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والیت فقیه از مباحث بحث انگیز حوزه ی اندیشه سیاسی فقهی فقهای امامیه در عصر غیبتت مصصتوع عهیته استسع استت ایت
نوشتار در صدد تبیی عقسئی  ،مستدل و و متق مبانی مشروعیت نظاع والیت فقیه برامده است و تتس

iv

متی شتود از زوایتای

مختهفی با مددِ ادله ی عقهی و نقهی به اثبات والیت فقیه بپردازد و شترای  ،صتفات و حتوزه ی ااتیتارات ولتی فقیته را متورد
بررسی قرار دهد .
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اماع امینی ( ره ) و برای از فقیهان همواره بر والیت مطهقه فقیه تأکید کرده اند از منظر آنان فقیه جامع الشترای در تمتامی
شئون مربوط به حکومت دارای والیت است و همه ی ااتیاراتی که پیامبر (ص) و حضترات مصصتومی ( ) در زعامتت جامصته

r
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داشتند  ،فقیه جامع الشرای داراست و مردع موظف اند به او مراجصه کنند زیرا او حاکم بر تدبیر امور است .
در مقابل ای اندیشه  ،عمده ای دیگر والیت فقیه را از منظر دیگری مطرح کرده اند  ،به مقیده بودن ااتیارات ولی فقیه اعتقتاد
دارند و آن را مشروط به اموری دانسته اند .

نگارندگان ای سطور بر ای باورند « والیت مطهقه فقیه » فراتر از اود نظریه « والیت فقیه » است به گونه ای کته در اداره ی
سیاسی و اجتماعی جامصه اسسمی نقش بسیار تصیی کننده تری اواهد داشت .
واژههای کلیدی :والیت فقیه ،جامع الشرای  ،والیت مطهقه ،ادله مشروعیت
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Abstract

o
e

Supreme Leader of controversial issues realm of political ideas against Islam is innocent religious
Shiite jurists occultation this article seeks to explain the rational, reasonable and strong foundations
of the legitimacy of the supreme leader and strive to be raised from various perspectives through
rational arguments and transmitted to prove their supreme leader and the conditions, characteristics
and examine the scope of the supreme leader.
Imam Khomeini and some scholars have always insisted on absolute clerical rule in terms of fully
qualified jurist in all matters related to the administration of the province and all the authority of the
Prophet and gentlemen infallibles in the leadership of society were fully qualified jurist. And people
are bound to see her because she is dominating affairs.
In contrast to this idea, other major velayat-e faqih have another point of view, to believe Mqydh of
the supreme leader, and it is subject to what is known.
The authors believe these lines, "Supreme Leader" beyond its theory of "velayat-e faqih" in such a way
that the Muslim community in the management of political and social will be more crucial role.

v
i
h

c
r

A

Keywords:Faqih, fully qualified, absolute rule, legitimatereasons

www.SID.ir

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
Secound International Congress On Religious Culture and Thought

 .1مقدمه و طرح مسأله
مطالصه تطبیقی مباحث فقهی از روی آوردهای مهم در دی شناسی است و نقش راه بردی و ارزندیه ای در حل مسائل نظری و
عهمی در الهیات  ،فهسفه  ،فقه  ،اصول و سایر دانش ها و عهوع مربوط به دی

شناسی دارد  .و می تواند زمینه ی جهوه نمایی

وجود تشابه و تمایز دیدگاه های فقیهان را فراهم آورد .
یکی از مباحثی که در حوزه و گستره ی عهوع اسسمی از اهمیت ویژه ای براوردار است  .و ازهان فقیهتان و اندیشتمندان دیت
باور را به اود جهب کرده  ،مبحث والیت فقیه است  .برای تبیی والیت فقیه از ستوی اندیشتمندان و فقهتای امامیته عدلته ی
عقهی و نقهی متصددی ارائه شده است  .و برای از متفکران شیصه مصتقدند مباحث والیت فقیه پتیش از آن کته مباحتث فقهتی
باشد  .مبانی کسمی دارد  .و آن را در چارچوب کسمی گنجانده اند  .اما در مقابل ای گروه  ،اندیشه ای بتر ایت بتاور استت کته
عداد موضوعات و مباحث فقهی محسوب می شود  .و برای آن به ادله ی نقهی تمسک جسته اند .
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اما سواالتی که در ای زمنیه مطرح می شود ای است که :
 .1ادله ی فقهی والیت فقیه کدامند .
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 .2محدوده ی داللت ادله ی فقهی در حوزه ااتیارات والیت فقیه چگونه است .
 .3رابطه ی مرجصیت عهمی و مرجصیت فقهی چگونه رابطه ای است و چه نسبتی میان عهم و فقه وجود دارد .
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پرسش های فوق عمدتاً  ،مربوط به مباحث فرا فقهی در فهسفه ی فقه  ،اصول و تاریخ فقه امامیه است  .و در ای عهتوع  ،پاستخ
کامل آن ها را می توان به دست آورد و نویسندگان ای مقاله از ای منظر به سواالت مورد اشاره پردااته اند و سصی و تس

