته است )سیدرضی، 1415ق: خطبه 16(.
امام  مسلمان نما  منافق  حاکمان  خدعه های  و  نیرنگ  با  امیر،  شهادت حضرت  از  بعد 
حسن)ع( برکنار و شهید شد و امام حسین)ع( نیز به شهادت رسید و از آن زمان به بعد 
بنی امیّه و بنی عبّاس به نام حکومت اسالمی آنچه خواستند کردند. اگر کسی در زندگی و 
سیرۀ امام حسین)ع( مطالعه کند بفهمد که آن جناب برای اجرا و تشکیل حکومت الهی 
قیام فرمود، امام حسین)ع( در بخشی از وصیّت نامۀ خود به برادرش محمد حنفیّه فرمود: 
انّی لم اخرج اشراً و ال بطراً و ال مفسداً و ال ظالمًاو انّما َخَرجُت لَِطَلِب ااِلصالح فی امۀ جّدی ارید اَْن آمر 

بالمعروف وانهی عن المنکر و اسیر بسیرة جّدی: من برای امر به معروف و نهی از منکر خروج کردم 

و مقصودم ادامه سیرۀ جدم رسول خدا بود نه به عنوان خودخواهی و مفسده گر و ستمکار 
)مجلسی، 1387: 392/44( و نیز هنگامی که حّر ریاحی از حرکت آن حضرت ممانعت کرد، 
آن جناب فرمودند: ااَل َتَروَن اِلَی الَحّق الَیعَمُل بِِه َو اِلَی الباِطل الَیَتناهی َعنُه، َفِانّی ال اَری الَموَت ااِّل َسعاَدِة َو 
الَحیاة َمَع الّظالِمین ااّل بر ما؛ آیا نمی بینید که به حق عمل نمی گردد و از باطل جلوگیری نمی شود، 

من در این حال مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران جز ماللت نمی بینم )همان:421(. 
چنان که از سیرۀ امام حسین و دیگر امامان  )ع( بر می آید همه شان در پی تشکیل و ادامه 
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حکومت الهی بوده اند؛ لیکن در اثر نادانی جامعه آن روزگاران و توطئه های ستم پیشگان 
موفق به تشکیل و استمرار حکومت الهی نشدند. استمرار حکومت الهی مقید به زمان 
خاّصی نیست؛ بنابراین، فقیهان جامع الشرایط که منصوب از جانب معصوم هستند باید 
در زمان غیبت معصوم)ع( قیام به تشکیل و استمرار حاکمیّت الهی در روی زمین نمایند 
و هیچ گزینۀ دیگری  جز فقیهان ، جهت استمرار حکومت خدا در زمان غیبت امام)ع( در کار نیست.
مال احمد نراقی در ارتباط با جایگاه فقیه در زمان غیبت معصوم)ع( گفت: خداوند متعال، 
به حکم عقل جهت استمرار حکومت الهی در زمان غیبت معصوم باید کسی را تعیین 
کرده باشد که این شخص طبق نصوص و ظهورات روایات جز فقیه جامع الشرایط کس 
دیگری نیست )نراقی، 1365: 30(. امام خمینی)ره( نه تنها حکومت پادشاهان را نامشروع 
می دانست؛ بلکه حکومت جمیع حاکمان بنی امیّه، بنی عبّاس و مانند آنها را نیز نامشروع 
می دانست. این فقیه بزرگوار بر این باور بود که قیام فقیه جهت تشکیل و استمرار حکومت 
الهی بسان قیام امام حسین)ع( و ادامه راه اوست. اینک به بخش هایی از سخنان وی اشاره 
می شود: باید دانست که مسئلۀ جدایی سیاست از دین خواست استعمارگران است، سنّت 
و روش پیامبر اکرم )ص( دلیل روشنی بر لزوم حکومت الهی است؛ مگر زمان پیامبر)ص( 
دین از سیاست جدا بود. به حکم عقل و شرع آنچه در زمان حیات پیامبر اکرم  )ص( و 
علی )ع( الزم بود پس از ایشان و در همۀ زمان ها نیز الزم است )امام خمینی، 20-134427(.
همان  داد،  تشکیل  حکومت  و  خاست  پا  به  شرایطی  واجد  فقیه  اگر  فرمود:  سپس 
والیتی را دارد که رسول اکرم و دیگر معصومان در امر ادارۀ حکومت داشتند؛ به دیگر 
بیان معصومان علیهم السالم و فقیهان عادل وظیفه دارند که از تشکیالت حکومتی برای 

اجرای احکام و خدمت به مردم استفاده نمایند )همان:60- 55(.
سرانجام امام  خمینی)ره( جهت اثبات مطلب به فرمایش های امام رضا)ع( تمّسک جست 
و گفت: امام رضا)ع( فرموده است: محال است که خداوند احکام و قوانین مورد نیاز مرد 

مرا جعل نفرموده باشد و مجری قانون را –حاکم الهی- تعیین نکرده باشد:
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 لَم َیِجز فی ِحکَمۀِ  اهلِل اَن یترک الَخلق ِمّما َیعَلُم اِنَُّه البَُدَّ ِمنه )امام خمینی، 1363: 463(.

