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  :مقدمه

بعد از ماجراي تحریم تنباکو توسط میرزاي شیرازي و پی بردن بیگانگان به قدرت رهبري مرجعیت همواره این جایگاه محل 
  .تهجوم تبلیغاتی دشمنان بوده اس

بعد از انقالب اسالمی بیگانگان از این جایگاه ضربات متعددي خوردند به طوریکه پیگیري منافعشان در ایران و حتی جهان 
اسالم با وجود این جایگاه امکان پذیر نبود لهذا براي تخریب این جایگاه از هیچ گونه تالشی کوتاهی نکردند و به غیر از تبلیغات 

سط ایادي داخلی شان وارد حوزه نظري و فکري جهت شبهه آفرینی نظري علیه این جایگاه رفیع مسموم در حوزه سیاسی، تو
  .شدند

 84از توان مضاعفی برخوردار شد لکن ملت ایران با انتخاب خود در سال  76این فرآیند بعد از انتخابات ریاست جمهوري سال 
  .به قدرت اجرایی آن جریان منحرف فکري یک نه بزرگ داد

شد تا  88جریان انحرافی که از قدرت اجرایی کشور اخراج شده بود در تالش مجدد براي بازپس گیري قدرت وارد رقابت این 
  .بسیار بزرگ ایشان را براي همیشه از کسب مجدد قدرت اجرایی محروم کردند» نه«اینکه یکبار دیگر ملت ایران با یک 

ا تمام توان در مقام حمله به محور اصلی اقتدار نظام یعنی والیت فقیه بر آمد تا با لذا این بار این جریان با کنار زدن پرده نفاق ب
  .تالشی مذبوحانه آخرین نفسهاي خود را در زیر گامهاي ملت ایران به پایان برساند

بهات مسموم از همین جهت بر جوانان و دانشجویان متعهد انقالبی است تا با ارتقا دانش نظري خود در این عرصه، در برابر ش
  .این جریان منحرف ایستاده و با روشنگري خود در جامعه مانع از لطمه دیدن این بنیان مرصوص شود

با جمع آوري و تدوین مقاالتی گرانسنگ از ) ع(در همین راستا کمیته آموزش واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق
  .الیت فقیه سعی در انجام تکلیف خود در قبال این توطئه شوم نموده استمتفکرین حوزه و دانشگاه در ابعاد مختلف نظریه و

  .عمده مقاالت از نشریه حکومت اسالمی و کتاب نقد می باشد
امید آنست که جوانان متعهد و انقالبی با مطالعه این جزوه آمادگی الزم جهت مقابله جدي و تمام عیار با آخرین و خطرناك 

  ان شاء اهللا. افی را بدست آورد و از انجام تکلیف الهی خویش کوچکترین مضایقه اي نکندترین حربه این جریان انحر
  

  کمیته آموزش واحد سیاسی
 )ع(بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
4 

  فهرست
  6  ......................................................................................................................  والیت فقیه ينظر یمبان

  6  ...............................................................................................................................................................................  جایگاه والیت فقیه
  10...............................................................................................................................................................................  انتصاب یا انتخاب

  22..................................................................................................................................................................  تفسیر والیت مطلقه فقیه
  27.............................................................................................................  )ره(  امام  درسیره  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  و ثبات  قدمت 

  42...........................................................................................................................................  مبانی کالمی والیت مطلقه و ارکان آن
  48..........................................................................................................................................................اثبات مطلقه بودن والیت فقیه

  52........................................................................................................................................................................  !والیت و محجوریت؟
  65...........................................................................................................  یوالیت فقیه و حکومت اسالم

  65........................................................................................................................................................  )1(  شیعه  در فقه "دولت نظریۀ" 
  91...........................................................................................................................................................  )2(  شیعه  در فقه  دولت  نظریۀ 
  102  ...................................................................................................................................................  )3(  شیعه  قهدر ف» دولت  نظریه« 

  111  ........................................................................................................................................................  )4( نظریه دولت در فقه شیعه
  121  ..........................................................................................................................................................  )5(نظریه دولت در فقه شیعه

  126  ..............................................................................................................................................................................  حکومت اسالمی
  140  .................................................................................................................................................  حکومت دینى در اندیشه مالصدرا

  144  ..............................................................................................................................................  حکومت اسالمى از نگاه شهید صدر
  150  ......................................................................................................................................................  حکومت از مقوله وکالت نیست

  154  ..............................................................................................................................................  !مشروعیت عنوانی بسیط یا مرکب؟
  165  ......................................................................................................................................................................  حکومت و مشروعیت

  181  ..........................................................................................................................................................  »والیی  حکومت«  مشروعیت 
  195  .....................................................................................................................................................................  بازتاب اندشیه سیاسى

  203  ..........................................................................................................................................  تشریع اسالمیجایگاه حکم والیی در 
  211  ................................................................................................................................   اسالمی  حکومت  در ترازوي  و مصلحت  عرف

  242  ..........................................................................................دولت» در«دولت و » بر«مقاومت و مشروعیت تأملى در حق تمرّد 
  265  ...........................................................................................................  ساز و کار حکومت اسالمی در تحدید انحرافات اجتماعی

  273  .............................................................................................................................................  اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها
  279  ..............................................................................................................................................  حکومت اسالمی و مرزهاي سیاسی

  284  ............................................................................................................  يوالیت فقیه و مردم ساالر
  284  .........................................................................................................................................................................  مردم ساالرى دینى

  292  .....................................................................................................................................................  دموکراسى در نظام والیت فقیه
  308  ....................................................................................................................  )ع(اهتمام به آراى عمومى و دید مردم در نگاه على

  317  ...........................................................................................................................................................................ر رأي اکثریتاعتبا
  328  .........................................................................................................................................  جمهوریت و اسالمیت؛ تضاد یا توافق؟

  337  ........................................................................................................................  مرزبندي مشروعیت و مقبولیت در حکومت دینی
  341  ..........................................................................................................................  "مشارکت سیاسی"در  "مشروعیت"تأثیر انواع 

  351  ...................................................................................................................  والیت فقیه و انتخابات
  352  .................................................................................................................................................................................  مبانى انتخابات

  360  ..........................................................................................................................................................  )1(مباحث نظــري انتخابات



 
5 

  363  ..............................................................................................................................................................  )2(مباحث نظري انتخابات
  365  .......................................................................................................................  یو جامعه مدنوالیت فقیه 

  365  .........................................................................................................................................................  جامعه دینى یا جامعه مدنى ؟
  389  .........................................................................................................................................  هاي والیت فقیه جامعه مدنی در نظریه

  396  ............................................................................................................  یوالیت فقیه و قانون اساس
  396  ...................................................................................................................  جایگاه والیت فقیه در نظام جمهوري اسالمی ایران

  399  ..............................................................................................................................................  اساسیوالیت مطلقه فقیه در قانون 
  403  .............................................................................................................................  تفکیک قوا، والیت مطلقه فقیه و استقالل قوا

  413  ............................................................................................................................  در حقوق اساسی» قدرت رهبري«مهار درونی 
  420  ................................................................   هاي حکومت در چند کشور جهان ترین مقام اي به حوزه اقتدار عالی نگاهی مقایسه

  431  ..............................................................................................  يوالیت فقیه و مجلس خبرگان رهبر
  431  .......................................................................................................................................  حقوقی مجلس خبرگان -جایگاه فقهی 
  436  .......................................................................................................................................  حقوقی مجلس خبرگان -جایگاه فقهی 

  445  ...............................................................................................................................  همجلس خبرگان از دیدگاه نظریه والیت فقی
  462  ..............................................................................................................................................  والیت فقیه و خبرگان منتخب ملت

  467  ..............................................................................................................  گزینش اعضاي مجلس خبرگان بر مبناي نظریه نصب
  477  ................................................................................................................  روایت انتخاب: کالم آخر

  477  .....................................................................................................................................................................   روایتی از یک انتخاب
  482  .....................................................................................................................................................  در مجلس خبرگان چه گذشت؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
6 

  مبانی نظري والیت فقیه
  جایگاه والیت فقیه

  حداد عادل 
  . کند ساالري دینی بیان می وگو دیدگاه خود را درباره والیت فقیه و مفهوم مردم آقاي دکتر حداد عادل در این گفت: چکیده

کلمه کم ــ مطرح اي به نام جمهوري اسالمی ــ نه یک کلمه بیش و نه یک  سره نظریه امام قدس
اما امروز، نه صرفا از منظر علمی، بلکه از دیدگاه نظري آیا . سال از آن حقیقت گذشته است 24. کند می

قدري پخته شده بود که بر اساس آن بتوان یک نظام سیاسی بنا نهاد یا خیر؟  شما معتقدید این تئوري به
  در هر صورت نظر شخص شما چیست؟ 

عالی این است که آیا مفهوم جمهوري اسالمی در آغاز انقالب به حد کافی پخته و پرورده شده بود که  سؤال جناب: حداد عادل
مسلما در جامعه ما، قبل از پیروزي انقالب اسالمی در زمینه فلسفه سیاسی به طور . بتوان بر اساس آن حکومت تشکیل داد یا نه

داد متفکران انواع حکومت را به  خصوص در فلسفه سیاسی، اجازه نمی هاستبداد دوران پهلوي ب. کلی کارِ کمی صورت گرفته بود
ها هم مفاهیم حکومت دینی و فلسفه  در حوزه. یعنی رشد فلسفه سیاسی یک مانع بیرونی اضافی نیز داشت. درستی نقد کنند

ره در اسالم وجود داشته است، لکن گوهر اندیشه حکومت دینی از روز اول هموا. توانست رشد کافی کرده باشد سیاسی، طبعا نمی
و اصوالً مسئله حکومت، والیت، رهبري و امامت که اصطالحات متعلق به حوزه فلسفه سیاسی اسالم و تشیع است، قدمتی 

در همین دویست سال گذشته با آنکه حکومت شکل دینی نداشت و سلطنتی بود، توده مردم از مراجع دینی اطاعت . دیرینه دارد
داري  آمد، مردم از مراجع دینی جانب ر در جایی میان حکم مراجع دینی و نظر حکومت اختالف آشکاري پدید میکردند و اگ می
براي نمونه در قضیه تنباکو حکومت مایل بود که مردم از کمپانی رژي تبعیت کنند اما میرازي شیرازي نظري مخالف . کردند می

در مشروطه نیز ترغیب علماي بزرگ باعث . تبعیت کردند، نه از حکومت حکومت ناصرالدین شاه داشت، و مردم از مرجع دینی
این بینش که در حقیقت به معناي پذیرفتن والیت مراجع تقلید . شد که مردم به صحنه بیایند و مشروطیت را به پیروزي برسانند

امام . صورت مجمل و سربسته بوده استبنابراین گوهر تبعیت از مراجع دینی در میان مردم، به . بود، همواره وجود داشته است
هاي والیت فقیه این نظریه سیاسی اسالمی را  با درس 57تا  41هاي  مبارزه با رژیم شاه را آغاز کردند، بین سال 41که در سال 

 اما این به معناي. این نظریه براي تأسیس جمهوري اسالمی کافی بود 57تا حدي پیش بردند و به تشخیص خودشان در سال 
بینی  یی بودیم که در آن پاسخ سؤاالت امروز ما، پیش ما صاحب یک فلسفه مدون و گسترده و جاافتاده 57آن نیست که در سال 

الملل سؤاالت جدید  هاي عملی در داخل کشور و نیز در روابط بین آید و واقعیت بسیاري از مسائل در عمل پیش می. شده باشد
عالی این است که تا  اما پاسخ بنده به طور فشرده و خالصه به سؤال جناب. دارد و تکاپو وا می کند و اذهان را به تالش ایجاد می

گذار این حکومت و آشنایان به اندیشه او معلوم بود؛ اما این اندیشه مانند هر  حد قابل قبولی موضوع حکومت اسالمی براي بنیان
سال گذشته در معرض  24بالد در مدت  کند و می شود و شکل پیدا می تفکر دیگري که در طول زمان در بوته واقعیت گداخته می

روز با طرح سؤاالت جدید و  انواع چالش و سؤال قرار گرفته است و از این به بعد نیز این وضع ادامه خواهد داشت، و روزبه
موضوع حکومت اسالمی اختصاص  تر خواهد شد، و اساسا این مسئله به تر و گسترده ها و تحقیقات تازه این مفهوم غنی اندیشه

  . ندارد
خصوص در بخش آخر فرمایش شما هم وجود داشت، این است که ما براي  سؤال مشخص من که به

سره در همان مجموعه  براي نمونه امام قدس. تشکیل جمهوري اسالمی باید تصویر روشنی داشته باشیم
بر درآمد، تصویري که از حکومت دارد با صورت کتاب جهاد اک هایشان نجف اشرف که بعدها به سخنرانی

توان طرح  پذیرم که در عالم نظر می بنده نیز می. آنچه بعدها پس از انقالب شکل گرفت متفاوت است
کند و موجب تغییراتی  جامعی داشت ولی در مقام اجرا و اعمال این طرح، عامل زمان خود را تحمیل می

ترین ارکان جمهوري اسالمی است  الیت فقیه که یکی از مهممثالً در نوشتن قانون اساسی، و. شود می
هاي مختلفی  رسد، در مجلس خبرگانی که طیف وجود ندارد، ولی وقتی این قانون به مجلس خبرگان می

آورد و در دل  فکران هستند، به عنوان یک رکن رأي می گراها، اساتید دانشگاه، روشن همچون ملی
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قدر به پختگی رسیده بود که  عالی آیا این مدل منطقی، آن به نظر حضرت. گیرد جمهوري اسالمی قرار می
  خطرپذیري تشکیل یک حکومت را پذیرا شود؟ 

شود  کرد؛ ولی وظیفه از دوش کسانی که قدم در راه انقالب نهادند برداشته نمی به عقیده بنده براي شروع کفایت می: حداد عادل
  . ترده تبدیل کنندکه آن جرقه اولیه را به یک روشنایی گس
اي است، و معناي حکومت در دنیاي جدید با معناي آن در پانصد یا هزار سال پیش،  مفهوم دولت در دنیاي جدید، مفهوم تازه

دار تأمین امنیت مردم  ها، عمدتا عهده حکومت. ها بسیار محدود بود پانصد سال پیش وظایف حکومت. تحول بسیار یافته است
حتی اقتصاد . کردند ها در زندگی روزمره چندان دخالت نمی حکومت. و مرزها از تهاجم را بر عهده داشتند بودند و حفظ شهرها

ها پانصد سال پیش خود را موظف  حکومت. ها نبود و بیشتر تحت تأثیر عوامل طبیعی بود چندان تحت تأثیر دخالت حکومت
ها در  ت کنند؛ اما وقتی دولت به معناي جدید آن پدید آمد، حکومتدیدند که در آموزش و پرورش یا فرهنگ یا تبلیغات دخال نمی

مفهوم جدید دولت . همه امور مردم، از بهداشت و آموزش و پرورش گرفته تا حل و فصل دعاوي و فرهنگ و علم دخالت کردند
خواهند  هایی که می رو دولت بالهرو مراجع دینی باشند یا دن داري دچار تعارض شوند که آیا باید دنباله سبب شد که مردم در دین

سره بذر فلسفه سیاسی اسالم را با نظریه والیت فقیه در خاك  امام قدس. فرهنگ و اقتصاد و نحوه زندگی را به آنان دیکته کنند
ي هاي جدید کند، شاخه اما این به معناي آن نیست که این شاخه رشد نمی. این بذر هم ریشه داد و هم ساقه. جامعه ما کاشت

اینکه اشاره کردید، والیت فقیه در . مهم این است که این درخت، هویت خود را حفظ کند. یابد دهد و آن ریشه گسترش نمی نمی
من از . ایی است نویس قانون اساسی نبوده و بعدا در مجلس خبرگان به آن اضافه شده است، مسئله قابل مالحظه پیش
ها قبل از پیروزي انقالب، در نجف مفهوم والیت فقیه را از کتب فقهی  که سال سره کنم آیا امام قدس عالی سؤال می جناب

استخراج کرده، آن را پرورش داده، تدریس کرده و به صورت یک کتاب درآورده و عرضه کرده است، براي جایگاه این مفهوم در 
نویس  اي نداشته است؟ اگر در پیش اندیشهقانون اساسی نظامی که به رهبري خود او در یک انقالب به پیروزي رسیده، طرح و 

سره بر نبود والیت فقیه در  این بدان معنا نیست که امام قدس. بینی نشده یک نقطه ضعف بوده است قانون اساسی، پیش
  . نویس قانون اساسی، صحه گذارده باشد پیش

ستین کسی است که به شاید مال احمد نراقی نخ. سره والیت فقیه را در دوره جدید بیان کرد امام قدس
اي  گونه سره این مسئله را در دوره جدید به اما امام قدس. طور جدي پرداخت این موضوع در فقه ما به

سره در پاریس این مسئله را به منزله مبانی انقالب  اساس، چرا امام قدس براین. کالسیک مطرح ساخت
  کند؟  بیان نمی

سره در پاریس، فرصت مناسبی براي طرح مباحث نظري و فقهی و فلسفی  ام قدسپاسخ من به شما این است که زمان حضور ام
کنید که  سره در پاریس صورت گرفته، پیش چشم داشته باشید، تصدیق می هایی که با امام قدس شما اگر مجموعه مصاحبه. نبود

قبل از پیروزي، از نظر خارجی بر عهده سره خارج از ایران در یک فضاي تب آلود، رهبري انقالب را در مراحل حساس  امام قدس
شد، این بود که شما مثالً درباره نفت چه تصمیمی دارید؟ یا مثالً با مسئله  سره پرسیده می نوع سؤاالتی که از امام قدس. داشت

خروج امام سره رسیده بود، اندکی قبل از  حجابی چه خواهید کرد؟ یا مثالً خبرنگار لوموند وقتی در نجف خدمت امام قدس بی
  . کنید سره از عراق، سؤال کرده بود که شما با مخالفان خود چه می قدس

حاال من جزییات . نویسی براي قانون اساسی تهیه کنند سره از گروهی افراد مورد اعتماد خود خواسته بودند که پیش امام قدس
نویس است، و وقتی در مجلس خبرگان موضوع  نویس مثل هر نمونه دیگري صرفا یک پیش دانم ولی این پیش این امر را نمی

بنده به . گرفت سره شاهد و ناظر بود و به دقت مذاکرات و مسیر تصمیمات آن مجلس را می والیت فقیه مطرح شد، امام قدس
هم سره مخالفت آنان را  امام قدس. آورم در همان زمان کسانی از اعضاي مجلس خبرگان با والیت فقیه مخالفت کردند یاد می

نویس اضافه شد، امري بود که صددرصد مورد تأیید  شنیدند، و اینکه والیت فقیه در مجلس خبرگان به این صورت به پیش می
پس این . سره ــ به فرموده خودشان ــ احیاگر آن بودند اي بود که امام قدس سره بود، و در واقع تحقق همان اندیشه امام قدس

  . آور است نه بودنش در مجلس خبرگان نویس تعجب ن آن در پیشامري طبیعی است و در واقع نبود
اما نظر به اینکه انقالب اسالمی سریع به پیروزي رسید، به قدر کافی براي اداره کشوري مانند ایران در شرایط فعلی جهان، نیرو 

ختصري قبل از انقالب کار مدیریتی بنده چون م. رسید و مدیر تربیت نکرده بود و اینها مشکالتی بود که به ذهن خود ما هم می
شدید  سره بودید، آیا حاضر می اما اگر شما به جاي امام قدس. کردم و اجرایی انجام داده بودم، به خوبی این خطر را احساس می

  ها مردم ایران منتظر آن بودند، از دست بدهید؟  که این فرصت طالیی را که قرن
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  !اي برقرار است؟ سالمی دارید؟ بین جمهوري و اسالمی چه رابطهآقاي دکتر شما چه تعریفی از جمهوري ا
آیا . ابتدا باید یک بحث مقدماتی مطرح کنیم و ببینیم ترکیب جمهوري اسالمی چگونه ترکیبی است. سؤال خوبی مطرح کردید

یی است حاصل از کنار  دهآیا جمهوري اسالمی، امري مرکب است، یعنی پدی. ها از گونه مخلوط است یا ترکیب دان به قول شیمی
هم گذاشتن جمهوریت به معناي اروپایی آن و اسالم، یا اینکه این جمهوري اسالمی یک واقعیت مستقل است؟ و ترکیبی است 

  که وحدت دارد؟ 
اعتقاد ما این است که جمهوري اسالمی یک واقعیت مرکب مستقل است، و حاصل کنار هم قرار گرفتن جمهوریت و اسالم 

» اسالمی«تر بنویسیم یا  آن را درشت» جمهوري«ه حال سؤال کنیم غلبه با کدام است، آیا پنجاه پنجاه است، یا مثالً نیست، ک
کنم  ساالري دینی ـ البته بنده نقل به مضمون می هایشان اشاره کردند که مردم مقام معظم رهبري نیز در یکی از سخنرانی. آن را

اما بنده جمهوري اسالمی را نوع . ساالري دینی یک حقیقت است ساالري نیست؛ بلکه مردم ـ حاصل کنار هم نهادن دین و مردم
چنین . خواهند اسالم بر جامعه آنان حکومت کند دانم که اکثر مردم آن به اسالم معتقد هستند و می اي می حکومت جامعه

و اسالمی نیز از آن . خواهند حکومت را می جمهوري، از آن جهت که اکثر مردم این نوع. حکومتی جمهوري اسالمی نام دارد
کنم که ما دچار یک  با چنین تصوري بنده گمان نمی. خواهند روي که این جمهورِ مردم نوع حکومت خود را حکومت اسالم می

  . تناقض و تعارض بشویم
  شما براي مشروعیت، منبع االهی قایل هستید؟ 

  ت؟ اصالً مگر معناي دین غیر از این اس! بله، بله
توانند  خواهند؛ پس چرا مردم نمی پس اگر جمهوري اسالمی یعنی اینکه مردم دیندار حکومت اسالمی می

  شود؟  پایه این مشروعیت باشند، و اصل حکومت از خدا گرفته می
ند همانند توان شود این است که مردم در همه چیز و همه جا نمی بله، منظور بنده از اینکه مشروعیت حکومت از دین گرفته می

فرق جمهوري اسالمی با یک . یک جمهوري غیردینی، مثل یک جمهوري الئیک یا لیبرال، به آراي عمومی تکیه و استناد کنند
جمهوري غیردینی یا الئیک این است که مردم در جمهوري اسالمی با تقاضاي اکثریت، خودشان حاکمیت دین را بر خود 

شود،  مسلم شناخته می) یا نتیجه وحی(معناست که رأي مردم در آنچه از منظر وحی  پذیرش حاکمیت دینی به این. پذیرند می
  . دخالت نخواهد داشت

اي اکثر نمایندگان را هم مردم انتخاب کردند، حال به فرض این نمایندگان رأي دادند که شراب حرام  براي نمونه اگر در جامعه
مگر همین . گونه بود پیروي کنیم یا از اسالمیت؟ قبل از انقالب نیز همیننیست، آیا بنده یا شمايِ متدین باید از جمهوریت 

سازي طبق قانون وجود نداشت؟ ولی ما و شما از این حکم  هاي شراب شد و کارخانه شراب و مالیات آن در مجلس تصویب نمی
نین به این معنا نیست که همه چیز از نوع همچ. اند کاره البته این بدان معنا نیست که دیگر مردم هیچ. کردیم حکومتی تبعیت نمی

اند منطق وسیعی وجود دارد که محتاج شور و مشورت است؛ یعنی  هایشان آورده همین حالل و حرامی است که فقها در رساله
اسالم اصولی کلی را عرضه کرده است و ممکن است تشخیص مصادیق این اصول نیازمند مشورت باشد، و این، مقامی است که 

بنابراین حکومت، تنها در کلیت به جمهوري متکی نیست؛ بلکه در بسیاري . گیرد گیري و بحث و مشورت صورت می آن رأيدر 
کنند، و در نتیجه  از مصادیقِ احکام شرعی نیز محتاج رأي و مشورت خبرگان و کارشناسانی است که مردم آنان را انتخاب می

شود بلکه حضور کارشناسانِ متخصص در کنار فقها، و هم حضور فقها در  ظ میتنها حضور دائمی مردم در اداره کشور حف نه
  . کند جایگاه خود معنا پیدا می

شود که کفه  هاي بعضی افراد مشاهده می هاي سیاسی برخی احزاب یا سخنرانی گاه در بیانیه
گویند مالك،  نمونه میبراي . ماند کنند که دیگر جایی براي دین باقی نمی ساالري را چنان سنگین می مردم

مردم هستند، اگر مردم زرتشتی بودند، حکومت زرتشتی داشتند، و اگر مردم مسلمان بودند، حکومت 
خواهم از این دوستانی که آنان را مسلمان و متدین  ولی من می. اسالمی داشتند و این حرف درستی است

م که آیا حکومت اسالمی نقشی ارشادي دانم ــ و هیچ قصد جسارت در حق ایشان ندارم ــ سؤال کن می
از نظر فکري و فرهنگی براي مردم دارد یا نه؟ آیا رهبر دینی در یک حکومت اسالمی جلوِ مردم حرکت 

  کند یا پشت سر آنان؟ و اساسا رهبر یعنی چه؟  می
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السالم وقتی با مردم  منین علیهامیرالمؤ. حکومت دینی به این معناست. اي براي هدایت و ارشاد مردم دارد حکومت مکتبی وظیفه
  . اي مردم، شما حقی برگردن من دارید و من نیز حقی بر گردن شما: گوید بندد، می پیمان می
آورند آیا ما باید نقشی فعال داشته باشیم یا منفعل؟  هاي غیردینی از هر سو هجوم می اي مانند امروزِ ایران که اندیشه در جامعه
  ر مردم عمل کنیم، ولی باید دید که نقش هدایتی و روشنگر حکومت در کجاست؟ گویم که خالف نظ من نمی

اي که شما ــ به منزله کسی که دیدگاه مستقل دارد ــ مطرح کردید،  آقاي دکتر، به نظر بنده درباره نکته
 ترین یعنی آیا حکومت مثالً حق دارد که در جزیی. همگان توافق دارند؛ ولی ما در روش مشکل داریم

  . هاست مسائل مردم مداخله کند؟ برخی مواقع اختالف بر سر روش
أَلّذینَ ءامنُوا و عملُوا الصالحات و تَواصواْ بِالْحقِّ و : گوید باید به حکم آیه قرآن که می همه ما در معرض خطا هستیم و همواره می

  . در این معنا هیچ شکی نیست. ه درست داللت کنیمتَواصواْ بِالْصبرِ، یکدیگر را به حق و حقیقت و را
سازي در حیطه وظایف اوست،  اگر کسی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است و امور سینما و فیلم. زنم مثال خیلی ملموسی می

اي را  نامه لمساالري، به هر کسی اجازه دهیم هر سناریو و هر فی گذاري کند؟ آیا صحیح است که به نام مردم چگونه باید سیاست
خواهد فیلم  هر کس می. کند که به سینما بروند اجرا کند؟ آن هم به این بهانه که مردم آزاد هستند و کسی آنان را مجبور نمی
ساالري یعنی اینکه اجازه  گروهی معتقدند مردم. دینی بسازد مختار است، و هر کس هم مایل است فیلم دیگري بسازد، آزاد است

گویم ما در مقام  من می. چنین اعتقادي ندارم بنده این. عرصه سینما هر کاري خواست انجام دهد، انجام بدهد بدهید هر کس در
کشاند، وظیفه داریم مانع کار او  سازي با فیلم خود مردم را به تباهی و فساد اخالقی می حکومت دینی اگر تشخیص بدهیم فیلم

خواهد مردم را به اخالق، معنویت،  سازي تهیه کنیم که می ت را براي آن فیلمشویم، و همچنین وظیفه داریم امکانات و تسهیال
  . کار، جدیت، انضباط، رشد، علم و فرهنگ درست دعوت کند

ها با  اي که سال آقاي دکتر، شما بحث را از حوزه فلسفه سیاسی به عرصه فرهنگ کشاندید؛ همان دغدغه
سال که ما این همه کنترل کردیم، منع کردیم، و کوشیدیم  24 ولی آقاي دکتر، بعد از. اید آن زندگی کرده

ها  تا در حکومت، متولی اصالح اخالقی جامعه باشیم، حاال چه اتفاقی در جامعه افتاده است؟ چرا آن روش
اند؟ آقاي دکتر، در مقام یک متفکر اسالمی، باید از خودتان بپرسید چرا در حکومت اسالمی،  جواب نداده
هاي ماست و ما  اخالق و معنویت در جامعه کاهش یافته است؟ به عقیده من اشکال در روشمیزان رشد 

  . ها را اصالح کنیم باید این اشکال
هاي خود را  ما باید مدام روش. جا بوده است نگرانی شما، بسیار به. ایم قبول دارم هایی که داشته بنده نگرانی شما را در باب روش

هاي ما،  ایم و روش ا حد زیادي بر سر مبانی است وگرنه من معتقدم که ما چون تجربه حکومت نداشتهتأکید بنده ت. نقد کنیم
  . باید آنها را به دیده تردید بنگریم و نتایجشان را ارزیابی کنیم اي نیستند، همواره می شده هاي آزموده شیوه

براي مثال اگر سازمان آب . مطلقا جلوي هیچ چیز را نگیریم شده باشد، به این معنا نیست که هاي ما حساب البته اینکه باید روش
کند، وظیفه ندارد که جلوي آن را بگیرد؟ آیا  شود که مردم را بیمار می متوجه شود که نهري از فاضالب وارد آب شهر می

کند،  عمل میمسئوالن فرهنگی حکومت اگر تشخیص بدهند که یک جریانی در رودخانه فرهنگی کشور به مثابه یک فاضالب 
. اگر خالف این عمل رفتار کنیم در برابر مردم مسئولیم. این بدان معنا نیست که ما قیم مردم هستیم. نباید جلوي آن را بگیرند

ها فعال باشیم و  ما باید در این عرصه. هاي خود منفعل باشیم ساالري به این معنا نیست که ما در عرصه فرهنگ و ارزش مردم
هر چند در بسیاري موارد . اي که مردم براي آن قیام و انقالب کردند بکوشیم ول بدانیم و براي اجراي آن خواستهخودمان را مسئ

  . هاي غلط نتیجه عکس بگیریم نیز ممکن است با روش
  اشاره 

  : کنند وگو به چند نکته مهم اشاره می آقاي حداد عادل در این گفت
آید، و روح این  وجه از ابداعات دوره جدید به شمار نمی گسست تاریخی است و به هیچنکته اول اینکه نظریه والیت فقیه فاقد 

نظریه ــ یعنی تبعیت از علما ــ از دیرباز وجود داشته است و هرچند دولت به معناي مدرن آن پدیده جدیدي است، همواره در 
  . ازمند اذنِ فقیهان استصورت جدي وجود داشته که تبعیت از حکومت نی میان متدینان این دغدغه به

طبیعی است که امام . نکته دوم اینکه برآمدن نظریه والیت فقیه در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران امرِ عجیبی نیست
اند تا آن را در ساختار حقوقی جمهوري  اند مترصد فرصت بوده هایشان این نظریه را پرداخته ها قبل در درس سره که از سال قدس
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اساس، اعتقاد به اینکه معمار انقالب اسالمی خود تمایلی به درج والیت فقیه در قانون اساسی نداشته  براین. تثبیت کنند اسالمی
طبیعی است شاگردان امام در مجلس خبرگان درباره تأکید استادشان بر نظریه والیت فقیه آگاهی . نماید پایه می است، بسیار بی

  . صراحت نیامده است نویس قانون اساسی این اصل به نماید که چگونه در پیش تر می امر عجیبدر نتیجه این . اند کافی داشته
ساالري دینی تألیف دو پاره جمهوریت و اسالمیت نیست،  شوند این است که مردم نکته دیگري که آقاي حداد متذکر می

هاي  توان مؤلفه رو نمی قت دینی است، و ازایناي که دو چیز از هم جدا ترکیب شده باشند؛ بلکه در مجموع یک حقی گونه به
ساالري اسالمی و جمهوري اسالمی این  تعریف آقاي حداد عادل از مردم. ساالري دینی مشاهده کرد دموکراسی را تماما در مردم

آید و در عین  اند، و بدون انتخاب مردم، اساسا حکومت اسالمی پدید نمی است که مردم از سر اختیار به حکومت دینی تن داده
رو مشروعیت حکومت، دینی است و تحقق  حال مردم در جایی که دین اظهارنظر کرده است از خود اختیاري ندارند و ازهمین

  : حکومت، مردمی
هاي  وگو بدان اشارت رفته، این است که با وجود دینی بودنِ مشروعیت حکومت، حوزه نکته ارزنده دیگري که در این گفت

ارد که به رأي مردم وابسته است تطبیقات بسیاري از احکام، وابسته به نظر کارشناسان است و در این محدوده پرشماري وجود د
  : بنابراین چنین نیست که با پذیرش اسالمیت، نتوان جایی براي جمهوریت باز کرد. باب مشورت و مشارکت کامالً گشوده است

رو نیست بلکه دولت در حکومت اسالمی  که دولت اسالمی صرفا دنباله وگو آمده، این است مطلب دیگر که به درستی در گفت
ساالري دینی نیز به این معنا نیست که  مردم. رو دولت وظیفه هدایت را نیز بر عهده دارد همراه با مفهوم رهبري است و ازاین

  .دولت نتواند اقدامات بازدارنده را به اجرا بگذارد
   11/81/ 10و  9و  6و  5اعتماد، 

  
  انتصاب یا انتخاب

  محمد جواد ارسطا
زیرا هم مشروعیت نظام وابسته  ;باشد ترین رکن نظام جمهوري اسالمی ایران، والیت فقیه می بلکه اصلی ;یکی از ارکان اصلی

بحث در این . به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسالمی شیعی و دیگر حکومتها، در مساله والیت فقیه است
ضوع از دیرباز در میان فقهاي شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به والیت فقیه، آن را مبناي نصب از سوي ائمه علیهم السالم مو

  . به سمت والیت منصوب شده است ) ع(یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوي امام معصوم ;کردند تبیین می
حکومت اسالمی بر مبناي والیت فقیه، باعث طرح بحثهاي بیشتر و عمیقتري در این  پیروزي انقالب اسالمی در ایران و تشکیل

یکی از این آراي جدید، نظریه انتخاب بود که از سوي . زمینه گردید و این مباحث، راه را براي ارائه نظریات جدید هموار نمود
  . ی قرار گرفت مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررس) 1(بعضی فقها و اندیشمندان 

بلکه آنان را به عنوان  ;اند مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السالم، فقهاي جامع الشرایط را به مقام والیت نصب نکرده
اند تا اینکه مردم به انتخاب خود، یکی از  کاندیداها و نامزدهاي احراز مقام والیت و رهبري جامعه اسالمی به مردم معرفی نموده

در این صورت، براي فقهاي . بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام والیت آنان را به
چه دخالت در امور جزیی و چه دخالت در امور کلی، مگر با  ;دیگر جایز نخواهد بود که در امر والیت و حکومت مداخله کنند

  : اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او 
حالۀ یصیرالوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبۀ االمۀ و فوضت الیه االمانۀ االلهیۀ فهو الذي یحق له التصدي لشؤون فال م« 

مباشرتها اال تحت امره و نظره من غیر فرق بین االمور المالیۀ و غیرها و  - و ان وجدواالشرایط  - الوالیۀ بالفعل و الیجوز للباقین 
  ) 2(» .الجزئیۀ والکلیۀ 

  : ریه انتخاب بر دو پایه استوار است نظ
   ;ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب  -1
  . کند  دالیلی که بر لزوم انتخابی بودن رهبر داللت می -2

مقصود از اشکال ثبوتی، آن است که . از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب هم با اشکال ثبوتی مواجه است و هم با اشکال اثباتی
بالفعل بر جامعه اسالمی در عصر غیبت کبري  ارد ائمه علیهم السالم، فقهاي جامع الشرایط را به مقام والیتاصوال امکان ند

  ) 3. (رسد  به بحث در مقام اثبات و بررسی ادله نظریه انتصاب نمی بنابر این، دیگر نوبت. منصوب نموده باشند
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شم پوشی کنیم، اشکاالت اثباتی انتصاب، مانع از پذیرش آن بر طبق نظریه انتخاب، حتی اگر از اشکال ثبوتی انتصاب هم چ
  ) 4. (گردند  می

که ) ع(یعنی ارائه دالیلی مبنی بر لزوم انتخابی بودن رهبر، به روایات متعددي از علی ;نظریه انتخاب در تبیین دومین پایه خود
هدف مقاله حاضر به طور مشخص، بررسی همین . در نهج البالغه یا دیگر منابع روایی از آن حضرت نقل شده، پرداخته است

. پردازد لذا به بحث و بررسی تفصیلی در مورد پایه اول نظریه انتخاب نمی ;روایات و میزان داللت آنها بر دیدگاه انتخاب است
هم السالم، اي از سوي ائمه علی لکن از آنجا که با فرض ورود اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب و عدم امکان صدور چنین نظریه

لذا ابتدا به طور مختصر به بررسی  ;ماند با یکدیگر باقی نمی) انتصاب و انتخاب(دیگر جایی براي بحث و مقایسه دو نظریه 
  . اشکال ثبوتی مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روایی نظریه انتخاب خواهیم شد 

  اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب 
از دیدگاه نظریه انتخاب، صحت چنین . ا در عصر غیبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت استبحث از نصب عام فقه

بدین بیان که اگر در یک زمان، فقهاي بسیاري واجد شرایط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب  ;امري ثبوتا مخدوش است
  : بودن آنان وجود دارد که هر یک با اشکاالتی مواجه است 

منصوب باشند که در این صورت، هر ) ع (همه فقهاي واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه: اول احتمال
  . بوده و به صورت مستقل حق اعمال والیت و حاکمیت دارند  یک از آنها بالفعل و مستقال داراي والیت

  . اما اعمال والیت جز براي یکی از آنها جایز نیست  ;همه فقهاي جامع الشرایط به نحو عموم والیت دارند: احتمال دوم
  . فقط یکی از فقهاي جامع الشرایط به مقام والیت منصوب شده است : احتمال سوم

لکن اعمال والیت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق  ;باشند همه فقهاي واجد شرایط، منصوب به والیت: احتمال چهارم
  . نظر با دیگران باشد 

مجموع فقهاي واجد شرایط، من حیث المجموع به والیت منصوب باشند که در واقع همه آنها به منزله امام واحد : احتمال پنجم
یکی ) چهارم و پنجم(البته نتیجه دو احتمال اخیر . با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند هستند که واجب است در اعمال والیت

  ) 5. (است 
آید، احتمال  انه فوق، آنچه با ظاهر نظریه نصب سازگار بوده و از کالم طرفداران این نظریه به دست میاز میان احتماالت پنج گ

لذا در بررسی اشکاالت ثبوتی فقط به اشکاالت  ;باشد اول و دوم است و سه احتمال دیگر اصوال مورد قبول نظریه نصب نمی
  . پردازیم  وارد بر احتمال اول و دوم می

زیرا فقها غالبا در استنباط احکام و در تشخیص  ;این است که این نوع نصب بر شارع حکیم، قبیح است: اولاشکال احتمال 
پس در . حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتالي جامعه بویژه در امور مهمی نظیر جنگ و صلح با یکدیگر اختالف نظر دارند

و بخواهند فکر و سلیقه خود را اعمال کنند، هرج و مرج و نقض غرض  بالفعل بر جامعه باشند صورتی که همه آنها داراي والیت
  ) 6. (چرا که یکی از غرضهاي اساسی حکومت، حفظ نظام و وحدت کلمه است  ;آید الزم می

گردد؟ اگر هیچ راهی براي  این است که اوال، فقیهی که حق والیت دارد، از بین دیگران چگونه معین می: اشکال احتمال دوم
یا اهل حل و  ن او وجود نداشته باشد، در این صورت جعل والیت لغو و قبیح خواهد بود و اگر تعیین او به وسیله انتخاب امتتعیی

عقد یا توسط مجموع فقها باشد که از بین خود یکی را انتخاب کنند، در این صورت، باز مالك و معیار انتخاب در تعیین والی 
  . ر اساس این معیار از بین دیگران مشخص شود اعتبار یافته و واجب است والی ب

چرا که در این احتمال، شانیت و صالحیت احراز این  ;براي سایر فقها طبق این فرض عملی لغو و قبیح است ثانیا، جعل والیت
  ) 7. (مقام براي همه آنان ثابت است 

  نقد و بررسی 
کند که آنان احتمال اول  بر این می ل به نظریه نصب هستند، داللتظاهر کالم فقهایی که قائ ;همان طور که پیش از این گفتیم

بدین معنا که تا زمانی که حکومت اسالمی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در . لکن در دو مقام جداگانه ;اند و دوم را پذیرفته
باشد  فعل بوده و مجاز به تصرف در امور میبال بین فقهاي جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل داراي والیت

اما پس از تشکیل حکومت اسالمی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که  ;)یعنی همان احتمال اول(
ثبوتا  و فقهاي دیگر اگر چه) یعنی همان احتمال دوم (خواهد بود  داراي شرایطی برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال والیت
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اي که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد، حق اعمال  ولی از حیث اعمال والیت، فقط در محدوده ;داراي والیت هستند
  . خواهند داشت  والیت

زیرا احتمال اول از دیدگاه  ;نظمی و هرج و مرج که بر احتمال اول وارد شده است، پیش نخواهد آمد بدین ترتیب، مشکل بی
همانگونه که در طول قرون متمادي، فقهاي شیعه  ;نصب، به صورتی اختصاص دارد که مشکل تزاحم وجود نداشته باشدنظریه 

اند، بدون آنکه اعمال  السالم پرداخته براساس همین نظریه به تصرف در بسیاري از امور عمومی و کفالت ایتام آل محمد علیهم
  .  نظمی و هرج و مرج گردد والیتشان منجر به بی

زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یکی از فقهاي جامع الشرایط که ثبوتا  ;همچنین بر احتمال دوم نیز اشکالی وارد نیست
برطبق آنچه از داللت منطوقی (باشد و آن فقیه نیز  داراي مقام والیت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال والیت می

و براي تعیین ) 8(فقیهی است که واجد شرایط برتر باشد ) گردد حنظله و نیز سیره عقالء استفاده مییا مفهومی مقبوله عمر ابن 
ولی رجوع به خبرگان، به هیچ وجه به معناي پذیرش  ;شود او از انتخاب اهل حل و عقد یا خبرگان مورد قبول امت استفاده می

ن انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان و انتخابی که مورد زیرا بی ;باشد نظریه انتخاب و عدول از نظریه انتصاب نمی
  . قبول نظریه انتخاب است، تفاوت فاحشی وجود دارد 

زیرا انتخاب چنانکه در کالم طرفداران آن آمده است، به  ;باشد نه انتخاب ماهیت عمل خبرگان، تشخیص می: توضیح اینکه
در حالی که تشخیص، به معناي کشف  ;) 9(به شخص انتخاب شونده است معناي تفویض والیت از سوي انتخاب کنندگان 

همان فقیهی که والیت از سوي ائمه علیهم  ;فقیه واجد شرایط برتر، از بین فقهایی است که حد نصاب شرایط را دارا هستند
ین دو بیان، تفاوت بسیاري واضح است که بین ا. باشیم السالم به او تفویض شده و ما فقط عهده دار شناخت و تشخیص او می

  . وجود دارد 
زیرا فقط طریقی  ;به عبارت دیگر، انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان مطابق نظریه انتصاب، ارزش طریقی دارد

در حالی که انتخاب رهبر بر طبق نظریه انتخاب، ارزش  ;براي تعیین و تشخیص رهبر از بین دیگر فقهاي واجد شرایط ست
باشند و  بدین معنا که قبل از انتخاب، هیچ یک از فقهاي جامع الشرایط حتی در عالم ثبوت هم داراي والیت نمی. ی داردموضوع

  . گردد  تنها بعد از انتخاب است که فقیه منتخب، ثبوتا داراي مقام والیت می
والیت است و خبرگان از طریق انتخاب خود، او ثبوتا داراي مقام ) ع(فقیه واجد شرایط برتر از سوي ائمه ;گوید نظریه انتصاب می

فقهاي ) ع(ائمه معصومین ;گوید در حالی که نظریه انتخاب می ;کند دهد و هیچ گونه والیتی به او تفویض نمی را تشخیص می
 ;اند یت ننمودهاند و به هیچ یک از آنان تفویض وال جامع الشرایط را به عنوان کاندیدا و نامزد مقام رهبري به مردم معرفی کرده

به یکی از نامزدهاي ) ازطریق خبرگان(اند و مردم نیز با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود  بلکه این کار را بر عهده مردم گذارده
بدون شک، بین انتخاب به معناي تفویض با انتخاب به معناي تشخیص، فرق زیادي . کنند مقام رهبري، تفویض والیت می

  . وجود دارد 
ال دیگري که بر پذیرش احتمال دوم وارد شده، این است که اگر فقط یکی از فقهاي واجد شرایط مجاز به اعمال اشک

  . براي فقهاي دیگر لغو و قبیح خواهد بود  باشد، آنگاه جعل والیت والیت
، این است که جعل به معناي بیهودگی است و منظور از آن در اینجا توان چنین گفت که لغویت در توضیح این اشکال، می

زیرا فایده مترتب بر والیت در اعمال آن ظاهر  ;فایده است باشند، بی براي دیگر فقهایی که مجاز به اعمال والیت نمی الیت
بنابراین همچنان که داشتن مال بدون اجازه تصرف در آن، . همانگونه که فایده مالکیت اموال، تصرف در آنها است ;شود  می

فایده و لغو است و با توجه به  به او ندادن، نیز بی براي یک شخص و اجازه اعمال والیت و لغو است، جعل والیتاي ندارد  فایده
دهد، بنابراین هیچ گاه به چنین کار لغو و  حکیم است و کارهاي خود را از روي حکمت انجام می) ع(این مطلب که امام معصوم

  . کند  اي اقدام نمی بیهوده
اي براي جعل والیت در مورد  شود، پاسخ این اشکال مبتنی بر آن است که بتوانیم حکمت و فایده حظه میهمان طور که مال

به صورت مورد  دهد که جعل والیت دقت در مساله نشان می. دیگر فقهاي واجد شرایط که در راس حکومت قرار ندارند، بیابیم
  : توان بررسی نمود  له را در دو حالت میتوضیح آنکه مسا. باشد بحث، به هیچ وجه لغو و بیهوده نمی

   ;حالت قبل از تشکیل حکومت اسالمی مرکزي  -الف 
  . بعد از تشکیل حکومت مرکزي اسالمی  حالت - ب 
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زیرا نتیجه چنین جعلی آن  ;براي تمام فقهاي جامع الشرایط کامال واضح است اما در حالت اول، فایده مترتب بر جعل والیت
باشد و براي اعمال این والیت، به راي یا ابراز  یک از فقهاي مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور میخواهد بود که هر 

. باشد  بالفعل، متوقف بر بیعت می در حالی که بر طبق نظریه انتخاب، تحقق والیت ;رضایت مردمی در قالب بیعت نیازي نیست
)10 (  

ط جایز است در اموري که فقیه حاکم در آنها مداخله نکرده، تصرف و اعمال اما در حالت دوم، براي دیگر فقهاي واجد شرای
اما در اموري که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهاي مزبور، حق مداخله ندارند،  ;بنمایند الیت

یچ امري براي فقهاي دیگر جایز نباشد، تا پس در این حالت نیز چنین نیست که اعمال والیت در ه. مگر با اجازه فقیه حاکم
  ) 11. (لغویت الزم بیاید 

گیریم که اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب وارد نیست و نصب فقهاي جامع الشرایط به مقام  از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می
واقع ) ع(نکه چنین نصبی از سوي ائمهاما ای. باشد والیت از سوي ائمه علیهم السالم با هیچ محذوري در عالم ثبوت مواجه نمی

یا نه، بحث دیگري است مربوط به مقام اثبات که البته این مقاله متکفل بررسی آن نیست و خوانندگان را به کتب  شده است
  ) 12. (دهد  معتبري که در این زمینه نوشته شده است، ارجاع می

این، بدان علت . پردازد ات مدعاي خود، ابتدا به رد نظریه انتصاب میچنانکه پیش از این نیز اشاره شد، نظریه انتخاب براي اثب
به بحث در  داند و معتقد است که اگر بتوان انتصاب را ثابت کرد دیگر نوبت است که این نظریه خود را در طول نظریه انتصاب می

یم پایه اول خود که اشکال ثبوتی بر بحث گذشته روشن ساخت که نظریه انتخاب در تحک) 13. (رسد  مورد انتخاب و بیعت نمی
براي اثبات انتخابی بودن ولی فقیه  اکنون به بررسی پایه دوم این نظریه که ارائه دالیلی از سنت. نظریه نصب باشد، موفق نیست

  . پردازیم  است، می
  ادله لزوم منتخب بودن ولی فقیه 

سالمی در زمان غیبت، به روایات متعددي استناد کرده که دوازده نظریه انتخاب در لزوم منتخب بودن ولی فقیه و رهبر حکومت ا
داللت این روایات دوازده گانه بر مقصود نظریه انتخاب، از دیگر احادیث قویتر . روایت آن از علی علیه السالم نقل شده است 

این روایات نتوان انتخابی بودن ولی فقیه  لذا اگر با استناد به. به دیگر روایات، وضعیت ضعیفتري ندارد بوده و سند آنها نیز نسبت
براین اساس، در مقاله حاضر تنها به . را اثبات کرد، بدون شک با استدالل به احادیث دیگر نیز چنین امري میسور نخواهد بود

  : پردازیم  بررسی روایات پیش گفته می
  : هجوم آوردند، آن حضرت فرمود ) ع(با امیرالمؤمنین پس از کشته شدن عثمان، هنگامی که مردم براي بیعت -1

بکم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب و ان ترکتمونی فانا  واعلموا ان اجبتکم رکبت... دعونی والتمسوا غیري« 
  ) 14(» .کاحدکم و لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا 

و بدانید که اگر من دعوت شما را اجابت کنم، بر اساس آنچه ... خص دیگري را براي این مسؤولیت انتخاب کنیدمرا واگذارید و ش
ولی اگر مرا واگذارید، من نیز  ;خواهم کرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد دانم بر شما حکومت خودم می

خویش را به وي بسپارید و  به کسی که حکومت ترین شما باشم نسبت مطیع همانند یکی از شما هستم و شاید من شنواترین و
  . من وزیر و مشاور شما باشم، برایتان بهتر است تا امیر شما باشم 

  : طبري در تاریخ خود به سند خویش از محمد حنفیه روایت نموده که گفت  -2
ان هذا الرجل قد قتل و البد للناس من : فقالوا ) ص(ل اهللاکنت مع ابی حین قتل عثمان، فقام فدخل منزله فاتاه اصحاب رسو« 

ال تفعلوا فانی اکون وزیرا خیر : فقال) ص(امام و ال نجد الیوم احدا احق بهذااالمر منک ال اقدم سابقۀ و ال اقرب من رسول اهللا
و التکون اال ) خفیۀ(عتی التکون خفیا ففی المسجد فان بی: ال واهللا ما نحن بفاعلین حتی نبایعک قال: من ان اکون امیرا فقالوا

  ) 15(» . عن رضی المسلمین 
اطراف وي ) ص(آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول اهللا. بودم) ع(من پس از کشته شدن عثمان در کنار پدرم علی

و ما امروز کسی را سزاوارتر از  کشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبري داشته باشند) عثمان(این مرد : اجتماع نمودند و گفتند
  . نزدیکتر است ) ص(نه کسی سابقه تو را دارد و نه کسی از تو به رسول خدا. یابیم تو براي این امر نمی

نه به خدا سوگند، : گفتند. چرا که من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیرتان باشم ;این کار را انجام ندهید: فرمود) ع(علی
چرا که بیعت من مخفی نیست  ;در مسجد باشد) مراسم بیعت(پس : حضرت فرمود. خواهیم داشت تا با تو بیعت کنیمبرن ما دست

  . باشد  و جز با رضایت مسلمانان عملی نمی
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  . براي رضایت و نظر مسلمانان اعتبار قائل شده و والیت را از نظر آنان ناشی دانسته است ) ع(در این روایت، علی
  : خود آورده است »  کامل«مورخ معروف در کتاب  ابن اثیر -  3

بر منبر باال رفت و در حالی که مسجد پر ) ع (مردم در مسجد گرد آمدند و علی - و آن روز جمعه بود  -چون روز بیعت فرا رسید 
  : از جمعیت و همه سراپا گوش بودند، فرمود 

حق اال من امرتم و قد افترقنا باالمس علی امر و کنت کارها ان هذا امرکم لیس الحد فیه  -عن مال و اذن  -ایهاالناس « 
  ) 16(» .المرکم فابیتم اال ان اکون علیکم اال و انه لیس لی دونکم اال مفاتیح مالکم و لیس لی ان آخذ درهما دونکم 

ما . رت بر شما را نداردهیچ کس به جز کسی که شما او را امیر خود گردانید، حق اما. امر شمااست) حکومت(این امر ! اي مردم
آگاه باشید که من کسی جز . ولی شما این را نپذیرفتید ;دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول والیت را ناخوشایند داشتم

  . توانم حتی یک درهم را به ناروا از بیت المال برگیرم  کلید دار شما نیستم و نمی
  : فرمود  آمده است که) ع(در نهج البالغه از علی -  4
رضا، فان خرج عن امرهم خارج بطعن ) هللا( و انماالشوري للمهاجرین واالنصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما، کان ذلک «

  ) 17(» .او بدعۀ ردوه الی ما خرج منه، فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و واله اهللا ما تولی 
اگر آنان بر شخصی وحدت نظر پیدا کرده و او را امام خویش قرار دادند، این . پذیرد ورت میشورا با شرکت مهاجرین و انصار ص

اگر کسی به سبب عیب جویی یا بر اثر بدعتی از جرگه آنان خارج گردید و بر امام خود خروج نمود، . خداوند است امر مورد رضایت
ع کند به خاطر پیروي از غیر راه مؤمنان، با او بجنگند و خداوند او را به او را به راهی که از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتنا

  . راهی که خود انتخاب کرده است، واگذار خواهد کرد 
  : به شیعیان خویش آمده است ) ع(در نامه امیرالمؤمنین -  5

ی عافیۀ و اجمعوا علیک بالرضا فقم یا ابن ابی طالب لک والء امتی فان ولوك ف: عهد الی عهدا فقال) ص(و قد کان رسول اهللا« 
  )  18(» .بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه 

بر امت من از آن تو است، پس اگر با رضا و رغبت، ترا به  والیت! اي پسر ابی طالب: با من پیمانی بسته، فرمود) ص(پیامبر خدا
فاق نمودند، والیت آنان را به عهده بگیر و اگر بر خالفت تو اختالف بر خالفت تو اجتماع و ات خویش برگزیدند و با رضایت والیت

  . کردند، آنان را با آنچه در آن هستند، واگذار 
بود و روایت نیز بر آن داللت  با نصب ثابت) ع(براي امیرالمؤمنین شود که اگر چه طبق اعتقاد ما، خالفت از این کالم استفاده می

بول و پذیرش والیت مؤثر بوده و این امر، امر آنان است و در طول نص و در رتبه متاخر از آن لکن نظر مردم نیز در ق ;دارد
  ) 19. (باشد  داراي اعتبار می

  : شده که فرمود  روایت) ع(در کتاب سلیم ابن قیس از امیرالمؤمنین -  6
ان الیعملوا عمال و الیحدثوا حدثا و ... والواجب فی حکم اهللا و حکم االسالم علی المسلمین بعد مایموت امامهم او یقتل « 

» ...ء قبل ان یختاروا النفسهم اماما عفیفا عالما و رعا عارفا بالقضاء و السنۀ یجمع امرهم  الیقدموا یدا و ال رجال و الیبدؤواالشی
)20 (  

ن است که عملی انجام ای... آنچه در حکم خدا و حکم اسالم پس از مرگ یا کشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است
یا پا جلو نگذارند و کاري را شروع نکنند پیش از آنکه براي خویش امام و رهبر پاکدامن،  به کاري نزنند و دست ندهند و دست

  . آگاه، باتقوي، آشنا به قضاء و سنت که کار آنان را سر و سامان دهد، انتخاب کنند 
اي پس از  ولی در رتبه ;ر مردم مسلمان واجب بوده و این انتخاب، منشا اثر استشود که انتخاب امام ب از این حدیث استفاده می

در جامعه نیست نظیر عصر غیبت، انتخاب مردم همان چیزي است که »  امام منصوب«پس در شرایطی که . اختیار خداوند
  ) 21. (شود  با آن منعقد می امامت

اي  ي که اختصاص به موضوع بیعت دارد نیز استناد کرده و آنها را از ادلهنظریه انتخاب عالوه بر روایات فوق، به اخبار دیگر
بسیاري از این اخبار که داللتی بهتر از دیگر روایات دارند، . کند دانسته که بر لزوم انتخابی بودن رهبر در زمان غیبت داللت می

  : م پردازی اند که اینک به نقل و بررسی آنها می از علی علیه السالم نقل شده
شعبی، هنگامی که عبداهللا ابن عمرابن خطاب و سعد ابن ابی وقاص و محمدابن  در ارشاد مفید آمده است که مطابق روایت - 7

  : اي فرمود  سرپیچی کردند، آن حضرت ضمن خطبه) ع(ابن زید از بیعت امیرالمؤمنین مسلمه و حسان ابن ثابت و اسامۀ
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ع علیه من کان قبلی و انما الخیار للناس قبل ان یبایعوا فاذا بایعوا فال خیار لهم و ان علی ایهاالناس انکم بایعونی علی ما بوی« 
االمام االستقامۀ و علی الرعیۀ التسلیم و هذه بیعۀ عامۀ من رغب عنها رغب عن دین االسالم و اتبع غیر سبیل اهله و لم تکن 

  ) 22(» .م هللا و انتم تریدوننی النفسکم بیعتکم ایاي فلتۀ و لیس امري و امرکم واحدا و انی اریدک
مردم پیش از آنکه بیعت . شما بامن بر همان اساس بیعت کردید که با دیگران پیش از من براساس آن بیعت کردند! اي مردم

استقامت همانا وظیفه امام، . براي آنان نیست) در نافرمانی(اما هنگامی که بیعت کردند، دیگر اختیاري  ;کنند، صاحب اختیارند
کسی که از آن روي بگرداند، از دین اسالم روي گردان شده و . است و وظیفه مردم، تسلیم نظر او بودن و این بیعت همگانی بود

شما با من یک امر ناگهانی و بدون فکر و آگاهی نبود و امر من با شما  راه دیگري به غیر از راه اسالم را پیموده است و بیعت
  . خواهید  خواهم و شما مرا براي خودتان می ا براي خدا میمن شما ر. یکی نیست

  : در نهج البالغه آمده است  -  8
اللهم . یدي فبسطتموها و نازعتکم یدي فجذتبموها قبضت. فاقبلتم الی اقبال العوذ المطافیل علی اوالدها تقولون البیعۀ البیعۀ« 

  ) 23(» . انهما قطعانی و ظلمانی و نکثا بیعتی و البا الناس علی
دستم را . بیعت گفتید بیعت می. شما به سوي من شتافتید، همانند شتافتن حیوانی که تازه بچه به دنیا آورده به سوي فرزندش

پیمان مرا قطع ) طلحه و زبیر(بار خدایا این دو نفر . خود کشیدید دستم را کشیدم، شما آن را به سمت ;بستم، شما آن را گشودید
  . و بیعتم را شکسته و مردم را علیه من شوراندند  و به من ستم کرده

  : نهج البالغه آمده است  220در خطبه  -9
و بسطتم یدي فکففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداککتم علی تداك االبل الیهم علی حیاضها یوم ورودها حتی انقطعت النعل و « 

بهاالصغیر و هدج الیها الکبیر و تحامل نحوها العلیل و  یاي ان ابتهجء الضعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ا سقط الرداء و وطی
  ) 24(» .حسرت الیها الکعاب 

همانند هجوم  ;آنگاه شما به من هجوم آوردید ;شما دستم را گشودید، من آن را بستم، شما دستم را کشیدید، من جمع کردم
کفش از پاي درآمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زیردست و پا شتران تشنه به آبشخور خویش به هنگام خوردن آب تا جایی که 

به راه افتادند و  با من تا به آنجا رسید که کودکان به وجد آمده و افراد مسن، خرامان براي بیعت ماندند و شادمانی مردم از بیعت
  . شتافتند  تافراد علیل و دردمند از جا حرکت کردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند براي بیع

  : فرماید  اي خطاب به طلحه و زبیر می در نامه) ع(علی -10
و ان کتمتما انی لم اردالناس حتی ارادونی و لم ابایعهم حتی بایعونی و انکما لمن ارادنی و بایعنی و ان  -اما بعد فقد علمتما « 

ئعین فارجعا و توبا الی اهللا من قریب و ان کنتما العامۀ لم تبایعنی لسلطان غالب و ال لعرض حاضر فان کنتما بایعتمانی طا
  ) 25(» .بایعتمانی کارهین فقد جعلتما لی علیکما السبیل باظهارکماالطاعۀ و اسرارکما المعصیۀ 

ت که من به دنبال مردم نیامدم تا آنان به سراغ من آمدند و با آنان بیع -کنید  اگر چه پنهان می - دانید  اما بعد، شما به خوبی می
توده مردم نیز به خاطر . نکردم تا آنان با من بیعت کردند و شما نیز از آنان هستید که به سراغ من آمدند و با من بیعت کردند

با من بیعت کردید، از پیمان شکنی خود  پس اگر شما از روي اطاعت. اي ناگهانی با من بیعت نکردند قدرت و زور و حادثه
شگاه خداوند توبه کنید و اگر از روي کراهت و اجبار بیعت کردید، خود، راه را براي من علیه خویش بازگردید و تا دیر نشده در پی

  . اما نافرمانی خود را پوشاندید  ;چرا که ظاهرا اظهار فرمانبرداري کردید ;گشودید
  : به معاویه آمده است ) ع(در نهج البالغه ضمن نامه علی -11
» ...ا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار و ال للغائب ان یرد انه بایعنی القوم الذین بایعو« 

)26 (  
همه آن کسانی که با ابوبکر و عثمان بیعت کردند، بر اساس آنچه با آنان بیعت کردند با من نیز بیعت نمودند پس کسانی که در 

  .... توانند آن را رد کنند  اند، نمی ت را نپذیرند و آنان که غایب بودهتوانند بیع اند، هرگز نمی حضور داشته روز بیعت
  : فرماید  در نامه دیگري خطاب به معاویه می) ع(علی -  12
  ) 27(» .النها بیعۀ واحدة الیثنی فیها النظر و ال یستانف فیها الخیار الخارج منها طاعن والمروي فیها مداهن « 

سربتابد، طعنه زن  آن کس که از این بیعت. باشد  نظر در آن راه ندارد و در آن، اختیار فسخ نمی یک بار بیش نیست، تجدید بیعت
  » .شود و آن که در قبول و رد آن، اندیشه کند بی اعتنا به اسالم است  و عیب جو خوانده می
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و  218و 173و 172و 136و 73و 37و 34و 8هاي شماره  نظریه انتخاب به دنبال روایات فوق، اشاره کرده است که در خطبه
با دیگر   ولی به این دلیل که این موارد از نظر سند و داللت ;توان موارد مشابهی را یافت نهج البالغه نیز می 75و 8و 1هاي  نامه

  . مواردي که از نهج البالغه ذکر شد، یکسان بود، به نقل تفصیلی آنها نپرداخته است 
نشانگر جایگاه نظریه انتخاب از دید ائمه علیهم السالم و خصوصا علی ) که تفصیال آورده شد(در هر حال، دقت در روایات باال 

لذا به بررسی سند و داللت روایات  ;اي نیست هاي مورد اشاره نیز مشتمل بر مطلب اضافه ها و نامه باشد و خطبه علیه السالم می
  . کنیم  فوق بسنده می

  نقد و بررسی 
زیرا تمامی این  ;رسد، ضعف سندي آنها است بررسی روایات مورد استناد نظریه انتخاب به نظر می اولین اشکالی که در -1

  . باشند و همین براي رد استدالل به آنها، کافی است  روایات یا اکثریت غالب آنها، از نظر سند ضعیف بوده و قابل استناد نمی
  : در صدد جواب از آن برآمده و چنین گفته است  لذا ;طراح نظریه انتخاب، خود به اشکال فوق توجه داشته

غرض ما، استدالل به یک یک این روایات متفرقه نیست تا در سند یا داللت آنها مناقشه شود بلکه مقصود این است که از « 
ک راه عقالیی شود که انتخاب امت نیز ی خالل مجموع این اخبار که به صدور برخی از آنها اجماال اطمینان داریم، استفاده می

 ;پس طریق، منحصر به نصب از مقام باالتر نیست. براي انعقاد امامت و والیت است و شارع مقدس نیز آن را امضا فرموده است
  ) 28(» .ماند  اگر چه رتبه نصب بر انتخاب مقدم است و با وجود آن، مجالی براي انتخاب باقی نمی

یعنی اگر چه سند آنها قابل  ;به صدور برخی از این روایات اجماال اطمینان وجود دارد بدین ترتیب، از دیدگاه نظریه انتخاب، نسبت
توان اطمینان پیدا کرد که بعضی از این اخبار از معصومین علیهم السالم صادر شده است  ولی از راههاي دیگر می ;مناقشه است

  . و همین براي صحت استدالل به آنها از نظر سندي، کافی است 
شوند،  طراح نظریه انتخاب به صراحت نگفته است که عوامل اطمینان آوري که باعث وثوق به صدور روایات مزبور میالبته 

  ) 29. (ولی در پایان بحث از روایات مربوط به بیعت، تواتر اجمالی آنها را ادعا کرده است  ;کدامند
  : توضیح اینکه . مخدوش است  رسد استناد به تواتر اجمالی در خصوص روایات مورد بحث، به نظر می

به بیان دیگر، اگر تعداد . استناد به تواتر، براین اساس استوار است که توافق ناقلین یک خبر به طور عادي بر کذب، بعید باشد
در . نامند اي زیاد باشد که به طور معمول هماهنگی و اتفاق آنان بر دروغ ممکن نباشد، خبر را متواتر می ناقلین یک خبر به اندازه

اي که اصال مورد توجه و اعتناي عقال قرار  به گونه ;واقع، احتمال توافق ناقلین بر کذب در چنین صورتی بسیار ضعیف است
  : مرحوم شیخ بهایی خبر متواتر را چنین تعریف کرده است . دانند گیرد و لذا خبر متواتر را موجب علم به مضمون خبر می نمی
کل طبقۀ حدا یؤمن معه تواطؤهم علی الکذب فمتواتر و یرسم بانه خبر جماعۀ یفید بنفسه القطع بصدقه سالسله فی  فان بلغت« 

. «)30 (  
 ;اي براي دروغ گفتن وجود نداشته باشد، بعید است نتیجه بیان فوق، این است که توافق بر کذب در موارد عادي که هیچ انگیزه

در نزد ناقلین بتوان تصور کرد، دیگر احتمال توافق بر کذب از سوي آنها بعید ولی اگر انگیزه قابل توجهی براي دروغ گفتن 
زیرا خلفاي ظالمی که خالفت اسالمی را از مسیر صحیح خود  ;نخواهد بود و در موضوع مورد بحث ما، مساله از همین قرار است

کردند و  خود بر بیعت مردم تاکید می فتخال را غصب نموده بودند، در توجیه مشروعیت) ع(منحرف کرده و حق ائمه معصومین
بنابراین، طبیعی است که در چنین فضایی احتمال تعمد بر . نمودند بیعت را به عنوان عاملی براي ایجاد مشروعیت معرفی می

تواتر  کذب از سوي ناقلین، یک احتمال ضعیف و غیر عقالئی نخواهد بود و بدین ترتیب، با راه یافتن چنین احتمالی، استناد به
  ) 31. (اجمالی دیگر مفید اطمینان نبوده و در نتیجه، حجیت و اعتبار شرعی نخواهد داشت 

در مقابل کسانی که ) ع(شود امیرالمؤمنین به این بیان که احتمال داده می. دومین اشکال، مربوط به داللت روایات است -2
بر امت اسالمی قبول نداشتند، به چیزي استناد فرموده که  و امامت) ص (منصوب بودن آن حضرت را براي جانشینی رسول خدا

یعنی همان مساله بیعت و انتخاب مردم، تا به این وسیله با استفاده از روش جدل، مخالفین را ساکت  ;مورد قبول آنان بوده است
چرا که مردم با  ;نیز گردن نهیددانید، باید به خالفت من  خالفت می نماید و به آنان بگوید که اگر شما بیعت را عامل مشروعیت

با استناد به یکی از مقبوالت ) ع(بدین ترتیب، حضرت علی. همان طور که با خلفاي پیش از من بیعت کردند ;من بیعت کردند
  . او برآمده است ) ساکت کردن(خصم در صدد اسکات 

توان به هیچ  که مخالف حضرتش بودند، دیگر نمیدر مقابله با کسانی ) ع(بر این اساس، با وجود احتمال جدلی بودن سخنان علی
 ;به عنوان یک راه عقالیی براي انعقاد امامت و والیت استناد نمود بیعت و انتخاب امت یک از روایات مزبور براي اثبات مشروعیت
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حتی اگر  ;اشدشود که مورد قبول خصم ب زیرا هدف در جدل، اسکات خصم است و براي رسیدن به آن، از قضایایی استفاده می
  . در نزد شخص جدل کننده مقبول و صحیح نباشد 

و این ) 32(در مقابل مخالفین خود وجود دارد ) ع(به عبارت دیگر، احتمال جدلی بودن در تمامی استداللهاي امیرالمؤمنین
 ;اعم از مدعا باشد شود که استناد به سخنان آن حضرت در موارد فوق براي اثبات مشروعیت انتخاب امت، احتمال، موجب می

زیرا این استناد فقط در صورتی تمام است که بتوان اثبات نمود قضایایی که آن حضرت در استداللهاي خود به کار برده، مورد 
چرا که جدل همواره از  ;در حالی که الزاما چنین نیست و امکان اثبات این مطلب وجود ندارد ;قبول خودشان نیز بوده است

بلکه چون هدف از آن اسکات خصم است، ممکن است قضایایی در آن به کار رود  ;شود ول مجادل تشکیل نمیقضایاي مورد قب
تواند او را اسکات نماید، مجادل از آنها در استدالل  ولی چون مقبول خصم بوده و می ;که مورد تصدیق و قبول مجادل نباشد

  . خود بهره جسته باشد 
در روایات مورد بحث، سعی نموده از اشکال فوق ) ع(ش جدلی بودن استداللهاي امیرالمؤمنینطراح نظریه انتخاب با وجود پذیر
  : پاسخ دهد و لذا چنین گفته است 

نعم و لکنه لیس جدال بامر باطل خالف الواقع بل النص کما : ، فانه یقال) ع(جدل فی قبال المنکرین لنصبه) ع(هذا منه: الیقال« 
  ) 33(» .ذکراالنتخاب المتاخر عنه رتبۀ ) ع(یسلموا نصبه حیث انهم لم عرفت مقدم علی االنتخاب و

کسانی که منکر نصب آن حضرت براي امامت و  جدلی است در مقابل) ع(اشکال نشود که این سخنان از امیرالمؤمنین« 
بلکه نص، مقدم بر  ;لکن جدل به یک امر باطل خالف واقع نیست ;بلی جدل است ;شود زیرا در پاسخ گفته می ;بودند الفت

به انتخاب که در رتبه متاخر ) ع(انتخاب است و چون مخالفین، نصب آن حضرت را به امامت و خالفت نپذیرفته بودند، لذا علی 
  . اند  از نصب است، استدالل نموده

ن حضرت براي بیعت و از دیدگاه نظریه انتخاب، به این معنا نیست که آ) ع(بدین ترتیب، جدلی بودن استدالل امیرالمؤمنین
بلکه به معناي پذیرش جدلی این  ;انتخاب مردم هیچ گونه اثري قائل نبوده و فقط براي اسکات خصم به آن استناد کرده است

با پذیرش مدعاي خصم در ) ع(در نتیجه، علی. قسمت از مدعاي خصم است که بعضی از جانب خداوند در امر خالفت وجود ندارد
حضرتش،  دل، به سراغ دومین عامل انعقاد امامت و والیت رفته و براي الزام مخالفین خود به پذیرش حکومتاین زمینه از باب ج

  : به انتخاب و بیعت مردم با خود استدالل فرموده است 
جدال فال المهاجرین واالنصار وقع منه  الثبات خالفته فی مکاتباته و مناشراته ببیعۀ) ع(و ما یقال من ان تمسک امیرالمؤمنین« 

کان فی تسلیم ما کان یزعمه الخصم ) ع(السالم لم یکن یري للبیعۀ اثرا و انهاکانت عنده کالعدم، بل الجدل منه یراد منه انه علیه
  ) 34(» .من عدم النصب من قبل اهللا تعالی و قد مر منا ان االنتخاب من قبل االمۀ انما یعتبر فی طول النصب من اهللا 

واضح ) ، به یک امر حق بوده است نه باطل) ع(یعنی تاکید بر این مطلب که جدل علی(یراد سخن فوق رسد که ا به نظر می
بلکه  ;زیرا چنان که از توضیحات گذشته معلوم شد، الزم نیست که جدل همواره براساس استناد به امر حقی استوار باشد ;است

جدل، ساکت نمودن حریف است و این هدف را از طریق استناد  چرا که هدف از ;ممکن است مجادل به امر باطلی استناد نماید
چنانکه  ;چه مورد قبول خود مجادل نیز باشد و چه نباشد ;توان تامین نمود به اموري که مورد قبول طرف مقابل باشد، می

  : اند  منطقیون به این مطلب تصریح کرده و نوشته
لمشهورات او ما اي مما تسلمت له ممن شجر اي نازع معک سواء کان حقا فالقیاس الجدلی مؤلف مما اشتهر اي من القضایا ا« 

  ) 35(» .عندك او باطال 
اعم از این که در نزد مجادل  ;باشد قیاس جدلی یا از قضایاي مشهور تشکیل شده و یا از قضایایی که مورد قبول طرف مقابل می

  . نیز حق باشد یا باطل 
  ) 36(» دمات المسلمۀ من جهۀ ما هی مسلمۀ و ال یشترط فیها ان تکون حقا اما الجدل فانما یعتمد علی المق« 

  . باشند و الزم نیست که مقدمات مزبور حق باشند  از این حیث که مسلم می ;جدل، مبتنی بر مقدمات مسلم است
کند، از  کان زمان خود نقل میرا با ستاره پرستان و مشر) ع(در قرآن مجید نیز وقتی خداوند متعال داستان احتجاج ابراهیم خلیل

هذا ربی و چون هریک از آنها غروب کردند، از آنها روي : فرماید که با دیدن ستاره و ماه و خورشید گفت می) ع(قول آن جناب
) 37(انی وجهت وجهی للذي فطرالسموات واالرض حنیفا و ما انا من المشرکین : به شرك بیزاري جسته و گفت گردانده، نسبت

در حالی که در ایمان خود حنیف و خالص هستم و از مشرکان  ;کسی روي آوردم که آسمانها و زمین را آفریده استمن به 
  . باشم  نمی
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 ;هر یک از ستاره و ماه و خورشید را پروردگار خود معرفی کرده، از روي عقیده و اعتقاد نبوده است) ع(بدون شک، اینکه ابراهیم
سخنان را گفته است که پیش از آن، ملکوت آسمانها و زمین به او نمایانده شده و در زمره  چرا که آن حضرت در زمانی این

و کذلک نري ابراهیم : فرماید چنانکه قرآن کریم به این مطلب تصریح کرده و می ;قرار گرفته بود) یقین آورندگان(موقنین 
حق این . کند را بیان می) ع(ان احتجاج حضرت ابراهیمو پس از آن، داست) 38(ملکوت السموات واالرض و لیکون من الموقنین 

صاحب تفسیر گرانقدر المیزان در . است که این استدالل از باب جدل و با استناد به مقدماتی بود که مورد قبول خصم قرارداشت
  : نویسد  این مورد می

قیقت از باب تسلیم و به زبان خصم حرف زدن هذا ربی، در ح: در برابر ستاره و ماه و خورشید گفت) ع(اینکه حضرت ابراهیم« 
آنگاه با بیانی مستدل، فساد آن را  ;وي در ظاهر خود را یکی از آنان شمرده و عقاید خرافی آنان را صحیح فرض نموده. است

لوگیري تواند انصاف خصم را جلب کرده، و از طغیان عصبیت او ج ثابت کرده است و این نحو احتجاج، بهترین راهی است که می
  ) 39(» .نموده و او را براي شنیدن حرف حق آماده سازد 

اي  نیز قرینه) ع(شود که دلیلی بر لزوم استفاده از قضایاي مطابق با حق، در جدل وجود ندارد و در سخنان علی مالحظه می
. قبول خودشان نیز بوده است اند که مورد نیست که اثبات کند، آن حضرت در احتجاج خود با مخالفین به قضایایی استناد کرده

چرا که در همه آنها، احتمال جدلی بودن وجود  ;باشد بدین ترتیب، استدالل نظریه انتخاب به این روایات مخدوش و ناتمام می
  ) 40. (دارد و نظریه انتخاب نیز جدلی بودن آنها را به صراحت پذیرفته است 

  بیانی دیگر در استدالل به روایات بیعت 
  : ریه انتخاب در پایان بحث از روایات بیعت، با بیانی دیگر در استدالل به آنها گفته است طراح نظ

از ) ع(براي خودش و امیرالمؤمنین) ص (اگر بیعت موجب تحقق والیت نبود و اثري در تثبیت امامت نداشت، پس چرا رسول خدا
بعد از آنکه با ) عج(نمود و چرا صاحب االمر  یعت اصرار میدر بعضی موارد بر ب) ع(مردم مطالبه بیعت کرد و چرا امیرالمؤمنین

) و اثري در تحقق والیت ندارد(براي تاکید نصب است  شود بیعت خواهد کرد؟ اما اینکه گفته می قدرت ظهور کند، با مردم بیعت
شد، باعث تاکید آن نیز نخواهد زیرا اگر بیعت موجب تحقق یافتن امامت نبا ;گردد گوییم برمی در واقع، به همان چیزي که ما می

شود  ارتباط با هم، هیچ گاه یکدیگر را تاکید نخواهند کرد و اصوال نام مؤکد بر سببی اطالق می ء بیگانه و بی چرا که دو شی ;بود
  : که بر سبب دیگر وارد شده باشد 

تثبیت االمامۀ و تحقیقها فلم طلبها رسول  کیف و لو لم یکن لها اثر فی. و کیف کان فالبیعۀ مما تتحقق به الوالیۀ اجماال« 
بعد ) ع(یصر علیها فی بعض الموارد؟ و لم یبایع صاحب االمر) ع(؟ و لم کان امیرالمؤمنین) ع(لنفسه و المیرالمؤمنین) ص(اهللا

ها تحقیق االمامۀ لم ظهوره بالسیف والقدرة؟ و ما قد یقال من انها لتاکید النصب فمآله الی ما نقول ایضا اذ لو لم یکن یترتب علی
  ) 41(» .ء الیؤکده و انما یطلق المؤکد علی السبب الوارد علی سبب آخر  الشی ء االجنبی عن تکن مؤکدة فان الشی

  نقد و بررسی 
شود که هیچ یک  با مراجعه به موارد بیعت در صدر اسالم مانند بیعت عقبه اولی و ثانیه و بیعت رضوان و بیعت غدیر، مالحظه می

بلکه پس از پذیرش اصل والیت و امامت وي، با او  ;کردند، نبود به شخصی که با او بیعت می این بیعتها براي اعطاي والیتاز 
مانند اینکه به خدا شرك نورزند و از فواحش دوري کنند و از شخصی که با او  ;بستند که امور معینی را مراعات کنند پیمان می

من در پیمان اول عقبه حضور : گوید است، می) ص(عبادة ابن صامت که از اصحاب رسول خدا. بیعت کرده بودند، دفاع نمایند
ما دوازده نفر بودیم و با پیامبر پیمان بستیم که به خداوند شرك نورزیم، دزدي نکنیم، زنا نکنیم و فرزندان خود را نکشیم . داشتم

  ) 42. (باشیم ) ص(و به کسی افتراء نزنیم و فرمانبردار رسول خدا
به خدایی که تو را به حق : را گرفت و گفت) ص(در بیعت عقبه دوم، دست پیامبر) ص(براءابن معرور، یکی از اصحاب رسول خدا

  ) 43. (بندیم  کنیم و بر این قضیه پیمان می فرستاده است، از تو مانند کسان خود حمایت می
در صورت جنگ، از صحنه نبرد نگریزند و یا مطابق بعضی نقلها با  بیعت کردند که) ص(در بیعت رضوان، مسلمانان با پیامبر اکرم