بر

ای بوده است در بُصد مشروعیت آن در نظاع اسسمی پاسخ مناسبی بیابند  .و با طرح نظرات اندیشمندان غفقه و فقاهتت شتیصی
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به تقویت و تحکیم پایه های نظری و عهمی حکومت مرجصیت دیت و مردمتی در نظتاع استسمی بپتردازد و بتا ارائته و بتازبینی
دیدگاههای فقهی و با ن گاهی بر مبنای روابب و توجیه محتوای عقهی و نقهی دقیق متون و منابع مصتبر فقهی  ،نظریته « والیتت
فقیه » که به رشد و بالندگی و تصالی اندیشه سیاسی جکومت در نظاع مردع ساالری دینی به مفهوع واقصتی کامته  ،کمتک متی
نماید  ،تبیی شود.
 .2جایگاه والیت فقیه در اندیشه فقهای امامیه

c
r

با توجه به اهتماع ویژه ائمه ( ) به ویژه ارجا اماع زمان ( عج ) در ارجا مردع به آشنایان کتاب و سنت در عصتر غیبتت  ،در

A

میان شیصیان جای هیچ گونه شک و تردیدی در واگذاری زمامداری و رهبری جامصه ی دینی از سوی شار مقدس به فقیهتان
عادل نبوده است ؛ از ای روی  ،فقیهان شیصه به جای بحث در اصل موضو والیت فقیه بیشتر به دستتاوردهای آن پردااتته و
آنها را مورد تحقیق قرار داده اند .

شیخ مفید که نزدیک تری فقیه به دوران غیبت سغراست  ،حکومت بر جامصه را از ستسطی عرفتی  ،نفتی کترده و آن را از آن
فقیهان جامع الشرای می داند :
اقامه ی حدود و احکاع جزائی اسسع  ،مربوط به حاکم اسسمی است که از سوی اداونتد نصتب متی شتوند و آنتان همتان امتاع
مصصوع از نسل پیامبر (ص) هستند و کسانی که ائمه ( ) آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند  ،و ائمه اظهتار نظتر در ایت
مطهب را  ،به فرض امکان آن  ،به قثهای شیصه واگذار کرده اند  .بر فقیهان پیرو آل محمد ( ) است که در بی برادران اود بته
حق داوری نمایند  ،زیرا ائمه ( ) به استناد روایاتی که از آنها رسیده و در نزد آگاهان  ،صتحی و مصتبتر استت  ،ایت امتر را در
صورت امکان اجراء به آنان تفویض کرده اند  ( .شیخ مفید ، 1111 ،ج 011/2و ) 011
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فقیهان نامدار شیصه از جمهه شهید اول  ،محقق کرکی  ،شهید ثانی و مرحوع نراقی به نوعی تئوری والیت فقیه را مطرح کترده
اند شاهد ای مطهب دفا شهید اول در کتاب الدروس الشریصه می نویسد  :اجرای حدود و تصزیرات در صسحیت اماع مصصتوع و
نایب اوست  ،هر چند که نایب عاع باشد  ( .شهید اول  ، 1111 ،ج) 14 ، 2
شیخ عهی کرکی  ،فقیه عادل را نایب امامان مصصوع ( ) مصرفی می کند :
فقیهان شیصه  ،اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرای که از آن به مجتهد تصبیر متی شتود  ،در عصتر غیبتت از ستوی امامتان
مصصوع ( ) دارای سمتِ نیابت است  .ای نیابت شامل همه ی مواردی است که داالت موقوف به نیابت است ( .محقق کرکتی ،
 ، 1111ج ) 112 / 1
شهید ثانی در مسالک االفهاع در همی باره گفته است :
فقیه عادل امامی مذهب  ،که همه ی شرای فتوا را داشته باشد  ،نایب و نماینده از سوی امتاع مصصتوع استت  ( .شتهید ثتانی ،
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 ، 1113ج) 33/ 1

مس احمد نراقی صاحب عوائد االیاع  ،با نگر

استقسلی و تخصصی  ،بحث والیت فقیه را مطرح می سازد  ،او نخستتی فقیهتی

S
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است که فصل مستقهی از کتاب گرانسنگ اود  ،عوائد االیاع را به ای بحث ااتصاص داده است  .او با تماع صراحت  ،فقیه را در
همه ی زمینه ی سیاسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و  ...مبسوط الید دانسته و حتاکمیتی غیتر از حاکمیتت فقیته در جامصته را بته

o
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رسمیت نمی شناسد و در فرازهایی از نظرات اود می نویسد :

فقیه بر دو امر والیت دارد  :یکی بر آنچه که پیامبر (ص) و اماع ( ) والیت دارند  ،فقیه نیز والیتت دارد  ،مگتر متواردی کته بته
اجما و نصّ از حوزه والیت فقیه اارج شوند .
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دیگر اینکه  ،هر عمهی که به دی و دنیای مردع مربوط باشد و ناگزیر باید انجاع گیرد  ،چه عقسً  ،عادتاً  ،و چه از آن جهتت کته
مصاد و مصا