آخرین نکته در باب والیت فقیه، آنکه در صورت تعّدد فقیهان واجد شرایط تشکیل 
حکومت و استمرار آن به عهدۀ  کدامشان خواهد بود. در پاسخ این پرسش باید گفت که 
اّوالً این سخن، فرضی بیش نیست چون فقیه عادل تالی تلو معصوماست و همان سان 
که هیچ گاه بین پیامبران و امامان متعدد در زمان واحد، مشکلی در تشکیل حکومت و 

استمرار آن درکار نبوده، میان فقیهان نیز در این باب مشکلی رخ نخواهد داد.
لیکن پاسخ علمی این پرسش آن است که در چنین شرایطی، تشکیل یا استمرار حکومت 
اسالمی به عهدۀ آن فقیهی است که روی کرد مردمی بیشتر از دیگران دارند؛ چنان که در 
زمان امام خمینی)ره( مردم ایران مستقیم در خیابان ها آمدند و بیعت با آن جناب را اعالم 
نمودند و در زمان مقام معظم رهبری )مد ظلله العالی( نیز این روی کرد مردمی توسط 
مجلس خبرگان رهبری بارها به منّصه ظهورآمد؛ عالوه بر آن مردم ایران در راه پیمایی های 

متعدد خود با مقام معظم رهبری )مد ظلله العالی( تجدید بیعت نمودند.
حضرت علی)ع( روی کرد مردمی را شرط حکومت دانست و فرمود: »لَوال ُحضور الحاِضِر 
ِۀ بُِوجوِد الّناِصِر َو ما اََخَذ اهلل َعَلی الُعَلماء اَن ال یقاّروا علی كّظۀ ظالِم َوال َسغب َمظلوم أللقیت  َو قیام الُحجَّ

َحبلها علی غاِربها«: اگر با وجود روی کرد مردم، قیام حّجت خدا جهت تشکیل حکومت 

الزم نمی بود و خداوند با وجود این شرایط از عالمان دین تعهد تشکیل حکومت نگرفته 
بود تا با حاکمیّت الهی بر پرخوری ستمگر و گرسنگی مردم پایان دهند و به آن رضا 
ندهند، ریسمان شتر حکومت را به کوهانش می افکندم )سید رضی، 1415ق: خطبه 3(.

از سخنان حضرت امیر به وضوح دانسته می شود که با وجود رو ی کرد مردمی، بر عالمان دینی 
تشکیل حکومت، یک واجب شرعی است که تکلیف الهی به مرحلۀ تنّجر و فعلیّت رسیده است.
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نتایج مقاله

1-تشکیل حکومت الهی برای اجرای احکام و حدود خدای متعال از زمان بعثت پیامبر 
اکرم به دست مبارک او واجب و الزم بود و با توجه به جاودانگی دین مبین اسالم به 

حکم و شرع و عقل تا قیام قیامت، استمرار آن واجب است.
2-در زمان غیبت معصوم)ع( اجرای قوانین،  احکام و حدود الهی به هیچ وجه نباید تعطیل شود 
و به حکم عقل و شرع فقط فقیه جامع الشرایط حق تشکیل حکومت و اجرای حدود الهی را 
دارد. بدیهی که رویکرد مردمی به جانب یک فقیه دارای شرایط تکلیف شرعی را برای او فعلیّت 

و تنّجز می بخشد و تشکیل و استمرار حکومت الهی بر او واجب فعلی می شود.
مطلق  معصوم)ع(،  والیت  بسان  الهی  حدود  و  قوانین  اجرای  جهت  فقیه  3-والیت 
می باشد، با این تفاوت که او فقط مجری احکام الهی و دستورهای معصومان علیهم السالم 
معصوم)ع(  اختیارات  بنابراین، جمیع  است؛  امام)ع(  و حّجت  نایب  او  می باشد؛ چون 

درجهت اجرای احکام الهی را داراست جز مواردی که با اّدلۀ شرعیّه خارج شده باشد.
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Governorship of  jurist and it’s position in the Eslamic Government 
based on Rational Reasons and narrations )Holy Quran and Traditions(.

Mohammad Hosein Bayat 1

Abstracts
In this paper, Essence of  Jurist’s Guardianship and it’s position in forming and continuing of  Es-

lamic Government is studied. The Writer by virtue of denotion of Quranic Verses and Traditions and 
based on Rational Reasons, has proved The basic position of  Guardianship of Jurist about formation 
of Eslamic Government and Executing of all of theological laws in The Time of disappearance of  
Emam )blessing of god be upon him)In a word, Prophethood of the Holy prophet  was the main  cause 
of appearance of  Eslamic Government and being of Holy Emams after prophet until martyrdom of 
Emam askari )The eleventh emam), is cause of continuation of Eslam and Eslamic Government,  this 
great responsibility in the time of disappearance of Holy Emam became the main duty of The Jurists 
how have  The necessary qualifications .therfore, Guardianship and Government of  Jurist is The only 
way that prevents  from vacation of Islamic laws.

Keywords: Guardianship , Guardian, Master, Jurisprudence, Jurist and Eslamic Government.
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