  ) 44. (آن حضرت بیعت کردند که تا سرحد مرگ بایستند و بجنگند 
آن حضرت را به عنوان خلیفه و امام بعد از خود منصوب ) ص(در روز غدیر پس از آن بود که پیامبر اکرم) ع(با امیرالمؤمنین بیعت

  . هاي حکومتش بکوشند  دریغ نورزند و در تثبیت پایه) ع(ز مردم پیمان گرفتند که از حمایت علیدر این حال ا. نمودند
بلکه به معناي معاهده و  ;شونده را نداشته به شخص بیعت بدین ترتیب، اصوال بیعت در صدر اسالم جنبه اعطا یا تفویض والیت

  : اند  چنین تعریف کردهشناسان بیعت را  پیمان بر حمایت از او بوده است و لذا لغت
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بیعت، نوعی عقد و عهد است گویا . به هم دادن براي ایجاب فروش و براي مبایعه و اطاعت است  بیعت، به معناي دست« 
با او برخورد کرده و اطاعت  هریک از طرفین بیعت، آنچه در نزد خود داشته به طرف دیگر فروخته و از روي خلوص و صدق نیت

  » .است  از او را پذیرفته
اال تبایعونی علی : و فی الحدیث انه قال... المبایعۀ والطاعۀ: الصفقۀ علی ایجاب البیع و علی المبایعۀ و الطاعۀ و البیعۀ: البیعۀ« 

االسالم؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة کان کل واحد منها باع ما عنده من صاحبه و اعطاه خالصۀ نفسه و طاعته و دخیلۀ امره 
. «)45 (  

خود را براي وي مبذول دارد و از  گیرد، اطاعت یعنی تعهد کرد که در مقابل مال اندکی که از او می ;با سلطان بیعت نمود
  . فرمانهاي او پیروي کند 

  ) 46(»   و بایع السلطان اذا تضمن بذل الطاعۀ له بما رضخ له و یقول لذلک بیعۀ و مبایعۀ« 
نیز در بعضی ) ع(مطالبه بیعت نمودند و امیرالمؤمنین) ع(براي خودشان و امیرالمؤمنین) ص(خدا بنابراین، سر این مطلب که رسول

خواستند حمایت و همکاري مردم را جلب نموده و در راه پیشبرد اهداف  کردند، همین بود که می موارد بر اخذ بیعت اصرار می
سیاسی مردم در امر  یکی از بزرگترین نمودهاي مشارکت یب، بیعتبدین ترت. الهی خود از مشارکت آنان، حسن استفاده را بنمایند

  . شد  حکومتشان بود که در تحقق اهداف حکومت تاثیر فراوان داشته و موجب تاکید و تحکیم آن می
ند شونده نیز مورد استفاده قرار گیرد مان براي شخص بیعت به منظور انشاء وایجاد والیت البته ممکن است گاهی اوقات، بیعت

  . سابقه نداشته است ) ع(ولی چنین چیزي در مورد معصومین ;) 47(با بعضی از خلفاي جور  بیعت
زیرا تاکید و  ;باشد، سخن صحیحی نیست اما این سخن که مؤکد بودن بیعت، فرع بر این است که موجب تحقق یافتن امامت

توان یک حکومت را  بلکه می ;بدانیم والیت و امامت تحکیم حکومت منحصرا ناشی از این نیست که بیعت را سببی براي تحقق
بدیهی است که نتیجه چنین معاهده و . از طریق معاهده و پیمان عمومی مردم بر اطاعت و پشتیبانی از آن، مورد تایید قرار داد

  . باشد، بدون اینکه متعلق آن، انشاء والیت و تفویض قدرت باشد  هاي حکومت می التزامی، تحکیم پایه
به عبارت دیگر، هرگاه حاکم، یاورانی داشته باشد که بر اطاعت از او هم پیمان شده و تا پاي جان حاضر به فداکاري در راه او 

اما این بدان معنا نیست که . شود یابد و در نتیجه حکومتش تاکید و تثبیت می باشند، بدون شک، قدرتش استقرار بیشتري می
. قدرت و والیت را به او تفویض نموده و بدین وسیله، موجب تحقق حکومت او شده باشند یاوران حاکم در ضمن پیمان خود،

زیرا این دلیل اصطالحا اعم از  ;سببی براي تحقق والیت است توان استنباط کرد که بیعت نتیجه آنکه از تاکیدي بودن بیعت، نمی
  . باشد  مدعا می

  حاصل کالم 
وتی نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دالیل این نظریه در اثبات این مساله که تا اینجا اثبات شد که نه اشکاالت ثب

توان با استدالل به آنچه نظریه  اکنون می. باشد انتخاب و بیعت، یک راه مشروع براي انعقاد والیت و امامت است، تمام می
  . انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود 

  : اش این است که  بدان استناد نموده و خالصه) قده(اهللا بروجردي  ی از دالیل نظریه انتصاب، دلیلی است که مرحوم آیۀیک
از طرفی این امور، . در زندگی اجتماعی مردم، اموري وجود دارد که براي حل و فصل آنها باید به حکام یا به قضات مراجعه نمود

اند که براي حل  به شیعیان خود اجازه نداده) ع(باشند و از طرف دیگر، ائمه عموم مردم می عام البلوي هستند و مورد ابتالي
توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال  با دقت می. وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند

اند و یا اینکه  و شخصی را براي اداره امور مزبور معین نکرده آنها را به حال خود رها کرده) ع(یا این است که ائمه ;خارج نیست
  . لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد . اند فقیه را براي اداره آنها تعیین نموده

بر  که داللت -است بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائی که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته 
توان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالی و در حقیقت همان نظریه انتصاب است،  می - کند  رفع یا بطالن مقدم می

  ) 48. (یافت  دست
بنابر . اشکال نظریه انتخاب بر استدالل فوق این است که براي انعقاد والیت، راه دیگري نیز وجود دارد که همان انتخاب است

  : ن در اطراف مساله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال ای
   ;احتمال اینکه ائمه علیهم السالم امور مزبور را اهمال کرده باشند  -الف 
   ;براي اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند ) ع(احتمال اینکه ائمه - ب 
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لکن بر امت الزام نموده باشند که فقط از بین  ;شته باشند اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذا) ع(احتمال اینکه ائمه -ج 
  . توانند شخصی را براي اداره آن امور برگزینند  فقهاي جامع الشرایط می

بر این اساس، از . زیرا احتمال سومی نیز در میان است ;نتیجه آنکه بطالن احتمال اول براي اثبات احتمال دوم کافی نیست
  . باشد  تواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطالح اعم از مدعا می لیل فوق نمیدیدگاه نظریه انتخاب، د

به عنوان راهی براي  لکن در این مقاله به اثبات رسید که دالیل نظریه انتخاب براي اثبات مشروعیت انتخاب والی از سوي امت
بنابراین، احتمال انتخابی . با اشکال سندي و داللتی روبرواستانعقاد امامت و والیت که در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و 

در نتیجه، قیاس استثنائی . ولی در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالی مردود است ;بودن والی اگر چه در مقام تصور وجود دارد
یکی اهمال امور مزبور از سوي ائمه  :چرا که در اطراف مساله فقط دو احتمال وجود دارد ;گردد مزبور با هیچ اشکالی مواجه نمی

  . رسد  علیهم السالم و دیگري نصب فقیه براي اداره آنها و چون احتمال اول قطعا باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات می
  : رسیم که  بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه می

زیرا انتخاب حاکم از سوي امت، طریق مشروعی براي انعقاد امامت  ;نظریه انتخاب صحیح نیست) ع(از دیدگاه امیرالمؤمنین علی
توان دیدگاه انتصاب  باشد، می عالوه بر این، از راه یک استدالل عقالئی که مورد قبول نظریه انتخاب نیز می. باشد و والیت نمی
  . را اثبات نمود 

  
  :منابع
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  تفسیر والیت مطلقه فقیه

  غالمرضا مصباحی مقدم
  چکیده

فقهاي شیعه در دو مورد افتاء و قضاء در باب گسترة والیت فقیه اتفاق نظر دارند، اما در باب شعاع والیت فقیه در مـورد تصـرف   
انان، دیدگاههاي مختلفی وجود دارد که غالباً بین تصور حداقلی محدود به امور حسبیه و تصور حداکثري بر شـئون  در امور مسلم

. تدوین و تبیین شده اسـت ) ره(خوانیم که توسط حضرت امام خمینی دیدگاه دوم را والیت مطلقه می. سیاسی، اجتماعی قرار دارد
نیست و ناسازگار با اصل حاکمیـت مـردم نیـز    ) مانند شرط انطباق بر اسالم(و شرط مراد از والیت مطلقه فقیه، والیت بدون قید 

  . نیست
  

  . افتاء، قضاء، تصرف در امور والیت بر نفوس. والیت مطلقه فقیه، امور حسبیه، حاکمیت ملی، استبداد: مفاهیم کلیدي
   

  ـ تفسیر والیت مطلقه فقیه  1
اصـالح شـده توسـط شـوراي     (نجاه و هفتم قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران   مفهوم والیت مطلقۀ امر و امامت در اصل پ

  : آمده است) 1368بازنگري قانون اساسی در سال 
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر والیت مطلقۀ امـر و امامـت   : قواي حاکم در جمهوري اسالمی ایران عبارتند از«

  » .این قوا مستقل از یکدیگرند. کردند ن اعمال میبر طبق اصول آیندة این قانو. است
  چیست؟ » والیت مطلقۀ امر«مقصود از 

هـاي بسـیاري    ها و نوشته به عنوان وصف والیت آمده است و در گفته» مطلقه«شود واژة  همانگونه که در اصل یادشده دیده می
صدد توضیح این واژه و پاسخگویی به ابهامات مطـرح   این مقال بطور عمده در. شود گفته می» والیت مطلقۀ فقیه«نیز سخن از 

  . نیز در این مقال مورد بحث قرار می گیرد» والیت فقیه«اي از مطالب مربوط به اصل  شده دربارة آن است، گرچه پاره
  ـ گستره والیت مطلقه فقیه  2

ة شمول ایـن والیـت اسـت، نـه چگـونگی      والیت فقیه توضیح گستره و دایر» مطلقه بودن«مقصود از : توان گفت به اختصار می
  : توضیح اینکه در مورد دایرة شمول و گستره والیت فقیه در دو مورد تقریباً میان فقهاء شیعه اتفاق نظر وجود دارد. اعمال آن

  . دهد فقیه عادل در مورد فروع مسائل شرعی براي مردم فتوا می: ـ مقام افتاء1
  . کند اي مردم و در اجراء حدود الهی داوري میفقیه عادل در اختالفه: ـ مقام قضاء2

چنـین مفهـومی از والیـت بـه چنـد      . است  اما در مورد والیت به معناي حق تصرف در امور مردم اختالفات و اقوالی مطرح شده
  : صورت قابل ترسیم است

راوانی براي این صورت از والیت وجـود  موارد ف. ـ والیت در اموري است که نیاز به وجود ولی دارد، اما اکنون ولی خاصی ندارد1
  : دارد

مانند والیت بر اطفال نابالغ یا افراد دیوانه پس از بلوغ، در صورتی که ولی خود را از دست داده باشـند، والیـت بـر امـوال افـراد      
نـد، بـر افـراد بیمـار و     کن شود، والیت بر افرادي که از اداء حقوق دیگران امتناع می غایب که غیبت آنها موجب تلف مال آنان می

، بر امور میت بدون ولـی، بـراي غسـل، کفـن و دفـن، همچنـین       )بیهوش(ناتوان که کسی متولی امر آنها نیست، بر مغمی علیه 
الضوه که متعلق به عموم مسـلمانان اسـت و نیـز     والیت بر همه مسلمانان در صورتی که اموال عمومی دارند مانند اراضی مقتوح

  ) 155شیخ انصاري، ص.(لیهم در اوقاف عاموالیت بر موقوف ع
توان درآورد و به صورت معیاري براي مقام تعیین مصداق چنین والیتی ارائه کـرد،   تمام موارد یاد شده را تحت مالك واحدي می

هـده  ضابطه این محدوده آن است که اموري را شارع مقدس راضی به ترك آنها نیست و متولی خاص ندارد، اینگونه امـور بـر ع  
  . ولی فقیه است

ـ والیت بر همۀ امور عمومی مسلمانان، به معناي حکومت و ادارة شئون سیاسی و اجتماعی آنان، و حتی فراتر از آن، والیت بر 2
به عبـارت دیگـر   ) 466،ص2،ج1،)ره(امام خمینی.(نفوس مسلمانان در صورتی که حکومت بر آنان اقتضاي تصرف در نفوس کند
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شـیخ  .(ي که عرفاً یا شرعاً بـراي انجـام آن امـور نـاگزیر بایـد برخـوردار از والیـت و حکومـت رجـوع کـرد          والیت بر همۀ امور
  ) 155انصاري،ص

اینگونـه والیـت منحصـر بـه قلمـرو شـئون       : ـ والیت هم بر امور عمومی مسلمانان و هم بر اموال و نفوس مردم بطور مطلـق 3
  ) 153همو، ص.(گردد ی آنان نیز میاجتماعی و سیاسی مردم نیست، بلکه شامل امور شخص

السـالم   است، براي پیامبر و امامان معصوم علـیهم  نظر فقهاء شیعه این است که والیت با گستره شمولی که در صورت سوم آمده
  : از جمله دالیل آن بعضی از آیات قرآن است مانند. ثابت است

و چون والیـت بـر جـان ثابـت     » .به مؤمنان از خود آنان اولی استپیامبر نسبت «) 6/احزاب(»النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم«
  . شود شد، به طریق اولی والیت بر اموال آنان نیز اثبات می

من نسبت به هر مؤمنی از خود او «) 406، ص1ج کلینی، (» انا اولی بکل مؤمن من نفسه«در حدیث نیز از قول پیامبر آمده است 
  » .اولی هستم

من کنت مـواله فهـذا علـی    : قال. اللهم بلی: الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا«: آمده است که پیامبر فرمودنیز در حدیث غدیر 
هرکه من موالي اویم، این علـی مـوالي   : فرمود. آري: آیا من نسبت به جان شما اولی نیستم؟گفتند«) 8، ص1امینی،ج(» مواله
  » .اوست

  : کند گیري می یین مدعا، این گونه نتیجهمرحوم شیخ انصاري پس از بیان ادلۀ خود و تب
بنابراین، اطاعت از امام محدود به اوامر شرعی نیست، بلکه وجوب اطاعت از امام معصـوم در اوامـر عرفـی او و سـلطنت او بـر      «

ء حدود است مانند اجرا  همچنین، در مواردي که مصالح مطلوب شارع بر عهدة افراد خاص قرار داده نشده. اموال و اشخاص است
و تعزیرات، تصرف در اموال قاصران و غایبان، وادار کردن مردم، به اداء حقوق دیگران و مشابه آنکه باید با رجوع بـه امـام و اذن   

داراي ) جـل (او صورت گیرد و کسی بدون اذن امام مستقالً حق انجام اینگونه را ندارد و بالجملـه امـام از سـوي خداونـد متعـال     
  ) 153ص(».است سلطنت مطلق بر رعیت

بحث و اختالف نظر در میان فقهاء در خصوص گستره و شعاع نفوذ والیت فقیه غالباً بین دو تصور حـداقلی نخسـتین حـداکثري    
  : دوم است

شود، از این دایـرة مقیـد    شود که والیت فقیه در محدودة نخست با قاطعیت و روشنی اثبات می از نظر بعضی از فقهاء استفاده می
نیز شده است؛ یعنی کارهایی که متولی خاص ندارد و شارع مقدس به رهـا مانـدن و تـرك آنهـا، راضـی      » امور حسبیه«ه تعبیر ب
  ) 154شیخ انصاري،ص.(تر خالی از اشکال نیست اثبات والیت فقیه در دایرة گسترده: اند این فقها گفته. نیست

به این معنا که ) 154همو، ص(اند  حداکثري یادشده تصویر دوم دانستهاما دیدگاه مشهور نزد فقها دایرة والیت فقیه را در گسترة 
فقیه عادل بر همه امور عمومی و شئون سیاسی و اجتماعی مردم والیت دارد و هر کاري که از شئون حکومـت در زمـان غیبـت    

  . گردد امام معصوم است، به فقیه باز می
  : فرماید دل دیدگاه خویش در این مقام به عنوان نتیجۀ بحث میاهللا تعالی علیه پس از تبیین مست امام خمینی رضوان

فتحصل مما مرّ ثبوت الوالیه للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السالم فی جمیع ما ثبت لهم الوالیـه فیـه مـن جهـه کـونهم      «
  ) 488، ص2،ج1(» المام المعصومسلطاناً علی االمه و البد فی الخراج عن هذه الکلیه فی مورد دالله دلیل دال علی اختصاصه با ا

گیریم ثبوت والیت را براي فقهاء از سوي معصومین علیهم السالم، در همۀ آنچه  نتیجه می) دالیل مورد استناد(از آنچه گذشت «
ـ      از جهت اینکه آنان سلطان امت. براي امامان از والیت ثابت شده د هستند و در خارج کردن هر مورد از ایـن قاعـده کلـی نیازمن

  » .دلیل بر اختصاص آن به امام معصوم هستیم
ایشان در بخشی از پاسخ به نامه رئیس جمهور وقـت  . اند در موضوعی دیگر به توضیح دیدگاه خود پرداخته) قدس سره(امام راحل

  : نویسد در مورد شمول دایرة والیت فقیه می) 16/10/66در تاریخ (
ه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و والیت مطلقه مفروضه بـه نبـی اسـالم    اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعی«
تواند ملتزم به آنها باشد، مثالً خیابان  کس نمی کنم به پیامدهاي آن که هیچ اشاره می. معنی و بی محتوا باشد یک پدیدة بی) ص(

هـا و   یست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبههها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه ن کشی
جلوگیري از ورود و خروج ارز و جلوگیري از ورود و خروج هر نوع کاال و منع احتکار در غیر دو سه مـورد و گمرکـات و مالیـات و    

د و صـدها امثـال   حمل اسلحه به هر نوع که باشـ ) غیر از مشروبات الکلی(جلوگیري از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو 
  . آن که از اختیارات دولت است بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها
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است، یکی از احکام اولیه اسـالم اسـت و مقـدم بـر تمـام      ) ص... (اي از والیت مطلقه رسول ا باید عرض کنم حکومت که شعبه
نزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پـول منـزل را   تواند مسجد یا م حاکم می. احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است

تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدي که ضـرار باشـد در صـورتی کـه رفـع بـدون        به صاحبش رد کند، حاکم می
ارداد مخـالف  تواند قراردادهاي شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قـر  تخریب نشود، خراب کند، حکومت می

که جریان آن مخالف مصـالح  ... تواند هر امري را چه عبادي یا غیر عبادي و  مصالح کشور و اسالم باشد یک جانبه لغو کند و می
تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مـواقعی کـه    حکومت می. اسالم است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیري کند

  ) 170، ص20، ج2امام خمینی،(» ...می دانست موقتاً جلوگیري کند مخالف صالح کشور اسال
توان بیان کرد که والیت در دایره مطـرح شـده در بنـد اول را والیـت مقیـد یـا        اکنون با روشن شدن سه قلمرو براي والیت می

بنابراین، مقصـود  . لقه فقیه شده استتوان نامید و از این والیت فقیه در قلمرو گستره بند دوم تعبیر به والیت مط محدود فقیه می
  . از مطلق بودن والیت، گستردگی و شمول آن بر همه امور و شئون عمومی، اجتماعی و سیاسی است

  ـ پاسخ چند شبهه  3
  : پردازیم اي از شبهات مطرح شده در مورد والیت فقیه و پاسخ آنها می اکنون به بیان پاره

گویی ملت، همه، افراد نابالغ و مهجوراند که بـراي  . هستند که نیاز به ولی داشته باشند  نونمگر مردم، صغیر یا مج: ـ گفته شده1
  . آنان ولی قرار داده شده و این توهین به یک ملت است

همچنـین ولـی بـه معنـاي صـاحب،      . والیت به معناي حکومت و امارت سلطان و به زبان امروزه ولی، رهبـر و پیشواسـت  : پاسخ
دهد بنابراین هـر جـا    در امور کسی است و والیت، حکومت کردن، تسلط داشتن، حکومت و امارت نیز معنا می خداوند و متصرف

در کتاب خدا نیز خدا، ولـی مؤمنـان و پیـامبر، ولـی آنـان      . سخن از ولی و والیت شد، به معناي سرپرستی صغیر و مجنون نیست
والیت فقیه به معناي رهبري فقیـه  ! سلمانان نابالغ، دیوانه و محجوراند؟اند، آیا والیت آنان نشان این است که همه م شمرده شده

مـی  » امـام «و » ولـی امـر  «بر جامعه اسالمی است، همان گونه که هر جامعه بشري ناگزیر رهبري دارد و رهبر مسلمانان را بـه  
  . خوانند

مراجعه به منابع . یک نوع مغالطۀ اشتراك لفظ است بنابراین، تفسیر کردن والیت فقیه، به والیت اطفال و دیوانگان از نظر علمی
  . سازد اي را مرتفع می اي چون جواهر قرآن تفلیسی چنین مغالطه ترمینولوژیک و اصطالح شناسانه

والیت فقیه به معناي حاکمیت رأي و نظر یک فرد بر ملت است و این نوعی حکومت استبدادي است، آنهم بـه نـام   : اند ـ گفته2
  . دین

اسـت ، امـا بـدون اراده و خواسـت     ) ع(گرچه بنابر نظر مشهور فقهی منشاء والیت فقیه، والیت خدا، پیامبر و امام معصوم : پاسخ
کند و حکومت اسالمی پیش و بیش از آنکه حکومت  اکثریت در یک جامعه اسالمی، والیت فقیه تحقق عینی و خارجی پیدا نمی

  . آورد آید و دوام نمی مردم است و چنین حکومتی جز با حمایت قاطع مردم پدید نمی.. ..بر ظاهر جامعه اسالمی باشد، حکومت بر 
از این گذشته، والیت فقیه حاکمیت فردي نیست که یک فرد ارادة شخصی خود را بر جامعه تحمیل کند، بلکه فقیه عادل تجسم 

ي است که به هر حال در هر مدتی یک نفر در مکتب است و از این جهت مانند حاکمیت رئیس جمهور در یک نظام مردم ساالر
بلکـه جامعـه بـر اسـاس ارادة     . گیـرد  گیرد، اما ادارة امور جامعه بر اساس رأي و نظر شخصی او انجام نمی رأس حکومت قرار می

م و مسـلمانان  البته در نظام والیت فقیه ادارة امور جامعه در چارچوب احکام الهی و مصـالح اسـال  . شود عموم با اکثریت اداره می
  . شود، نه رأي و نظر شخصی گیرد و قوانین و دستورات الهی حاکم می صورت می

بنابراین، والیت فقیه شبیه حکومت استبدادي نیست، زیرا در حکومت استبدادي رأي و نظر و فرمان شخص بر سرنوشـت ملـت   
و حمایـت مـردم و بـا اسـتفاده از نظـر مشـورتی       ولی در والیت فقیه یک انسان وارسته و عالم و عادل بـا رضـایت   . حاکم است

  . کند صاحبنظران و کارشناسان، جامعه را اداره می
دین اسالم بر ضرورت مشورت حتی در امور عادي و جزئی زندگی تأکید دارد، چگونه ممکن است، حکومت بر مردم را بر اسـاس  

  ! نظر و رأي یک نفر روا بداند؟
   :دهد خداوند به پیامبرش فرمان می

  . با آنان در امور مشورت کن) 59/آل عمران(» وشاورهم فی االمر«
اگر فقیـه بـا اسـتبداد    . بعالوه استبداد با عدالت ناسازگار است. چگونه نایب پیامبر بر اساس رأي شخصی مجاز است حکومت کند

  . گردد بخواهد حکومت کند، از والیت ساقط می
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در آغاز انقالب اسالمی به هنگام بحـث دربـاره قـانون    . مورد والیت فقیه تازگی نداردبدنیست اشاره کنیم که القاء این شبهه در 
در تـاریخ  (در یـک سـخنرانی   ) ره(اي این شبهه شایع شد تـا آنکـه امـام خمینـی     اساسی در مجلس خبرگان، به صورت گسترده

  : فرمود) 18/8/58
کنند که اگر چنانچه والیت فقیه در قانون اساسـی   ، گمان میهاي اسالم مع االسف، اشخاصی که اطالع ندارد بر وضعیت برنامه«

گیرد، اگـر والیـت فقیـه نباشـد،      شود، در صورتیکه والیت فقیه است که جلو دیکتاتوري را می این اسباب دیکتاتوري می  بگذرد،
  ... شود، دیکتاتوري می

ت است و حکومت، حکومت تابع قانون است، یعنـی  اسالم حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سن... 
امـام  (» .توانسـند بکننـد   کردند و نمـی  خود پیامبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، از قانون یک قدم تخلف نمی

  ) 174، ص10، ج2خمینی، 
  : در پایان اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز آمده است

  » .ا سایر افراد کشور مساوي استرهبردر برابر قوانین ب«
والیت مطلقه فقیه به معناي حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط فرد بـر ملـت اسـت و شـبیه حکومتهـاي قـرون       : ـ گفته شده3

  . وسطایی است
نه  با توضیح مفصلی که در مورد مطلقه بودن والیت فقیه گذشت، معلوم شد این واژه بیانگر گستره و شمول والیت است،: پاسخ

والیت فقیه، حکومت مشروط بـه اسـتمرار عـدالت، مـدیریت، تـدبیر، آگـاهی از       : توان گفت بلکه می. بدون قید و شرط بدون آن
مسائل داخلی و جهانی، مصالح اسالم و ملت است و مشروط به رضایت عامه، رعایت مصلحت عمومی، رعایـت قـوانین الهـی و    

  . و استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران است میثاقهاي عمومی مانند قانون اساسی، مشورت
است و   بر قرار شده) مردم ساالري(در اکثر کشورهاي جهان حکومت دموکراسی . ـ والیت فقیه با حاکمیت ملت ناسازگار است4

  . والیت فقیه با آن در تعارض است
زیرا براي چنین ادعـایی اساسـاً   . امر سازگار است ادعاي یادشده از حیث منطقی خطاي ابهام تعارض و متناقص انگاري دو: پاسخ

دلیلی ارائه نشده است، به همین دلیل عدم تعارض است که در قانون اساسی والیت مطلقۀ فقیه و حاکمیت مردم بـه عنـوان دو   
  : در اصل پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصریح شده است. اصل مهم بدنبال هم تصریح شده است

در جمهوري اسالمی ایران والیت امر و امامت بر عهدة فقیه عادل و با تقـوي، آگـاه بـه    ) عج(ن غیبت حضرت ولی عصردر زما«
  » .گردد دار آن می زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده

  : اما بالفاصله در اصل ششم نیز تأکید شده است که
به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس  در جمهوري اسالمی ایران، امور کشور«

  » .گردد شوراي اسالمی، اعضاي شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین می
ایـن سـازگاري و   . ت ملـت جمـع و سـازگار شـده اسـت     به عبارت دیگر، در قانون اساسی مشروعیت الهی حکومت با حق حاکمی

در فصل پنجم، تحت عنوان حـق  . همگانی مشروعیت الهی و حق حاکمیت ملت در اصول متعددي از قانون اساسی مشهود است
است و حاکمیت انسـان بـر سرنوشـت اجتمـاعی      حاکمیت ملت و قواي ناشی از آن، قواي حاکم برخاسته از حاکمیت ملت شمرده

  : را حق الهی دانسته است برخویش
  » ...حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است«

  : در اصل یکصدوهفتم تصریح شده است
از آن را بر عهده رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همه مسئولیتهاي ناشی ... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است«

  » ...خواهد داشت
  : گوید اصل پنجاه و هشتم، قوه مقننه را منبعث از رأي مردم دانسته و می

  » ...شود اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراي اسالمی است که نمایندگان منتخب مردم تشکیل می«
  : و در اصل پنجاه و نهم تأکید شده است

یاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعـه مسـتقیم   در مسائل بسیارمهم اقتصادي، س«
  » ...به آراء مردم صورت گیرد
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حق تحقیق و تفحـص را در تمـام امـور کشـور،     ) که برآمده از آراء مردم است(در اصل هفتاد و ششم به مجلس شوراي اسالمی 
  . داده است

را قرار داده کـه فقهـاء   » شوراي نگهبان«ادن به قوانین و مصوبات مجلس شوراي اسالمی، در عین حال براي مشروعیت الهی د
  ) اصل نود و یکم قانون اساسی.(گردند هستند و حقوقدانان آن با رأي نمایندگاه مردم تعیین می  آن منصوب رهبري منتخب مردم

همزمـان بـراي مشـروعیت الهـی     . شـود  م انتخاب میعالی ترین مقام اجرایی کشور، رئیس جمهور است که با رأي مستقیم مرد
اصل یکصد و دهم، بند .(بخشیدن به این انتخاب، امضاء ریاست جمهوري پس از انتخاب مردم را بر عهده رهبري قرار داده است

  ) نهم
دگان منتخب گردند و توسط نماین هیأت وزیران که مسئوالن عالی اجرایی کشورند، توسط رئیس جمهور منتخب مردم معرفی می

  ) اصل هشتاد و هفتم.(شود مردم به آنان رأي اعتماد داده می
موارد دیگر مانند تعیین رئیس قوه قضائیه، فرماندهی نیروهاي مسلح، نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان و رئیس سازمان صـدا  

که او نیز منتخب خبرگان ) و دهماصل یکصد (و سیماي جمهوري اسالمی ایران، از جمله وظایف و اختیارات رهبري نظام است 
در عین حال مطابق اصل یکصد و یازدهم، خبرگان منتخب مردم بر استمرار شرایط رهبـري نظـارت   . برگزیده توسط مردم است

  . کنند دارند و در صورت فقدان بعضی از شرایط رهبري در او، به وظیفه خود اقدام می
سی نظام جمهوري اسالمی، این نظام پدید آمد که حکـومتی اسـالمی و الهـی    ملت در همه پر 2/98خالصه اینکه با رأي قاطع 

است و درعین حال منبعث از آراء مردم و با رأي قاطع ملت، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب شده و نظامی را پدیـد  
  . والیت فقیهی که نشان حکومت الهی بر مردم است. آورده که در رأس آن والیت فقیه است

تفاوت بنیادین بین نظـام مبتنـی بـر    : اگر مقصود از حاکمیت ملت نوعی دموکراسی است که امروز در غرب وجود دارد، باید گفت
. بینی است، فلسـفه الهـی و فلسـفه الئیـک     این تفاوت ناشی از دو نوع فلسفه و جهان. والیت فقیه و دموکراسی غربی وجود دارد

مـدار اسـت و او را    بینی کـه انسـان   شمارد و جهان داند و انسان را آفریده و بنده او می خدا می بینی که همه جهان را قائم به جهان
  ). اومانیسم(آورد واگذار شده، به شمار می خود  موجودي به 

بر اساس دموکراسی غربی، هیچ کس حق حکومت ندارد و هر فردي بدون پایبندي بـه مکتـب و چـارچوب دینـی، حـق تعیـین       
ها و خواستهاي مردم، منشأ وضع قوانین، ادارة جامعه و داوري بین افراد اسـت و چـون بـراي     ا دارد و برآیند ارادهسرنوشت خود ر

اداره امور جامعه ناگزیر باید رئیس جمهور و دولت از اختیاراتی برخوردار باشند، هر فردي با انتخاب رئیس جمهـور یـا نماینـدگان    
  . کند آنان واگذار می پارلمان بخشی از اختیارات خود را به

و همـه  ) 153شـیخ انصـاري، ص  (بینی اسالمی که البته اصل این است که هیچ کس بر دیگري والیت ندارد  اما بر اساس جهان
انسانها از این جهت با هم برابرند، ولی خداوند چون آفریننده و پروردگار است، حق حاکمیت مطلق برجهان و بـر انسـان را دارد و   

در عین حال خداوند، پیـامبر  ) اصل پنجاه و ششم قانون اساسی. (ن را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته استهم او، انسا
اطیعـوا اهللا و اطیعـوا الرسـول و اولـی االمـر      «و امامان را ولی و رهبر مردم قرار داده است و پیروي از آنان را واجب شمرده است

به عنوان نیابت از آنان برعهده فقیه عادل ) عج(، این والیت در عصر غیبت امام زمانو بر اساس راهنمایی پیامبر و امامان» منکم
  . نهاده شده است

  . البته همانطور که توضیح داده شد در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، والیت فقیه با حاکمیت ملت قرین شده است
  : می ایران را با دموکراسی ناسازگار دانستند فرمودکه نظام جمهوري اسال در مقام پاسخ به کسانی) ره(امام خمینی

کجاي ! دموکراسی غیر از این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگیرند؟! گویید که این دموکراسی نیست؟ می«
و خبرگـانی   یک دفعه رأي بدهند بـه اشـخاص  ... دنیا اینقدر دموکراسی هست که براي قانون اساسی، دو دفعه مردم رأي بدهند 

  ) 194، ص11، ج2امام خمینی،(» ...شان رأي بدهند به خود آن قانون  یک دفعه دیگر هم، همۀ... که بیایند این را ببینند 
در آمریکا یک معنی دیگر دارد، پیش ارسطو یک معنی . یک دموکراسی که هر جایی یک معنی دارد، در شوروي یک معنا دارد«

مـان   تـوانیم آن را در قـانون اساسـی    کنند، ما نمـی  که مجهول است و هر کجا یک معنی از آن می گوییم یک چیزي ، می... دارد
  ) 155، ص10، ج2امام خمینی،(»...کند خواهد آنجوري درستش می بگذاریم که بعد هر کس دلش می

  
  :ها نوشت پی
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اساسی از انتشارات وزارت فرهنـگ و   توسط شوراي بازنگري قانون» قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران«متن اصالح شده  1
  ) بدون تاریخ(ارشاد اسالمی 

   14/10/58بیانات امام در جمع اساتید دانشگاه تهران در تاریخ  2
   16/8/58بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و گروه فنی و عمران اعزامی به کردستان در تاریخ  3
  
  :فهرست منابع 
  ). ق  ه1375(نصاري شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، ـ ا1
  . ـ امام خمینی، البیع، مطبعه مهر، قم، بی تا2
  . ـ امام خمینی، صحیفه نور، وزارت ارشاد اسالمی، تهران3
  . ـ امینی عالمه، الغدیر4
ارت فرهنـگ و ارشـاد   ـ قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، متن اصالح شده توسـط شـوراي بـازنگري قـانون اساسـی، وز     5

  . اسالمی، بی تا
  ). ه ق1401(ـ کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، بیروت،6
  

 )ره(  امام  درسیره  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  و ثبات  قدمت 
  کاظمی  اخوان  دکتربهرام 

 :  اشاره   
ایشان،   مکتوبات  ابتدا و نخستین  نظر داشتند، از همان  مد» رض«امام  که  مفهوم  آن  به» فقیه  مطلقۀ  والیت«دهد  می  نشان  مقاله

  است  کسانی  به  مستدل  مقاله، پاسخی. است  نشده  واقع  ایشان  در دیدگاه  و تجدید نظري  و چرخش  بوده  و اعتقاد امام  مورد توجه
  الساعۀ خلق  اي را ایده  فقیه  مطلقه  و والیت  شده  ائلتجدید نظر ق  امام، چند مرحله  اسالمی  و حکومت  فقیه  والیت  نظریه  براي  که

 .اند قرار داده  را مورد تحریف  مطلقه  والیت  مفهوم  اند و حتی خوانده  و شخصی
   مقدمه   

و   سلطنت  هاي برد و بر ویرانه  راازمیان  سلطنتی  نظامهاي  ترین ازکهن  ، یکی1357  بهمن 22در  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزي
 .بنانهاد) ره(خمینی  امام» فقیه  مطلقه  والیت  نظریه»  رابرپایه  اسالمی  ، جمهوري»شاهی  سیاسی  اندیشه«

نظر   فقیه، اجماع ولی  اختیارات  جزئیات  همۀ  دربارة  و اگرچه  برخوردار است  هزارساله  از قدمتی  شیعی  فقیه، درفقه  والیت  نظریه
  نظریه  ویژگی. اند کرده  پردازي نظریه  باره  دراین  تفصیل  به  که  است  ازکسانی) ره(امام. اند رانده  سخن  از آن  هاما هموار  نبوده

  حکومتی  بااختیارات  آن  طرازي و هم  فقیه  ولی  اختیارات  و گستردگی  اطالق  به  ، اعتقاد ایشان)ره(خمینی  امام  فقیه  مطلقه  والیت
را ) 'ه1322(االسرار  کشف  کتاب. است  آمده  ایشان  و مکتوب  آثار شفاهی  در تمام  نگرش  نوع  باشد و این می) ع(ائمه و) ص(پیامبر

 .آورد  حساب  به  نظریه  این  از شواهد خوب  مبدأ و یکی  عنوان  به  توان می
یافت،   بیشتري  و استحکام  و خارجی، هر روز ثبات  خلیدا  فراوان  باوجود مشکالت  اسالمی  جمهوري  انقالب، نظام  ازپیروزي  پس

  ده  درطول  رهبرانقالب  وجود آورد که  را به  امکان  ومکانی، این  زمانی  و مقتضیات  متعدد، شرایط  و بروز مسائل  ثبات  این  افزایش
  ایشان  آشکاري، پیام  این  اوج. راآشکار سازند  قیهف  مطلقه  والیت  نظریه  مختلف  زوایاي  روزافزونی  شکل  نظام، به  رهبري  سال

نیز   نادري  هاي تلقی  تاکنون  پیام  ازاین. شماآورد  به  نظریه  این  در تبیین  الخطابی  رافصل  آن  توان می  بود که 1366  ماه  دي 16در
  مستقیم  نتیجه. است  تاریخ  مزبور دراین  نظریه  یکباره ظهور  ها وتوهمات، اعتقادبه تلقی  این  ترین ازعمده  یکی. است  گرفته  صورت
  و افتراق  پرگسست  اي نظریه  نبوده، بلکه  وثبات  انسجام  داراي) ره(  خمینی  امام  مطلقه  والیت  نظریه  که  است  این  باوري  چنین

  این  ارزیابی نوشتار درپی  این. است  گردیده  عرضه  یکباره  به 1366  ماه  دي 16در  خاصی  شرایط  دلیل  به  بعد از انقالب  باشد که می
 .است  توهمات  قبیل

 :شود می  زیر بیان  صورت  تحقیق، به  این  اصلی  فرضیه
  و اعالم  و ارائه  است  قطعی  و انسجام  قدمت، ثبات  داراي) ره(خمینی امام  و علمی  نظري  فقیه، درسیرة  مطلقه  والیت  نظریه«
 ».است  گرفته  صورت  تدریجی  شکل  و مکانی، به  زمانی  مقتضیات  به  و مردم، و باتوجه  اسالم  مصالح  آن، بخاطر رعایت  املک
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  شایانی  کمک  اصلی  فرضیه  وسقم  صحت  ارزیابی  آنها به  یانفی  اثبات  که  تصوراست  نیز قابل  فرعی  هاي از سویی، فرضیه
 :قرارند  ها بدین یهفرض  خواهدنمود، این

  وجزیی  است  خمینی  امام  ومکان  زمان  کد نقش مؤ  برلحاظ  واجتهاد فقهی، مبتنی  ازاستنباط  فقیه، ناشی  مطلقه  والیت  نظریه -1
  وانسجام  وثبات  ایشان، قدمت  و عملی  نظري  در سیرة  اجتهادي  شیوة  چنین  قدمت  بااثبات. آید می  حساب  به  مجموعه  ازاین

 .شود می  فقیه، ثابت  مطلقه  والیت  نظریه
  نظریۀ  تدریجی  در ارائه» کشور  واحوال  اوضاع«و» روحانیت«، »مردم»  و ویژگیهاي  نقش  بررسی  به  بعدي  فرعی  هاي فرضیه
 .مینماید  نظریه، بحث  این  ارئه  ومکان  اندر زم  عناصرعمده  عنوان  به  عوامل  پردازد وازآن می) ره(  امام  فقیه، توسط  مطلقه  والیت

  محوري. اند ثر بوده مؤ  فقیه مطلقه والیت  نظریه  تدریجی  و اعالم  خویش، در ارائه  و مقطعی  خاص  باویژگیها و قابلیتهاي  مردم -2
مردم،   وسیاسی  فکري  وبلوغ  ومیعم  و خواست  پذیرش  به  واهمیت) ره(  خمینی  امام  وعملی  نظري  درسیرة  مردم  نقش  بودن
 .است  بوده  فقیه  مطلقۀ  والیت  نظریۀ  تدریجی  در ارائه  اساسی  عامل

. اند ثربوده مؤ  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  تدریجی  واعالم  و مقطعی، درارائه  خاص  ها باویژگیها وقابلیتهاي وحوزه  روحانیت -3
  و مانع  واشکال  نمایان  از روحانی  اي پاره  و تحجراندیشی  معآبی  دنیازدگی، نافهمی، تقدسو  ایمانی رخوت، استعمارزدگی، بی

ها،  حوزه  مقطعی  هاي زدگی رکود و آفت  طورکلی  وبه) ره(  خمینی  امام  وحرکت  نهضت  به  از آنها نسبت  اي پاره  و تهمتهاي  تراشی
  و مبارز با این  اصیل  روحانیت  وهمکاري  همیاري  که  همچنان. است  بوده  فقیه  مطلقه  توالی  نظریه  ارائۀ  تأخیر وتدریج  ازعوامل

 .است  انداخته  راپیش  نظریه  این  عملی  وتحقق  نظري  نهضت، تفصیل
  اسالمی، و آرامش  نظام  حفظ  و ضرورت  مقدس  دفاع  ایام  انقالب  اوایل  درسالهاي  کشور، خصوصاً  واضطراري  بحرانی  وضعیت -4

 .است  بوده  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  تدریجی  ارائه  تأثیرگذار بر نحوة  پذیر، از عوامل مناقشه  مسائل  کشور و پرهیزاز طرح  سیاسی
 »والیت»  مفهوم   

  در این. است  حکومت  نايمع  به  بحث، والیت  محل. ما نیست  بحث  کردن، موضوع  و یاري  و نصرت  محبت  معناي  به» والیت«
 :کرد  اشاره  واژه  ازاین  بحرالعلوم  تعریف  به  توان می  خصوص

  دخالت  حق  بیانگر نوعی  باشد و در حقیقت می  برفرد یا افرادمعین  داشتن  وسلطه  سرپرستی  معنی  به» والیت«در اصطالح، «
یا   عقل  حکم  برغیر به  سلطه -کسر و او   به» والیت»  که  است  آن فقها  مصطلح. است  خاص  شخص  براي  نظر درامري  واعمال

 ()».گردد  ملحوظ  یا عرضاً  تواند اصالتاً می  سلطه  این. باشد و یا هر دو می  یامال  شرع، در بدن
ابعاد   داراي  اي سلطه  چنین. یادیگر افراد است  حقیقی  فرد براشخاص  و سرپرستی  تسلط  والیت، بیانگرقدرت  تبیینی  باچنین

  همچنین. باشد می  والیت  و افراد تحت  حقیقی  ومنافع  مصلحت  ابعادش، حفظ  درتمام  سلطه  این  شرط. است  مختلفی  ومراحل
امریاد   یامر، یا ول  والیت  است، با عنوان  الزم  واجد صفات  که  کشور اسالمی  ورهبر سیاسی  زعیم  ومنصب  درتعبیر اسالمی، ازمقام

 :است  معنا شده  اینگونه  ، والیت)ره(  امام» فقیه  والیت»  در کتاب. کنند می
 ()».مقدس  شرع  قوانین  کشور واجراي  واداره  حکومت  یعنی  والیت«

  فقیه  والیت» اطالق»  مفهوم   
  کلیه  داراي  فقیه  ، ولی)ره(راحل  از دید امام. باشد یم» فقیه  ولی»  فقیه، حدود اختیارات  والیت  دربارة  مباحث  ترین از اساسی  یکی

  است  اسالم  اولیه  از احکام  ویکی) ص(  اهللا  رسول  مطلقۀ  ازوالیت  اي شعبه  وي  باشد و حکومت می) ص(پیامبر  حکومتی  اختیارات
  براي  که  و سیاست  حکومت  به  امور مربوط  کلیۀ«دیگر  تعبیري  دارد وبه  تقدم  وحج  نماز، روزه  فرعی، حتی  احکام  بر تمام  که

 ()».شد  دو قایل  این  میان  فرقی  توان نمی  وعقالً  نیز مقرر است  عادل  مقرر شده، در مورد فقیه) السالم  علیهم(  پیامبر وائمه
  به  معتقدین  که() است  وارد شده  ازایشان  تبعیت  ولزوم) ص(پیامبر  والیت  اطالق  درشأن  متعددي  آیات  که  ساخت  باید خاطرنشان

 .اند آنها استناد کرده  به  مطلقه  والیت
  آورده  اساسی  قانون 110  دراصل  که  است  اي گانه  موارد یازده  همان  فقیه، صرفاً  ولی  اختیارات  کنند که  توهم  اي عده  است  ممکن

  ومنحصر به  خورده  تخصیص 110  محدود اصل  ، با اختیارات57  در اصل  فقیه  مطلقه  توالی  گروه، عبارت  این  رغم  به. است  شده
  از وظایف  ذکر مصادیقی  هدف  و فقط  حصر نبوده  از باب  یادشده  است، زیرااختیارات  تصور نادرست  این  که  گردد، درحالی آنها می

 .است  بوده  فقیه  ولی
 :نویسد می  توهم  ینا  درپاسخ  استاد عمید زنجانی
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  اختیار بیان  یازده: گویند ، می110  اصل  کنند به استناد می  که  ، آنهایی110  بر اصل  حاکم 57  دراصل  فقیه  والیت  بودن  مطلقه«
  وسیزدهمی  دهمیدواز  اینکه  براي  که  مطلب  این  کنند به  را ندارد، اینها باید توجه  دوازدهمی  که  است  این  معنایش  پس  شده
  کنندة  بیان 57  اصل. است 57  اصل  ، حاکم110  و اصل 57  اصل  بین  درتعارض  است، پس  شده  آورده» مطلقه»  نیاید کلمه  پیش
، 110  اصل  بوده  بندي  و یازده  است  مطلق  ، والیت57  اصل  براساس  بنابراین... مازاد نیست  اختیارات  براي  نیازي  که  است  این

  توان می  اکنون... است  مطلق 57  اصل -   تعبیر حقوقی  به -دارد   مخالف  مفهوم  به  احتیاج  هر حصري  سازند، چون انحصار رانمی
، حصر 110  اصل  بودن  بندي و یازده  است  اساسی  قانون  براصول  حاکم» مطلقه  والیت«، 57  استناد اصل  به  کرد که  تصریح
 ()».دساز رانمی

. نیست  چنین  که  است، درحالی  آن  تفویض  و عدم  اجرایی  انحصار قدرت  معناي  به  فقیه  مطلقه  والیت  که  است  دیگر، این  توهمی
د تدبیر دانند و معتقدن  امورمی  درادارة  وي  توانمندي  را مایۀ  فقیه  توسط  اجرایی  ازقدرت  قسمتی  ، تفویض»البیع»  درکتاب) ره(  امام

در   که  گیرد همانگونه  انجام  بصیرت  و ارباب  از افراد متخصص  کثیري  مساعی  باتشریک  درهرحکومت  بایستی امور کشور می
 .()گرفت نمی  انجام  خودایشان  کارها بدست  نیز تمام) ع(علی  حضرت  زمان

درنظر   بخواهد بدون  که  است  فقیه  ضابطۀ  و بدون  قید و شرط و بیرها   والیت  معناي  به  مطلقه  والیت  نیاید تصورکرد که  ازسویی
  حکومت  که  نیست  فقیه  ولی  حقیقی  حکومت، شخص  دهد، دراین  راانجام  کاري  عمومی  ومصالح  اسالمی  معیارهاي  گرفتن

  فقاهت، عدالت  همان  او که  حقوقی  شخصیتدیگر   عبارت  به. دارد  وحکومت  فقاهت، والیت  ومقام  فقیه  شخصیت  کند بلکه می
  به  مربوط  خاطر، اعتبار آن  همین  به  است  الهی  والیت  مظهر اجرایی  درحقیقت  والیت  نوع  این. نماید می  است، حکومت  وکفایت
 .است  اومرتبط  ویژه  شخصیت  به  بلکه  نیست  خاصی  شخص

  اعمال  براي  حدودي  ترسیم  توان ، می)س(  وائمه) ص(پیامبر  حکومت  بااختیارات  فقیه  ولی  حکومتی  اختیارات  باوجود همسانی
نباید   یعنی: شود می  مطرح  نسبی  دربرابر والیت  فقیه  مطلقه  والیت» اطالق«اساساً  که  باید گفت. پرداخت  فقیه  مطلقه  والیت

  حق   قاضی  و تعیین  درقضاوت  صرفاً  شود فقیه  گفته  دانست، مانند آنکه  صیامور خا  را محدود و مقید به  فقیه  ولی  اختیارات
و   و موازین  الهی  و قوانین  مردم  مصالح  جز محدودة  محدودیتی  لذا هیچ. ندارد  دخالت  حق  جنگ  فرماندة  دارد، اما در تعیین  دخالت
  فقیه  براي  والیت  نبودن  نسبی  معناي  آن، به  اطالق  ندارد و مفهوم وجود  عادل  فقیه  اختیارات  در زمینه  اسالمی  ضوابط

آنها،   ازجمله  اند که رابرشمرده  اي کننده  فقیه، موارد کنترل  ولی  رهبري  اطالق  براي  برخی. است  اسالمی  مقررات  درچارچوب
ناگزیراز   اسالمی  رهبر حکومت  دیدگاه  ازاین. رهبر است  ورتمش  وسیله  به  مالی، کنترل  قانونی، کنترل   صفاتی، کنترل  کنترل

  معناي  به  مطلقه  والیت»  بنابراین.() است  مقتضی  اخذ تصمیم  جهت  مختلف  مسائل  و کارشناسان  با متخصصین  مشورت
 ()»گیرد می  منظر انجا صاحب  اي عده  با مشورت  معموالً  که  امور کشور است  درتمامی  ودخالت  سرپرستی

 )ره(  راحل  امام  ازدیدگاه  مطلقه  والیت  محدودیتهاي   
   »فقیه  والیت»  بودن  اعتباري -  الف   

  مقام  همپایی  معناي  به  الشأن  عظیم  پیامبر وائمه  حکومتی  فقها با اختیارات  حکومتی  اختیارات  بودن  همسان) ره(  امام  از دیدگاه
  دو نوع  اند، این برده  گمان  بعضی  آنچه  وبرخالف  نیست  ائمه  براي  آن  جعل  فقها در رتبۀ  براي  خالفت  جعل«. تآنها نیس  معنوي
 .()»یکدیگر قرارندارد  درعرض  خالفت

  مطلب  این  به  یقدق  تشریح  به  الهی  تکوینی  خالفت 2- و   وقراردادي  اعتباري  خالفت 1-  به  خالفت  با تقسیم) ره(  خمینی  امام
جهاد   اجازه  آنها، فقط  دانستن  و همسنگ  عادل  فقهاي  براي) س(  وائمه)ص(پیامبر  اختیارات  معتبرشمردن  پردازند و ضمن می

  گفته  پیش  تخالف  دو شکل  داراي) ع(  معصومین  پیامبر وائمه  دیدگاه  ازاین.() دانند می  فقیه  ولی  وظایف  از حیطۀ  را خارج  ابتدایی
  دارشان  و میراث  بوده  مشابه  با ایشان  و قراردادي  اعتباري  و فقها درخالفت  آنها است  تنها مختص  الهی  تکوینی  هستند وخالفت

 .()باشند می
  است  الهی  قوانین  چارچوب  فقیه، مقید به  مطلقه  والیت -  ب   

» فقیه  مطلقه  والیت»  هستند، حتی  قانون  مطیع  آن  اندرکاران  و دست  مجریان  و همه  است  قانون  اسالمی، حکومت  حکومت
  وصورت  در هر شکل  اي رفتار مستبدانه  باکوچکترین  که  است، قانون  اسالمی  ومقرات  قانون  تابع  اش گسترده  نیزبا اختیارات

  به  تصریح  فقیه، ضمن  والیت  و اصل  اساسی  قانون  از تصویب  پس  صله، بالفا58  درآبان  راحل  امام. است  مخالف  وعنوانی، شدیداً
 .()دانند می  قانون  حاکمیت  را تحت  وغیرفقیه  ازپیامبر، فقیه  اعم  مطلب، همه  این

   آرأ وتمایالت  که  است  استبداد حاکم  شیوة  نه  در آن  که  است  بنیانگذار حکومتی  اسالم  ایشان  ازدیدگاه
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  براي  از افراد جامعه  گروهی  باشد که  بر قوانینی  متکی  که  و جمهوري  مشروطه  شیوه  شود، و نه  تحمیل  تن، بر سراسر جامعه یک
مدد   الهی  ها از قانون زمینه  در تمام  که  الهی  از وحی  ومنبعث  ملهم  است  نظامی  اسالمی  حکومت  کنند، بلکه می  وضع  آن  تمامی

  جامعه  زمامداري  در زمینۀ  که  هایی برنامه  ندارند، تمام  استبداد رأي  حق  امور جامعه  و سرپرستان  از زمامداران  یک  گیرد، و هیچ یم
رد درمو  حتی  کلی  اصل  این. باشد  الهی  قوانین  آید، باید براساس  اجرا درمی  به  مردم  نیازهاي  رفع  آن، جهت  و لوازم  ون و شؤ

 .()است  و ساري  نیزجاري  امر حکومت  و متصدیان  از زمامداران  اطاعت
  است  عمومی  مصلحت  چارچوب  فقیه، مقید به  مطلقۀ  والیت -  ج   

  ترتیب  بدین. باشد  مردم  و مصالح  والیت  افراد تحت  حقیقی  منافع  در جهت  که  است  آن  به  مشروط  فقیه  ولی  والیت  اطالق
  والیت»  در کتاب. باشد می  فقیه  مطلقه  والیت  اعمال  از لوازم  فردي  منافع  جاي  به  جمعی  وتأکید برمنافع  عامه  مصالح  رعایت

 :گردد می  عامه، فانی  فرد در مصالح  ، مصالح»فقیه
  را در نظر بگیرد، و ازجهات  عامه  و منافع  عمومی  باید جهات  دارد، همیشه  حکومت  بشري  وجامعه  برمسلمین  که  کسی«

  است، بسیاري  کرده  فانی  جامعه  مصالح  از افراد را در مقابل  بسیاري  بپوشد، لهذا اسالم  چشم  شخصی  وعواطف  خصوصی
 ()».است  برده  بشراز بین  مصالح  را در مقابل  ازاشخاص

 :فرمایند ، نیز می»البیع»  در کتاب) ره(  امام
اختیار   این. کند  خود، عمل  حکومت  افراد حوزه  مصالح  یا طبق  مسلمانان  کلی  تواند در موضوعات، بنابرمصالح می  سالمیا  حاکم«

  نیز، همچون  اسالمی  جامعه  حاکم  اندیشه  است؛ پس  منظور شده  و مسلمین  اسالم  مصلحت  نیست، بلکه  رأي  هرگز استبداد به
 ()».است  مسلمین  مصالح  او، تابع  عمل

  شود که می  مشخص  ترتیب  بدین.() است  مشاهده  قابل  بخوبی) ره(  متعدد امام  دربیانات  نظري  نیز چنین  انقالب  بعد ازپیروزي
یشان، نظرا  برحسب  که  داشت  باید اذعان  البته() »باشد می  المصلحه  ي امور کشور لد  درهمه  تصرف  معناي  به  مطلقه  والیت«

در تجویز   عمده  عمومی، شرط  مصالح  رعایت  پس.() است  کند، ساقط می  عمل  جامعه  مصلحت  بر خالف  که  فقیهی  والیت
 .است  مطلقه  والیت

 :حاکم  شخص  مطلقۀ  حکومت  نه  است  فعال  وکنترل  نظارت  معناي  به  فقیه  والیت« - د    
  کند یعنی می  با اختیارات  و توأم  فعال  نظارت  وفقیه  است» برامور  واشراف  نظارت»  معناي  به  قیهف  ولی  ، حکومت)ره(  از دید امام

. وجود ندارد  برمحکومین  حاکم» تغلب«استیال و   معناي  به  اسالمی، حکومت  درنظام  دارد واساساً  کنترل  اسالمی  قوانین  بر اجراي
  است  اسالمی  کشور درمسیر صحیح  و مجریان  هدایتگر جامعه  فعال  شکلی  به  از آن، بلکه  خارج  نهو  است  جزء دولت  فقیه، نه  ولی

 :فرمود می  امام. یابد می  فقیه، مشروعیت  وکنترل  دخالت  نوع  این  واسطۀ  سیاسی، به  ونظام  و دولت
 ()».کنیم  کارها نظارت  یر و شرخ  وروي  کنار بایستیم  و خودمان  بدهیم  ارزش  مردم  ما باید به«

 »فقیه  مطلقه  والیت  نظریۀ»  فقهی -   کالمی  ویژگی   
 :نویسد می  نراقی  مرحوم. دارد  دیرینه  فقیه، قدمت  تشیع، والیت  سیاسی  در فقه

 .()»است  نکرده  فقیه، اشکال  در والیت  فقیهی  و هیچ  است  اجماعی  شیعیان  بین  الجمله  فی  فقیه  والیت«
  در زمینۀ  البته.() ندارد  والیت  وجه  هیچ  به  فقیه  که  نگفته  کس  دو نفر، هیچ  بجز یکی  کند که می  صانعی، تصریح  یوسف  اهللا  آیت

  دربین  فقیه  یتوال  بحث  رواج  نیز به) ره(  امام. است  گشته  فقها مطرح  بین  متفاوتی  الشرایط، نظرات  جامع  فقیه  اختیارات  محدودة
  مجتهد، هم  والیت  اعتقادند که  االسرار براین  اند و در کشف نموده  فقیه، اذعان  ولی  آرأ آنها درحدود اختیارات  فقهاو اختالف

 .()تاس  بوده  مورد بحث  خود مجتهدین  میان  حکومت، از روز اول  ودامنه  در حدود والیت  وهم  ونداشتن  والیت  داشتن  دراصل
تنها   فقیه  والیت  که. از آنها معتقدند  اي اند، عده دو مبنا رابرگزیده  اصوالً  معظم  اسالمی، فقهاي  وحاکم  فقیه  ولی  اختیارات  درباب

  یلدال  به  ازموارد مذکور با توجه  از فقها، برخی  دسته  ازنظر این. است  وجود دارد، ثابت  مشخصی  شرعی  دلیل  که  درمواردي
 :است  قبیل  از این  شرعی  قطعی

 .و دیوانگان  و سفیهان  یتیمان  اموال  وسرپرستی  حفظ -  1
 .خود راندارند  اموال  سرپرستی  حضور، امکان  عدم  دلیل  به  که  و کسانی  غایبان  اموال  حفظ -  2
 ...و  سفیهان  تزویج  زناشویی، مثل  به  از امور مربوط  برخی -  3
 .  وارث  بدون  وارثیه  المالک  مجهول  ازخمس، اموال  نیمی  ، مثل)ع(  امام  اموال  وسرپرستی  حفظ -  4
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) ع(  معصوم  و امام) ص(پیامبر  که  اموري  فقیه، در تمام  والیت  عام  دالیل  براساس  اعتقاد دارند که) ره(  نیز مانند امام  فقهأ بزرگی
  ازاین  امري  که  وجود داشته  شرعی  ادلۀ  مگر آنکه. است  و مسئولیت  و اختیارات  والیت  داراي  هاند، فقی داشته  واختیارات  والیت

 :نماید  رااستثنأ و خارج  اختیارات
را   فقیه  مطلقه  والیت  و نظریه  اسالمی  حکومت  بحث  کسی  تاکنون  شیعی  درفقه  کرد که  اعتراف  واقعیت  این  باید به  درهر حال

  کاملی  وعمق  وتفریعات  و ازگستردگی، جامعیت  بوده  مستوفی  زمینه  در این  ایشان  و مباحث  است  نکرده  طرح) ره(  از امام  مبسوط
  محورفقه  نمودند، در همان می  راطرح  فقیه  والیت  ها مسأله نراقی  اگرمرحوم»   که  است  ادعا آن  این  از دالیل  یکی. منداست بهره

  نراقی  کرد عالمه  باید اعتراف»  آنکه  ضمن() »آوردند  شمارمی  به  فقیه  والیت  عنوان  رابه  فقهی  از مسائل  کردند و یکی می  طرحم
() »است  تحریردر آورده  رشته  به  طاغوتی  حکومتهاي  اختناق  ودر دوران  اسالمی  حکومت  ازتشکیل  را با یأس  فقیه  والیت  بحث

نشانده،   است  کالمی  مسأله  که  اصلیش  جایگاه  کشید وبه  بیرون  راازقلمرو فقه  مظلوم  فقیه  والیت  بحث«) ره(  امام  که  درحالی
 قرار  امامت  دنبال  رابه  فقیه  والیت  اوالً، مسأله  امت  امام«تعبیر بهتر  به() ،»راشکوفاکرد  مسأله  این  وکالمی  عقلی  بابراهین  آنگاه

  فقه  را شکوفاکرد، رابعاً، آنرابرسراسر ابواب  ووالیت  برومند امامت  درخت  ثالثاً، این. خود نشاند  رادر جاي  و والیت  ثانیاً، امامت. داد
 .()دیدگر» پانزدهم درقرن  مجددالمذهب»  آن  کردن  و عملی  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  با ارائه  ترتیب  و بدین() »کرد  افکن  سایه

 »فقیه  مطلقه  والیت  نظریه«در   گسست  توهم   
  به  توهم  ساز این را زمینه  آن  توان می  درحقیقت  وجود دارند که  فقیه، عواملی  مطلقه  والیت  درنظریه  گسست  اعتقاد به  دربارة
  نظریه  این  وتکامل  تدریجی  وطرح  اساسی  ه، درقانونفقی  مطلقه  والیت  نظریه  وتعبیر جایگاه   نمونه، تحول  عنوان  به. آورد  حساب

  پیش 16  دراصل 101  درج  حاکم  درمورد قواي  درگذشته  که  باید گفت  مطلب  این  در تبیین. است  شبهه  ایجاد این  از علل  درقانون
 15  کند اما در اصل جمهور برقرار می  را رئیس  قوه  سه  و ارتباط  نیست  فقیه  از والیت  اسمی 1358  مصوب  اساسی  قانون  نویس

. شود سایرقوا ذکر می  بین  ارتباط  و برقرارکننده  پنجم  قواي  عنوان  به  رهبري  سال، قوه  درهمین  اصول  بررسی  گروه  پیشنهادي
دیگر شاهد   ازسوي. است  شتهگ  رهبري  قوه  جایگزین» امر  والیت»  کلمه 1358  سال  مصوب  اساسی  قانون 57  دراصل  سپس

 .شد  امرجایگزین  والیت  کلمه  بجاي» امر  مطلقه  والیت«، 1368  سال  بعد از بازنگري  اساسی  قانون 57  دراصل  که  آنیم
  کمک  همتو  این  ، به57  اصل» فقیه  مطلقه  والیت»  درکنار عبارت  فقیه  ولی  گانه یازده  برخی، وجود اختیارات  براي  همچنین

 1368  اساسی  قانون 57  دراصل  فقیه  ولی  مطلق  بااختیارات  درتقابل 110  محدود اصل  دسته، وجود اختیارات  از دیداین. کند می
 .است  نبوده  مستدام  نظریابی) ره(  امام  مطلقه  والیت  شاید نظریه  کند که تصور را ایجاد می  مزبور، این  اصل  و تازگی  است
  تک  تک  میزان  فقها دربارة  اجماع  وعدم  شیعی  علماي  سیاسی  فقه  فقیه، درپیشینۀ  مطلقه  والیت  نظریه  پیچیدگی  نفس  وییازس

  رانسبت  باور برخی  که  است  ازآن، ازعواملی  عمومی  اطالع  زمینه، وعدم  آنها دراین  و صریح  کافی  بحث  وعدم  فقیه  ولی  اختیارات
 .کند یامحو می  تضعیف) ره(  امام  در سیره  نظریه  این  داومت  به

  حکومتی  دیدگاه، چنین  است، از این  فقیه  مطلقه  اختیارات  به  نسبت  و بدبینی  ازاسالم  متفاوت  شبهه، برداشتهاي  موجد دیگر این
  بعضی  که  است  شده  باعث  عمومی  در صحنۀ  تصوري  چنین  القاي. است  و ضد دموکراسی  غربی، استبدادي  الگوهاي  به  با توجه
  آن  وتداوم  ایشان  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  به  هاچندان  خدشه  چنین  پیراستن  راحل، جهت  امام  و مردمی  الهی  رهبري  به  باتوجه

 .اصرارواستناد نورزند
  جاي  به  اند، زیرا اوالً نکرده  اشاره  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  آغازین  نقطه  به  درستی  به  اسالمی  انقالب  نویسان  ازتاریخ  بسیاري
دو   الزم، این  روشنگري  اند ویا بدون نموده  توجه» فقیه  والیت»  نظریه  پیدایش  زمان  فقیه، تنهابه  مطلقه  والیت  نظریه  مبدأیابی

  تاریخ  یعنی -  ش. 'ه 1348  سال  را به  فقیه  و والیت  اسالمی  آغاز حکومت  اند، ثانیاً هکاربردد  به  وهمسان  مترادف  شکل  را به  واژه
  تاریخ، طرح  ازاین  که  است  بوده  آن  مبدأیی  چنین  از ارائه  منظور بعضی  البته. اند داده  نسبت -  درنجف  فقیه  والیت  رسالۀ  ارائه

  افرادي  چنین  هرحال  است، اما به  آغازگشته  فقیه  عینی  والیت  تحقق  درجهت  وتالش  میاسال  حکومت  وتفصیلی  وپیگیري  جدي
  صریح  شکل  باشند، به  داشته  عقیده - 1348  مقطع  ازاین  وقبل  باره  ودراین) ره(  امام  نظریه  قدمت  به  اگر در مواردي  حتی

 .اند فراگیرقرار نداده  توتوضیحا  جانبه  را مورد تأکید همه  آن  ومقتضی
  ، به1367  دیماه 16در  مطلقه  والیت  به) ره(  امام  مجدد ومفصل  الزم، ازاشاره  وتوضیح  دقت  بعضی، درآثارخویش، بدون  همچنین

  پیش  قرن  ربع  یک) ره(  خمینی  امام  که  است  درحالی  گردد، این القا می  نظریه  این  آغازین  ازآن، ارائه  اند که کرده  صحبت  اي گونه
  اشاره  فقیه  مطلقه  والیت  وسیع  اختیارات  االسراربه  کشف  درکتاب  ش. 'ه1323  درسال  طورصریح  ، به»فقیه  والیت»  ازرسالۀ
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  تدریجی  تکامل  ، خلطبنابراین. اند افزوده  آن  وتفصیل  تکرارنموده، بر شرح  رادرآثار وبیاناتشان  نظریه  نیزاین  اند وبعد ازآن کرده
 .پرهیز کرد  باید از آن  که  است  فاحشی  آن، اشتباه  وگسست  مزبوربا انقطاع  نظریه

  پس  نمونه  عنوان  به. باشد ازگروههاو افراد نیز می  اي مورد اعتقاد پاره  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  گسست  توهم  که  باید گفت  مآالً
  گیري موضع  به  آزادي  نهضت  گروه 1366-  دیماه  درشانزده -  فقیه  مطلقه  والیت  به) ره(  خمینی  امام  مجددو صریح  از اشارات

  این.() نمود  گردآوري  فقیه  مطلقه  والیت  و تحلیل  تفصیل»  عنوان  تحت  خود را در کتابی  نظرات  و مجموعۀ  پرداخت  باره  دراین
  داند که می 1366  دیماه 16را   و مبدأ بروز آن  کرده  تصریح  نظریه  این  نوظهوري  به  مطلقه  الیتو  شدید به  حمله  ضمن  گروه

.() است  را کنار زده  سنتی  و فقه  شده  و پویا عرضه  جدید و فقهی  مکتبی  صورت  به  تاریخ  دراین  در منشور صادره) ره(  امام  توسط
وپیرو   وبدیع  مقطعی  اي رانظریه  فقیه، آن  مطلقه  والیت  نظریه  پردازش  بازار، درتعلیل  صنف  به) ره(امام  باانتساب  گروه  افراداین

  وبه  بوده  حاکمه  هیئت  درونی  از اختالفات  مزبورناشی  افراد، ظهور نظریه  دسته  از دید این. آورد  شمارمی  مزبور به  صنف  منافع
  معتقد به  آزادي  که، نهضت  گفت  توان  خاطرمی  همین  به.() است گردیده  طرح  و اعتقادي  اعیاجتم  بستهاي  بن  خاطر شکستن

  قانون  رامخلوق  فقیه  مطلقه  والیت  راستا، نظریه  درهمین  فرد دیگري. است  فقیه  مطلقه  والیت  درنظریه  ثبات  وعدم  گسست
 .()است  جدید دانسته  دول  سیاسی  عمومی  وحقوق  شیعه  فقه  حقوقی  امونظ  از ادغام  و ناشی  اسالمی  جمهوري  اساسی
  دسته، تأیید اصل  شمارآورند، ازدید این  به  اول  خبرگان  را از ابتدأ مورد نظر مجلس  فقیه  اند والیت قصد داشته  بعضی  حال  درعین
و   صنفی  و منافع  خاطرتعلقات  وآنها به  است  داشته  اختصاص  وحانیونر  به  مجلس  این  اکثریت  که  بوده  خاطر آن  به  فقیه  والیت
 -   آمریکایی  زن  نویسنده - » کدي  نیکی»  نظرات  تا حد زیادي  که  گفت  توان می. اند نموده  راتحمیل  آن  خویش، تصویب  طبقاتی

  نگرش  تحول  راحاصل  فقیه  اند و نهاد والیت داده  ارائه  راییآ  مغایر از چنین  نیز برداشتی  برخی.() است  نزدیک  باوري  چنین  به
  تاریخی  وتجربه  زمان  وسیله  به  فقیه  مانند امامت، تقلید و والیت  سنتی  منظر، نهادهاي  از این. داند می  اسالم  به  نسبت  سنتی
 .()اند نمود یافته  رنیمد  حقوقی  احیأ و در اشکال  جدیدي  نهادهاي  و در قالب  یافته  صیقل

 )ره(در آثار امام» فقیه  مطلقه  والیت«   
 »االسرار  کشف« -  الف   

  ش. 'ه 1323  درسال  کتاب  این. اند نموده  اشاره  فقیه  مطلقه  والیت  به  آن  طی  راحل  امام  که  است  اثر مکتوبی  االسرار اولین  کشف
  است، امادراین  بوده  وهابیت  و شبهات» اسرارهزارساله»  رسالۀ  آن، رد شبهات  نگارش  لیمقصود اص  وباوجودآنکه  شده  نگاشته
نوشتار   این  به  بسیاري  که  داشت  باید اذعان. است  شده  نیز پرداخته  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  ارائه  به  مقتضی  شکل  به  کتاب
  مستبدانه  حکومت  وازجمله  غیر اسالمی  حکومتهاي  کلیۀ  بودن  قبول  غیرقابل  به  کتاب  ندرای  امام. اند نداشته  مبذول  کافی  توجه

  در عصر حاضر یعنی  آن  و مصداق  اسالمی  آرمانی  حکومت  ترسیم  به  نمایند، آنگاه می  آنها اشاره  همۀ  مشروعیت  رضاخان، ونفی
 :قائلند  مبسوط  و اختیارات  گسترده  تصرف  حق  آن  وبرايپردازند  می» االمر  اولی  الهی  مطلقه  حکومت«
  وهمۀ  حق  کارش  همه  که) است  حکومتی(پذیرد  را می  باز آن  وچهرة  گشاده  داند وبا آغوش می  خرد حق  که  تنهاحکومتی... «

بگیرد،   هرچه  و از هرکس  کرده  خود تصرف  کند، درمال  تصرف  او در هر چه  استحقاق  به. خود اوست  وجود حق  ذرات  وتمام  عالم
  حکومتها همه  حال  که  دچار باشد، اینجاست  دماغ  اختالل  به  را نتواند کرد، مگرآنکه  سخن  انکاراین  کس  وهیچ  خود را گرفته  مال

 ()».گردد می  اعالم  اسالمی  حکومت  شود و رسمیت می  معلوم
  همسان  حکومتش  پردازد، که می  االمري  اولی  حاکم  صحیح  معناي  رضاخان، به  حکومت» رياالم  اولی»  درنفی) ره(  امام

 :است  فقیه  والیت  اطالق  به  تصریح  واین  پیامبراست  الهی  حکومت
خدا و پیغمبر نگوید و   دستورات  برخالف  کلمه  یک  تا آخر کارهایش  امارتش  از اول  احکام  در تمام  باشد که  االمر باید کسی اولی«

  معلوم  هم  به  سه  این  اطالعت  نمودن  از مقارن  پیغمبر داشت، باشد، چنانچه  که  الهی  حکومت  او همان  نکند و حکومت  عمل
 ()».خورند می  آب  سرچشمه  از یک  شود که می

 »الرسائل« -  ب   
  افکارسیاسی  معرفی  درزمینه) ره(آثار امام  ترین از ناشناخته  الرسائل، یکی  کتاب» االجتهاد و التقلید»  بخش  که  گفت  شاید بتوان

  نوشتار، آن  این  اساسی  اهمیت. است  بوده  آن  واصولی  فقهی  خاطر اهمیت  شده، بیشتربه  مبذول  بدان  هم  باشد واگرعنایتی  ایشان
  وطرح  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  حاوي  بارز و بسیار صریحی  شکل  به) ره(امام  سیاسی  فقه  آراي  بعضی  بر طرح  عالوه  که  است

 .باشد می -   ش. 'ه 1329 -  ق. 'ه 1370  درتاریخ  آن
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  علم  علما از انبیأ را منحصر به  بردن  ارث  که  تفسیرهایی  درجواب) ره(  ، امام»االنبیأ  العلمأ ورثۀ»  از حدیث  نوشتار، در بحث  در این
 :فرمایند دانند، می می  یاحدیث

انبیأ   ون باشد و از شؤ  پیامبران  شأن  در هر چیزي، هم  علما وراثت  براي  که  است  انبیا هستند این  علما وارث  حدیث  مقتضاي«
  واقع  صحیح واخبار  اطالق  واعتبار گردد تا این  جعل  مطلق  شکلی  فقها به  براي  باید حکومت  پس. است  وقضاوت  حکومت

 ()»شود
 :اند پرداخته  فقیه  مطلقه  والیت  اثبات  دیگر به  درجاي) ره(  امام

 ()».است  حنظله  عمربن  کند، مقبولۀ می  داللت  فقیه  براي  حکومت  مطلق  قضاوت، بلکه  برحق  ازآنچه«
 »اسالمی  حکومت«یا » فقیه  والیت« -  ج   

  نظریه  ارائه  ویژگی. است  اسالمی  وحکومت  فقیه  والیت  درباب) ره(  امام  نوشتار سیاسی  تریندرنزد بسیاري، مشهور  کتاب  این
  اشتباه  به  اکثراً  که  گشته  آن  باعث  خصوصیت  وهمین  است  بیشتر آن  و تفصیل  تبیین  مزبور، صراحت  در کتاب  فقیه  مطلقه  والیت

  آن  اطالق  وبیان  فقیه  والیت  نظریه  تصور بنمایند، درحالیکه  فقیه  والیت  سرآغاز طرح  وانعن  رابه) ش. 'ه 1348(را  کتاب  این
  والیت  راحل، به  امام  هاي اشاره  برخی. است  قرارگرفته  االسرار مورد اشاره  کشف  درکتاب  مقطع  ازاین  پیش  قرن  ربع  دریک
 :زیراست  حشر  به» فقیه  والیت»  درکتاب  فقیه  مطلقه

  که  توهم  این...() هست  هم  فقیه  براي  هست  واجراوتصدي  حکومت  در تشکیل  وامام) ص(اکرم  رسول  براي  که  والیتی  همین«
و   باطل  است  از فقیه  بیش) ع(علی  حضرت  حکومتی  بود یا اختیارات) ع(امیر  بیشتر از حضرت) ص(اکرم رسول  حکومت  اختیارات

 ()».باشد  داشته  فرق  بافقیه  وامام) ص(اکرم  رسول  که  نیست  امور معقول  در این...() تاس  غلط
 »البیع« - د    

بر کاربرد   عالوه. است  واصولی  فقهی  مباحث  درخالل  سیاسی  آراي  و بسط  طرح) ره(  امام  نظري  در سیرة  بدیع  هاي از شیوه  یکی
 .کرد  مشاهده» البیع»  را در کتاب  سبکی  چنین  توان می »الرسائل»  در کتاب  روش  این

. است  رسیده  چاپ  به  درنجف  ش. 'ه 1350/   ق. 'ه1391  است، درسال  فقیه  والیت  مهم  بحث  حاوي  که  البیع  کتاب  جلد دوم
) ع(  زمان  امام  حدیث  ، در شرح)ره(امام  مثال  نعنوا  به. است  شده  فقیه  مطلقه  والیت  موضوع  به  کتاب  دراین  مبسوطی  هاي اشاره

  منصب  داراي  امام  نیستند، بلکه  اسالمی  احکام  بیان  تنهامرجع) ع(ائمه  گیرند که می  نتیجه -  علیکم  حجتی وهم  اهللا انا حجۀ -
از   والیت  جعل  حقوق  این  هستند، و مرجع  اختیارات  همین  داراي  ایشان  وفقها نیز از طرف  است  مطلقه  والیت  وصاحب  الهی

  براي  امام  اختیارات  کلیه  حدیث  این  واسطۀ  و به. . . است  فقیهان  براي  امام  ازجانب  والیت  و جعل) ع(امام  خداوند براي  جانب
 ).(است  در مورد ایشان  مطلقه  از والیت  درست، تعبیر دیگري  واین...() شود، می  فقهاثابت

  فقها انتقال  و زمامداري، به  حکومت  به  وامور راجع  خودشان  به  نسبت  منین برمؤ  حضرتش  بودن» اولی»  پیامبریعنی  والیت«
مقرر شده، در مورد  -  السالم علیهم -  پیامبر و ائمه  براي  که  و سیاست  حکومت  به  امور مربوط  گفتیم، کلیه  بنابرآنچه...() یابد می
 ()».شد  دو قایل  این  میان  فرقی  توان نیز نمی  و عقالً  نیز مقرر است  عادل  هفقی

  اسالمی  و بعد ازانقالب  قبل  دربیانات  فقیه  مطلقه  والیت   
  ارتحال  به  مانده  ماه  هفده  درفاصله  باشد که  نهفته 1366  ماه  دي 16  باره، در پاسخنامه دراین) ره(  امام  بیان  شاید صریحترین

  است  صادر شده  تحمیلی  دشوار جنگ  در ایام) 1367تیر 27( 598  قطعنامۀ  ازقبول  قبل  ماه  ، وشش)1368خرداد  13(  ایشان
در آن،   که. است  فقیه  وسیع  اختیارات  ، پیرامون)ره(امام  قاطعانه  حجت  بیشتر و اتمام  و تفصیل  صراحت  نامه  این  اصلی  ویژگی

  و بر جمیع  الهی  احکام  و اهم  واگذار شده) ص(اکرم نبی  خدا به  ازجانب  دانند که می  اي مطلقه  والیت  معناي  رابه  فقیه  حکومت
 :دارد  تقدم  فرعیه  احکام

  برتمام  و مقدم  است  اسالم  اولیه  ازاحکام  است، یکی -  وسلم  وآله  علیه  اهللا  صل -  اهللا  رسول  مطلقه  از والیت  اي شعبه  حکومت«
 ()»...است  و حج  نماز و روزه  حتی  فرعیه  احکام

را   آن  تداوم  وثبات  نظریه  این  بودن  سابقه  به  فقیه، مسبوق  مطلقه  والیت  به) ره(  اعتقاد امام  و عملی  نظري  ازمصادیق  ذکر بعضی
  چشم  به  گذشته  بارژیم) ره(  آشکار امام  مبارزه  از ابتداي  مصادیق  این  که  اینجاست  جالب. دهد می  نشان  در سایر بیاناتشان

رژیم، نماز   به  اعتراض  جهت  امر کردند که  ایشان  و والیتی  ایالتی  هاي با انجمن  مخالفت  درقضیه  مثال  عنوان  خورد، به می
  خود استفاده  وسیع  ازاختیارات  عمومی  مصالح  حفظ  در راستاي  هفقی  ولی  مقطع  گردد دراین  در سرتاسر کشورتعطیل  جماعت