فرد یا گروهی بدان بستگی دارد و نظم دی و دنیای مردع در گرو آن است  ،یا از آن جهت که در شر  ،بر انجتاع

آن دستوری صادر شده است  ( .نراقی  104، 1110 ،و) 100

c
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اماع امینی در کتاب وال یت فقیه می نویسد  :به ضرورت شرو و عقتل  ،آنچته در دوره ی حیتات رستول اکترع (ص) و زمتان
امیرالمومنی عهی اب ابی طالب ( ) الزع بوده یصنی حکومت و دستگاه اجراء و اداره پس از ایشان و در زمتان متا الزع استت ( .
اماع امینی ) 31 ، 1331 ،

A

در زمانی که اماع مصصوع ( ) از ان ظار عموع غایب و پنهان است  ،برای آن دسته از انسان هائی که در هر زمان وجتدانی بیتدار و
فکری آزاد دارند و باید از تصالیم آسمانی به هر مقدار که امکان دارد بهره مند شوند و اگر قدرت پیدا کننتد حکتومتی اگتر چته
محدود به وجود آورند و نظاع عدل الهی را پیاده کنند مصیارهای مناسب با حکومت اسسمی ،از طترف امتاع مصصتوع ( ) تصیتی
گردیده تا فردی که واجد آنها است  .در ای مقطع حساس از زمان از اماع ( ) نیابت کند و عهده دار والیت باشتد و ایت همتان
والیت فقیه عادل است  ( .طاهری ارع آبادی ) 11 ، 1330 ،
در زمان حضور ائمه دیگر هم ای نیابت و الیت برای فقیه عادل مخصوصاً در جاهائی که دسترس به اماع مصصتوع ( ) نداشتتند
بوده است  ،پس نصب عاع ااتصاص به زمان غیبت ندارد بهکه در زمان حضور نیز آن طور که از روایت عمر ب حنظهه استتفاده
می شود وجود داشته است اگر چه در آن زمان والیت به صورت زعامت در زمامداری نبوده بهکه تنها در حتد قضتاوت و فیصتهه
دادن بی مردع در موارد ااتسف بوده است ( همان منبع )
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اماع امینی در کتاب والیت فقیه « حکومت اسسمی » مصتقد به نصب الهی والیت فقیه شده و چنی متی نویستد  :الزع استت
که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای حدود و حفظ ثغور نظاع  ،حکومت شرعی تشکیل دهند  .ای امر اگر امکان داشت  ،واجب عینی
 ،وگرنه  ،واجب کفایی است و در صورتی که ممک نباشد از والیت ساق نمی شوند  ،زیرا از جانب اتدا منصتوب انتد  ( .امتاع
امینی ) 34 ، 1331 ،
 .3مبانی و منابع مشروعیت والیت فقیه
برای اثبات مشروعیت رهبری و والیت فقیه فقها و اسسع شناسان به دالیل عقهی و نقهی و احادیث فراوانی استناد کرده اند .
ما در ای مقال  ،ابتدا ادله ی عقهی نصب والیت فقیه را بررسی کرده  ،در ادامه نیز به ذکر ادله نقهی می پردازیم و سپس در هر
دو صورت  ،محدوده ی داللت ای ادله را بر حوزه ی ااتیارات ولی فقیه بیان می کنیم .
الف – ادله عقلی والیت فقیه
 .1قاعده لطف:
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برهان عقهی محض بر والیت فقیه است به ای مصنا که  ،وجود حکومت صال و اماع عادل  ،در ترقی و رشتد ومتادی و مصنتوی
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جامصه نقش تصیی کننده ای دارد و برای تحقیق ای هدف  ،لطف الهی اقتضاء دارد که در رأس جوامع بشری در طتول تتاریخ ،
انبیاء و اماع مصصوع ( ) قرار گیرند تا جامصه بشری افزون بر داشت قوانی الهی ،بتا داشتت رهبتری صتال  ،عتالم و عتادل بته
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سصادت رسند  .و در عصر غیبت اماع(عج) اقتضای لطف الهی آن است که شبیه تری فرد به مصصتومی ( ) را بترای سرپرستتی
جامصه اسسمی تصیی کند  ،فقیه جامع الشرای که عالم به احکاع دیت  ،آگتاه از مستائل اجتمتاعی و سیاستی زمتان  ،عتادل و
همچنی با کفایت است .
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همان لطفی که ضرورت وجود مصصومی ( ) را در رهبری جامصه اسسمی اقتضاء می کرد  ،ضرورت تصیی فقیه جامع الشترای
در عصر غیبت را نیز الزع می شمرد .اماع امینی ( ره ) در ای باره می فرماید  :آنچه دلیل امامت است  ،اود آن  ،دلیتل لتزوع
حکومت « ولی فقیه » بصد از غیبت ولی امر ( عج ) می باشد  (.اماع امینی ،113 ،ج) 131، 2
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به منظور تأمی مصال جامصه اسسمی  ،برای اینکه لطف کامل  ،حاصل شود  ،باید ولی فقیه جتامع الشترای تمتامی ااتیتارات
حکومتی پیامبر (ص) و ائمه ( ) را در اداره امور اجتماعی دارا باشد .
 .2حکمت الهی:

A

از آنجا که حکومت صال و اماع عادل و حکیم با فراهم آوردن زمینه های الزع برای رشد مصنوی و تصالی روحی،و از بتی بتردن
زمینه های فساد و هرج و مرج و با برقراری امینت سبب هدایت انسان ها می شتود  ،از همتی رو اداونتد در ادامته ی رستالت
انبیاء  ،امامان ( ) را به گونه ای ااص  ،و فقهای جامع الشرای را به گونه ای عاع تصیی می نمایتد تتا ستبب هتدایت متادی و
مصنوی انسان ها شود و اگر چنی امری تحقق نپذیرد  ،نقض غرض الهی اواهد بود  ،حال آنکه اداوند حکیم نقض قرض نمتی
کند .
مقتضای قاعده حکمت  ،حاکمیت مصصوع است که زمینه های الزع را برای هدایت فتراهم متی آورد  ،امتا در صتورت نبتود او ،
مقتضای حکمت الهی ایجاب می کند کسی که امر رهبری امت را برعهده گیرد که از نظر صفات  ،بیش از همه بته مصصتوع ( )
شبیه باشد  ،یصنی همان فقیه جامع الشرای
 .3ضرورت نظم اجتماعی :
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زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت دارد و برای بقای زندگی اجتمتاعی  ،وجتود حکومتت مبتنتی بتر قتانون ضتروری استت و
حکومت بدون حاکمیت ممک نیست  ،از ای رو الزع است در رأس جامصه ای دینی که بر اساس مکتب شکل گرفتته  ،شتخص
عادل  ،با کفایت و از همه آگاه تر به قانون الهی باشد در ای شرای در مصصوع ( ) وجود دارد و اگتر مصتوع نباشتد  ،نوبتت بته
کسی می رسد که در عهم و عدالت و کفایت شبیه تری افراد به اوست و او همان فقیه جامع شرای است  ( .پتازوکی ، 1312 ،
) 133
 .1ماهیت احکاع اسسمی :
اسسع تنها منحصر به احکاع عبادی نیست  ،بهکه در زمینه مسائل اقتصادی  ،مالیاتی  ،جزائی  ،حقوقی  ،دفاعی  ،مصاهدات بتی
المههی و  ...نیز مقرراتی دارد و احکاع اسسمی  ،نسخ نشده  ،بهکه به دلیل ااتمیت دی اسسع و جاودانگی آن همواره برقرار است
 .ماهیت و کیفیت احکاع حقوقی  ،قضائی  ،دفصای  ،اقتصادی و اجتماعی اسسع گوه ای مطهب است که به منظور اداره سیاستی
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 ،اقتصادی و فرهنگی جامع تشری گشته است ؛ آن سان که بدون تشکیل حکومت امکان اجرای بستیاری از آنهتا نیستت و بته
حکم عقل و شر  ،اجرای قوانی اسسع و اصل حکومت در عصر غیبت نیز استمرار دارد و در جامصه ای که می اواهد بر اساس
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قوانی اسسع اداره شود  .والی مسهمان باید واجد ای شرای باشد  - :عهم به قانون الهی  -2عدالت  -3کفایت سیاسی  -1تتوان
مدیریت  .مصداق کامل کسی که دارای ای صفات است  ،در عصر غیبت فقیه جامع شرای است .
ب -ادله نقلی والیت فقیه
 .1حدیث الهم ارحم اهفائی :

o
e

در م الیحضره الفقیه شیخ صدوق روایت را چنی نقل می کند :

iv

و قالَ امیرالمومنی عهیه السسع قال رسول اهلل صهوات اهلل عهیه الهم ارحم اهفائی – ثسث مراتٍ – قیل له  :یا رسول اهلل ! و مَت
اهفائک ؟ قال  :الذی َ یَأتونَ م بَصدی یروون عنی حدیثی و سنتی .