  درآبان) ره(  خمینی  امام  مبارزات  همین  درجریان.() دهند است، می  مستحب  اسالم  در شرع  که  امري  دستور تعطیلی  نموده، حتی
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  خویش  موضوع، با حکم  این  باالیحه  موافقت  دلیل  هراب  سابق  رژیم  مجلس  کاپیتوالسیون، و کالمی  علیه  نطقی  طی 43  سال
، )1358مرداد  28(  اساسی  قانون  نهایی  بررسی  مجلس  ازافتتاح  چند روز پس  ایشان.() شمردند  را باطل  هایشان و تصویبنامه  عزل
  اختصاص  کردستان  رابه  نفت  روز پول  کدهند ی دستور می  نفت  شرکت  مدیر عامل  کردستان، به  حوادث  مناسبت  به  پیامی  طی
فقیه، اعتقاد   مطلقه  ولی  عنوان  خویش، به  شرعی  وسیع  اختیارات  به) ره(امام  دهد که می  دستورها و عملکردها نشان  این.() دهد

 .اند  برده  کارمی  به  لزوم  حسبرابر  اساسی، آن  قانون  پنجم  اصل  درقالب  فقیه  والیت  ازتأیید اصل  قبل  داشته، وحتی  عملی
 1358آذر 12و11در  اساسی  قانون  پرسی  از همه  قبل  ماه  یک  تقریباً  یعنی -  سال  همان  آبان  در چهاردهم  دیگري  بیانات  طی  امام

  وتصرف  دخالت  راستا حق  دراین  هفقی  ولی  کنندو معتقدند که می  اشاره  عمومی  مصالح  در چارچوب  فقیه  ولی  وسیع  اختیارات  به -
  فقیه، به ولی   وسیع  ازاختیارت  با استفاده 1360  سال  در اواخر مهرماه  ایشان.() رامحدود کند  تواند آن را دارد و می  دیگران  دراموال
  با درخواست 1362مهر   و سوم  ستدر بی  ویا اینکه() دهند می  ثانویه  احکام  برحسب  قوانین  در وضع  اي عمده  اختیارات  مجلس
  درتعطیلی  ایشان  همانند حکم  حکمی  چنین.() دهند کار می  بعد از اتمام  در ادارات  نماز جماعت  اقامه  به  وزیر وقت، حکم  نخست

  احکام  برتقدم  بتنیم  که  است 1366  ماه  دي 16  درپاسخنامه  و نظرایشان  و والیتی  ایالتی  انجمنهاي  درقضیه  نماز جماعت
) ره(  امام  وعملی  نظري  درسیره  فراوانی  موارد به  در این  مشابه  مصادیق. است  وحج  فرعیه، مانند نماز و روزه  بر احکام  حکومتی

 .شود می  حد کفایت  ذکر همین  به  که  است  مشاهده  قابل
 »فقیه  مطلقه  والیت»  عنصر اجتهاد در نظریه   

و   زمان  نقش  به  کافی  توجه  عدم  علت  به  بوده) ره(  خمینی  متأخر ومعاصر امام  فقهاي  بیشتر مورد استفاده  که  مصطلح اجتهاد
. نماید نمی  کافی  عنایت  تأثیرایندو عامل  تحت  احکام  تعبیرموضوعات  زیرابه  است  شده  شمرده  ناکافی) ره(  امام  مکان، ازسوي
  چنین. دراجتهاد است  و مکان  زمان  نقش  نمودن  لحاظ  آن  ویژگی  مهمترین  که  است  اجتهادي  ، شیوه)ره(  امام  اجتهاد مطلوب

عملی،   در مرحله  و هم  نظري  درمرحله  روش، هم  و راهگشااست، زیرا دراین  بسیاربالنده  وحکومتی  فقهی  مسائل  در حل  اسلوبی
  منافع  دربستر زمان، اجتهاد براساس  موضوعات  ویژگیهاي  ابعاد قضایاو بررسی  رد وبعد ازسنجیدنگی می  صورت  وتطبیق  تفریع

  شود ومطابق می  دارند رعایت  نقش  احکام  در تعبیر موضوعات  که  و احوال  و مکان  زمان  شرایط  و درآن. پذیرد می  انجام  شناخت
. بماند  پاسخ  بی  شیوه  با این  که  نیست  رویدادي  هیچ  شود و در نتیجه می  متحول  طاستنبا  اصلی  منابع  آنها اجتهاد بر اساس

  در همه  الیه را مبسوط  اسالمی  شود و حکومت می  و مصادیق  ازنظر فروع  اسالمی  فقه  و گسترش  غنا و سرشاري  موجب  عالوه به
  فقیه، اساساً  مطلقه  والیت  نظریه  رسید که  استنتاج  این  به  توان می  رتیبت بدین.() دارد می  نگه  وحکومتی  اجتماعی  هاي زمینه

 .است  باآن  و مالزم) ره(امام  اجتهادي  شیوه  محصول
ز و ا  بوده  الیه شیوه، مبسوط  این  براجتهاد به  باید عالوه  الشرایط  جامع  است، لذا فقیه  وخاتم  جامع  دین  چون  منظراسالم  ازاین

را   بشري  جوامع  واجتماعی  فردي  ون شؤ  تمام  را بنا گذارد که  حکومتی  باید اساس  برخوردارباشد، یعنی  اي گسترده  اختیارات
  یافته  عملی  واجتهاد ونقاهت، جنبۀ  اسالم  که  است  صورت  در این. نماید  و  پاسخگویی  انسانها را کارسازي  دربرگرفته، معضالت

  مزبور ودارابودن  شیوة  بااجتهاد به  اسالم  وخاتمیت  بنابراین، جامعیت. شود می  را شامل  فرد و جامعه  زندگی  زوایاي  وتمامی
اسالم،   و حقیقت  ماهیت  اساساً) ره(  ازنظر امام.() یکدیگرند  و ملزوم  کند و الزم پیدا می  فقیه، معنی  ولی  حکومتی  وسیع  اختیارات
  استنباط  اسالمی  باید ازمنابع  شکل  رانیز بدین  فقیه  مطلقه  نیز والیت  و نقالً  گردد و عقالً می  مکشوف  الزم  شیوه  به  بااستنباط

  که  یابیم می  دست  شواهد متعددي  به) فقیه، البیع  االسرار، الرسائل، والیت  کشف) (ره(  امام  درآثار مکتوب  کوتاه  باتأملی.() کرد
آثار   این  بوده، و در کلیه  اجتهادي  شیوة  این  االسرار داراي  کشف  نگارش  اززمان  ازدیر باز وحداقل) ره(  کند امام می  ثابت

  و اطالق  است  فقیه  والیت  مبسوط  با اختیارات  متالزم  کامالً  که  اي شیوه. آشکاراست  بطور ملموس  اجتهادي  سبک  این  ویژگیهاي
 .()ظرداردرا مد ن  آن

 »فقیه  مطلقه  والیت«و   مردم   
  مقتضیات  به  و با توجه  و مردم  اسالم  مصالح  فقیه، بخاطر رعایت  مطلقه  والیت  مداوم  نظریه  کامل  واعالم  ما ارائه  در فرضیۀ

  عمومی  وخواست  پذیرش  به  واهمیتآنها   عظیم  وتوان  مردم  به  خوشبینی. است  گرفته  صورت  تدریجی  شکل  ومکانی، به  زمانی
  عمده  امام، نقش  وعرفان  و سیاست  خورد در فقاهت  می  چشم  به  له  آثار معظم  ازایشان، درهمه  وتکریم  ملت  فکري، سیاسی  بلوغ
  این) اسالمی(  بعد الهی  لبتها. دهند می  راتشکیل  وي  ونهضت  اندیشه  دوم  الهی، رکن  از رکن  پس  ومردم  است  یت رؤ  قابل  مردم

  به  اسالمی  انقالب  و بقاي  تردید رمز پیروزي بی  دو رکن  این. است  آن  مقید به  مردمی  و جنبۀ  داشته  تفکر، بربعد مردمی، احاطه
  دلیل  وبی. ثمر رساندند  و به  را رهبري  و استظهار مردم، نهضت  احدیت  ذات  به  نیز با اتکال) ره(  امام. است  بوده  ایشان  زعامت
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در   فقیهی  هیچ  که  گفت  بتوان  جرأت  و شاید به  است» ملت«و » مردم»  مملو ازعبارات  ایشان  و عملی  نظري  سیرة  که  نیست
  چه  اما مردم.() است  و استظهار قرارنداده  و تکریم  و آنها را مورد خطاب  ندانسته  را واجد نقش  وي، مردم  اندازة  به  تاریخ  طول
  درتحقق  مردم  ونقش  در مورد جایگاه  نظر ایشان  تردیدي  هیچ  بدون  که  است  آن  دارند؟ پاسخ  فقیه  والیت  در تحقق  نقشی
  واساساً ()دانند  بشرمی  دست  مجعول  و نه  الهی  رامنصوب  ورهبري  وامامت  است  انتصابی  والیت  با نظریه  فقیه، مطابق  والیت
  و ائمه) ص(باپیامبر  الشرایط  جامع  فقیه  حکومتی  اختیارات  و همگونی  همطرازي) ره(  امام  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  نفس

نیز   حاکم  واختیارات  است  الهی  امري  حکومت  منصب  دارد که  براین  داللت  اختیارات  واحد این  و آبشخور الهی) ع(  معصومین
  مردم  بدست» انتخابی  والیت  نظریه»  متولی، مطابق  فقیه  ونصب  مردم، وعزل  ونه  است  متعال  خداي  ازسوي  و مجعول  وبمنص

  و تناقضی  وتوهم  شبهه  موجد هیچگونه  انتصابی  والیت  و اعتقادبه  مردم  بااهمیت  برنقش) ره(  تأکید مکرر امام  از سویی. نیست
  بیش  واهمیت  مردم  وافر به  وعالقه  ازجمله، احترام  دالئلی  اند، اما به داشته  باور قطعی  نظریه  این  به  اگر چه  نزیرا ایشا  نیست

جدید،   و مکانی  زمانی  موقعیتهاي  و درنظر گرفتن  عمومی  ومصالح  اسالم  حفظ  آنها وضرورت  وخواست  پذیرش  به  ازحد مردم
  احتیاطی، عمل  نظریه  به  عمل.() شود  عمل  وانتخابی  انتصابی  والیت  هر دو نظریه  اند، تابه گرفته  راپیش  یاحتیاط  نظریه»  عمالً

  باعالقه) ره(  امام  ترتیب  بدین. او رابپذیرند  مردم  گردد که می» امر  ولی»  درصورتی  فقیه  دارد که  داللت  وبراین  آرأ است  همه  به
اعطأ   بیشتري  نقش  مردم  در امر زعامت، به  شرعی  احتیاطهاي  رعایت  خویش، ضمن  شرعی  ازحق  پوشی و چشم  مردم  به  مفرط
  راتشکیل  عملکرد حکومت  اصلی  ومناط  مالك  سیاسی  از نطامهاي  دربسیاري  مردم  خواست  که  درعصري  اند و بدینوسیله کرده
 -   مردم  مطلوب  پذیرش  به  راملزم  همگان() »الزام»  قاعده  بنا به  گونه  اند وبدین اد جستهآنها استن  و خواست  مردم  دهد، به می

  اسالمی  حکومت  ایشان. اند کرده  تمام  بیشتري  بااستواري  را برهمگان  اند وحجت نموده -   آن  وتوابع  فقیه  اسالمی  حکومت
  خواست  ازاین  تخلف  دانند وحتی می  فقیه  والیت  امور و ازجمله  را ناظر برهمه  یشانو ا  دانسته  مردم  ازآرأ و انتخاب  رابرخواسته

 :دانند جایز نمی  خودشان  و ازجمله  رابرهیچکس
  است، وتخلف  کرده  تعیین  ارگانها راملت  دارد، واین  را در دست  حکومت  که  است  اینجاملت. کند می  حکومت  ملت  اینجا آراي«

  اشان  بایدهمه  ملت.() است  باملت  انتخاب() هستیم  ملت  آراي  ما تابع.() ندارد  وامکان  از ما جایزنیست  یک  هیچ  براي  ملت  ازحکم
  ایران  ملت  است  نابودي  به  محکوم  کند، اوالً  مخالفت  ایران  ملت  تواند با خواست نمی  و شخصی  گروه  هیچ.() ناظر امور باشند

 ()».است  اسالمی  ارحکومتخواست
نیز،   جهت  همین  به  نمود که  اینطوراستنتاج  توان دارد و می) ره(  امام  در اندیشه  مردم  نقش  برمحوریت  تائید مجددي  مطلب  این
  درهمۀ -دارد   بیشتري  هضم  قدرت  به  واحتیاج  است  ایشان  سیاسی  نظریه  بخش  عالیترین  که -   فقیه  مطلقۀ  والیت  نظریه  ارائه

  بوده  مراتبی  و داراي  نظریه، تدریجی  این  بنابراین، ارائه. است  داشته  مردم  پذیرش، آمادگی، قابلیتها وهمراهی  به  ادوار، بستگی
  مهم  گردد واین  راهمآنها ف  وآمادگی  پذیرش  مردم، زمینه  فکري  بلوغ  وافزایش  الزم  روشنگریهاي  وانجام  زمان  تا باگذشت  است

  درشانزدهم) ره(  راحل  گردید و امام  دادند، حاصل  نشان  خود را با رشادتهایشان  رشد وتعالی  مردم  که  تحمیلی  در اواخر جنگ
 .آشکار نمودند  نظریه  را ازاین  بیشتري  اي، روایاي پاسخنامه  ، طی1366  سال  دیماه

 »قیهف  مطلقه  والیت«و   روحانیت   
  والیت  موضوع  به  توجه  عدم  از عوامل  راخصوصاً  علمیه  هاي حوزه  ، اوضاع»فقیه  والیت»  درکتاب) ره(  ذکر شد، امام  همانطورکه

  همین  اند به ایفا نموده  اسالم  و تدریجی  را درحفظ  نقش  ترین عظیم  وحال  درگذشته  علمیه  وحوزهاي  روحانیت. اند شمرده  فقیه
اما .() است  اصیل  روحانیت  و مجاهدات  خدمات  وشرح  مملو ازتجلیل) ره(  خمینی  امام  وآثارمبسوط  ازبیانات  اي عمده  بخش  دلیل
  فکر اصالح  و همواره  است  بوده  مواجه  زیادي  با آفات  پیشین  هاي دهه  نهاد خصوصاًدر طول  این  که  انکاراست  نیز قابل  این

  نیز درابتداي  وي  دلیل  همین  به. است  داده  خود اختصاص  را به) ره(امام  و از جمله  شیعی  از زعماي  بسیاري  مشغولی  دلها  حوزه
  با امام  درتعادل  و نهاد حوزه  روحانیت  اساساً  نمود که  اذعان  توان می. خود را از آنجا آغازکرد  و روشنگري  اصالحی  حرکت  نهضت

  خط  باادامه  وآگاه  اصیل  سوروحانیت  دریک. است  بوده -  ومنفی  مثبت -  دوگانه  نقشی  داراي  ایشان  انقالبی  هضتو ن) ره(
  حکومت  انقالب  و در تحقق  است  نموده  عمل  ایشان  وحرکت  قدرتمند قیام  بازوي  عنوان  بسیار، به  و جانفشانیهاي) ره(امام

  این  به  هستند و نسبت  مختلفی  صنوف  شامل  قرار دارند که  دیگر روحانیونی  است، و درسوي  داشته  ثري مؤ  کامالً  نقش  اسالمی
دسته،   این  صنف  خطرناکترین. سازند  و متوقف  رامنکوب  آن  اند که نموده  سعی  مختلف  و یا باابزارهاي  بوده  تفاوت  یابی  حرکت

بارها   دهند و وي و می  داده  انجام) ره(  خمینی  امام  رابانهضت  مقابله  بیشترین  هستند که  و متحجرین  مابان  مقدس  جماعت
 .()است  کرده  را ازآنها اعالم  خطرخویش  تخدیر واحساس
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بر   امام اجتهاد  و شیوه  فقهی  سیاسی  هاي نواندیشی  نما ومتحجر درباره  مقدس  از روحانیون  بخشی  تقابلی   ومواضع  بندي  صف
  کردکه  مشاهده  با امام  ومواجه  بندي  صف  دراین  توان رانیز می  مانند شریعتمداري  مخلوعی  مراجع  و حتی  نیست  پوشیده  کسی

 .()پرداختند  وي  مبسوط  واختیارات  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  علیه  گیري موضع  مستقیمأ به
واز   هشدار داده  از روحانیون  صنف  این  علیه  خوبی  سراسر کشوربه  روحانیون  مراجع  به 67  سال اسفند   تاریخی  درپیام) ره(  امام
 :فرمایند می  ازجمله. نمایند انتقاد می  آنها بشدت  و کارشکنیهاي  رویه

و   بارزآن، مظلومیت  ونمونۀ  ستا  قشر دیگر نخورده  است، ازهیچ  خورده  نما ضربه  روحانی  مقدسین  ازاین  اسالم  که  قدرت  آن«
باز   همچنان  گروه  تفکراین  پرونده  باید بدانند که  جوان  طالب  ولی... است  روشن  در تاریخ  که) السالم  علیه(  منین امیرالمؤ  غربت
: گویند امروز می... اند شدهامروز   بازان  دیروز سیاست  خوردگان  شکست  است  شده  عوض  فروشی  و دین  مابی  مقدس  وشیوه  است

  زمان  ظهور امام  را براي  ظالمان  و حکومت  و فساد و فحشا و فسق  فروشی  تا دیروز مشروب! اند شده  کمونیست  نظام  مسئوولین
  رخ  نیست  نولی مسؤ  هرگز خواست  که  شرعی  خالف  اي در گوشه  که  دانستند، امروز ازاین رامفید و راهگشا می) ارواحنا فداه -

  کردن  حرامها و حرام  کردن  حالل  و التقاطی، اتهام  و روسی  آمریکایی  اتهام  راستی!. . . دهند دهد، فریاد وا اسالما سرمی می
  نماهاي  یا ازمقدس  المذهب  شود؟ از آدمهاي  صادرمی  کسانی  از چه  قمار و موسیقی  وحلیت  آبستن  زنان  کشتن  حاللها، اتهام
  ها نسبت ها وکنایه واظهار طعن  و شهیدان  شهادت  فرهنگ  گرفتن  سخره  خدا و به  نبرد بادشمنان  شعور؟فریاد تحریم متحجر و بی

  همه. بسیار است  حرف  که  یاغیر آن؟ بگذریم  ظاهرمعمین  گروهی؟ به  ازچه  یاخواص، خواص  کارکیست؟ عوام  نظام  مشروعیت  به
 ()».است  وپیچیده  بسیار مشکل  خطرات  با این  هم  و برخورد واقعی  هاست و حوزه  و فرهنگ  درجایگاه  وذ بیگانگاننف  اینها نتیجه

  مسائل  نهایی  طرح  مساعده -  اسالمی  درجمهوري -) ره(  امام  رهبري  دهساله  پر التهاب  است، دوران  مسلم  نظرنگارنده، آنچه  به
  حلیت  حکم  مناسبت  را به  امام  متحجرین  بعدها برخی  حتی  نبود، زیرا وقتی  فقیه  مطلقه  والیت  نظریهمانند   پذیري  مناقشه

  صالح  به  نظریه  این  صریح  حساس، طرح  دوران  ودرآن  اي طایفه  درحضور چنین  که  است  مسلم() دانستند،  ازدین  شطرنج، خارج
ومتحجرین، ابعاد کاملتر   مآبان  مقدس  چهره  با افشانمودن  و همزمان  در اواخر عمر خویش  امام است، لذا  نبوده  و مسلمین  اسالم

 .راآشکارساختند  نظریه  این
 »فقیه  مطلقه  والیت«کشور و   بحرانی  وضعیت   

از   دلیل  همین  اعتقاد داشتند وبه  اسالم  مصالح  نیروها در جهت  همۀ  و وحدت  ائتالف  حفظ  خویش، به  سیاسی  حیات  درطول  امام
  درواقع. نمودند سازد پرهیز می  آنروز متزلزل  بحرانی  رادرشرایط  اسالمی  حکومت  کند وبقاي  رامخدوش  وحدت  این  که  هرآنچه

. شود می  توجیهی، تبیین  ننیز باچنی  انقالب  اوایل  نیز درسالهاي   مطلقه  والیت  نظریه  اطالق  کامل  بر تبیین  اصرار ایشان  عدم
  غیر خط»  و گروههاي  مردم  عموم  براي  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  ارائه  آن، جهت  واوایل  انقالب  پیروزي  در دمادم) ره(  امام

  مسائل  از طرح  اجتنابو   مسلمین  کلمه  وحدت  حفظ  دلیل  رابه  نظریه  این  اند لذا اطالق کرده  عمل  مداراگونه  شکلی  به» امامی
  امر خللی  این  اند والبته قرار نداده  باید وشاید مورد تاکید و تشریح  که  سیاسی، آنچنان  مدارا با سایر گروههاي  پذیر، ورعایت مناقشه

داشتند   اطالع  موقت  دولت  از اعضاي  بسیاري  لیبرالی  ومواضع  ازماهیت  با وجود آنکه  ایشان. سازد وارد نمی  نظریه  این  بر تداوم
  آنها براي  و ازتوان  نموده  صبر پیشه  بحرانی  شرایط  را تهدید نکند، و در آن  اسالم  خطري  کردند تا آنجا که می  باز سعی  ولی

  حفظ  جهت  امشود و ام می  صدر مشاهده  بنی  عزل  ومدارا درقضیه  تحمل  و موضع  سیره  همین.() کنند  استفاده  نظام  مصالح
صادر   مصالح  صبر ورعایت  ازیکسال  پس - 1360خرداد 26در -صدر را بنی  عزل  جنگی، فرمان  کشور درشرایط  آرامش

  درامر ارائه.() صادر گردید  صبورانه  کوشش  از دو سال  پس  ایشان  توسط  هم  منتظري  عزل  فرمان  شکل  همین  به.() نمایند می
  نظام  که  حساسی  خاطر موقعیت  رابه  جامعه  کلمه  و وحدت  آرامش  داشتند که  سعی) ره(  نیز امام  فقیه  طلقهم  والیت  نظریه

  داخلی  با ایادي  را درمسیر مبارزه  جامعه  واصناف  طبقات  فراگیر، همه  با شعارهاي  نمایند و اساساً  حفظ  قرارداشت  در آن  اسالمی
  واختیارات 1358  سال  اساسی  در قانون  فقیه  والیت  اصل  در تصویب  ایشان  هم  دلیل  همین  کنند، به  ريورهب  وخارجی، همراهی

 :آمدند  کوتاه  محدود  آن
دارد و   اختیارات  بیشتر ازاین، در اسالم  وروحانیت  است  ناقص  قدري  یک  نظرمن  ولو به  مطلبی  یک  اساسی  درقانون  اینکه«

  هست، بعض  اساسی  درقانون  اینکه. آمدند  کوتاه  مقداري  نکنند، یک  روشنفکرها مخالفت  دیگر با این  خوب  اینکه  براي  آقایان
ضرر   کس  است، هیچ  قرار داده  اسالم  که  شرایطی  آن  به  فقیه  فقیه، و ازوالیت  والیت  ون شؤ  همه  نه  است  فقیه  والیت  ون شؤ

 ()».بیند نمی
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شود،  نمی  مزبور مشاهده  نظریه  ارائه  تنهادر نحوه  امام  کشور توسط  اضطراري  بحرانی  شرایط  رعایت  که  داشت  باید اذعان  البته
وصدور   قانون  این  تتمیم  درقضیۀ  ایشان. است  بوده  علت  همین  نیز به  اساسی  قانون  مانند بازنگري  مهمی  تأخیرمسائل  بلکه

 :اظهار داشتند  آن  فرمان
  آن  از انجام  دیگر مانع  ومسائل  جنگ  که  ام بوده  آن  در فکر حل  خود از مدتها قبل  و ملی  شرعی  تکلیف  نیز بنابر احساس  من«

 ()».گردید می
  به  مقرون  فقیه  مطلقه  توالی  وسیع  اختیارات  به  نسبت  اساسی  قانون  درمورد کوتاهی) ره(  امام  برداشت  که  ذکر است  شایان

  به  جدید جامعه، ایشان  معضالت  و حل  نظام  وتقویت  اسالم  مصالح  خاطر حفظ  وبه  مقتضیات  بود و بعدها بامساعد شدن  واقعیت
  بیشتري  ينموده، و هر روز روایا  راتشریح  فقیه  مطلقه  والیت  و ثابت  پر قدمت  نظریه  واقعیت  وتفصیلی، کلیت  طور صریح

. نمود  رخ 1367  سال  دیماه 16  درپیام  تصریح  این  اوج  ساختند که  جدید، نمایان  ونیازهاي  مستحدثه  با رخداد وقایع  راهمزمان
 :دارند که اظهار می  چنین هم  پاسخنامه  دراین  حتی  که  اینجاست  جالب

 ()».است  طریقه  بهترین  مواقع، سکوت  دراین  که  دارم  شود وعقیده  پرداخته  تمناقشا  به  حساس  موقع  دراین  که  نداشتم  میل  من«
 .اند تأخیر انداخته  به  ممکن  راتاجاي  خویش  نظریه  وصریح  نهایی  کشور، ارائه  بحرانی  خاطر اوضاع  به  ایشان  ترتیب  بدین

  شبهات  اي پاره  به  پاسخ   
در ) ره(  امام  دربیانات  را واردکنند که  اشکال  این  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  و ثبات  و تداوم  در رد قدمت  است  ممکن  بعضی

  آن  و خواستار تحقق  استناد واتکأ نموده  اساسی  قانون  به  ایشان  وجود دارد که  شمسی، مواردي 40  دهه  و اوایل 30و 20  هاي دهه
 .است  نظریه  درمورد این) ره(  امام  رأي  مغایر ثبات  واین. اند گشته
  که  اي وشیوه  قاعده. اند ذکر کرده» الزام«استناد خود را  قاعدة  علت  وایشان  است  شده  داده  بوضوح  ایشان  امر، در بیانات  این  پاسخ

از .() است  بوده  درامر حکومت  مردم  یعتب  به) ع(علی  تکیه  اساسی  از علل  ویکی  رایج)ع(  معصومین  وائمه  پیامبران  سیرة  در بین
نیز با   خمینی  بود، امام  کرده  اعتبار فرض را بی  قرآن  خالف  هرقانون  پهلوي، تصویب  رژیم  اساسی  قانون  متمم  دوم  اصل  آنجا که

  ضد اسالمی  خواستند اعمال ر داشتند و میامو  این  انجام  آنها رابه  نمودن  رژیم، قصد ملزوم  مورد اتکاي  اساسی  قانون  استناد به
 .()نمایند  جلوگیري  از آن  امکان  ودر صورت  افشا نموده  استنادي  آنها رابا چنین

  مخالفت  عدم  به  اشاراتی) ره(است، اگر امام  میسرنبوده  اسالمی  حکومت  اقامه  امکان  االسرار که  کشف  درعصر نگارش  ازسویی
. است  وجود حکومت  دایمی  ضرورت  به  اسالمی، وشیعی  خاطر اعتقاد فقه  اند، به نموده  وحکومت  تشکیالت  صلخود و علمأ باا

  استقرار وپذیرش  امکان  عدم  دلیل  به  دانستند ولی وسایر سلطنتها را جور می  را حق  الهی  علمأ پیشین، سلطنت  ایشان  ازدیدگاه
  تشکیالت، اسمی  با اصل  مخالفت  عدم -  مصلحت  خاطر رعایت  وبه  نموده  بسنده  بیهوده، اضطراراًو   غیر الهی  نظامهاي  آن، به

  درحفظ  و دخالت  فتواو قضاوت  به  فقها فقط  اند واز وظایف نزده  بند رابر هم  نیم  حکومتهاي  همین  اند و اساس نبرده  ازحکومت
 .()اند کرده  صغیر و قاصر بسنده  مال

  واجد شرایط، امري  یافقهاي  فقیه  براي  برحق  حکومت  وتأسیس» نامشروع  حکومت«بامنکر   ومقابله  ، نهی)ره(  ابر باورامامبن
  تکلیف  مسأله، رافع  این به  نیز در مبادرت  آن  یا عدم  قدرت  آنها است، داشتن  بر عهده  کفایی  شکل  وبه  ناپذیراست  وسقوط  واجب
 .کنند  قیام  وظیفه  این  توانندبه می  قدرت، هرقدر که  تحصیل  درجهت  ست، بنابراین، آنها باید با کوششنی  ایشان
  وظیفه  وعسر، انجام  براثر سختی»  که  است  این  معنا رادربردارد ومنظورآن  نیز همین» باالمعسور  المیسور الیسقط»  فقهی  قاعده

  ممکن  ازمنکر، تاجاي  ونهی  معروف  امربه  تدریجی  مراتب  سلسله  وبراساس» شود نمی  ساقط  ازگردن  است  درتوان  که  اي اندازه  به
دشوار   اسالمی  حکومت  تأسیس  اگر زمانی  که  است  مشعربرآن  راحل  امام  سیرة.() نمود  عمل  تکلیف  نازلۀ  مدارج  به  بایستی می

  کاهش  جهت  مشروطه  اساسی  قانون  به  قرارندهد، توسل  را مورد هدف  دین  ز اصلجایز نی  اشخاص  باشد وحکومت  وناممکن
  زیرا اگر چه. رفتار نمود  اینگونه عمالً  شاه  ازحکومت  ومقطعی  رضاخان  هم، درزمان) ره(امام. آنها مفید خواهدبود  فشارو ستم

 .دارد  نیز بر استبداد ترجیح  مشروطه  یاست، ول  ازمشروطه  بسیار آرمانیتی  اسالمی، حکومتی  حکومت
  منکریا منکراتی  رفتن  ویا ازبین  یا فرایض  فریضه  پاداشتن  به  موجب) طاغوتی(  دولت  ون از شؤ  ازعلمأ دربرخی  اگر ورود بعضی«

  که  است  کفایی  باشد واجب  شتهندا  ایمان، درپی  عقاید افراد کم  و علمأ و تضعیف  علم  حیثیت  مانند هتک  گردد و محذور مهمتري
 .()»جویند  شرکت

  باسالطین  مملکتی  در تشکیالت  مقام  عالی  بزرگ  ازعلماي  بسیاري  االسراراز همراهیهاي  کشف  درکتاب) ره(  مبنا، امام  برهمین
  توصیه  است، بنابراین  حکومت  ود دائمیوج  ضرورت  به  شیعی  همکاریهایی، اعتقاد فقیه  دیگر چنین  مبناي  البته() کنند، یاد می
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  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  ثبات  به  وجه  هیچ  خاص، به  درمقاطعی  مشروطه  قانون  همکاریها و یا استناد به  اینگونه  مشروط
  طرح  تفصیلی  بیان  اساساً. نیست -محدود و غیر محدود   شکل  به  چه -  سلطنت  باقبول   کند ومترادف وارد نمی  اي خدشه

. است  نبوده  شرعی  تکلیف  به  جز عمل  ، چیزي)ره(  امام  از سوي  آن  و ذکر تفریعات  فقیه  مطلقه  والیت  ونظریه  اسالمی  حکومت
االسرار   کشف«  کتاب  نگارش  درموقع  است، مثالً  پذیرفته  صورت  و مکان  زمان  درقالب  عناصري  مالحظه   اقتضاي  به  تکلیف  این
ومورداصرارقرار   نیافته  بعد عملی  مطلقه  والیت  اسالمی، نظریه  حکومت  تأسیس  امکان  وعدم  وجود حکومت  ضرورت  دلیل  به

بر وجود   مبتنی  قوامش  مردم، که  مصالح  خاطررعایت  وبه  خویش  وحکومت  زعامت   ازحق  فقهابا گذشتن  بلکه. است  نگرفته
  نظام  مصالح  حفظ  از انقالب، بدلیل  پس  درمقطع  همچنین.() اند کرده  بسنده  زمان  بند آن نیم  حکومت  همان  است، به  حکومت
  وکامل  گیرند، ذکر تفصیلی می  جاي  چارچوب  درهمین  که  دیگري  وادله  است  تکلیف  ، باالترین)ره(  ازدید امام  که  اسالمی
رویکرد   که -  گرایی  تدریج  سیاست  وبنابه  تأخیر افتاده  به  راحل  امام  توسط  ممکن  تاجاي  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  فروعات
  بستر مناسب  رفته  رفته  که  خاطر است  بدین  ارائه  نحوه  این. است  شده  بیان  تدریجاً -  است  بوده  عضالم  پیامبران  عملی  ومبناي
  تنهانسیمی  که  رهبر درشرایطی  که  است  ممکن  زیراچگونه. گردد  آن  دریافت  مهیاي  مردم  دینی  سیاسی وشعور  ومکانی  زمانی

  براساس  ایشان  نمود که  بپردازد وباید اذعال  آن  وفروعات  اسالمی  حکومت  نظریه  سطح  ترین نهایی  ارائه  به  است  آمده  ازاسالم
  که  بودند وباید گفت  مردم  ومذهبی  فکري  بلوغ  ازجمله  الزم  و ظهور مقتضیات  جو  کامل  شدن  مادهگرایی، منتظرآ  تدریج  سیاست

  گردید وعجیب  ایشان  نظریه  تدریجی  تکامل   امر باعث  همین  بود ونفس  بیشتر شده) ره(  امام  حیات  سالهاي  رشد در واپسین  این
  وپیش  اسالمی  حکومت  تدریجی  تجربه. اند نموده  آن، خلط  ثبات  وعدم  نظریه  وگسست  اباانقطاعمزبور ر  تکامل  برخی  که  است  آن

  امام  راتوسط  مطلقه  نو، کاربرد والیت  دشواریهاي  جدید وگشایش  حلهاي  راه  ارائه  وضرورت  افزون  روح  ومشکالت  جنگ  آمدن
موارد   تطور وافزایش  باعث  معضالت  حل  جهت  زمان  درطول  فقیه  مطلقه  والیت  متنوع  هاي کار ویژه  ارائه. نمود می  ایجاب) ره(

 .است  غلطی  نیز، توهم  این  که. اند گرفته  مذکور اشتباه  ظهور نظریه  تطور رابانفس  این  برخی  گردید که  والیت  این  اعمال
  در پاسخ  ایشان. است  پیروزي  اول  و روزهاي  از انقالب  قبل  هاي در مصاحبه  راحل  امام  ازاظهارات  ساز دیگر، برخی شبهه  مسأله

کنند، بارها در   مشخص  انقالبی  خودرا در دولت  آینده  خواستند، نقش می  از ایشان  مصرانه  که  خارجی  خبرنگاران  االت سؤ
و » .نیز هستم  ام، درآینده بوده  قبالً  که  همان  یا من  گیرم نمی  دولتی  و شغل  کنم می  نظارت  فقط  من  که«: اند فرموده  مضامینی

 .()قبیل  ازاین  عباراتی
  ایشان  مطلقه  و والیت  رهبري  مذکور باقبول  اظهارات  گردند که می  توهم  بیانات، دچاراین  این  درونی  منطق  درك  باعدم  بعضی
 .است  له معظم  مطلقه  والیت  نظریه  درتداوم  گسست  نشانه  اي هوظیف  چنین  و قبول  دارد و اعمال  منافات

  کند نه می» نظارت»  ایشان  قول  به  فقیه  ولی  که  است  آن) ره(  امام  پاسخهاي  اینگونه  ازعلل  یکی  که  گفت  توان اختصار می  به
  است  نهفته  نظر ایشان  دیگر دراین  دلیل. مسیر است  دراین  مردم  دارد وهادي  فعال  کنترل  اسالمی  قوانین  ، وبراجراي»حکومت«

  حکومت  در رأس  به  امام  منفی  از سویی، پاسخ.() وجود ندارد  برمحکومین  حاکم  استیالي  معناي  حکومت، به  دراسالم  اساساً  که
امر بخاطر   این  وبعدهانیز امام، پذیرفتن  است  دهبو  رهبري  و دشواري  ایشان  شخص  و رغبت  و موقعیت  قرار گرفتن، بخاطر سن

 :نمودند  عنوان  مردم  وخواست  تکلیف  احساس
 ()».او هستیم  تابع  را خواستند وما همه  چیزي  یک  ملت  البته... «

  قشر بادولت  این  آمیختگی  عدمآنهاو   وبراستقالل  داشتن  فقها وروحانیت  ارشادي  نقش  ترجیح  اعتقاد به  همواره) ره(  امام  ازسویی
در   روحانیت  وظیفه  دادند که می  دانستند و ترجیح می  از آن  خارج  ونه  جزء دولت  رانه  ایشان، روحانیت  تعبیري  به. فشردند می  پاي

  که  نیست  هم  نصالحشا»  فرمودند که آنها می  وزیر شدن  جمهور و نخست  ودر مورد رئیس() شود  خالصه  ونظارت  مراقبت
 ()»اینهابشوند

وارد   اسالمی  انقالب  به  میان  در این  که  صدر وآسیبهایی  بنی  حکومت  ودوران  موقت  دولت  کار آمدن  روي  تلخ  ازتجربه  اماپس
  واولویت  خاطر ضرورت  بهاضطرار و   حسب  به  خمینی  وتأئید مردم، امام  وپذیرش  امام  یاران  پیشنهاد و در خواست  گردید، بنابه

خود   نظري  ازترجیح  تا آخر حیاتشان  نمودند هر چند ایشان  نظام، موافقت  کلیدي  در مناصب  روحانیون  نظام، با ریاست  حفظ
 :نکردند  عدول  باره  دراین

  که  نباید بکنیم  کاري. کنند  بخواهند حکومت  اینکه  باشند نه  داشته  ارشادي  باید وضعی  روحانیون  که  ام رابارها گفته  مطلب  این«
  ازکنارش  که  است  خود تهمتی  استبداد دینی. رسید دیدید اینطور شدند  رسید، حاال که نمی  جاي  به  بگویند اینها دستشان  مردم

 ()».نباید گذشت
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نمودند  می  و تحریص  تشجیع  در امرسیاست  دخالت  ابهها ر وحوزه  روحانیان  وهمواره  بشدت  راحل  امام  کردکه  نباید فراموش  البته
  توضیحات  دانستند بااین ها می حوزه  و حال  گذشته  را از آفات  گریزي  فشردند و سیاست می  پاي  و دینانت  سیاست  تنافی  وبرعدم

  اگرچه  امام  که  ذکر است  به  الزم  البتهشود  نمی  دیده  رهبر راحل  درپاسخهاي  و دوگانگی  تعارض  هیچگونه  گردد که می  مشخص
  خبرنگاران  به  وي  اما پاسخهاي  است  پرداخته  جهانیان  براي  فقیه  والیت  وطرح  اسالمی  حکومت  و روشنگري  تبیین  به  باصداقت

و یا   رفته  ساز طفره  سرنوشت  مطالب  ضیبع  ازبیان  گاهی  وحتی  شده  واختضاربیان  کامل  و رازداري  مواضع، بادرایت  دراین  خارجی
  مصرانه  پرسشهاي.() میسرنگردد  با نهضت  در مقابله  ازآن  سوءاستفاده  امکان  اند که گفته  پاسخ  اي گونه  به  را عامدانه  ال سؤ

جدید   و نظام  در سیاست  ونروحانی  مشارکت  ونوع  فقیه  و والیت  اسالمی  درمورد حکومت  مصاحبه  در یکصدوبیست  خبرنگاران
  است  تشریفاتی  اسالمی  رژیمهاي  جدید، ازنوع  اسالمی  بدانند آیا رژیم  شدید غربیها بود که  وکنجکاوي  خواست  ازاین  ، حاکی...و

  ر و بمها و زوایايو زی  اسالمی  حکومت  شکل  با فهم  آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساساً  وضد منافع  و رادیکال  عملی  یا جنبۀ
  غیبی، اظهارات  بر امدادهاي  عالوه  که  است  واقعیت  یک  کرد؟ این  مقابله  شد وبا آن  جدید مواجهه  باید با رژیم  آن، چگونه  پنهان

  وخارجی  داخلی  طرفهاي  نمودن  درمالیم -  فقیه  و والیت  اسالمی  حکومت  درباره  ازانقالب، خصوصاً  پیش  هاي درمصاحبه -  امام
  طلب  صلح  اي چهره  صادقانه  رازداري، ومعرفی  آمیز تاکیتک درایت  با اعمال  وایشان  است  ثر بوده بسیارمؤ  اسالمی  درگیر با انقالب

  انداختن  اهر  بدون  آنکه  گشتند، ضمن  انقالب  به  نسبت  غرب  حساسیتهاي  نسبی  تسکین  فقیه، باعث  والیت  از حکومت  و مردمی
 -  کدي. هموار نمودند  ایران  به  وبازگشت  اسالمی  نظام  تأسیس  را براي  شده، راه  حساب  کامالً  زاید، با بیاناتی  جارو جنجالهاي

  وي  سیاسی  تجربگی و بی  امام  اظهارات  بنابه  آمریکایی  ازسیاستمداران  بسیاري  که  اعتقاد است  نیز بر این -  آمریکایی  نویسنده
و فراز   اما تاریخ.() رو خواهد داد افراد میانه  رابه  حکومت  وزمام  ازکار کنار کشیده  انقالب، ایشان  پیروزي  کردند درصورت می  گمان

دید و گر  اسالمی  نهضت  مقصود رسیدن  به  تمهید فرصت  ودرنتیجه  خوشبینی  این  باعث  امام  کرد درایت  ثابت  آن  و نشیبهاي
 .کار شد  اوایل  درهمان  غربیها، حداقل  مزاحمتهاي  رفع  منجربه

  است  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  گسست  توهم  رافع  مزبور، بخوبی  هاي درمصاحبه) ره(  امام  بیانات  وتفسیر درست  فهم  ترتیب  بدین
 .کند می  را ثابت  آن  خالف  وحتی

 :نوشتها پی 
 .210  ، ص1362  چهارم  الصادق، چاپ  مکتبۀ  تهران، منشورات. 3  الفقیه، ج  بلغه. بحر العلوممحمد   محمدبن. 
 .56  ، ص]تا بی[  آزادي  فقیه، قم، انتشارات  خمینی، والیت  امام. 
و ارشاد اسالمی،   فرهنگ  تهران، وزارت. »البیع  کتاب«از   فقیه  والیت  مباحث  فقیه، ترجمه  ولی  و اختیارات  ون خمینی، شؤ  امام. 

 .35  ، ص1365  اول، بهمن  چاپ
 .80و نسأ،  36، 5  به، احزاب  ك. ر. 
 .20/3/71، 1850  رسالت، شماره  فقیه، روزنامه  مطلقه  و والیت  اساسی  در مورد قانون  عمید زنجانی  اهللا با آیت  و پاسخ  پرسش. 
 .80  فقیه، ص  یول  و اختیارات  ون ، شؤ)ره(  خمینی  امام. 
 .150  ص 1370اول،   اسالمی، ج  تبلیغات  فقیه، تهران، سازمان  والیت  در نظام  کواکبیان، دموکراسی  به؛ مصطفی  ك. ر. 
 .15  ، ص1371دارالعلم،   مطبوعاتی  سسه اسالم، قم، مؤ  فقهاي  از دیدگاه  فقیه  قمی، والیت  احمد آذري. 
 .61  ن، ص، پیشی)ره(  خمینی  امام. 
  بنیاد قرآن، امیرکبیر چاپ  و تحقیقات  فقیه، تهران، واحد مطالعات  صانعی، والیت  یوسف  اهللا به؛ آیت  ك. بیشتر ر  اطالع  براي. 

 .242-241  ، صص1364دوم، 
 .35- 33  ، پیشین، صص)ره(خمینی  امام  به  ك. ر. 
ارشاد   وزارت  اسالمی  انقالب  فرهنگی  ، تهران، مرکز مدارك10  ، ج)سره  قدس(خمینی  امام  رهنمودهاي  نور، مجموعه  صحیفه. 

 )3/8/58  مورخ( 53  ، ص1361  اسالمی، بهمن
 .21-20  ، پیشین، صص)ره(خمینی  امام. 
 .95  فقیه، ص  ، والیت)ره(خمینی  امام. 
 .21  فقیه، ص  ولی  و اختیارات  ون ، شؤ)ره(خمینی  امام. 
 ).14/8/85  مورخ  بیانات(، 138  نور، پیشین، ص  به؛ صحیفه  ك. ر  نمونه  براي. 
 .170  قمی، پیشین، ص  آذري. 
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 .29  ، ص10  نور، ج  به؛ صحیفه  ك. ر. 
 )27/5/64  مورخ  بیانات(، 206  ، ص18  نور، ج  صحیفه. 
 .15- 14  صانعی، پیشین، صص. 
 .31-30  همان، صص. 
 .185  ، ص]1323[، نشر ظفر، ]جا بی[رار، االس  ، کشف)ره(خمینی  امام. 
، 1368، خرداد و تیر 24  اندیشه، شماره ، کیهان»امامت  نظام  در تجدید بناي  خمینی  امام  نقش«آملی،   جوادي  عبداهللا  اهللا آیت. 

 .10  ص
  مقدمه(، 1367بنیاد بعثت،   اسالمی  موسوي، تهران، واحد تحقیقات  دکتر سید جمال  فقیه، مترجم  ولی  ون مال احمد نراقی، شؤ. 

 )10  مترجم، ص
 .10-9  آملی، پیشین، صص  جوادي. 
 .11  همان، ص. 
  در روزنامه  با ایشان  به؛ مصاحبه  ك. ر. است  گرفته  صورت  اراکی  العظمی  اهللا آیت  مرحوم  ، توسط)ره(از امام  تعبیر و توصیف  این. 

 .14/11/72رسالت، 
 ].تا بی[ایران،   آزادي  فقیه، تهران، نهضت  مطلقه  والیت  حلیلو ت  تفصیل. 
 .134  همان، ص. 
 .133  همان، ص. 
 .11-10  ، ص1372  نو، مهر و آبان  ، نگاه»و تطبیقی  تاریخی  در چارچوب  ایران  اساسی  قوانین«سعید امیر ارجمند، . 
 .380  ، ص1369قلم،   گواهی، تهران، انتشارات  عبدالکریم  ترجمه ایران،  انقالب  هاي کدي، ریشه. به؛ نیکی، آر  ك. ر. 
 .3  ، ص1371  ، آذر و دي3  و توسعه، شماره  فرهنگ  ، مجله»توسعه  سیاسی  نهادهاي«بشیریه،   به؛ حسین  ك. ر. 
 .222  ص  االسرار، پیشین  خمینی، کشف  امام. 
 .112-111  همان، صص. 
 .108  ، ص1358مهر،   الطهرانی، قم، چاپخانه  لمجتبی  تذبیالت  ، مع2  ج خمینی، الرسائل،  امام. 2
 .104  همان، ص. 
 .57  فقیه، پیشین، ص  خمینی، والیت  امام. 
 .55  همان، ص. 
 .56  همان، ص. 
 .47  ، پیشین، ص»البیع»  از کتاب  فقیه  والیت  مباحث  فقیه، ترجمه  ولی  و اختیارات  ون خمینی، شؤ  امام. 
 .44  همان، ص. 
 .58  همان، ص. 
 .35  همان، ص. 
 ).16/10/66  مورخ. (171-170  ، صص20  نور، ج  صحیفه. 
 .219  به؛ صانعی، پیشین، ص  ك. ر. 
 )4/8/43  مورخ(، 107  ، ص1  نور، ج  صحیفه. 
 )31/5/58  مورخ(، 262  ، ص8  همان، ج. 
 )14/9/58  مورخ(، 138  ، ص10  همان، ج. 
 )20/7/60  مورخ(، 188  ، ص15  همان، ج. 
 )23/7/62  مورخ(، 145  ، ص17  همان، ج. 
 .14/10/72اجتهادي، کیهان،   در اجتهاد، فقه  و مکان  زمان  نقش«جناتی،   محمد ابراهیم. 
 .61  ، ص21  و ج 171-170  ، صص20  نور، ج  به؛ صحیفه  ك. ر. 
 .70-69  فقیه، صص  به؛ والیت  ك. ر. 
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اسالمی،   تبلیغات  سازمان  خمینی، تهران، انتشارات  امام  از دیدگاه  فقیه  مطلقه  والیت  نظریه  و تداوم  کاظمی، قدمت  اخوان  بهران. 
 .124-111  ص 1377

 .156-137به؛ همان،   ك. ر. 
 .57  فقیه، پیشین، ص  خمینی، والیت  به؛ امام  ك. ر. 
 .169- 168  قمی، پیشین، صص  آذري  اهللا و آیت. 31-30  صانعی، پیشین، صص  یوسف. 
 .نمائید  دانند، الزام می  خود را ملزم  آنها را بدانچه. »انفسهم  بما الزموا علیه  والزموهم«. 
 .343  ، ص1362ملت، امت، تهران، امیرکبیر، ) دفتر نهم(  امام  از کالم  راه  در جستجوي. 
 ).19/8/58  مورخ  بیانات( ،181  ، ص10  نور، ج  صحیفه. 
 ).22/8/58  مورخ  بیانات(، 145  ، ص3  همان، ج. 
 ).19/6/59  مورخ  بیانات(، 70  ، ص13  همان، ج. 
 .14-13  ملت، امت، صص) دفتر نهم(  امام  از کالم  راه  در جستجوي. 
 .16-15  ، صص1362نیت، تهران، امیرکبیر، روحا) دفتر هشتم(امام،   از کالم  راه  به؛ در جستجوي  ك. مثال، ر  براي. 
 .93-92  ، صص21  نور، ج  به؛ صحیفه  ك. ر. 
 به؛  ك. ر  باره دراین  شریعتمداري  آراي  مالحظه  براي. 

 )58  مهرماه  مورخ  بیانات(، 224-209  ، صص1371موقت، تهران، شباویز،   دولت  و غروب  احمد سمیعی، طلوع
 )3/12/67  مورخ  بیانات(سراسر کشور   و روحانیون  اسالم  مراجع  به  ، پیام93-92  صص ،21  نور، ج  صحیفه. 
 .21  ، ص1370، خرداد 1  قمی، حضور، شماره  احمد آذري  اهللا با آیت  به؛ مصاحبه  ك. ر. 
 .12  ، ص1370  ، آبان2  ، حضور، شماره»ناگفته  نکات«خوئینیها،   موسوي  االسالم  به؛ حجت  ك. ر. 
 .44  ، ص1370اسالمی،   تبلیغات  سازمان  انقالب، واحد مطالعات  رویدادهاي  بر اهم  کوتاه  نگاهی. 
 ).26/1/68  مورخ  بیانات(مجلس،   نمایندگان  به  ، پیام116  ، ص21  نور، ج  ، و صحیفه133  به؛ همان، ص  ك. ر. 
 ).7/10/58  مورخ  بیانات(، 133  ، ص11  نور، ج  صحیفه. 
 ).4/2/68  مورخ  بیانات(، 122  ، ص21  همان، ج. 
 ).16/10/67  مورخ  بیانات(، 170  ، ص20  همان، ج. 
 .558  ، ص173  االسالم، خطبه  فیض  و شرح  البالغه، ترجمه ، نهج)ع(به؛ علی  ك. ر  مثال  براي. 
 .200، ص]تا بی[قم، دارالفکر،  1  نی، جخمی  امام  حمید روحانی، نهضت( 1341آذر  11در ) ره(امام  بیانات. 
 .187-186  االسرار، پیشین، صص خمینی، کشف  امام. 
 .58-57  فقیه، پیشین، صص  خمینی، والیت  امام. 
 .475  ، ص]تا بی[  االدب  ، نجف، مطبعۀ1  خمینی، تحریرالوسیله، ج  امام. 
 .189-187  االسرار، پیشین، صص خمینی، کشف  به؛ امام  ك. ر. 
 .187-186  به؛ همان، صص  ك. ر. 
تهران، ). در نجف، پاریس، قم  خمینی  امام  هاي مصاحبه(  اسالمی  انقالب  به؛ طلیعه  ك. ها ر مصاحبه  بیشتر از این  اطالع  براي. 

 .14، 29، 30، 131، 145، 146، 261، 266، 318، 346  صص. 1362مرکز نشر دانشگاهی، 
 ).27/9/58  مورخ  بیانات. (36  ، ص11  نور، ج  به؛ صحیفه  ك. ر. 
 ).7/10/58  مورخ  بیانات(، 134همان، ؟؟؟، . 
 .133  همان، ص  به  ك. ر. 

مانند   مردمی  صورت  و به  باید مستقل  روحانیت  اند که معتقد بوده  امام  دارد که اظهار می  که  است  از کسانی  مطهري  مرحوم
  نشده  تحریم  روحانیون  براي  دولتی  پست  اشتغال  گرچه  که  باور است  بر این  مطهري. نشود  آمیخته  با دولتبماند و   باقی  همیشه

  اسالمی، تهران، صدرا، ج  جمهوري  پیرامون. مطهري  به؛ مرتضی  ك. ر. است  اضطرار بوده  امر بیشتر از باب  این  انجام  ولی
 .27-25  ، صص1370ششم، بهار 

 .134  ، ص11  نور، ج  یفهصح. 
 )11/6/63  نگهبان، مورخ  شوراي  فقها و حقوقدانان  در جمع  خمینی  امام  بیانات(، 50  ، ص19  همان، ج. 
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 .232- 223  کاظمی، پیشین، صص  به؛ اخوان  ك. امام، ر  هاي بیشتر از تفسیر مصاحبه  اطالع  براي. 
 .373-372  ، صص1369  اول  گواهی، تهران، قلم، ج  اسالمی، عبدالکریم  قالبان  هاي کدي، ریشه. آر. به؛ نیکی  ك. ر. 
  

  مبانی کالمی والیت مطلقه و ارکان آن
  احد فرامرز قراملکی

  چکیده
پژوهش در خصوص والیت و ارکان آن در سه دهۀ اخیر به ویژه پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران گسترش یافته و اهمیت و 

خوبی نشان داده است، تأمالت آسیب شناختی در این پژوهش، مواضع خلل روش شناختی متعـددي را نشـان    ضرورت خود را به
حصر توجه به روي آورد واحد و غفلت از دیگر رهیافتها عمده ترین این آسیبها است که موجب بروز مغالطۀ اخذ وجه بـه  . دهد می

اي و عطف توجه  تأمل آسیب شناسانه ضرورت پژوهش بین رشته .ها شده است جاي کنه و خطاي تحویلی نگري و دیگر مغالطه
در پرتو چنین رهیافتی بر روي آورد کالمـی در  . سازد به روي آوردهاي گوناگون را در فهم و تحلیل نظریه والیت فقیه آشکار می

  . کنیم شناخت ارکان نظام والیت فقیه همچون مجلس خبرگان، تأکید می
  : دهند، عبارتند از مبانی کالم والیت فقیه را شکل میبرخی از اصول اعتقادي که 

  . ـ پیام اصلی دین، رستگاري و نجات بشر است1
  . شود جز از طریق والیت خداوند بر مؤمنان ـ این امر محقق نمی2
  . ـ انبیاء رسالت هدایت و نجات بشر را بر دوش دارند، پیش از آنکه تنظیم نظام معیشتی را بر عهده داشته باشند3
  . کننده دین و حافظ شرع در تداوم رسالت انبیا است ـ امام بیان4
  . است) به معنی کالمی کلمه(ـ پذیرش همگانی مردم شرط فعلیت یافتن برخورداري آنها از لطف الهی 5
  . ـ لطف الهی در عصر غیبت همچنان جاري است و احکام الهی در این عصر تعطیل نیست6
  . تداوم امامت است) در مفهوم کالمی آن(شرع  ـ والیت فقیه از حیث حفظ7
را پیوند  7و  5ـ مجلس خبرگان چراغ راه مردم در روشمند کردن دسترسی به صالح ترین مصداق حافظ شرع است که دو اصل 8

  .دهد می
  ـ حصر گرایی روش شناختی و آسیبهاي آن  1

حقوقی، سیاسی و اجتمـاعی در محافـل علمـی و فرهنگـی      نظریۀ والیت فقیه در سه دهۀ اخیر یکی از مهمترین مباحث فقهی،
نه تنها دانشمندان مسلمان ایرانی بلکه محققان دیگر کشورها نیز به تحلیل و بررسـی ایـن نظریـه و نظـام     . کشورمان بوده است
همایش و سمینار و هزاران صدها کتاب و تک نگاره، دهها . اند اند و آثار مهمی را به زبانهاي گوناگون آفریده مبتنی بر آن پرداخته

مقاله در مورد چنین موضوع مهمی به منصۀ وجود آمده است تا هر یک با اخذ روي آورد خاص، ابعـاد گونـاگون والیـت فقیـه را     
  . مورد تحلیل قرار دهد

ظـام والیـت   هـاي اسـتقرار ن   تحقق عملی زمینه. روح غالب آثار علمی در این زمینه، تحلیلهاي فقهی و فلسفۀ سیاسی بوده است
فقیه پس از انقالب اسالمی ایران، اوالً این نظریه را به عنوان نظام سیاسی کارآمد و رقیب نظامهاي سیاسـی موجـود نـزد بشـر     

هاي فقهی نظریه را به بحث  برخی از فقها جنبه. طرح کرد، ثانیاً هویت دینی این نظام، مباحث فقهی را در محافل سنتی دامن زد
، مبانی و احکام فقهی آن سخن گفتند و عالمان سیاسی و روشنفکران نیـز بـا گرایشـهاي تطبیقـی بـه بررسـی       گذاشتند و از ادله

در موارد نادري نیز کـه محققـی بـا روي آورد دیگـري ـ      . هاي سیاسی پرداختند اي بین نظریۀ والیت فقیه با سایر نظریه مقایسه
  . چون رهیافت عرفانی ـ به تحلیل این موضوع پرداخته است

اخذ هر یک از این روي آوردها در تحلیل والیت فقیه و ارکان آن از جهتی مناسب و مفید است و از طـرف دیگـر مسـتعد بـروز     
توضیح نکتۀ اول این است که در تحلیل نظام والیت فقیـه و ارکـان آن،   . آسیبهاي روش شناختی در چنین موضوع مهمی است

سی الزم اسـت و بـدون برخـورداري از ابزارهـا و روشـهاي مـأخوذ در چنـین علمـی         اخذ روي آورد مبتنی بر فلسفه و دانش سیا
توان هویت، ساختار و جایگاه نظریۀ والیت فقیه را شناخت و بر تمایز و تشابه آن با دیگر نظامهاي سیاسـی وقـوف یافـت و     نمی

دموکراسی، نسبت والیت فقیه و مدرنیسـم،  رابطۀ والیت فقیه و : جستار در مسائلی چون. مواضع قوت و خلل آن را به دست آورد
محتاج اخذ چنین روي  …ارتباط والیت فقیه و جامعۀ باز، مشروعیت و کارآمدي نظام والیت فقیه، والیت فقیه و حاکمیت ملی و 

  . آوردي است
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تـوان دیـدگاه    نه میبدون توجه به مبانی عرفانی و جایگاه فقهی والیت فقیه، چگو. همچنین است اخذ روي آورد فقهی و عرفانی
را به عنوان نخستین نظریه پردازي که والیت فقیه را از شکل یک نظریه مـدون تـا بـه صـورت نظـام سیاسـی       ) ره(امام خمینی

  قدرتمند بارورساخت، بدون کم و کاست فهمید؟ 
... شـوراي نگهبـان و  مطلق و یا مفید بودن والیت فقیه، نسبت ولی فقیه و مردم، ارکان والیت فقیـه چـون مجلـس خبرگـان و     

همان گونه که ذکر شد در باب مبانی فقهـی بـیش از   . مسائلی هستند که بر مبانی عرفانی و فقهی خاصی بنیان نهاده شده است
  . دیگر ابعاد تحقیق و بحث شده است

در (انشـمندان  غالـب د . مستعد بودن اخذ روي آوردهاي یاد شده نسبت به آسیبهاي روش شناختی، نیازمند توضیح بیشتري است
بر ابزراهـا، روشـها، رهیافتهـا و    . گیرند به دالیل روان شناختی در معرض انحصار گرائی روشی قرار می) هاي پژوهشی همۀ زمینه

کنند و از مطالعـۀ همـان موضـوع از منظـر علمـی دیگـر غفلـت         اند، حصر توجه می مبانی علم معینی که در آن علم تربیت یافته
  . شود از شناخت همۀ ابعاد موضوع ناکام گردند میورزند و این موجب  می

است که به دلیل حصر توجه به روانکاوي و فراتر نرفتن از چارچوب محدود این و اکتفاء انحصار گرایانه به » فروید«مثال معروف 
آیـد، انکـار کـرد و یـا      مـی نظریۀ عقدة ادیب در تفسیر رفتارهاي آدمی، هر بعدي از انسانیت را که به دام ابزارهاي روانکاوي در ن

پیش از ایـن در گفتـاري ایـن موضـوع را مـورد      . تفسیري وارونه از آن ارائه نمود و به تدریج به نوعی دگماتیسم نقابدار مبتال شد
  . ام بحث قرار داده

جـه بـه روي آورد   مثال دیگر از انحصارگرائی روشی که به دگماتیسم نقابدار انجامید، پوزیتیویستها هستند که به دلیـل حصـر تو  
تحصل نگرایانۀ خود، بخشی از حقایق هستی را انکار کردند و نزدیک به دو قرن طول کشید تـا بـا شکسـته شـدن حصـر آنهـا       

  . دانشمندان توانستند جهان هستی را از منظري باالتر ببینند
کنـد، انحصـار گرائـی روش     عقـیم مـی  هاي فراوانی است و برنامۀ پژوهشی را منحـرف و یـا    این آسیب را که منشاء بروز مغالطه

آورد معین و اعراض غافالنه از دیگـر روي آوردهـا و بسـنده     گرائی در اینجا، حصر توجه به روي مراد از انحصار. نامیم شناختی می
کردن به روش، اصول و چارچوب علمی معین و فراتر نرفتن از حیطۀ آن علم در شناخت پدیدارهاي کثیر االضـالعی اسـت کـه    

  . دهد اي هویت خود را نشان نمی ن مطالعه بین رشتهبدو
نظریه و نظام والیت فقیه مصداق بارز چنین موضوعات کثیر االضالع اسـت؛ زیـرا ایـن نظریـه از طرفـی داراي بعـد سیاسـی و        

از طـرف   اجتماعی و از طرفی داراي بعد فقهی و حقوق است و از طرف سوم بر مبانی کالمی و اصـول اعتقـادي اسـتقرار دارد و   
اي است کـه همـۀ    فهم دقیق والیت فقیه محتاج بررسی بین رشته. چهارم بر زمینه هاي تاریخی ـ فرهنگی معینی مسبوق است 

محقق علوم سیاسی، به عنوان مثال، با تکیۀ انحصار گرایانه به مبانی، روشها . ها را مورد تحقیق قرار دهد این ابعاد، مبانی و زمینه
به دلیل تقدم مقام تصور بر مقام تصـدیق، اخـذ   . تواند همۀ اضالع و ابعاد والیت فقیه را بشناسد ش خود، نمیو اصول رایج در دان

  . کند تصویر ناقص و یا وارونه از موضوع، ادله و روش تحقیق متعلق به مقام تصدیق را نیز مخدوش می
ی از اضالع موضوع دست یابد و چنین پندارد که آنچـه  شود فرد به بخش مطالعۀ انحصارگرایانه والیت فقیه و ارکان آن موجب می

به دست آورده همۀ هویت والیت فقیه است و از این طریق گرفتار مغالطۀ اخذ وجه به جاي کنه گردیده و گمان کند که والیـت  
  . عالمت لغزیدن در مغالطۀ کنه و وجه است» چیزي نیست جز«تعبیر . فقیه چیزي نیست جز یک نظریه سیاسی

شـود کـه در    لطۀ اخذ وجهی از والیت فقیه به جاي همۀ هویت آن به تدریج خطاي روش شناختی بسیار مهلکی را مسبب میمغا
محقق در اثر گرفتار آمدن به این مغالطه، موضوع خود را بر امـري فروتـر   . شود اصطالح روان شناسان، تحویلی نگري خوانده می

ارجاع امامـت و  . یابد اي که تصویري وارونه از موضوع می کند؛ به گونه گر تحویل میاز آن کاهش می دهد و یا آن با به امري دی
اي  به زمامداري در مفهوم سیاسی کلمه و انکار ابعاد دیگر آن مصداقی از چنین خطا و مغالطـه ) ص(جانشینی پیامبر گرامی اسالم

  . است
  . خطاي تحویلی نگري را به زیبائی ترسیم کرده است ) اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل(مولوي در داستان پیل شناسی 

  پیل اندر خانـۀ تــاریــک بــود                                    عـــرضــه را آورده بــودنـش هنـوز
  بـسود دیدنش با چشم چون ممکن نبود                                     انـدر آن تـاریـکیـش کـف مـی

  کف به خرطوم اوفتاد                                     گفت هـمـچـون ناو دانست این نـهاد آن یکی را
  رسید                                   آن بـراو چـون بـاد بیـزن شـد پـدیـد  آن یکی را دست بر گوشش

  ل پیـل دیــدم چـون عمودآن یکی را کف چو برپایش بسود                                   گفت شـک



 
44 

  آن یکی برپشت او بنهاد دست                                        گفت خود این پیل چون تختی بدست
. دهـد  تحویـل مـی  ... تحویلی نگري همین است که محقق در شناخت پیل، آن را به اموري چون تخت، عمود، بادبزن، نـاودان و 

  . هاي کشف حقیقت است ي آورد و نظرگاه و غفلت از سایر منظومهریشۀ این خطا حصر توجه به یک رو
  از نــظــرگـه گفتــشان شـد مـختـلف                                                آن یکی دالش لقب داد این الف 

توان همه  است، با دیدة دریا میاست که در وصول به همۀ ابعاد پدید او عاجز و ناتوان » کف دست«مطالعۀ انحصارگرایانه، مانند 
  . اعماق پدیدة کثیراالضالع و قومی در قومی را دید

  چشم حس همچون کف دستست وبس                                  نیست کف را بر همۀ او دست پس
  ـا نگرچشم دریا دیگرست و کف دگـر                                        کــف بـهــل وز دیـدة دریــ

ناشی از همین روش انحصـار گرایانـه در   ... ارجاع والیت فقیه به حاکمیت صنفی، نظام سیاسی غیر دموکراتیک، سلطۀ طبقاتی و
  . تحلیل موضوع است

از نظـر وي  . یکی از آفات حصرگرایی روش شناختی خطاي است که به وسیلۀ بل واتسون، روان شناس دین تعریف شـده اسـت  
این . از دایره و ندیدن نیمۀ دیگر آن، خطاي رایج نزد روان شناسان معاصر در تحلیل پدیدارهاي دینی است عادت به دیدن نیمی

  . اي قابل رفع و درمان است رشته عادت تنها از طریق گرایش به پژوهش بین
  ـ حاصل سخن 1ـ1

جب بروز آفات روشی چون اخذ وجهی اي در شناخت والیت فقیه و ارکان آن مو حصر گرایی روشی و دوري از پژوهش بین رشته
آورد و  گردد و این آفات تصورات ناقص، وارونه و مبهمی را از مساله به میان مـی  می... از آن به جاي همۀ ذاتش، تحویلی نگري و

  . سازد حاصل و نفی و اثباتهاي باطل تبدیل می طرح مبهم مسأله مقام داوري را به مجادالت بی
  می  آورد کال ـ اهمیت روي2 

آوردها در تحلیل والیت فقیـه و ارکـان آن     آورد خاص و غفلت و اعراض از سایر روي هاي بارز بسنده کردن به روي یکی از نمونه
این غفلت موجب ابهام فـراوان در طـرح مسـئله و ناکـامی روشـی بسـیاري از       . غیبت، خواسته یا ناخواستۀ رهیافت کالمی است

اساسـاً،  . دلیل این ادعا، ارتباط بنیادین والیت فقیه به اصول اعتقادي و مبانی کالمـی اسـت  نخستین . پژوهشگران گردیده است
والیت فقیه بر مبانی کالمی تأسیس شده است و لـذا مشـروعیت و   . خواستگاه تاریخی نظریه والیت فقیه خاستگاه کالمی است

م اتقان آن مبانی، موجب احکام و یا اخـالل در ایـن نظریـه    اي که اتقان و عد به گونه. حقانیت خود را وامدار مبانی اعتقادي است
  . شود می

نظریه والیت فقیه و به طور کلی حکومت دینی مبتنی بر مبانی کالمی یاد شده، با بسیاري از مسائل عمـده  : دلیل دوم این است
تحولی در آن مسائل، موجـب تحـول در   اي که هر گونه  کالم، اعم از کالم سنتی و کالم جدید، در ارتباط دو جانبه است به گونه

به عنوان مثال، تعریف دین، توقع و انتظار ما از دیـن، قلمـرو پیـام پیـامبران، علـل اقبـال بـه انبیـا، دیـن و          . گردد آن نظریه می
ثیق با ایدئولوژي، دین و دموکراسی، احیاي دین، نقش و کارکرد اجتماعی دین، دین و آزادي از جمله مسائلی هستند که ارتباط و

به دلیل وجود چنین ارتباطی است که بررسی مجرد والیت فقیه به عنوان یک مسئله و عدم وقـوف بـر   . نظریه والیت فقیه دارند
  . تنیدگی آن با دیگر مسائل کالمی، تصویر نارسایی از آن به دست خواهد داد در هم

به تعبیر دقیق متخصصان علـم سـمانتیک فهـم مفهـوم      :توان توضیح داد آورد کالمی را از جهت سومی نیز می اهمیت اخذ روي
والیت فقیه یک مفهوم دینـی  . حقیقی والیت فقیه و ارکان آن به صورت مجزا از دیگر مفاهیم کالمی مرتبط با آن، مقدور نیست

اي پیچیده  شبکهاین حوزه معنا شناختی عبارت است از . شناختی معینی در جهان بینی دینی قابل فهم است است و در حوزه معنا 
از مفاهیم کلیدي در جهان بینی دینی که با مفهوم والیت فقیه در ارتباط هستند و در پرتو این ارتباط دقیق و قابل محاسبه است 

مفاهیمی چون اهللا، مـؤمن، طـاغوت، کـافر، والیـت، ولـی، نـور، ظلمـت، رسـول،         . توان تحلیل کرد که مفهوم والیت فقیه را می
  . بخشد دهد که مفهوم والیت فقیه را معنا می اي را تشکیل می ت، فالحت، حافظ شرع، لطف شبکهاالمر، هدای اولی

طرح بسیاري از مسائل کالمی مربوط به والیت فقیه و ارکان آن بدون در نظر گرفتن مبانی کالمی این نظریه، مسائل مرتبط بـه  
از ساختار و هویت مجلس خبرگان رهبـري، شـرط اجتهـاد در    سئوال . آن و شبکه مفاهیم دینی مربوط به آن قابل تحلیل نیست

بنـابراین،  . بدون درك هویت کالمی نظریه والیت فقیه، قابل طـرح نیسـتند  ... اعضاي آن، تعامل دو جانبه شوراي نگهبان و آن 
  . ربوط به آن استآورد کالمی در تحلیل والیت فقیه و ارکان آن، شرط فهم دقیق مسئله و زمینه جستار در مسائل م اخذ روي

  ـ مبانی کالمی والیت فقیه و ارکان آن 3
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برخـی از اهـم ایـن    . والیت فقیه در پرتو مبانی اعتقادي و کالمی خاصی که بر آنها استوار است قابل شناخت، نقد و تحلیل است
  : کنیم مبانی را به اختصار بیان می

  ـ رستگاري؛ پیام اصلی ادیان 3ـ1
اند، اساساً نجـات، مهمتـرین مؤلفـه در     همان گونه که برخی از فیلسوفان دین توجه کرده. انبیا استنجات بشر مهمترین رسالت 

  . توان بر حسب آن تعریف کرد اي که دین را می هویت دین است به گونه
الهـی کـردن   زندگی دینـی یعنـی   . پردازند انبیا از طریق آموزش و ترویج زندگی دینی در میان بشر به رستگاري و نجات آنها می

دین پاسخگوي رازها و نیازهاي وجودي است که بشر جز از دین راهی دیگر . همه ابعاد حیات فردي و اجتماعی، دنیوي و اخروي
  . ندارد

  ـ والیت اهللا 3ـ2
دن مؤمنان از طریـق قـراردا  . تنها از طریق والیت خداوند ممکن است... نجات و رستگاري بشر از ظلمات ستم، جهل ، نابرابري و

رسانند و کافران از طریق ولی قرار دادن طـاغوت، خـود را گرفتـار ظلمـات      خداوند، خود را از ظلمات به نور سعادت و هدایت می
  . سازند می

  . اهللا ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات
  . ن آیه سرپرست، کارگزار، دوست و اولی به تصرف و تدبیر استمراد از ولی در ای

دانند و سرنوشـت و   مؤمنان، خداوند را اولی به تصرف و تدبیر می. اهللا سرپرست مؤمنان است و کافران را سرپرست طاغوت است
  . سپارند تصمیم خود را به او می

نبـوت،  . ل هویت، حقیقت و تعریف خود را وامدار چنین والیتی استنه تنها مشروعیت خود را بلکه در درجه او  نظام والیت فقیه،
یـا ایهـا الـذین    : انـد  امامت و والیت سه مرتبه گوناگون از تجلی والیت خداوند است که مردم به گردن نهادن بر آن ترغیب شده

  . آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم
  هدایت آسمانی  -3ـ3

انسان هابط گرفتـار آمـده بـه وضـعیت بحرانـی اسـت و       . اند صران، انسانها را به دو گروه هابط و هادي تقسیم کردهبرخی از معا
. گردد و به وسیله انسان هادي بر او عرضه مـی گـردد   برنامه نجات وي از جانب والیت اهللا تدوین می. محتاج رستگاري و نجات

  . او هادي و خود مهتدي است
امـا  . نبوت یکی از میانی معلم والیت فقیـه اسـت  . هدایتگر آنها به سعادت جاودان و رهایی از ظلمات استمکمل نفوس آدمی و 

  . این که چه تصوري از نبوت مبناي آن است، محل بحث است
ـ  عده. نگرانه تصور دنیاگرایانه، عقبی گرایانه و تصور جامع: سه تصور عمده از نبوت نزد دانشمندان وجود دارد وت را در اي هدف نب

اي  انـد و عـده   دانند و آنها را سانّ عدالت گستر و پیام آورد عـدالت، رفـاه و آزادي دانسـته    آرمانها و مقاصد این جهانی منحصر می
  . اند هدف انبیا را صرفاً دعوت اخالقی، آرمانهاي آن جهانی و انفرادي انگاشته

در این نظریه انبیا، هم . اند اي رفته اند، بر نظریۀ جامع نگرانه ح کردهکه نظریه والیت فقیه را به شکل امروزي طر) ره(امام خمینی
را در ) ره(پیش از این در نوشتار مسـتقلی دیـدگاه امـام خمینـی    . براي عدالت این جهانی و هم براي سعادت آن جهانی پیام دارند

  . ام گیري دعوت انبیا مورد بحث قرار داده باب جهت
. حیث ساختار، هویت و به ویژه ارتباط آن با مردم دقیقاً بر اساس والیت نبی بنیان نهـاده شـده اسـت   والیت فقیه و ارکان آن از 

در تبیین والیت فقیه در واقع والیت نبی را اسوه خود قرار داده است و لذا بدون توجه به مفهوم نبوت و حقیقـت  ) ره(امام خمینی
  . توان به تحلیل والیت فقیه پرداخت آن نمی

  امت ـ ام3ـ4
سـران  . نخسـتین، مهمتـرین و مـؤثرترین مسـئله کالمـی اسـت      ) ص(سرنوشت امت مسلمان پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم

  . مسلمان و شیوخ قبایل در این خصوص اختالف کردند و سپس اکثریت به جانبی رفتند و اقلیت به جانبی دیگر
دانستند که دراختیار شخص او باشـد و نـه   ) ص(تعلق به شخص نبیرا نه امري م) ص(شیعه، در این میان جانشینی پیامبر گرامی

  . امري متعلق به انتخاب مردم، بلکه آن را امري الهی دانستند که باید از جانب خداوند متعال نصب گردد
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بـر  اختالف شیعه با اهل جماعت پیش از آن که به مصداق فردي جانشین پیامبر گرامی اسالم برگردد بـه هویـت و شـأن امـام     
امامت تداوم نبوت است و اگر برخوردار از اوصافی چون عصمت و نصب از جانب خداوند نباشد، نقـض غـرض از بعثـت    . گردد می

  : توجه به استدالل شیعه در این بحث، روشنگر مبانی کالمی والیت فقیه است. آید الزم می
  . شود ض غرض حاصل میوجود حافظ شرع ضروري است والّا نق) ص(ـ پس از پیامبر گرامی اسالم

  حافظ شرع پس از حضرت چیست؟ 
  . توانند باشند یا به تنها حافظ شرع نیستند و یا اصالً حافظ شرع نمی... ، اجماع، قیاس، امارت و)ص(ـ کتاب، سنت پیامبر

هوي آن با تصور مفهوم کلیدي حافظ شرع در این استدالل نشانگر تصور متکلمان شیعه و اختالف ما. حافظ شرع تنها امام است
زیرا حافظ شرع، به اصطالح منطقی امري است که از باب مشارکت اجزاي حد و برهان، هم در تعریف امام اخذ . اهل سنت است

تنها طریـق حفـظ   ) ص(شیعه امام را حافظ شرع و پس از رسول گرامی اسالم. گیرد شود و هم در تبیین آن حد وسط قرار می می
را بـر آن بنـا   ...] مانند لطف بـودن او، عصـمت، وجـوب او از جانـب خـدا و     [، ویژگیها و احکام امامت کند و تمام اوصاف شرع می

  . سازد می
گردد یعنی صرف حکومت؛ در حالی که از نظر  در تصور اهل سنت صرفاً به مسئله حفظ جامعه اسالمی بر می) ص(جانشین پیامبر

بر این مبنا اسـت کـه متکلمـان شـیعی     . و حافظ شرع تنها امام است شیعه حفظ جامعه اسالمی از طریق حفظ شرع میسور است
غاز تفکر کالمی تا به امروز بر چنـین   آنها بر خالف تعریف نبوت، به طور اجماعی از آ. اند اي از امام ارائه کرده تصویر جامع نگرانه
  . اند اي تأکید کرده تصویر جامع نگرانه

سازد و احکام او نافـذ اسـت    کند و غوامض شرع را بر امت تبیین می و نهی از منکر می امام رئیس قاهري است که امر به معروف
ریاسـت عامـه دو   ) ص(چنین کسی پس از پیامبر گرامی اسـالم . تا جامعه از فساد و تباهی دور و به صالح و سعادت نزدیک شود

  . امر دین و دنیا را اصالت دارا است
در شرح العبارات المصطلحه بـین المتکلمـین و سـایر اثـارش،     ) 460ـ385(ت، شیخ طوسیدر اوائل المقاال) 413ـ336( شیخ مفید

در ) 699ــ 633(در فصول نصیریه، رساله فی االمامه، قواعد العقائد و کمال الـدین ابـن میـثم بخرانـی     ) 672ـ598(خواجه طوسی
در ارشـار المسترشـدین   ) 771ــ 683(محققـین در نهج المسترشدین و سایر آثـارش، فخـر ال  ) 728ـ648(قواعد المرام، عالمه حلی

در التحفـه الکالمیـه،   ) 10سـده  (در اللوامع االلهیه و نیز در ارشاد الطالبین، ابن ابی جمهور احسائی ) 828.د(فاضل مقداد سیوري 
در ) 1297.د(قیدر شجره الهیه، مولی محمد مهدي نرا) 1083ـ988(در گوهر مراد، میرزا نعیما نائینی) 1072.د(عبدالرزاق الهیجی

. در کفایه الموحدین، میرزاي قمی در رساله اصول دین چنین تصویري از امامت دارند) 1320ـ1254(انیس الوحدین، طبري نوري
دهد که نظریه جامع نگرانه از نقش امامت نزد همه دانشمندان شیعه، اعم از متکلم، مفسـر، محـدث و    فهرست یاد شده نشان می

  . به عنوان اصل مسلم وجود داردفیلسوف در همه اعصار 
دانـد و او را در هـر دو بعـد     نظریه جامع نگرانه هم در امور دنیوي و هم در امور اخروي والیت و سرپرستی امت را از آن امام می

اً برخی از متکلمان به دلیل اهمیت عنصر حفظ شرع در تعریف امام، صرف. کند حیات این جهانی و آن جهانی حافظ شرع تلقی می
  . در رساله الحدود و الحقائق چنین کرده است) 436ـ355(سید مرتضی علم الهدي. اند والیت در امر دین را آورده

  ـ اصل پذیرش همگانی 3ـ5
اصل پذیرش همگانی شرط . پذیرش همگانی است) اعم از والیت نبی، امام یا جانشین وي(یکی از اصول مهم در مسئله والیت 

این اصل بر خالف اصول پیشین شرط و جز تعریف والیـت نیسـت بلکـه شـرط     . ست پیامبر و امام استتحقق والیت الهی به د
یابد  دخالت و تصرف امور که از شئون والیت است در دیدگاه دینی هرگز به صورت تحمیلی تحقق نمی. وجود و حصول آن است