h
c

امیر المومنی عهیه السسع روایت می کند که رسول ادا صهوات اهلل عهیه فرمود  :اداوندا جانشینان مرا در مورد رحمتت اتود
قرار ده  .عرض شد  :ای رسول ادا صهوات اهلل عهیه جانشینان شما چه کسانی هستند ؟ فرمود  :آنان که پس از م می آینتد و
حدیث و سنت مرا نقل می کنند  ( .شیخ صدوق  ، 1111 ،ج ) 312/ 1

r
A

در تبیی داللت حدیث  ،مراد از روایان حدیث و سنت پیامبر صهوات اهلل عهیه کسانی نیستند که تنها نقل حتدیث متی کننتد ،
بی آنکه از رموز احادیث و احکاع اسسمی آگاهی کامل داشته باشند  .و روایت ظهور در مقاع فقاهت دارد ؛ زیرا برای تصهیم و نشر
احکاع الهی باید رموز احکاع الهی را بداند و صحی را از سقیم باز شناید و از سویی به اطسق و تقّید  ،عاع و ااص نیز آگاه باشتد
 .از طرفی حدیث انصراف به فقهای جامع شرای دارد تا ناقسن حدیث  ،و از قرینه اارجی آن در می یابیم که متراد عتالم فقیته
است  ،نه ناقل حدیث
 .2مقبوله ی عمر ب حنظهه :
یکی از روایاتی که برای اثبات والیت فقیه مطهقه فقیه بدان استناد شده است مقبوله عمر ب حنظهه است :
عمر ب حنظهه می گوید  :از اماع صادق عهیه السسع درباره دو نفر از شیصیان که در مورد قرض یا میراث ااتسف داشتتند و بته
سهطان یا قضات مراجصه نموده بودند  ،سوال کردع که آیا ای کار جایز است ؟ اماع فرموئد  :هر کس در حق یا باطتل نتزد آنتان
داداواهی کند  ،بدون تردید به طاغوت داداواهی کرده است و آنچه به نفع او حکم شود  ،به حراع گرفته است  ،اگر چته حتق
م سهم او باشد  ،زیرا آن را به فرمان طاغوت که ادا دستور کفر ورزیدن به آن را داده است  ،ااذ نموده  ...گفتم پس چه کنند ؟
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فرمود  :مراجصه کنند به شخصی از اودتان که حدیث ما را روایت کرده است و در حسل و حراع ما اهل نظر بتوده و آشتنای بته
احکاع ما است  ،او را به داوری بپذیرد ؛ م او را بر شما حاکم قرار دادع  ،پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند
بی کمان حکم ادا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی به ما پشت کند به اداوند پشت کرده و ای در حد شرک به
اداوند است  ( .کهینی  ، 1300 ،ح) 34 ، 1
اماع امینی در ا ستدالل به ای حدیث می فرماید  :قول آن حضرت که فرمود  :کسی که در حق یا باطل بتودن از اینتان داوری
اواهد از طاغوت داوری اواسته است  .انطباق آن با والیت روش تر است ،بهکه اگر قرای دیگری نبود ظهور در اصوص والیت
است  .به هر حال داول والیهای طغیانگر در آن بدون اشکال است  .به ویژه بته مناستبت جکتم و موضتو  ،و بتا استشتهاد آن
حضرت به آیه ای که به تنهایی ظهور در نهی از مراجصه به حکاع ستمگر دارد و اینکه راوی گفته است  ،چه کار بکنند ؟ پرسش
درباره مرجع رسیدگی در هر دو باب قضاوت و والیت است و ااتصاص آن در اصوص باب قضاوت بسیار بصید به نظر می رسد .
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( اماع امینی ، 1113 ،ج 140 / 2و ) 141
آنگاه در ادامه می فرماید  :از مجموعه آنچه گفته شد روش گردید که از گفتار اماع عهیه السسع که می فرماید  :پتس مت او را
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حاکم بر شما قرار دادع  ،استفاده می شودکه آن حضرت ،فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون والیت  ،حتاکم قترار داده
است  ،پس فقیه در هر دو باب  ،ولی امر و حاکم است  ،به ویژه با عدول آن حضرت از کهمه ی ( قاضیاً ) به کهمته ( حاکمتا ) و

o
e

بهکه بصید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد  .اداوند تبارک و تصالی نیز می فرماید :
وَمَا کَانَ لِمُؤْمِ ٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى الهَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِ ْ أَمْرهِمْ
به هر حال هیچ اشکالی در تصمیم حاکمیت فقیه به هر دو باب قضاوت و والیت وجود ندارد  ( .همان منبع )
 .3توقیع مبارک حضرت ولی عصر (عج) :

v
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شیخ صدوق در کتاب کمال الدی و تماع النصمه روایتی را نقل کرده که در اصوص والیت فقیه به آن استدالل شده استت .... :
و اَمّا الحوادث الواقصهُ فارجصوا فیها الی رُواه حَدیثنا فَانّهم حُجتی عهیکم و اَنَا حُجَّه اهلل عَهیهم .
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اما در حوادثی که به وقو می پیوندد  ،در آن به روایان حدیث ما مراجصه کنید  ،که آنان حجت م بر شما و م حجت ادا بر
آنان هستم  .اماع امینی در کتاب والیت فقیه در تبیی داللت حدیث و عنوان حوادث واقصه چنی می فرماید :
منظور از حوادث واقصه  ،که در ای روایت آمده  ،به مسائل و احکاع شرعیه نیست  .نویسنده نمی اواهد بپرستد دربتاره مستائل