کـدام  . توان بـه دسـت آورد   ریخ پرفراز و نشیب اسالم میو لذا صورت دیکتاتوري و فاشیستی ندارد و این حقیقت تاریخی را از تا
  امام بدون پذیرش همگانی والیت خود را بر آنها اعمال کرد؟ 

، اصل پذیرش مردم را مورد تأکید فراروان قرار داده است ناشی از بصیرت نسبت به همین حقیقـت  )ره(اینکه حضرت امام خمینی
خواهد به مـردم زورگـویی کنـد، اگـر یـک       فقیه نمی. افتد وري کند، از والیت میاگر یک فقیهی یک مورد دیکتات: تاریخی است

بر این مبنا یکی از شبهات رایج در خصـوص  ) 119، ص1امام خمینی، .(فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر والیت ندارد
که این دموکراسی نیست، دموکراسی غیر از  گویید می«: فرمودند 14/10/1358شود، امام در سخنرانی  والیت فقیه پاسخ داده می

  » این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگیرند؟



 
47 

یکـی اصـل حاکمیـت مـردم اسـت و      : طراحی انتخابی بودن خبرگان رهبري در واقع بر دو رکن و مبناي اعتقادي اسـتوار اسـت  
  . دازیمپر دیگري اصل حافظ شرع بودن ولی فقیه که در بحث بعدي به آن می

  ) عج(ـ حفظ شرع در غیبت امام زمان3ـ6
غالباً مخالفان تصویر شـیعی از امامـت ایـن سـئوال را     . است) عج(یکی از مسائل کالمی در بحث از امام، مسئله غیبت امام زمان

شرط لطف بودن توان تبیین کرد؟ چرا که  کنند که اگر امام لطف الهی و حافظ شرع نبوي است، غیبت امام را چگونه می طرح می
امام این است که وي در همه حاالت و امور آشکار باشد و بتواند در امور اجتماعی تصرف نماید تا از طریق وي بدیها ترك گردد، 

بنابراین در عصر غیبت مـردم نسـبت بـه تکـالیف خـود ناآگـاه و       . زیرا صرف وجود امام، بازدارنده مردم از زشتی و پلیدي نیست
گردد؟ این سئوال به  در این عصر چگونه شرع حفظ می) 79، ص1و شیخ طوسی، ج 417ـ415یدمرتضی، صس.(سرگردان هستند

اگر امام لطف است و شرط لطـف تصـرف   . گردد صورت نخست مسئله به جنبه لطف بودن امام بر می: دو گونه قابل تحلیل است
محقق نیست؟ پاسـخ ایـن مسـئله نـزد خواجـه       درامور است و لطف بر خدا واجب است، پس چگونه در عصر غیبت چنین لطفی

یعنی وجود امام خود لطف است و تصـرف او در امـور   » وجود لطف، تصرفه لطف آخر و عدمه منا«: تقریر نهایی یافت) ره(طوسی
  . سازند گردد که شرایط ظهور حضرت را محقق نمی لطف دیگري است و سر فقدان تصرف وي به مردم بر می

یابد؟ این مسئله به صورت کیفیت  گردد، در عصر غیبت نقش حفظ شرع چگونه تحقق می فظ شرع بر میصورت دوم مسئله به ح
بسیاري از فقها و متکلمـان  . مطرح شده است... و وجوب تکالیف اجتماعی دین، مانند امر به معروف، نهی از منکر، جهاد با کفار و

  . گردد و نه امام و نه خداوند گردد و سرّ آن به مردم بر می طیل میبر آن هستند که برخی از تکالیف و احکام در عصر غیبت تع
در النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي، ابن ادریس در سرائر، محقق حلی در شرائع االسـالم، شـهید اول در   ) 460ـ385(شیخ طوسی

مجمع البیان و مولی محسن فیض کاشانی ابوالصالح حلبی در تقریب المعارف، طبرسی در . اند دروس و نیز لمعه بر این رأي رفته
بر این مبنا، والیت شـرعی بـر   . در علم الیقین فی االصول الدین، از متکلمان، مفسران و محدثان شیعه نیز بر همین رأي هستند

  . اند کنند، در عصر غیبت انکار کرده امور سلطانی و ریاست عامه را نیز که در تعریف امامت اخذ می
تعطیلی برخی از احکام و انتفا والیت شرعی در عصر غیبت با حکمت الهی، اطالق ادله شرعی، اقتضا ادله نبوت  دیدگاه مبتنی بر

بنابراین، اصل حفظ شرع که مهمترین دلیل نصـب امـام   . گردد و امامت منافات دارد و مستلزم نصب غرض در نبوت و امامت می
د غایب، وجود داشته باشد چرا که وجود او اصل و محور حفظ شـرع اسـت،   کند که اوالً امام هرچن است در عصر غیبت اقتضا می
شود که صالحیت حفظ شـرع   ثانیاً در صورت غیبت، امر والیت بر دین و دنیا به کسانی منتقل می. چه اینکه ظاهر باشد یا غایب

  . شوند چنین کسانی نایب امام خوانده می. را دارا باشند
متکلمـان در حفـظ شـرع عصـمت را     . مام، فقدان عصمت آنها و عدم نصب آنها از جانب خداستمهمترین مشکل در امر نیابت ا

مسئله عصمت در خصوص نواب خاصه از طرق تعیین و ارتباط کامل از جانب امام معصوم قابل حل . دانند شرط اجتناب ناپذیر می
  گفت؟ اما در خصوص نواب عامه، زمانی که نایب خاص در میان نیست چه باید . است

شـرط  . گردد بعد نخست بر تبیین احکام و معارف دینی و بعد دوم به تصرف در امور و اجراي احکام مربوط می: مسئله دو بعد دارد
کنیم و شرط بعد دوم مقبولیـت عامـه اسـت     بعد نخست اسالم شناسی ژرف و عمیق است که اصطالحاً از آن به اجتهاد تعبیر می

  . کنیم ی تعبیر میکه از آن به اصل پذیرش عموم
تواند به عنوان نایـب و جانشـین امـام     بنابراین، اگر کسی حائز شرط اجتهاد عمیق و ژرف باشد و مورد پذیرش همگانی باشد، می

کند که اگر در حصول دو شرط فـوق از   لطف الهی، در مفهوم کالمی کلمه، از نظر دانشمندان شیعه اقتضا می. معصوم تلقی گردد
  . دارد ساز مصون می اهی نشود و دقت الزم اجرا گردد، خداوند فرد یاد شده را از خطاي فاحش و سرنوشتجانب مردم کوت

دقت الزم جهت احراز به حق دو شرط یاد شده در قانون اساسی که توسط اسالم شناسان و فقهاي طـراز اول جامعـه دینـی مـا     
خبرگـان رهبـري، مجتهـدان و    . گان رهبري ترسیم شده استتأیید و مورد پذیرش مردم قرار گرفته است به صورت مجلس خبر

اي از روند تاریخی است که در  خبرگان رهبري صورت مدون و سامان یافته. اسالم شناسانی هستند که خود منتخب مردم هستند
امکـان خطـا    در روند جاري پیشین به دلیل عدم سامان و فقدان دقت در انتخابات خبرگـان . عصر غیبت کبري رواج داشته است

  . ناشی از تعصب قومی، نفوذ صاحبان قدرت و ثروت وجود داشته است
  ـ نتیجه4

، امامـت، اصـل پـذیرش همگـانی و     )ص(اسـالم  والیت پیامبر گرامـی   والیت فقیه بنایی است که بر ستونهایی چون والیت خدا،
جانب خدا یا امام و فقـدان شـرط عصـمت را از    کند و نقصان تعیین از  حاکمیت مردم که فقدان حفظ شرع عصر غیبت را رفع می
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در مفـاهیم  ) ره(به همین دلیل، والیت فقیه در بیان حضـرت امـام  . سازد طریق مجلس خبرگان رهبري تا حدود زیادي مرتفع می
  ... یابد تا در مفاهیم سیاسی؛ مفاهیمی چون حجت خدا بر مردم، ولی امر، هادي و کالمی و دینی تقریر می

رهبري روشمند ساختن دسترسی مردم به حافظ شرع در عصر غیبت کبري است و به همین دلیل تخصص الزم  مجلس خبرگان
  . شود در حدي که از آن به اجتهاد تفقّه در دین تعیین می. جهت عضویت در این مجلس اسالم شناسی ژرف است

  :ها نوشت پی
  ) 148ـ147، ص1فرامرز قراملکی، ( 1
2 Reductionis   
  ) 50،ص2قراملکی، فرامرز( 3
  ) 411ـ396مصباح یزدي، ص( 4
  ) 1265ـ3،1259مثنوي، ( 5
  ) 1267همان، ( 6
  ) 1269همان، ( 7
8 Hemineglect   
  ) 19و 18هیک، ص( 9

  ) 258/بقره( 10
  ) 310و 309و تفصیلی، ص 632، ص2طبرسی، ج( 11
  ) 59/نساء( 12
  ) 70حکیمی، ص( 13
  ) 21/یس( 14
  ) 91بازرگان، ص( 15
  ) 100ـ3،50رامرز قراملکی، ف( 16
شیخ طوسی در تخلیص الشافی و تمهید االصول، خواجه طوسی در تجوید االعتقاد، . سید مرتضی در الذخیره، الجمل و شافی 17

  . اند عالمه حلی در نهج المسترشدین، فاضل سیوري در اللوامع اللهیه فی المباحث الکالمیه چنین استداللی را مطرح کرده
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  علیرضا پیروزمند
از ارکان مهم نظریه نظام والیت مطلقه فقیه بررسی معنا و ضرورت مطلقه بودن والیت فقیه است که در قالب این عنوان، حدود 

قیه بررسـی شـده و معقولیـت آن بـه     با بررسی این مرحله، ارکان اصلی نظریه والیت مطلقه ف. شود اختیارات ولی فقیه تعیین می
  . رسد  اثبات می

پردازیم و سـپس نظریـه مختـار را بیـان      هاي مختلفی درباره حدود اختیارات والیت فقیه می در این مرحله ابتدا به بررسی نظریه
البتـه بایـد توجـه    . دهـیم  بر اساس معناي مورد نظر به سؤاالت و ابهامات مطرح شده در این زمینه پاسخ می کنیم و در نهایت می

هاي معمول از والیت مطلقه فقیه نوعا قابلیت جمع با یکدیگر دارند اما به دلیل تفاوت مفهومی به صـورت مجـزا    داشت که تلقی
  . گردند  ذکر می

  هاي مختلف والیت مطلقه فقیه  تلقی -1
مردم هیچ کاره و باید صـد در صـد مطیـع    به معناي این است که ولی فقیه همه کاره مطلق است و »  مطلقه بودن والیت«  -1

به عبارت دیگر مطلقه بودن به معناي تمرکز قدرت و سپردن قدرت بی مهـار بـه شـخص واحـد هـر چنـد عـادل        . محض باشند
  . باشد  می

  . هاي اجتماعی و شخصی افراد است  به معناي تعمیم حوزه والیت در تمامی عرصه»  مطلقه بودن والیت«  -2
  . به معناي شمولیت والیت فقیه بر همه افراد جامعه است »  دن والیتمطلقه بو«  -3
به معناي شمولیت و موضوعات والیت ولی فقیه در همه مواردي است کـه موضـوع یکـی از احکـام     »  مطلقه بودن والیت«  -4

  . »   واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح«گیرد، یعنی همان احکام  پنجگانه فقهی قرار می
به معناي محدود نشدن ولی فقیه به حد قانون بشري و امکان عمـل، فـوق قـانون بشـري و امکـان      »  مطلقه بودن والیت«  -5

  . وضع قانون توسط اوست 
تواند فوق احکام اولیه فقهی عمل کنـد و بنـابر مصـالح، احکـام      به معناي این است که ولی فقیه می»  مطلقه بودن والیت«  -6

  . بر طبق احکام ثانوي عمل کند اولی را ترك نموده و 
که براي جریان حکومت تشـخیص   -تواند بر اساس مصلحت عقلی  ، بدین معناست که ولی فقیه می»  مطلقه بودن والیت«  -7

بلکه فوق قانون الهی نیز عمل کند و حتی به تعطیلی بعضی از احکام بنابر اقتضاي شـرایط   ;نه تنها فوق قانون بشري -دهد  می
  . مر نماید خاص، ا

اما ما بر خالف روال معمول ابتدا معناي مورد نظر خود را از والیت . تمامی اینها نظراتی است که در این خصوص بیان شده است
  . کنیم که کدام یک از موارد فوق قابل پذیرش بوده و کدام یک پذیرفتنی نیست  مطلقه ارائه و سپس بررسی می

  »   تشریعی و اجتماعی تکوینی،«تفاوت سه نوع والیت  -2
شایسته است قبل از تبیین مطلقه بودن والیت، به این سؤال پاسخ دهیم که اصوال مطلقه بـودن یـا نبـودن والیـت ولـی فقیـه       

شود، آیا دایره آن تا والیـت تکـوینی و تشـریعی نیـز      اي است؟ بر فرض که مطلقه بودن والیت ثابت موضوعا مربوط به چه دایره
  یا خیر؟ یابد  گسترش می

  : در سه مرتبه، قابل تعریف است ) ص(والیت نبی مکرم اسالم 
  :والیت تکوینی) الف

توانـد   بدین معنا که صاحب چنین والیتی، به اراده خود قادر به ایجاد تغییرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدین وسیله می
اي را زودتـر از   مثال درخت میـوه . بیعت قابل انجام نیست، انجام دهداي را که در روال طبیعی قوانین عالم ط کارهاي خارق العاده

موعد مورد نظر به بار بنشاند یا شخص مبتذلی را به فردي سالم و سرزنده تبدیل کند و یا عکس حیوانی را به حیوان زنده تبدیل 
  . نماید و کارهایی از این قبیل 

  :والیت تشریعی -2
صاحب چنین والیتی حق دارد باید و نبایدهاي شرعی و الهی را بیـان کنـد، یعنـی    . نگذاري استبر قانو این والیت مبناي والیت

  . قوانینی که تبعیت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهی و عقاب اخروي است 
  :والیت اجتماعی -3

طریق تصـمیمگیریهاي بـه موقـع در حـوادث مختلـف      بر جامعه و سرپرستی و هدایت تغییرات آن از  به معناي والیت این والیت
  . اجتماعی است 
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مورد اتفاق جمیع علماي شیعه، بلکه علماي اهل تسنن اسـت، هـر چنـد    ) ص(تجمع سه مرتبه والیت فوق، در نبی مکرم اسالم 
  . به والیت تکوینی خداي متعال از دایره محدودتري برخوردار است  نسبت) ص(والیت تکوینی نبی مکرم 

فـی  ) ع(اما در والیـت تشـریعی ائمـه     ;اند که مورد اتفاق علماي شیعه است اي از والیت تکوینی داشته نیز مرتبه) ع(ئمه اطهار ا
صرفا به تبیین معصومانه تشریع انجـام گرفتـه توسـط خـداي متعـال و      ) ع(مبنی بر اینکه آیا ائمه  ;الجمله اختالفاتی وجود دارد

خود نیز اجازه تشریع دارند که این اختالف به بحـث  ) ص(پردازند و یا همچون نبی مکرم  می )ص(تکمیل شده توسط نبی مکرم 
  . فعلی ما مربوط نشده و در اینجا تاثیري ندارد 

بـر جامعـه    سیاسـی و والیـت   مساله قطعی است که آنها داراي حـق زعامـت  ) ع(به والیت و زعامت اجتماعی معصومین  اما نسبت
بـه وجـود آمـد،    ) ع(به آنها و شرایط خاص اجتمـاعی کـه در زمـان ائمـه      عدم اقبال عمومی مردم، نسبت هر چند به علت ;بودند

  . حکومت ظاهري کمتر به دست ایشان رسید و شیعیان نیز از این فیض محروم ماندند 
الیـت مـورد گفتگـو در    براي این بود که روشن شود و) ع(و ائمه ) ص(توضیح این سه مرتبه از والیت و تطبیق آن بر نبی اکرم 

توجـه تفصـیلی   . بلکه به معناي والیت اجتماعی است ;والیت مطلقه فقیه، ابدا از سنخ والیت تکوینی و یا والیت تشریعی نیست
بر جامعه در مباحث قبل نیز به همین دلیل بود که برخی از پندارهاي غلط درباره والیت مطلقه فقیـه را در بـدو    در معناي والیت

و یـا بعضـی   ) 1(شـود   اند قائل شدن به والیت مطلقه فقیه، شرك محسـوب مـی   از جمله اینکه بعضی گمان برده. بزنیمامر کنار 
اند والیـت مطلقـه را فقـط     و یا گفته) 2(اند که قائل شدن به والیت مطلقه فقیه براي شخص غیر معصوم، قبیح است  گمان برده

  ) 3. (خدایی که مالک الموت و الرقاب است، دارا است 
همه این تفکرات ناشی از نشناختن معناي والیت مطلقه فقیه است، قائل شدن به والیت مطلقه براي فقیـه در محـدوده والیـت    

و ) ص(و والیت تکوینی را که از شـؤون والیـت نبـی اکـرم      -به معناي جعل قوانین ثابت  -اجتماعی، هیچ گاه والیت تشریعی 
اي از والیت مطلقه فقیه، به سبب ناآگاهی به این معنا یا به سبب غـرض ورزي و   قاي چنین تلقیال. گیرد است در بر نمی) ع(ائمه 

  . اي نزد مردم است  قبیح جلوه دادن چنین واژه
ایشـان در کتـاب بیـع خـود     . اي براي والیت ولی فقیه صراحت دارد نیز در بیان چنین محدوده) ره(فرمایش حضرت امام خمینی 

  : فرمایند  می
مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر اسـت و عقـال   ) ع(و ائمه ) ص(لیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براي پیامبر ک« 

  ) 4. (» توان فرقی میان این دو قائل شد  نیز نمی
امی شـؤون  تمـ ) ره(یعنی حضرت امام  ;است »  امور مربوط به حکومت و سیاست«آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قید 

بلکه تنها امور مربوط به حکومت و سیاست را به تمامه بـراي فقیـه    ;اند را بر ولی فقیه تسري نداده) ع(و ائمه ) ص(والیت پیامبر 
  . اما اینکه چگونه عقال چنین چیزي قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهیم پرداخت . اند عادل مقرر فرموده

  طلقه فقیه معناي مورد نظر از والیت م -3
توان بررسی کرد که جمع این چهـار جهـت، روي هـم، تصـویر جـامع و       معناي اطالق در والیت مطلقه فقیه را از چهار جنبه می

  . دهد  روشنی از معناي این واژه تحویل می
  :اطالق مکانی) الف

گردد و هـر جـا کـه بشـریت زیسـت       اطالق مکانی بدین معناست که محدوده والیت ولی فقیه به هیچ مرز جغرافیایی مقید نمی
  . کند دایره والیت ولی فقیه گسترده است  می

تواند خود را در محدوده جغرافیایی خاص محدود کند و اسـالم نیـز بـه     دلیل این امر این است که هیچ مکتب مدعی تکامل نمی
. کنـد  و همـه را بـه هـدایت دعـوت مـی     بـوده   براي تمامی بشریت ترین دین، مدعی تکامل پیام هدایت عنوان کاملترین و مترقی

به همان دلیلی که مرز جغرافیایی باعث تعدد مکتـب  . یک مکتب باشند توانند حد عقلی حقانیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی نمی
کـه در عصـر غیبـت هماهنـگ کننـده       -باشد، باعث تعدد ولی اجتماعی  بایست از آن تبعیت کنند نمی و مرام حقی که مردم می

هـر چنـد ممکـن اسـت در عمـل ایـن مرزهـاي         ;گردد نیز نمی -باشد  ات مردم و رهبري اسالم در مقابله با امت کفر میاختیار
اما صرف نظر از مانعیت آن، صرفا وجود مـرز جغرافیـایی و تنـوع     ;جغرافیایی موانعی را براي اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند

  .  گر تنوع رهبري امت اسالم نیست نژادي توجیه
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باشـد نیـز جـاري اسـت و اعمـال       حتی به همین دلیل، والیت ولی فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسالمی می
چنین حاکمیتی بدین منظور است که ولی فقیه بتواند هماهنگ سازي فکري و اجرایی پیروان سایر ادیان توحیدي را نیز به دست 

  . ه توحید در عالم بهره گیرد گرفته و از توان آنها براي اقام
  :اطالق زمانی) ب

اطالق زمانی والیت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج چنین والیتی موضوعا از بـین بـرود و   
  . نیاز از والیت ولی فقیه گردد  بی بشریت

ی نبوده و توقف بردار نیست و تا آنجا که انسان میـل بـه   دلیل چنین اطالقی، آن است که مراحل تکامل بشریت عقال تمام شدن
  . به سمت این کمال اجتناب ناپذیر است  عروج و کمال خواهی دارد، احتیاج به رهبري فرزانه براي هدایت

) ع(وم اي از بلوغ تاریخی خود مجددا به والیت ولی تاریخی و امـام معصـ   البته اطالق زمانی، مانع از آن نیست که بشر در مرحله
  . داراست، زعامت جامعه اسالمی را بر عهده گیرد ) ع(محتاج شود تا او با تمامی شؤونی که والیت امام معصوم 

  :اطالق موضوعی) ج
. اطالق موضوعی بدین معناست که موضوعات مورد والیت ولی فقیه تا آنجا گسترده است که والیت دین بر جامعه سایه افکنـد 

جامعه جاري است و هیچ شانی از شؤون اجتماعی جامعـه  »  سیاسی، فرهنگی و اقتصادي«و ساختارهاي  والیت او بر کلیه روابط
  . باشد که والیت او در آن محدوده جاري نگردد  نمی

توان گفت چنین والیتی منحصر به والیت دینی ولی فقیه  حتی می. حاکمیت مقتدر است چنان که ذکر شد چنین اطالقی طبیعت
ر سایر نظامها نیز در صورتی که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پـذیرش عمـوم جامعـه گـردد، چنـین      نیز نیست و د

بر فرض تنزل، حداقل براي جامعه اسالمی که به دنبال حاکمیت دین بر جامعـه  . اي از والیت اجتناب ناپذیر است شکل و گستره
 ;مقاصد دینی است اطالق موضوعی امامت اجتماعی ضروري اسـت  و هماهنگ سازي رفتارهاي عمومی مردم بر محور ارزشها و

تنهـا در صـورتی قابـل توجیـه      ;اي از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین والیتی قرار نگیرد چرا که پذیرفتن محدوده
یرامـون آن در  گیـري و رفتـار پ   است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از سایر موضوعات اجتماعی بوده و کیفیـت تصـمیم  

»  عدل و ظلـم «اي که امکان وقوع  لذا باید پذیرفت در هر گسترده. سعادت و کمال و یا نکس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود
  . خود را بر آن بیفکند  بایست والیت دینی نیز سایه پربرکت وجود دارد، می

دوده والیت فقیه، حوزه خصوصی و رفتار شخصی افـراد  تنها سؤال باقی مانده در خصوص اطالق موضوعی، این است که آیا مح
گیـري شـد کـه     بر جامعه روشن و نتیجـه  شود یا خیر؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ این سؤال در بحث والیت را نیز شامل می

لـذا   ;باشـد  می»   عدم والیت«اما در حوزه امور فردي اصل بر . یعنی قاعده اولیه در جامعه، والیت است ;است »  والیت«اصل با 
جز در موارد ضـرورت و تـزاحم    -حاکم شرعی سپرده شده است، در سایر موارد  جز در موارد معینی که شرعا والیت آن به دست

  . باشد  حاکمیت و والیت ولی فقیه جاري نمی -منافع شخصی با منافع اجتماعی 
  ) :اطالق در نفوذ(اطالق حکمی ) د

خـود چـه حکمـی را     تلقی به ذهن متبادر گردد که اختیار ولی فقیه در اینکه در اعمال والیـت از اطالق حکمی ممکن است، این 
بلکه بـه نظـر مـا ولـی     . اما این معنا مورد نظر و تایید ما نیست ;کند صادر کند، مطلق است، یعنی فوق هر گونه قانونی عمل می

حق راي دادن دارد و راي او نافذ است  -د بیان خواهد گردید بع به قانون در مباحث با توضیحی که نسبت -فقیه بر اساس قوانین 
یعنـی قاضـی بـر    . و آحاد جامعه باید تسلیم راي او گردند، همانند والیت قاضی در موضوع مورد تخاصم که والیـت مطلـق دارد  

   .کند اما راي قاضی پس از انشاء نافذ بوده و طرفین باید تسلیم آن گردند  اساس قوانین شرع حکم می
بلکه به این معناست که پـس از صـدور راي    ;کند اطالق در نفوذ به این معنا نیست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل می

یعنی حتی اگر اطمینان داشته باشد که حق به جانب یک طرف  باشد و در این مبدا بودنش مطلق است خود، مبدا التزام به حق می
ات حق او نیست و قاضی بر اساس ادله ظاهري بر علیه او حکم نماید، حکم قاضی در مبـدا  تخاصم است اما دلیل کافی براي اثب

  . اثر بودن، مطلق است 
به این ترتیب ولی فقیه نیز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب راي بودن در تصمیم گیریهاي اجتماعی که مستقیما به او مربـوط  

یعنی قوانینی که ولی فقیه بر اساس آن  -اي اطالق حکمی جنبه دیگر قضیه براي کامل شدن معن. شود والیتش مطلقه است می
گردد یا خیر و این  خود مقید به قانون می اینکه اصوال آیا ولی فقیه در اعمال حاکمیت. بایست روشن گردد -نماید  حکم صادر می

  ) 5. (امه همین بررسی بدان خواهیم پرداخت یا از نوع قانون الهی، مطلب مهمی است که در اد قانون از نوع قانون بشري است
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  جریان والیت مطلقه فقیه »  موانع«  -4
معناي ارائه شده براي والیت مطلقه فقیه، بیانگر حد عقلی والیت دینی ولی فقیه در جامعه اسالمی است اما اعمال ایـن والیـت   

  : باشد  اي فوق از والیت مطلقه میگیري معن در جامعه همواره با محدودیتهایی رو به رو است که مانع شکل
همواره در طول تاریخ، درگیري بـین  . اولین مانع اعمال چنین شکلی از والیت وجود نظام الحاد، التقاط و شرك جهانی است) الف

و دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترین عامل نزاع این دو جبهه نیز توسعه دایره والیـت و گسـتره نفـوذ    
حقه در حیطه مکانی و موضوعی و حتی زمانی مطلـوب   طبعا نفس وجود نظام کفر و شرك، مانع جریان والیت. اختیارات آنهاست

مانع مستحکمی در مقابـل   -شود  که بر محور والیت دینی رهبري می -چنان که در طرف مقابل نیز وجود جامعه اسالمی . است
  . جامعه جهانی است  پرستی و شرك در گسترش و نفوذ فرهنگ بت

بنابر جهانبینی الهی، حرکت عـالم بـه سـمت کمـال اسـت و ظرفیـت جوامـع        . دومین مانع، مرحله تکامل تاریخی بشر است) ب
گـردد و هـر جامعـه متناسـب بـا آن       برند، دستخوش تغییر می اي از تکامل تاریخی خود به سر می متناسب با اینکه در چه مرحله

یعنی همان گونه کـه فیزیکـدانی تـابع قـوانین طبیعـی      . دوده معینی از اعمال حاکمیت دینی را دارا استمرحله تاریخی، تنها مح
نماید، ولی اجتماعی نیز مجبور است  وري از آن اعمال حاکمیت و والیت می بوده، تنها در چگونگی بهره فیزیکی موجود در طبیعت

  . و محدودیتهاي مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیر است  برد بپذیرد مرحله تکاملی را که جامعه در آن به سر می
تبعیـت مـردم از ولـی اجتمـاعی در     . سومین مانع، کیفیت پذیرش و تبعیت مردمی است که تحت والیت ولی الهی قرار دارنـد ) ج

بـه هـر   . گیرد سان قرار میشدت و ضعف دارد و از تبعیت کامل شروع شده، تا مخالفت کامل در نو اي قابلیت طیف بسیار گسترده
شـود و در حـوزه    تـر مـی   میزان که همراهی و پذیرش عمومی مردم از ولی عادل دینی، ارتقا یابد دامنه اختیارات ولی امر گسترده

بنابراین وظیفه مهم ولی فقیه از بین بردن این موانع و محدودیتها به منظور بـاال بـردن   . تري قادر به سرپرستی جامعه است وسیع
باال رفتن سهم تاثیر جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمی است . هم تاثیر نظام اسالمی در مقابل کفر بین الملل استس

بیشتر در هدایت جامعه، بیش از بقیه مکلف  لکن رهبر به دلیل داشتن مسؤولیت ;کند که براي آحاد مردم وظیفه معینی ایجاب می
  . به این امر است 
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 .باشد  مطلق بودن والیت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره می
  

  !والیت و محجوریت؟
  محمد جواد ارسطا 

هـم بـدان جهـت کـه دشـمنان      . یران مطرح شده اسـت والیت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقی ـ سیاسی است که در ا 
هـاي صـحیح و اسـتواري از آن ارائـه نـداده،       مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاري از دوستان و طرفدارانش تبیین

  . نمایانند اي غیرمنطقی از آن می پردازند و حتی در بعضی موارد چهره بیشتر به تمجید می
  . که به نقد و بررسی دو شبهه از مهمترین شبهاتی که در مورد والیت فقیه مطرح شده است بپردازد مقاله حاضر متکفل آن است

  ـ والیت مطلقه فقیه1
اطالق به معناي رها بودن از هرگونه «: اند مطرح گردید، آن است که گفته "والیت مطلقه فقیه"یکی از شبهاتی که در خصوص 

تواند در همه امور مردم اعم از خصوصـی و عمـومی تصـرف     نی است که ولی فقیه میقید و شرط است و والیت مطلقه بدین مع
مجاز است که در اموال و نفوس اشخاص تصرف کند و مثالً آنان را به طالق همسرشـان وادار کنـد و یـا هـر زمـان کـه       . نماید

و یا حتی شکل نظام ) 1(»منحل کند خواست قوانین عادي و اسامی را زیرپا بگذارد، مجلس شوراي اسالمی و مجلس خبرگان را
را تغییر دهد بدون اینکه از این جهت محدویتی داشته باشد یا کسی بتواند از دستور او تخلف کند یا او را مورد مؤاخذه قرار دهد و 
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عیتی گونه که در حکومت مطلقـه، حـاکم چنـین مـوق     فقیه، مافوق قانون است همان در یک کالم، والیت مطلقه یعنی آن که ولی
  . دارد

آشنایان با علم حقوق . یکی از عوامل پیدایش چنین توهمی شباهت لفظی میان والیت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه است: پاسخ
رود یعنی  دانند که در اصطالح این دو علم، حکومت مطلقه در بسیاري موارد به معناي حکومت استبدادي به کار می و سیاست می

  ) 2.(نماید صول قانونی نبوده، هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز میبند به ا حکومتی که پاي
، در والیت مطلقه و نیز در حکومت مطلقه، هر دو به معنـاي رهـا از هرگونـه    »مطلقه«شود که لفظ  براین اساس گاهی تصور می

در معنا، مساوي بوده و نشـانگر حکـومتی    قید و شرط است و از آنجا که والیت نیز به معناي حکومت است پس این دو اصطالح
باشد و تمام قدرت در دست حاکم یا هیأت حاکمـه متمرکـز اسـت بـدون اینکـه       بند نمی هستند که به هیچ ضابطه و قانونی پاي

  . صاحبان قدرت در استفاده از آن هیچگونه محدودیت و یا مسئولیتی داشته باشند
بـه  » سـره   قـدس « حضرت امام خمینی "البیع کتاب"یه در کتب معتبر فقهی همچون با مراجعه به تبیین دقیق والیت مطلقه فق

یابیم که اطالق والیت به هیچ وجه به معناي رها بودن آن از هرگونه قید و شرط نیسـت بلکـه اصـوالً اطـالق در      وضوح در می
اطالق » االطالق والتّقیید امران اضافیان« :شود اینجا و در هر جاي دیگر یک مفهوم نسبی دارد و لذا در علم اصول فقه گفته می

  ) 3.(هستند) یا اضافی(و تقیید، دو امر نسبی 
اطالق از جمیع جهات حتی در مورد خداوند نیز تحقق ندارد چرا که او نیز براساس ضوابط و حدود و قیود معینـی اعمـال قـدرت    

دهد  فرمان نمی) مانند ظلم(جام کاري که عقالً قبیح است کند که همان حسن و قبح عقلی هستند یعنی خداوند هیچگاه به ان می
البته این قیود از ذات خداوند نشأت گرفته است نه از . کند نهی نمی) مانند عدل(و از انجام کاري که عقالً حسن و پسندیده است 

  . منشأ دیگري ولی به هر حال افعال خداوند نیز بدون قید و شرط نیست
نیز چنیند یعنی اعمال والیت و تصرفات آنان مقید به قیود و شـروط معینـی اسـت و مطلـق از     » السالم  معلیه« پیامبران و ائمه

جمیع جهات نیست مثالً هیچیک از آنان مجاز نیستند که همسر مردي را در اختیار خود بگیرند مگر از طریـق ازدواج شـرعی آن   
تواند مـردم را   همچنین هیچیک از معصومین نمی. اش سپري شود هم پس از این که از شوهر اول خود طالق گرفته و مدت عده

  . به انجام کارهاي خالف شرع امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهی مطلقا نهی کند
به طریق اولی، معلوم خواهد شد بلکه بـا   "فقیه ولی"، اینچنین مقید و محدود باشد، تکلیف »ع«وقتی که اعمال والیت معصومین

  . است» ع«تر از والیت معصومین فقیه، مضیق شود که محدوده والیت ولی عه به اندیشه والیت مطلقه معلوم میمراج
هم به دلیل برخورداري از مقام عصمت، داراي والیت بـر مـردم   » السالم  علیهم« و ائمه» آله  و علیه اهللا صلی« پیامبراکرم: توضیح

ولی محدوده این دو والیت با هم فرق دارد به ایـن صـورت   . مت و سرپرستی جامعههستند و هم به دلیل دارا بودن منصب حکو
تواننـد در   براساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم هستند یعنـی مـی  » السالم  علیهم« که آن حضرات

هد یا اموالش را بفروشـد یـا شـغل    امور شخصی مردم به آنان امر و نهی کنند مثالً به کسی دستور دهند که همسرش را طالق د
تصـرف درامورعمـومی مـردم هسـتند چـرا کـه        مجازبه دار شود اما بر اساس والیت و حکومت خود بر جامعه، فقط معینی را عهده

  . دار تنظیم امور عمومی مردم است حکومت اصوالً عهده
کند و نـاگزیر بایـد سـازمانی     با هم تزاحم پیدا می هاي مردم به عبارت دیگر در زندگی اجتماعی، به طور طبیعی، حقوق و خواسته

ایـن سـازمان، همـان حکومـت اسـت      . هاي مردم را تأمین نماید وجود داشته باشد که این تزاحمات را رفع کرده، حقوق و آزادي
  . بنابراین، حکومت از مقتضیات زندگی اجتماعی است و لذا حیطه اختیارات آن نیز در همین محدود است

ه ممکن است بین حقوق فرد و جامعه تزاحمی به وجود آید در چنین صورتی بدون شـک، حـقّ جامعـه بـه مصـداق اهـم       گا البته
، نهاد حکومت است زیـرا در غیـر   "حق جامعه بر فرد"است، مقدم خواهد بود و البته متولی تقدیم  "مهم"بودنش بر حقّ فرد که 

  . داري از آن است، تضییع خواهد شددار پاس این صورت، مصالح جامعه که حکومت عهده
« الشرایط در عصر غیبت، منتقل شده و لذا حضرت امام خمینـی  والیت ناشی از مقام حکومت و سرپرستی جامعه، به فقهاي جامع

کند که منظور از والیت فقهاء در عصر غیبت، والیت از قسم دوم  در بحث والیت فقیه خود به طور مکرر تصریح می» سره  قدس
  : ستا

فتحصـل ممـامرّ ثبـوت الوالیـۀ     «) 4(».السالم ممایرجع الی الحکومۀ و السیاسۀ فللفقیه العادل جمیع، ما للرّسول و االئمه علیهم«
اهللا  ماثبـت للنّبـی صـلّی   «) 5(»االمۀ فی جمیع ماثبت لهم الوالیۀ فیه من جهۀ کونهم سلطانا علی» ع«المعصومین للفقهاء من قبل
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السالم االّ اذاقام الـدلیل   انّ للفقیه جمیع، ما لالمام علیه«) 6(»السالم من جهۀ والیته و سلطنته ثابت للفقیه مام علیهعلیه وآله واال
  ) 7(»السالم لیس من جهۀ والیته و سلطنته بل لجهات شخصیۀ علی انّ الثّابت له علیه
انتقال پیدا کرده، والیت کلیه الهیه نیسـت بلکـه والیـت    دهد که مراد از والیتی که به فقهاء در عصر غیبت  همچنین توضیح می

  : باشد جعلی اعتباري است که همان منصب حکومت و فرمانروایی می
لیس المراد بالوالیۀ هی الوالیۀ الکلّیۀ االلهیۀ التی دارت فی لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفۀ بل المـراد هـی الوالیـۀ الجعلیـۀ     «

و فـرّع علیهـا الحکـم بـالحقّ     » ع«العرفیۀ و سائر المناصب العقالئیۀ کا لخالفۀ التی جعلها اهللا تعالی لداووداالعتباریۀ کالسلطنته 
  ) 8(»...بامراهللا تعالی خلیفۀً و ولیا علی االّمۀ» ع«اهللا علیه و آله علیا النّاس و کنصب رسول اهللا صلی بین

از غیر جهت » السالم  علیهم« اگر براي معصوم : فرماید ی باقی نماند میو در نهایت براي این که جاي هیچگونه برداشت ناصواب
حکومت و فرمانروا بر جامعه، والیتی ثابت باشد، مانند والیت بر طالق دادن همسر مردي یا فروش اموال او یا مصادره دارایـش،  

نیسـت و هیچیـک از ادلـه    » ع«معصـومین  چنین والیتی براي فقیه، ثابت نخواهد بود چرا که ناشی از جنبه حکمرانـی و امـارت  
والیت فقیه نیز بر ثبوت چنین والیتی براي فقهاء در عصر غیبت، والیت ندارد بنابراین نفی مصادیق این قسـم از والیـت بـراي    

  : باشد فقهاء، به منزله تخصیص برادله والیت فقیه نمی
والیته من » ع«م من جهۀ والیته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهمالسال اهللا علیه و آله و االمام علیه انّ ماثبت للنّبی صلّی«

السالم له الوالیۀ علی طالق زوجۀ الّرجل اوبیع مالـه او اخـذه منـه ولـو لـم یتعـین        غیر هذه النّاحیۀ فالفلو قلنابانّ المعصوم علیه
ـ      ی ثبوتهـا لـه حتـی یکـون الخـروج القطعـی مـن قبیـل         المصلحۀ العامۀ لم یثبت ذلک للفقیـه وال داللـۀ لالدلـۀ المتقدمـۀ عل

  ) 9(».التّخصیص
قید و شرط بودن آن نیست و لذا بین والیـت مطلقـه و حکومـت مطلقـه یـا       نتیجه آنکه اطالق والیت به هیچ وجه به معناي بی

اسالم، بنیانگذار «: فرماید مینیز به این تفاوت اشاره کرده » سره  قدس« استبدادي، تفاوت زیادي وجود دارد چنانکه امام خمینی 
حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایالت نفسانی یک تن را بر سراسر جامعـه تحمیـل کنـد و نـه     

کننـد بلکـه حکومـت     شیوه مشروطه جمهوري که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه بـراي تمـامی آن وضـع مـی    
گیـرد و هـیچ یـک از زمامـداران و      ها از قانون الهی مدد مـی  ست، ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینهاسالمی نظامی ا

هایی که در زمینه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهـت رفـع    تمام برنامه. سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نیست
این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امـر  . قوانین الهی باشدآید باید براساس  نیازهاي مردم به اجرا در می

تواند در موضوعات بنابر مصالح کلـی   بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسالمی می. حکومت نیز جاري و ساري است
رگز استبداد به رأي نیست، بلکه در این امر مصلحت این اختیار ه. مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود حکم کند

اسالم و مسلمین منظور شده است پس اندیشه حاکم جامعـه اسـالمی نیـز همچـون عمـل او تـابع مصـالح اسـالم و مسـلمین          
  ) 10(».است

در » طلقـه م«قید و شرط بودن آن نیست پس چرا اصـوالً از کلمـه    ممکن است گفته شود اکنون که اطالق والیت به معناي بی
والیـت  «شود؟ آیا بهتر نیست که به جاي آن صرفا از اصـطالح   تأکید می» والیت مطلقه فقیه«توضیح والیت استفاده شده و بر 

  استفاده کنیم؟ » فقیه
فقیـه   گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال والیت، در مقایسه با دیگر نظریاتی است که در مورد حیطه اختیـارات ولـی   در پاسخ می

  : اند گونه نظر داده فقیه، سه توضیح اینکه در خصوص حدود اختیارات ولّی. جود داردو
فقیه  حدود اختیارات ولی  

یعنی صرف جواز تصـرف  (است ولی والیت بر انجام این امور ندارد و فرق بین این دو  الف ـ فقیه، مجاز به تصرف در امور حسبیه 
شـود در   وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب او پـس از مـرگ وي منعـزل مـی     اینست که در صورت اول،) و والیت بر تصرف

  ) 11.(گردد با مرگ فقیه، وکیل و منصوب او منعزل نمی) والیت بر تصرف(حالی که در صورت دوم 
س و باشد اما حفظ مرزها و نظم کشور و جهـاد و اجـراء حـدود و اخـذ خمـ      ب ـ فقیه، داراي والیت بر تصرف در امور حسبیه می 

  ) 12.(باشد، براي فقیه ثابت نیست زکات و اقامه جمعه می
« بر طبق این نظریه که مورد قبول حضرت امـام . الشرایط، در تمامی شئون مربوط به حکومت، داراي والیت است ج ـ فقیه جامع 

« و ائمـه » آلـه   و علیـه  اهللا صـلی « و بسیاري دیگر از فقهاء است، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیـامبر » سره  قدس
، اختیـار  »ع«فقیه همچـون معصـومین   در نتیجه، ولی. فرقی وجود ندارد و همگی داراي اختیارات یکسانی هستند» السالم  علیهم
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اقامه جمعه و اجراء حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زکات و سرپرستی امـور محجـورین و اوقـاف عامـه یعنـی تشـکیل       
الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور  این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع. ی با تمام لوازم آن را دارا استاسالم حکومت

امور مربوط به حکومت را در تحت » مطلق«دارد و » اطالق«حسبیه یا والیت بر این امور ندانسته بلکه نسبت به این دو محدود، 
بـدین ترتیـب نسـبی بـودن اطـالق در      . انـد  رو، این نظریه را والیت مطلقه نام گذاشته از این داند و الشرایط می والیت فقیه جامع

  . گردد والیت مطلقه کامالً آشکار می
  الید  والیت مطلقه، تنها راه تشکیل حکومتی مبسوط: نکته اول

داد زیرا فقط براساس ایـن مبنـا   الید تشکیل  توان حکومت اسالمی مبسوط تنها بر اساس پذیرش والیت مطلقه فقیه است که می
  ) 13.(گردد الشرایط منتقل می است که همه اختیارات حکومتی به فقیه جامع

واضح گردید که اختیارات مطلقه، امر عجیب و غیر قابل قبولی نیست بلکـه مقصـود از آن اختیـاراتی اسـت کـه ناشـی از طبـع        
البتـه  . کننـد  ر معمول در همـان محـدوده اعمـال حاکمیـت مـی     حکومت و سرپرستی امور عمومی جامعه است و حکومتها به طو

« کند ولی مالك اصلی، واحد و ثابت است و همانطور که در کـالم امـام خمینـی    مصادیق این امور در زمانهاي مختلف تغییر می
ونـه اختیـاري کـه    نیز مکرّر به آن تصریح شده بود مالك، اداره جامعه و سرپرستی امور عمومی است بنـابراین هرگ » سره  قدس

  . براي تأمین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسالمی خواهد بود
به عبارت دیگر جامعه اسالمی همچون هرجامعه دیگري نیازمند حکومت است و طبیعی است که حکومت نیـز بـدون اختیـارات    

» ع«این اختیارات توسط آن بزرگواران » لسالم ا علیهم« در عصر حضور معصومین . الزم، از انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود
الشـرایط کـه    شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومت همچنان پابرجاست اختیـارات مزبـور توسـط فقیـه جـامع      اعمال می

آید پس ضرورت وجود حکومت، ربطی به عصـمت نـدارد بلکـه نیـاز      است به اجرا درمی» السالم  علیهم« منصوب از جانب ائمه 
بـا  » السـالم   علـیهم « و ائمـه  » آله  و علیه اهللا صلی« همیشگی تمامی جوامع انسانی است لذا حدود اختیارات حکومتی پیامبراکرم 

الشرایط یکسان خواهد بود چرا که هدف از چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمـی جوامـع    اختیارات حکومتی فقیه جامع
  . ه امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیردبشري به حکومتی است که ادار

  والیت مطلقه، نظریه مشهور فقهاي امامیه : نکته دوم
شود بلکه بسیاري از فقهاء بـرآن   والیت مطلقه فقیه در میان فقهاي شیعه طرفداران زیادي داشته از نظریات مشهور محسوب می

  : اند نستهادعاي اجماع کرده یا آن را از مسلمات فقه امامیه دا
  : نویسد در این مورد می) قمري 940متوفی (محقق کرکی 

االحکام الشـرعیه نایـب    اهللا علیهم انّ الفقیه العدل االمامی الجامع لشرایط الفتوي المعبر عنه بالمجتهد فی اتفق اصحابنا رضوان«
  ) 14(»یابۀ فیه مدخلعن قبل أئمۀ الهدي صلوات اللّه و سالمه علیهم فی حال الغیبۀ فی جمیع ماللنّ

شرایط فتوي است و از او به مجتهـد در احکـام شـرعیه     فقهاي شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی مذهب که جامع: یعنی
نایـب  ) یا نیابت در آن دخالـت دارد (السالم در زمان غیبت در همه اموري که نیابت بردار است  شود، از جانب ائمه علیهم تعبیر می

  . دباش می
  : نویسد می) قمري 1245متوفی (مال احمد نراقی 

کلّ ما کان للنّبی و االمام الّذین هم سالطین االنام و حصون االسـالم،  : احد هما: انّ کلیۀ ماللفقیه العادل و له الوالیۀ فیه امران«
انّ کل فعـل متعلّـقِ بـا مـور     : و ثانیهما. هما فیه الوالیۀ و کان لهم فللفقیه ایضأ ذاك االّما اخرجه الدلیل من اجماع اونص او غیر

  ) 15(».فهو وظیفۀ الفقیه و له التّصرف فیه واالتیان به... العباد فی دینهم او دنیاهم و البدمن االتیان به والمفرّمنه 
  : تمامی آنچه فقیه عادل برآن والیت دارد دو امر ست: یعنی

م و دژهاي استوار اسالمند در آن والیت دارنـد فقیـه نیـز در آن والیـت دارد مگـر      ـ هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مرد1
  .مواردي که با دلیلی همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثناء شود

وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در .... ـ هرکاري که مربوط به امور دین یا دنیاي مردم است و از انجام آن گریزي نیست 2
  . باشد انجام آن می آن و

  : نویسد سپس در تعلیل اختیارات مطلقه فقیه که آن را در قالب دو قضیه کلیه فوق بیان نمود، می
امااالول فالدلیل علیه بعد ظاهر االجماع ـ حیث نص به کثیرٌ من االصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلّمات ـ ماصـرحت    «
اما دلیل بـر امـر اول عـالوه بـر ظـاهر اجمـاع بـه        ) 16(»....ثّانی فیدل علیه بعد االجماع ایضا امران و اما ال... االخبار المتقدمۀ  به
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باشـد کـه بـه     آید که در نزد آنان از مسلمات است، روایاتی می اند و چنین برمی اي که بسیاري از اصحاب بدان تصریح کرده گونه
  ... عالوه بر اجماع دو دلیل دیگر هم دارداما دلیل بر امر دوم پس . اند این مساله تصریح کرده

کنـد و هـم بـه     در اثبات والیت مطلقه فقیه، هم به اجماع محصل، تمسـک مـی  ) از فقهاي معاصر عالمه نراقی(میرفتاح مراغی 
یـک   به این معنی کـه . مراد از آن اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حکم: نویسد می "اجماع محصل"اجماع منقول و در توضیح 

وجود نـدارد  ) الشرایط فقیه جامع(قاعده کلی اجماعی در بین فقهاء وجود دارد که در هر مقامی که دلیلی بر والیت غیرحاکم شرع 
این اجماع شبیه اجمالی است که فقهاي شیعه بر اصـالۀ الطهـارة دارنـد و وجـود ایـن      . والیت در آن مورد از آن حاکم شرع است

در کالم فقهاء این اجماع به حد استفاضه نقل شـده اسـت کـه در هـر     : نویسد یح اجماع منقول میو در توض. اجماع، روشن است
  : موردي که دلیلی بر والیت غیر فقیه نداریم، فقیه والیت دارد

مـاع  احدها االجماع المحصل و ربمایتخیل انّه امرٌ لبی العموم فیه یتمسک به فی محل الخـالف و هـو کـذلک لـو اردنـا باالج     «
الحکم الواقعی الغیر القابل للخالف و التّخصیص ولوارید االجماع علی القاعده بمعنی کون االجماع علی انّ کل  االجماع القائم علی

التّمسک به فـی مقـام الشّـک فیکـون کاالجمـاع علـی اصـالۀ         مقام الدلیل فیه علی والیۀ غیر الحاکم فالحاکم ولّی فال مانع فی
. الحکم واضح فتدبر وهذا االجماع واضح لمن تتّبع کلمۀ االصحاب القاعدة واالجماع علی الفرق بین االجماع علیالطّهارة و نحوه و 

منقول االجماع فی کالمهم علی کون الحاکم ولیا فی ماالدلیل فیه علی والیۀ غیره و نقل االجماع فی کال مهم علی هـذا  : ثانیها
  ) 17(».المعنی لعلّه مستفیض فی کال مهم

والیت عامه فقیه را از مسلمات یا ضروریات در نـزد  ) قمري 1266متوفی (مرحوم شیخ محمدحسین نجفی صاحب جواهر الکالم 
  : نویسد فقهاي شیعه دانسته می

  ) 18(»الضّروریات عندهم لکن ظاهر االصحاب عمالً و فتوي، فی سایر االبواب عمومها بل لعلّه من«
تـوان بـر ایـن     مـی ": گویـد  الشرایط در زمان غیبت می ر بعد از سخن از اطالق ادله حکومت فقیه جامعجواه "الزّکاة"و در کتاب 

اند که دلیلی جـز اطـالق ادلـه     مطلب تحصیل اجماع نمود زیرا فقهاي شیعه همواره در موارد متعددي از والیت فقیه سخن گفته
   ":یت فقیه بیش از نیاز به او براي بیان احکام شرعی استحکومت فقیه ندارد و مؤید این اطالق، آن است که نیاز به وال

و یمکن تحصیل االجماع علیه فانّهم الیزالون یذکرون والیته فی مقامات عدیدة الدلیل علیهـا سـوي االطـالق الّـذي ذکرنـاه      «
  ) 19(»الشرعیۀ "فی االحکام"المؤید بمسیس الحاجۀ الی ذلک اشد من مسیسها 

  : نویسد می "بلغۀ الفقیه"در کتاب ) قمري 1326متوفی (علوم مرحوم سید محمد بحرال
یابد که آنان بر وجوب رجوع به فقیه در موارد متعددي اتفاق نظر دارند  کسی که فتاوي فقهاي شیعه را بررسی کرده باشد در می"

قائل بـه عمومیـت والیـت بـراي      با اینکه در آن موارد نص خاصی وارد نشده لکن فقهاء با استناد به ضرورت دلیل عقلی و نقلی
اند بلکه نقل اجماع بر والیت عامه فقیه بیش از حد استقاضه است و بحمداهللا این مسأله آن قدر واضح است کـه هـیچ    فقیه شده

   ":اي در آن راه ندارد شک و شبهه
علی وجوب الرّجوع فیها الی الفقیه مـع  هذا مضافا الی غیر مایظهر لمن تتّبع فتاوي الفقهاء فی موارد عدیدة کما ستعرف اتّفاقهم «

انّه غیر منصوص علیها بالخصوص ولیس االّ الستفادتهم عموم الوالیۀ له بضرورة العقل و النّقل بل استدلّوا بـه علیـه بـل حکایـۀ     
  ) 20(».االجماع علیه فوق حد االستفاضۀ و هو واضح بحمداهللا تعالی الشک فیه وال شبهۀ تعتریه

پذیرد به شهرت آن در میان فقهـاي شـیعه    اي می انصاري که در کتاب مکاسب خود والیت فقیه را در محدودهحتی مرحوم شیخ 
  : نویسد اعتراف کرده می

  ) 21(».لکنّ المسألۀ التخلو عن االشکال وان کان الحکم به مشهورا...«
ریات اتفاقی و یا حداقل مشهور بین فقیهان فقیه از نظ شود که براساس تصریح بزرگترین فقهاي شیعه، والیت مطلقه مالحظه می

باشد و چیزي نیست که از زمان مرحوم محقق نراقی مطرح شده باشد چه این که محقق کرکی که سیصد سال قبل از  امامیه می
رده و عبارت ایشـان پـیش از ایـن آو   (زیسته به اتفاقی بودن این نظریه در بین فقهاي شیعه تصریح نموده است  عالمه نراقی می

و این بدان معنی است که قبل از محقق کّرکی نیز نه تنها نظریه والیت مطلقه فقیه در میان فقیهـان امامیـه مطـرح بـوده     ) شد
  . اي طرفدار و موافق داشته که محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است است بلکه به اندازه

  : دور از تحقیق و دقت نظر ابراز داشته است اکنون بنگرید به سخن یکی از نویسندگان که چقدر به
شـود بنـابراین    آغاز می) زمان عالمه نراقی(والیت فقیه به معناي زعامت سیاسی، مدیریت و زعامت اجتماعی فقیه از این زمان «

  ) 22(».عمر نظریه والیت فقیه به معناي حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن است
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کرد تا ببیند که وي نظریه خود یعنی زعامـت سیاسـی و    دستکم در کالم مرحوم نراقی بیشتر دقت میسزاوار بود نویسنده مزبور 
و این خود حداقل کاشـف از  ) چنانکه عبارت محقق مورد نظر را پیش از این نقل کردیم(کند  اجتماعی فقیه را اجماعی معرفی می

معناي زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه در میان فقهـاي پـیش از   شهرت نظریه والیت فقیه و یا کثرت طرفداران نظریه مزبور به 
عمر نظریه والیت فقیه به معناي حکومت و سـلطنت فقیـه کمتـر از دو قـرن     «توان گفت که  عالمه نراقی باشد پس چگونه می

  ! ؟»است
  والیت مطلقه فقیه، اصطالحی با دو معنی : نکته سوم

ت فاحشی براي غیر متخصصان در علوم مختلف به ویژه علوم انسانی شـده اسـت   یکی از اموري که همواره موجب بروز اشتباها
باشد و خواننده غیرمتخصص به این اختالف معنی پی نبرده و یـا در تشـخیص معنـاي مـورد نظـر نـاتوان        اشتراك اصطالح می

گاهی به معناي والیت فقیـه  ) 23(اصطالح والیت یا سلطنت. افتد باشد و از این رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگینی فرو می می
مرحـوم شـیخ انصـاري ایـن     . شود رود و گاهی به معناي زعامت سیاسی و حکومت فقیه استعمال می بر اموال و نفوس به کار می

  . به کار برده است "القضاء"و کتاب  "مکاسب"اصطالح را به هر دو معنی در دو کتاب مختلف خود 
، بحـث  "والیت بر تصـرف در امـوال و نفـوس   "و  "قضاء"، "افتاء"قیه به سه منصف در کتاب مکاسب پس از تقسیم مناصب ف
  : نویسد اصلی را به قسم سوم اختصاص داده، می

  ) 24(»االموال و االنفس و هوالمقصود بالتفصیل هنا والیۀ التّصرف فی: الثالث«
  : کند سپس این والیت را به دو وجه تقسیم می

  . تصرف در اموال و نفوس باقطع نظر از اینکه آیا تصرف دیگران منوط به اذن او هست یا خیرالف ـ استقالل ولی نسبت به 
ب ـ عدم استقالل دیگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولی اگر چه خود ولـی اسـتقالل    

  ) 25.(در تصرف نداشته باشد
ثابت دانسـته، در مـورد وجـه اول    » ع«و ائمه » ص«اموال و نفوس را براي پیامبر اکرم آنگاه هر دو وجه از والیت بر تصرف در 

  : نویسد می
اللّه تعالی و ان تصـرّفهم   و بالجملۀ فالمستفاد من االدلۀ االربعۀ بعد التّتبع و التأمل ان لالمام سلطنته مطلقۀ علی الرّعیۀ من قبل«

  ) 26.(»نافذٌعلی الرّعیۀ ماضٍ مطلقا
شود این است که امام از جانب خداوند بر مردم،  آنچه بعد از تأمل در ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده می« :یعنی

  ».والیت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق، معتبر است
به بحث در مورد ثبوت چنین والیتی  کند و به دنبال آن که مرحوم شیخ انصاري به صراحت از اصطالح سلطه مطلقه استفاده می

  : نویسد پردازد قاطعانه آن را رد کرده می الشرایط می براي فقیه جامع
  ) 27(».وبالجملۀ فاقامۀ الدلیل علی وجوب طاعۀ الفقیه کاالمام االّ ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد«

یعنـی همـان سـلطنت و والیـت مطلقـه      (واجب اسـت  » ع«وماقامه دلیل براین که اطاعت از فقیه نیز همچون امام معص«: یعنی
تر از دسـت کشـیدن بـر بدنـه گیـاه پـر از خـار         سخت) بر اموال و نفوس مردم براي فقیه نیز در زمان غیبت ثابت است» ع«امام
  ) 28(».باشد می

قیـه بـه معنـاي زعامـت سیاسـی      اند همان فقهایی که والیت مطلقه ف در این مورد، اکثر فقهاي امامیه با شیخ انصاري هم عقیده
بـه عنـوان   . براي فقیه ثابـت نیسـت  ) یعنی والیت بر اموال و نفوس(کنند که چنین والیتی  اند تصریح می اجتماعی او را پذیرفته

که کالم او در پذیرش والیت مطلقه فقیه پیش از این ( "بلغۀ الفقیه"بحرالعلوم صاحب کتاب ارزشمند  مثال مرحوم سید محمد آل
  : نویسد در این مورد می) ده شدآور
السـالم بعـدم القـوالل     الشک فی قصور االدلّۀ عن اثبات اولویۀ الفقیه بالنّاس من انفسهم کما هی ثابتۀٌ لجمیـع االئمـۀ علـیهم   «

  ) 29(»السالم بنصب غدیرخم بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم علیهم
« ت به نفوس مردم قاصر است بـا ایـن کـه چنـین اولـویتی بـراي تمـام ائمـه         شکی نیست که ادله از اثبات اولویت فقیه نسب"

  . در این مورد فرقی نیست» السالم  علیه« ثابت است به دلیل این که بین امیرالمؤمنین علی » السالم  علیهم
ر مـورد والیـت فقیـه بـر     اند د و بعضی از فقهاي معاصر که به صراحت، والیت مطلقه فقیه را امر زمامداري و حکومت را پذیرفته

   ":اند اموال و نفوس نوشته
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. النّبی اولـی بـالمؤمنین مـن انفسـهم    (بمقتضی هذه اآلیۀ ) ص(له) اي الوالیۀ علی االموال و النفوس(ثم انه لوقلنا بثبوت ذلک «
  ) 30(».نه خرط القتادولکن اثباته للفقیه دو» ع«او ادلۀٍ اخري و ثبوته لخلفائه المعصومین و االئمه الهادین) 6/احزاب

یا ادلّه دیگر قائل به ثبوت والیـت بـر امـوال و نفـوس     » النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم«سوره احزاب  6اگر به مقتضاي آیه "
شویم لکـن اثبـات چنـین والیتـی بـراي فقیـه       » السالم  علیهم« و ائمه معصومین » آله  و علیه اهللا صلی« مردم براي پیامبر اکرم 

  . "باشد تر از دست کشیدن بر بدنه گناه پراز خار می سخت
انصاري که کالم صریح او در نفی والیـت   بینیم شیخ است و لذا می "والیت مطلقه فقیه"سرِ این مطلب، تعدد معناي اصطالحی 

طلقـه فقیـه را بـه    مطلقه فقیه به معناي والیت او بر تصرّف در اموال و نفوس گذشت، در کتاب القضاء خود به صراحت والیت م
  : نویسد پذیرد و می معناي زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه می

و ان شئت تقریب االستدالل بالتّوقیع و با لمقبولۀ بوجه اوضح فنقول النزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضـوعات الخاصـۀ اذا   «
الخصومات بجعله حاکما علی االطالق و حجۀً  مته فیوجوب الرضا بحکو» ع«کانت محال للتّخاصم فحینئذ نقول ان تعلیل االمام 

الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامۀ فالیختص بصورة التّخاصـم و کـذا    کذلک یدلّ علی انّ حکمه فی
  ) 31(».المشهورة اذا حملنا القاضی فیها علی المعنی اللّغوي المرادف لفظ الحاکم الکالم فی
علت وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه ) 32(در مقبوله عمربن حنظله» ع«ب از دیدگاه شیخ انصاري اگر امام صادق بدین ترتی

باید به حکـم و قضـاوت   ( "فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما": قراردادن او دانسته و فرموده است "حاکم مطلق"را 
فقهاء را حجت بر مردم معرفـی  ) 33(نیز در توقیع شریف» ع«و امام زمان ) قرار دادمفقیه رضایت داد زیرا من او را بر شما حاکم 

  : کرده و فرموده است
هـاي   ، اینها داللت بر آن دارد که حکم فقیه در حل و فصـل خصـومتها و دعـاوي از شـاخه    »اللّه فانّهم حجتی علیکم و انا حجۀ«

رت تخاصم و حل و فصل دعاوي، اختصـاص نداشـته بلکـه شـامل غیـر      حکومت مطلق او و حجیت عام او است بنابراین به صو
الشرایط نه تنها والیت بر قضاء بلکه والیت بر حکومت و زمامداري جامعـه نیـز دارد و    گردد یعنی فقیه جامع موارد تخاصم نیز می

  . نامد این همان است که شیخ انصاري آن را حکومت مطلق می
جعلتـه  "در جملـه  ( شـود   کند که آنچه عرفا از لفظ حاکم متبادر به ذهن مـی  خود تصریح میمرحوم شیخ در جاي دیگر از کتاب 

کسی است که به طور مطلق، تسلط بر امور دارد چنانکـه هرگـاه حـاکم سـرزمینی بـه      ) در مقبوله عمربن حنظله  "علیکم حاکما
مزبور در تمامی اموري که دخیل در اوامر سلطان  شود که شخص اهالی بگوید فالنی را بر شما حاکم قرار دادم چنین فهمیده می

  : هستند اعم از جزئی و کلی بر مردم تسلط و والیت دارد
ثم انّ الظّاهر من الرّوایات المتقدمۀ نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات االحکام الشرعیۀ و فی موضوعاتها الخاصـۀ بالنّسـبۀ   «

االطالق فهو نظیر قول السـلطان الهـل بلـدة جعلـت      رفا من لفظ الحاکم هوالمسلّط علیالی ترتّب االحکام علیها النّ المتبادر ع
  ) 34(».فالنأ حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلّطته علی الرعیۀ فی جمیع ماله دخل فی اوامر السطان جزئیا او کلیا

شود و والیت فقیه بر حکومت یا بـه   میتفصیل بین والیت فقیه بر اموال و نفوس مردم که شامل امور خصوصی زندگی آنان نیز 
« گیـرد مـورد قبـول حضـرت امـام خمینـی        تعبیر دیگر زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه که تنها حیطه امور عمومی را در برمـی 

« انـد کـه اگـر بـراي معصـوم       لـه تصـریح کـرده    باشد و چنانکه پیش از این عبارت ایشان را آوردیـم معظّـم   نیز می» سره  قدس
از غیر جهت حکومت و فرمانرواییش بر جامعه، والیتی ثابت باشد مانند والیـت بـرطالق دادن همسـر مـردي یـا      » لسالم ا علیه

فروش اموال او یا مصادره داراییش، چنین والیتی براي فقیه ثابت نخواهد بود چرا که ایـن والیـت ناشـی از جنبـه حکمرانـی و      
یت فقیه نیز بر ثبـوت چنـین والیتـی بـراي فقهـاء در عصـر غیبـت داللـت         نیست و هیچیک از ادله وال» ع«امارت معصومین 

  ) 35.(ندارد
  : کنیم اینک عبارت یکی از فقهاي معاصر را که به وضوح، دو معناي والیت فقیه را از هم تفکیک و توضیح داده است نقل می

. م من وجه است چنانچه اشاره خواهیم نمـود عمو) در اصطالح(رود که نسبت میان این دو  والیت تصرف در دو معنی به کار می«
گونه که شخص بر نفس و مال خود والیـت   عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران به همان: معنی اول

تواند به هر شکل و نحوي که بخواهد تصرف کند اعم از تصرفات خارجی مانند آن که ولـی، مـولّی علیـه را طبـق      دارد یعنی می
لحت، تحت عمل جراحی پزشک قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و یا تصرفات اعتبـاري در نفـس او ماننـد    مص

آن که براي او زنی تزویج کند یا زن او را طالق بدهد و یا در اموال مولّی علیه، تصرفاتی اعم از تصرفات خـارجی و یـا اعتبـاري    
و را ـ طبق مصلحت ـ از جایی به جایی و یا از شهري به شهر دیگر انتقال دهـد و یـا آن کـه بـه       انجام دهد مانند آن که اموال ا
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عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعی و سیاسی کشور کـه  : معنی دوم. فروش برساند یا اجاره داده یا تعویض نماید و امثال آن
صرف در کتب فقهیه ـ غالباـ در بحث شرایط متعاقدین در کتاب  شود سخن پیرامون والیت ت از آن تعبیر به والیت زعامت نیز می

ماننـد پـدر و جـد پـدري آیـا      ) فقیه(شود و منظور از آن همان والیت به معنی اول است از آن جهت که حاکم شرع  بیع گفته می
ال محدود به قاصرین اسـت یـا   سرپرست دارد یا نه؟ و در صورت ثبوت آیا والیت او بر امو والیت بر اموال قاصرین مانند یتیم بی

سـره   قـدس « کنند و از جمله مرحوم شیخ انصاري  شود؟ والیت فقیه را غالبا به صورت اطالق نفی می سایر افراد را نیز شامل می
و اما والیت بـر تصـرف بـه معنـی دوم کـه      ) 36.(والیت مطلقه را به معناي اول نفی کرده است 155در کتاب مکاسب صفحه » 

الشرایط ـ اعم از شرایط    از والیت زعامت و ریاست حکومت اسالمی، اکثر فقهاء آن را قبول دارند زیرا که فقیه جامععبارت است 
شرعی و سیاسی، اجتماعی و عرفی ـ نسبت به حاکمیت اسالمی از دیگران، اولی است چه آن که حفـظ نظـم اسـالمی بایـد بـه       

با اندك توجهی به ضرورت حفظ نظم اسـالمی  . م و قوانین آن داشته باشددست کسی انجام شود که آگاهی کامل از احکام اسال
رسیم که حـق حاکمیـت اسـالمی و والیـت تصـرف در امـور اجتمـاعی و         ـ در صورت امکان ـ و بسط ید فقیه به این نتیجه می 

مستقل دارد تا فقیـه همچـون   العاده است نیاز به دلیل  و اما والیت به معناي اول که یک نوع خصیصه فوق. سیاسی با فقیه است
داري این سلطه خاص نیز بوده باشد و روشن است که نفی آن هیچگونه ارتباطی بـه والیـت زعامـت در    » سره  قدس« معصوم 

امور اجتماعی و سیاسی ندارد زیرا والیت تصرلف در اموال و نفوس یک امر زاید و جنبی است که ثبوت آن براي فقیه یـک امـر   
گونه که اشاره کردیم  و همان. اند دانسته) ع(آید و بسیاري از علماء آن را مخصوص معصومین ضروري به شمار میاستثنایی و غیر 

نسبت میان این دو معنی ـ از والیت تصرف عموم من وجه است یعنی ممکن است که کسی هر دو نـوع والیـت تصـرف را دارا     
که هم داراي سلطه به کشور بوده و هـم سـلطه بـر نفـوس و     » ع«امام معصوم و ام» آله  و علیه اهللا صلی« باشد مانند پیامبر اکرم 

  )37(».اموال شخصی افراد داشتند و ممکن است کسی تنها داراي یکی از این دو والیت بوده باشد
  محجور یا رشید؟ : ـ مردم در نظام والیت فقیه2

ضعیف والیت فقیه مطرح گردید، ادعاي محجوریت مـردم  یکی دیگر از شبهاتی که از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی در جهت ت
  . به عنوان مولّیعلیه در نظام مبتنی بر والیت بود

  : اي که نُه ماه پس از پیروزي انقالب، با نام والیت فقیه منتشر کردند نوشتند کمونیستها در کتابچه
جور بـودن کسـی والیـت و قیمومـت وجـود      شرط والیت و قیمومت، محجوریت و صغر یکی از طرفین است بودن صفیر و مح«

صفیر و محجور نیست چون از نظر حقوقی، صغیر، فاقـد اراده اسـت اگـر صـغیر     ) والیت و قیمومت(خارجی ندارد لیکن منشأ آن 
تواند بـه منشـأ    شود و اراده او نمی وقتی شخص محجور بود حق رأي از او سلب می.... اي داشت دیگر والیت لزومی نداشت اراده
شود صغیر نه تنها حق دخالت در اموال و  ها پنبه می اگر بگویم مردم صغیر هستند دیگر همه رشته... «) 38(»..یت تبدیل شودوال

دارایی خود را ندارد در حوزه سیاست به طریق اولی از هیچگونه حقـی برخـوردار نخواهـد بـود و نبایـد روي آراء محجـورین بـه        
هاي شیرخواره و آدمهـاي   ایی خود به حود باطل است مثل این است که بگویند همه بچهجمهوري اسالمی تکیه کرد و چنین آر

  ) 39(».اند که ایران جمهوري اسالمی باشد الحواس رأي داده مختلّ
  : وي نوشت. اي دیگر مجددا مطرح شد این شبهه بعدها توسط نویسنده

و مجـانین، حـقّ رأي و مداخلـه و هیچگونـه تصـرفی       معناي والیت، آن هم والیت مطلقه این است که مردم همچون صـغار «
مردم در سیستم والیـت فقیـه همچـون    «) 40(».اوامر باشند دراموال ونفوس وامورکشور خودندارند و همه باید جان بر کف مطیع

  ) 41(».اند صغار و مجانین و به اصطالح فقهی و حقوقی و قضایی مولّی علیهم فرض شده
  : اند باره این شبهه پرداخته، نوشتهاخیرا نیز بعضی به طرح دو

مردم اگر چه در حوزه امور خصوصی و مسائل شخصی، مکلّف و رشیدند اما در حوزه امور عمومی، شـرعا محجورنـد و هرگونـه    «
الزمـه الینفـک حکومـت    «) 42.(»دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدي ولی فقیه اسـت 

  ) 43(».، محجوریت مردم در حوزه امور عمومی استوالیی
براي نقد و بررسی این شبهه و پاسخ به آن، ابتدا باید به تعریف اصطالح مجرد و محجور پرداخت و سپس مالحظـه نمـود   : پاسخ

  . کند یا نه که آیا تعریف مزبور بر وضعیت مردم در نظام مبتنی بر والیت فقیه صدق می
  در امور عمومی، صحیح است؟  "حجر"آیا کاربرد اصطالح 

دانسته اسـت   "ممنوعیت از تصرف در مال"و دراصطالح، به معناي  "منع"را در لغت به معناي  "حجر"صاحب شرایع االسالم، 
  : بنابراین محجور، کسی است که شرعا اجازه تصرف در مال خود را ندارد
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  ) 44.(»فی مالهالحجر هوالمنع و المحجور شرعا هوالممنوع من التّصرف «
بنـابراین  ) 45.(نیز که در جمع نظریات مختلف فقهاي امامیه، کم نظیر است، همین تعریـف را ارائـه داده اسـت    "مفتاح الکرامه"

از تصـرف در   "ممنـوع بـودن  "به معناي  "حجر"رود لذا  ، فقط به معناي ممنوعیت از تصرف در مال به کار می"حجر"اصطالح 
اي کـه مبـین منظـور نویسـنده از ایـن       به عنوان قرینـه » امور عمومی«صطالح است و اضافه کردن قید امور عمومی، خروج از ا

کند زیرا محجور مصطلح، کسی است که شرعا مجاز به تصـرف در یکـی از امـور     اصطالح باشد مشکل را به طور کامل حل نمی
کـه فقهـاء در کتـاب    (متعلق به او است ولـی بـه دالیلـی     یعنی اگر چه مالکیت اموال،) 46(باشد متعلق به خود یعنی اموالش نمی

اینک اگر قرار باشد که این اصطالح را در حوزه امور عمومی نیز به کار ببریم . ممنوع از تصرف درآن است) اند بیان کرده "حجر"
ست و آنان در نظـام والیـت   براي تصحیح استعمال آن در حوزه مزبور باید بپذیریم که امور عمومی جامعه اصالً متعلق به مردم ا

بسیاري از امور : لکن این سخن صحیح نیست زیرا. اند به دالیلی، منع شده) آنان تعلق دارد اصالتا به که(امور  فقیه، از تصرف دراین
 بـا گسـتره وسـیعی کـه دارد و     "انفـال "باشـند ماننـد    عمومی، متعلق به مردم نبوده و اصوالً ایشان مجاز به تصرف درآنها نمـی 

به عبارت دیگر تصرف در این امور اصالً حق مردم نیست تا بتوان عـدم جـواز تصـرف آنـان را     . همچنین قضاوت و اجراي حدود
عـدم جـواز   (نوعی ممنوعیت از اجراي حق به حساب آورد و در نتیجه تعریف محجور را بر آن منطبق نمود و البته علت این امـر  

اي، اموري تخصصی و فنی وجود دارد که به عهده گرفتن آنهـا   ر طبیعی در هر جامعهنیز واضح است چرا که به طو) تصرف مردم
و به عهده گـرفتن  )47(اي باشند در جامعه اسالمی نیز تصرف در انفال تنها از کسانی ساخته است که داراي شرایط و صفات ویژه

و براي دیگران جایز نیست چنانکه محقق حلـی در  الشرایط قرار داده شده است  قضاوت و اجراي حدود تنها بر عهده فقهاي جامع
  : گوید شرایع می

النّاس االّ عارف باالحکام مطلّع علی مأخذها و عارف بکیفیـۀ ایقاعهمـا علـی     وال یجوز ان یتعرّض القامۀ الحدود و الالحکم بین«
  ) 48.(»الوجوه الشرعیۀ

مگر شخصی که عارف به احکام شرع بـوده از مـدارك آنهـا     جایز نیست کسی متصدي اقامه حدود و قضاوت در بین مردم بشود
  . گونه شرعی بداند مطلع باشد و کیفیت اجراي حدود و قضاوت را به

الشـرایط اسـت و ایـن     نویسد که مراد از عارف به احکام شرع، فقیـه جـامع   در شرح خود بر عبارت فوق می "مرحوم شهید ثانی"
مورد اتفاق فقهاي امامیه است و آنان به اجماعی بودن آن تصریح ) ود براي غیر فقیهیعنی عدم جواز قضاوت و اجراي حد(مطلب 

  : اند کرده
ا المراد بالعارف المذکور، الفقیه المجتهد و هوالعالم باالحکام الشّرعیۀ باالدلّۀ التفصیلیۀ و جملۀ شرائطه مفصلۀٌ فی مظانّهـا و هـذ  «

  ) 49.(»وضع و فاق بین اصحابنا و قد صرّحوافیه بکونه اجماعیاالحکم و هو عدم جواز الحکم لغیر المذکور م
  . وابستگی امور عمومی به مردم همچون وابسته بودن و تعلق داشتن اموال مردم به آنان نیست: نتیجه آن که، اوالً

النّاس «اموال خود دارند  چنان نیست که مردم اصالتا داراي والیت بر تصرف در امور عمومی باشند آن گونه که والیت بر: و ثانیا
نامید ولی عـدم جـواز    "محجوریت"توان  به همین جهت، ممنوعیت شخص از تصرف در مال خود را می» مسلّطون علی اموالهم

  . توان محجورریت نام گذاشت تصرف مردم در امور عمومی را نمی
انـد و بـر    راد مردم، آزاد و یکسان آفریده شـده از دیدگاه اسالم، اصل، عدم والیت شخصی بر شخص دیگر است چرا که تمامی اف

باشند لذا تحمیل انجام یا ترك کار معینی بر آنان که الزمه اعمال والیت است، مصداق ظلم و تعـدي،   مال و جان خود مسلط می
  ) 50.(محسوب شده و عقالً قبیح و شرعا حرام است

اي اسـت کـه اصـل، عـدم آنهـا       و نیز مقتضـی احکـام ویـژه   باشد  ، سلطه حادثی است که مسبوق به عدم می"والیت"همچنین 
شود که اصل عدم والیت، اصل عقلی است و لـذا در دیگـر نظامهـاي حکـومتی نیـز       با دقت در ادلّه فوق، مالحظه می)51.(است

. داي داشـته باشـ   شخصی مجاز به اعمال قدرت و تصرف در امور عمومی نیست مگر اینکه از سوي منشأ حاکمیت چنـین اجـازه  
لکن از آنجا که منشأ حاکمیت در نظامهاي مبتنی بر دمکراسی و لیبرالیسم، مردم هستند و آنان نیز اراده خود را در بیشـتر مـوارد   

کنند لذا قهرا کسی مجاز به اعمال والیت بر مردم خواهد بود که یا مسـتقیما توسـط آنـان بـه ایـن       توسط نمایندگانشان ابراز می
و یا به طور غیرمستقیم توسط نمایندگان مردم؛ در حالی که منشأ حاکمیـت از دیـدگاه اسـالم خداونـد     سمت برگزیده شده باشد 

متعال است و لذا فقط کسانی مجاز به اعمال والیت بر جامعه هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خداونـد ایـن اجـازه را    
و آنگـاه در عصـر غیبـت    » ع«و سپس ائمه معصـومین » آله  و علیه اهللا صلی« این اشخاص در درجه اول پیامبر اکرم. گرفته باشند
  .الشرایط هستند فقهاي جامع
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تـوان در امـور    گردد که هم در نظام اسالمی و هم در نظامهاي غیر اسالمی، بدون اجازه از سوي منشأ حاکمیت، نمی مالحظه می
ر عمومی بنابر تعبیر نویسنده مـورد نظـر اسـت پـس اگـر      عمومی جامعه تصرف نمود و این همان معناي محجوریت در حوزه امو

  . است و اختصاص به نظام مبتنی بر والیت فقیه ندارد) یعنی در واقع در تمام نظامهاي عالم(محجوریتی باشد در هر دو نظام 
امور عمومی مگـر   توان به این نتیجه رسید که اصالً مسأله محجوریت در بین نیست چرا که عدم جواز تصرف در لکن با دقت می

باشد که مختص بـه هـیچ    الزمه الینفک دو اصل عقالئی می) که از سوي منشأ حاکمیت مجاز باشند(براي گروه خاصی از مردم 
  : نظامی نیست

  . اصل عدم والیت شخصی بر شخص دیگر: یکی
  . اصل لزوم بر قراري نظم در جامعه: و دیگري

ارکنیم باید فقط اشخاصی با ویژگیهاي معین را مجاز به اعمال والیت در جامعه بدانیم اگر بخواهیم این دو اصل را در جامعه برقر
که الزمه آن، عدم جواز تصرف دیگران در حوزه امور عمومی است و چنانکه گفتیم این امر ربطی به محجوریـت نـدارد بنـابراین    

که مقصود نویسنده، معناي لغوي این کلمه باشد اصوالً سخن گفتن از محجوریت در حوزه امور عمومی، صحیح نیست، مگر این 
حجـر و  "خواهـد بـود چـرا کـه غالـب بـر لغـت         "ایهام ناروا"نه معناي اصطالحی آن که در این صورت نیز کالم او مشتمل بر 

نـداز  روند، لذا استعمال آنها در معناي لغوي بدون وجود قرینـه، غلـط ا   ، این است که در معناي اصطالحی به کار می"محجوریت
در اصـطالح،  (» المشـاحۀ فـی االصـطالح   «بدین ترتیب کاربرد این اصطالح در امور عمومی مشمول سخن معروف . خواهد بود