A

تازه ای که برای ما رخ می دهد چه کنیم  ،چون ای موضو جزء واضحات مذهب شیصه بوده است و روایات متتواتر دارد کته در
مسائل باید به فقها رجو کنند  .در زمان ائمه ( ) هم به فقها رجو می کردنتد و از آنتان متی پرستیدند  .کستی کته در زمتان
ح ضرت صاحب سسع اهلل عهیه باشد و با نواب اربصه رواب داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافتت کنتد  ،بته ایت
موضو توجه دارد که در فراگرفت مسائل به چه اشخاصی باید رجو کند  .منظور از حوادث واقصه  ،پیش آمتدهای اجتمتاعی و
گرفتاری هایی بوده که برای مردن و مس همی روی می داده است و به طور کهی و سر بسته سوال کرده  :اکنون که دست ما بته
شما نمی رسد  ،در پیش آمدهای احتماعی باید چه کنیم و وظیفه چیست ( اماع امینی ) 30 ، 1331 ،
صاحب جواهر ضم استدالل برای اثبات والیت فقیه جامع شرای  ،چنی گفته است  :اینکه اماع زمان عهیه السسع فرمتوده« :
فقهای جامع الشرای حجت م بر شمایند و م حجت ادا هستم » ظهور قوی تری دارد در اینکه فقیه جامع الشرای حجتت
م است بر شما در تماع آنچه م حجت ادا بر شما هستم  .حتی بر نقل بصضی کتب  ،توقیع شریف بدی گونه نیز ذکر شده :
آنان فقهای جامع الشرای  ،اهیفه م بر شما هستند  ،ای سخ دارای ظهور قوی تری در مدعای ماستت  ،چته اینکته واضت
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است منظور از اهیفه یا جانشی  ،عرفاً عمومیت در والیت است  ،یصنی در تمامی اموری که م بتر شتما والیتت دارع  ،فقهتای
جامع شرای نیز از جانب م بر شما والیت دارند .
مرحوع نجفی صاحب جواهر ای نظریه را از محقق کرکی نیز نقل کرده و کمی بصد از آن چنی گفته است :
اگر عمومیت والیت نبوده  ،بسیاری از امور مربوط به شیصیان بدون سرپرست و مصطل باقی متی مانتد  ( .نجفتی  ، 1343 ،ج21
ریال 313و ) 314
ماحصل کسع اینکه در تماع حوادث واقصه و رویدادهای اجتماعی و سیاسی که در عصر غیبت روی می دهد ،می بایست به فقیه
جامع الشرای مراجع کرد و نظر او در تمامی ای موارد حجّت می باشد؛ و ای همان چیزی است که ما از آن به والیت فقیته در
تدبیر امور اجتماعی و سیاسی تدبیر می کنیم.
 .4محدوده داللت ادله عقلی و نقلی بر حوزه اختیارات ولی فقیه
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از آنجا که ادله عقهی مطرح شده در باب والیت فقیه  ،دلیل لُبّی است و لفظ ااصی نیز در آن نیست تا بتوان بته عمتوع اطتسق
آن تمسک کرد  ،از ای رو با دلیل لُبّی فق می توان قدر متیق و حداقل ها را ثابت کرد  ،به عنوان مثتال  ،در مستئهه والیتت
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فقیه در اداره جامصه اسسمی  ،ادله عقهی فق اصل والیت فقیه را اثبات  ،و محدوده ااتیارات او را به ضروریات جامصه اسسمی و
امور حسبی ( حداکثر به مصنای گسترده آن ) محدود می کند  .بنتابرای حتدود ااتیتارات ولتی فقیته جتامع الشترای در اداره
جامصه اسسمی را باید با ادله نقهی بیان کرد .

o
e

ادله عقهی مبتنی بر حکمت الهی و قاعده لطف  ،نصب ولی فقیه جامع شرای را اثبات می کند  :اما ادله عقهی بر اساس ضرورت
نظاع اجتماعی و یا ماهیت احکاع اسسع  ،فق ضرورت وجود ولی فقیه جامع شرای در رأس حکومت اسسمی را ثابت می کند ،
نه نصب او را (کربسئی پازوکی)131 ،1312،
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عقیده بر ای است که مسئهه والیت فقیه در اداره جامصه اسسمی و اینکه ولی فقیه به عنوان حتاکم و رهبتر  ،در صتورت وجتود
مصهحت اهم اسسع و مسهمی بتواند اقدامات الزع را در جهت تحصیل آن انجاع دهد و در آن زمینته دارای ااتیتارات وستیع و
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گسترده باشد  ،امری است قطصی و مسهم که عقل نیز کامسً آن را می پذیرد  .بنابرای در مسئهه اداره جامصه استسمی آنچته بته
عنوان قدر متیق مطرح است  ،رعایت مهحت اهم امور مسهمی می باشد و ای امر محتدوده ای گستترده و متوارد متصتددی را
شامل می شود  ،نه اینکه تنها محدوده به ضروریات شود .