باشد زیرا این سخن مربوط به جایی است که استعمال اصطالح در معناي جدید موجب اشتباه مخاطـب   نمی) جاي مناقشه نیست
  . وشتن است به خطر نیاندازدنگردد و تفاهم را که مقصود اصلی گفتن و ن

  آیا الزمه محجوریت، ناتوانی از تصدي است؟ 
شد، قابل اغماض بود لکن متاسفانه چنـین نیسـت،    اگر اشکال کالم نویسنده به همین مقدار که تاکنون توضیح دادیم محدود می

  : نویسد می» لوازم والیت شرعی فقیهان بر مردم«توضیح اینکه وي تحت عنوان 
به عنوان مولّی علیهم در تمامی امور عمومی، شئون سیاسی و مسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه به ویـژه در مسـائل   مردم «

مردم اگر چـه در حـوزه   . کالن در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدي، فاقد اهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست شرعی هستند
ا در حوزه امور عمومی شرعا محجورند و هرگونه دخالـت و تصـرف مـردم در    امور خصوصی و مسائل شخصی مکلف و رشیدند ام

  ) 52(».حوزه امور عمومی محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدي ولی فقیه است
در حـوزه  «دانسته و در جمله دوم آنان را » ناتوان از تصدي امور عمومی«شود نویسنده در جمله اول مردم را  چنانکه مالحظه می

، حکایت از وجود نقصـان در مـردم بـه عنـوان مولّیعلیـه دارد      »ناتوان از تصدي«تعبیر . شمرده است» شرعا محجور امور عمومی
یعنی همانطور که شخص سفیه و مجنون از تصرف صحیح و عقالئی در اموال خود ناتوان هستند مردم نیز از تصـرف در تمـامی   

الزاما حاکی از نقصان مردم نیست زیرا » در حوزه امور عمومی، محجورند مردم«باشند در حالی که عبارت  امور عمومی ناتوان می
باشد بلکه گاهی به خاطر حفظ حقوق طلبکاران شـخص محجـور و کسـانی     محجوریت دائما ناشی از عدم توانایی بر تصرف نمی

  . است که با وي ارتباط مالی دارند همانطور که در مورد مفلّس یا ورشکسته، اینچنین است
ن شک، شخص مفلّس یا ورشکسته، توانایی تصرّف در اموال خود را دارد لکن قانونگذار براي حفظ حقوق طلبکاران وي او را بدو

بـه  . باشـد  محجور اعالم کرده بنابراین محجوریت، اعم از ناتوانی است و عدم توانایی تصدي، صورت خاصـی از محجوریـت مـی   
  . باشد و محجوري که ناتوان از تصدي نیست ري که ناتوان از تصدي امور خود میمحجو: عبارت دیگر محجور، بر دو قسم است

  اکنون منظور نویسنده کدام یک از این دو قسم است؟ 
، باید محجور بودن مردم را کـه  "حمل مطلق بر مقید"و قاعده  "حمل عام برخاص"براساس قواعد تفسیر کالم، همچون قاعده 

شود بر معناي ناتوان از تصدي، حمل کنیم بدین ترتیـب از   صدي و هم ناتوان از تصدي را شامل میاطالق داشته و هم قادر بر ت
دیدگاه مشارالیه، یکی از لوازم والیت شرعی فقیهان بر مردم این است که آنان از تصدي تمامی امور عمـومی، شـئون سیاسـی و    

  . وده و محتاج سرپرست شرعی هستندمسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه ناتوان و فاقد اهلیت ب
توان پذیرفت زیرا همواره در میـان مردمـی کـه در یـک      بدون شک، این سخن به طور مطلق، صحیح نیست و اطالق آن را نمی

قـدر  . کنند، افرادي هستند که هیچگونه قصور و ناتوانی در اداره امور عمومی و شـئون سیاسـی ندارنـد    جامعه اسالمی زندگی می
از این افراد، همان فقهاي جامع الشرایط هستند یعنی فقهایی که تمامی شـرایط الزم بـراي تصـدي امـر حکومـت را دارا      متیقن 

  . باشند اعم از شرایط دینی همچون فقاهت و عدالت و سایر شرایط، همچون تدبیر و سیاست و شجاعت و کفایت می
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  : فقیه باشند چنان که خود نوشته است والیت ولیبراساس دیدگاه فرد مزبور، این افراد باید خارج از حیطه 
  ) 53(».فقیهان عادل بر یکدیگر والیت ندارند بلکه معقول نیست که فقیهی بر فقیه دیگر ولی و دیگري مولی علیه باشد«

  : و در جاي دیگري از همان مقاله گفته است
شوند لذا محجوریت عوام در حـوزه امـور    محسوب می "علیهم مولّی"اند  تا زمانی که مردم به درجه اجتهاد و فقاهت نایل نشده«

  ) 54(».عمومی، دائمی است
دانسـته و ثانیـا مـالك     "مـولّی علیـه  "گیرد که وي اوالً در نظام والیت فقیه، آحاد مـردم را   این اشتباه فاحش از آنجا نشأت می

و شئون سیاسی به حساب آورده است، در حالی که هـر  بودن در این نظام را ناتوانی شخص از تصدي امور عمومی  "مولّی علیه"
  . جامعه، مولّی علیه است نه افراد: توضیح آنکه. دو مبنی، ناصواب است

هاي حقیقی خود نیستند بلکه جامعه، مولّی علیه اسـت   ، تک تک افراد مردم با شخصیت"والیت مطلقه فقیه"مولّی علیه در : اوالً
مان آحاد مردم هستند که این اعضاء از جهت عضو جامعه بودن که یک شخصیت حقوقی است و البته داراي اعضائی است که ه

  . شوند نه از جهت فرد بودن که یک شخصیت حقیقی است مولّی علیه محسوب می
به همین دلیل است که فقط آن دسته از اموري که به حیثیت عضو بودن مردم در جامعه، مربـوط اسـت تحـت والیـت فقیـه در      

) 55(کننـد  یعنی همان امور عمومی یا به تعبیر فقهاء، اموري که هر قوم و ملتی براي انجام آنها به رئیس خود مراجعه مـی  آید می
فقیـه،   انـد کـه ولـی    تصریح نموده» سره  قدس« اما امور خصوصی و شخصی آنان از تحت والیت، بیرون است و لذا امام خمینی 

بـودن جامعـه، بـه راحتـی      "مولّیعلیـه "براسـاس  ) 56.(بود و براین حوزه، والیتی نـدارد مجاز به تصرّف در امور خصوصی مردم ن
فقیه را بر خود او تبیین نمود چرا که او نیز عضوي از اعضاي جامعـه تحـت والیـت اسـت بنـابراین       توان نفوذ دستورهاي ولی می

فقیـه بـر دیگـر     ، وجوب اطاعـت از دسـتورهاي ولـی   همچون سایر اعضاء باید تابع اوامر رهبر باشد چنان که براساس همین بیان
گردد زیرا آنان هم عضوي از اعضاي جامعه تحت والیت و رهبـري هسـتند و فقیـه بودنشـان      الشرایط نیز اثبات می فقهاي جامع
شـرعی   در حالی که در سایر موارد والیت، همچون والیت پدر بر فرزند و ولـی . شود که از عضویت جامعه خارج شوند موجب نمی

کند و اصوالً خـود وي مخاطـب و مـأمور اوامـرش      شود که ولی بر خود، دستور صادر نمی بر صغیر و مجنون و سفیه مالحظه می
، جامعه اسالمی اسـت بـا   "مولّیعلیه"در نظام حکومتی والیت فقیه، . ، مأمور هستند"مولّیعلیه"باشد بلکه همواره آمر است و  نمی

ن این که فرقی بین اعضاء باشد در حالی که در والیت بر صغار و مجانین و سفهاء و نظایر آنهـا، مـولّی   تمام اجزاء و اعضایش بدو
برنـد   است و اگر کسانی که دست به قلـم مـی   باشند و این مفهوم در کالم فقهاء، بوضوح آمده علیه، چند شخص حقیقی معین می

  .شدند هایی نمی دادند دچار چنین سوءفهم کمی دقت بخرج می
  بودن جامعه در کالم فقهاء  "مولّی علیه"

مفاد دلیل والیت فقیه، این نیست که فقیه تنها بر : نویسد هایی است که مثالً یکی از فقهاي معاصر می در پاسخ به چنان سوءفهم
[ یـت دو شـخص   ولی قرار داده شده تا این که گفته شود کـه فـرض وال  ) افراد بما هم افراد(شان  آحاد مردم با شخصیت حقیقی

، اختصاص به والیت شخص فقیه بر غیر فقهاء دارد و "والیت"بر یکدیگر، یک امر عرفی نیست و لذا مفاد دلیل ] یعنی دو فقیه 
ناظر به نسبت و رابطه فقهاء با یکدیگر نیست بلکه دلیل والیت فقیه، فقیه را بر جامعـه از حیـث جامعـه بـودن، ولـی قـرار داده       

که همان جامعه است، نافذ خواهد بود و فقیه دیگر نیز از آنجـا   "علیه مولّی"هنگامی که فقیه، امري صادر کند بر بنابراین ... است
است تا گفتـه شـود کـه او     "علیه مولّی"باشد نه به این عنوان که یک فرد  فقیه می که جزئی از این جامعه است، مشمول امر ولی

شأن بردیگري، پذیرفته نیست بلکه از این حیـث کـه جزئـی از     ا والیت یکی از دو هماست و عرف "ولی فقیه"مماثل و هم طراز 
باشد فقیه نمی جامعه است و مولّی علیه نیز همین اجتماع است که هم طراز ولی :  

ـ   « رض والیـۀ  انّ دلیل والیۀ الفقیه لم یکن مفاده جعل الفقیه ولیا علی االفراد بما هم افراد فحسب کی یقال لیس امـرا عرفیـا ف
... شخصین کلٌّ منها علی اآلخر فیختص مفاد الدلیل بالوالیۀ علی غیر الفقهاء و الینظر الدلیل الی نسبۀ الفقهاء بعضهم مع بعـض  

و و اذا اَمر بامرٍ نفذ امره علی المولّی علیه و هوالمجتمـع  ... بل انّ دلیل والیۀ الفقیه، جعل الفقیه ولیا علی المجتمع بما هم مجتمع 
قبـل  الفقیه اآلخر جزء من هذا المجتمع فینفذ علیه امرالولی الفقیه البوصفه فردا مولّی علیه کما یقال انّه مماثلُ للفقیه الـولّی وال ت 

  ) 57(».عرفا والیۀ احدهما علی اآلخر بل بوصفه جزء من المجتمع و المولّی علیه هوالمجتمع و هولیس مماثالً للولی الفقیه
کند که آنچه به ولی فقیه، تفویض شده، اداره امر امت مسـلمان اسـت از ایـن     ز صاحبنظران فقه اسالمی تصریح مییکی دیگر ا

باشد و لذا هرچه به مصالح امت مربوط است، تحت امر و والیت ولی فقیه قرار دارد ولـی هرچـه    حیث که یک جماعت و امت می
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تیار خود مردم است که در چارچوب ضوابط شرعی در امـور مربـوط بـه خـود     شود تحت اخ به مصالح آحاد و افراد امت مربوط می
  : تصرف کنند

اعۀ فالمفّوض الی هذا الولی الصالح ـ بما انّه ولی و رئیس الدولۀ االسالمیۀ ـ لیس االّ ادارة امر هذه الجماعۀ المسلمۀ بما انها جم  «
ها امۀ فهو و لیهم فیه وال امر لهم معه وال اعتبار برضاهم و کراهتهم فیه و کـلّ  و امۀٌ واحدةٌ فکّل ما یرجع الی مصالح االمۀ بما ان

ما یرجع الی مصالح آحاد االمۀ فلیس امره موکوالً الی هذا الولی هو موکولٌ الی نفس اآلحاد یفعلون فیه مایشاؤون مراعیا للحدود 
  ) 58(».و الضّوابط الشّرعیۀ

  : گوید بودن جامعه یافت آنجا که می "مولّی علیه"اي به  توان اشاره می در کلمات مرحوم شهید مطهري نیز
  ) 59(»قهرا ماهیت حکومت، والیت برجامعه است نه نیابت و وکالت از جامعه«

  شوند  ، ناتوان و محجور، فرض نمی"نظام والیت فقیه"مردم در 
شود که نیـازي   ، معلوم می)نه آحاد مردم(ث جامعه بودن است در نظام والیت فقیه، جامعه از حی "مولّی علیه"با توجه به این که 

باشد و به هـیچ وجـه بـه معنـاي      نیز که در مولّی علیه، وجود دارد و اصوالً والیت براي رفع آن تشریع شده، مربوط به جامعه می
  . نقصان یا ناتوانی آحاد مردم از تصدي امور و شئون سیاسی نیست

  لکن )60(ریع والیت براي رفع و جبران قصور مولّی علیه استتوضیح این که اگر چه اصل تش
  . قصور مولّی علیه همواره به معناي ناتوانی او نیست: اوالً
، جامعه است با این که قصور جامعه به معناي ناتوانی آن از اداره امور و احتیاج دائمـی  "مولّی علیه"که  "والیت زعامت"در : ثانیا

  . لکن این قصور الزاما حاکی از ناتوانی اعضاي جامعه در تصدي امور عمومی نیستباشد  به رئیس و رهبر می
نام برد اعم از این که ممتنع از اداء دین باشـد و   "شخص ممتنع"توان به عنوان مثال از والیت حاکم بر  در خصوص امر اول می

اش  سی است که توانایی پرداخت حقی را که برذمهممتنع، ک. یا از پرداخت حقوق شرعی دیگري که بر عهده او تعلق گرفته است
حال ممکن است که خودداري او از پرداخـت حـق مزبـور براسـاس دلیـل      . کند آمده، دارد ولی عمدا از پرداخت آن خودداري می

در ایـن   آنچه مسلم است او ناتوان از پرداخت حق نیست. شرعی باشد که از نظر حاکم شرعی، مخفی مانده و یا بدون دلیل باشد
تواند او را اجبار به اداء دین کند و اگر مؤثر واقع نشود، حاکم،  صورت اگر مدیون بودن او در نزد حاکم شرع، ثابت گردد، حاکم می

در میـان  . والیت دارد که از مال مدیون ممتنع برداشته و طلب این را پرداخت کند یا به وي اجازه برداشت از مال مدیون را بدهد
شود که در اینجا قصور مولّی علیه بـه معنـاي نـاتوانی     مالحظه می) 61(»الحاکم، ولی الممتنع«جمله مشهور است که فقهاء این 

اما در مساله حکومت و زمامداري که مولّی علیه، جامعه است قصـور آن الزامـا حـاکی از نـاتوانی اعضـاء از تصـدي امـور        . نیست
معه به معناي احتیاج جامعه به داشتن رئیس و رهبر است چرا کـه اصـوالً بقـاي    باشد بلکه قصور جا عمومی و شئون سیاسی نمی

جامعه در گرو داشتن رهبر است واالّ در صورت فقدان رهبر، تزاحم حقوق اعضاي جامعـه بـه سـرعت موجـب نـابودي و از هـم       
وانّـه البـد   «: فرماید البالغه می نهجالسالم در یکی از خطب  پاشیدگی آن خواهد شد و به همین دلیل است که امیرالمؤمنین علیه

  . حکومتی و هرج و مرج بهتر است آري وجود حاکم ظالم از بی)62(»للنّاس من امیر بر او فاجر
نتیجه آن که حتی اگر جامعه را متصف به ناتوانی کنیم، این امر به معناي ناتوانی آحاد مردم از تصدي امور عمومی کـه نویسـنده   

  : اند باشد چنانکه برخی از فقهاء نیز به وضوح در این مورد نوشته نمیبدان تصریح کرده، 
الشرایط را بر جامعه، از این حیث که جامعه است، والیت داده و جامعه نیازمند والیـت ولـی اسـت     دلیل والیت فقیه، فقیه جامع"

اي، بدون وجود رهبري که متولی امـور شـود، تـوان     حتی اگر جامعه را مملّو از باهوشترین و برترین انسانها بدانیم باز هیچ جامعه
  . اداره شئون اجتماعی خود را نخواهد داشت

انّ دلیل والیۀ الفقیه جعل الفقیه ولیا علی المجتمع بماهو مجتمع و المجتمع بماهو مجتمع له قصور کبیر و یکـون بحاجـۀ الـی    «
االنسـان فـالمجتمع الیسـتطیع ان     من اذکی و ابرع ما یتصور من بنیمثل هذاالقصور بوالیۀ الولی حتی ولو فرض المجتمع مؤتلفا 

یدیر شؤونه االجتماعیۀ من دون افتراض رأس یلی اموره و المجتمع کمجتمع الیستطیع ان یشخّص طریق الصالح الذي یختلف 
   )63(».فی تشخیصه افراد المجتمع و ما الی ذلک مما الیمکن ان یقوم به االّ رأس ینصب او ینتخب

  »ع«شاهدي از حکومت معصومین 
در پایان این قسمت از بحث، مناسب است که براي تایید مطالب فوق به شاهدي از والیت امر در زمان معصومین علیهم السالم 

«  و امـام حسـن  » السـالم   علیـه « ، امیرالمـؤمنین  »آله  و علیه اهللا صلی« استناد کنیم با این بیان که در زمان حکومت پیامبراکرم 
« یـا معصـومینی قـرار داشـتند ماننـد علـی      » السـالم   علـیهم « در تحت والیت و زعامت هریک از آن بزرگواران » السالم  علیه
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و حسـنین  » س«و حضرت زهـرا » آله  و علیه اهللا صلی« در زمان حکومت پیامبر » ع«و حسنین» س«و فاطمه زهرا» السالم  علیه
  . »السالم  علیه« در زمان حکومت امام حسن» السالم  علیه« حسین  امامو » ع«در زمان حکومت امیرالمؤمنین» ع«

در تصدي امور عمومی جامعه، معاذاهللا ناتوان نبودند با ایـن کـه بـدون شـک در     » ع«واضح است که هیچ یک از این معصومین
همان طـور کـه اطاعـت از فرمـان      تحت والیت و زعامت رهبر زمان خود قرار داشتند و اطاعت از فرمانهاي او بر آنان واجب بود

دانـیم کـه براسـاس     همچنین می. باشد الشرایطی که عضو جامعه تحت والیت او هستند واجب می ولی فقیه بر دیگر فقهاي جامع
الشرایط، یکسان است و از این نظریه فرقی بـین   با فقیه جامع» ع«نظریه والیت مطلقه فقیه، حدود اختیارات حکومتی معصومین

  )64.(ور و غیبت وجود نداردزمان حض
است نه آحاد مردم و قصور جامعـه در نیازمنـدیش    "مولّی علیه"این مطلب گواه بر آن است که در نظام حکومتی اسالم، جامعه، 

حتی اگر کسی مولّی علیه بـودن  . باشد به حکومت الزاما به معناي ناتوانی اعضاي آن در تصدي امور عمومی و شئون سیاسی نمی
علیـه در   را نپذیرد و بر مولّی علیه بودن افراد در والیت زعامت اصرار ورزد، باز شاهد فوق گواه بر آن است که قصور مـولّی جامعه 

  . همه موارد به معناي ناتوانی نیست
فقیه، بر فقهاء نیز والیت دارد؟ آیا ولی  

مردم در نظام والیت فقیـه، بـا تمسـک بـه عبـارتی از      نویسنده مقاله مزبور براي تایید سخن خود مبنی بر مولّی علیه بودن آحاد 
چنین پنداشته است که ولی فقیه، بر فقهاي دیگر والیت نـدارد و اصـوالً معقـول نیسـت کـه فقهـاء       » سره  قدس« حضرت امام

  : چنین است» سره  قدس« عبارت حضرت امام) 65.(بریکدیگر والیت داشته باشند
  ) 66(».علیه له ۀ الفقهاء بعضهم علی بعض بل الیعقل ان یکون فقیه ولیا علی فقیه و مولّیوال یستفاد من ادلّه الوالیۀ والی«

باید با مراجعه به صدور ذیل عبارت مزبـور آن  » سره  قدس« براي بررسی صحت و سقم برداشت فرد مزبور از کالم امام خمینی 
 "تـزاحم "اظر به نفی والیت فقیهی بـر فقیـه دیگـر در مقـام     را مورد دقت و تأمل قرارداد، تا معلوم شود که عبارت مورد بحث، ن

  . کند است و به هیچ وجه والیت رهبر حکومت اسالمی را بر دیگر فقهاء به طور مطلق، نفی نمی
الشرایط، این است که بتواند در محدوده اعمال والیت اولیاء غیر  توضیح این که یکی از لوازم ثبوت والیت مطلقه براي فقیه جامع

رعی، مداخله نموده، تصرفات آنان را غیر مشروع اعالم کند و از درجه اعتبار ساقط کند در حالی که داراي چنین والیتی نسبت ش
در کتب فقهی از » آخر "لفقیه"مزاحمۀ فقیه «اي است که تحت عنوان  این همان مساله. باشد به دیگر فقهاي جامع الشرایط نمی

نیز دقیقا تحت همین عنوان بـه بحـث در مـورد ایـن موضـوع پراختـه و نتیجـه        » سره  قدس« شود و حضرت امام آن گفتگو می
الشرایط به اعمال والیت پرداخته و متصدي  اند که مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر جایز نیست یعنی هرگاه یک فقیه جامع گرفته

  ) 67.(ده و براي فقیه متصدي ایجاد مزاحمت کنندانجام امري شد براي فقهاي دیگر جایز نیست که در امور مزبور مداخله نمو
بنابراین مقصود از نفی والیت فقیهی بر فقیه دیگر، نفی مطلق والیت نیست بلکه نفی این قسم از والیت اسـت کـه یـک فقیـه     

تصـرفات فقیـه   اي که فقیه دیگر اعمال والیت کرده است وارد شود و خود به اعمال والیت بپردازد یا این کـه   بتواند در محدوده
آري چنین والیتی براي فقیه نسبت به اولیاء غیـر شـرعی ثابـت اسـت ولـی      . متصدي را از درجه اعتبار ساقط نموده و بالاثر کند

علت آن نیز این است که دلیل والیت فقیه بر طبق نظریـه نصـب کـه نظریـه مـورد قبـول       . نسبت به فقهاي دیگر ثابت نیست
سـپس  . کنـد  الشرایط شده، براي تمامی آنان اثبات والیت مـی  یعه است شامل همه فقهاي جامعاکثریت قریب به اتفاق فقهاي ش

این امر موجب نخواهد شد که دیگران از مقام والیتی که دارنـد سـاقط   ) 68(هرگاه یکی از آنان متصدي حکومت و زعامت گردد،
کن به منظور جلوگیري از هرج و مرج، اعمـال والیـت   شوند بلکه همچنان براي فقهاي دیگر نیز اعمال والیت جایز خواهد بود ل

اي جزئی که فقیـه   اي مجاز است که منجر به ایجاد مزاحمت براي فقیه حاکم نگردد یعنی محدوده فقهاي مزبور فقط در محدوده
گرفتن خمس همچون انجام بعضی از امور حسبیه در سطح شهرستانها و یا ) 69(حاکم در آن مداخله و اعمال والیت نکرده است

و زکات و دیگر وجوه شرعیه از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی چنان که در زمان مـا نیـز چنـین اعمـال والیتـی از سـوي       
  . کند گونه مزاحمتی نیز براي ولی فقیه ایجاد نمی الشرایط معهود است و هیچ فقهاي جامع

، بـر  "فقیه حـاکم "اظر به این مطلب نیست که اطاعت از به هیچ وجه ن» سره  قدس« نتیجه آن که عبارت حضرت امام خمینی 
دیگر فقهاء واجب نبوده و آنان از تحت والیت او به طور مطلق خارج هستند بلکه تنها صورت خاصی از اعمـال والیـت را بـراي    

  : فرماید شاهد براین مطلب آن است که معظم له می. فقیه حاکم نسبت به فقهاي دیگر ممنوع دانسته است
الق والیت فقیه بر اموال صغار و اوقاف عمومی و خمس و زکات و غیر اینها، مقتضی جواز مزاحمت فقیهـی بـا فقیـه دیگـر     اط«

نیست زیرا حکم والیت بر اموري که ذکر شد حیثی است و مقتضاي اطالق والیت نیز چیـزي جـز ثبـوت همـین حکـم حیثـی       
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حمت فقیهی با فقیه دیگر که مآالً به محدود کردن سـلطه او انجامیـده و   بنابراین متقضاي اطالق والیت، جواز مزا) 70(باشد نمی
البته فقیه جامع الشرایط بر شخص غاصب و کسی که به طور غیر شرعی در مـالی یـا امـري    ... باشد نوعی والیت براو است، نمی

  ): دیگر ندارد لکن چنین والیتی بر فقهاي(» تواند سلطه او را دفع کند تصرف کرده است والیت دارد و می
الیقتضی اطالق الوالیۀ علی اموال الصغار و االوقاف العامۀ واالخماس والزّکوات و غیر ذلک جواز المزاحمـۀ النّ حکـم الوالیـۀ    «

حیثی علی االمور المذکورة ولیس مقتضی االطالق االّ ثبوت هذا الحکم الحیثی علیها الجواز المزاحمۀ للفقیـه الـذي یرجـع الـی     
  ) 71(».نعم مقتضی الوالیۀ دفع سلطنۀ الغاصب و الید الجائرة... لطنته الذي هو نحو والیۀ علیه تحدید س

فقیه، بر فقهاي دیگر واجب نباشد در حالی که الزمه چنین امري جواز مخالفـت و   به راستی چگونه ممکن است که اطاعت از ولی
اي کـه هـیچ فقیـه بلکـه هـیچ متفقهـی آن را        د بـود یعنـی الزمـه   مزاحمت آنان با فقیه حاکم و در نتیجه؛ تزلزل حکومت خواه

فقیه را برهمگـان اعـم از    خود به لزوم اطاعت فقهاء از فقیه حاکم تصریح نموده، حکم ولی» سره  قدس« حضرت امام. پذیرد نمی
  : اند فقهاء و دیگران نافذ دانسته

  ) 72.(»کمِ آخر لولم یثبت خطائه او خطأ مستندهال تختص حجیۀ حکم الحاکم بمقلّدیه بل حجۀٌ حتّی علی حا«
عالوه بر این، ظاهر کالم ایشان در موارد دیگري مفید همین مطلب است چنان که مثالً پـس از تصـریح بـه ایـن کـه تشـکیل       

المی اگر یکی از فقهاي مزبور، توفیق تشکیل حکومت اسـ : نویسند الشرایط واجب کفایی است می حکومت اسالمی بر فقهاء جامع
  : را یافت بردیگران واجب است که از او پیروي کنند

الفقهاء العدول فان وفّـق احـدهم بتشـکیل     فالقیام بالحکومۀ و تشکیل اساس الدولۀ االسالمیۀ من قبیل الواجب الکفایی علی... «
  ) 73.(»الحکومۀ یجب علی غیره االتباع

همه افراد دیگر است اعم از فقیه و غیرفقیه و نیز معلـوم  » االتباع یجب علی غیره«در عبارت » غیره«واضح است که مقصود از 
باشـد چـرا کـه     فقیه ناشی از والیت فقیه حاکم بر آنان به عنوان اعضاء جامعه مولّی علیه می است که وجوب اطاعت فقهاء از ولی

فقیـه در امـور عمـومی و     هاي ولـی اصوالً والیت زعامت به معناي وجوب اطاعت همه مردم اعـم از فقهـاء و دیگـران از دسـتور    
البتـه تصـدي مقـام رهبـري توسـط یکـی از فقهـاي        . حکومتی است بدون این که در این مورد بین فقیه و غیر فقیه فرقی باشد

اي جزئـی، آن هـم بـه شـرط عـدم       شود لکن آنان فقـط در محـدوده   الشرایط موجب سلب مقام والیت از فقهاي دیگر نمی جامع
فقیه، اعمال والیـت   اي است که ولی باشند یعنی در واقع والیت آنان در محدوده کم، مجاز به اعمال والیت میمزاحمت با فقیه حا

  . فقیه اعمال والیت نموده فرقی بین فقهاء و دیگران نیست نکرده است و در نتیجه در مواردي که ولی
ظاهر از عبارت حضرت . الشرایط است دیگر فقهاء جامعباشد موارد جواز نقض حکم حاکم از سوي  اي که قابل تذکر می تنها نکته

این است که فقهاي دیگر در صورتی که علم بـه خطـاي   ) که پیش از عبارت اخیر نقل شد(در تحریرالوسیله » سره  قدس« امام 
  ) 74.(توانند با حکم وي مخالفت کنند فقیه حاکم یا خطاي دلیل مورد استناد او داشته باشند می

است که جواز مخالفت در این صورت، مشروط به این است که موجـب تفرقـه در بـین مسـلمانان و تضـعیف دولـت       البته واضح 
« اسالمی نشود چرا که حفظ وحدت و حکومت اسالمی بدون شک مصداق امـر اهـم بـوده و بـه تعبیـر حضـرت امـام خمینـی        

ز نماز نیز بیشتر است چرا که حفظ حکومت، حفظ یک واجب عینی است که اهم واجبات دنیا است و اهمیتش حتی ا» سره  قدس
  ) 75.(اسالم است و نماز فرع اسالم است

باشد از پرداختن به آن خـودداري کـرده و    در هر حال، مسأله داراي شقوق مختلفی است که چون موضوع اصلی مقاله حاضر نمی
  )76.(دهیم عالقمندان را به کتابهاي تفصیلی ارجاع می

  
  
  
  

  حکومت اسالمیوالیت فقیه و 
 )1(  شیعه  در فقه "دولت نظریۀ" 

و باید   آمده  مطلب  همین  آنها در ابتداي  الحال وصف  که  است  مقاالت  در نقد برخی  شفاهی  گفتاري  رساله، تقریر و بازسازي  این 
  بردن  ال زیر سؤ  با هدف  زیرا عمدتاًشوند   دانسته  فقهأ شیعه  برخی  و سیاسی  فقهی  دیدگاههاي  تحریف  در جهت  اقدام  نوعی



 
66 

  این  صاحب. رسند می  چاپ  به  ها و نشریات روزنامه  در برخی) رض(امام  حضرت  میراث  و بویژه "تشیع"  سیاسی -  فقهی  مکتب
 .است  با سردبیري  مطلب  باشد  و مسئولیت می  قم  علمیه  حوزة  از فضالي  تن  گفتار، یک
  مقدمه   
 !بافی؟  یا نظریه  نظریه .1   

  بعد، یعنی  و این  است  شده  شناخته  خاص» سیاسی  اندیشه»  خود، به  کالمی  بر موضع مدید از صدر اسالم، عالوه  شیعه، قرنهاي
  که  لگرانیو یا تحلی  و نیز مخالفین  مستشرقین  گروهی  که  است  بوده  برجسته  ، بحدي»دولت  فقه«در   شیعه  خاص  وجود نظریه

نامیدند   سیاسی  گروه  را تنها یک  در صدراسالم، و شیعه  سیاسی  جناحبندي  نوعی  را صرفاً  اند، تشیع نگریسته  صحنه  به  یکجانبه
بود  تر خواهد تر و باورنکردنی بسیار عجیب  بنابراین. است  بوده» دولت  نظریۀ»  در باب  مشخص  کامالً  موضع  زیرا از ابتدا داراي

اگر !! ندانند  و حکومت  دولت  دربارة  خاص  نظریۀ  با هیچ  مالزم  را اساساً  شیعی  و فقه  نیز شیعه  افراط، کسانی  اگر از سر دیگر این
  رهو هموا  کرده  تلقی  اختالفی  و کامالً  و متشابه  مشتبه  را بکلی "قدرت"  و فلسفۀ "دولت"  در باب  تشیع  سیاسی  مکتب  کسانی

نیز  -  است  سیاسی  فقه  از امهات  که -  آن  منشأ و توجیه  و تحلیل» مشروعیت»  در اصل  حتی  که  دچار تطور بخوانند بحدي
فقهأ   به  ربط بی  هاي ونسبت  زده بافی و نظریه  تراشی  نظریه  به  بدانند تا بتوانند خود دست  و متعارض  مبهم  را تماماً  فقهی  نظریات

  عمدي  یا تقطیع  از تعابیر آنان  و سوءفهم  فقهأ مکتب  با زبان  آشنایی  و فقدان  دانی و کم  گري از ناشی  دستکم، ناشی  ند، اینبده
 !در کار نباشد  بدتري  است، اگر نیات  آنان  هاي رساله  سازي  و مثله  کلمات

در   و امارت  والیت  درباب  فقهی  بحث  قبل، اصوالً  سال  ا صد و پنجاهصد ی  تا همین  شیعه  کنند که  و یا تلقین  گمان  اگر کسانی
  سیاسی  و تاریخ  با فقه  شک است، بی  اجتماعی، نکرده  حیات  حوزة  مهمترین  در این  اي و پیشنهاد ویژه  نداشته  سیاسی  قلمروي

 .رندرا دا  تایخ  و آن  فقه  این  ندارند و یا قصد تحریف  شیعه، آشنایی
  رئیس"و  "کابینه"یا  "سیاسی  رژیم"  چون  الفاظی  بدنبال  و صرفاً  نموده  افرادي، سادگی  چنین  که  نیز هست  ممکن  البته

  سیاسی  و نظام» الدولۀ  فقه»  اساساً  اند که گرفته  نتیجه  اند و سپس و آنها را نیافته  گشته  و روایات  در آثار فقهأ یا آیات!! "جمهور
 !!از دولت، جداست  دین  حساب  پس!! است  نداشته  اي و دینی، سابقه  در تفکر شیعی

 فرد یا نهاد؟. 2   
فقیه،   چون  حقیقی  از اشخاص  باشد، بحث  رفته  حقوقی، اشاره  و اشخاص  سیاسی  نهادهاي  به  از آنکه  اگر در تعابیر فقهأ، بیش

  حقوقی  شخصیت  در اسالم، ناظر به "حکومت"  و مشروط  ایدئولوژیک  ساخت  علت  واقع، بهاست، در   شده... و   عادل، ولی، حاکم
و   حقوقی  شخصیت  میان  ارتباط. است "نهاد"از   سیاسی، بحث  حقوق  ، از حیث"فرد"از   دیگر، بحث  بعبارت. باشد می  آنان

است،   حقوقی  دائر مدار شخصیت  که  حاکمان  و وظایف  و نیز اختیارات  شود زیرا اوصاف  گرفته  نباید نادیده  حقیقی، البته  شخصیت
  افراد، واجد چنان  همۀ  که  نیز هست  علت  بدین  گردد و دقیقاً می  مبتنی  افراد ذیصالح  حقیقی  و در خارج، بر شخصیت  مآالً

و نامشروع،   مشروع  حاکمانشان، به  و روشِ  وصیتخص  توانند باشند و حکومتها بعلت نمی  حکومتی  و اختیارات  حقوقی  شخصیت
 .نیستند  حاکمیت  حق  و لذا داراي  حقیقی، واجد شرائط  شخصیتهاي  شوند زیرا همۀ می  تقسیم
  نیست» !باید کرد؟  حکومت  چگونه«یا » کند؟  حکومت  کسی  چه«از   بحث  همان  لزوماً  یا حقوقی، البته  حقیقی  از شخصیت  بحث

» !کرد؟  باید حکومت  چگونه»  تکلیف  توان ، نمی»کند؟  حکومت  کسی  چه«از   بحث  بدون  شود که  جا روشن  همین  ا بد نیستام
را » حاکمیت  حق«و منشأ   و مفهوم  حاکمیت  هاي شرط  داد که  توان می  بدقت  را تنها در صورتی  مسئله  این  نمود و پاسخ  را روشن

نیز   رهبري  و اختیارات  حاکمیت  و وظایف  احکام  یعنی» !کرد؟  باید حکومت  چگونه»  به  بعد، نوبت  در مرتبۀ  بتهو ال  کنیم  روشن
  حق  کسی  چه«ابتدا از   اند یعنی نموده  را طی  مسیر منطقی  همین  اند، دقیقاً شده  بحث  وارد این  که  از قضأ، فقهایی. رسد می

  حاکم»  حدود و مسئولیتها و حقوق  درباب  اند و سپس نموده  او را تحلیل  و حقوقی  حقیقی  و شخصیت  پرسیده! ؟»دارد  حاکمیت
 .اند پرداخته "!کرد؟  باید حکومت  چگونه"  اند و به کرده  بحث) حقوقی  شخصیت(» بماهو حاکم
 :در تقیه  پردازي نظریه. 3   
  است  داشته  دولت، توجه  مسئله  به  بنحوي  شیعه، همواره  که  است  مرور کند، روشنرا   شیعه  آثار فقهأ و متکلمین  که  بر هر کس

  و مورد توجه  مسائلش، بیشتر رشد کرده  کدام  و در قلمروي  علم  کدام  که  دارد در این  دخالت  جامعه، کامالً  سیاسی  اوضاع  اما البته
زیرا   پرداخت  بصراحت  شده نمی  آن  از مسائل  بخشی  و به  بوده  دید و خطر سیاسیفشار و مورد ته  مباحث، تحت  قرار گیرد و کدام

  اصل  بردن  ال ها و زیر سؤ حاکمیت  علیه  جنگ  اعالم  معناي  سیاسی، به  فقه  مباحث  به  ها ورود صریح از دوران  در بسیاري
  در تقیۀ  در ایران، فقهأ شیعه  تشیع  شدن  رسمی  از دوران  تا پیش. دش می  سرکوب  مالحظه  هیچ بی  آنها بود و بنابراین  مشروعیت
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  رسد به  توانستند نظر دهند چه نمی  هم  در صدراسالم  قرنها قبل  هاي حاکمیت  مشروعیت  به  راجع  بردند و حتی بسر می  محض
 !!خود  زمان

 :پادشاهی  رژیم  مشروعیت  ، نفی"دولت"  شیعی  نظریۀ. 4   
  فقهأ  سیاسی، نظریات  با مالحظات  مواقع  بیشتر و در بقیه  صراحت  بازتر بوده، به  سیاسی  فضاي  اخیر نیز هرگاه  چهار قرن  سه در

از   مأذون  که  است  بوده  حکومتهایی  کلیه  مشروعیت  دیدگاه، نفی  این  اصلی  هسته  و تقریباً  است  شده می  حاکمیت، بیان  در باب
هر   به  حاکمیت  اگر تشکیل. نباشند  االهی  فقهی، منصوب  و باصطالح  نداشته» ع«معصومین  از ناحیۀ  و نیابت  نبوده  شارع  ۀناحی

  شارع  از ناحیه  یا عام  خاص  انتصاب  و بدون» ص«پیامبر  اهلبیت  به  انتساب  در عصر غیبت، بدون  و زیر هر پرچم  شعار و اسم
  همین  بودن  و اجماعی  و ضروري  وضوح  بدلیل  شده، همه می  ، خوانده»طاغوت  حکومت«و » ضاللت  پرچم« و  مقدس، نامشروع

  نه  که  نگاهی. است  بوده  حاکمیت  به  مربوط  سیاسی  و مسائل  اساسی  حقوق  به  ایشان  نگاه  و نوع  در تفکر شیعی» دولت  نظریه«
  اذن«را   حاکمیت  و از ابتدأ شرط  همواره  دارد زیرا شیعه  عملی، سابقه  و موضع  نظري  بحث ها در قرنها و سده  بلکه  قرن  یک

  و اساساً  کرده  ، منوط»عدالت»  تعذر، به  و درصورت» عصمت»  را باالصالۀ، به  و آن  دانسته می  دینی  و جعل  شارع  و اجازه» االهی
و حدود االهی،   مردم  شرعی  حقوق  اسالم، جدا شد زیرا براي  بر جهان  حاکم  ز فضايو ا  شده  نامیده» شیعه«دلیل،   همین  به

و   مردم  ، بنفع»حاکمیت  حق»  و در باب  دانسته نمی  بر مردم  حکومت  را شایستۀ  و هرکسی  بوده  قائل  بیشتري  و اهمیت  حرمت
  در برابر مردم  االهی  و ادأ تکالیف  االهی  اذن  به  را مشروط  و آن  دهقراردا  و سختی  بسیار پیچیده، دقیق  حاکمان، شرایط  علیه
 .کرد می

  نظریۀ«نظر   از نقطه  زاویه  بود یعنی» حکومت»  ویژه  و به» امامت»  سنت، بر سر مسئله  و اهل  شیعه  میان  آغاز تفاوت  اصوالً
در » امام»  موقعیت  لحاظ  شیعه، بدلیل  و فقه  شیعه. خود را یافت  فروعشد و   نظر، منبسط  اختالف  این  باز شد و بتدریج» دولت
را   شیعه  اختالف، که  حوزة  و بارزترین  یافت  اي ویژه  سیاسی  و سپس  کالمی -   فقهی  جامعه، صبغۀ  و مالی  سیاسی، حقوقی  نظام
  مسئله  ، درباب»ع»  اهلبیت  پیروان  بود که  همین  یدند، دقیقاًنام» بر حکومت  خروج«را   آن  سیاسی  شناختند و مواضع  شیعه  بنام

  را و سپس» و وصایت  عصمت«بودند و   اي ویژه  و نظر ایجابی  موضع  ، صاحب»دولت  فلسفۀ«و » حاکمیت  حق«، »مشروعیت«
  و چنین  امامانی  را با چنان  مکتبی  چنین  توان می  چگونه  پس. دانستند می  حاکمیت  را شرط» و عدالت  فقاهت«در عصر غیبت، 

  فقهاي! خواند؟) فرقه...یا 10یا  9  به(  گو و متفرق اجمال  و حکومت، و کامالً  دولت  درباب  ویژه  و کالمی، فاقد نظریه  و فقه  تاریخ
  نظریۀ"  اصلی  اند و هسته اندیشیده  گونه سیاسی، یک  فقه  محکمات  گذشته، در حوزة  هاي و سده  هزاره  عشري، در تمام اثنی  شیعه
  و طرز دخول  تعبیر و تدوین  در نحوة  و گاه  و حواشی  جزئیات  در برخی  و مباحثه  و هست  بوده  و واضح  ایشان، ثابت  میان "دولت

بر فقهأ شیعه،   کسانی  هشود ک نمی  ، باعث...فقهأ و  اجتماعی  سیاسی  شرائط  ع لحن، یا تنو  و ضعف  بحث، یا شدت  به  و خروج
و در   و حکومتی  در امور سیاسی  و فتوي  عقیده  فقدان  به  را متهم  ببندند و از طرفی، فقهأ سلف  و ناشیانه  بزرگ  چنان  دروغهایی
 .کنند  تحمیل  رگانبز  خود را بر آن  غریب  عیات کنند و مد  فرقه، تقسیم... یا 9  کنند و فقهأ متأخر را به  و امارت  والیت  خصوص

 :»رض»  امام  نظریات  نامیدن "شاذ"فقهأ بقصد   افترأ به. 5   
  چیزي  مصطلح، یعنی  معنی  به» نظریه«نظر را،   یک  توان می  وقت  و چه! داد؟  نسبت  فقیهی  را به  نظري  توان می  وقت  چه  اصوالً

  یا صحیحه  و حسنه  آن  یا جرح  یا اظهار نظر در تعدیل  روایت  یک  در تحلیل  اختالف! نامید؟ "مستقل  مکتب"  یک  همچون
  این. شود  نامیده!! »دولت  نظریۀ«و در   سیاسی -  فقهی  در مکتب  راوي، نباید اختالف  یک  دانستن  یا عادل  و ثقه  آن  دانستن

  مبالغه  آن  نامید و در حق» و مکتب  نظریه»  اختالف  وانت نظر را نمی  زیرا هر اختالف. دیدگاههاست  در تحلیل  و غلو  بزرگنمایی
و   و مجمل  و هست، مبهم  فقهأ بوده  همۀ  و اتفاق  مورد اجماع  را که  تفکر شیعی  مشترك  و هستۀ  محکمات  که  اي نمود بگونه

  بتوان  کرد تا باالخره  برد و کاري  ال سؤ ، زیر"شذوذات"  در حد  چیزي  را همچون  و فقه  مذهب  داد و ضروریات  نمایش  اختالفی
  مقالۀ  فالن  داد ولی  جلوه!! در فقه  سابقه و بی  خود ایشان  و پرداخته  ، را ساخته»رض«امام  حضرت  الحیل، نظر فقهی  با لطایف

و   توزي و سرتاسر کینه  شده  تهنگاش» و حکومت  حکمت»  در باب  مثالً  که(  و شیعی  تفکر اسالمی  و بدور از محکمات  محتوي بی
و » شیعی  فقهی  مکتب»  یک  را بنام  حکومت  درباب  و غربی  ي ماد  و نیز سایر دیدگاههاي) است  ورزي و حسادت  حرمت  هتک

 !!، جا زد»در فقه  دولت  نظریه«
  فقهأ شیعه  ناروا به  هاي ها و نسبت تراشی  نظریه  چنین  به  دست  سیاسی  اغراض  و داراي  فقه  ناآشنا با محکمات  افرادي  متأسفانه

را   برند و آن  ال را زیر سؤ  فقیه  دهند و والیت  جلوه  و متشابه  را مشکوك  و حکومت  سیاست  درباب  مکتبی  زنند تا دیدگاه می
» رض»  امام  فقهی  مواضع  دهند و بویژه  نشان  ریشه و بی!! بسیار متضاد و متنوع  با قرائات  آنهم!! »تئوري»  یک  حداکثر در حد
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و   بسیار ضعیف  اي با ادله  و اقلیتی  شاذ  نظریۀ  و یک  اي و حوزه  در تفکر شیعی  و تاریخی  فقهی  را فاقد پشتوانه  فقیه  والیت  درباب
  مقابل  و در نقطه  بوده!! امام  صر در شخصمنح  تقریباً  مهجور و حتی  کامالً  دهند که  نشان!! و نقلی  عقلی  متقن  فاقد دلیل  بلکه
فاقد   بلکه  و فقهی  اي حوزه  تنها فاقد ریشه  نه  پردازند که می» رض»  امام» فقیه  والیت«از   تصویري  آنان. است  فقهأ شیعه  اغلب

محوري،   استبدادگرائی، شخص  عینو  را حاوي  ، آن»رض»  امام  نظرات  و با تحریف  نیز هست  و سیاسی  عقالئی  وجاهت  کمترین
  و وام  صد درصد غیر دینی  بلکه  غیر شیعی  نظرات  دیگر، نقطه  کنند و از طرف می  معرفی  قانون، توتالیتر و غیر مردمی  ناقض
  نسل  عمومیدر افکار   شیعی» دولت  نظریۀ»  عنوان  است، تحت  سکوالریزم  صریح  مروج  را که  و تفکر لیبرال  از غرب  گرفته
 .و پا کنند  دست  سکوالریزم  براي!! فقهی  توجیه  و حتی  دینی  ظاهراً  گیر کنند و پوشش جاي  جوان

باید   در آخرت  ورزیدند که  ها، مشارکت سازي  مشوش  در این  نیز متأسفانه  علمی  از اخالق  و محروم  دانش کم  معممین  معدودي
آیا   که  کنیم  بحث  علمی  از اخالق  یعنی  را بگیریم  ماحداقل!) پاسخگو نیست؟  گویا هیچکس  کهزیرا در دنیا . (پاسخگو باشند

رفتار غیر   قبیل  و این  ایشان  از تصریحات  بخشی  گذاردن  یا مسکوت  در عبارات  لفان، تفسیر برأي مؤ  عبارات  با تقطیع  توان می
رفتار غیر تحقیقی،   این  شد؟ و قبح  مرتکب» صاحبه  تفسیر بما الیرضی«نمود و   بندي ا دستهر  داد و یا آنان  آنان  به  علمی، نسبتی

و   دینی  مضامین  و موضوع، جزء مهمترین  بوده  و فقهأ بزرگ  لفان، علمأ دین مؤ  آن  گردد که نمی  و مضاعف  افزون  وقتی  آیا بویژه
  عین متشر  در ذهنیت  و ایجاد اغتشاش  مردم  با دین  خدا و رسولش، بازي  و افترأ به  قهیانف  از افترأ به  گذشته  آیا این! باشد؟  فقهی

  وقت  چه  اصوالً... و! باشد؟ فقهأ نمی  بزرگترین  و در تشخیص  فقهی  در منصوصات  آنان  تردید افکندن  یا به  کردن  و بدگمان
 !داد؟  نسبت  فقیهی  را به  نظر فقهی  یک  توان می  وقت  و چه! ؟نامید» و مکتب  نظریه«را   نظر فقهی  یک  توان می
  نسبت  باشد که  اي مسئله  صورت  او، همین  مسئلۀ  خود بوده، و صورت  نظر فقهی  بیان  در مقام  مزبور، براستی  فقیه  که  وقت  آن

( افتأ   ، در مقام)یا نقلی  از عقلی  اعم(  شرعی  ادلۀ  ، مستند بهال سؤ  این  به  مشخص  فقیه، در پاسخ  که  نظر دارد، و وقتی  دهنده، مد
در آثار   کدي مؤ  تصریحات  و بلکه  مذکور، تخصیص، تقیید و توضیحی  نسبت  باشد و بر خالف  گفته  ، چیزي...)یا   سیاسی  تقیۀ  ونه

 .نشود و و و   او یافت  فقهی
  نمودن  ریشه و بی» رض«امام  دیدگاههاي  نمایاندن  و شاذ  بر مشکوك  دال(خود را   صمیمابتدا ت -  هر غرضی  به -   اما اگر کسانی

باشند   گذاشته  و از ابتدأ بنأ را بر آن  گرفته...) و   فقهأ شیعه  میان  بسیار اساسی  اختالفات  عاي و اد  و القأ شبهه» فقیه  والیت»  اصل
  فقهأ نسبت  کدام  چیزها را به  نمایند و چه  را جعل  کنند و چند نظریه  و یا اثبات  را نفی چیزها  منصفانه، چه  از تحقیق  پیش  که

  ، شروع!!مقدمات  این  از همۀ  بگیرند و پس!!) سکوالریزم  بنفع  فقهی  توجیه  و پا کردن  دست  از قبیل(  نتایجی  چه  دهند و سپس
 ).دینی، بکنار  تقواي.(است  تحقیق  اخالق  ر خالفب  و استقرأ نمایند، این، دستکم!! تحقیق  به

 :اول  فصل   
 !مناط؟  یا تنقیح  جمود بر لفظ. 1   

  علت  در جهان، دولتها به  امروزه. است  نموده  و اجتماعی  جبري  تاریخ، تفاوتهایی  ، در طول»و دولت  حکومت«و کارکرد   مفهوم
   تر شدن پیچیده

  و یا متولی  شده نمی  اي، محسوب عمده  گذشته، مشکل  هاي در سده  اند که شده  مسائلی  تکفلجمعی، م  حیات  نظام   
....). و  و پرورش  آموزش  ي ها، تصد تجارت  در برخی  ترافیکی، دخالت  ایجاد نظم  همچون(خواستند  نمی  اي و علیحده  مستقیم
دیگر   است، بخش  شده  یا کلی  جزئی  صریح  اشاره  بدان  مبتالبه، که  مسائل  ازبخشی شیعه، گذشته  و روائی  فقهی  در متون  معذلک

  ماهیت  وقتی  که  گفت  توان می  قاطعانه  ترتیب  باشند و بدین می  نظر شارع  آنها مد  مناط  گیرند که قرار می  عام  عناوین  نیز تحت
و دستکم،   گردند، المحاله  و تبیین  بدقت، تعیین) آن، دولتها هستند  یمتول  که(  اجتماعی  نیازها و ساز وکارهاي  ترین پیچیده
 .گیرند قرارمی  شرعی از عناوین یکی درذیل

 و   از سیاسی، اقتصادي  اعم(  اجتماعی  و مضار  و مفاسد، منافع  مصالح  کلیه  که  نکته  این  درك  عدم
  یابد، منشأ بسیاري یا عام، قرار می  بطور خاص  مقدس  یا تحذیر شارع  مورد تشویق  از عناوین  عنوانی  در ذیل) حقوقی   
  به  که  مذهبیونی. و هست  بوده  در ادوار گوناگون  مردم  و معیشت  و اجتماع  حکومت  از صحنه» زدایانه اسالم»  از تالشهاي
  باشند که  اند، مطمئن محدود کرده  و فردي  و عبادي  مناسکی  را در چند مسئله  دین  اند و عمالً شده  سکوالر، آلوده  رویکردهاي

 .کنند می  و لذا تفسیر برأي  برخورد نموده  و خود محورانه  یا با آن، گزینشی  نشناخته  را بدرستی  دین
  وجود خارجی  گیرند و قبالً در دنیا قرار می  حکومتی  اختیارات  در قلمروي  امروزه  که  مستحدث  ویژه  از مسائل  در مورد بخشی

  در اسالم، چنان  کرد که  و یأس، حکم  از فحص  و پس  گشت  و فتاوي  در روایات  آن  لفظ  نباید بعینه، بدنبال  اند، البته نداشته
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  امام  شخص  عاخترا  مثالً  اند و این دانسته نمی  اسالمی  یا حکومت  فقیه  والیت  را در حوزة  یا فقهأ، آن  نشده  بینی اي، پیش مسئله
 !!است  بوده» رض«
  و غربگرایی  در بعد روشنفکرمآبی  و چه  مآبی  در بعد مقدس  و عوامزده، چه  جاهالنه  منشأ برداشتهاي  ، همواره»جمود بر لفظ«

و   است  درج  ، قابلفقهی  عام  عنوان  کدام  مستحدثه، در ذیل  مسئله  باید دید کدام. نخواهد آمد  کار عوامفریبان  و جز به  شده
 .کرد  باید استخراج  چگونه  شریعت  را از منابع  آن  حکم  سپس

را در   فقیه  و اختیارات  وظائف  گري، گسترة تحجر و قشري  هیچ  نیز باید بدون  اسالمی  و حکومت  فقیه  والیت  حوزة  در ترسیم
 .کرد  و تحقیق  کنونی، تطبیق  شرائط

 :"دولت  نظریۀ"و  "افتأ  والیت". 2   
  که  است  عناوینی  عناوین، حداقل  این. کنید  را مالحظه» در امور حسبیه  والیت«و » قضأ«، »افتأ»  عنوان  مثال، سه  عنوان  به

  نیست  چنین !اند؟ محدود و جزئی  آیا عناوینی  سه  اما این. و هستند  بوده  الشرائط، قائل جامع  فقیه  براي  فقهأ شیعه، اجماعاً  کلیۀ
 شمول،   این  مالك  باشند البته  عنوان، خارج  سه  همین  از شمول  که  نیست  بشري  در جامعۀ  امر حیاتی  هیچ  تقریباً  بلکه

رفتار   به  که  قلمروهائی  در همۀ  حدود االهی  و تبیین  و حاکمان  مردم  و تکالیف  حقوق  بیان  یعنی  است  فقهی مالکی   
و   اظهار نظر فقهی  ، حق»افتأ  والیت«نمونه،   بعنوان. گذارد او تأثیر می  یا شقاوت  در سعادت  و بنحوي  است  بشر، مربوط  ارادي
دهد و  می  فقیه  و از جمله، امور حکومتی، به  حیات  قلمروهاي  را در کلیۀ) پردازي فراتر از نظریه(  شرعی» حکم«صدور   بلکه

و   بوده  از فقیه  اطاعت  به  و مسلمان، موظف  ع متشر  و حکومت  دینی  جامعه  دارد یعنی  ما بازأ عینی  حق، یک  این  که  است  روشن
اقتصادي،   از سیاست  اعم(را   و همه  را فروگذار نکرده  از حاکمیت  اي حوزه  هیچ  ، تقریباً»والیت»  این. ندارند  معصیت  حق

  مستقلی  بحث  در آن  توان ومی  است  ، امردیگري»بالمباشرة  ي تصد»  البته. گیرد فرا می) ا خارجیی  داخلی... و  فرهنگی، تجاري
فرض،   واین(  مگر آنکه  است  با مجتهد عادل  اولویت  که  است  آن) عقالً    و دستکم، (  نیز، قدر متقین، نقالً  مقام  در این  کرد ولی

  در نظام  و حدود شرعی  و حقوق  احکام  کلیۀ  در حاکمیت، رعایت  حضور فقیه  کمترین  بدون) است  محال  بسیار بعید و تقریباً
 .شود  و ملت، تضمین  دولت  و روابط  سیاسی

و   فعال  نظارت  در واقع، نوعی -  نیز هست  و سیاسی  امور حکومتی  همۀ  شامل  که  ویژه  به -» افتأ  والیت»  شود که می  مالحظه
  همان  دارد و این  مالزمه  با آن)   و شرعاً(   طلبد و عقالً را می» امر حکومت«در   در سیاسگزاري  کامل  اشراف  بلکه  بیاستصوا
 .گرفت  صورت  عظیمی  آن، انقالب  تحقق  شد و براي  مندرج  اساسی  فرمود و در قانون  امام  که  است  فقیهی  والیت

 :"حاکمیت"از   آن  اپذیرين  و تفکیک "قضأ  والیت". 3   
گردد و در  شخصی، محدود و منحصر نمی  خصومات  فصل  هرگز به  که  را در نظر بگیریم  و قضاوت» قضأ»  اکنون، عنوان

  و یا ناظر به  و دولت  حاکم  اجرأ آن، در شأن  که  است  حدود و تعزیرات  شود، از جمله، بسیاري حکومتی، وارد می  مقوالت  بسیاري
  یا قاضی  شرع  حاکم  که  نیست  دیگر، تردیدي  بعبارت. کند می  حکومتی  کامالً  را قلمروئی  قضاوت  و قلمروي  است  خود حکومت

  نهاد یا افرادي  خود به  قضائیه  قوة  واگذاري  حاضر به  حکومتی  کشوري، هیچ  کند و لذا در هیچ می  حکومتی  کاري  شرع، دقیقاً
و   و مالیاتی  سیاسی  فقهأ باشد، نظام  است، در دست  فقیه  به  متعلق  قطعاً  که» قضأ  والیت»  وقتی. نیستند  حاکمه  تاز هیئ  خارج

قاجار و   در زمان  پادشاهی  هاي دهد و لذا رژیم تأثیر قرار می  تحت  کشور را بشدت  آن  خارجی  سیاست  و حتی  و آموزشی  فرهنگی
 .کردند  کوتاه  قضائی  را از نظام  فقهأ عادل  برانداختند و دست  را با جدیت» شرعی  قضاوت»  پهلوي، نظام

حکومت،   در اختیار داشتن  بدون...) گیر و محتکر و رشوه  مجازات  همچون(  قضائی  و احکام  حدود شرعی  بعالوه، اجرأ بسیاري
  را صددرصدبامسئله  فقیه  که  است  اجتماعی  عدالت  و تأمین  ومتیحک  مظالم  به  امر قضأ، رسیدگی  در رأس  همچنین. است  محال

 .سازد حکومت، مرتبطودرگیرمی
 :است  حکومتی  ، اموري"امور حسبیه".4   

  در هیچ  شارع  اند که دانسته  اموري  را شامل  حوزه  این. گیرد را فرا می  اي بسیار گسترده  نیز، حوزة» در امور حسبیه  والیت«
  ترك  به  شارع، راضی  که  است  و اجتماعی  حکومتی  امور مهم  کدام  باید دید آن  حال. آنها نیست  ترك  به  راضی  مطلقاً  ئطیشرا

و   و اقتصادي  در امور سیاسی  حکومت  آیا روال! است؟  خارج  عادل، کامالً  مجتهدان  والیت  از حوزة  باشد و بنابراین آنها می
  احکام  دارد و آیا انجام  دخالت  ایشان  و معنوي  مادي  و در حقوق  مردم  و اخروي  دنیوي  در سرنوشت  طور قاطعب  که  فرهنگی

و   و فرهنگی  و قانونگذاري  آموزشی  نظام  آیا اصالح! آنهاست؟  ترك  به  راضی  شارع  که  است  قلمروها، اموري  در این  االهی
خود   حال  را به  شارع، همه  که  است  و سنت، اموري  در کتاب  شرعی  و متراکم  دقیق  احکام  همه  با این... و  اقتصادي  عدالت
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  نکرده  ها سکوت حوزه  در آن  اسالم  که(  و فقهی  اخالقی  هاي حوزه  کلیه  شامل  از منکر که  و نهی  معروف  آیا امر به! است؟  گذارده
و   رضایت"  از حیطۀ  خارج  اموري  یابد، همگی می  جدید، توسعه  حکومت  و تشکیل  نظام  یک  براندازي  باشد و تا حد ، می)است
 !است؟ "فقهأ  والیت  حوزة"از   و لذا خارج "شارع  رضایت  عدم
  اموري  شامل  اند که کرده  را در عصر خود شمارش» امور حسبیه  اقل حد«و تقیه،   و فترت  در عصر غیبت  فقهأ شیعه  که  است  این

دادند  نمی  نشان  چندانی  بدانها حساسیت  ها نیز نسبت و حکومت  بوده  سرپرست بی  جزئی  و سایر افراد و اموال  ایتام  سرپرستی  چون
که  اموري  لیهک  را شامل  از فقهأ، آن  اند و بسیاري نیاورده  میان  به  امور، سخن  این  براي  ابدي  اکثر و سقف از حد  اما هرگز فقهأ  

در   فعال  حضوري  اند که گیرد، دانسته را فرامی) و از جمله، حکومتی(  و اجتماعی  ندارد و سرتاسر امور عمومی  خصوصی  متولی
 .طلبد را می  و اجتماعی  مدنی  هاي عرصه  کلیۀ

 :در دولت  ، دولت"حسبه  والیت". 5   
با   البته  که  است  فقیهان  و وظایف  والیت  امور در تحت  و این  است "و اسالمی  شرعی  حکومت"امور حسبیه، در اصل،   متولی

  باید صورت  فقیهان  کلی  و سیاستگذاري  و رهبري  اشراف  و متخصصان، اما تحت  فن  کارشناسان  ي و تصد  و مشاورت  مباشرت
و   از دیکتاتوري  اعم(  نامشروع  حکومتهاي  که  اما در دورانی. ستا  فقهی  و احکام  اهداف  در ذیل  علمی  مدیریت  نوعی  گیرد یعنی
  شود ولی می  خارج  فقیه  قدرت  از دسترس  امور، عمالً  از این  مهم  ، بر سرکارند، بخشی)باشند نمی  دین  احکام  تابع  که  دمکراتیک

و ...) و  یتیمان، مجانین(  سرپرستان بی  حال  رعایت  ثلو محدود م  اندك  باشند، گرچه می  در دسترس  همچنان  دیگر، که  بخش
  قابل  و فعالً  بوده  حکومت، نامشروع  شوند و لذا وقتی  و ضایع  مانده  نباید بر زمین  هیچوجه  به... و   صاحب بی  اموال  تکلیف  تعیین

  گفت  توان ادأ است، باید ادأ گردد و لذا می  قابل  که  و اجتماعی  عمومی  از وظائف  بخش  نباشد، آن  تعویض  یا قابل  اصالح
  هاي باشد و در عصر حکومت عصر می  حکومتی  و اختیارات  وظائف  همۀ  اسالمی، شامل  در عصر حکومت» حسبه  والیت«

  برخی  آنچه  پس. گردد  و هرگز نباید تعطیل  است  فقهأ عادل  توسط» در دولت  دولت»  تشکیل  نوعی  معناي  نامشروع، در واقع، به
. است  بوده  ایشان  و توان  در وسع  باشد که امور می  این  اما حداقل  اند، درست نامیده  جور، از امور حسبیه  فقهأ در عصر حکومتهاي

  را تعطیل -  ور استمقد  آنها که  حتی -و حدود   و حقوق  وظائف  اند همۀ توانسته اسالمی، نمی  صالح  حکومت  فقدان  بهانه  زیرا به
  صفویه  از دورة  بخشی  همچون(کردند   و تنفیذ یا تعویض  و نصب  را عزل  حاکمان  توانستند، حتی  فقیهان، هرگاه  کنند و لذا همان

) مالی  ریمۀو ج  و اعدام  و تازیانه  رجم  حتی(و اجرأ حدود و تعزیر   قضاوت  توانستند، خود مستقالً می  و هرگاه) قاجار  و اوائل
کردند و  می  مصرف... و  و زکات  امام  سهم  بنام  اجتماعی  و در امور عامۀ  گرفته  شرعی  توانستند، مالیات می  کردند و هرگاه می

.. .دادند و  با سایر کشورها می  رابطه  یا وصل  و دستور قطع  نفوذ کرده  خارجی، اعمال  و سیاست  توانستند در مناسبات می  هرگاه
بود و   ایشان، خارج  قدرت  از حوزة "امور حسبیه"از   اعظم  و بخش "قضأ"  شد، وظیفۀ می  جا کوتاه  از همه  دستشان  وقتی  البته
  مجهول  اموال(  تر امور حسبیه تر و خصوصی پایین  درجات  ضرورت، تنها، به  امور را نداشتند، از باب  در همۀ "افتأ"  امکان  حتی

با » و قضأ و افتأ  حسبه  والیت»   عمال کردند زیرا ا و شخصی، اکتفأ می  و افتأ در امور عبادي...) و  ایتام  شخصی، سرپرستی  المالک
با   اقتدار و متناسب  میزان  ، تابع  اي هر وظیفه  و انجام  والیت  اعمال  که  است  ایشان، میسور نبود و معلوم  واقعی، براي  گسترة  همۀ
  چون  مسائل  و بسیاري  است  و عبادي  خصوصی  فقه  امور حسبیه، قضأ و افتأ، بوضوح، فراتر از یک  اما حوزة  است  اجتماعی  طشرائ

  امنیت، آموزش  چون  اموري  تأمین  و چگونگی  مفهوم  و البته  است  گرفته را فرامی  منین مؤ  عمومی  و آموزش  امنیت، بهداشت
  دنیوي  و نیازهاي  اجتماعی  حقوق  و تأمین  و تاریخ، متطور است  و جامعه  حیات  با شرائط  نیز متناسب... و   و بهداشت  عمومی

  بیت اهل  مکتب  اجماع  نیز، به  در امور حکومتی  در جواز تصرف  و قدر متیقن  است  و اسالمی  مشروع  حکومت  بر عهدة  منین مؤ
بماهو »  باشد و فقیه می  والیت  صاحب  که  است» فقاهت«، مراد، نهاد »فقیهان»  گوئیم می  وقتی اند و و اجد شرائط  ، فقیهان»ع«

  فقاهت»  خود را از صفات  مشروعیت  که  است  حقوقی  شخصیت  یک  نیز دقیقاً» اسالمی  دولت«و   است  حقوقی  ، شخصیت»فقیه
  فقیه  حقوقی  و شخصیت  حقیقی  شخصیت  میان  متقابل  و رابطه» تابی  مدره»  همان   این. گیرد می  فقیه  ولی  شخص» و عدالت

  شئون  و ادارة  است  مکتبی  رهبري  فقیه، بمفهوم  توسط  حکومت  و اما ادارة. آوردیم  میان  به  سخن  آن  دربارة  قبالً  که  است
 "فقیه  ولی"  و ریاست  والیت  تحت  و فنون  علوم  ارشناسانو ک  متخصصان  مباشرت  به  و تخصصی  علمی  شیوة  به  مردم  معیشتی

 .است
 :دوم  فصل   
 !فقه؟  تاریخ  سیاسی، یا تحریف  ادوار فقه. 1   
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  آن  معرفت  شناسی و جامعه  فقه  تاریخ  در حوزة  ، اگر کاري...و   اجتماعی -  سیاسی  شرائط  از حیث  شیعه  سیاسی  فقه  بندي دوره
و   علم  ادوار یک  بررسی  و بجاي  بندي طبقه  آمد، نباید بنام  گفته  اما چنانچه  است  خالی) کامالً  نه(  تقریباً  آن  زشمند و جايباشد، ار
  و متفکران  عالمان  به  و غریب  عجیب  و ایراد نسبتهاي  تراشی  نظریه  به  گذشته، خود دست  واقعی  پردازیهاي نظریه  نامۀ شجره
 .شیعه، بزنند  فقه  تاریخ  بزرگ
  نفی  باشد تا به  شده  آن، تنقیح  بررسی» روش«و   بندي طبقه  مالکهاي  و باید قبالً  است  دقیقی  نیز مفهوم» ادوار»  مفهوم
هجري،   اول  هزارة  فقیهان  براي»  عا نگردد که اد  منجر نگردد و مثالً  آن  تاریخ  واقعیتهاي  و تحریف  شیعه  فقه  ارکان  ترین اصلی
  نراقی  آمده، توسط  میان  به  فقهی  فقیه، بحث  از والیت  بار که  اولین«یا !! »است  نبوده  مطرح  اسالمی، بکلی  حکومت  مسئله  اصالً

  والیت و  از حکومت  فقهأ شیعه، بحث  میان  مطلقاً  کبري  از غیبت  پس  قرن  در شش«و یا » است  بوده!! هجري 13  در قرن
 ...و!! »است  نبوده  مسائلی  چنین  حل  آمادة  فقهأ، اصوالً  و ذهنیت  موجود نبوده  سیاسی  نظریه  و هیچ  نشده  سیاسی
  فقهأ بزرگی  به  نسبتهایی  چنین  و دادن  گزاف  عاهاي و اد  القائات  چنین  تواند عامل می  چیزي  ورزي، چه  یا غرض  دانشی جز بی

حاکم،   چون  هائی واژه  که  اذهانی!! است؟  و تحقیق  علم  اهل  ایشان، در دسترس  فقهی  مکتوب  بحث  صفحه  زارانه  شود که
  و صرف  حدود، وضع  وسیع، اقامۀ  حکومتی، قضاوت، مالیاتهاي  از منکرات  و نهی  معروف  شرع، قاضی، امر به  سلطان، امام، حاکم

و   و اقتصادي  با آثار اجتماعی  یا انقضأ ماه  شروع  به  و حکم  حج  حکومتی، انجام  سیاسی  محتواي  آن با  نماز جمعه  مالیات، اقامۀ
و اجرأ   اسالم  نشر معارف  اجتماعی، تضمین  در جامعه، اجرأ عدالت  خصوصی  متولی  بدون  بخشهاي  آن، سرپرستی  وسیع  سیاسی
  سیاسی  مضامین  درك  قدرت  اصوالً  اذهانی  بینند، آیا چنین می  سیاسی  و والیت  حکومت  هبا مسئل  ربط و وووو را بی  اسالم  احکام

و آیا ! داد؟  افرادي  چنین  به  توان را می  و دقیق  ظریف  مباحث  در این  اظهار نظر علمی  حلقۀ  ورود به  حق  و آیا منطقاً! را دارند؟  فقه
 !آشنایند؟  سیاسی  حقوق  مضامین  ینتر با ابتدائی  نویسان مقاله  این

 :تر افزون  و شفافیت اخیر  قرن 4  سیاسی  فقه. 2   
  و فقهأ  شیعیان  علیه  در ایران  سیاسی، نظامی  شود و فشار سنگین می  تشیع، تبدیل  ایران، به  رسمی  مذهب  که  صفویه  از دورة
و   سیاست  شیعه، با مسئلۀ  فقهی  یابد، متون صریحتر می  نسبتاً  اظهار نظرهایی  انشیعه، بتدریج، امک  یابد و فقیه می  تخفیف  ایشان

  گردد و البته می  و رقیق  تقیه، تا حدودي، تسهیل  کنند زیرا شرائط تر و ریزتر و صریحتر برخورد می واضح  حکومت، تا حدودي
. است  تر شده تر و شفاف علنی  نیز، در مواردي  فقهأ شیعه  سیاسی  اواياخیر، فت  در چهار قرن  که  است  این. شود نمی  منتفی  کامالً

  اسالم  و حکومتی  سیاسی  احکام  باشد که  کرده  گمان  عا، یا حتی اد  که  است  توانسته نمی  نیز، فقیهی  دوران  از این  اما هرگز، قبل
  و حکومتها در غیبت  است  یا تعطیل  ، در عصر غیبت، منسوخ... و  و عبادي  و قضائی  و فرهنگی  و سیاسی  امور حقوقی  درباب

اجتماعی،   و عدالت  اسالم  و جهال، در اجرأ احکام  باشند و یا فساق  اسالمی  اجتماعی  احکام  و مجري  نباید تابع» ع«معصومین
 !!...اند واجد شرائط  و فقیهان  بر علمأ عدول  مقدم
 "بودن  اجتهادي"باشد و   شریعت  به  باید آشنا و ملتزم  حکومت  که  است  در تفکر شیعی» دولت  ظریۀن«هر   اصلی  از ارکان  این
شود و  می  تنزل) منین مؤ  عدول(  تقلیدي  آشنائی  به  که  است  تعذر آن  دارد و تنها در صورت  االمکان، ضرورت نیز، حتی  آشنایی  این

  نظارت  چنین  بدون  حکومتی  ندارد و لذا هیچ  مجتهد عادل، امکان  و اشراف  و نظارت  والیت  نبدو  حکومتی  چنین  و ادارة  تشکیل
  این  میزان  و همچنین  نیست  امور حکومتی  در همۀ  مباشرت  مفهوم  به  والیت، لزوماً  البته. باشد نمی  مشروع  و امضأ و تأییدي

و   عقالً» یا هیچ  همه»  و باصطالح، نظریۀ  است  فقیهان  قدرت  و میزان  اجتماعی  یعین  شرائط  و والیت، تابع  و اشراف  نظارت
اجرأ   از احکام  باشد و یا هیچیک  معصوم  و حکومت  اسالم، اجرأ شده  احکام  یا همه«باید   که  نباید گفت. است  نادرست  شرعاً

 ».و جاهالن، باشد  و فاسقان  ظالمان  نشود و حکومت، از آن
  هر مقدار که  فقیهان، به  و اشراف  اجرأ دارد، باید اجرأ شود و والیت  امکان  که  از اسالم  هر میزان  که  است  روشن  و شرعاً  عقالً

و   سیاسی  گوناگون  در شرائط  فقهأ عادل  اظهار نظرهاي  حتی  و گاه  عملی  مواضع  تفاوت  گردد و سر  باشد، باید اعمال  ممکن
  و خواهد بود و باید نیز چنین  بوده» امکان  بیشتر و در حد  دین، هر چه  و احکام  اهداف  تأمین»  اصل  همین  نیز پذیرش  اعیاجتم
 .باشد

 :"سکوالر -  دینی"  نه ،"عرفی -   شرعی". 3   
و   دینی"یا  "و دنیوي  دینی"  ر بهامو  غیر اسالمی  تقسیم  معنی  به  فقهی، ابداً  در لسان "عرفی"و  "شرعی"  امور به  تقسیم

 .نیست "و نامقدس  مقدس"یا  "سکوالر
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ندارد   دخالت  ، هیچ"تشریع"شیعه، در   در فقه  عرف. و سکوالر است  غیر دینی  معنی  به  در اینجا غیر از عرف» عرف«مراد از 
فقیهی، جزء امور   را هیچ "یا امنیت  سیاست". است ثر مؤ  و یا تفسیر آن  احکام  موضوع  و کشف» اجرایی»  تنها در حیطۀ  بلکه

صادر   شرعی» حکم»  بلکه  قلمروها، بارها و بارها فتوي  و لذا فقهأ در این  است  ندانسته) و سکوالر  غیر دینی  معنی  به(  عرفی
 بارها   البته. اند کرده) و عقلی  از نقلی  اعم(  شرعی  ادلۀ  را مستند به  و آن  کرده

  فقهأ ندارد بلکه  به  سیاسی، اختصاصی  و اجرأ وظائف  ایجاد امنیت  به  مربوط  وظائف  برخی  و مباشرت  ي تصد  که  گفتیم   
و   شرعی  تکلیف  تضییع  را ندارد زیرا به  بالمباشرة  ي تصد  حق  غیر کارشناس، شرعاً  در کار باشند، فقیه  اصلح  اگر کارشناسان

  هیچ  مثالً. کند) استصوابی(  و نظارت  را گفته  شرعی  تنها باید حکم  تخصصی، فقیه  انجامد و در موضوعات می  مهعا  مصالح  تفویت
در   شبانه  احی، کشیک جر  ها و انجام کارخانه  بیمارستان، خلبانی، مدیریت  کشی، ادارة  سدسازي، جاده  که  عا نکرده اد  فقیهی

گیرد   فقهأ صورت  دست  است، باید به... و  و بهداشت  آموزش  و تأمین  عمومی  بقصد ایجاد امنیت  که  امور دیگري... خیابانها و 
  ربط، مغالطه بی  عاي دو مد  این  اند میان خواسته  کسانی! امور کجا؟  این  بودن  و غیر دینی  بودن  غیر شرعی  عاي کجا و اد  این  ولی

  والیت«معاصر   نمونۀ  بعنوان  اسالمی  جمهوري  نظام  آنکه  را بدهند، حال  عجیبی  نسبتهاي  ه، چنانفقی  والیت  طرفداران  وبه  کرده
  طبابت»  معنی  به» فقیه  والیت»  اند که کنند و دیده مشاهده  که  است  سال 20را » رض«امام  حضرت  حکومتی  و روش» فقیه
 .است  نبوده "فقیه"  و خلبانیِ  و مهندسی  و جراحی  و افسري  یا نجاري» فقیه
  باشد و ضرورت  آن، اظهار نظر کرده  و احکام  در مورد آن  شریعت  که  است  ، کافی»مقوله»  یک  بودن  و شرعی  بودن  دینی  براي

نیز در   آن  مباشرت  لزوماً  که  است  مواردي  البته. باشد  کرده  آن  و اجرائی  مستقیم  ي مباشر تصد  را نیز لزوماً  فقیهان  ندارد که
  ثانوي، ممکن  عناوین  نیز به  گیرد و مواردي  صورت  ایشان  مستقیم  یا اذن  ي تصد  به  االمکان و باید حتی  است  فقیهان  تخصص

 .بیابند  وضعی  چنین  است
 :فاسد  افسد به  و دفع  اهداف  بندي درجه. 4   

را   آن  شود و تفصیل  داده  اجمالی  ، توضیحی"شوکت  ذي  مسلمان  سلطان"یا  "مجریه  قوة" ،"دولت"  در باب  است  در اینجا الزم
 :گذاریم بعد وا می  به

و   عدالت  و تأمین  و حدود االهی  تر احکام بیشتر، کاملتر و دقیق  گفتیم، اجرأ هر چه  است، چنانچه  فقهأ بوده  اصیل  هدف  آنچه
اجزأ   جزء در همۀ  جزء به  دخالت  است، نه  اخالقی  و ارزشهاي  اسالم  تر معارف وسیع  و نشر هر چه  و جمعی  فردي  شرعی  حقوق

 .ها ها و مشورت ها و حرفه سایر تخصص  و تعطیل  فن  اهل  بجاي  و معاشی  امور تخصصی  ي و تصد  امور اجرائی
و در عصر غیبت،   است» ع«و علی» ص«پیامبر  چون  ر معصومینو حضو  مقدس، حاکمیت  اهداف  این  تأمین  براي  حالت  بهترین
  آل، آن ایده  تر از شرائط پایین. باشد می  جایگزین  است، بهترین  حکومت  واجد شرائط  مدیر مدبر که  عادل  فقیه  و والیت  اشراف
بیشتر،   غیر فقیه، هر چه  د دستکم، حاکمانباشن می» الید  مقبوض«و فقیهان،   نیست  عادل  فقیه» ید«اگر در   حکومت  که  است
و اهم،   مهم  مصالح  میان  غالباً  که  عادي  در شرائط  اصیل، نزدیکتر باشند همچنین  هدف  باشند تا به  مجتهدین  و تابع  و عالم  عادل
نظر داشتند،   مد  بینانه را واقع  عینی  شرائط کردند و فاسد می  افسد به  و شرع، دفع  عقل  حکم  فقهأ، به  است  و عینی  اجتماعی  تزاحم

  و رهنمودهاي  و نصائح  اظهارات  به  گوش  اجماالً  که  آنکه   نیز بشرط "مشروطه  جمهوري"یا  "مسلمان  سلطان"  لذا با حکومت
و ضرورت،   اسالمی  جامعه  مصلحت  دهند، از باب  عادل  فقیهان -یا زیاد   کم -  گاهگاهی  نظارت  به  تن  و تا حدودي  فقهأ سپرده

  پادشاهی  و یا نظام  دانسته  سالطین  آن  را حق  حکومت  که  است  نبوده  معنی  بدان   این  اند ولی نیز کرده  هائی و همراهی  همکاري
 !اند شده  و یا درباري  کرده می  ، تلقی»مشروعیت«قید و شرط، واجد  را بی  جمهوري  یا هر نوع

 :امر فقیه  تحت  مجریه  یا قوة "شوکت  ذي  سلطان" .5   
  و مصطلح  حقوقی  مفهوم  به  و لزوماً  است  بکار رفته» حاکمیت«یا » حاکم»  مفهوم  فقهأ، به  در لسان» سلطان»  کلمه  همچنین

  صاحب»  مفهوم  ، به"سلطان"هی، فق  دیگر، در متون  عبارت  اند به ، نظر نداشته"پادشاهی  و نظام  شاه"  یعنی  آن  غیر فقهی
  و حاکم، همان  سلطان  خارجی، عمالً  در مصداق  البته. »مصطلح  سلطنت»  لزوماً  نه  است  و حاکمان  سیاسی  ، دولت، نظام»سلطه

 .است  دیگري  مطلب  اند و این بوده  و پادشاهان  سالطین
شیعه، با   آل ایده  تعذر وضع  در صورت  که  است  آن  گفته، مرادش  ، سخن"مسلمان  شوکت  ذي  سلطان"اگر فقیهی، از   پس

  براي  توان اند، می داشته  رفتار یا ظاهر مسلمانانه  در مواردي  هم  و اجماالً  کرده  مسلمانی  عاي اد  که» قدرت  صاحب  حاکمیتهاي«
فقیه،   آن  آنکه  نگردند، نه  تضییع  مصالح، بکلی  د تا همۀکر  مماشات  احکام، تا حدودي  و اجرأ برخی  از عدالت  حداقلی  تأمین

 !!است  دانسته می  مقدم  هم» فقیه  والیت«را بر   و آن  بوده) سیاسی  علوم  در اصطالح(  و سلطنتی  پادشاهی  طرفدار نظام



 
73 

حدود   و رعایت  حقوق  و احقاق  اجرأ احکام  يسو  توان، به می  حاکمیتها را، تا آنجا که  که  است  بوده  فقهأ عادل، آن  همۀ  آرمان
 .باشند  نیز ندانسته  و ذیحق  را مشروع  آنان  کرد گرچه  و ترغیب  االهی، هدایت

 :فقیه  حاکمیت  حق  به  تصریح. 6   
  بویژه(موارد   اند و در این در برابر فقهأ داشته  بیشتري  تمکین -  هر دلیل  به -   اند که بوده  و سالطینی  در موارد معدودي، حاکمان

خود، در   مجریۀ  قوة  را چون  اند و آنان خود واداشته  شرعی   وظائف  را به  حاکمان  فقیهان، آن  ، برخی)صفویه  از دورة  در بخشی
و   مجریه  قوة  از نقش  خشیمسلمان، ب  شوکت  ذي  حاکم  یعنی. اند گمارده  مردم  به  و خدمت  عدالت  اند، بکار اجرأ واقع، تا توانسته

خود و   سیاسی  حاکمیت  حق  به  صفوي، فقهأ، بتدریج  در دوران  که  ي بحد.است  کرده را ایفأ می "فقیه  ولی"  اجرائی  بازوي
  و نماز جمعه  خراج  در باب  فقهی  هاي رساله  مستقالً  کردند و حتی  از فقهأ، تصریح  صفوي  حاکمان  واستیذان  اجازه  کسب  ضرورت

  چون  بزرگی  فقیه  نوشتند و حتی  و امور عامه  و اجرأ حدود و قضاوت  حکومتی  شرعی  فقهأ و مالیات  والیت  هاي و جهاد و حوزه
  گوید و مالکهاي می  او سخن  دولتی  و اختیارات  و حاکمیت  فقیه  سیاسی  و بصراحت، از والیت  علناً) 940(  کرکی  محقق  مرحوم
و   ترس  کند و بدن می  و فراتر از آن، طرح  قضاوت  خود، آشکارا در حوزة  فقهی  را در رسالۀ "حنظله  عمربن  مقبولۀ"  حدیث

امور،   در عصر غیبت، در همۀ  فتوي  و مجتهد اهل  عادل  فقیه  دارند که "اجماع"فقهأ شیعه،   همۀ  کند که می  مماشات، اعالم
  وسیع  اختیارات  به  و سپس  است  از فقیه، واجب  حکومتی  سیاسی  و اطاعت  است» ص«پیامبر  لبیتو اه» ع«عصر ولی  نائب

  از ناحیه  روائی  توصیفات  فقهأ را مستند به  کند و والیت می  ، اشاره...و  و قضائی  و سیاسی  مالی  تصرفات  درباب  فقیهان  حکومتی
  و نه(بسیار فراگیر   را هم  آن  آورد و حوزة می  و والیت  نیابت  بر این  شرعی  و ادلۀ  کرده  آنان  االهی  و جعل  و نصب» ع«معصوم
 .دارد می  اعالم) و در امور محدود  جزئی
بود » ع«زمان  امام  در عصر غیبت  اسالمی  حکومت  تشکیل  فقهأ و ضرورت  حاکمیت  حق  رسمی  شک، اعالم اظهاراتی، بی  چنین
  عتبات  حاکمیت، به  به  و در اعتراض  پیدا کرده  صفوي، اصطکاك  با شاه  کرکی  محقق  مرحوم  چون  نیز کسی  علت  همین  و به

 .برد می  ال را زیر سؤ  شاه  کند و مشروعیت می  عالیات، هجرت
  برخی  اند و حتی خوانده می "اصلی  حاکمان"اظهار نظر صریح، خود را   و امکان» ید  بسط»  محض  فقهأ، به  که  است  روشن  پس

. کنند  اجازه  خود، از فقهأ، کسب  هاي و صلح  ها و جنگ و نصب  و عزل  حکومت  براي  اند که را مجبور کرده  صفوي  از شاهان
از ... (و  قمی  الغطأ و میرزاي  جعفر کاشف  ها تا شیخ اردبیلی  از محقق  بلکه  نداشت  کرکی  محقق  به  مواضعی، اختصاص  چنین
  و اقلیت  عزلت  نیز در دوران  قبالً. اند را گرفته  موضع  یا بیش، فقهأ بزرگ، همین  کم  ، با غلظت)تا قاجار و پهلوي  صفویه  دوران

  وسیط  مفید و شیخ  از شیخ. است  شده  راستا ارائه  فقهی، در همین  داشته، نظریات  امکان  که  هرگاه  کبري  شیعه، از ابتدأ غیبت
  فقهأ الزم  را براي  و حکومتی  و قضائی  سیاسی  والیات  ، انواع»حکومت«با   مرتبط  و بیش  کم  عناوین  خود در ذیل  با اظهارات  که

  وضعی  شریف، به  و مردمان  فقهأ صالح  ایران، در اثر مقاومتها و مجاهدات  سیاسی  عاقبت، شرایط  اخیر که  اند تا دوران دانسته
  نظریه  علناً  که» فقیه  والیت»  بنام  نظیر، رساالتی کم  هجري، با صراحت 13  در قرن  مالاحمد نراقی  چون  بزرگانی  ید کهرس

خواندند و   فقیه  با والیت  تقیه، مرتبط را بی  مردم  امور دنیوي  کرد، نوشتند و انتظام می  بیان  بیشتري  را با شفافیت  شیعه  سیاسی
  نیز در جزئیات) شاگرد نراقی(  انصاري  شیخ  چون  فقیهی  دانستند و اگر احیاناً  عادل، واجب  فقیه  حکومتها را براي  ئفوظا  همۀ

  فقیه  والیت  اصل  و نفی  در عصر غیبت  اجرأ احکام  ضرورت  و نفی  مدعی  اصل  کرده، هرگز نفی  استاد خود، بحث  ادلۀ  برخی
 ).داد  خواهیم  توضیح  چنانکه.(کند می  گسترده، تصریح  والیت  این  به "خمس"   بحث  چون  در ابوابی خود  بلکه  است  نبوده

 !؟)مصداقی -  سیاسی(  یا صغروي) تئوریک(  کبروي  اختالف. 7   
از   برخاسته  و منحصراً  وماً، لز)حکومت  چون(  مسئله  یک  درباب  و تعبیر آنان  موضعگیري  فقهأ و نیز نحوة  یا نگرفتن  گرفتن  موضع

خود،   جامعۀ  سیاسی  اوضاع  و تحلیل  ضرورتها، موضوعات  فقهأ، در تشخیص  برخی. است  نبوده  آنان  علمی  و نظریات  فقهی  ادله
و   شجاعت  میزان  کشور یا حتی  و واقعیات  سیاسی  مسائل  به  احاطه  میزان  چون  و شخصی  عارضی  تأثیر محدودیتهاي  تحت
  درست  درك  از فقدان  صحنه، ناشی  حضور در وسط  و عدم  سیاسی  از مسائل  دوري  بسا که  خود بودند و چه  شخصی  تقواي

بر   و فعلی  منجز  تکلیف  احساس  عدم  نیز در موارد بسیاري... و  مساعد اجتماعی  شرائط  و یا فقدان  کافی  شجاعت  یا عدم  سیاسی
 .است  نداشته  و نظري  فقهی  نظرها، ریشۀ اختالف  و کلیۀ .بود  خویش

  وظائف»  عنوان  تحت  و مبسوطی  مستقل  ، کتاب...و  اجتماعی -  سیاسی  متعدد  بدالئل  چون  که  است  دیگر، آن  سادة  دلیل
  آثار فقهی، بحث  و حاکمیت، در همۀ  حاکم  و شرائط  و حدود و وظائف  اختیارات  استقصأ کلیه  ، در مقام»در عصر غیبت  حکومت

  کتاب  مزبور و تدریس  و بحث  درس  براي  آموزشی  و مقتضی  یا تألیف، ضرورت  تدریس  در ضمن  فقیهان  شد، اغلب نمی
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  در ذیل  ند مثالًنمود  فقیه، بحث  ابعاد والیت  و نپرداختند و اگر از برخی  نشده  مهم، متعرض  مباحث  بسیاري  و به  نیافته "والیت"
خود در   فقهی  نظریات  همۀ  بیان  کردند و درمقام  فقیه، چنین  دیگر از اختیارات  یا برخی» نماز جمعه«یا » خمس«یا » بیع»  کتاب
و   حواشی  نفقهی، بعنوا  هاي رساله  معموالً  اند و بعدها هم نبوده  سیاسی  حکومت  یا مسئله» فقیه  والیت»  به  مربوط  ابواب  کلیه

و اما در یکصد . بود  و عناوین  سیره  از همان  تبعیت  شود و ناچار به می  پیشین، نوشته  فقهی  مهم  بر رساالت  یا شروحی  تعلیقات
 .شد  جدیدي  و وارد مرحلۀ  یافت  فقهأ نیز تغییراتی  بحث  گشت، نحوة  اساسی  کشور، دچار تحوالت  سیاسی  شرائط  اخیر که  سال

» مشروطیت  قیام»  بود و شاید بتوان  و جهانی  خارجی  حوادث  بازتاب  و برخی  داخلی  برخی  افتاد که  مهم  اخیر، چند اتفاق  در سدة
 :دانست  دوران  این  عطف  را نقطه

 :معاصر  فقیهان  پردازي و نظریه "مشروطه"  دینی  قیام. 8   
  را در جنبش  مردم  درگیر شدند و رهبري  مستقیماً  و عراق، با فساد و استبداد شاهی  ندر ایرا  شیعه  دوره، فقهأ بزرگ  در این

  و تعدیل  آنان، ابتدا اصالح  هدف. کردند  نشینی عقب  را مجبور به  سلطنت  گرفتند و دستگاه  و اسالمی، برذمه  عدالتخواهی
. نیز بود  المللی بین  تحول  با یک  دوره، مقارن  اما این. بود  مستبد  شاه  پذیري، حذف از اصالح  شاه  امتناع  و در صورت  حکومت

  اقتصادي  علل  بود که  آغاز شده  پیشین  هاي سلطنت  تضعیف  بود و در اروپا و آمریکا، موج  گذشته  فرانسه  از انقالب  حدود دو دهه
. داشت  دیگري  علل... و  مسیحیت  درون  مذهبی  رفرمهاي  چون  و دینی  فرهنگی  داري، و علل و سرمایه  ظهور بورژوازي  چون

  نوعی  آن  از جملۀ  که  داشت  ساختار حکومتی  از حیث  بویژه  جدیدي  و مقتضیات  داري، پدید آمده و سرمایه  ناسیونالیزم، لیبرالیزم
 .یافت  قتحق  در چند کشور اروپایی  شاهان  بر قدرت  نظارت  ها و اعمال در سلطنت  تحول

  شدة  تضعیف  جهان"  و بویژه  التین  استعمارگر در آسیا، آفریقا و آمریکاي  اصلی  و فرانسه، قدرتهاي  از سوئی، انگلیس، روس
  دیگر نیز صادر بلکه  تسخیر کشورهاي  خود را براي  و سیاسی  فرهنگی  نظامی، پیام  با لشکرکشی  بودند و همزمان "اسالم

  بود، از همین  شده» جمهوریت«وارد   که  کرد و فرانسه می  را تجربه» مشروطه  سلطنت»  که  انگلستان  و بویژه کردند می  تحمیل
  اسالمی  طلبانۀ  عدالت  قیام. بردند نیز می  سیاسی  اقتصادي، بهرة  و سپس  و نفوذ فرهنگی  یا استثمار سایر ملل  اشغال  شعارها براي

ها و اختالسها  رشوه  و نفی  امور در بستر تفکر دینی  و درصدد اصالح  استبداد داشت  و ضد  ستم  ضد  ماهیتیعلمأ،   رهبري  به  مردم
  متعرض  که  و روس  انگلیس  بویژه  جهان  استعماري  کشور در برابر قدرتهاي  استقالل  ها و نیز تضمین ها و ظلم و مرج  و هرج
غربی،   طلبی خود را با استبداد و نیز مشروطه  فقهأ، تکلیف  اسالمی  پردازي با نظریه  بایست می  حال  شدند، بود و در عین می  ایران

 .کرد می  روشن
 :اصولگرا  و خط  انحراف  خط. 9   

  انحرافی  شعارهاي  به  بدل  صریحاً  بتدریج  و دوپهلو که  مشتبه  شعارهاي  شد، ناگهان  گرم  شورش  بپا شد و آتش  انقالب  اما وقتی
علمأ با   شد معذلک  آن  انگلیسی  از نوع» مشروطه  سلطنت»  به  تبدیل» اسالمی  عدالت»  مطالبۀ  بحث  و عاقبت  گشت، درگرفت

  که  اسالمی  و با مبانی  نموده  بر صحت  و دوپهلو را حمل  شعار مجمل  و این  نکرده  و بدبینانه  ، برخورد دفعی»مشروطیت»  اصل
از   غرب  به  وابسته  مراد جریان  شد که  روشن  بتدریج  و سازگار یافتند ولی  جمع  و فساد و استبداد است، قابل  ظلم  عدرصدد رف

  شهید، این  نوري... ا فضل  شیخ  فقهأ چون  برخی. بود  و علمأ دین  غیر از مراد مردم  ، چیزي"مساوات"و  "آزادي"و  "مشروطیت"
  دفع  تر علمأ و مراجع، از باب عظیم  بخش  وابسته، جدا شدند ولی  چیان مشروطه  و از صف  کرده  ریعتر کشفرا س  انحراف  هاي رگه

مشروطیت، آزادي،   کردند مفهوم  یافتند و سعی می  مستبد  شاه  فردي  بهتر از حاکمیت -بشود   هرچه -را  فاسد، اوضاع  افسد به
  معنائی  کنند و در حوزة  و اصالح "باز تفسیر"و فقهی،   اسالمی  مفاهیم  ا در ذیلر» جمهوریت«و بعدها   مساوات، دمکراسی

 .را از آنها بزدایند  الحادي  اسالمی، مبانی
و استبداد   سلطنت  که  شد و وقتی  تقویت  طلبان مشروطه  میان  رفته  انگلیس، رفته  بویژه  استعمارگران  انحراف، با حمایت  اما جریان

  شیخ  آخر ربودند و با اعدام  کار را در لحظات  زمام  آمد، ناگهان در می  بود و از پاي  شده  تضعیف  علمأ و مردم، کامالً  بدست
استبداد   به  شاه  و محمدعلی  و روس  انگلیس  را با توافق  خواه، استبداد قبلی  سایر علمأ مشروطه  کردن  و منزوي... ا فضل
  وابسته  روشنفکران  که  دریافت  ، بسرعت...ا فضل  شیخ  چون  فقیهی. کردند  تبدیل  استعمارچیان  مستقیم  رةسیط  دارتر و تحت ریشه

  حقوق"و  "مشروطیت"و  "حریت"و  "مساوات"  چون  و استعمارگران، از کلماتی  قاجار بودند و انگلیس  از درباریان  اغلب  که
  اجرأ احکام  و نه  ایران  و پیشرفت  و استقالل  آزادي  تأمین  ، نه"آرأ عمومی"و  "قانون"و  "وکالت"و  "قوا  تفکیک"، "بشر

  خارجی  منافع  نفع  کشور به  سیاسی  قدرت  از دربار و بازسازي  گرفتن  شاه، باج  از محدود کردن  هدف، حتی  بلکه  است  اسالمی
و دربار قاجار،   طرفدار مشروطه، در کنار روسها، با شاه  انگلستان  د زیرا همانبو  درست  پیشبینی  این  داد که  نیز نشان  و زمان  است
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  کردند و شیخ  تکه  و جنوب، تکه  را از شمال  و آن  خود تقسیم  را میان  ایران  کنار آمد و اشغالگران  با آنان  کردند و شاه  معامله
  را نیز بطرز مرموزي  طرفدار مشروطه  بزرگ  دند و آخوند خراسانی، مرجعسر داد، بردار کر» مشروعه  مشروطه»  نداي  را که  نوري

ضد استبدادي، در دربار حضور داشتند یا   شعارهاي  خواه، علیرغم مشروطه  از روشنفکرنمایان  رساندند و بسیاري  قتل  به  احتماالً
  انگلستان  بویژه -  نفوذ استعمارگران  جا پاي  تأمین  و بویژه  يپهلو  قاجار و سپس  سلطنت  هاي پایه  تحکیم  حضور یافتند و به  بعداً

 .پرداختند -
 :دو پهلو  از شعارهاي  اسالمی  تأویل. 10   

  و دفعی  و تعابیر دو پهلو برخورد سلبی  الفاظ  شیعه، اما کوشیدند با این  از فقهأ و مراجع  عظیمی  و بیص، بخش   حیص  در این
  در اصالح  استوار کنند و سعی  اسالمی  ها بر مبانی حوزه  را در این  اسالم  با احکام  جمع  و قابل  مثبت  مکان، نکاتاال  نکنند و حتی

و   قوا، وکالت  بشر، قانون، تفکیک  از مشروطیت، آزادي، برابري، حقوق  نمودند و تعابیري  آن  و لیبرالی  موارد غیر اسالمی  یا نفی
 .بود  آن والحادي  غیرازتعبیرلیبرالی کردندکه آرأ عمومی

بسیار   فقهی  پردازي نظریه  به  باب  در این  نائینی  عالمه  نمونه، مرحوم  بودند و بعنوان  و علمأ تهران  نجف  آنان، مراجع  از جملۀ
تر  مفسده  کم» استبدادي  سلطنت«از   نسبتاً  که  پذیریم جهت، می  را از آن» مشروطه  سلطنت»  کرد که  و تصریح  پرداخت  دقیقی

  و سپس» ع«معصوم  است، حاکمیت  آل و ایده  مشروع  اصالتاً  آنچه  دارد واال  کمتري  اسالم، فاصله  نهائی  آلهاي و لذا با ایده  بوده
  از باب  کند ولی می  اصلی، دفاع  آرمان  ، بعنوان»فقیه  والیت«از   و صریحاً  است  واجد شرائط  فقهأ عادل  او یعنی  و وکیالن  نائبان

علمأ و محدود   نظارت  تحت  مشروط  سلطنت  به  فاسد، تن  افسد به  دفع  و تقیه، و از باب  و ضرورت  زمانه  شرائط  اقتضائات  رعایت
  هر حال، هم  بود زیرا به  طشرائ  در آن  ممکن  تنها راه  دهند و این ، می)علمأ باشد  نظارت  تحت  آنهم  که(شورا   مجلس  قانون  به

  بگیرند و این» فقهأ  اذن«خود را از   فقهأ بدهند و مشروعیت  نظارت  به  بودند تن  مجلس، حاضر شده  و هم  و شاه  سلطنت
  ربیغ  از مشروطۀ  از استبداد و نه  بودند و هیچیک، نه» مشروعه  مشروطۀ«علمأ، طرفدار   بنابراین، همۀ. بود  بزرگی  پیشرفت

فقهأ   نظر و والیت  تحت  اسالمی  و سایر علمأ و مراجع، همه، طرفدار حکومت  و نائینی... ا  فضل  نکردند و شیخ  والئیک، حمایت
دیدند،  می "فاسد  افسد به  دفع"  و همه، خود را مجبور به  است  آل، کوتاه ایده  این  از تحقق  دانستند دستشان می  بودند و همه  عادل
  و روسها را افسد بداند و دیگري، جریانات» شاه  محمدعلی«سیاسی، یکی،   و تصمیم  موضوع  در تشخیص  بود که  ممکن  هگرچ

 .را  با شعار آزادیخواهی  انگلیس  به  وابسته  غربگراي
و  "آزادیخواهی"از   اسالمی  زدند و وجه  دست  وارداتی  مفاهیم» کردن  اسالمی»  گفتیم، به  نائینی، چنانچه  فقهأ، چون  اغلب

دادند  می  نوري، توجه  شیخ  از فقهأ چون  کردند و بخشی  مقوالت، دفاع  و از این  را تبیین "خواهی  مساوات"و  "طلبی مشروطه"
  تن  گوئی تشابهم  شوند و نباید از ابتدأ، به نمی  ترجمه، بومی  دارند و با صرف  غربی  درکشورهاي  خاصی  الفاظ، بار فلسفی  این  که

  خاص  مبانی  به  برخاسته، مسبوق... و مصر و  عثمانی  هند و ترکیه  و سپس  و روسیه  در انگلیس  که  خواهی  مشروطه  و موج  دهیم
ترجمه،   موج  باشد و باید با این می  و شرق  اسالم  در جهان  غرب  هاي امپراتوري  و سیاست  عملی  خاص  و نیز اهداف  نظري

  حقوق«و » االهی  وظائف»  میان  منافاتی  و سایر فقهأ بزرگ، هیچ  و نوري  از نائینی  هیچیک  و البته. برخورد کرد  محتاطانه
و   دینی  بحث  از هزار سال  بیش  به  بود و هر دو مسبوق  کرده  و تعیین  مقدس، بیان  را نیز شارع  حقوق  دیدند زیرا این نمی» مردم
 .بود  فقهی

» رود، بشمار می  مردمی  و حق  االهی  وظیفۀ  سازگاري  براي!! شیعه  در فقه  تالش  نائینی، اولین  کوشش»  اند که عی مد  که  کسانی
در بستر   و نه(  غرب  ي را از منظر ماد» و تکلیف  حق»  اند و مفهوم یا نفهمیده  را نخوانده  مشروطیت  درباب  نائینی  فقهی  رسالۀ

  بروجردي، بر امتزاج... ا شیعه، آیت  بار در فقه  اولین  براي«: اند که عا کرده اد  همینان  اند، چنانچه ، باور کرده)شیعه  الهیتفکر ا
 »!!کرد  اعالم  فقیهان  را جزء وظائف  اسالمی  در جامعه  فشرد و تدبیر امور اجتماعی  پاي  و سیاست  دیانت
علمأ و فقهأ و   و نظرات  شیعه  فقه  و مضامین  اسالم  با تاریخ  نویسان  مقاله  برخی  اطالع  ، میزاناقوالی  چنین  رود نقل می  گمان

 !!باشد  کرده  محترم، روشن  العرب، را بر خوانندگان و جزیرة  و لبنان  و عراق  ها در ایران قرن  اتفاقات
  از احکام  مهم  بخشی»  اینکه  ، یعنی»رض»  امام  سیاسی  نظریۀ  رکن  یک  هبیفزایند ک  ادعا را هم  این  نویسان  مقاله  آن  که  بویژه
  آقاي  خاص  نظریۀ  که  است» و سیاست  دیانت  امتزاج  نظریۀ«از   ، برگرفته»کرد  پیاده  توان حکومت، نمی  تشکیل  را بدون  اسالم

 !!!ستا  شده  گذاري پایه  ایشان  بار توسط  و اولین  بوده  بروجردي
 :فقهأ  اجماعی  ، هدف"حکومت"  کردن  اسالمی. 11   
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  در صحنه» رض»  امام  حضرت  از نوع  یا غیر موجه، حضوري  موجه  گوناگون  علل  ضد شاه، به  در انقالب  آنانکه  فقیهی، حتی  هیچ
و   با ظالم  علنی  و مخالفت  است  شارع  طلوب، م"حکومت  کردن  اسالمی"  نبودند که  نیافتند، منکر آن -   و وسعت  شدت  و با آن -

  و در تحلیل  امکان  یا عدم  بود، در امکان  اگر چند وچونی. است  و مردم، واجب  بر فقیهان  امکان  عدل، در صورت  حکومت  اقامۀ
واجد   بطرز استثنایی  امام  که  شخصی  خصوصیات  برخی  بود و نیز به  خارجی  بر مصادیق  شرعی  عناوین  و تطبیق  سیاسی  شرائط

  شاه  و رژیم  غیر سیاسی  کامالً  را دینی  فقهأ، اسالم  برخی  آنکه  شد نه می  در کشور پدید آمد، مربوط  که  اي ویژه  آنها بود و شرائط
 .باشند  دانسته  را مشروع

  دیگر، اختالف  بر مصالح  مصالحی  و تقدم  در عصر غیبت  اسالمی  حکومت  و اختیارات  فقیه  مطلقه  والیت  چون  در مواردي  البته
در   بحث  تنقیح  و عدم  سابقگی از کم  ناشی  از آن  و بخشی  است -  اي ریشه  و نه -  فرعی  اختالفاتی  که  و هست  بوده  نظرهایی

و (  صغروي  اختالفات، اغلب  باشد اما این می  میاسال  حکومت  از ابعاد اجرائی  برخی  بودن  از مستحدث  خود ناشی  که  ها است حوزه
در مورد   و فقهی  فرعی  هاي پردازي در نظریه  بیشتري  گذشت، تقریب  زمان  هرچه  که  بویژه  است  بوده) و اصولی  کبروي  نه

  احکام  و برخی  حکومتی  هاي الیاتم  وضع  آقایان  برخی  مثالً. در عصر غیبت، پدید آمد  اسالمی  حاکم  و اختیارات  حکومت  قلمروي
  فقیه  والیت  در ذیل  حکومتی  هاي تصمیم  این  مشروعیت  دانستند و بعدها خود به می  شرعی  مشکل  را داراي  حکومتی

  گز نباید نتیجهشد، هر  دیگر، رهبري  فقهاي  و نه» رض«امام  توسط  اسالمی  انقالب  بنابراین، از اینکه. کردند  الشرائط، اذعان جامع
و   دانسته  و حکومت  را جدا از سیاست  فقهأ، دین  بود و بقیه  از دین  اي ویژه  فردي  تلقی  داراي  استثنائاً» رض«امام  که  گرفت

  آورده  میان  به  خود سخن  فقهی  در بحث  اسالمی  از حکومت  که  است  شیعه  فقیه  امام، اولین«نبودند و   قائل  فقیهان  براي  والیتی
با   که  است  بوده  در تاریخ  فقیه  نخستین  ایشان  یا مثالً» !!است  فشرده  اسالم، پاي  حکومتی  احکام  اقامۀ  و بر وجوب!! است

 !!است  نداشته  و اسالم  در فقه  اي و سابقه  ریشه  تلقی، هیچ  و این  برخورد کرده» نهاد»  بعنوان» دولت«
و   و اخالص  ادأ تکلیف  براي  کافی  و عزم  زمانه  اوضاع  صحیح  و درك  اسالم  جامع  از جمله، همانا در درك امام،  هاي عظمت

  ها و نیز توفیقات و جامعیت  و عملی  نظیر نظري کم  بود و فضیلتهاي  شیعی  و مرجع  بزرگ  فقیه  برتر آن  و شعور سیاسی  شجاعت
  بشر، به  ایفأ نمود و در تقدیر تاریخی  جهان  دینی -  سیاسی  تاریخ  بلکه  و اسالم  شیعه  در تاریخ  استثنائی  او نقش  االهی عالی

  محکم  هاي و از ریشه  است  بوده  ایشان  شخصی  امام، ابداع  دیدگاههاي  برد، اما هرگز نباید تصور نمود که  خدا دست  خواست
کنند تا  می  صوري  مرداالهی، اعتراف  آن  هاي و شایستگی  امام  نبوغ  به  اي عده. است  برخوردار نبوده  و فقهی  و شیعی  اسالمی

  و نظام  انقالب  قلمداد نمایند و حساب  ایشان  تولید ذهن  را صرفاً» فقیه  والیت«و تز   امام  هاي و ایده  ونظام  انقالب  نظري  مبناي
و   داده  جلوه!! غیر اسالمی  ایران، و حتی  و اجتماعی  تاریخی  اي را حادثه  و بتدریج، آن  هجدا کرد  شیعی  و فقه  اسالم  او را از حساب

 .کنند  را تخریب  اسالم  او و بلکه  کنند تا نهضت می  امام، احترام  شخص  به  یعنی. کنند  را تحریف  آن
  شیعی  و عرفان  فقه  اصیل  و منابع  خود را از اسالم  هاي ظمتع  اما امام، همۀ  است  خمینی  امام  مدیون  همیشه  ایران، براي  ملت
کرد و   و اجتهادي، مبتنی  جواهري  سنتی  فقه  خود را بر همان  و انقالب  نگفت  اي شیعه، کلمه  فقهی  سنت  و بر خالف  گرفت  وام

آنها در   و بکارگیري  فقیه  والیت  در ذیل.... و  مجلس جمهوریت، انتخابات،  چون  عقالئی  روشهاي  امام، اصالح  اجتهاد بزرگ  البته
  فقهأ بزرگ  برخی  توسط  از آن  و پیش  از صدر مشروطه  که  کاري. بود  االهی  شریعت  اهداف  و تأمین  اسالم  اجرأ احکام  جهت

  را به  خود و انقالب  نظري  مبانی  آنکه  فرمود بی  اعمال  خاصی  و صالبت  و با دقت  را در اوج  عزیز، آن  بود و امام  شیعه، آغاز شده
 .بفرماید  مماشاتی  تفکر دینی، اندك  بیاالید و در خلوص  و غربی  ي ماد  مفاهیم
و حضور   مردم  فعال  بر مشارکت  نحوي  به  که  و عقالئی  اجرائی  هاي روش  حتی  بلکه  مردم  و فقهی  شرعی  حقوق  تنها به  امام، نه

فراخور   را با اصالحاتی...) و  و جمهوریت  انتخابات، پارلمان  همچون(روشها   فرمود و آن  افزود، اعتنأ و اقبال می  در صحنه  انآن
در   اسالمی  اجرأ محتویات  براي» شکلی»  را همچون  و جمهوریت  نموده  دینی، بازسازي  و احکام  اهداف  و در راستاي  اسالم  شرع

 .نمود  ستخدامعصر حاضر، ا
و  "گرائی اسالم"  جمع  را در راستاي  فقهی -  سیاسی  شیعه، نظامهاي  فقهاي  بود که» رض»  امام  اجتهاد صائب  تأثیر همین  تحت

و » رض»  از امام  ملهم  همه  و پیشنهاد کردند که  احی شرعی، طر  محکمات  در چارچوب  آرأ مردم  به  و احترام "گرایی  مردم"
» مردم  منتخب  اسالمی  دولت«یا » مرجعیت  و رهبري  نظارت  تحت  مردم  شرعی  خالفت«از   بحث. بود  ایشان  اسالمی  وريجمه

  و نقش  جمهوریت»  تبیین  و براي  اسالمی  جمهوري  و تشکیل  امام  نهضت  در راستاي  ، همگی...و» مردم  منتخب  فقیه  والیت«یا 
 .است  شده  مطرح...   از انقالب  پس  فقهأ  در سالهاي  اشراف  و تحت  اسالم  کاماح  در ذیل» آرأ عمومی
 :سوم  فصل   
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 :"ایجابی  نظریۀ"  ، محصول"سلبی  نظریۀ". 1   
  تاریخ، مستند به  در طول... و  یا الئیک  پادشاهی  رژیمهاي  در انکار مشروعیت  فقهأ شیعه  سلبی  هاي از موضعگیري  بسیاري

و سلبی،   ایجابی  نظریۀ  بود و اساساً  عادل  جائر و دولت  دولتهاي  در باب  شیعی  دقیق  و مرزبندي  ایشان  مشخص  ایجابی  اضعمو
  فقهاي  و مبارزات  سلبی  موضعگیري  توان نمی  فقهی  نظر و واضح  مورد اتفاق  وجود معیارها ایجابی  اند و بدون سکه  یک  دو روي

  مبادي  شک بی  آنان. نمود  گرفتند، توجیه فقهأ نمی  و اشراف  خود را از والیت  مشروعیت  که  با حکومتهائی  تاریخ  طول را در  شیعه
 .اند داشته  باب  در این  خاص  ایجابی  و مالکهاي  واضح
اند  نبوده  و لذا کم  نبوده  اي در هر دوره "مشروع  حکومت"  یک  اجرائی  جزئیات  دقیق  طراحی  مفهوم  به  ایجابی، لزوماً  موضع  البته

  ، اما شکل»دولت»  در باب  شیعی  ایجابی  نظریۀ  و علیرغم  و فقهی  حکومتی  هاي از ایده  انداز روشنی چشم  علیرغم  که  فقهائی
  و فراهم  حاکمیت  آن، استبعاد امکان  خویش، نیندیشدند و شاید وجه  نظریات  اعمال  نحوة  براي  و دقیقی  جامع  و عملیاتی  سازمانی

  عملیاتی  در جهت  و تالش  جزئیات  نیز ورود در برخی» رض«امام  حضرت  هاي از برجستگی  باشد و یکی  آن  اجرائی  زمینه  نبودن
 .انجامید  بزرگ  توفیقات  به  االهی  فضل  بود و به  حکومتی  فقه  کردن

و   است  طاغوت  ، حکومت»ع«معصوم  از ناحیۀ  غیر مأذون  ، حکومت»ع»  معصوم  غیبت  زماندر   دارند که  فقهأ شیعه، اجماع
و هر   است  شده  اسالم، نسخ  احکام  و نه  است  تعطیل  ، قابل»حکومت»  حال، نه  اما در عین  است  طاغوت، حرام  از حکومت  تبعیت

  را از سر راه  و موانع  را اجرأ نموده) و سیاسی  عبادي  و جمعی  از فردي  اعم(  اسالم  احکام  و از جمله، فقهأ مکلفند که  منی مؤ
و نیز   تکلیف  و احساس  وضعیت  و تحلیل  خارجی  شرایط  سیاسی  در تشخیص  است  بوده  فقهأ بزرگ  میان  اگر اختالفی. بردارند
 .است  افراد بوده  و تشخیصی  شخصی  مسائل

  و کنار گذارده   شده  باید تعطیل  اسالمی  در حکومت  تدبیر امور اجتماعی  عقالئی  هاي شیوه  که  است  گفتهن  فقیهی  هیچ  همچنین
پیشبرد   ثر را باید در راه و مؤ  منتج  و عقلی  تجربی  هاي شیوه  اند کلیه گفته  باشد بلکه!! غیر عقالئی  دینی، حکومت  شود و حکومت

  فقیه  اجتهادي  والیت  امور، درسایه این آورد وهمۀ بعمل  در آن  کرد و در موارد ضروري، اصالحاتی  تخداماسالم، اس  و احکام  اهداف
 .پذیر است  ، صورت)فقیه  مطلقه  والیت(

 :"حاکمیت"در   اجماعی  ، شرط"عدالت"و  "احکام  به  علم". 2   
و   احکام  به  و التزام  و نیز عدالت) تقلیدي  نه  است  اجتهادي  با معرفت  لویتاو  که(  شرع  احکام  به  معرفت  اند که فقهأ گفته  نیز همۀ
و   شارع  یا وصفاً، باید مجاز از طرف  و حاکم، شخصاً  است  حاکمیت  و عقالئی، شرط  عقلی  و شرائط  مدیریت  توان  همچنین
  حاکمیت، به  توان  و داراي  عادل  در حضور مجتهدین  ین، شارعباشد و بنابرا  معصوم  از ناحیۀ  یا خاصی  عام  نیابت  به  منصوب

ها و  مشورت  تعطیل  مستلزم  و نه  است  یا استبداد فردي  صنفی  حکومت  معناي  به  نه  و این  نداده  حاکمیت  دیگران، حق
و   جمعی  ابعاد زندگی  در کلیۀ  فقیهان  ماعیاجت  و مباشرت  مستقیم  ي تصد  معنی  به  و نه  امور و فنون  متخصصین  هاي کارشناسی

 .مردم  معیشتی
از آنها، حاکمیت، فاقد   تخلف  در صورت  قائلند که  دینی  و حکومت  دینی  سیاست  براي  خاصی  و عقلی  شرعی  فقهأ، ضوابط  همۀ

آورد و   میان  به  سخن  و قاطعیت  با دقت  شیعهفقهأ   میان» دولت  ایجابی  نظریۀ«از   توان حساب، می  با این. خواهد شد  مشروعیت
  جامعۀ  شدید فقهأ شیعه، مورد توجه  تقیۀ  و در دوران  از غیبت  پس  نخست  قرن 6  گذشته، حتی  قرون  مذکور، در تمام  ضوابط  همۀ
و   اجرائی  نحوة  به  و راجع  نپرداخته  یحکومت  مسائل  به  راجع  فقهی  بحث  به  فقهأ تفصیالً  همۀ  گرچه  است  و فقهأ بوده  دینی

  در ابواب  اظهار نظر فقهی  به  که  هر فقیهی  که  است، آنست  مالك  اما آنچه. باشند  نکرده  بحث  اسالمی  حاکمیت  ساختاري
اند  شده  ومت، لحاظحک  براي  خاصی  و نحوة  حاکمیت  براي  در شریعت، افراد خاصی  که  است  کرده  پرداخته، تصدیق  حکومت

  و جزئیات  سازمانی  ، شکل»حکومت  شدة  تعیین  نحوة«و مراد از   است  شده  حکومت، تعیین  و اختیارات  وظائف  که  معنی  بدین
 .نیست  در اجرأ حاکمیت  روشی

  حق  دیگري  و شرائط، کس  صافاو  جز افراد واجد این  که  است  شده  حاکمان، الزامی  براي  خاصی  و صالحیتهاي  و نیز اوصاف
  و موروثی  خاص  افراد یا صنفی  بردن  ، نام»افراد خاص  تعیین«مراد از . است  اوصاف  آن  به  حق، مشروط  ندارد و این  حاکمیت

  و اختیارات  وظائف  تعیین  ، همان»نحوه»  غیر اسالمی، مراد از تعیین  و در حکومتهاي  اسالمی  نیست، در حکومت  حاکمیت  کردن
نیز   فقهأ شیعه  از تبیین، همه  حد  و در این  است  حاکمیت  و شرائط  اوصاف  ، تعیین»افراد»  است، و مراد از تعیین  حکومتی  در هرم

 .کنند  حاکمیت  باید اعمال  نحوي  چه  دارند و به  حکومت  افراد، حق  و کدام  است  در حاکمان، الزامی  اوصافی  چه  قائلند که
 :امور حسبیۀ: چهارم  فصل   
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 :"و مدنی  امر عمومی"امور حسبیۀ، . 1   
  و دین  است  اسالم  و مورد اعتنأ و حساسیت "نیست  آنها راضی  ترك  به  شارع  که  اموري"یعنی امورحسبیه گفتیم، حداقل چنانچه
افراد   سرپرستی  چون  ندارد، مواردي  خصوصی  متولی  حیاناًحال، ا  دارد و در عین  قاطع  یا سلبی  ایجابی  آنها احکام  دربارة

، »امور حسبیه»  اما سعۀ. است  بوده... و  یا وقفی  المالک  و مجهول  سرپرست  بی  یا اموال  ایتام، سفهأ و مجانین  چون  سرپرست بی
اجتماعی،   و شرائط  و مکان  تغییر زمان  حسب  هب  باشد و البته می  دولت  قدرت  حکومتها و حوزة  وظائف   کلیۀ  درواقع، شامل

  موضوعاً  امروزه  بود که  پیشین، جزء امور حسبیه  هاي در سده  اموري  چنانچه. شود پیدا می "امور حسبیه"  در مصادیق  التی تحو
  عموم  مهم  نیازهاي  و مبتال به  آنها نیست  كتر  به  راضی  قطعاً  شارع  که  است  وارد شده  حوزه  این  به  و اموري، امروزه  شده  منتفی
 .نیز قرار است  شرعی  خاص  احکام  و موضوع  است  اسالمی  جامعۀ

 :حکومت  و ضرورت  امور حسبیه. 2   
و فقهأ بر سر کار باشد   و غیراسالمی  اگر حکومت، نامشروع  ولی  است  اسالمی  و حکومت  فقیه  والیت  تحت  امور حسبیه، باالصاله

  مدیریت  بر حسن  یا اشراف  ي و تصد  والیت  به  کند و فقهأ موظف می  را بازي» در دولت  دولت»  نوعی  نباشند، نقش  در حاکمیت
  به  سایر مسلمین، موظف  والیت، آنگاه  این  و تعذر اعمال  آنان  یا کوتاهی  فقدان  باشند و در صورت خود می  توان  امور در حد  آن

را   آن  ي و تصد  و تولی  دخالت  منین، حق مؤ  فساق  ایشان، حتی  فقدان  و در صورت "منین مؤ  عدول"ابتدأ   امورند که  آن  کفلت
  ضرورت  بنفع  قاطعی  امور حسبیۀ، دلیل  اتفاقاً  پس. گردند  و ضایع  مانده  نباید بر زمین  وجه  هیچ  امور به  زیرا این  خواهند داشت

 .است  شرعی  حکومت وجود
 :فقیه  والیت  منطقی  شمول. 3   

  با مقولۀ  امور حسبیه، نباشد و بنحوي  مشمول  و نه» قضأ  والیت»  مشمول  فقهأ، نه» افتأ  والیت»  مشمول  نه  که  اي مسئله  تقریباً
 .است  مربوط) فقه  نه(و صنایع،   ونفن  به  که  ابزاري  باشد، وجود ندارد مگر مدیریت  مرتبط  سیاسی  و نظام  حاکمیت
  طاغوتی  با نظام  اسالمی  نظام  خویشند و اختالف  والیان  والیت  تحت  بنحوي  و عمالً  بشري، قهراً  جوامع  دیگر، همۀ  از سوي

در افتأ » فقیه  والیت»  که  تاس  مالحظات  با این! باشند؟  والیان  کدام  والیت  جامعه، تحت  که  است  ، آن)یا لیبرالی  دیکتاتوري(
 .است   فهم  و قابل  منطقی  بسیار وسیع، کامالً  با شمول   فراگیر، قضأ فراگیر و امور حسبیه

 :است "والیت"  و جواز تصرف، همان  اولویت  حق. 4   
  ثمرة  تعبیر، تقریباً  اختالف  ایناست،   کرده» جواز تصرف»  تعبیر به) یا غیر آن  در امور حسبییه( ، »والیت»  اگر فقیهی، بجاي

  یا سلطنت» شخصی  طلق  مالکیت»  مفهوم  واالهی، به  نیز در تفکر شیعی» والیت«ندارد، زیرا   زیادي  خارجی  و نتیجۀ  عملیه
  مولی»  مصلحتو   غبطه  رعایت  به  و منوط  ، مشروط»حق»  و این  است» و حکمرانی  تصرف  حق»  معناي  به  بلکه  نیست  مطلقه
  است -   و مادي  امتیاز شخصی  و نه - » مسئولیت»  ، نوعی»والیت»  این  که  است  و طبیعی  است  شرع  احکام  به  و التزام» علیهم

وجود   و ضرورت  شارع  و مطلوبات  عمومی  و نیازهاي  امور حسبیۀ  و از آنجا که  است  باز خواست  و در دنیا و آخرت، قابل
است،   در جریان  و همواره  نیست» ع»  معصوم  زمان  به  مخصوص  هیچیک... و  حکومت  این  بودن  اسالمی  و وجوب» تحکوم«
  از ناحیۀ  باید همواره، مأذون  گرچه  نیست» ع»  حضور معصوم  قرن 5/2و   صدر اسالم  الذکر، منحصر به فوق  معناي  به» والیت«

 . باشد  ایشان  سیره و  احکام  به  و ملتزم  ایشان
 ...:و  خوئی... ا آیت  عبارات  تحریف. 5   

و   توان نمی) اجمعین  علیهم... ا رحمۀ(  خوئی  و ابوالقاسم  حکیم، سید احمد خوانساري  آخوند خراسانی، سیدمحسن  چون  فقیهانی  به
  این  اند زیرا همۀ داده  را جاهالن  نسبت  این. نیستند  قائلدر امور حسبیه،   حتی  والیتی  فقیه، هیچگونه  براي  داد که  نباید نسبت

بودند و   قائل  فقهأ، صریحاً  در سیاست، اقتصاد و حقوق، براي  آن  شرعی  گسترة  را با همۀ» قضأ  والیت«و » افتأ  والیت»  آقایان
  اند و حتی کرده  واجد شرائط، تثبیت  عادل  فقیهان  رايب  و بنحو یقینی  اول  را نیز، در درجۀ  در امور حسبیه  یا والیت  تصرف  حق

  ندانسته  التصرف  وسیع، ممنوع  هاي حوزه  را در این  است، هرگز فقیه  خوئی  آقاي  مرحوم  چون  از کسی  تعابیر که  محتاطترین
 فقهأ،   سیاسی  حکومت  درباب  است، بلکه
والیات،   این  نفع  به  عقلی  همو در جائی، دلیل  و معذلک  ، نظر داشته...یا  ا مقبولهی  روایت  فالن  داللت  در نحوة  احیاناً   

  دولت  و تشکیل  شده  سیاسی  مبارزات  خویش، وارد حوزة  حیات  خوئی، در زمان... ا  آیت  شخص  مهمتر اینکه  و از آن  نموده  اقامه
مجتهد و   یک  و بعنوان  گرفت  را بر عهده  صدام  علیه  اسالمی  انقالب  ورايش  و رهبري  عراق  نشین شیعه  خود مختار در منطقۀ



 
79 

  و حکومت، مستقیماً  سیاسی  والیت  در مسئله  که) دید  موظف  خود را شرعاً  بلکه(را داد   شرعی  حق  خود این  تقلید، به  مرجع
 .کند  دخالت

جهاد و   اعالم  و حتی  شاه  ها و استبداد محمدعلی ها و انگلیسی با روس  زهو مبار  مشروطیت  در قیام  آخوند خراسانی  مجاهدات
از   که  حکومت  مسئله  ناظر به  و انقالبی  سیاسی  وسیع  و نیز تالشهاي  در تهران  حاکم  تغییر رژیم  براي  جهادي  تمهید هجرت

 .بود  و امارت  و والیت  و حکومت  در امر سیاست  آنان  فقهی  بر نظرات  ید دیگري گرفت، مؤ  صورت  در عراق  حکیم... ا آیت  سوي
را مأال در امور   تفاوت  کند، این می  را طرح» تصرف  حق«و » والیت«تعبیر   میان  در امور حسبیه، تفاوت  که  خوئی  آقاي  مرحوم
، نیز "والیت"بنابر   حتی  دانیم می  برد که می  قیه، نامف  از موت  پس  فقیه  و وکالي  کارگزاران  انعزال  یا عدم  انعزال  چون  جزئی
  نداشته  پیشین، مشروعیت  امضأ او، کارگزاران  بدون  کند و عمالً  والیت  باید اعمال  که  است  پسین  پیشین، فقیه  فقیه  از مرگ  پس

جدید   و توکیل  نصب  امضأ و در حکم  اقع، نوعیرا ندارند و ابقأ ایشان، در و» حاضر  ولی«نظر   بر خالف  والیت  اعمال  و حق
 .است
با   و وظیفه  حق  ، در هر حال، این»جواز تصرف»  تعبیر به  و چه  کنیم  در امور حسبیه» والیت»  تعبیر به  است، چه مسلم  آنچه

 .است» عادل  فقیه»  یا والیت  حقوق  رسد و در حوزة نمی  دیگران  ید آنان، هرگز به  و بسط  عادل  وجود فقیهان
  هاي و مدیریت  امور عمومی  بسیاري  شامل  آیا امور حسبیه، امروزه  که  باز گردیم  اصلی  مسئله  لفظی، به  از مناقشات  فارغ  پس

  چون  خوئی... ا آیت  برجسته  شاگردان  همچنین! افتد؟ نمی  امور با امور دولتی  این  میان  انطباق  و گاه  نیست؟ و آیا تداخل  اجتماعی
یا   ارتکاز متشرعه  استاد، از طریق  در تقریر نظریات...و  سبزواري  و سیدعبداالعلی  و میرزا جواد تبریزي  معرفت  محمدهادي  آقایان
  یا صحیحۀ  هحنظل  ابن  یا سند مقبوله  در داللت  اند، گرچه کرده  استدالل» فقیه»  و حکومت» سیاسی  والیت»  به... یا   عقلی  دلیل
 .نیست» والیت«کمتر از   ، چیزي»جواز تصرف»  باشد و در هرصورت، این  گرفته  رایج، صورت  فقهی  بحث... یا   خدیجه  ابی
  براي  نظري  از مبانی  و مبنائی  را واجد است»  دولت  نظریۀ»  یک  اصلی  بنیانهاي  ،نیز همۀ»حسبه  نظریه»  در هر حال، حتی  پس

، » حسبه  والیت»  به  قائلین  چون  عیار است  تمام  اثباتی  نظریۀ  سازد و یک را می» اسالمی  حکومت»  فلسفی -  حقوقی  توجیه
  مدعی» فقیه  والیت»  از طرفداران  هیچیک  بیابند، نه  توانند چنین اند و نمی نیافته  و سیاسی، ساکت  را در امور عمومی  اسالم  شرع
  و عادي  تدابیر عقالئی  ترك  منزلۀ  به«اسالمی،   شود و حکومت... و   فنی  مدیریتهاي  کلیۀ  ه، باید مباشر اجراییفقی  اند که بوده
یا » سکوالر  دین«یا » حداقلی  دین»  نظري، طرفدار باصطالح  ، از حیث»حسبه  والیت»  به  از فقهأ قائل  هیچیک  و نه!! »است

 .وجود ندارد  نمونه  یک  اند، هرگز، حتی کرده  را تأیید و توجیه» و غیر شرعی  غیر دینی  ومتهايحک«و   بوده» غیر سیاسی  دین«
 :طلبند می  فقهی  سیاسی، پاسخ  حقوق  پرسشهاي. 6   

  شده  گنجانده  نمایلند در آ  ایشان  آنچه  دانند که و استاندارد می!! را ایجابی» دولت  نظریه»  آن  اند که نویسان، فرموده مقاله  برخی
  در شرق» و قدرت  دولت»  در باب  سیاسی  نظریه  آنند، در هیچ  عی یا مد  آن  بدنبال  آقایان  که  مضامین  از آن  بخشی  باشد و اتفاقاً

  ، پاسخ»سیاسی  حقوق»  در قلمروي  آقایان  این  پرسشهاي  کلیه  معذلک. بیاید  که  نداشته  هم  و ضرورتی  است  نیز نیامده  و غرب
است،   بوده  کذایی  ابهامات  به  و شفاف  دقیق  پاسخ  به  ، احتیاج»دولت  نظریۀ»  یک  تحقق  اگر براي  که  بعالوه. دارد  فقهی  کامالً
مشارالیهم،   اماز فقهأ عظ  هیچیک  تقریباً  آنکه  حال!! اند کرده  از فقهأ شیعه، کشف  دولت  و چند نظریۀ  چندین  چگونه، مثالً  پس

 اند؟ نکرده  مزبور و پیشگفته، تصریح  نویسان مقاله  مجهوالت  همۀ  به  بطور شفاف
باشد   روشن  آنکه  براي  معذلک...) و  المللی بین  ارتباطات  قدرت، نحوة  فرمان، محدودة  تحت  سرزمین، ملت  قلمروي  چون  مواردي(

 :نمود  موارد مزبور، اشاره  به  اجمال  به  توان نیستند، می  سالح  ، خلع»سیسیا  فقه»  در برابر پرسشهاي  فقهأ شیعه
و   مستحدث  اي کنونی، پدیده  بشکل  الملل بین  جغرافیایی  مرزهاي  و تعیین  سرزمین  بندي تقسیم: »سرزمین»  قلمروي) الف

اسالمی،   کشورهاي. است  جهان  در سطح  غرب  ستعماريا  هاي سلطه  و سپس  و ناسیونالیزم  داري سرمایه  نظام  پیدایش  محصول
انگلیس، روس، فرانسه، هلند، پرتقال،   و متجاوز استعمارگر یعنی  رقیب  هاي ارتش  بعد، میان  به  میالدي 19  قرن  از نیمه  بویژه

و   دهها کشور کوچک  به  تبدیل  اسالمی  هاي سرزمین  شدند و عمالً  و تقسیم  تکه  و آمریکا، تکه  آلمان  و سپس  اسپانیا، بلژیک
از   یکی  الحمایۀ  یا تحت  هریک، وابسته  یکدیگر گشتند که  علیه  و اقتصادي  مرزي، نژادي  دچار مناقشات  و معموالً  ضعیف

  و براحتی  است  یافته  المللی بینو   ، اعتبار قانونی)باشند  بوجود آمده  که  هر علت  به(ها  بندي اما امروزه، تقسیم. بود  غربی  قدرتهاي
  و پدیدة  مسئله  معاصر شیعه،با این  فقیهان. است  گذارده  تأثیر مهمی... و  سیاسی  زیرا در حقوق  گرفت  آنها را نادیده  توان نمی

  بندي از تقسیم  دیگري  نیز، نوع  در صدر اسالم  بودند، چنانچه  کتمان، مواجه  و غیر قابل  ي جد  واقعیت  یک  عنوان  ناسیونالیزم، به
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را آغاز   خویش  رسالت  شرائطی  در چنان» ص»  و پیامبر اکرم  و نژادي، وجود داشت  اي قبیله  تقسیم  حکومتی، همچون  قلمروهاي
 .کرد

 .است  دو نکته، مفروض» دولت -  ملت»  و پدیدة  ملی  مرزهاي  با مسئله  در مواجهه
  و قراردادهاي  نامشروع  سیاسی  قدرتهاي  و منافع  اهداف  بر اساس  ها و نژادها آنهم ملیت  المی، تقسیمدر تفکر اس  آنکه  اول

و   افکند و حب  و انسان، جدائی  انسان  و میان  زده دامن.... ها و ها و تکالب ها، جنگ توزي تعصبات، کینه  به  که  بویژه  آنان  استعماري
و   تولی  شود و مالك  را باعث  و خرافات  و سایر توهمات  پرستی پرستی، بت  ارانه، نژاد پرستی، خاكو خودمد  حیوانی  هاي بغض

و   فلسفی  ارزش  سازد، کمترین  منتقل... و  و قبیله  و ملیت  محور خاك  ، به»االهی  احکام«و » انسانی  ارزشهاي«را از محور   ي تبر
 .گردد) امکان  در صورت(خدا   اجرأ احکام  نعتواند ما و نمی  نداشته  اصیل  حقوقی

  و حرمت  شرعی  حریم  و بنابراین  ها است گذشته  اي قبیله  و تعصبات  نژاد پرستانه  خرافات  همان  ناسیونالیستی، بازسازي  تعصبات
 .ندارد  عقلی
و منشأ آثار   ي و جد  واقعی  اینک  باشد، ولی  مدهبوجود آ  حقوقی  دفاع  غیر قابل  با مالکهاي  اعتبارات، گرچه  آنکه، همین  دوم

  خود را بعنوان  باید تکلیف  بنابراین  و خواهد داشت  وجود داشته  بشر، همواره  سیاسی، در تاریخ  قلمروهاي  و تقسیم  است  مهمی
 "اسالمی  حکومت"  المللی بین  داخالتو م  تنفیذ احکام  کرد تا دایرة  معلوم  جهانی  تقسیمات  دینی، با چنین  و جامعۀ  حکومت

  حکومت  تکالیف  و دایرة  است  توجیه  فقهی، قابل» ثانویه  عناوین»  از باب  اینچنینی  تقسیمات  رسد پذیرش بنظر می. شود  روشن
  اسالمی، تحمیل  کمیتبر حا  و بطور قهري، مرزهایی  است  حکومت  آن  و مقدورات  امکانات  دایرة  محدود به  نیز، قهراً  شرعی

 .گردد می
نظر   با قطع» مسلمین  عقیدتی  جامعه»  است  باالصالۀ، مدنظر اسالم  آنچه. شد  روشن  نیز در بند پیشین "ملت"  تکلیف: ملت) ب

  سیاسی  مفهوم  به »ملت«تر از  تر و انسانی شود و بسیار شامل می  نامیده» اسالم  امت»  اصطالحاً  که  است  و نژاد و ملیت  از زبان
 .است  کنونی

  باید یک  دارد که  فقهی  دیگر اسالمی، صور گوناگون  هاي سرزمین  براي  سرزمین  در یک  مسلمین  حاکم  تنفیذ احکام  اما البته
نیز،   سایر ملل  لمینباشند و مس می  فقیه  امر ولی  ، تحت)ایران(  خاص  سرزمین  ساکنان  است، کلیۀ  مسلم  آنچه. شوند  بررسی  بیک

  شود، در صورتی  مربوط  ایشان  به  که  عمومی  و در مسائلی  امکان  باشند، در حد  مسلط  و جائر بر ایشان  نامشروع  اگر حکومتهاي
  ورد تبلیغاتدرم  مثالً(گذارند   اسالمی، گردن  حکومت  آن  فرامین  بدانند، باید به  و مشروع  دینی  مذکور را واقعاً  حکومت  که

  ، مربوط»رهبري  براي  فرد صالح  کشف»  به  تا آنجا که» انتخابات«زیرا ...) ها و حضور در جبهه  خود یا احیاناً  در سرزمین  اسالمی
 ).دارد  عین، موضوعیت خود متشر  عملی  وظیفۀ  از حیث  اگر چه(دارد  "طریقیت"شود،  می

  جزئیات  درباب  هایی ذکر تبصره  به  احتیاج  کاربرد آن  گرچه  نیست  تعبیر غلطی» جهان  امر مسلمین  ولی«لحاظ، تعبیر   بدین
 .دارد  آن  حقوقی

  اختیارات«و   است» مسئولیت«با   و توأم  و مشروط  االهی  اسالمی، امانتی  در حکومت» قدرت«: قدرت  توزیع) ج
  مسئول. است» حکومت  تکالیف»  با میزان  و معادل  بوده  ذیقدرت افراد  و صالحیتهاي "حقوقی  شخصیت"،دائرمدار »حکومتی

  مربوطه، عمل  خود در حوزة  مشخص  مسئولیتهاي  او باید به  اشراف  حکومتی، تحت  قواي. باشد می» فقیه  ولی«نظام،   اصلی
  و محترم  عایۀ الر  و واجب  د االهی، مقدسو حدو  مردم  شرعی  نشاند زیرا حقوق  توان را نمی  قدرت، هرکسی  هرم  در رأس. کنند
  و اخروي  دنیوي  حقیقی  مصالح  و رعایت  االهی  اذن  را بدون  آنان  در سرنوشت  و دخالت  بر مردم  حاکمیت  حق  کس و هیچ  است

  مردم  و سایر متعلقات  آبرو و وقت و  و مال  در جان  و تصرف  و دخالت  امر ونهی  و حق  بر انسانها والیت  هیچکس. انسانها را ندارد
  التزام"و   االهی  و احکام  معارف  به) و اجتهادي  تفصیلی(» علم«. فرماید  و تعیین  داده  خداوند اجازه  که  ترتیب  را ندارد مگر بدان

  اسالمی  ضوابط  در چارچوب  يبشر  بر جامعۀ  حاکمیت  براي  الزم  ، شروط"مدیریت  توان "و  االهی  ارزشها و احکام  به "عملی
باید مورد » فقیه  والیت»  در نظام  که  است» جامعه  در ادارة  عقالئی  توان«و » عدالت«، »فقاهت»  شرط  همان  و این  است

 .قرار گیرد  مالحظه
  حقوق  رعایت  به  مشروط(  همشروط  ، کامالً)و قضائی  و فرهنگی  از سیاسی، اقتصادي  اعم(  در اسالم» قدرت«: قدرت  محدودة) د

و   قانونمند، مشروط  حکومتی  بلکه  و استبدادي  فردي  مطلقه  حکومت  اسالمی، نه  و حکومت  است) مردم  و مصالح  و حدود شرعی
  یز مفهومین» فقیه  مطلقه  والیت«. است  اسالمی  ضوابط، ارزشها و غایات  و محدود به  دینی  جامعۀ  و غبطۀ  مصالح  در راستاي

زیرا   است  دیگري  مفهوم  به  و اساساً» مطلقه»  غیر از این  در مقامی» مطلقه»  دارد و آن» فردي  مطلقه  حکومت«مغایر با   کامالً
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  به  شروطم  که  تفاوت  نامید با این  مشروطه  حکومتی  را صریحاً  فقیه  والیت  گفت، خود، نظام  فقیه، سخن  مطلقه  از والیت  که  امام
 .الئیک  شروط  نه  است  اسالمی  و ضوابط  شروط
اجرأ   در مقام  سیاستها و قوانین  بندي در اولویت  مانور مدیریتی  و امکان  اسالمی  حاکم  اجتهادي  اختیارات  مفهوم  مطلقه، به  والیت

 .استبداد ندارد  به  شباهتی  و هیچ  است  با کارشناسان  و مشورت  اجتماعی  مصالح  و براساس
اسالم،   شریعت. اند و حاکمان، مسئول  نیست  از نظارت  و بري  اسالمی، مهار گسیخته  حکومت: سیاسی  بر قدرت  نظارت) 'ه

و (   داده  نیز حق  مردم  دهند و به  مردم، توضیح  و براي  داده  مماشات، تن  هیچ  مردم، بی  حقوق  به  داند که می  را مسئول  حکومت
  فعال  و حدود االهی، نظارت  مردم  و حقوق  المال بیت  در باب  ایشان  وظیفه  انجام  و نحوة  بر حاکمان  که) کرده  واجب  بر آنان  بلکه

  حق  فساد حکومت، حتی  و در صورت  است  از منکر داده  و نهی  معروف  ال، انتقاد، و پیشنهاد، اعتراض، امر به سؤ  کنند و حق
 .است  شده  داده  مردم  به  ازيبراند

را نیز   و نهادینه  شده، قانونی  سازماندهی  نظارت  مردمی، نوعی  و کارشناسان  نخبگان  بویژه  آحاد مردم  عمومی  بر نظارت  اما عالوه
 .شود می  اعمال  کمیتو حا  رهبري  به  آنان، نسبت  و علمأ مورد اعتماد ملت، و منتخب  خبرگان  توسط  که  است  نموده  لحاظ

  شارع. ندارد  چندانی  و اثر قانونی  محصل  ، معناي....و   و عزل  استیضاح  حق  و نقد، بدون  نظارت  حق: »قدرت»  جایگزینی  نحوة) و
  داده  ن، حقمنی مؤ  ، به»از منکر  نهی»  مراتب  از طی  شرع، پس  از موازین  آن  و تخلف  حکومت  فساد و طغیان  مقدس، در صورت

زیرا   است  علمأ و فقهأ ثابت  و بویژه  منین مؤ  همۀ  براي) شرعی  وظیفۀ  بلکه(  حق  کنند و این  و عزل  را تعویض  حاکم  که  است
  بارتبع. زید یا عمرو  حاکمیت  نه  است  مردم  شرعی  و حقوق  عدالت  و تأمین  اسالمی  و ضوابط  مالکات  است، رعایت  محترم  آنچه

و » حاکم«در   االهی  خاص  و شرایط  اوصاف  علت، رعایت  همین  به  و البته. موضوعیت  دارد نه  افراد، طریقیت  دیگر، حاکمیت
 .نشود  و مرج  باشد تا هرج  قانون  سیاسی، باید تابع  قدرت  جایگزینی  اما نحوة. است  ضروري» حاکمیت«
در   و جواز تصرف» حاکمیت  حق«، »قانونیت«، »حجیت«، »اعتبار«، »مشروعیت«: یانتخاب -  انتصابی: منشأ مشروعیت) ز

  جزء بجزء مبانی  طرح  بدون. گردد  باید معلوم  آن  و مکتبی  فلسفی  هاي اند اما ریشه  حقوقی  عنوانهائی  ، گرچه....و   مردم  زندگی
  و تکلیف  کرده  را معلوم  و مردم  حاکمیت  سیاسی  و وظائف  حقوق  توان بر سر آنها، نمی  و توافق  بینی و جهان  انسانشناختی

شک، قدر  دارد؟ بی  اسالمی  را در جامعه» بر مردم  حاکمیت  حق»  کسی  چه  که  ال سؤ  این  در پاسخ. نمود  را معین» مشروعیت«
و   است  داده  اجازه  وي  ، به)در عصر غیبت(» شرط و  وصف»  و یا به) در عصر حضور( "نام  به"خداوند،   که  است  آن، کسی  متقین

و   عقلی  و همچنین  و عملی  و نیز اخالقی  و علمی  فقهی  صالحیتهاي  و شامل  است  کامالً، مشخص  شیعی  در فقه  اوصاف  این
  ثانوي، اقتضأ کند و نمایندگان  نعناوی  مگر آنکه  نخواهند داشت  حاکمیت  ، افراد دیگر، حق»اصلح«و با حضور فرد   است  مدیریتی

» فرد اصلح  انتخاب«آنان، بقصد   نمایندگی  و به  ایشان  و بجاي  مردم  باید باشند، براي  و سیاست  فقاهت  خبرة  که  و مردم  منین مؤ
و   است "کشف"  نوعی  الً است، ماَّ) اصول و بی  الئیک  نه(  و مضبوط  ایدئولوژیک  انتخاب، چون  کنند و این می  جستجو و تحقیق

یا   اولی  عنوان  به(» فرد خاص  اصلحیت«احراز   عدم  هستند، در صورت "اصلحیت"  در مظان  که  افرادي  بین  در دوران  البته
  اصلی  آید و در هر صورت، مالکهاي می  میان  نیز به... و   مردمی  و محبوبیت  مقبولیت  چون  دیگري  ، مرجحات)ثانوي

بر فرد فاقد   آرأ مردمی  عمومی  اتفاق  دارند که  فقهأ، اجماع  شود و همۀ  عمومی  مشارکت "بعد کمی"  نباید قربانی» صالحیت«
از   و پس  اسالمی  ضوابط  و اما در چارچوب. کند ایجاد نمی» مشروعیت«و » حاکمیت  حق«فرد مزبور،   شرعی، براي  شرائط
  شرعی  را مرجح  آرأ عمومی  توان مباحات، می  و دایرة  شرعی  الفراغ در منطقۀ  و عقلی، یعنی  شرعی  و صالحیتهاي  شرائط  رعایت

  از طرفی، تا مردم  که  بویژه  است  باشد، چنین  داشته  شرعی  در اجرأ احکام  و تأثیر مثبت  دخالت  که  در صورتی  یقیناً!  دانست؟
  ندهند، وظیفه  تشخیص» اصلح«ندانند و او را   حاکمیت  براي  و عقلی  شرعی  ا واجد شرائطر  نکنند و فردي  شرعی  احراز وظیفه

نکنند،   و با وي، بیعت  ندانسته  را اصلح  و خبرگانشان، فقیهی  کنند و تا مردم  با او بیعت  نیست  از او را ندارند و الزم» اطاعت«
  پیش) والیت  پذیرش(  تکلیفی  چنین  و نه  حاکمیت  امکان  باشد، نه» اصلح«مر، اال و نفس  اگر در واقع  مزبور، حتی  فقیه  براي
. است»  انتخابی -  انتصابی«در عصر غیبت،   و حاکمیت  خواهد داشت  ، جریان"انتصاب"  در طول "انتخاب"بنابراین، . آید نمی

و از   است "و انتصابی  االهی"فردي،   و اوصاف  کمیتحا  و حدود و ضوابط  و شرائط "مشروعیت"  اصل  دیگر، از حیث  بعبارت
، )گردد می  اعمال  مثالً  مردم  نمایندة  خبرگان  توسط  که(  عمومی  انتخاب  اما این  است» انتخابی«، »اصلح  مصداق  کشف»  حیث
انتخاب،   است، این» اصلح«فرد   انتخاب  و بدنبال  اسالمی  ضوابط  به  مضبوط  و چون  است  شرعی  و حقی  االهی  انتخابی  البته
مردمی، هر دو،   و انتخاب  االهی  شرائط  پس. با یکدیگر ندارند  ، اینجا تعارضی»انتخاب«و » کشف«و   است  کشف  نوعی  عمالً
خود  خود و با کارکرد خاص  در جایگاه  هریک  دارند ولی  شرعی  منشأ. 
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  و حرکت  مرور زمان  و تابع  ها است»صالحیت«هر مسئولیتی، دائرمدار   و اصوالً  و والیت  زمامداري: "زمامداري"  زمانبندي) ح
  داشته  اي دهد و زمانمندي، اگر فایده می  از کف  را شرعاً  حاکمیت  صالحیتهایش، حق  زوال  حاکم، بمحض. نیست  ساعت  عقربۀ

  است  نهفته  شیعه  در فقه "مشروعیت  موازین"  از طریق  اولی  بطریق  فایده  و این  است  حاکمان  صالحیت  باشد، همانا تضمین
 .باید استمرار یابد  و قاطعیت  دقت  بر حاکمان، به  دائمی  نظارت  که  بویژه

  راد ذیصالحاف  حذف  به  باشد و بویژه  نداشته  شرعی  با مالکهاي  مزاحمتی  آنکه  ندارد بشرط  شرعی  مانع  ، البته»والیت»  زمانبندي
 .باشد  اسالمی  بر اجرأ عدالت  نینجامد و اعانت  افراد فاقد صالحیت  و گماشتن

  فقهیِ  و شرائط  اسالم  حکومتی  با مضامین  از آن، مالزم  بخشی. است  حاکمیت، بر دو نوع  و فرم  شکل: حکومت  شکل)   ط
  هاي سیاستگذاري  در رأس  عادل  اگر وجود فقیه  آنکه  مثل. (شود  مینو تض  اسالمی، لحاظ  باید در هر نظام  که  است "مشروعیت"

 ...).یا  بدانیم  و شکل  فرم  را نوعی  اجرائی  با ضمانت  نظام
است،   و استعمال  درج  نیز قابل  اسالمی  در نظام  باشند که  و عقالئی  اجرائی  هاي شیوه  ، صرفاً»فرم«و » شکل«اما اگر مراد از 

  و تجربی  عقلی  دستاوردهاي  فقیه، از همه  و باید زیر نظر ولی  و متغیر است  اجتهادي  عصر یعنی  مقتضیات  ، تابع"حکومت  شکل"
  از فوائد والیت  و یکی  مانورها و اجتهادهاست  چنین  حکومتی، از جمله، مقتضی  یا احکام "مطلقه  والیت"برد و   بشري، بهره

در مسیر اجرأ   مشروعی  و اجتهادهاي  تحوالت  چنین  حکومت، قادر به  که  است  نیز، همین  حاکمیت  در رأس» مجتهد عادل«
 .باشد  مردم  حقوق  و تأمین  اسالم  تر و سریعتر اهداف کاملتر، وسیع

و   صدد نشر معارفدر   حکومت  که  است  ، آن-   است  نسبی  و واقعیتی  مدرج  امري  که -» حکومت»  بودن  مراد از اسالمی
و   عقالئی، عملی  هاي شیوه  مسیر، ازهمۀ  باشد و دراین  مردم  شرعی  حقوق  و تأمین  اسالم  و احکام  و اجرأ عدالت  اسالم  ارزشهاي

 .شود  برده  بهره  بشري  مباح  هاي تجربه
. است) و اخروي  دنیوي(» مسئولیت»  ، بلکهغنمیت  سیاسی، در اسالم، نه  و منصب  قدرت: در حکومت  سیاسی  رقابت  نحوة) ي

بر خیر،   از منکر، تعاون  و نهی  معروف  خیرات، امر به  بسوي  سبقت  باید نوعی  بیابد بلکه» تکالب»  ، نباید ماهیت»رقابت»  مفهوم
و گروهها و جناحها، باید در   حزابا  رقابت. باشد  و جامعه  و ارتقأ حاکمیت  درصدد اصالح.... انتقاد و  بخشی  نیرو، آگاهی  تربیت

  نظارت  و تحت  اسالمی  قانون  راستا و در چارچوب  گردد و در این  و هدایت  ، سازماندهی، تحریک)منفی  نه(  مثبت  راستاي
 .است  الزم  و سالم، بسیار مفید و بلکه  مثبت  رقابت  جامعه، این  و مصالح  مردم  حقوق  تأمین  رهبري، و براي

است،  "حدود بشر"از  "بشر  حقوق"مجاز از غیرمجاز و   مرز آزادیهاي  دینی، آنچه  جامعه  یک  براي: مردم  آزادیها و حقوق) ك
  عمل  اسالمی، مالك  نظام  قانونی  متصدیان  و تشخیص  نیز، قانون  متشابهات  باشد، درباب می "اسالم  شریعت  محکمات"

خاص،   و قوانین» و والئی  حکومتی  احکام»  در غالب  که  و رهبري  شرعی  حکومت  خاص  اختیارات  خواهد بود و البته  اجتماعی
 .االجرأ است  موقت، الزم  اجتماعی  مصالح  شود، براساس می  عرضه
  و تحت  داشته  ینید  شناخته، قداست  رسمیت  به  مردم  و قانون، براي  اسالم  که  و اجتماعی  اقتصادي، سیاسی  و آزادیهاي  حقوق

  آزادیهاي  و سلب  شهروندان  حقوق  به  اندازي دست  ، حق)دیگري  قدرت  صاحب  و هیچ(ها  و حکومتی  است  مقدس  شارع  الحمایۀ
  رکتهايمشا  نباید مانع  حکومت. است  اي عایه الر  و الزم  محترم  از حکومت، حق  انتقاد سیاسی  حق  را ندارد وبویژه  مردم  قانونی
 .شود  آنان  و اجتماعی  و اقتصادي  سیاسی  و حقوق  و مال  و آبرو و جان  انسانها و امنیت  خصوصی  حریم  و مزاحم  مردم  مشروع

و نیز حکومت، هر دو، همانا   مردم  و وظایف  معیار حقوق  با یکدیگر نیستند بلکه  ، در تخالف"مردم  حقوق"و  "االهی حکم"
با یکدیگرند   مالزم  و بلکه  و مقارن  ، در اسالم، معادل»و حق  تکلیف«و   است) چارچوب  در این  و تجربه  و عقل( »االهی شریعت«

 .است  نیز، منتفی  حقوق  بدون  و تکلیف  است  هست، تکلیفی  و هرجا حقی
نیز   در خود قانون  تواند باشد و این نمی  ا آنیا مغایر ب  شریعت  فراتر از قوانین  اساسی، چیزي  قانون: اساسی  قانون  جایگاه) ل

و   نسخ  و غیر قابل  الیتغیر  که  نخست  دسته. است  قوانین  دو دسته  اساسی، شامل  قانون  که  باید دانست  ولی  است  شده  تصریح
  مثل. (اسالمی، نخواهد بود  در حکومتی  نقض  قابل  است، مطلقاً  اسالمی  جمهوري  سیاسی  و نظام  اسالم  و از محکمات  تغییر بوده

 ...).و  فقیه  والیت  اصل
از قوا   هریک  قوا با یکدیگر و سازمان  رابطۀ  نوع  مثل(  نظام  اجرائی  مهندسی  و شیوة  حکومتی  و شکل  نظام  فرم  دوم، شامل  دسته

  فقیه  امضأ والیت  حکومتی، به  احکام  بعنوان  اسالمی  نظام  در قانون  چون  که  است...) و  مسئولیتها و تعداد انتخابات  و سنوات
و   آنها، شرعاً، عقالً  و اصالح  تغییر و تکامل  براي  راه  اما گرچه  است  االتباع  الزم  االجرأ، شرعاً  الزم  قراردادي  عنوان  رسیده، به
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  به. (تغییر نخواهد بود  قانونی، قابل  از روال  و خارج  شده  بینی پیش  انونتغییر، در خود ق  این  مکانیزم  البته  ولی  باز است  قانوناً
 ).نظام  و اخالل  ضرر و حرج  رفع  چون  ثانوي  عناوین  و به» عقد و عهد  به  وفأ»  از باب  اولی  عنوان

  نیز خود قانونی  آن  بودن  دارد و فراقانونی  ريدیگ  است، حساب  فقیه  مطلقۀ  والیت  الزمۀ  که  رهبري  خاص  اختیارات  برخی  البته
  اسالمی، الزم  اساسی، بر حاکمان  در هر صورت، قانون  پس  است  شده  بینی و پیش  اساسی، تصریح  زیرا در خود قانون  است

 .االجرأ است
 :مشروعیت: پنجم  فصل   

و   االهی، مشروط  شریعت  را به  آن  حاکمیت  و حق  دولت  ، قدرت"مشروعیت"  منبع  اگر از حیث "دولت  حقوقی  نظریۀ"  یک
 :یا انکار کند  گرفته  را نادیده  ذیل  تواند اصول نمی  شک دهد، بی  تن  و اسالمی  دینی  حاکمیت  بداند و به  وابسته

 !یا غیردینی؟  ، دینی"قرارداد". 1   
  در راستاي  مردم  از ناحیۀ  انتخابی  باشد و هرگونه  دینی  و در امتداد والیت  ندی  احکام  باید در چارچوب  قرارداد و وکالتی  هرگونه

  شریعت، مطلقه  و اهداف  ضوابط  در چارچوب  دولت  اختیارات  حوزة. باشد  جواز شرعی  و در منطقۀ  االهی  و ضوابط  و تشریع  نصب
  است "مدیر و مدبر و کاردان  مجتهد عادل"  به  دسترسی  عدم  در صورتباشد و تنها  "کاردان  فقیه"اسالمی،   و رهبر جامعۀ  بوده
  به  و با رجوع) غیر کاردان  گرچه(  نظر فقیهی  باید تحت  مقلد است  کرد و او نیز که  تنزل) منین مؤ  عدول(  غیرفقیه  به  توان می  که

و   و احکام  اسالمی، اجرأ ضوابط  حکومت  از تشکیل  هدف  که  تاس  علت  بدان  کند و این  و سیاستگزاري  کالن  گیري وي، تصمیم
و   والیت، در مورد فقیه  ادلۀ  آنکه  مضافاً. تر از غیر مجتهد است وصول  ، قابل»مجتهد»  با والیت  که  است  اسالمی  ارزشهاي

 .سایرین  نه  است  رسیده  شناس دین
و   قضائی  دستگاه  شود بلکه  فقهأ بر تقنین، حاصل  نظارت  تا با صرف  نیست  انینقو  بودن  اسالمی  حکومت، تنها به "اسالمیت"

 -  سیاسی  کشور و نظام  یک  شدن  در اسالمی  و همه  کشور، همه  آموزشی -  فرهنگی  قوا و وضعیت  بین  رابطه  و نیز نوع  اجرائی
آن،   و اهداف  تدبیر حکومت  نخواهد بود و چگونگی  شدنی  ه، حاصلفقی  ضمانتها جز با والیت  دارد و این  دخالت  آن  اجتماعی

 .دارد  حکومت  بودن  دینی  در تضمین  بسیاري  اهمیت
  فقیه  حکومت  در مشروعیت  عنصر مردمی  نقش. 2   
را در   و حدوداالهی  مردم  رعیش  دین، حقوق  و اهداف  بتوانند احکام  از دیگران  بیش  که  داده  کسانی  را به  حاکمیت  خداوند، حق

  باشد از آگاهی  عبارت  اند که ویژه  و عملی  علمی  اوصاف  صاحبان  خاص، بلکه  و طبقه  صنف  فرد و نه  اجرأ کنند و آنان، نه  جامعه
 .آنها  اعمال و اهداف، و قدرت  و احکام  ضوابط  از آن  و اجتهادي  تفصیلی

 .شود می  نامیده  در عصر غیبت» کاردان  عادل  فقیه»  که  است  همان  و این
  دین  و احکام  اهداف  خود در چارچوب  سرنوشت  تعیین  اسالمی، حق  شود، امت می  مربوط  مردم  به  دیگر و تا آنجا که  اما از سوي

  را برگزینند و با ایشان، بیعت  و آنان  تهیاف  و عالم  صالح  حاکمانی  که  است  واجب  برآنان  سرنوشتی  چنین  ساختن  را دارند و براي
اسالمی،   و احکام  و اجرأ عدالت  حقوق  احقاق  شرع، جهت  و تعالیم  اهداف  در چارچوب  مردم  و تشخیص  کنند و بنابراین، رأي

و   با او بیعت  ندارند که) حق  و حتی(  ندهند، وظیفه  تشخیص  را واجد صالحیت  منین، کسی و مؤ  دارد زیرا تا مردم  و دخالت  ارزش
  داراي«و مورد اعتماد مردم،   منتخب  و خبرگان  مردم  نشود و از سوي  بیعت  نیز تا با وي  فقیه  کنند و آن  اطاعت  از وي

، بر )ثانوي  عناوین  به  و از جمله(  دالئلی  به  کند بلکه  حاکمیت  اعمال  که  نیست  واجب  نشود، بر وي  داده  ، تشخیص»صالحیت
 ).نیست  هم  ممکن  معموالً  که(باشد   اگرممکن حتی!! نیست  جائز هم  وي
  از طریق  اسالمی  امت  یعنی  است  مرتبط  نیز با عنصر مردمی  حاکمیت  و حق  مشروعیت  و مقدوریت، حتی  بر مقبولیت  عالوه  پس

در   و قادرتر از بقیه  است  اسالمی  حاکمیت  در خصوص  مهمتر و بیشتري  طواجد شرای  را که  علم، باید فرد ذیصالح  و اهل  خبرگان
  ترجیح"  و این "و تشخیص  شناخت"  این  تحقق  نمایند و بدون  و برگزینند و با او بیعت  کرده  است، شناسائی  مردم  حقوق  تأمین

  براي  شرعی  حجت  و نه  عقلی  امکان  نه  یستند و بنابراینن  خاصی  از فقیه  و اطاعت  بیعت  به  موظف  شرعاً  مردم "و انتخاب
  حاکمیت  یکدیگر خواهند ماند و حق  فقهأ واجد شرائط، در عرض  آید و همه فقیهان، پدید نمی  از میان  خاص  فقیهی  حاکمیت

  واجب  فرد اصلح، بر مردم  و تشخیص  واجد شرایط  از فقهأ عادل  فقیهی  از احراز صالحیت  تنها پس. پدید نخواهد آمد  ي منجز
  اعمال  و امکان  شده  ، حاصل»حضور حاضر«و » وجود ناصر»  شرط  کنند و بنابراین، چون  و از او اطاعت  بیعت  با وي  شود که می

و   او مشروع  کومتگردد و در اینصورت، ح می  حاکمیت  پذیرش  به  موظف  یافته، او نیز شرعاً  خاص، تعین  فقیهی  براي  حاکمیت



 
84 

  عادل  شرعی، باید با فقیه  ثانوي  عناوین  به  و دستکم  نیست  کردن  حکومت  به  خواهد بود و در غیر اینصورت، او مکلف  نیز ممکن
 .نماید  شرعی، همکاري  حاکمیت  رسد، در مسیر اعمال می  حاکمیت  به  که  دیگري

 :است "کشف"  همان  انتخاب. 3   
  واجد شرائط  دهند و فقیه می  را تشکیل» حاکمیت»  قضیۀ  شرعی، یکطرف  حقوق  و نیز صاحبان  مکلفین  ، بعنوانمردم  پس

  و احساس  خویش  دیدن  صالح  مزبور، در صورت  بر فقیه. دارند  علیحده  اي هر کدام، وظیفه. است  دیگر قضیه  شرعی، طرف
  است  نیز واجب  ایشان  و خبرگان  کند و بر مردم) تحمیل  نه(  شرعی، خود را عرضه  نیقانو  نظام  در یک  که  است  تکلیف، واجب

کنند و   معرفی  مردم  و انتخاب، و به  را کشف) و عقلی  شرعی  با مالکهاي(  آنان، فرد اصلح  و از میان  را بررسی  فقهأ صالح  که
  این  پس  نیست  ممکن "واجد مالکها  مصداق  کشف"  است، بدون  شرعیو   عقلی  مالکهاي  تابع  که "انتخاب"  که  است  روشن

  و در این. است  یکی  ندارد بلکه  در اینجا منافاتی  با کشف  و انتخاب  است  از آن  نوعی  و بلکه "تشخیص"  به  ، مسبوق"انتخاب"
  تشکیل  در فرض  مسائل  این  که  است  روشن. واهد شدخ  و عرفی  ، نافذ و منشأ اثر شرعی»مردم  منتخب  فقیه  ولی»  صورت، حکم

  ، بر هر فقیهی)از انقالب  پیش  همچون(جائر   حکومتهاي  در دورة  ولی  است) اسالمی  جمهوري  مثل(  و قانون  شرعی  حکومت
در .. فقهأ و   عموم  ا والیتی  اسبق  و والیت» سبقت»  دهد و مسئله  تشکیل  اسالمی  امکان، حکومت  در صورت  که  است  واجب
  یکی. دارد  دو طرف  منتهی  است  مشروعیت، در هر صورت، االهی  این  پس. آید می  غیرشرعی، پیش  و حکومت  فترت  دوران
  قضیه  رفو اختیارات، در هر دو ط  و حقوق  وظایف  و این  است  مردم  و اختیارات  و حقوق  و دیگري، وظیفه  فقیه  و اختیارات  وظیفه

  تشخیص"  یعنی(  مردم  دخالت  پس. است  منظور کرده  مقدس  هر دو را شارع  یعنی  است  شرعی  جعل  و تابع  ، االهی)امت -  امام(
  حکومت  هستند، در مشروعیت  و ذیحق  مکلف  از آنجا که) قید و شرط  و بی  اصول بی  و انتخاب  و هوس  هوي  نه "مردم  دینی

دینی، با   و خبرگان  ع متشر  نزد مردم» مقبولیت«دارد و ) خارجی  تحقق  امکان  تنها از باب  نه(  شرعی  ، دخالت"اصخ  فقیه"
  تصمیم  عانه و باید متشر  بوده  ع زیرا مردم، متشر. باشد  منفصل  ، کامالً»مشروعیت«تواند از  نمی  بنابراین  است  شرعی  مالکهاي

  شرعی، موافق  با مناطات  که  خاص، در صورتی  حاکم  با حاکمیت  مردم  و مخالفت  یا بیعت  و رد  و قبول کنند  و انتخاب  گرفته
و   و باطل  و غیراصولگرایانه  ضابطه بی  ندارد و انتخابی  حقوقی  صورت، ارزش  و در غیر این  است  در مشروعیت  باشد، جائز و دخیل

 .غیر نافذ است
 :کند خود را تحمیل،نباید"فقیه". 4   

  شرع  حاکمیت، باید تابع  و حق  مشروعیت  دیگري، و در مالکهاي  یا بیعت  حاکمیت  و قبول  فقیه، در رد  و هم  مردم  بنابراین، هم
  شرعی، بیعت  روش  بدانند و با او به  را اصلح  دیگري  و فقیه  نکرده  او رجوع  به  منین بداند اما مؤ  خود را اصلح  باشند و اگر فقیهی

  باید تنها به  شرعاً  کند بلکه  غیرقانونی، بر جامعه، تحمیل  هاي اسالمی، خود را با شیوه  حکومت  مزبور، نباید در یک  کنند، فقیه
، »اصلح«ان، آن  و خبرگان  اسالمی  امت  از سوي  دیگر که  صالح  و با فقیه  اکتفأ کرده... و  و نظارت  مشورت  خویش، و ارائه  عرضۀ

 .نیز بنماید... اجتماعی، انتقاد و پیشنهاد و   عام  مصالح  با مالحظه  تخلف  دیدن  نماید و در صورت  شده، همکاري  داده  تشخیص
  به  موظف  شرعاً  کنند بلکه  بیعت  و با وي  را انتخاب  دلخواه، کسی  و به  غیراسالمی  مالکهاي  ندارند براساس  نیز حق  مردم

) دارد  حکومت  براي  از سایرین، صالحیت  بیش  که  فقیهی  یعنی(» ع«زمان  مورد نظر امام  فقیه  و کشف  فرد اصلح  انتخاب
، »ع«اهلبیت  و روایات  مذکور در قرآن  مالکهاي  به  و با توجه  جاري  را در شرائط  معصوم  فرد به  باید نزدیکترین  باشند یعنی می

  به  اند، تن ندانسته) دینی  با مالکهاي(  را اصلح  کسی  تا وقتی  که  است  مردم  شرعی  حق  این. برگزینند  میتحاک  و به  یافته
 .او ندهند  حاکمیت

 :ثر در مشروعیت مردم، مؤ  انتخاب. 5   
  ضوابط  زیرا تابع  ستا  و مشروعیت، االهی  دخالت  دارند اما این  حکومت، دخالت  و در مشروعیت "انتخاب  حق"مردم،   پس

و » انتخاب«و لذا ) فرد اصلح  کشف(  است  کشف  نوعی  مستلزم  پس  است  و دینی  مضبوط  انتخاب، انتخاب  این. باید باشد  االهی
  و تابع  مشروط  مکتبی، در واقع، انتخاب  ضوابط  درچارچوب  و انتخاب  ایدئولوژیک  با یکدیگر ندارند زیرا انتخاب  ، منافاتی»کشف«

فرد منظور . باشد می  است» ع»  زمان  و مورد نظر امام  شارع  مرضی  که» فردواجداوصاف»  جستجو بدنبال  نوعی  و مستلزم  اوصاف
  آن  در ذیل  فرد خاص  و انتخاب  مصداق  و کشف  شده  توصیف» ع«معصوم  از سوي  بلکه  نشده  ، با نام، تعیین»ع«زمان  امام

با   انتخاب، منافاتی  بنابراین، این. است  ایشان  و خبرگان  مردم  یعنی  منین ، کار مؤ)است» ع«زمان  مورد نظر امام  که(» عنوان«
و در واقع،   است) اشخاص  نه(» اوصاف»  در قلمروي» انتصاب«در عصر غیبت،   یعنی  است  آن  در طول  نیز ندارد چون  انتصاب

  باشد و اینگونه می» شرعی  اوصاف  مصادیق»  یعنی» افراد»  در قلمروي» انتخاب»  ولی  ستا  حاکمیت  شرائط  بیان  همان
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و لذا . است  آن  اجراي  و در واقع  آن  مصداق  کشف  جهت  تالش  بلکه  نیست» االهی  انتصاب«با   ، در تعارض»انتخاب«
  مردمی، گزینش  انتخاب  و لذا این  است) مصداق  از حیث(  ابیانتخ  و هم) و شرائط  وصف  از حیث(  انتصابی  حاکم، هم  مشروعیت

  اطاعت»  و در مشروعیت  داشته  شرعی  حجیت  باشد یعنی می  کشف  با نوعی  و بنابراین، مالزم  شرعی  مالکهاي  به  منتهی
 .دارد  قطعی  ، دخالت)جواز بیعت(  مردم» پذیري

  ، و نه)ندارد  کنند، مشروعیت  و اگر چنین(کنند   انتخاب  رهبري  را به  شرعی  از ضوابط  خارج و  فرد غیراصلح  دارند که  حق  مردم  نه
  یک  که  در شرائطی -و سایر فقها   دینی  را بر جامعۀ  خویش  تحمیل  الزم، حق  و شرعی  عقلی  مقدمات  خاصی، بدون  فقیه

 ).نیز  اولی  عناوین  برخی  و بلکه  ثانوي  ناوینع  به. (دارد -  برقرار است  و قانونی  شرعی  حکومت
از   حکومتی، معذورند و اگر فقیهی  وظائف  مأجور و از انجام  نشوند، شرعاً  و کشف  انتخاب  باشند ولی  واجد شرائط  که  فقیهانی

دیگري، صالحتر از اوست،   فقیه  داند که خود می  که  گردد در حالی  و انتخاب  شده  داده  اصلح، تشخیص  مردم، بعنوان  سوي
 .کند  مزبور، تبعیت  و خود نیز از فقیه  کرده  را توجیه  مردم  که  است  موظف
نیز   سیاسی  غلط  بندهاي دسته  به  که  بسیار سطحی  ژورنالیستی  بحثهاي  شد که  روشن  اجمالی، تا حدودي  توضیحات  با این

و   یا مردمی  االهی  ها را به و مشروعیت» انتخابی«یا » کشفی»  ، به»انتصابی«یا » انتخابی»  هو دیدگاهها را باصطالح، ب  انجامیده
  در منظر اسالمی، کامالً  حاکمیت  و حق  زیرا مشروعیت. است  مغرضانه  و بلکه  و ناآگاهانه  کنند، اغلب، نسنجیده می  تقسیم... 