A

و اما ادله نقهی که بر پایه سه منبع کتاب  ،سنت و اجما بیان گردیده است از جمهه آنها  ،حدیث الهم ارحم اهفتائی  ،مقبولته
ی عمر ب حنظهه و توقیع شریف و مبارک اماع عصر (عج) و مستفاد از مضامی آنها می توان به گسترده بودن دامنه و حوزه ی
ااتیارات ولی فقیه اشاره کرد به اینکه ظهور قوی در مدعای ما هست و مطهب به شهادت وجتدان از واضتحات استت کته فقیته
جامع شرای در ادامه والیت مصصومی ( ) در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی همتان ااتیتاراتی را دارنتد کته مصصتومی ( )
داشته اند  ،مگر اینکه موردی را دلیل اارج کند ؛ زیرا اصوالً تفاوت قائل شدن بی آنها در ای زمینه  ،عقسً جایز نیست .
 .5رابطه مرجعیت علمی و مرجعیت فقهی و نسبت بین علم و فقه
در پاسخ به ای پرسش که نسبت میان عهم و فقه در عرصه ی مدیریت  ،چه گونه نسبتی است ؟
آیا ای دو مقوله ؛ در عر صه ی مدیریت  ،لزوماً  ،در برابر هم اند یا چنی تباینی در میان نیست و ای  ،می توانند با هتم رابطته
وثیق و عمیق داشته باشند ؟
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در نظریه والیت فقیه  ،یکی از شرای الزع برای احراز تصّدی والیت و قرار گرفت در رأس نظاع سیاستی و اجتمتاعی  ،فقاهتت
شنااته می شود  .بر ا ی اساس بر ای باور هستیم که هم از جهت نصوص دینی و هم از جهتت عقسئتی  ،افتزون بتر عتدالت و
مدیریت و تدبیر که از شرای ضروری ولی فقیه است  ،شخص حاکم که مجری قوانی و مقررّات است  ،باید عهم و آگاهی کامل
و کارشناسانه از قوانی و مقررات حاکم بر جامصه داشته باشد تا بتواند آن ها را به اجرا گذارد و جامصه را در پرتو آن  ،به ستامان
رساند و نظم بخشد  .بنابرای  ،در رأس یک حکومت دینی هم که قوانی و مقررات دینی به اجرا گذاشته می شود  ،باید فتردی
قرار گیرد که ازای اصیصه براوردار باشد و با دانش کافی که از احکاع دینی تبهور یافته در فقه دارد  ،بتواند به تنظیم امتور و
اداره ی جامصه بپردازد .
اگر منظور از مدیریت  ،نظاع اجرایی و رهبران و حاکمان سیاسی کشور است  ،روش است که نظاع مدیریتی و اجرایی کشتور ،
موظف به اجرای قوانی اساسی کشور و نظارت بر حُس اجرای آن است که برای رسیدن به ای اهداف و اجرای صحی قانون ،
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الزع است از بهتری رو

ها  ،از جمهه رو

های عهمی  ،شور و مشورت با صاحب نظران و نخبگان استفاده کنند .

در ای فرض که منظور از مدیریت  ،رهبری سیاسی کشور  ،و منظور از مدیریت فقهی  ،نظاع مبتنی بر والیتت و رهبتری فقیته
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است نمی توان میان عهم و فقه تقابل داشت و تقابل  ،کامسً بی مفهوع و ناصواب است  ،زیرا در چنی نظامی  ،فقاهتت  ،یکتی از
شرای تصّدی رهبری است و شرای بسیار مهم دیگر مانند عدالت  ،تدبیر  ،توانایی وافی در مدیریت و زمان شناستی  ،از عمتده
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ای شرای است  ( .جصفر پیشه فرد ) 130 ، 1301 ،

اماع امینی در کتاب بیع فرموده است  :تدبیر و اداره ی امور در هر حکتومتی  ،همتواره بتا تشتریک مستاعی شتمار زیتادی از
کارشناسان و ارباب بصیرت انجاع گیرد .
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و اگر رهبر و رئیس حکومت  ،فردی عادل باشد  ،قطصاً وزیران و کارگزاران عادل و شایسته ای را بر متی گزینتد  .همچنتان کته
امیرمومنان عهی عهیه السسع برای مدیریت کشور از والیان و قاضیان استفاده می کرد  ،در زمان حال نیز مانند گذشته  ،اداره ی
امور سیاسی و نظامی و اداره ی شهرها و حفاظت مرزها هر یک  ،به دست شخص یا اشخاص است کته صتسحیت و شایستتگی
الزع در ای امور را دارند ( .اماع امینی  ، 1113 ،ج) 110 ، 2
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باتوجه به مطالب ارائه شده باید اذعان داشت عهم و فقه  ،نسبتی نزدیتک و تنگاتنتگ در متدیریت دارنتد و اگتر عهتم  ،نتوعی از
مدیریت را مردود دانست  ،فقه نیز آن را مردود می شمرد  .رابطه ی میان ای دو متدیریت یصنتی متددیریت عهمتی و متدیریت