و   خاص  از فقیه  اطاعت  نیز براي  مردم  آید که پدید می  ، وقتی»حق»  حال، این  عینو در   است  االهی  نصب  و تابع  واالهی  دینی
  شرعی  اوصاف  و مصداق  را اصلح  وي  ایشان  و خبرگان  بدانند و تا مردم  باشند و او را اصلح  داشته  شرعی  با او، حجت  بیعت

و حدود،   در حقوق  و دخالت  شرعی  حاکمیت  ننمایند، حق  نوان، انتخابع  این  و به  نداده  تشخیص) االهی  مورد نصب(» عنوانِ«
ننمایند و یا   خود عمل  وظیفه  نباشند یا به  در صحنه  دیگري  و فقهاي  نبوده  اگر نظام، شرعی  آري. شود نمی  حاصل  فقیه  آن  براي
  ممکن  تا حد  حاکمیت  اعمال  حق  و شرعاً  خواهد داشت  دیگري  مزبور، وظیفه  نمایند، فقیه  عمل  اسالمی  ضوابط  برخالف  مردم

  رهبر براساس  مردمی  ما در انتخاب  بحث  فاسد را دارد ولی  حاکم  کودتا علیه  حق  و حتی) از امور حسبیه  اقل  در حد  گرچه(
  نظام  و در چنین. است  اسالمی  هوريجم  نظام  همچون  مستقر دینی  حکومت  در یک  شرعی  ضوابط  یعنی  االهی  مشروعیت

باشد و   فراهم  آن  و اجتماعی  و عقلی  شرعی  شرائط  فقهأ خواهد شد که  از میان  خاصی  فقیه  وظیفۀ  تنها وقتی  سیاسی، حکومت
مورد   خبرگان  یعنی(  و مردمفقهأ   مذکور، بقیۀ  برخود فقیه  و باید عالوه  شرائط، حضور الحاضر و وجود الناصر است  آن  از اهم  یکی

  در انتخاب  دارند که» اطاعت»  وظیفه  نیز، وقتی  مردم. بدانند... و  شرعی  و واجد شرائط  نیز او را اصلح) مردم  اعتماد و منتخب
  در عصر غیبت» حاکمیت  شرعی  حق«، منشأ )و مردم  فقیه(  دو تکلیف  این  جبري  باشند، جمع  شرعی  و ضوابط  اصول  رهبر، تابع

 .آورد را پدید می  گردد و مشروعیت می
 :ملی  و حاکمیت  سرنوشت  تعیین  حق. 6   

  کنند و راه  را اعمال  اسالمی  دینی، حاکمیت  ضوابط  باید در چارچوب  و مردم  شده  خواسته  اسالم، از خود مردم  امت  تدبیر سیاسی
  است  داده، این  مردم  خداوند به  که  االهی  حق  آن. است  با آنان  و بیعت  اسالمی  شایستۀ  نحاکما  گفتیم، انتخاب  البته، چنانچه  آن
بر   که  است  معنی  نشود و بدین  خود خارج  و اختیارات  وظائف  از حریم  کنند که  برسر کار آورند و بر او نظارت  اي شایسته  حاکم  که

 .کند  سلب  را از ایشان  االهی  حق  ندارد این  حق  هم  ديخود، حاکمند و اَح  اجتماعی  سرنوشت
در   مثالً  روزگار که  و مصالح  شرع  قوانین  آورند تا بر مبناي گزینند و بر سر کار می و او را برمی  داده  را تشخیص  مردم، رهبر صالح

  اعتماد و بیعت  این. کند  را اعمال  اسالم  و ضوابط  و احکام  داده  را سامان  عمومی  شود، خدمات می  متجلی... و  اساسی  قانون  قالب
  دیگري  خود در قبال  وظائف  به  هریک  که  نیز دانست  و امت  امام  میان "معاهده"  نوعی  توان را می  متقابل  پذیري و مسئولیت
   برخوردار باشند  و حقوقی  و از اختیارات  وفاداربوده

را نیز   و وظائف  و اختیارات  حقوق  مفاد این  البته. است  در دنیا و آخرت  مجازات  عهد شرعی، مستوجب  از این  و تخلف   
 .کند می  تعیین» اسالم«

 !اختیارات؟  در کدام "وکالت". 7   
  چون  اشد یا از عباراتیب  مذکور در فقه» وکالت«عقد   بنامد و مرادش» وکالت«و عهد را   و رابطه  والیت  اعمال  نوع  این  اگر کسی

و یا قصد   مذکور است  حقوقی  قراردادهاي  از مفاد فقهی  اطالع  کم  فردي  شک کند بی  استفاده... و» اجاره«یا » شرکت«عقد 
 .باشد  ، منظور شده»امر  واگذاري»  ، مطلق»وکالت«از   را دارد مگر آنکه» و والیت  حکومت»  تحریف
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  و حقوق  خصوصی  جزء اختیارات -  همگی  و نه -از آنها   برخی  که  است  اجتماعی  در اموري  تصرف  املش» حاکمیت»  زیرا مسئله
  و واجب  شرعی  ، وظیفۀ...و  اسالم  و ارزشهاي  و حدود االهی، نشر معارف  اجرأ احکام  اما در سایر موارد، از قبیل  است  آحاد مردم

وجود دارند   هم  مردمی  شرعی  اختیارات  برخی  البته. داند را می  این  و هر مسلمانی  نیست  حاد مردمآ  اجازة  به  و مشروط  است  دینی
  مسائل  مسائل، عمدتاً  اما این... را اجیر کنند و  یا کسی  گرفته  توانند وکیل امور می  و در این  است  خود آنان  جزء حقوق  که

. نیست  سنخ  از این  و اجتماعی، غالباً  حکومتی  مسائل  آنکه  دارند حال  منجز شرعی  مالکیت  که  است  و در مواردي  مردم  خصوصی
  وظایف  با برخی  است، امروزه  خود آنان  اختیارات  تابع  شرعاً  که  مردم  شرعی  و حقوق  از امور خصوصی  حال، اگر برخی  در عین

و   فقهی  بمعناي( "مردم  وکیل"را   حکومت - قلمرو   در همان  و فقط -قلمرو   ندر هما  توان باشد، می  کرده  تداخل  حکومتی
  تواند یک دیگر نمی  و البته  است  شده  با حاکم، در واقع، تضمین  بیعت  ، در ضمن"توکیل"  این  که  نیز دانست) "وکالت"  مصطلح

 .نظام، نینجامد  و اختالل  و مرج  هرج  بهباشد تا   و مستقر "الزم"باید   باشد بلکه  عقد جائز و متزلزل
تا  -  مردم  در امورخصوصی  تصرف  حکومتی، حق  بر سایر اختیارات گیرد، عالوه  صورت  صالح  با فقیه  شرعی  بیعت  وقتی  یعنی

  خاص  حریم  و در همین  نیمع  این  شود و به واگذار می  حاکمان  به  مردم  توسط  نیز قهراً -  است  مرتبط  حاکمیت  به  آنجا که
  ، چنان»حکومت«، در مورد »شخصی  ملک»  زیرا برخالف  است  لفظی  اي مناقشه  یا اجاره، صرفاً  وکالت  نوعی  پیشگفته، تعبیر به

 .بسپارند  یا اجیري  وکیلی  را به  تا بخواهند آن  نیست  آحاد مردم، ثابت  براي  مالکیتی
 :بر حاکمیت  مردم  از ناحیۀ  د مشروعقراردا  تحمیل  حق. 8   

  و کلی  است  باب  و از چه  چگونه  باشد که  حاکمان، باید روشن  در مشروعیت  مسلمان  مردم  و تشخیص  رأي  دخالت  نحوة  بنابراین
  و حدود االهی  اسالمی  حاکم  وظائف  به  اي صدمه  آنکه  به  مردم، مشروط  اختیارات  و حوزة  شرعی  الفراغ در منطقۀ. نشود  گوئی

و   عقالئی  منافع  بر آنکه  مشروط - را   و مشروطیت  محدودیت  اي و گونه  بسته  توانند با حاکمان، قراردادهائی می  وارد نشود، مردم
  عهد کند مگر آنکه  به  نیز باید وفاي  ، هموار کنند و حاکم"حاکمیت"بر  -نباشد   مسلمین، در تعارض  و با مصالح  داشته  مشروع
و   اسالم  مصالح  قرارداد خاص، برخالف  و شرعی، آن  قانونی  شرائط  و بالحاظ  و استثنایی  خاص  گفتیم، در مواردي  چنانچه

  بینی قانونی، پیش  بستهاي  در بن  نظام  معضالت  حل  درباب  اساسی  نیز در قانون  و احراز آن  تشخیص  نحوة  باشد که  مسلمین
با ادأ   رضایت، معموالً  و این  است  شریعت، بر حاکمان، واجب  در چارچوب  مردم  رضایت  در هر صورت، تأمین  البته. است شده

  الهی، منبع  از اذن  مردم، مستقل  که  نیست  بدانمعنی  شود و البته می  و رأفت، حاصل  عدل  و رعایت  ایشان  به  و احترام  مردم  حقوق
 .است  حاکمان  براي  قید و شرط، معیار عمل بی  آنان  یا رضایت. اند شده  دانسته  مشروعیت  مستقل

 یا حقوقی؟  حقیقی  و فقیه، تفاوت  معصوم. 9   
 در  تأثیري  مآالً  تفاوت  دهیم، اما این می.. خطا و  در مورد فقیه، احتمال  که  است  ، از جمله، آن»ع«و معصوم  فقیه  تفاوت  گرچه

  ، حجت»ع«معصوم  قول  مجتهد عادل، همچون  فتواي  ندارد یعنی  منین مؤ  پذیري اطاعت  و ضرورت  فقیه  نظر شرعی  حجیت
و   است  آن  و نتیجۀ  محصول  و بلکه  آن  و در راستاي» ع«معصوم  قول  حجیت  همان  فتوي، مستند به  این  زیرا حجیت  است

  و عقلیِ  شرعی  شرائط  عینی، وقتی  و وظیفۀ  عملی  اما از لحاظ  خطا هست  ، احتمال»فتوي«در   گرچه  ندارد پس  استقاللی
، "حکم"  و آن) فردي  در احکام(  اش بر مجتهد و مقلدان  شرعاً» فتوي»  خطا، آن  با وجود احتمال  باشد، حتی  ، فراهم»فتوي«

. فرمود می  حکمی  ، مستقیماً»ع»  اگر معصوم  که  است، همانگونه  االطاعۀ  ، واجب)و اجتماعی  مدنی  در وظائف(  اش و امت  برامام
را   محفوظ  و لوح» واقعی  حکم»  را دارد و با آنکه» مخطئه«معرفتی، رویکرد   در مباحث  عدلیه  شیعۀ  که  است  نیز آن  علت

حال،   کند، در عین  ، باید تبعیت)واقعی  و حکم(  ائقحق  در فهم  و عرفی  عقلی، عقالئی  صحیح  هاي کند و از روش می  هدفگیري
  تکلیف«و   نموده  واقعی، طرح  بر حکم  را نیز عالوه  ظاهري  شناسد و لذا حکم می  رسمیت  را به  بشري  و محدودیتهاي  خطاپذیري

خطا نیز   کند و در صورت او را منجز می  یعمل  وظیفۀ  که  است» حجت»  داند و بدنبال بشر می  عقلی  امکانات  را تابع» منجز  فعلی
 .کند  معرفتی، اشتباه  الزم  تالشهاي  از همۀ  و پس  ، احتماالً»حقیقت«اگر در مورد   دارد، حتی او را معذور می
  حکومتی  حکم«یا » فقیه  فتواي»  حجیت  به  اي است، صدمه» ع«و معصوم  فقیه  میان  تفاوتی  که» خطا  احتمال«بنابراین، قید 

 .است  و حکم، در هر حال، ثابت  در فتوي» مجتهد عادل«از   پذیري اطاعت  بنابراین، ضرورت. زند نمی» فقیه  ولی
  از نوعی  را ناشی» جامعه  پذیري اطاعت  وظیفه«و » حاکم  حکمرانی  حق»  یعنی» حکومت  مشروعیت»  اگر کسی  همچنین

با » ملی  حاکمیت  حق«کند زیرا   امر مستثنی  را از این» ع«معصوم  داند، نباید حکومت می  اکثریت  رأي  به  و منوط» وکالت«
گیرد   صورت  استثنائی  چنین  ندارد که  خورد و دلیلی  نباید تخصیص» ع«حضور معصوم  ، در دورة»ها وکالتی»  کذائی  توصیفات

 !!تعارف  مگر به
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و   و رسالت  نبوت«و   گفته  سخن... و » ص«پیامبر اکرم  در مورد حکومت  ، حتیحکومت  بودن  از وکالتی  کسانی  که  و لذاست
نمودند و   طرح  دینی  را با لعاب» حاکمیت  حق»  درباب  غیر دینی  خواندند و دیدگاه» و حکومت  سیاست«با   ربط را بی» امامت
 !اند جازده!! شیعه  فقهدر » دولت  نظریات«را جزء   افکاري  نیز چنین  نویسان  مقاله  برخی
  که  است  دلیل، مشروع  نیز بهمان  فقیه  است، حکومت  مربوط  جواز حکومت  به  تا آنجا که  یعنی. است  قضیه، عکس  آنکه  حال

و   آگاهی  و عدم  اجتماعی  قوي  پایگاه  فقدان  در صورت» ع«معصومین  چنانچه  و البته  بوده  ، مشروع»ع«معصومین  حکومت
  و در چنان  نیز در عصر غیبت  کردند، فقیهان نمی  تکلیف  حکمرانی، احساس  ایشان، براي  حکومت  به  مردم  و تسلیم  رضایت

نیز باید با   دهند، وي  دیگري  صالح  فقیه  حکومت  به  اگر مردم، تن  دارند، یعنی  دیگري  ندارند و تکلیف  حکومتی  شرائطی، وظیفۀ
  از طریق  حکومت  اصالح  خود به  باید درحد توان  دهند، فقیه  افراد فاقد صالحیت  حکومت  به  تن  ند و اگر مردمک  مردم، همراهی

 .زند  براندازي، دست  از طریق  و سپس  بخشی  از منکر و نقد و آگاهی  نهی
  در درك) قید و فاقد اصول  و بی  نهدلبخواها  رأي  نه(شود   باید نامیده» مردم  دینی  تشخیص»  همان  ، که»مردم  رأي«

. برگزینند  حاکمیت  دانند به نمی  اصلح  را که  ندارند کسی  نیز حق  دارد و آنان  ، حجیت»اصلح»  و تشخیص  فقیهان  صالحیتهاي
است،   لحان، راضیصا  از این  هریک  حاکمیت  به  شارع  فرضاً  چون  چند فقیه، آنگاه  بودن  و همردیف  همعرض  درصورت  البته

یابد زیرا  می  و اعتبار هم  شرعی  اولویت  البته. است  مردم  و رضایت  دارد و بیشتر مورد اقبال  بیشتري  اجتماعی  محبوبیت  که  فقیهی
  مردم  ترضای  و کسب  ثر است شرعی، نافذ و مؤ  و احکام  در اجرأ وسیعتر، بیشتر و سریعتر عدالت  شک مردمی، بی  محبوبیت  این

  ، تصریح"العامه رضی"  اشتر به مالک  در عهدنامۀ» ع«امیر  حضرت  چنانچه  است  حکومتی  شریعت، جزء وظائف  نیز در چارچوب
 .فرمایند می

 :دینی  و مشروعیت  سیاسی  مشروعیت. 10   
پدید   ، چگونه»حاکمیت  حق»  اینکه  یعنی  است  ثانوي  مفهوم  ، یک»مشروعیت»  شود که  داده  توضیح  است  در اینجا مناسب

و اگر   بدانیم  را چه  و حقوق  منشأ حق  که  است  آن  به  است، منوط  مشروعیت  نهاد و منبع  و امر کدام  جعل  آید و تابع می
  و ارزشی  قوقیح  مبانی  را درچارچوب» مشروعیت«بدانیم، هر مکتبی، » جواز حکمرانی«و   و حجیت» اعتبار»  را همان  مشروعیت

  و جواز حکمرانی، یک  حاکمیت  حق  یعنی» حکومت  مشروعیت«مسلمان،   در منظر یک. است خود، تفسیر خواهد کرد و کرده
  همان)  Legitimacy( سیاسی  در علوم  مشروعیت  شود و لذا گرچه  روشن  آن  و مبانی  باید مصادیق  که  است "شرعی  حق"

دو   شود، این  طرح  تفکر اسالمی  در چارچوب  سیاسی  مشروعیت  وقتی  اما عمالً  نیست "بودن  شرعی"  نايمع  به  دینی  مشروعیت
یابد و  می  تحقق  ، وقتی»سیاسی  مشروعیت«مسلمان،   در منظر یک  یعنی. خواهند بود  با یکدیگر، متصادق» مشروعیت«

باشد و لذا هر   شده  اسالم، داده  شارع  از ناحیه» و جواز  حق»  این  بود، کهخواهند   توجیه  قابل  پذیري، وقتی و اطاعت  حکمرانی
حکومتی،   مسلمانان، آن  و در دیدگاه  نیست» دینی  سیاسی  مشروعیت«با   جمع  ، قابل»سیاسی  مشروعیت»  در باب  اي نظریه

 .باشد) دینی  مفهوم  به(  مشروع  که  است) سیاسی  مفهوم  به(  مشروع
وبر در   ماکس  بندي نباید تقسیم  لذا مثالً  است  مکتب  آن  و مبانی  موضوعه  اصول  در هر مکتبی، تابع  مشروعیت  نابراین، مبانیب

  خاص  ارزشی  و مبانی» اجتماعی -  سیاسی  مقبولیت»  به  مربوط  شناختی جامعه  هاي از بحث  تلفیقی  ها را که مشروعیت  انواع  باب
  حکومت  مشروعیت  کرد و مثالً  ، تطبیق»حکومت»  اسالمی  ، بر مفهوم)دارد  تعارضاتی  با تفکر اسالمی  مبنائاً  که(  تاس» وبر«

 .، نامید)تعابیر در تفکر لیبرال  این  در باب  منفی  هاي داوري  با ارزش  آنهم(یا فرهمند   سنتی  را از نوع  دینی
  نه(  امضائی  و مثالً  مکتب  مضامین  به  ونامربوط  و عرفی  عقالئی  صرفاً  اي ، مقوله»عیتمشرو»  کرد که  نباید گمان  همچنین
و مادي، بر سر   االهی  مکاتب  و یا همۀ! ندارد  و غیر اسالمی  ، اسالمی»مشروعیت»  کرد که  اراده  و چنین  دانست) تأسیسی

خیر، ! است  تفاوت نظر و بی حکومتها، بی  در مورد مشروعیت  دین  اساساً یا!! نظر دارند  حاکمیت، اتفاق  و حق  مشروعیت  مفهوم
 .نیست  چنین

 !؟"اصلی  هاي پرسش"  کدام. 11   
  داشته  ذیل، توجه  پرسش 4  به  فقهأ شیعه  ، همۀ»مشروعیت»  درباب  که  است  الذکر نیست، آن فوق  با نکته  ربط بی  دیگر که  نکته

 :است  االصول، مشترك ایشان، بدانها علی  و دارند و پاسخهاي
 دارد؟  با مردم  اي رابطه  چه  دینی  دارد و حاکم  را قبول  حکومتی  نوع  چه  شارع. 1

  به  اجرأ کند و خود را موظف  و قاطیعت  را بدقت  و حدوداالهی  مردم  شرعی  حقوق  که  حکومتی  که  است  فقهأ، آن  اجمالی  پاسخ
 .بداند  اجتماعی  عدالت  و تحقق  مردم  و حقوق  و کرامت  تربیت  درباب  هیاال  تکالیف
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  آنان  حریم  و حفظ  مردم  عامۀ  رضایت  کسب  و بدنبال  ایشان  حقوق  و مدافع  آنان  و مربی  مردم  خادم  که  است  دینی، حاکمی  حاکم
  حاکمیت  وجود صالحیت  نه(» حاکمیت  بالفعل  حق«ایجاد   براي  شانای  و رضایت  مردم  آرأ و تشخیص  دخالت  نوع  درباب. باشد

 .گفتیم  نیز پیشتر سخن) خاص  در فقیه
 !است؟  داده  حاکم  به  اختیاراتی  چه  شارع. 2

  حکومتی  ئفوظا  انجام  شرط  باشد که  حکومتی  از اختیارات  تواند فاقد بخشی نمی  دینی  حاکم  که  است  فقهأ، آن  مشترك  پاسخ
با   مالزم  بلکه  نیست  حاکمان  براي  و امتیاز شخصی» مازاد شهروندي  حقوق»  مفهوم  حکومتی، به  اختیارات  البته. هستند

حدود،   آن  اینکه. است  نموده  بیان  اسالم  شریعت  که  است  حدودي  و محدود به  حکومتی  وظائف  انجام  به  و مشروط "مسئولیت"
 .شود  برده  و علمی، باید پیش  فقهی  دقیق  مباحثۀ  در یک  که  است  اي علیحده  است، بحث  کدام

 !است؟  رسانده  حکومت  را به  االهی  نوعی، حاکم  چه  شارع، به. 3
  مشروعیت  عالما  را نحوة» حاکم  و شرائط  اوصاف»  بیان  از طریق» عام  انتصاب«فقهأ،   در عصر غیبت، همۀ  که  است  این  پاسخ
و   مردم، حجت  براي  آنان  و علمی  نظر فقهی  که  و معتمد ایشان  منتخب  و خبرگان(  مردم  البته  اند که دانسته  دینی  حاکم
  به  ظف مؤ  خاص، احراز کنند تا شرعاً  را در فقیه» منصوب  عنوان»  و صدق» اوصاف»  ، باید وجود آن)است  االطاعۀ الزم

، )است» فرد اصلح»  کشف  براي  و تالش  تشخیص  همان  که  و مضبوط  دینی  انتخاب(» انتخاب»  از او باشند، پس  یريپذ اطاعت
 .دارد  فقیه، دخالت  براي» حاکمیت  حق«در ایجاد   و کامالً  است) شرعی  شرائط  به  مشروط  یعنی(» انتصاب»  در طول

  و از همۀ  است  و عقالئی  و نیز بر مردم، متغیر و عرفی  بر فقیه  شرعی  حجت  شدن  تمام  براي  اجرائی  و شیوة  شکل  البته
  انتخابات، پارلمان، جمهوریت  چون  برد و لذا روشهائی  باید بهره -  یا شرقی  غربی -  بشري  مشروع  و تجربی  عقلی  دستآوردهاي

  و احکام  اهداف  در تحقق  گیرد، از آنجا که  در آنها صورت  دینی  اصالحاتو   شده  اسالمی، مشروط  ضوابط  به  که  در صورتی... و 
نیز   شرعی  یابند، از حیث  و رسمیت  اسالمی، قانونیت  در نظام  که  باشند و وقتی می  مشروع  ثرند،کامالً اسالمی، مثمر و مؤ

در   استعمال  باشند، قابل  داشته  اسالم، منافات  و احکام  اهداف و  با ضوابط  که  از حاکمیت  هائی االجرأ خواهند شد و اما شیوه الزم
 .باشند نمی  اسالمی  حکومت

 !است؟ قرارداده حاکم براي شرائطی شارع، چه. 4
  باشد، حاکم) اسالم  احکام  و مجري  اسالمی  اخالق  اسالم، ضامن  ناشر معارف  یعنی(  و حکومت، باید اسالمی  حاکم  از آنجا که

  شرط(باشد   ملتزم  االمکان، بدان و حتی  کرده  عمل  و ثانیاً) و علم  فقاهت  شرط(بشناسد   را اوالً  و احکام  و اخالق  معارف  اید اینب
 ).و تقوي  عدالت

  از اسالم  نهو عواما  تقلیدي  شناخت  به  توان تعذر آن، می  باشد و تنها در صورت  و اجتهادي  و دقیق  شناخت، باید تفصیلی  این
  اسالمی، بستر سازي  و حکومت  اجرأ عدالت  براي  که  ي اجتماعی، در حد  مقبولیت  همچنین. نمود  تنزل) منین مؤ  عدول  حاکمیت(

  براي) و لذا شرعی(  عقلی  هاي نیز شرط... و   زمانه  از شرائط  و آگاهی  و رهبري  و مدیریت  مدیریت  کند و نیز توان  و مساعدت
 .اند»حکومت»  تحقق

 :و جمهوریت  اسالمیت. 12   
و دین،   شارع  چون  بگیرند که  و خدا و اسالم، آغاز شده، نتیجه» شارع»  با کلمه  چهار پرسش  این  از اینکه  است  ممکن  افرادي

  که  است  مردم، مسلمانند، طبیعی  وقتی  آنکه  حال. دارد  منافات  حکومت  بودن  با مردمی  اند، پس االت سؤ  این  محور و مبدأ همه
 .تواند باشد نمی  اسالم  مقدس  شارع  جز مفاد احکام  دینی، چیزي  طلبند و پاسخ مزبور می  پرسشهاي  براي  دینی  پاسخ

  بودن  ، مردمیبیند، در واقع می  پرسشها، در تعارض  این  به  دینی  پاسخگویی  براي  را با تالش  حکومت  بودن  مردمی  اگر کسی
  شریعت  اعتقاد به یا بی  اطالع بی  گروهی  که  است  نیز این  بیند و واقعیت می  حکومت، در تعارض  بودن  را با اسالمی  حکومت

  و متناقض  را پارادکسیکال» اسالمی  جمهوري«داشتند و لذا تعبیر   مردمی  از حکومت  تصویري  انقالب، چنین  اسالم، از ابتداي
  آنکه  دانستند حال نمی "جمهوري"را   اسالم  مقید به  و جمهوري  ندیده  جمع  را با اسالمیت، قابل  یافتند زیرا جمهوریت یم
  حاکمیت  حقوقی  و ماهیت  و اهداف  و احکام  ضوابط  به  ، اشاره"اسالمیت"و   داشته  حاکمیت  و فرم  شکل  به  ، اشاره"جمهوریت"

اسالم، سازگار باشد در غیر   باید با انتخاب  و دیگر آنان  بعدي  انتخابهاي  اند، منطقاً کرده  را انتخاب  اسالم  که  دارد و مردمی
 .اند شده  تناقض  اینصورت، مرتکب

  تقویت  جدید در جهت  فوق، چهار پرسش  چهار پرسش  بینند، بجاي می  ، تعارض"جمهوریت"و  "اسالمیت"  میان  کسانیکه
  نیز درچارچوب  چهار پرسش  نخواهد کرد زیرا اگر قرار باشد این  را حل  از آنان  مشکلی  هیچ  اند که پیشنهاد کرده!! "تجمهوری"
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تغییر یابد و  "مبنا"  انجامند، مگر آنکه می  پیشین  چهار پرسش  پاسخهاي  همان  به  یابند باز مآالً  و پاسخ  شده  تفکر دینی، طرح
 .باشد» و حاکمیت  مشروعیت»  به  مربوط  پرسشهاي  براي  غیر اسالمی  هايپاسخ  بدنبال  کسی
 !آقایان، چیست؟  و جایگزین  پیشنهادي  چهار پرسش  ببینیم  اکنون

 !است؟  را امضأ کرده  و دولت  سیاست  در باب  ارزشهائی  و چه  دانسته  حاکم، الزم  براي  شرائطی  دین، چه. 1
 !یا قراردادي؟  یا طبیعی  شده؟ االهی  ارائه  مردم  وقاز حق  تصویري  چه. 2
 !است؟  و دولت  مردم  میان  عقدي  شوند و چه می  تألیف  چگونه  مردمی  و حقوق  دینی  احکام. 3
 !باشد؟  باید داشته  هایی ویژگی  عقد، متعهد است، چه  ضمن  شرط  عنوان  به  آن  به  حکومت  که  اساسی  قانون. 4

و   از شأن  کاستن  در واقع، بقصد به!! »و جمهوریت  مردم»  کفۀ  تر کردن بقصد سنگین  دروغینِ  پوشش  تحت  چنین  این  هائیپرسش
  پاسخهاي  همان  نیز به  االتی سؤ  وفادار باشیم، چنین  اسالمی  مبانی  اگر به  آنکه  شود حال می  دینی، طرح  و حاکم  دین  اختیارات

 :بپذیرد که  زیرا هرکس. د انجامیدخواه  پیشین
 و  است  شارع، نامشروع  و اذن  افاضه  بدون  و هر حکومتی  خداست  حاکمیت، از آن) اوالً
 و)نکنند  اگر مردم، تمکین  حتی(  اوست  ، حکومت، مختص»ع»  معصوم  در زمان) ثانیاً
 و  است  جامعه، ضروري  براي  حکومت) ثالثاً
  ندارد و الزم  شرع، قانونیت  با احکام  و منافی  شرع  از چارچوب  خارج  قانونی  باشد و هیچ  دینی  تعالیم  د، تابعبای  حکومت) رابعاً

 شود و  دین، تأمین  و احکام  اهداف  کند که  تدبیر و اداره  اي را بگونه  باید جامعه  و حکومت  نیست  االطاعۀ
 و   است  حاکم  الزامی  هاي طشر» تدبیر«و » عدالت«، » ایمان«) خامساً
  شک ببرد، بی  دین، پیش  و احکام  اهداف  را بسوي  باشد و جامعه  اسالم  و قوانین  دین  تعالیم  باید تابع  حاکم  از آنجا که) سادساً

  اول، تفصیلی  علم،باید در درجۀ  ینباشد و ا) فقاهت(  دینی  باشد و باید برخوردار از علم  و تعالیم  و احکام  اهداف  این  به  نباید جاهل
) منین مؤ  عدول(مقلد   عامی  یعنی» غیر عالم»  اضطرار، به  مجتهدي، از باب  از چنین  محرومیت  باشد و در صورت  و اجتهادي

، )باشد  شده  صولا  و عقلی، منکر این  شرعی  بدالئل  که  نیست  فقیهی  و هیچ(را بپذیرد   اصول  این  هرکس  شود، آري اکتفأ می
مرور   اینک. خواهد داد  نخست  چهار پرسش  با پاسخ  همسان  متأخر نیز، پاسخهایی  چهار پرسش  از قبیل  هایی پرسش  به  شک بی
 :کنیم می

 !یا تأسیسی؟  امضائی. 13   
حاکمیت،   براي  شرائطی  شارع، چه»  با آنکه  تفاوتی  ، چه»دانسته  حاکم، الزم  براي  شرائطی  دین، چه»  اینکه  اوالً: 1  پرسش  پاسخ

  در قلمروي  جدیدي  پیام  اسالم، هیچ  آیا یعنی! چیست؟  حکومت  ارزشهاي  بودن  مراد از امضائی  باید دید که! دارد؟» قرارداده؟
  حکومت  تفاوت  ولت، جداست؟ اساساًاز د  دارد یا دین  و سیاسی  حکومتی  پیام  اساساً  آیا دین! ندارد؟  حکومتی -   سیاسی  ارزشهاي
کالبد   ، بدقت»حکومتی  ارزشهاي  کلیه  بودن  امضائی»  عاي اگر اد  شود که می  مالحظه! چیست؟  الئیک  با حکومت  اسالمی
  الزم  دینی  رایطش  کلیۀ  اگر به  انجامد واال می!! "حکومت  ذات"  دانستن  غیردینی  به  و حتی  دینی  حکومت  نفی  شود، به  شکافی

از   جدي  ، تفاوتهاي"اسالمی  جمهوري"آید و  می  میان  به  و شریعت  شارع  پاي  شود، منطقاً  داده  و حاکمیت، تن  حاکم  براي
 .خواهد یافت  و ضد اسالمی  غیراسالمی  هاي جمهوري

 :نیست  مردم، فراشرعی  حقوق. 14   
و   نبوده  قائل» فراشرعی  حقوق»  مردم  شیعی، براي  فقیه  چیست؟ هیچ  انداز فقیه چشم در  مردم  حقوق  دایرة: 2  پرسش  پاسخ
سیاسی،   از حقوق  توان می  که  است  شریعت  متن  و با استناد به  است  االهی  بشر، حقوق  حقوق  که  فقهأ است  همۀ  و اجماع  نیست

  همان  به  ارجاع  قابل! ؟»است  کدام  مردم  حقوق»  نیز که  پرسش  براین، اینبنا. گفت  سخن  مردم  و معنوي  و اجتماعی  اقتصادي
 »!است؟  مردم، قرارداده  براي  حقوقی  شارع، چه»  که  است  پرسش

  آن یعنی  مردم  واالهی  شرعی  از حقوق  گفتن  شرع، در واقع، سخن  ضوابط  درچارچوب  مردم  سیاسی  از حقوق  گفتن  سخن  پس
 .است  نشده  اصل  فقیهی، منکراین  و هیچ  است  شناخته  رسمیت  به  مردم  براي  شارع  که  است  سیاسی  وقحق

دارد   و آدم  عالم  در طبیعت  ریشه  که  حیث  و روایات، تقریر شده، از این  آیات  اسالم، با استناد به  در فقه  که  واالهی  شرعی  حقوق
  حقوق  در ذیل  نیز که  حیث  رود و از این شمار می  به -  اعم  معناي  به -  "طبیعی  حقوق"  نیست، نوعی  قرارداد و نسبی  و صرف

، )نباشد  شرع  خالف  که(  و حقوقی  سیاسی، اقتصادي  ي"قراردادها"  دهد که می  شرعی، اجازه  و اطالعات  و عمومات  و اولی  اصلی
، "االهی حقوق"  نیز در ذیل "قراردادي  حقوق"از   داند، باید وفأ شود، بخشی می  هود را الزمعقود و ع  این  به  منعقد شود و وفاي
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  و از نوع  محض  و یا قراردادي  و فرا شرعی  را غیردینی  سیاسی  فقیهی، حقوق  اما هیچ. شود می  شناخته  و مشروعیت  رسمیت  به
  مشروعیت  در قلمروي» و پوزیتویستی  قراردادي  حقوق«یا » در غرب  حمصطل  طبیعی  حقوق»  به  و قائل  ندانسته "وکالت"

 .اسالم، ناسازگار است  تواند باشد زیرا با محکمات و نمی  نبوده  سیاسی
 :اند سکه  یک  ، دو روي"احکام"و  "حقوق". 15   

و   شده  شروع» شارع»  تواند با محور قراردادن ینیز م  ال سؤ  این  شد که  پیشین، روشن  پرسش  پاسخ  به  با توجه: 3  پرسش  پاسخ
 »!است؟  را داده  انعقاد آن  یا اجازة  و دولت، منعقد ساخته  ملت  میان  عقدي  شارع، چه»  شود که  پرسیده

  نیست  فراشرعی  انو پیم  شرع  یا خالف  قرارداد غیردینی  باشد و یک  شارع  و با اجازه  باشد، باید شرعی  که  هر عقدي  اوالً  یعنی
و تکالیف،   احکام  همان  نیز چون  حقوق  این  بلکه  نیست» االهی  احکام»  ، رقیب»مردم  حقوق«و لذا   است  شرع  درچارچوب  بلکه

 .شوند  شریعت، اثبات  متن  اند و باید با استناد به»واالهی  و شرعی  دینی«
  مصطلح  وکالت  از سنخ  و مثالً  قرارداد آزاد بشري  و مشروعیت، صد درصد تابع  میتحاک  مسئله  شد که  پیشتر نیز گفته  و ثانیاً
االهی، در   احکام  مالحظۀ  بدون» سرنوشت  تعیین«خود نیستند و   عیار خود و سرنوشت  و تمام  حقیقی  زیرا مردم، مالک  نیست
در اختیار   اجتماعی، اصوالً  حیات  خصوصی، سایر قلمروهاي  وقو حق  مباح  از اختیارات  و گذشته  نیست  و مباح  مسلمین  شأن

و شرعی، قرارداد   عقلی  و اصول  ضوابط  مالحظۀ  کشید و بدون  میلشان  که  با هرکس  تا بخواهند برسرآن  نیست  آحاد مردم  شرعی
یا   کاسته  را بنحوي  جامعه  مدیران  یا عقلی  شرعی  راتنباید اختیا  بشري  قرارداد و جعل  هیچ  همچنین. او بدهند  به  یا وکالتی  بسته

 .گردد  حکومت  وظائف  انجام  مانع  بیفزاید که
  اساسی  و قانون  والیت. 16   

از آنها، جوهر   بخشی  که  است  قوانین  دو دسته  شامل  که  و گفتیم  گفتیم  سخن  هم  اساسی، قبالً  قانون  در باب: 4  پرسش  پاسخ
  معنی  از آنها، به  آنها و یا تخلف  و حذف  بوده  فسخ  غیرقابل  قهراً  که  است  اسالم  و ثابتات  و از محکمات  داده  را تشکیل  سالما

ایشان،   و با مسلمانی  است  اولی، حرام  و بعنوان  از آنها شرعاً  و مردم، تخلف  بر حاکمان  باشد که می  از حکومت» اسالمیت»  حذف
یا   و تجربی  عقالئی  است، از شیوهاي  مربوط  حاکمیت  و اجتهادي  عرفی  و شیوة  شکل  به  که  دیگري  اما بخشی. دارد  نافاتم

  اما هرگونه. تغییر و اجتهاد است  قابل  و بنابراین» اسالمی  و جامعه  نظام  مصالح»  و تابع  شده  و اجرائی، محسوب  حکومتی  احکام
شود   ، باید تعقیب)است  شده  بینی پیش  اساسی  در قانون  که(خود   از مسیر قانونی  اند، البته اجرائی  نیز که  قوانین  سري  نتغییر در ای

نیز باید  "ثانوي  عناوین"  عهد شرعی، به  وفأ به  بر ضرورت  زیرا عالوه  است  و مردم، واجب  نیز بر حاکم  قوانین  از این  و تبعیت
 .شود  مردهش  محترم

 :حکومت  اختیارات. 17   
  حاکم  شرعی  و وظائف  اختیارات  بتوانند دامنۀ  و یا مردم  تا خود حاکمان  دانیم نمی» عقد و قرارداد  صرف»  را تابع  حاکمیت  ما اصل

اما حدود . هستند  مردم  خادم  یستند گرچهن  مردم  اجیر و وکیل  حاکمان، تماماً. و زیاد کنند  کردند، کم  میل  که  را هرگونه  را یا مردم
  شود و تابع می  شرع، واجب  نیز تنها با استناد به  هر عهد و هر قانونی  و وفأ به  کرده  را شارع، معلوم  حکومت  و اختیارات  وظائف
  در راستاي  حکومت، از آنجا که  مانو فر  بوده  شارع  فرمان  به  و حاکمان، هر دو باید گوش  مردم. نیست  یا مردم  حاکمان  امیال

دارد   کند و در برابر مردم، وظائفی  باید آنها را تأمین  حاکم  دارند که  شرعی  نیز حقوق  و مردم  است  باید باشد، مطاع  شارع  فرمان
و   مردم  رضایت  کسب  گرچه. اشدب  عمومی  خواستهاي  و امیر نیستند تا حکومت، تنها تابع  دهد اما مردم، فرمانده  باید انجام  که

 .است  مردم، بر حاکمان، واجب  حقوق  تأمین
باشد   مردم  و مصلحت  نفع  باشد و به  نداشته  آن، منافات  شرعی  و اختیارات  حکومت  با وظائف  که  مردم، در صورتی  آرأ و خواست

 .و حاکمیت  مردم  میان» و قرارداد عرفی  وکالت»  صرفاً  یلبدل  شرعی، و نه  شود اما باز بدالئل  حکومت، تأمین  باید توسط
و   نیست  حکومت، چنین  از مضامین  معتنابهی  در بخشی  که(باشد   وکالت  قرارداد و نوعی  و مشروعیت، تابع  حکومت  اگر اصل

  باشد، الزم  نداشته  شریعت، منافاتی  یاسیس  و اهداف  با احکام  که  عقد نیز، در صورتی  ضمن  هر شرط  ، پس)دادیم  توضیح  قبالً
دانستیم،   دینی، الزم  را بر حاکمان  اساسی  قانون  بحث، رعایت  و قابل  مشکوك  مقدمات  این  بدون  الوفأ است، اما ما پیشتر حتی

  یا ریاست  مجلس  یکبار براي  سال 4 هر  انتخابات  برگزاري  همچون. (اند حکومتی  احکام  از سنخ  که  و اجرائی  موقت  در مواد  حتی
 ...)و  جمهوري

و در   است  اي علیحده  مسئله  که  است  و عادل  و مردمی  مشروع  حاکمیت  فرا قانونی  و اختیارات  فقیه  مطلقه  دیگر، والیت  مسئله
 .نخواهد داشت  شکنانه  قانون  تحکومتی، ماهی  الزم  اختیارات  این  پس  است  شده  بینی نیز پیش  اساسی  قانون  متن
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 )2(  شیعه  در فقه  دولت  نظریۀ 
 !امر عرفی؟  کدام. 1   

  به "عرف"اگر در برابر شرع،   که  و عرفیات، گفتیم  شرعیات  امور به  تقسیم  در چگونگی  ستو نادر  درست  وجوه  پیشتر در باب
زیرا امور   است  مسئله  از این -  و اسالمی  شیعی  از حیث -  باشد، تعبیر نادرستی  مراد شده) سکوالر( "امر غیردینی"  مفهوم

مورد   حال، اکیداً  شوند اما در عین می  محسوب  امور عرفی  مردم، گرچه  اجتماعی  و حقوق  امر حکومت، سیاست  همچون  عمومی
  در فلسفه  اصلی  مسئله  و شهروندان، که  حاکمان  متقابل  و اختیارات  و وظایف  است  اسالم  مقدس  و منظور نظر شرع  شارع  اهتمام
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  اسالم  شریعت  در قلمروي  ، همگی"سیاسی  مشروعیت"  هتوجی  و نحوة "حاکمیت  منشأ حق"و نیز   است  سیاسی  و علوم  سیاست
  است  بدانمعنی  باشند و این می  و غیردینی  دینی  به  تقسیم  عرفی، قابل "امور اصطالحا  این  همۀ  باشند و بنابراین می  مورد بحث

 .و نیست  امور نبوده  از این  دین، هرگز فارغ  که
کارکرد   این. است  بشمار آمده  دینی  احکام  تشریع  سنت، جزء منابع  اهل  فرق  برخی  در فقه  هک  است  ، آن"عرف"دیگر   اصطالح

و  "شارعا  اجرأ مطلوبات"  را در مقام "عرف"فقهأ شیعه، . باشد و فاقد اعتبار می  نداشته  از اعراب  شیعی، محلی  نیز در فقه  عرف
شمارند و  نمی  شریعت  جزء منابع  و نه  شریعت  بدیل  را نه  دهند و آن می  م، دخالتاسال  و تفسیر قوانین  فهم  اکثر در مقام حد

و   تأمل  خود قابل  تحریم، درجاي  این اند وفلسفه کرده راتحریم  غیرسیاسی  وچه سیاسی  احکام  در قلمروي  بشري، چه  تشریع  هرگونه
 .دار است بسیار معنی

امر "  و از آنجا که  نیست  یا قبول  فرض  شیعی، قابل  با آن، در منطق  معارض  و احیاناً "شرع"  در عرض "عرف"بنابراین، 
ابراز   کافی  ، دقت"عبارت"  مفهوم  و شرعی، در دایرة  در امور عرفی  بحث  است، باید از ابتداي  و مشتبه  متشابه  اي ، کلمه"عرفی

 .بعدي، مسدود گردد  بر سوء تعبیرهاي  نمود تا راه
  با حکومت  و امور مرتبط  اسالمی  جامعه  و خارجی  داخلی  و روابط  عمومی  حقوق  قلمروي  که  کرد آنست  باید تصریح  دستکم  آنچه

  امور باصطالح  این  یعنی  نبوده) االهی  احکام  از قلمروي  و خارج  با شریعت  ربط  و بی  غیر دینی  بمعنی( "عرفی"و دولت، هرگز 
 -   ملت  متقابل  سیاسی  حقوق  از جمله(  بشري  و اختیارات  و حقوق  وظیفه  هرجا پاي  اصوالً. باشند نمی  شرعی  فاقد حکمعرفی، 

از (  و غیر دینی  دینی  به  تقسیم  امر و مقوله، قابل  شود، آن  برده  نامی "و تکلیف  حق"از باید و نباید و   آید، هرگاه  میان  به) دولت
و   ملت  اجتماعی، رابطه  مردم، نظم  امنیت  ضرورت  در باب  باشد زیرا شریعت می) "و ابزاري  استقرائی -  علمی"  نه  تبیمک  حیث

و   کرده  را تعقیب  مزبور اهدافی  قلمروهاي  و در کلیۀ  نیست  ، ساکت...و   و سایر ملل  با غیرمسلمین  و روابط  دفاعی  دولت، احکام
و   مسلمان، واجب  بر متفکران  آن  و کشف  فهم  که  است  کرده  تشریع) یا مقید  یا عام، مطلق  یا کلی، خاص  زئیج(  لذا احکامی

 .است  و امت، الزم  بر امام  بدان  عملی  التزام
  دست  بشري، بدان  ربهو تج  عقل  استعمال  از طریق) بما هوانسان(  انسان  که  است  امور عقالئی  ، آن"امر عرفی"اما اگر مراد از 

از آنهایند و در   استفاده  مجبور به  منطقاً...) و  و اقتصاد و علم  در سیاست(خود   مورد قبول  اهداف  به  نیل  و کافر براي  من و مؤ  یافته
  و استعمال  اند راج قابلمختلف،   مکاتب  اهداف  شود و در راستاي می  تعریف  اجرائی  و مدیریت  و فنانیت  ابزاري  عقالنیت  ذیل

دارند،   شریعت  و احکام  با اهداف "مالزمی"یا "مقدمی"  امور، جنبه  این  دین، از آنجا که  ندارد ولی  و غیردینی  دینی  است، البته
مکتبی،   اهداف  یلدر ذ  که  امور نیز در صورتی  و این  نیست  تفاوت بی  حوزه  ورزد و در این می  و اهتمام  بدانها نیز ناظر است

  و فنون  علوم  یا ثانویه، آموختن  اولیه  عناوین  به  گاه  که  است  یابند و این می  شرعی  و لذا حکم  و دینی  مکتبی  شوند، صبغۀ  بررسی
ور و تقصیر در و قص  یافته  شرعی  و منافقین، وجوب  از کفار و مشرکین  بشري، و اخذ آنها حتی  از تجربیات  و اقتباس  و صنایع

  خواهد بود پس  در دنیا و آخرت  شرعی  مسئولیت  بشري، باعث  و تمدن  عقول  و سایر دستاوردهاي  و تجربیات  علوم  از این  تمتع
  جزئیات  که  یعنی  نه  خواهند بود و این  الواسطه مع  گرچه "امور شرعی"اعتباري،   نیز به  عقالئی -  امور عرفی  همین

مردم،   گردد و عقل  منتفی  بکلی  مباحات  دیگر حوزة  پرسید و بعبارت  باید از دین  را هم  زندگی  و عادي  عرفی  عملهايدستورال
 .باشد  غلط، معلوم  سخن  شد با این  عرض  آنچه  تفاوت  کنم می  گمان. شود  تعطیل

 !پادشاهی؟  یا نظام  اقتدار سیاسی: "سلطنت". 2   
  نظام"  یعنی  و جدید آن  اصطالحی  خود، معنی  فقهی  در متون "و سلطنت  سلطان"از تعبیر ) ع(اهلبیت  مراد فقهأ مکتب

  را اراده  آن  لغوي  معنی  بلکه  است  نبوده...) و  در برابر جمهوري، آریستوکراسی(  سیاسی  از رژیم  خاص  نوعی  بعنوان "پادشاهی
 :اند کرده می

، همانا "سلطنت"  فقهی  اصطالح  امروزین  و معادل  است "حاکم"و  "سلطه  صاحب"  بمفهوم "نسلطا"فقهأ،   در اصطالح
و  "والیت  صاحب  عادل  فقیه"، "عادل  امام"تعبیر را در مورد   باشد و لذا این می) "دولت"یا ( "حاکمیت"و  "اقتدار سیاسی"

 .است  سیاسی  در علوم  آن  صطالحیا  از معناي  اند و اعم ، بکار برده")ع(معصوم  امام"  حتی
دنیا   سیاسی  در جغرافیاي  کنونی، تقریباً  سبک  به  و انتخاباتی  و جمهوري  پارلمانی  پیشین، نظامهاي  هاي در سده  از آنجا که  البته

  اند بدون افتاده  و مقارن  ق، متصاد"سلطان"  و اصطالحی  لغوي  مفهوم  نبود، عمالً  مرسوم -   اسالمی  در کشورهاي  و از جمله -
  اصطالح  نیز مشمول  کنونی  سیاسی  در اصطالح "جمهور  رئیس"  باشد و لذا مثالً  وجود داشته  در مفهوم  این  میان  اي مالزمه  آنکه

 .گیرد قرار می... و  "حاکم"و  "راعی"یا  "امام"یا  "سلطان"  فقهی
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 از فقاهت؟) حاکمیت(  سلطنت  تفکیک. 3   
از   سلطنت  یا تفکیک  از حکومت  دین  تفکیک  براي  چینی  و زمینه  سازي  مقدمه  را از باب "از عرف  شرع"  کذائی  کسانی، تفکیک

، "عرفی  سلطنت"و  "شرعی  والیت"  دو قلمروي  را میان  ، زندگی"شیعه"فقهأ   برخی  اند که شده  کردند و مدعی  مطرح  فقاهت
را   و مردم  والی  و رابطۀ  سیاسی  و وظایف  حقوق  و حوزة  داده "سیاسی  حاکمیت "  مقولۀ  بودن  غیر دینی  به  تويو ف  نموده  تقسیم
  و میرزاي  مجلسی  و عالمه  نوري...ا فضل  شیخ  چون  بزرگی  فقهاي  به  نسبتهایی  القأ چنین. دانند می  فقاهت  از حریم  خارج  بکلی

 .است  تاریخی -  سیاسی  دروغ  یکو   قمی، افترأ محض
  و تالش  تقیه  در حین  نامشروع  یا سایر رژیمهاي  الئیک  یا جمهوري  استبدادي  پادشاهی  رژیم  یک  حاکمیت  به  اجباري  دادن  تن

  رژیم  یک  تقریبی  مو استخدا  نظام  نسبی  در اصالح  مقدور و سعی  تا حد  االهی و احکام  شرعی  عدالت  اقل اجرأ حد  در جهت
یا   و حکومت  سیاست  از حوزة  شرع  حوزة  تفکیک  مفهوم  ، هرگز به...و   و نشر دین  مردم  شرعی  حقوق  احقاق  در جهت  غاصب

و   سلطنت، جمهوري. نیست  یا جاهل  کافر یا فاسق  سلطان  شناختن  مشروعیت  و به "سکوالر  سلطنتی  نظام"  پاي  امضأ شرعی
و در برابر   داده  تن  مردم  و حقوق  االهی  شرعی، احکام  عدالت  به  اند مگر آنکه االهی  دیگري، فاقد مشروعیت  سیاسی  ر رژیمه

  باشند که  اسالم  تابع  حکومتی  بدهند یعنی  آنان  استصوابی  و نظارت  والیت  به  و تن  داشته  و تبعیت  شنوي  ، حرف)ع(فقهأ اهلبیت
 .الئیک  و مشروطه  جمهوري  یک  نخواهد بود و نه) استبداد فردي(  مصطلح  پادشاهی  بمفهوم  صورت، دیگر سلطنتدر این

است،   مقدور و عملی  منجز و آنچه  و سیاسی  شرعی  وظیفه  از حساب "مشروع  آل ایده  حکومت"  در باب  فقهی  نظریه  حساب
  به "تکلیف"  بودن  و مشروط  اجتماعی  ضرورت  از باب  الئیک  هاي و یا جمهوري  ینسالط  فقهأ با برخی  برخی  مماشات. جداست

و   االهی  در برابر شریعت  اگر تسلیم  حکومتها حتی  آنکه  نه  است  بوده  و اجتماعی  محدود سیاسی  و امکانات  یا تقیه "قدرت"
بر   حاکمیت  فقهأ، هر کسی، حق  اجماع  به  شیعه  سیاسی  در فقه. وندش می  شناخته  مشروع  نباشند، باز هم  مردم  و حقوق  عدالت

  است  شرعی  شرائط  به  و لذا مشروط  شرعی  ، حقی"والیت"ندارد و .... و   در اجرأ حدود و اخذ مالیات  امر و نهی  مردم، و حق
  با نظامهاي  و تفاوتش  است  در آن، مشروط  حاکمیت  و حق  مشروعیت  باشد یعنی می "مشروطه"  لزوماً "حکومت"  بنابراین

و   هر جا اصول. است -  و غیراسالمی  الئیک  نه -  دینی  که  است  آن  و ضوابط "و شروط  شرط"  الئیک، در نوع  مشروطه
 .وجود دارد  در کار باشد، مشروطیت  ضوابطی

 !!مشروعه  سلطنت. 4   
را   دیگر، همانان  اند، و از سوي نامبرده!) سکوالریزم؟(  از حکومت  شرع  طرفدار تفکیک  را بعنوان  نویسان، فقیهانی مقاله  برخی

و   مشروعه  به) حاکمیت(  سلطنت  که  است  اصطالح، آن  این  معنی  آنکه  حال. اند نیز دانسته!! "مشروعه  سطلنت"طرفدار 
طرز   این!! تواند باشد نمی  دین  احکام  از قلمروي  و خارج  با شریعت  ربط و بی  عرفی "کامال  امري  شود پس می  غیرمشروعه، تقسیم

 .است  بارزي  تناقض  داوري، حاوي
  این  و مفهوم  کرده  غیراسالمی، مخالفت  و ضوابط  شروط  به  مشروط  ، و نیز با سلطنت"استبدادي  سلطنت"با   فقهأ مزبور، در واقع

  مشروعه  مشروطۀ  اند و طرفدار حکومت شناخته نمی  و دینی  را مشروع  و حاکمیت  سلطه  هر نوع  آنان  که  است  آن  عبارت، اصوالً
  فقیهانی  آیا چنین. دانستند می  و ضد دینی  نداشته  را قبول  حاکمیتی  اسالمی، هیچ  بودند و بجز حاکمیت) و دینی  شرعی(

  و تفکیک  ثنویت  به  قائل  اگر آنان! باشند؟  دانسته  با شرع  ربط و بی  رفیصددرصد ع  را اموري  و سلطنت  اند حکومت توانسته می
  یعنی  مشروعه  حکومت  تشکیل  از ضرورت  چگونه  اند پس بوده  و شریعت  با دین) حکومت(  سلطنت  میان  ارتباط  و عدم  کذائی

! در آورند؟  دین  احکام  را در خدمت  حاکمیت  و قدرت  سلطان  تاند شوک و چرا خواسته! اند؟ گفته  ، سخن"شرع  و تابع  دینی  نظام"
  توجیه!! با آن  ربط بی  را با چیزي  چیزي  توان مگر می!) آقایان  ادعاي  طبق(باشد   بوده  سلطانی  در صدد توجیه  اگر فقیهی  حتی
  با اهداف  شریعت، قلمداد شود و منافاتی  احکام  يدر راستا  حکومت  آن  که  است  معنی  حکومت، بدان  یک  شرعی  توجیه! کرد؟
  بیگانه  کامالً  و دولت، اموري  و دین  نبوده "حکومت"  مقولۀ  ناظر به  هیچ  شرع، اصطالحاً  اگر احکام  آنکه  باشد حال  نداشته  دینی
 !دارد؟  امکان  ادعائی  اتتوجیه  چنین  باشد، چگونه  در میان  و ریسمان  آسمان  باشند و تنها رابطۀ  از هم

  والیت"  و حکومتی  سیاسی  وسیع  از گسترة  اند، از قضأ، خود صریحاً شده  شمارده!! و حکومت  دین  جدا انگاري  به  قائل  که  فقهائی
و   امر بمعروف  مراحل  ترین و سیاسی  و حادترین  ترین ، از عالی)شرع  سیاسی  از جمله، احکام(  شرعی  احکام  تبلیغ  ، از حق"افتأ

و   جمعه  فقهأ در عصر غیبت، و اقامۀ  بدست  آن  لوازم  و همۀ  قضائیه  قوة  نقش  و از اعمال  حدود و تعذیرات  از منکر، از اقامۀ  نهی
افراد   رستیآن، حکومتها هستند و سرپ  متولی  امروزه  که  و غیرخصوصی  امور مدنی  عام، و بسیاري  اوقاف  و از ادارة  جماعت

نیز   دولتی  هاي خزانه  از حد  بسیار باال که  با مبالغ  و مالیاتهایی  و زکات  اخذ خمس  و بویژه  المالک  مجهول  و اموال  سرپرست بی
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مرتد،   حد االرض، مفسدفی  باغی، حد  حد  چون  از اجرأ حدود شرعی. اند برده  نام "فقهأ  والیت"  ، در قلمروي...کرد و تجاوز می  گاه
از   نهی"اند،  برده  فقهأ عادل، نام  جزء وظایف... و  و اجتماعی  امور سیاسی  در حوزة  شرعی  غاصب، و قضاوت  و حاکم  طاغوت  حد

دء و مب  فلسفه  سیدالشهدا، اساساً  انجامد چنانچه جدید می  حکومت  و تشکیل  حکومت  علیه  براندازانه  قیام  تا حد  که -را  "منکر
... اند و  دانسته  فقهأ و مردم  وظیفۀ -یزید دانستند   حاکمیت  از منکر علیه  را نهی  در کوفه  حکومت  تشکیل  خود جهت  قیام  شرعی

صدر،   چون  اند و تا مناصبی شده) المقدور  حتی(  حکومت  و حتی  سیاست  وارد صحنه  مورد افترأ، عمالً  فقهاي  خود این  بویژه، حتی
، )االمکان حتی(  شرعی  و وظیفه  والیت  از باب  امور سیاسی، حکومتی  و در بسیاري  کرده  ي را نیز تصد  و مالباشی  االسالم  خشی

فقهأ در   اذن  بدون  اند که کرده  و خود تصریح... اند و  و بردار رفته  حکومت، شهید شده  کردن  دینی  در راه  اند، حتی کرده  دخالت
در امور   والیت  حق  اند و این دانسته و جائز نمی  را مشروع  حکومتی  تصمیم  هیچ) دارد  حکم  در آن  دین  که  و هر امري(ر امو  این

  عاي و مستند اد  شیعه  فقه  شود، از ضروریات می  و سیاسی  امور حکومتی  بسیاري  شامل  که  آن  و فراگیري  گستره  با همۀ  حسبیه
 .است  دهفقهأ بو  همین
  اند که کرده  تصریح  یعنی. اند قرار داده  شرعی  حاکم، شرائطی  براي!!!) از حکومت  دین  آقایان، طرفدار جدائی  بقول(فقهأ   همۀ

و   ظماز ن  و دفاع  اسالمی  جامعۀ  ادارة  باشند، قدرت) ع(اهلبیت  و تابع  والیت  و اهل  و شیعه  من مؤ  و بلکه  باید مسلمان  حاکمان
نباشند   و فاسق  خداوند باشند، ظالم  و حدود شرعی  مردم  شرعی  حقوق  و مراقب  باشند، عادل  را داشته  اسالم  بیضۀ  و حفظ  امنیت
  و به  بوده  فقهی  حکم  مشمول  که  اموري  فقهأ را در کلیۀ  باشند، والیت) و امور حکومتی  در امور شخصی(  االهی  شریعت  و تابع

  و ارزشها و اخالق  و نشر معارف  حقه  مذهب  باشند و درصدد ترویج  ملتزم  و بدان  داشته  مرتبطند، قبول  اسالم، بنحوي  هدافا
 .است  نامشروع  آنان  و حکومت  بوده  محارب  بلکه  باشند و در غیراینصورت، غاصب  اجتماعی  و عدالت  و اجرأ احکام  اسالم
  اند و این دانسته ")ع(عصر  ولی  نیابت"  به  و استناد حکومت  شرع  و رعایت  االهی  نصب  به  را منوط  حکومت  فقهأ، مشروعیت  همۀ
از   دیگر، حاکمان، مستقل  باشند و بعبارت  بدان  و ملتزم  دین  و احکام  و اخالق  از معارف  باید آگاه  حاکمان  که  است  معنی  بدان
و   است "شارع  از ناحیۀ  مأذونین"  از آن  حاکمیت، باالصالۀ  ندارند چرا که  حاکمیت  ، حق"فقیه"از   مستقلو   االهی  و احکام  دین

 .باشند فقهأ می  و کارگزارانِ  در واقع، مجریان  حاکمان
فقیهان،   و آیا این! ت؟اس  از حکومت  آن  و تفکیک  دیدگاههایی، انتظار محدود از دین  آیا چنین  که  است  پرسش  این  جاي  اینک

 !اند؟ بوده!! سکوالر  و پادشاه  الئیک  نظام  طرفداران
 !و رعیت  راعی. 5   

دارند،   و انسانی  مثبت  سیاسی، بار کامالً  فقه  اند، اما در ترمینولژي یافته  سیاسی  در محاورات  منفی  طنین  کلمات، گرچه  برخی
و   روایات  افراد ناآشنا با لسان  القائات  ، برخالف"رعیت"  کلمۀ. قبیلند  از این... و   و رعیت  و والیت، راعی  والی  چون  مفاهیمی

شوند و  "رعایت"باید   اند که ، کسانی"رعیت". است  مردم  و حقوق  مردم  به  از احترام  مملو -  آمیز بلکه توهین  نه -  اي فقهأ، کلمه
  دقیق  و فقهأ، عبارتهاي  روایات  در لسان. است  شهروندان  و منافع  و کرامت  مردم  و حرمت  قحقو  رعایت  به  ، مکلف)حاکم(  راعی

و   خارجی، بارمنفی  قرائن  رعیتی، به -  ارباب  در نظام  که "رعیت"  و کلمۀ  است  بکار رفته  مردم  در خصوص  و انسانی
  مصالح  مراعات  تأکید بر وجوب  حاوي  دارد و دستکم  معکوس  کامالً  هومیعرب، مف  و در لغت  است، در واقع  یافته  آمیزي توهین
 ).رعایت -   مراعات -  راعی -   رعیت. (باشد می  مردم

  به  خطاب  از منکر و امر بمعروف  و نهی  سیاسی  اصالحات  گونه از هیچ  و تقیه  فترت  در دوران) ع(اهلبیت  در مکتب  فقهأ عادل
  ظلم  و رفع  و اجرأ عدالت  رعیت  حقوق  رعایت  را به  و سالطین  اند، شاهان توانسته  که  هر زبان  و به  نکرده  حاکمان، دریغ

  نویسندگان، مورد سوء تعبیر قرارگرفته  برخی  توسط  از مشاهیر فقهأ شیعه  چندتن  اند معذلک توان، مجبور کرده  و در حد  فراخوانده
 :کنیم می  را بررسی  اتهامات  این  ما اینک. اند شده  و سیاست، متهم  از حکومت  شریعتو   والیت  تفکیک  و به

 بحاراالنوار  ، صاحب»ره«محمد باقر مجلسی  عالمه. 6   
  جالب  وجود دارد ولی) از حکومت  شریعت  تفکیک(مزبور   اتهام  بسیار علیه  و ضمنی  صریح  عالمه، ادلۀ  مرحوم  در آثار با برکت

  و دقیقاً  نشده  نیز تحریف  عبارت  همین  آیا حتی  که  کنیم  رجوع  زنندگان  مورد استشهاد اتهام  تنها عبارت  همان  به  اگر اتفاقاً  است
  با ادعاي  عالمه، مناسب  در آثار مرحوم  آقایان  که  تنها عبارتی  عجبا که! است؟  شریف، سوء تفسیر نگشته  لف مقصود مؤ  خالف

  ادعاي  خالف  از قضأ، مفادي. اند دانسته  و حکومت  سیاست  از حوزة  و فقاهت  و دین  شرع  حوزة  بر تفکیک  را دلیل  و آن  خود یافته
 "والیت"  و دینی  الهی  مراتب  از سلسله  عالمه، بصراحت  آورد، مرحوم  را خواهیم  آن  اینک  که) 24(مزبور،  در عبارت. مذکور دارد

  بر یکدیگر در حد  منین مؤ  عمومی  والیت  چه(  اي در هر درجه "والیت"  کند که و تأکید می  گفته  سخن -  از جمله، حکومت و -
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 "علیه  مولی"و  "ولی"  متقابل  حقوق  ، متضمن)اجتماعی  بر سرنوشت  حاکمیت  در حد  والیت  از منکر و چه  و نهی  امر بمعروف
 "محبت"و  "عدالت"  براساس  باشند که  دارند از حکومت، انتظار داشته  ، حق)عایه الر و واجب  ذیحق  ندانشهرو( "رعایا"و   بوده

  ، فرد و نهاد قوي"قدرت"دارند و   بر شاه، حقوقی  رفتار کند زیرا مردم  با آنان) آمیز و غیر عادالنه خشونت  و قهر و سیطرة  ظلم  نه(
 .کند می "مسئول"، )کوممح(  ضعیف  به  را نسبت) حاکم(

  از نقل  و پس  است "مسئول"نسبت،   همان  به  است) حاکمیت(  و سلطنت  و سلطه  قدرت  داراي  هرکس  کند که می تصریح  عالمه
  حاکم  مسئولیت  فرماید که خواند، می می "راعی"را   منین مؤ  داند و همۀ می  یکدیگر، مسئول  به  را نسبت  بشریت  همه  که  روایتی

  عالمه  عبارت. خواهد فرمود  را بازخواست  مقدس، حاکمان  و شارع  است) عرفی  فقط  نه(  شرعی  کامالً  در برابر مردم، مسئولیت
 :است  چنین
  عن  مسئول  و کلکم  راع  کلکم: (است  منقول  داد، چنانچه) و سلطه  قدرت(  دنیا سلطنتی  را در این  تعالی، هرکس  حق  که  بدان

 .خواهد فرمود "سوال"او با رعیت،   از سلوك  در قیامت)   رعیته
و   داده  تعمیم  سلطه، کامالً  تحت  انسانهاي  دینی  و کرامت  و حقوق  در برابر مردم "اولیأ قدرت"  شرعی  عالمه، مسئولیت  سپس
 :کند نمی  مستثنی  را هم!! عرفی  ظاهراً  حوزة  هیچ

و   از برزیگران  را بر جمعی  و اموال  مزارع) صاحبان(  از رعایا، ارباب  را بر بعضی  و وزیران  را بر رعایا، امیران  پادشاهان  چنانچه
  و علمأ را راعی  گردانیده  آنان  رزق  واسطۀ.... و فرزندان،  و خدمتکاران، زنان  و اوالد را بر غالمان  بیوت، خدم، ازواج  اصحاب
را بر قوا،   کرده، هر شخصی  حیوانات، مسلط  را بر بعضی  علمأ گردانید، هرکس  رعایت  به  ظف را مؤ  و ایشان  ساخته  علم  طالبان

  و عبادات  نشود و اعمال، اخالق  در آخرت  ایشان  عقوبت  موجب  بدارد که  امري  را به  ایشان  که  ساخته  خود حاکم  اعضا و جوارح
 .است آنها نموده  رعایت  و امر به  ساخته  هرکس  را نیز محکوم

 :عبارات  در این  بینیم می  چنانچه
  فردي و حتی  اجتماعی  زندگی  عرفی  باصطالح  هاي حوزه  و آمریت، در کلیۀ  ي و تصد "والیت"  مراتب  عالمه، از کلیۀ: اوالً

 .تاس کرده  والیات، محسوب  از همین  رانیزقسمتی  سیاسی  گوید و حکومت می سخن
و   و شاه  بر مال  مال  استاد بر شاگرد، صاحب  تا تسلط  گرفته "خود  بر اعضأ و جوارح  انسان  والیت"از ( "والیت"  مراتب  کلیه: ثانیاً

  افراد تحت  که "حقوقی"  را متوجه  سلطه  افراد صاحب "و  والیان"و   نموده "شرعی  مسئولیت"با   را مالزم» امیر و وزیر برمردم
را   آن  و مشروعیت  خوانده  مسئولیت  را نوعی "والیت"  و اساساً  دارند، کرده... و  و حاکمان  والیان  برگردن) علیه  مولی(  طهسل

از   و حتی  خوانده  مردم  در برابر حقوق  عرفی  هاي در حوزه  شرعی  تکالیف  به  را، مکلف  حاکمان. کند می  حقوق  ادأ آن  به  مشروط
: کند که و تأکید می  آورده  میان  به  سخن "و عبادات  و اخالق  اعمال"  و حقوق "انسان  اعضأ بدن  حقوق"و  "بردگان  حقوق"
 ."است  آنها کرده  همۀ  رعایت  خداوند امر به"

 !نیست؟  ، کافی)ومتو حک(ها  والیت  این  حوزة  دانستن  و دینی  شرعی  ، براي"و حکومت  سیاسی  والیت"  آیا امر خدا در حوزة
و   حاکمان  و تخلف  دانسته  ، مرتبط"در آخرت  عقوبت"  را به... و  سیاسی  هاي و مسئولیت  اجتماعی  هاي والیت  این  همه: ثالثاً

  دامک  پس. داند می  اخروي  و عذاب  عقاب  را مستوجب "علیهم مولی"  در برابر حقوق  شرعی  هاي مسئولیت  از این... و  والیان
 !داد؟  نسبت -   عبارت  در این  حتی -  عالمه  به  توان را می "سیاست"از  "شریعت"  تفکیک
 :دهد می  ادامه  عبارت  عالمه، در همان  مرحوم