A

فق هی  ،عاع و ااص مطهق است  ،نه تبای کهی ؛ یصنی  ،هر مدیریت فقهی  ،عهمی هم هست ولی هتر متدیریت عهمتی  ،فقهتی
نیست .
 .6خالصه و نتیجه

مطالصه تطبیقی مباحث فقهی از رو آوردهای مهم در حوزه ی دی شناسی است و نقتش راهبتردی در حتل مستائل انفترادی و
عهمی در الهیات  ،فقه و اصول و سایر دانش ها و عهوع مربوط به دی شناسی دارد و می تواند زمینه ی جهوه نمایی وجوه تشتابه
و تمایز نظرات فقیهان را فراهم آورد .
حکومت اسسمی  ،حکومت قانون اداست و باید اسسع در جامصه پیاده شود از ای منظر حاکم اسسمی بایتد بته بیتان و اجترای
احکاع و قوانی الهی و دستورات مکتب برای مردع بپردازد و وظایف شرعی مردع را در هر متوردی مشتخص کنتد و بترای آنتان
روش سازد .
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اسسع تنها منحصر به احکاع عبادی نیست  ،بهکه در زمینه مسائل اقتصادی  ،جزائی  ،حقوقی  ،اجتماعی  ،سیاستی و مصاهتدات
بی المههی و  ...مقرراتی دارد و احکاع اسسمی نسخ شده  ،بهکه به دلیل ااتمیت دی اسسع و جاودانگی آن همواره برقرار است .
ماهیت و کیفیت احکاع حقوقی  ،قضائی  ،اقتصادی و اجتماعی اسسع گواه ای مطهتب استت کته بته منظتور اداره ی سیاستی ،
اقتصادی و فرهنگی جامع تشری گشته است  ،به آن سان که بدون تشکیل حکومت اجرای بسیاری از آنها نیستت و بته حکتم
عقل و شر  ،اجرای قوانی اسسع و اصل حکومت در عصر غیبت نیز استمرار دارد و در جامصه ای که می اواهد بر اساس قوانی
اسسمی اداره شود  ،والی مسهمانان باید واجد شرای از جمهه  :عهم به قانون الهی  ،عدالت  ،کفایتت سیاستی و تتوان متدیریت ،
باشد  .و مصداق کامل کسی که دارای ای صفات است  ،در عصر غیبت  ،فقیه جامع شرای است .
با روش شدن مباحث مربوطه  ،می توان چنی گفت  :والیت به مصنای مطهق تصرف در امور مردع و مستهمانان تتا حتدّی کته
شامل امور شخصی و فردی آنان گردد  ،برای فقیه مطرح نیست  ،مگر در مواردی که امور شخصی به گونه ای به امور اجتمتاعی
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 ،عمومی و سیاسی باز گردد  .نیز مصهوع شد که والیت در قهمرو و حداقهی ا

را  ،که از آن به امتور حستبیه یتاد متی شتود « .

والیت مقیده » یا « محدوده » می گویند ؛ چنان که از والیت فقیه در قهمرو و حداکثری ا
یا والیت عامه تصبیر می شود .
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مبنا و منشأ والیت مطهقه فقیه آن است که اوالً  ،پذیر

حکومت  ،مستهزع پذیر

 ،با عنوان « والیت مطهقه فقیته »

ااتیارات مطهقه استت ؛ زیترا فقیته جتامع
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شرای بدون ااتیارات گسترده  ،توانایی انجاع وظیفه اویش را نداشته  ،تشکیل حکومت دینی و تحقق آرمان ها و اهداف دیت
غیر ممک اواهد بود ؛ ظهور قوی روایات مربوط به مقبوله عمر ب حنظهه  ،توقیع تشریف اماع زمان (عج) و حدیث الهم ارحتم
اهفائی که در مسئهه والیت فقیه مورد استفاده قرار گرفت  ،والیت مطهقه و عامّه را نیز ثابت می کند .
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روایات و احادیث بسیاری  ،بیانگر اصل نیابت و والیت فقیه هستند و تا هنگامی که نیابت و والیت قید نخورده استت  ،بته طتور
طبیصی از آن والیت مطهقه استفاده می شود .

شماری از بزرگان فقه و فقاهت از عبارت « فَانِّهَم حُجَّتی عَهَیکُم وَ اَنَا حُجّهَ اهلل » که در توقیتع مبتارک حضترت حجتت (عتج )
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آمده است  ،والیت مطهقه را ثابت کرده اند ؛ همچنان که ظاهر جمهه ی « فَانِّی قَد جَصَهتَهُ عَهَتیکُم حاکمتاً » آن استت کته فقیته
جامع شرای  ،به طور عموع بدون هیچ قیدی برای حاکمیت و رهبری منصورب و برگزیده شده است .

A
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