با   در معاشرت. نباشند  او داخل  فرمان  در تحت  باشد و جمعی  نداشته  و حکومت  از والیت  بهره  که  در دنیا نیست  هیچکس  پس
نعمت، شکر از او   اند، درخور آن او را استیأل داده  در خور آنچه  و هرکس  است  وجودي  از ایشان، در آخرت، عدل  هر صنفی

  تعالی  حق  که  نماید و حقوقی  با آنها معاشرت  خداوند فرموده  که  نحوي  به  که  است  از اینها آن  شکر هر یک: و سپس    .اند طلبیده
 .نماید می  سلب  تعالی  کند حق  و اگر کفران... نماید  مقرر فرموده، رعایت  ایشان  براي

و   و والیت "و سلطه  قدرت"  که  هر میزان  به  هرکس  دهد که می  زیبایی، توضیح  به  مجلسی  مرحوم  کنید که می  مالحظه
  خود عمل  شخصی  و امیال  منافع  و براساس  است، داده  خود مایل  که  ندارد هر فرمانی  دارد و حق  شرعی  دارد، تکلیف  حاکمیتی

  پس. کنند  را رعایت  مردم  و حقوق  با مردم، از حدود خود تجاوز نکرده  و در معاشرت  رفتار کرده  عدل  باید به  حاکمان. نماید
  و ندانستن "قدرت"از   غلط  استفادة  یعنی  است "قدرت"  نعمت  مردم، کفران  حقوق  رعایت  و بدون  تکلیف  انجام  بدون "استیأل"

 "سلطه"از   و صحیح  واالهی  مشروع  و استفاده  آن  به  نسبت  شرعی  نعمت، ادأ تکلیف  شکر این  چه. است "والیت"  قدر و منزل
  ، معاشرت)و استبدادي  دلخواه  روش  به  نه(  خداوند فرموده  که  با مردم، بنحوي  که  معنی  بدین  است  اسالم  از شریعت  اطاعت  یعنی
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و   کرده  تصریح  مردم  شرعی  حقوق  به  نسبت  حاکمان  وظیفه  به  سپس  عالمه  مرحوم. نماید  را رعایت  مردم  و حقوق  کرده
 :گوید می

  بزودي  ماند و گرنه می  یندهپا  ایشان  کنند، ملک  رعیت  و حال  حقوق  و رعایت  و استیأل خود، شکر کرده  اگر در قدرت  پادشاهان
 .ماند نمی  ماند و با ظلم، باقی می  با کفر، باقی  ملک"  اند که گفته  گردد، چنانکه می  زائل

  داند و با استناد به می  دنیوي  و زوال  اخروي  عقاب  را باعث  مردم  شرعی  و کرامت  حقوق  به  عالمه، ظلم  شود که می  مالحظه
  حاکمان  باید توسط  که  و رعیت  ملت  شرعی  حقوق  این. خواند و غیرپایدار می  سقوط  ستمگر را روبه  ، رژیم)ص(رمپیامبراک  حدیث
  با رعیت  حاکمان  معاشرت  و نحوة  شده  خداوند، تعیین  عالمه، توسط  دولت، بتصریح  سیاسی  شهروند و وظیفه  سیاسی  حقوق  یعنی

و والیت،   از حکومت  شریعت  حکم  چگونه  پس  است  الرعایه واجب  و شرعاً  شده  مقدس، بیان  شارع  توسط) دولت -  ملت  رابطۀ(
 :گوید می  سپس  عالمه! از امر عرفی؟  امر شرعی  تفکیک  کدام! جداست؟

و فجور   و فسق  بالد است  یعباد و آبادان  جمیع  صالح  ایشان، موجب  و صالح  عدل. است  ناس  مصالح  امرأ، ازاعظم  عدل  بدانکه
از   چنانکه  است  اکثر مردم  خواست  کنندة  و رفتار ایشان، تعیین  حالت. شود می  امور اکثر عالمیان  نظام  اختالل  موجب  ایشان

خواهند   ز صالحنی  من  باشند امت  و شایسته  اگر صالح  هستند که  از امت  دو صنف  که  است  سند معتبر نقل  ، به)ص(رسول  حضرت
 .فقهأ و امرأ: نیز فاسد خواهند شد  من  فاسد باشند امت  بود و اگر ایشان

  امر عرفی  یا تفکیک  و حکومت  از سیاست  دین  تفکیک  عباراتی، اعتقاد به  چنین  نویسندة  به  که  نیست  و قبیح  آیا عجیب  براستی
و ناظر   تنیده  در هم  چنان) شرعی(  و دینی) عرفی(  چند سطر، تعابیر حکومتی  همیندر   که  در حالی!! داد؟  را نسبت  از امر شرعی

  مردم، ناس، صالح  امیران، مصلحت  چون  و آیا کلماتی! نیستند؟  از هم  تشخیص  قابل  بلکه  تفکیک  قابل  اند که بریکدیگر آمده
  و فجور، عدل، صالح، فساد و روایت  فسق  چون  کلماتی  البالياکثر مردم، در   نظام، خواست  بالد، اختالل  عباد، آبادانی

و در یکدیگر   یکدیگر مربوط  به  و همه  است  آمده... و   در فساد اجتماعی  و عالمان  فساد حاکمان  دخالت  در باب) ص...(ا رسول
چند   عبارت  و نظر فقهأ و در همین  اسالمی  متونتفکیکند و آیا در   مفاهیم، از یکدیگر قابل  آیا این! ثر نیستند؟ و مؤ  متعامل
 !از یکدیگرند؟  و مجزي  مجلسی، منفک  عالمه  مرحوم  سطري
منظور   کند که می  تصریح  گوید ولی می  سخن  است  آمده... و   البالغه در نهج  و مردم، چنانچه  والی  متقابل  از حقوق  سپس  عالمه

و تاکید ) 26(".نمایند  سلوك -  آمده  درشریعت  چنانچه -  عدالت"  و به) 25(»باشند  حق  بردین"  د کهان و حاکم، کسانی  او از والی
باید  می  باید کرد و خود را اصالح می  ایشان  صالح  باشند، دعا براي  و عدالت  صالح  روش  بر خالف  اگر پادشاهان: (کند که می

 :که  یعنی). آورد  اصالح  را به  خدا ایشان  نمود که
حاکمیت،   و حق  است  شرع  خالف  هایشان، گاه تصمیم  کنند بلکه  عمل  است  میلشان  پادشاهان، مجاز نیستند هرگونه: اوالً

 .است!! عرفی  حکومت  در حوزة  شرعی  ضوابط  رعایت  به  مشروط
 .مفاسد، امضأ تأیید نگذارد  آن  ايکرد و پ  را اراده  ایشان  ها، باید اصالح فساد حاکمیت  در صورت: ثانیاً
 .بروند  نبرد با فساد حاکم  خویش، به  اصالح  جهت  و نیز تالش  قلبی  جدي  با دعا، و ارادة: ثالثاً

از منکر   و نهی  معروف  و امر به  بر حکومت  خود در نظارت  وظیفۀ  باشند و به  زیرا اگر خود مردم، صالح! خویش؟  و اما چرا اصالح
 .شد نمی  منجر  فاسد و ظالم  سالطین  حاکمیت  نمودند، کار به می  با مفاسد و مظالم، عمل  مبارزهو 

  عامۀ(  مردم  هاي توده  رعایت  اکید، به  صفوي، او را با عباراتی  حسین  آغاز حاکمیت  هنگام  اي و نوشته  در خطابه  مجلسی  عالمه
و  "رأفت"  ظلیل  و ظل "رحمت"  براساس  حاکمیتی  و تشکیل  فراخوانده  مردم  احتو ر  و استراحت  امنیت  و تأمین) رعایا

 )27.(کند را آرزو می  مردم  شرعی  حقوق  و تأمین "عدالت"
و  "بر ظالمین  رکون"و   آنان  براي  و مزدوري  و اجیري  هر نوع  ستم  با دستگاههاي  سازشکارانه  هاي همکاري  علیه  بشدت  عالمه

  حساب  ولی) 28(دانست می  را حرام  از آنان  آنها و اطاعت  به  قلبی  محبت  و حتی  گرفته  فقهی  فاسد، موضع  رژیمهاي  تماد بهاع
  جهت  تأثیر و نفوذ در دستگاه  از منکر و احتمال  نهی  مراتب  ورعایت) ممکن  تا حد(  تکلیف  ، انجام"تقیه"، "فاسد  افسد به  دفع"

  شرع"و  "از حکومت  دین"  و فساد و تفکیک  ستم  و توجیه  درباري  و آخوندهاي  با ظالم  همکاري  تدریجی، از حساب  اصالحات
با   سلوك  و نحوة  دانسته  در دنیا و آخرت  خسارت  را موجب  و شاهان  ملوك  به  مجلسی، تقرب  عالمه. و جداست "از عرف
  یعنی. کند خودرا وامی  نیز، سنگهاي  صفوي  با سلطان  و حتی  است  کرده  ، تعیین)ع(اهلبیت  شرعی  معیارهاي  را براساس  سالطین

و یا خود را   بوده  از اصول  بخشی  و تابع  مذهب  و بعدي، مدعی  قبلی  حاکمان  از همه  بیش  که(  صفوي  حاکمان  از امکانات  گرچه
و   اجرأ عدالت  ، در جهت)نیز کردند  مهمی  هاي همکاري  دالئل، مختلف  به  ند و گاهدانست با علمأ می  و همکاري  مماشات  مجبور به
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دارند،   حاکمیت  حق  اصالتاً  که) ع(یا معصوم "االمر  اولی"  آل و ایده  مشروع  را حکومت  برد، اما آن  بهره  دین  نشر معارف
  اسالم  شرع  تابع  را کامالً  آنان  زیرا حکومت  نیست  با خدا و رسول  فتصفوي، مخال  با شاهان  مخالفت  و معتقد بود که  دانست نمی
  بقدر ممکن  در جامعه  و معنوي  مادي  اصالحات  در جهت  حکومت  از قدرت  در صدد استفاده  با تقیه  حال  و در عین  دانست نمی
 .بود

  را مجبور به  حاکمان  را ساختند که  جامعه  و فضاي  رفتار کرده  يا بگونه) مجلسی  مرحوم  و از جمله(  فقهأ عظام  که  است  جالب
  وعده  عالمه  مرحوم  به  کتباً  حسین  سلطان  از جمله. در برابر فقهأ کردند) و ظاهر  در لفظ  گرچه(  و تمکین  اصالحات  برخی  پذیرش

) از هم  و مستقل  منفک  نه( "توأمان"و دولت،   دین  کند که میباشد و اقرار   شرع  ، تابع!!)امر عرفی(در امر حکومت،   دهد که می
  ، قبول"االنبیأ العلمأ ورثۀ"  را که  نبوي  حدیث  را منظور نظر دارد و مفاد این  اسالم  و فقهاي  اعالم  نظر علماي  باشند و رعایت می

 :کند که تعهد می  دارد  و سپس
باب، پا از   درهیچ "طاهرین  بیضأ ائمه  طریقۀ  و آداب) ص(سید المرسلین  حضرت"  اي غر  شریعت  قوانین  و کلیۀ  درامور جزئیه

  که عشریه اثنی ناجیه فرقۀ اعالم علماي درایت  امور مذکور، در کف  و سررشتۀ  نگذاریم  متین، بیرون  و شرع  مبین  دین  دائرة
 )29.(باشد وحرامندمی  حالل  مدرك و واقفان احکام حافظان
  و رعایت  دینی  و اجرأ عدالت  از شریعت  حکومت  اطاعت  ضرورت  فقهأ و علمأ درباب  نیز پیام  حاکمان  چگونه  شود که می  مالحظه

  شرعی  و حرام  و حالل  فقیه  فتواي  بزنگ  خود را گوش  و صریحاً  را دریافته  از حکومت  شرع  تفکیک  و عدم  مردم  شرعی  حقوق
  از مقام  از تجلیل  صفوي، پس  حاکم  بود که  دلیل  همین  به. خواند می  را توأمان  و دولت  و دین  کرده  اعالم!! ور عرفیام  در حوزة

  به  مربوط  دینی  در سفر و حضر با یکدیگر باشند تا در مسائل  است  خوب  کند که می  عالمه، اعالم  مرحوم  و فقاهت  علمی
 :کند و  رجوع او  به  و عدالت  حکومت

گردیده، امور   محفوظ  منان مؤ  و اعراض  و فروج  اموال  که  سازیم  عالمه، مرجوع  رابه "غامضه  دعاوي"و  "عظیمه  قضایاي"
  و اجراي  از منکرات  و نهی  در امر بمعروف  پناه  و فضیلت  شریعت  باید که می  پس. باشد  نبوده  و تضییع  تلف  در معرض  مذکوره

نمایند و   مماطله  که  از جماعتی... ا و حق  و زکوات  و اخذ اخماس  و فسقه  مبتدعه  و زجر جماعت  و منع  ملیه  و سنن  شرعیه  حکاما
و   و مناکحات  عقود و ایقاعات  و ایقاع  و معابد و بقأ الخیرات  مساجد و مدارس  و تنسیق  و مستحقات  مستحقین  به  آن  رساندن

  اجراي  را مانع  احدي  رعایت.... و   عدوان  ید ارباب  و قطع  ظالمان  ظلم  و رفع  مسلمانان  حقوق  و احقاق  بدع  و قمع  و قلع سایر امور
 )مدرك  همان. (نگرداند  دینیه  احکام

اسالم،   و فقیهان  عالمه  مرحوم  به -کاغذ   بر روي  البته -را   و اجتماعی  امور حکومتی  کلیه  صفوي، تقریباً  حاکم  بینیم می  چنانچه
فقیهان،   و به  سطور نیامده  در این  ماند که می  باقی  سلطان  سلطنت  در قلمروي!! امر عرفی  چه  نیست  کند و معلوم می  تفویض
  و رانندگی  و راهنمائی  کشی هو لول  کشی جاده  از قبیل  در اموري  روزگار، مسئولیتی  حکومتها در آن  که  بویژه! باشد؟  نشده  تفویض

 "و امور اجتماعی  و سیاست  حکومت"از  "فقهأ  و والیت  و فقه  دین"  حکم، تفکیک  این  مفهوم  آیا براستی  اند پس نداشته  هم... و
 "مسلمان  شوکت  ذي  سلطان"و   حکومت  شدن  و تبدیل  و معنوي  امور مادي  فقهأ در اهم  والیت  پذیرش  عین  این  یا آنکه  است

. نداریم  کاري  شاه  خارجی  عمل  به! االسالم؟ و شیخ "فقیه  ولی"و کارگزار   اجتماعی  و بازوي) مجریه  قوه(  اجرائی  عامل  یک  به
و   ز مالیاتامور حکومتی، ا  کلیه  تکلیف  تعیین  که  است  مجلسی  عالمه  هاي و ایده  حاکمیت  فقهأ و اعتراف  بر سر مطالبات  سخن

و حکومت، تنها کارگزار و   شده  مردم، عالمه، تسلیم  و حقوق  و معامالت  و عبادات  و فرهنگ  و تربیت  تا تعلیم  گرفته  قضاوت
  و موازین  شرع  احکام  فقهأ باشد و به  باید تابع  و حکومت  و سیاسیات  عرفیات  در همان  و شاه  است  مملکت  و نظم  امنیت  مجري

داند و هرگز  می  و واجب  را ممکن  در عصر غیبت  اسالمی  و عدل  حق  حکومت  حال، عالمه، تشکیل  در عین. کند  عدالت، عمل
  نقل  عبارات  همان  داند و حتی نمی  شوکت  ذي  سلطان  و تنها در اختیار شخصی  شریعت  از حوزة  خارج  را امري  و سیاست  حکومت

و سایر   حکومت  بودن  شرعی  بر ضرورت  بسیار عالمه  تصریحات  رسد به  دارد چه  مفتریان، داللت  يعا مد  شده، برخالف
 .است  کرده، آورده  خود نقل  که  و سیاسی  حکومتی  با مضمون  بسیاري  روایات  در ذیل  که  و تذئیالتی  در شرح  سیاسیات

  قمی  میرزاي. 7   
  و حکومت  سیاست  از حوزة  دین  حوزة  تفکیک  به  قاجار نیز متهم  دورة  قوانین، از فقهأ بزرگ  صاحب قمی،  میرزا ابوالقاسم  مرحوم

  در آثار خود از قبیل  صریحی  قمی، سخنان  میرزاي  که  است  در حالی  این. است  شده!! و عرفیات  شرعیات  میان  کذایی  و مرزبندي
  و فاقد حق  قاجار را نامشروع  و حاکمیت  سلطنتی  صراحت، نظام  و به  علناً  دارد و حتی  سیاسی  ، در فقه...و "الشتات  جامع"

 .است  آورده  میان  به  االهی، سخن  عام  و نصب  فقیه  و سیاسی  اجتماعی  و از والیت  خوانده  حاکمیت
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قاجار   میرزاي  فتحعلی  به  میرزا خطاب "ارشادنامه"  رسالۀ از  اند، تنها فراز خاصی کرده  استدالل  مزبور، بدان  نویسان  مقاله  آنچه
  مفاسد و اجحافات  و رفع  جامعه  شرعی  و حقوق  عدالت  مردم، و تأمین  دنیوي  مصالح  حفظ  را به  و حاکمیت  در آن، حاکم  که  است

نامه، از   در این  چون  است  بوده  از سیاست  دین  یکطرفدار تفک  قمی  میرزاي  چون  که  است  شده  گفته. خواند و تجاوزات، فرا می
  و گفته  نموده "کنند  دو دانا با هم  که  دینیه  و مذاکرة  علمیه  مباحثه"  وي، تعبیر به  مکتوب  و موعظۀ  خود با شاه  گفتگوي  این

 :که  است
  محافظت  از براي  علمأ را هم... و   قرار داده  مفسدان  از شر  مردم  و حراست  مردم  دنیاي  محافظت  را از براي  تعالی، پادشاهان  حق
  دنیا و آخرت  هالك  باعث  که  حق  و تجاوز از راه  ي و تعد  و مفاسد و اجحاف  دعاوي  در رفع  ایشان  دنیاي  و اصالح  مردم  دین
 -  قمی  میرزاي  ارشادنامه. (آنها محتاجند  به  و غیر پادشاه  حقه، پادشاه  طریقۀ  و یافتن  مسلک  این  و در سلوك  باشد قرارداده می

 )377  ص -  طباطبایی  قاضی  تصحیح
و   بوده  و حکومتی  سیاسی  مسائل  ورود به  و عین  از منکر سیاسی  و نهی  امر بمعروف  و حاوي  ارشادنامه  رساله، اوالً  این  آنکه  حال

 .است  اجتماعی  و عدالت  مردم  شرعی  حقوق  حفظ  به  شاه  فراخوان
و   مفسدان، مسئول  از شر  مردم  اجتماعی، و حراست  و مصالح  مردم  حقوق  حفظ  به  نسبت  پادشاه  کند که می  تصریح  در آن  ثانیاً

 .مکلفند
و دنیا یا   دین  میان  تفکیکی  که  خواند یعنی می  مسئول "ایشان  دنیاي  اصالح"و  "مردم  دین  محافظت"علمأ را نیز در مورد   ثالثاً

داند،  می  مردم، مسئول  و دنیاي  دین  یعنی  و حدود شرعی  مردم  حقوق  و علمأ، هر دو را در باب  بیند و حکام نمی  و حکومت  شرع
  حکومت  اجرایی  متصدیان  بر عهدة  همچنان) آن  و اهداف  احکام  نه(  و نظم  امنیت  و بعد اجرائی  رسانی  خدمات  وظائف  گرچه
  و اختیار مسلم  وظیفه  نیز که  در مورد قضأ و اجرأ حدوداالهی  حتی. ندارند... و  و طبابت  و معماي  راهسازي  و علمأ، وظیفه  است

  خویش، تازیانه  تفقیه، بالمباشرة، اجرأ کند و بدس  را یک  حکم  ندارد که  دهند اما ضرورتی را فقهأ و علمأ می  آن  فقهأ است، حکم
 .از کجا صادر شود  فرمان  که  است  آن  مهم. امور نیست  همۀ  اجرائی "مباشرت"با   ، مالزم"زمامداري"و   والیت. زند

  و رفع  مردم  دنیاي  علمأ در مورد اصالح  کند که می  فراز مورد استشهاد آقایان، تصریح  در همین  قمی، حتی  میرزاي  مرحوم  رابعاً
شود،  می  مردم  دنیا و آخرت  هالك  باعث  حق، که  از راه  و سایر مردم  و تجاوز حاکمان  اجتماعی  هاي و ستم  ساد و اجحافف

در امر حکومت،   حق  طریقۀ  و یافتن  مسلک  این  باید در سلوك  سایر مردم  نیز مثل  دارند و پادشاه  شرعی  و نیز مسئولیت  اختیارات
پرهیز ندارد و باید   راه "علمأ  از انفاس  مداوا جستن"از   قمی، شاه  تعبیر میرزاي  باشد و به علمأ می  به  شد و محتاجعلمأ با  تابع

و کار   شاه  خلق، وظیفه  معاش  و تأمین  مردم  دنیوي  و حریم  اموال  جامعه، حفظ  و امنیت  نظم  با دشمنان  جنگیدن  کند البته  تبعیت
 ".اند خلق  و معاش  و امنیت  نظم  اجراي  تأمین  حکومتها مسئول  و همۀ  است  حکومت

  و شاه  خوانده  نامشروع  قاجار را بصراحت  و سایر آثار خود، حکومت "الشتات جامع"در   قمی  میرازي  مرحوم  که  است  در حالی  این
 .داند می  فقیه  را حق  والیت، و والیت  را غاصب

  سید کشفی. 8   
از  "و شرعیات  دین"  تفکیک  به  قائل  اند که دیگر عصر قاجار نیز افترأ بسته  کشفی، فقیه  بروجردي  سید جعفر دارابی  مرحوم  به
  را شایستۀ  حکومت  که  است  کرده  فقید، تصریح  فقیه  و آن  نیست  بیش  نیز افترائی  این!! اند بوده "و عرفیات  و حکومت  سیاست"

نیست،  "فقیه  والیت"  کامل  و اعمال  آنان  حاکمیت  الید نیستند و امکان  امروز فقیهان، مبسوط  چون  داند ولی می  کامل  فقیهان
  از این، قدرت  قاجار، اکتفأ کنند و بیش  با حکومت  از منکر در رابطه  و نهی  و نصیحت  نظارت  نوعی  علمأ و فقهأ، مجبورند به

قرار گرفته،   مورد استناد مفتریان  نیز که "تحفه"  از کتاب  فراز خاصی  از قضأ، در همان  کشفی  سید  مرحوم. دندارن  حاکمیت  اعمال
  ضمیمۀ  به  و حاکمان، اینک  مجتهدین  گوید که می  سید کشفی. دارد  صریح  ، سخن"و حاکمیت  سلطه"از  "اجتهاد"  تفکیک  علیه

 "امامت"  یکدیگر، منصب  بضمیمۀ  یعنی  از یکدیگر نیست  تفکیک  و قابل  است  واقع، کار یکتندر   کنند که را می  یکدیگر، کاري
  سید کشفی. است  و نامشروع  نیست  دینی "امامت"  اجتهاد دینی، در راستاي  قدرت  حکومت، بدون  که  اند یعنی کرده  ي را تصد
و  "فقیه  والیت"  به  تصریح  سخن، دقیقاً  این. است ")ع(از امام  نیابت"  ، طریق"امامت"  منصب  تنها طریق  کند که می  تصریح

  از حکومت  دین  تفکیک  به  یابد و مطلقاً می  مشروعیت  امامت  اصل  و تداوم) ع(عصر  امام  نیابت  از راه  که  است "مجتهدین  سلطۀ"
  باشد و همان  باید دینی  که  است  آن  بعد محتوایی  دارد، یکی  ورکنو حاکمیت، د  امامت  گوید که می  بصراحت  ایشان. دهد نمی  راه

  و قوانین  دینی  اوضاع  همان  و اقامۀ  حکومت  باشد و دیگري، بعد اجرایی می  کار فقیه  که  است) ص(رسول  و قوانین  اوضاع  به  علم
در . باشد  نخست  رکن  و باید صد درصد تابع  شده  نامیده  و سلطنت  ملک  دهد و اصطالحاً می  عالم  به  دینی  نظام  که  است  شریعت
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دهد و   و فرمان  را کرده "و قلم  علم"کار   باشند و یکی می "فقیه"یا بازو و کارگزار   مجریه  قوة  و حاکمیت، در حکم  واقع، شاه
 :و اجرأ کند  گرفته  را بر عهده "سیف"کار   دیگري

  گردیده  منتقل) ع(از امام  نیابت  طریق  به  که  است  امامت  منصب  همان  دارند که را می  منصب  ر دو یکو سالطین، ه  مجتهدین
  همان  نمودن  اقامه"گویند و دیگري،  "دین"را   آن  که  است ")ص(رسول  اوضاع  به  علم"  یکی: است  بر دو رکن  و مشتمل  است

 "و قلم  سیف"آنها را   که  است  دو رکن  گویند و همین "و سلطنت  ملک"را   آن  که  است  عالم  به  دادن  نظام  در ضمن "اوضاع
 ).سیدکشفی  الملوك تحفۀ.) (اند نامیده "و علم  سیف"گویند یا 

  دین  و امارت  یا احاطه! است؟  از حکومت  دین  تفکیک  آن، بمعنی  خواستن "علمأ  قلم"  حکومت، و در خدمت  نامیدن "سیف"آیا 
 !بر حکومت؟

و   گفته  فقهأ بر سالطین، سخن  و از والیت  دینی  و حکومت  نیز از امامت  عبارت  در همین  حتی  سید کشفی  مرحوم  بینیدکه می
  نهما  و این  است  بوده) ع(معصوم  امام  در دورة  باشد چنانچه  واحد، جمع  ، باید در شخص"و سیف  علم"  دو رکن  فرماید که می

  خارج، چنین  در عالم  که  است  افتاده  و جامعه  در تاریخ  و اتفاقاتی  گرفته  فاصله  حکومتها از دین  متأسفانه  ولی  است  فقیه  والیت
  چنین  ضرورت  سید کشفی، معتقد به  آنکه  نه  است  گردیده  و تحمیل  آمده  و حکومت، پیش  دین  میان  و غلطی  شوم  انفکاك

 :فرماید سیدمی. باشد  بوده  کیتفکی
  در یک  آن  ارکان  همۀ  را که  از ریاست  قسم  و حکمأ این  بوده  جمع) ع(در امام) و فقاهت  حکومت=   و علم  سیف(  هر دو رکن

 .باشد  جمع  هر دو رکن  اوست، ایضاً  نائب  که  در هر شخصی  اند و باید که نامیده "حکمت  ریاست"  اسم  باشد به  شخص، جمع
  مرحوم! دارد؟  مفاد دیگري  چه!! و دنیوي  در امور عرفی  شرعی  حکومت  و حق  فقیه  از والیت  صریح  سخن، جز دفاع  آیا این
و با علمأ و مجتهدین،   شده  اما سالطین، منحرف  است) ع(معصوم  امام  نواب  فقهأ یعنی  ، حق"حکومت"  دهد که می  ادامه  کشفی

  محض  دنیوي  هاي راندند و سلطنت  بیرون  حاکمیت  شدند و علمأ و فقهأ را از صحنۀ  و مرج  و هرج  فتنه  باعث  نموده  معارضه
 :شدند  صالح، منزوي  و مجتهدین  مستقر شده) سکوالر  هاي حکومت(

  نمودن  معارضه  جهت  به  و مجتهدینعلمأ   چون  باشد ولکن  جمع  هر دو رکن  است، ایضاً) ع(امام  نائب  که  باید در هر شخص
  به  ایضاً  اند و سالطین کشیده  سیفی  و رکن  از سلطنت  و مرج، دست  و هرج  فتنه  به  امر معارضه  با آنها و منجر شدن  سالطین

) خدا  دین  حاکمیت  بدون (  فقط  امر عالم  دادن  نظام  که  محض  دنیویۀ  سلطنت  و به  سفلیه  سوي  به  ایشان  نمودن  میل  جهت
امر   نمودند، الجرم  تنهائی  به  نظام  علم  کشیدند و اکتفأ به) ص(رسول  اوضاع  و معرفت  دین  علم  نمودن  از تحصیل  است، دست

  وضاعا  به  و معرفت  دین  علم  که  آن  رکن  یک  و علمأ، حامل  و مجتهدین  گردیده  علمأ و سالطین، منقسم  بین "نیابت"
  است، گردیدند و در بعضی) فقیه  و فتواي  اجرأ دین(  آن  و ترویج  اقامه  دیگر که  رکن  است، شدند و سالطین، متکفل) ص(رسول
دیگر،   ازمنۀ  نمودند و در بعضی  و شرکت  معاونت  طریق  را به  و تدبیر رعیت  نمودند و سیاست  و معاونت  با یکدیگر موافقت  ازمنه

 .باشند، از یکدیگر جدا شدند  و پیوسته  توأم  باید با هم  که "ملک"و  "دین"سبب،   این  گشتند و به  و از یکدیگر متفرق متعاند
  که  است  داند و شاکی می  و پیوسته  توأم  را با هم) حکومت(  و ملک  تأویلی، دین  هیچ بی  شود، سید کشفی می  مالحظه  چنانچه

از   شرع  تفکیک  به  تواند قائل نگاهی، می  با چنین  فقیهی  آیا چنین! اند؟ کرده  اسالم، عمل  برخالف  ر تاریخد  سالطین  چرا اغلب
 !باشد؟  حکومت

  نوري... ا شهید فضل  شیخ. 9   
شده،   از حکومت، خوانده  و دین  از عرفیات  شرعیات  تفکیک  به  روزگار، قائل  و از جفاي  مورد افترأ قرار گرفته  که  فقیهی  چهارمین

از   که  کسی. است  رسیده  شهادت  با استبداد و سکوالریزم، به  و مبارزه  حکومت  کردن  دینی  در راه  که  است  مجاهدي  شیخ
  خلوص  حفظ  کرد براي  را مشاهده  در مشروطیت  انحراف  جریان  بود و وقتی  با استبداد قاجاري  و مبارزه  مشروطه  انقالب  جلوداران

  نمود نه  تفکیک "سکوالر  مشروطیت"رااز  "دینی  مشروطیت"افزود و  "مشروطه"را نیز بر "مشروعه"اسالمی، پسوند   قیام
 ."حکومت"را از  "دین"

  فرمان، "عادل  فقیهان"  در آن  که  دانست می  اسالمی  حکومت  را وظیفۀ  در عصر غیبت  مردم  دنیاي  ادارة  شهید صریحاً  شیخ
و   و عدالت  کرده  ، اجرأ و اطاعت)عادل  مسلمان  حاکم(  پناه  اسالم  کنند و سالطین  دهند و سیاستگذاري  نشان  و چاه  دهند و راه

 .نمایند  را تأمین  االهی  احکام
داند  می  سوانح  حدوث و  عوارض  از عروض  و ناشی  بزرگ  انحراف  را یک) از حکومت  دین( "سلطنت"از  "نبوت"  شیخ، تفکیک

  احکام  اجرائیه  قوة"باید   اند، دستکم، سالطین شده  و منفک  قرار یافته  دو، در دو محل  این  االسف مع  که  کند حال می  و تصریح
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انبیأ   برخی  در زمان  ، گاه"حکومت"از  "دین"  اجتماعی  انفکاك  باشند و متأسفانه  عدالت  و مجري  شریعت  تابع  یعنی "اسالم
 .شهید نیست  شیخ  چیزي، هرگز مطلوب  چنین  ولی  است  افتاده  نیز اتفاق  سلف
 :اند گرفته  نتیجه!! را  تفکیکی  چنان  ضرورت  شیخ، اعتقاد به  عبارت  از کدام  آقایان  بنگریم  حال

  در خلفأ آن  و همچنین) ص(اکرم نبی  كو در وجود مبار  متفرق  و گاهی  مجتمع  در انبیأ سلف، گاهی "سلطنت"و  "نبوت"
  تحمل"  دو امر یعنی  سوانج، مرکز این  و حدوث  عوارض  بعد از عروض  ماه  بود تا چندین  نیز چنین -  غیره  اَم  حقاً -بزرگوار 

  دیگري  و متمم  مکملدو، هریک،   الحقیقه، این شد و فی  واقع  در دو محل "و امنیت  و شوکت  قدرت  اعمال"و  "دینیه  احکام
  ، قوة"سلطنت"الحقیقه،  خواهد بود، فی  ، معطل"اسالمیه  احکام"دو   این  و بدون  دو امر است  بر این  اسالمی  بناي  یعنی  است

  من  الشوکه  و اولی "احکام  حامالن"  یعنی  دو فرقه  این  شود باید تقویت  عدالت  اگر بخواهند بسط... باشد  اسالم  احکام  اجرائیه
 )30.(و نافعه  صحیحه  عدالت  تحصیل  راه  شود، اینست "اسالم  اهل

  تفکیک  عدم  به  یا تصریح  است  و عرفیات  از حکومت  و شرعیات  دین  تفکیک  به  اعتقاد شیخ  عبارت، بمفهوم  آیا این  براستی
 !آنها؟

و   دین  منسجم  و ارتباط  در صدر اسالم "و حاکمیت  نبوت"  ن، از جمعفراز مورد استناد آقایا  در همین  حتی  که  آیا فقیهی
  در اثر عروض  دو رکن  این  و از انفکاك  گفته  فقهأ سخن  و نیابت) ع(معصوم  سیاسی  و از امامت) ص(از پیامبر  پس  حکومت، حتی

  نحو که  خواند بدین می  با هم  یکدیگر و مرتبط  را متمم  و شریعت  کند و حکومت می  اظهار تأسف!! سوانح  و حدوث  عوارض
و   شوکت  صاحب  مسلمان"باشد و   اسالم  و کارگزار احکام  دین "مجریه  قوة"  و فقهأ و در حکم  دین  و حکومت، باید تابع  سلطنت

و   شاه  حکومت  سازي  مشروط  خواند و خود نیز در راه می "صحیح  عدالت"اجرأ   جهت "احکام  حملۀ"از   اطاعت  را به "قدرت
  قلمروي  و جدائی  از حکومت  شرع  تفکیک  به  فقیهی، قائل  است، آیا چنین  نموده  دستگاه، مبارزه  نمودنِ "اسالم  شریعت  تابع"

 !!است؟) حاکمیت(  و سلطان  فقیه
طرز   همین  را نیز داراي  شیرازي  استاد خود، میرزاي و) 31.(داند علمأ می  هدایت  در شعاع  اسالم  بیضۀ  را مأمور حفظ  شیخ، سلطان

  اند و حال انداخته  تاریخی، جدائی  تدریجی  انحراف  در اثر یک "و فقاهت  دیانت"با  "و دولت  سیاست"  میان  خواند که می  فکري
  نسبی  یکدیگر، تشکیل  با مشارکت و علمأ،  باید حاکمان  نیست، دستکم  فقیه  در دست  و حکومت  افتاده  اتفاقی  چنین  که
 :نیز معتقد بود که  شیرازي  میرزاي  کنند و مرحوم  را ممکن "اسالمی  عادل  حکومت"

  قسم  در این  سیاست  ، تکلیف)ص(مرتبت  ختمی  حضرت  زمان  مستقر بود، چون  محل  در یک) دین(  و ملت  دولت  که  در اعصاري
  اعانت  به  که  هر دو است  است، در عهدة  افتاده  در محلی  هریک  که  بود و حال  معظم  شخص  همان  در عهدة  از امور عامه
نمایند و با تقاعد و کوتاهی، امر   محافظت) ع(عصر  ولی  را در غیبت  اسالم  و بیضۀ  کرده  عباد را حراست  و دنیاي  یکدیگر، دین

  و تهدید، امري  و تخویف  و تحریص  جز گفتن) و دین  فقیه(  از ملت  شوند و چونکه یبالها مبتأل م  این  امثال  به  و رعیت  معوق
  به  دولت  تواند نمود و اگر ببیند که نمی  را نبیند، اقدام  همراهی  است، تا از دولت، کمال  با دولت "انفاذ و اجرأ"آید و  دیگر بر نمی

خود را   نکند که  است، خواهدکرد و چگونه شایسته  باشد، آنچه می آن  ازعهدة نآمد دارد و درصددبیرون  خود اقدام  الزم  تکلیف
  ایشان  از حال  و مسئول  آنجناب  رعایاي  و دنیاي  دین  امروحافظ براین  منصوب -  فرجه... ا عجل -عصر ولی  ، از جانب)فقیه(

 )32.(ددار  آنها مبذول  مجهود خود را در نگاهداري  داند و باید تمام می
 "انتصابی  والیت"و نیز از   و حکومتی  سیاسی  و مسائل  امر عامه  و فقهأ در باب  و دین  ملت  از مسئولیت  عبارات، صریحاً  در این

و   تکلیف  این  شود که می  و تصریح  آمده  میان  به  فقهأ، سخن  به  مردم  و دنیاي  دین  ارتباط  و همچنین  در امور اجتماعی  فقیه
و منحصر در فقهأ   فقهی  اختصاصاً  کاري  که  است  کلی  در احکام  پردازي و نظریه "افتأ"  بر مسئله  عالوه  شرعی، چیزي  والیت

  بلکه. مساویند  و عامی، مجتهد و مقلد، در آن  عالم  که  است  شیی  فالن  نجاست  مثل "شخصی  موضوعات"است، و نیز غیر از 
با   و رفتار آن  حکومت  و وضع  االهی  و حدود و احکام  اسالمی  جامعه  و حقوق  سرنوشت  در باب  شرعی  ولیتمسئولیت، مسئ  این

و مبرم،   محکم  بکوشند و با عزم  عامه  باید در مصالح  و حاکمان  قدرت  صاحبان  یعنی  از مسلمین "الشوکه  ذوي"زیرا   است  مردم
و   متصدیان  مسئولیت  بلکه  نیست  فقیه  وظیفه  دیگر لزوماً  این  باشند که  مردم  مایحتاج  هیا کردنو م  خلق  احتیاجات  در صدد رفع

 :باشند  و فقیهان  اسالم  باید تابع  که  است  و مدیران  مجریان
  نجاست  مثل  شخصیه  موضوعات است، و غیر از  عالم  وظیفه  آن  که  است  کلیه  است، غیر از احکام  مورد تکلیف  مقام  در این  آنچه

 .است  عامه  و مصالح  سیاسات  مورد مزبور، باب... یکسانند  و مجتهد و مقلد در آن  و عامی  عالم  که  است  آن  و حرمت  چیز خاص
 :کند که می  نقل  را چنین  شیرازي  استاد خود، میرزاي  فتواي  ادامۀ  شهید، سپس  شیخ
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  مایحتاج  مهیا کردن  باشد به  خلق  احتیاج  و مبرم، در صدد رفع  محکم  با عزم  که  است  از مسلمین  شوکهال  ذوي  بر عهدة  تکلیف
را از آن،   خود و رعیت  فرماید نفس  و منع  نیست  زمان  این  شده، از اهل  متطاوله، عادت  در ازمنۀ  که  اموري  رجأ ترك  چه. آنها

 .خود نماید  در ملک  از ادخال  منع  بلکه
  مستقیم  اند، همگی، دخالت امور شرعی  که  و قضاوت  ي و حکومتی، تصد  امور سیاسی  و از جمله  در امور عامه  اسالم  احکام  بیان

  ، بیش"اجرایی  بازوي"  که  است "الشوکۀ  اولی"  اجرائی  مردم، وظیفۀ  مایحتاج  تأمین  شود و البته می  در حکومت، محسوب
 .ند بودنخواه
 :گوید دیگر می  در جاي  نوري  شیخ

ما   الهی  قانون  این. داریم  را در دست  الهیه  قوانین  و کاملترین  امامیه، بهترین  ما طائفه. است  االهی  قوانین، قوانین  بهترین
باید بر  ما می...   الخدش  ارش  حتی  داراست  و اوفی  اکمل  را بروجه  مواد سیاسیه  جمیع  حکم  بلکه  نیست  عبادات  به  مخصوص

  منحصر خواهد بود به  قانون  نکند و البد چنین  امر معاد ما را مختل  که  بخواهیم  خود را قسمی  معاش  اعتقاد اسالمی، نظم  حسب
دارد و   با اسالم  ، منافات)دجدی(  قانون  جعل. است  دنیا و آخرت  دهندة  نظم  یعنی  است  جهیتن  جامع  که  زیرا اوست. الهی  قانون

 )33.(کار، کار پیغمبریست  این
گوید و  می  اسالمی  از قوانین  آن  تبعیت  یعنی  حکومت  بودن  اسالمی  و ضرورت  جامعه  ادارة  براي  دینی  از قوانین... ا فضل  شیخ
  وجه  کاملترین  را به  و حکومتی  امور سیاسی  جمیع  حکم  بلکه  نیست!!) شرعیات(  عبادات  به  شرع، مخصوص  قانون  اینکه

  و معاد، دین  معاش  هر دو جهت  که  است  شریعت  حکومتی -  سیاسی  و با قوانین  از معاد، جدا نیست  و معاش  را داراست) عرفیات(
و   و سیاسی، مخصوص  حکومتی  انونق  باشد و تدوین  و جامع  کرده  را تأمین.... و   و حکومت  و عرفیات، عبادت  و دنیا، شرعیات

 .ندارد  جدا از شریعت، معنی  باشند و سلطنت  دین  و حکومتها باید تابع  است  دینی  و فقه  اسالم  شرع  منحصر به
 :گوید می  فقیه  از والیت   دیگري  شعبۀ  درباب  شیخ
  نماید نه  و سنت، استنباط  از کتاب  کنند و او استنباط  رجوعهستند، ) ع(امام  نواب  که "احکام  باب"  باید به "حادثه  وقایع"در 

 )34).(و جعل  تشریع. (تقنین
 -  اجتماعی و قوانین  و بیجاست  ، حرام)ع(معصوم  از فقهأ و نواب  و سیاسی، جداي  امور حکومتی  براي  و قانونگذاري  پارلمان  یعنی
  است  شگفتی  حال، باعث  بااین.باشد  فقهأ اسالم  و مطیع  شریعت  بایدتابع مردم عاشم سیاسی مدیریت  و شیوه  حکومت  و ادارة  مدنی

 !شود می  زده  نوري... ا فضل  شهید شیخ  فقیه  به  عجیبی  نسبتهاي  چنان  چگونه  که
  است  اجرائی "مباشرت"از   ، اعم"والیت". 10   

فقهأ، مورد   و لسان  خاص  با اصطالحات  آشنایی  در مفاد آن، یا عدم  دقت  عدم  بدلیل  وجود دارد که  فقهی  در متون  عبارات  برخی
و اجتماعی،   از فردي  اعم(امور   را در کلیه  دین  افتأ دارند و حکم  فقیهان، والیت  بگوید که  اگر فقیهی. گیرند سوء تعبیر قرار می

  اند، اگر بگوید فقیه دین  از حکم  اطاعت  به  و شهروندان، موظف  از حکومت  منین، اعم کنند و مؤ می  بیان....) و  و عبادي  سیاسی
و   مدنی  مسئولیتهاي  اما اجرأ مستقیم... کند و  را تضمین  را اجرأ کند و عدالت  و حدود االهی  نموده  الشرایط، باید قضاوت جامع
  حوزه  جدائی  است، مرادش  فن، واجب  اهل  و بویژه  منین مؤ  ر همۀو ب  نیست  فقیهان  اجتماعی، تنها وظیفه  نیازهاي  همۀ  تامین
و   و صنعتکاران  کارشناسان  سایر تخصصهاي  نیز تعطیل  فقیه  مراد از والیت  از طرفی. نیست  و مدیریت  سیاست  از حوزة  شرع

  که  اینست. است  مستقیم  و مباشرت  اجرائی  ي کردن، غیر از تصد  رهبري. نیست... و   و مدیران  و نظامیان  اطبأ و مهندسان
 :گوید می  اراکی... ا آیت  چون  فقیهی

و   مردم  معاش  مرزها و ادارة  حفظ  ي تصد  نه  است... و   قاصران  و والیت  الشرایط، اجرأ حدود، افتأ قضاوت  جامع  فقیه  شأن
 )35.(امور  در همۀ  مباشرت

  که  اما افرادي  است  دینی، در هر صورت، واجب  مفاسد از جامعۀ  و دفع  و حدود شرعی  از حقوق  و صیانت  اسالم  حفظ  یعنی
ادعا   کسی. ببرند  امر فقیه، پیش  و به  االهی  احکام  را براساس  عمل  کنند تا آن  کار را دارند باید مباشرت  آن  و قدرت "ید  بسط"

  گري نظامی  بنشینند و مثالً  هر فن، فقیهان  خبرگان  شوند تا بجاي  ي ا نیز فقهأ باید متصدر  و تخصصی  ابزاري  مدیریت  که  نکرده
و   فن  صاحب  و معاشی، هرکس  امور تخصصی  و در تصدي  نیست... یا  "فقیه  طبابت"  بمعنی "فقیه  والیت". کنند... و   و طبابت

شود و  می  و غیر فقیه  فقیه  و شامل  است  تکالیف، مطلق  این  زیرا ادلۀ ندارد  فقیه  به  و اختصاصی  است  است، مکلف  قدرت
 .باشند  الشرایط جامع  عادل  فقیه  بفرمان  باید گوش  فن، البته  و متخصصان  متصدیان
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  امور زندگی  همۀ  سپردن  را بمعنی  فقیه  نمود و والیت  نباید مغالطه "تخصصی  و مباشرت  اجرائیات"با  "و رهبري  والیت"  میان
 .کرد  و تجربیات، تحریف  ها و علوم و حرفه  و صنایع  تخصصها و فنون  همۀ  و تعطیل  فقیهان  بدست

 
 :ها نوشت پی 
 .491  ، ص1341  الحیوة، تهران مجلسی، عین  عالمه 24.

 .496  ص  همان 25.و  2
 75 -نو   طرح -  تهران -  مجلسی  هعالم -  طارمی  از حسن  بنقل -  1  ش -  مجلس  کتابخانه 27. 
 )و طاعتهم  و حبهم  الظالمین  الی  الرکون( 82  باب -  367  و ص 81  باب - بعید  335  ص - 75  ج -بحار 28.
 412  ص -   در عصر صفوي  و سیاست  دین 29.
  محمد ترکمان -  شیخ  و روزنامه  ها، مکتوبات اعالمیه -  رسائل -  نوري  شیخ 30.
  شاه  محمدعلی  به  و علمأ تهران  شیخ  تظلم 31.
 .1ج 382  ص -  ترکمان -شهید   از شیخ  نقل  به  شیرازي  میرزاي  کتاب، فتاوي  همان 32.
 56 - 8  ص - 1ج -  و ارشاد الجاهل  الغافل  تذکرة 33.
 113  ص  همان 34.
 94  ص -  اراکی -  المحرمه  المکاسب 35.

  
 )3(  شیعه  قهدر ف» دولت  نظریه« 

 »رض»  خمینی  امام: هفتم  فصل   
با   دین  رابطۀ  در نفی  سلف  از فقهاي  برخی  به  نظریاتی  دادن  و نسبت "فقیه  والیت"متضاد از   قرائات  ادعاي  گفتیم  چنانچه
  با تقطیع  که  است  بزرگان  به  نظریه  و انتساب  بندي از تقسیم  غیراخالقی  و حتی  غیرعلمی  اي بر شیوه  و حاکمیت، مبتنی  سیاست
. است  گرفته  فقهأ صورت  نشاندن  در برابر هم  و سپس  کتاب  بند مختصر از یک  یا یک  جمله  تک  یک  و بریدن  آنان  عبارات
او را   و فتاواي  واننده، سایر سخنانخ  اینکه  فقیه، با اعتماد به  آن  که  بحثی  از جغرافیاي  را خارج  پاراگراف  یک  نمونه، گاه  بعنوان

  تحت  شود که و حاضر ذکر می  حی  نویسنده  از یک  کنند یا عباراتی می  را کرده، مصرف  تعبیر خاص  و مد نظر دارد، آن  خوانده  هم
  چون  مسلمی  فقیه  را به  مفاد آن  و سپس  کرده  را ترجمه  آنان  هاي و نظریه  گفته  در غرب، سخن  خاصی  سیاسی  تاثیر فلسفه

  میرزاي  اگر مثالً. است  تحقیق  اخالق  بحث، خالف  شیوة  این. دهند می  نسبت  یا شهید مطهري  کمپانی  یا مرحوم  نائینی  مرحوم
  دمکراتیزه»  به  گویی  کرد که  تحریف  نباید کار او را چنان  است  پرداخته» دموکراسی»  کردن  اسالمی  الملۀ، به در تنزیه  نائینی
 .است  پرداخته» !!اسالم  کردن
  را نه  رفتار غیر اخالقی  این  اند و متأسفانه کرده  را نقض  سالم  علمی  تحقیق  قواعد یک  کنند، دستکم می  آرأ فقهأ را تحریف  آنانکه

 .اند نیز کرده  راحل  با آرأ امام  معاصر و حتی  با مجتهدین  تنها با قدمأ بلکه
  کالمی  جنبۀ  که  کنم  عرض  مقدماتی  ابتدأ، چند نکته. کنیم  آرأ امام، اشاره  دستبرد به  از موارد این  چند نمونه  به  کوشیم می  ینکا

 .کند می  فراهم» فقیه  والیت»  اصل  و براي» شیعه  در فقه  دولت  نظریۀ»  براي  مهمی  موضوعۀ  دارند و اصول
  انکار دکترین  و باعث  داشته  نادرستی  و فقهی  حقوقی  نتایج  که  کنیم  می  اشاره  کالمی  انحرافات  بعضی  به  مقدمه  یازده  در ضمن
 .است  شده  فقیه  و والیت  اسالمی  حکومت

  و اسالم  انسان  بودنِ  سیاسی: اول  مقدمۀ   
را   کند و آن نمی  و حکومت، تفکیک  را از سیاست  دین  که  است  انقالب، دیدگاهی  تئوریک  و مبناي) رض(امام  حضرت  دیدگاه

  عملی  و سیرة  دین  و اجتماعی  و ابعاد حقوقی  و احکام  و سنت  از کتاب  داند و ملهم نمی  شخصی  و مسائل  منحصر در عبادیات
  جامعه، بدون  که  است  دیدگاه، آن  این  تعزیم  نقطه  یک. داند می  دینی  در امامت  را منطوي  سیاسی  و زعامت  است) ع(معصومین

  و حدود و احکام  اسالمی  باید قوانین  قانون، لزوماً  بنگریم، آن  که  ندارد و از منظر اسالمی  حکومت، امکان  بدون  و قانون  قانون
  و حاکمیت، شروطی  احکام  براي  المدیگر، اس  بعبارت. است  کرده  را معلوم  مردم  و جمعی  فردي  حقوق  حوزة  باشد که  االهی
  و عقالنی  عامه  شرایط  آنها، بضمیمۀ  به  و التزام  دین  و احکام  عقائد و اخالق  به  تقوي، آگاهی  آنها، ملکه  از جمله  که  گذارده

  یعنی(  و فاسق  عادل  ، یا میان)يتقلید  و دین  اجتهادي  دین  یعنی(  و عامی  عالم  و اگر امر، دائر بین. است» و زعامت  حاکمیت«
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  فقدان  در صورت  پس. است  با کدام  اولویت  که  است  معلوم  و شرعاً  باشد، عقالً) بدان  و غیرملتزم  دینی  و اخالق  احکام  به  ملتزم
  توان  که  عادلی  و مسلمان  منین ؤم  عدول  به  او، حتی  فقدان  و در صورت) مراتب  ترتیب  به(   عادل  فقیه  زعامت  ، به)ع(معصوم

  و مرجحاتی  است  و قانونمندي  نظم  نوعی  به  او، باز احتیاج  فقدان  در صورت  حتی. (دهیم می  مقلد است، تن  اجتهاد ندارد و قاعدتاً
 .)انتخاب، وجود دارد  در مقام
باید در   در عصر غیبت  که  است  و امامت  نبوت  میت، از شئونو حاک  و رهبري  ماست  دیانت  ما عین  دیدگاه، سیاست  این  براساس
 .شود می  معصوم  نیابت  ، تعبیر به"زعامت"کند و لذا از   نبوت، عمل  هاي آموزه  راستاي

 :است  منطقی  قیاس  بر یک  مبتنی  دیدگاه  این
 )صغري. (انسانهاست  و سعادت  با حقوق  حکومت، مرتبط  و سلوك  جمعی  حیات  و نحوة  سیاست. 1
 )کبري: (انتظار داشت  دارد، باید از دین  انسانها دخالت  و سعادت  در شقاوت  را که  اموري. 2
و   تعالیم  بگیرد یعنی  و وضع  داده  نشان  حاکمیت، باید حساسیت  و مسئله  سیاسی  و حقوق  اجتماعی  در مورد مناسبات  دین  پس. 3

  ، کارکرد سیاسی)ع(و انبیأ  است  نیز بوده  اینچنین  تاریخی  تحقق  باشد و در ظرف  کرده  را تعیین  دوديو ح  داشته  هایی توصیه
 .اند بوده  و حاکمان، حساس  امر حکومت  به  و نسبت  داشته

. رود نمی  درز استدالل  مو بهدین،   عملی  و احکام  عقیدتی  اصول  به  اذعان  و در صورت  است  از ابهام  عاري  استدالل، کامالً  این
  نشطی  هیچ  انصافاً  منطقی  قیاس  باشیم، این  نداشته  نیاز از احتجاج بی  و سنت، و یا معقوالت  کتاب  با مدلوالت  اگر ما مشکلی

و   ت، حقوق، انساندین، سیاس  به  لیبرال  و انسانشناسی  غرب  تفکر سیاسی  عزیمت  اما اگر از نقطه. است  کننده  ندارد و قانع
 .شود پیدا می  مهمی  معضالت  ارزشها بپردازیم، البته

از   چیزهایی  کرد به  اش ترجمه  باید حتماً  یعنی. نداریم» سعادت»  بنام  تفکر، ما مفهومی  در این  اصوالً  که  است  معضل،این  اولین
 .»عمومی  رفاه«یا » سود«و » لذت»  قبیل

  اي خدشه  دومین. است  چیز نامفهومی  کند، از منظر تفکر لیبرال، اصوالً می  عرضه  تفکر دینی  که  اي روسهیا کمال، در پ  سعادت
 .»رفتار معیشتی«با » سعادت»  ارتباط  یعنی. است» ارتباط»  است، مقولۀ  باب، طرح  در این  لیبرال  متفکران  از ناحیۀ  که

و اقتصاد،   از معاش  اخالق  دنیا و آخرت، تفکیک  بین  و ارزش، تفکیک  دانش  بین  کو عمومی، تفکی  خصوصی  حریم  بین  تفکیک
  را نشان  خودش  وجود دارد و اینجا از جمله  دیدگاه  این  نظري  در بنیادهاي  که  است  بسیار مهلکی  هاي فاصله  اینها از جمله

 .دهد می
  ماهیتی  چنین  و نه  فونکسیونی  چنین  تفکر، نه  در آن  اساساً  که  است  خود دین  آنهاست، اصل  مورد اعتراض  که  اي نکته  سومین

 .نیستند  قائل "دین"  قائلیم، براي  آن  براي  متدینین  عنوان  ما به  که
  و با احتساب  االهی  و تشریع  توحید و نبوت  دینی، با پذیرش  معارف  اصول  آوردن  حساب  با به  که  تردید است  مبنا قابل  آیا این
 !شود؟ می  دگرگون  سیاسی، اصوالً  و روشهاي  سیاسی  اندیشه  حتی  سیاسی، بلکه  تنها غایات  ، نه»آخرت»  مهم  مسئله

 !ابزاري؟  یا مدیریت  انسانی  مدیریت: دوم  مقدمۀ   
  بین  تفکیک  گیرد، عدم می  صورت  و مطبوعاتی  سیاسی  محافل  در بعضی» مدیریت»  مسئله  درباب  گاهی  که  وحشتناکی  مغالطۀ

 .باشد  و حقوقی  اخالقی  هاي بر آموزه  مبتنی  در واقع  که  است» انسانی  مدیریت«با » و ابزاري  فنی  مدیریت«
از   بشریت  ادارة  ه، تئوريفق»  بود که  آمده» رض»  در تعابیر امام  و یا آنچه  است  آن  عی یا مد  دین، متکفل  که  انسانی  مقوالت  آن

  این. نبود  ابزاري  و یا مدیریت  یا تجربی  فنی  معضالت  ناظر به  دانند که می  ، دوستان»بشر است  مشکالت  تا گور و حل  گهواره
  مثالً  که  است  هی، آنفق  از مدیریت  مرادشان  که  دهیم  امام، نسبت  و بویژه» فقیه  والیت»  پردازان نظریه  به  که  نیست  منصفانه

و ادرار   بفرمایید خون  کنند و یا در آزمایشگاهها فرض  کنند و فرود و صعود پروازها را تنظیم  فرودگاهها را اداره  فقهأ مستقیماً
 !!کنند  را آزمایش  بیماران

تا (  و جمعی  در رفتار فردي  از حدود االهی  و صیانت  و اخالقی  حقوقی  مناسبات  تنظیم  بمعنی  فقهی  یا والیت  اسالمی  حاکمیت
  و حقوق  انسان  از منظر حکومتی، در تربیت  که  است  پارامترهایی  کلیه  ناظر به  یعنی  است) شود می  مربوط  حاکمیت  به  آنجا که

  دارد، با لحاظ  یا راهبردهایی  قوانینیاسالم،   یعنی، در هر مورد که. دارد  الواسطه یا مع  مستقیم  گوناگون، دخالت  در ساحات  مردم
 .شود، همین  اعمال  قوانین  و مکان، آن  عنصر زمان
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کند   ضرورت، در آن، تردید و یا تکذیب  این  تصدیق  تصور کند و بجاي  را بدقت  مسئله  صورت  مسلمانی، این  هیچ  کنم و فکر نمی
  تشکیکها چه  و تجربی، این  شرعی، عقلی  قلمروهاي  و وضوح  حکومت  دهه دو  به  نزدیک  از تجربۀ  پس  که  کنم می  و تعجب

 !!هست؟  که  کنیم نیست، تظاهر می  را که  باشد و چرا ابهامی  داشته  توان می  معنی
  سیاست  در حوزة» فن«و » علم«، »اندیشه»  ارتباط: سوم  مقدمۀ   

و   تفکیک  الجمله، متوجه ما فی  همۀ  البته. کنیم  تأمل» سیاست  فن«و » سیاست  علم«، »سیاسی  اندیشۀ»  در تفکیک  کمی
  این  منتها سوال  است، هستیم  انسانی  یا اقتصاد و یا سایر علوم  سیاست  به  مربوط  از دانستنیهاي  سطح  سه  این  بین  که  اي فاصله
  سیاسی، هر علم  هر اندیشۀ  است؟ آیا از دل  السویه سیاسی، علی  و فن  سیاسی  با علوم  سیاسی  هاي اندیشه  بین  آیا نسبت  که  است

  خاصی  سیاسی  در بستر اندیشۀ  خاصی  سیاسی  علم  یا اینکه! است؟  استخراج  اي، قابل و توصیه  گیري با هر جهت» سیاست«
 شود؟ متولد می
سیاست، کنار گذاشتیم،   یا علم  سیاست  در مورد روشها و فن  کهرا   هایی چرا ما دغدغه  پس  نیست  و ارتباطی  مناسبت  اگر چنین

  یا حقوق  احکام  ندارد؟ مگر به  خاصی  یا لوازم  سیاسی، ملزومات  آنها بچسبیم؟ مگر هر اندیشۀ  به  مجدداً  سیاسی  در مورد اندیشه
 انجامد؟ می  هر سیاستی  به  اي آیا هر فلسفه! ا ندارد؟خود ر  خاص  و آثار و توالی  معرفتی  انجامد؟ مگر مبانی نمی  خاصی  اساسی

دینی،   سیاسی  دیگر، اندیشه  عبارت  نخواهد بود و به  استخراج  سیاسی، قابل  سیاسی، از هر اندیشه  و علم  هر فن  که  بپذیریم  پس
ما   اینکه  به  با توجه. دهد می  نشان  اعخاصی، امتن  سیاسی  یا دستکم، در برابر حقوقِ  هست  هم  خاصی  سیاسی  علوم  مقتضی

  ولی. ندارند  کفر و ایمان، کاري  خود، به  و محاسباتی  تجربی  صرفاً  هاي انسانی، در حیطه  و سایر علوم  سیاسی  علوم  که  پذیریم می
کنند،  می  که  هایی گیري  رند، هدفدا  که  و فلسفی  مابعدالطبیعه  دارند، مبادي  که  اي موضوعه  آنها، اصول  فرضهاي  در پیش

  نظریه  که  دانیم امروز می  بخصوص. و تفکیک، وجود دارد  فاصله  گیرند، طبیعتاً بکار می  که  دارند و روشهایی  که  هایی توصیه
  بیشتر رایج» نئوکانتی»  يو دیدگاهها  شده  اند، کنار گذاشته طبیعی  علوم  مثل  هم، چیزي  انسانی  علوم  اینکه  درباب  پوزیتویستی

را   خودش  و اندیشۀ  است  حال، مفسر هم  پژوهش، در عین  و اجتماعی، پژوهشگر در حین  انسانی  در علوم  اساساً  که  است  شده
سیاسی،   فنون  تییا ح  سیاسی  کند و علوم نمی  فرق  مطلقاً  که  بگوییم  توانیم این، ما چطور می  به  با توجه. دهد می  دخالت  حتماً
  منطقی  پایۀ  عا، هیچ اد  این! است؟  غیر دینی، بالسویه  باشند و چه  دینی  سیاسی  هاي اندیشه  براساس  سیاسی، چه  مدیریت  روش

 .است  کرده  دیگري  انتخاب  را دانسته، گرچه  این  امروز هم  ندارد و دنیاي
  این  تبع  به  اي عده  اینکه. است  شده، همین می  از غیر دینی  دینی  انسانی  علوم  تفکیک  علیه  گاه  که  هائی راز موضعگیري  متاسفانه

  از همین  غفلت  دارد؟ بعلت  و غیر اسالمی  هم، اسالمی  شناسی و انسان  شناسی مگر اقتصاد و جامعه  کنند که رویکرد، استبعاد می
  فقر و فقدانها را باید بررسی  و اجتماعی  تاریخی  علل  که  است  دیگري  میک، بحثآکاد  و تنسیق  تدوین  البته. است  واضح  نکات

غربی،   اجتماعی  سکوالر و علوم  انسانی  علوم  تدوین  براي  فرصت  سال 400  در ازاي  کند که می  انصاف، حکم  حداقل  کرد ولی
  یک  تدوین. شود  زده  حرف  فقط  کار بشود نه  که  بشرطی  آنهمشود،   داده  فرصت  مسلمان  متفکران  به  هم  سال 40  دستکم
  ساخته  لیبرال، یکشبه  مدنی  مگر جامعه. طلبد می  فرصت  قرن  یک  الی  نیم  جدید، دستکم  تمدن  یک  بناي  و باالبردن  فرهنگ

  باشد که  کار وجود داشته  براي  یکسانی  شرائط  که  است  در صورتی  تازه  این! مستقر شود؟  یکشبه  اسالم  مدنی  جامعۀ  که  شده
 .وجود ندارد
 و متغیر  امور ثابت: چهارم  مقدمۀ   

و اینها   است  مرتبط  امور متغیر و جزئی  و سیاست، به  است  و ثابت  امور کلی  دین، حوزه  که  است  امام، این  مخالف  دیدگاه  مبناي
 .اند متباین  از هم

  امور ظاهراً  و ناظر به  متغیر اجتهادي  احکام  بلکه(  است  و ثابت  امور کلی  دین، تنها حوزة  نه. است  ادعا غلط  این  رکن  اما هر سه
  ارتباط  هم  باشد و نه  ثابت  مالکهاي  و بعضی  از قواعد کلی  تواند عاري سیاست، هرگز می  و نه) اسالم، بسیار است  جزئی، در فقه

 .است، خیر  ، منتفی»متغیرات«با » ثابتات»  و میان» جزئیات«با » اتکلی»  میان
  ضمن  عاجز است  و متغیر، کامالً  امور ثابت  طرز تفکر، از تشخیص  اجتهاد است، اما این  الزمه  از متغیر، البته  امور ثابت  تفکیک

  است  یا نسبتی  گوئیم می  دینی  استقرأ در متون  مده، آیا براساسو امور متغیر نیا  است  در دین، امور ثابت  گوییم ما می  وقتی  اینکه
 !بدهیم؟  دین  به  مایلیم  که

  آن  بشر و محدودیتهاي  عقل  حوزة: پنجم  مقدمۀ   
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  غلطی  کالمی  و مبادي  نیست  بیش  و انتزاعی  شاعرانه  دیدگاه  داند، یک می  خدا و آخرت  مسئله  متکفل  را صرفاً  دین  که  دیدگاهی
  اینها، بلکه  و امثال  روانشناختی  تخیالت  صرف  عنوان  به  خداوند و محضر ربوبی، نه  به  وصول  مفهوم  اگر بنا باشد واقعاً. دارد  هم
بخواهد   دقیقاً  آخرت  تأمین  به  و توجه  آخرت  پیدا کند، یا اگر مفهوم  تحقق  بشري  در عالم  ماورأ طبیعی  واقعیت  یک  عنوان  به

در   غلط  دیدگاه  این. ثر است ما مؤ  حکومتی  و مناسبات  جامعه  و ساخت  زندگی  ما، در نوع  دینداري  در نوع  شود؛ قطعاً  مالحظه
داند و  می  ريبش  عقل  اهمال  و بمنزله  از اسالم  را انتظار گزاف  اول  دیدگاه  سبک  به  اسالمی  حکومت  تعابیر هم، اعتقاد به  بعضی

. است  بشري  عقل  از حوزة  خارج  بپردازد که  اموري  باید به  و دین  نداریم  را از اسالم  در امور حکومتی  ما انتظار دخالت  گوید که می
متأخر   تئولوژيدر   از گرایشاتی  با الهام  دیدگاه  این. کنند نمی  مهم  دو ادعاي  این  براي  هم  و یا عقلی  دینی  استدالل  هیچ

  به  از پاسخ  و قبل  است  شده  و تشریح  شده، ترجمه  تشریح  غربی  کشیشها و متکلمین  بعضی  از سوي  که» لیبرال  پروتستانت«
 :کنم  عرض» انتظار از دین«و نیز » عقل  حوزه«را در مورد   دعوي، باید دو نکته  این  جزئیات

  اموري  در محدوده  فقط  ما از دین، انتظاري  یعنی. رسد نمی  آن  بشر به  عقل  که  است  چیزهایی  آن  دین، متکفل  شود که می  گفته
 .بیشتر  و نه  رسد، داریم نمی  آن  ما به  عقل  که
از آن،   خواهیمو ب  بپردازیم  عبارت  این  به  و تأمل  ما با دقت  است  اما کافی  است  فهم  تسامح، قابل  با مقداري  حرف، بدواً  این

  قبل  در قرون  که  مفهومی  آن  و عقالنیت، امروز به  خود عقل  اینکه  اول. شود می  مطرح  متعددي  سواالت. کنیم  راهبرد استخراج
و   عقالنیت، دیگر درتفکر آمپریستی. نیست  دیگر مطرح  خود غرب، هم  شناسی  و معرفت  و عقلی  متافیزیک  بود در مباحث  مطرح

  بنام  از این، چیزي  است، و بیش  محسوسات  به  دادن  و نظم  تجربیات  مهندسی  در حد  صرفاً. ندارد  ي جد  مفهوم  در تفکر نئولیبرال
 .ندارند  عقالنیت

  توخالی  تیعبار  تقریباً  را خودشان» عقلی  بدیهیات»  که  است، وقتی  شدت، زیر سوال  این  به  عقالنی  و معرفت  خود عقل  وقتی
  نیست  جدید، غرب، مطرح  شناسی دیگر در معرفت  اولی، ثانوي، وجدانیات، فطریات، اصالً  بدیهیات  عنوان  به  اند و چیزي دانسته
. است  شده  واقع  عقلی، مورد سوال  ادراکات  تفکر، حجیت  کیست؟ در این  و مالك، عقل! کنند؟ می  صحبت  عقلی  از چه  آقایان
رسد،  می  همانها هم  به  عقلم  ، بنده)ارزشها(  است  متکفلش  گویید دین شما می  را که  مواردي  همان  اتفاقاً  گفت  ردا کسیاگر ف

  تحت  که  چیزهایی  آن  به  عقلم  اصالً  بنده  گفت  یا اگر کسی) اند گفته  که  چنان(  ندارم  از دین  ارزشها را هم  انتظار ارائۀ  بنابراین
  ندارم، شما چطور او را مجاب  دین  از طرف  آنها را هم  رسد و انتظار بیان می  یا نفیاً  قرار دارد، اثباتاً  دینی  عقاید مابعدالطبیعه  عنوان

 ).را دارید  کردن  و دینی  دین  اگر دغدغه  البته(کنید؟  می
حضوري،   حصولی، علم  ادراکات، علم  این  عقلی، حجیت  کاتادرا  خود عقل، حوزة. است  معیاري بی  حرف  کنید که می  مالحظه
اینها زیر   تفکر، همۀ  این  اصلی  منادیان  از سوي  و بویژه  و همه، در غرب، مورد تردید است  و همه  ثانیه  و معقوالت  اولی  معقوالت

  اصالً  است  مسیحی  و در کالم  فلسفی  هاي آکادمی در  غالب  امروز سنت  که  تجربی  آمپریستها و سنت. و مورد انکار است  ال سؤ
  مکتب  دانید که و می  است» نومینالیزم«اش، از جمله،  شناختی  معرفت  موضوعۀ  جزء اصول  هم  لیبرالیزم. اند را زده  عقل  ریشۀ

 .است» معقوالت»  نفی  ، مکتب»تسمیه  اصالت«
  همان  به  و این  است  مالزم  جمع، بلکه  االهی، قابل  با شریعت  که  است  آن  میاسال  با تعریف» عقل«از   بنابراین، اگر سخن

شود   روشن  و منطقش  باید تعریفش، حدودش، حجیت  شود، این می  گفته  سخن  دیگري  شود اما اگر از عقل منجر می  اول  دیدگاه
 .عأ نباشد االد  و صرف

  بدون  پیشینی، آنهم تقسیم  چنین  ما نباید به  ولی  نیست  عقل  و ضد  است  عقل  فوق  هم و  معقول  حال، هم  دین، در عین  البته
  و گوهر دین  و لذا جزء وظایف(   است  عقل  ذیل  در حوزة  که  اموري  به  شریعت  تقسیم  براي  اي و بهانه  زنیم  واضح، دست  مالك
 .و پا کنیم  ، دست)است  حذف  و قابل  نبوده

  شود یا خیر؟ و چه  باید دانسته  عقل  ما، در دسترس  فقهی  مسائل  و بسیاري  ارث، قصاص، دیات  آیا حدود شریعت، احکام  الًمث
. شود می  و چیز بسیار محدودي  اي سلیقه  و انتظار ما از آن، کامالً  دین  منطق، دایرة  با این  بگیریم؟ اصالً  خواهیم می  اي نتیجه
و   اخالقیات. رسد می  عقلش  شود که  عی تواند مد و هر کس، می  را هر رژیمی  و حقوقی  حکومتی  و نظم  اجتماعی  مقررات  چون
چیز   چه  آورد، پس  خود بدست  فلسفی -  علمی  از دستاوردهاي  را هم  و آدم  و تفسیر عالم  همینطور، جهانبینی  هم  اجتماعی  آداب
 !!مفهوم  ترین و خنثی  ترین و ذهنی  در غلطترین  خدا و آخرت، آنهم  همان  پرسید؟ ظاهراً  باید از دین  ماند که می
 .انجامد می  و شریعت  اسالمی، و اجتماعیات  حکومت  رد  به  دیدگاه، صریحاً  این
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  بفهمد و مثال  که  است  دیر ممکن  یاز آنها ندارد یا خیل  اطالعی  هیچ  انسان  که  است  مربوط  دین  به  اموري  گویند فقط می  آقایان
 .و آخرت، کار دارد  عبادات  به  دین، فقط  پس. زند می  عبادات  و احکام  آخرت  جزئیات  به

  چهپرداخته،   و سیاسی  و حقوقی  دنیوي  امور ظاهراً  به  یعنی  مسائل  ماورأ این  به  که  و روایت  آیه  هزاران  تکلیف  که  پرسیم می  اوالً
 !نظر کنیم؟  فرمایند ما از اینها باید صرف می  آقایان  کنیم؟ انکار کنیم؟ چون  اینها را حذف! شود؟ می
و   مصالح  همۀ  و والیت، به  و سیاسی  حکومتی  مسائل  و بویژه  شریعت  احکام  او در همین  عقل  کند که عا می اد  کسی  چه  ثانیاً

 د؟ده قد می  االمري  نفس  مناطات
  دارد و گرنه، انبیأ وارد این  که  است  واضح! ندارد؟  بشري  در سرنوشت  و اخروي  دنیوي  مهم  اینها تأثیرات  اید که و از کجا دانسته

 .شد نمی  ها نازل حوزه  در این  شدند و وحی ها نمی حوزه
  عیِ مد  و با اینهمه  است  از آن  و خارج  صد درصد ماورائی  اموري  و چه  حوزه  آن  اموري، داخل  چه  اید که از کجا دانسته  ثالثاً

از   مهمی  شود بخش آیا می! دانست؟  دینی  هاي آموزه  از بسیاري  دوستان، آنها را مستغنی  باید با منطق  کنیم؟ مآالً  چه  عقالنیت
چرا ! اینها نیست؟  به  رسد و نیازي می  عقلمان  دمانخو  و ادعا کرد که  را کنار گذاشته  اسالم  یا احکام  عقائد و اخالق  محکمات
  از مشروطه. است  شده  طریق، بارها توجیه  از همین  فقهی  و احکام  شریعت  حذف  شود، و بویژه می  براحتی! عا را کرد؟ اد  نشود این

 !!است  بوده  شریعت، همین  مخالفان  از ادلۀ  تا امروز، یکی
وحی،   کمک  را بدون  و قبائح  حسنات  همۀ  و جزئیات  مصداق  که  اما معتقد نیستیم  هستیم  ذاتی  و قبح  حسن  به  آري، ما قائل

  عدل  ظلم، برسر مصادیق  و قُبح  عدالت  بر حسن  عقأل و بشریت  نظر همۀ  اتفاق  علیرغم  که  آنست  دلیلش  بهترین. فهمید  توان می
  کفایت  تنهایی  به  باشد و عقل نیز می  االهی  شریعت  به  و لذا احتیاج  است  اساسی  ختالفاتبشر، ا  حقوق  و مصادیق  و ظلم

 .است  و شرع، الزم  عقل  تعامل. کند نمی
 »انتظار از دین»  مالك: ششم  مقدمۀ   

  از متون  حجیت  و رفع  دین  با متن  نشیو برخورد گزی  تفسیر برأي  براي  اي تمهید پیچیده  که  باید گفت  انتظار از دین، هم  در باب
 .است» و کفر ببعض  ببعض  ایمان»  و توجیه  دینی
  بدون  از دوستان  بعضی  که  متأسفم  همواره  من  دارد که  و کالمی  شناختی  معرفت  فرضهاي  پیش  ، یک»انتظار از دین»  بحث
  توجه  آقایان. گیرند می  هم  دینی  نتایج  کنند و از آن می  را مطرح  بحث  اینو کالمی،   شناختی  معرفت  فرضهاي  پیش  آن  به  توجه

کار،   دو سه  کردند قبالً می  ، بحث»دین  فونکسیون«و » دین  زبان«و » انتظار از دین»  به  در غرب، راجع  که  کسانی  ندارند که
 :بودند  کرده
اینها . نشناختند  رسمیت  به» معرفت«از   متعالی  انواعی  عنوان  را به  عقالنی  معرفتو   و حیانی  شهودي، معرفت  معرفت  اینکه  یکی

  هاي ثر و افسانه مؤ  اصطالح، دروغهاي  اند و به گزاره  دینی، شبه  هاي گزاره  این  گفتند که. شدند  معرفت، کنار گذاشته  از حریم
  و بطالن، بحث  حقانیت  بحث  خورد؟ یعنی درد ما می  چه  به  که  را ببینیم  دین  و روانی  اجتماعی  فونکسیون  صرفاً  پس  مفید است

  دیگر ما چه  و بعبارت! خورند؟ درد ما می  چه  ها به گزاره  این  اعتقاد به  کنار، ببینیم  را بگذاریم  دینی  هاي گزاره  و کذب  صدق
از   انتظار دین  بجاي(  شد، انتظار ما از دین  مطرح» ما  انتظارات»  صحبت  وقتی! است؟  مان نفع  باشیم، به  داشته  از دین  انتظاري

را   انتظار از دین  وقتی  داشت  فرضها را باید توجه  پیش  این. کند می  را تعیین  طرف  کدام  طرف، تکلیف  کدام  که  نیست  ، معلوم)ما
  بفهمیم  که  نخواهد بود در این  دینی، حجت  بنابراین، دیگر متن  نیستند که  بحث  این  نتیجۀ  دوستان، متوجه  بعضی. کینم می  طرح

را از کجا   از دین  آید؟ شما انتظارانتان انتظار از دین، از کجا می  این  اند که نداده  آقایان، توضیح. باید داشت  انتظاري  از دین، چه
  یک  من  که  گفت  است؟ آیا هر کسی  یا عمومی  است  آیا معیار شما، شخصی دارد؟  لوجیکال  و شاخصۀ  آورید؟ آیا معیار منطقی می

  دین، تفاوت  و معارف  ها و احکام و توصیه  دستورات  قلمروي  یعنی  دین  ، حریم)خودم  شخصی  دالیل  بنا به(  دارم  انتظاري
  با یک  و ما بعد از اینکه  نیست  حجت  دینی، خودش  متن  نکهای  گردد به ، بر می»انتظار از دین»  بحث  ریشۀ  نظر من  به! کند؟ می

  عباراتی  به. بکند  تصحیح  هیچوجه  را به  ما از دین  تواند انتظارات دینی، نمی  شدیم، متن  دینی  متن  از دین، وارد بررسی  انتظاري
شویم، هر دو  می  خارج  که  و وقتی  شویم می  دینی  وارد متن  و وقتی  فهیم می  را از دین  خواهیم، همان می  دیگر ما هر چه

! دهد؟ ما نمی  به  جدیدي  دینی، معرفت  متن  که  است  جز آن  اش آیا معنی  این. دهد ما نمی  به  چیز جدیدي. خواهد بود  السویه علی
  و همچنین  و منطقی  اپیستمولوژیک  يها و ریشه  مسیحی  را دز کالم» انتظار از دین»  بحث  سابقه  که  نداریم  اینجا فرصت

 .کنیم عبور می  بحث  و از این  کنم  را عرض  زمین  در مغرب  آن  اجتماعی  سیاسی  و علل  وسطایی  قرون  تاریخی  هاي زمینه
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را   ذلک  و امثال  یعتو شر  و سیاست  انتظار حکومت  که  است  شده، این  گرفته  خاص، احیاناً  موضوع  در این  که  اي نتیجه  خالصه
اینها ... و  نداریم  االهی  و تشریع  وحی  به  نیازي  یعنی  خالصه. کنیم  چه  فهمیم می  خودمان  چون! چرا نباید؟. داشت  نباید از دین

 !!است  نداشته  ضرورت
  عقلمان  که  و در مورد اموري  گیریم می  تصمیم  و خودمان  نداریم  دین، کاري  رسد، به می  عقلمان  که  فرمایید در اموري می

 .پرسیم می  رسد از دین نمی
  اگر نه  اینکه  دوم  نکته. نیست  آسانی  این  رسد، به رسد یا نمی می  آن  بشریت، به  عقل  که  است  اموري  چه  که  این  بین  تفکیک  اوالً
را از کجا   پیشینی، مشروعیتش  انتظار و امیال  این  نیست  باشید، معلوم  و افکار خودتان  انتظار و امیال  تابع  دین، بلکه  متن  تابع
ما   گویند که می  اي عده. شود می  مطرح  طور دیگري  ال سؤ  شد آنوقت، این  آورد؟ اگر بنا بر این را از کجا می  آورد؟ و معقولیتش می

  رسیدگی  در حد  فقیه  والیت  متعقدند که  داریم، یعنی  قبول  ور حسبیهدر ام  را فقط  والیت  چون  داریم  را قبول  جمعی  عقل  حکومت
فراتر از اینها   دین، در مسائلی  که  است  آن  معنیش  آیا این. و اینهاست  المالک  مجهول  ها و اموال صغیر و دیوانه  هاي بچه  به

  ندارد به  لزومی  و نباید اجرا شود؟ یا باید اجرا بشود ولی  است  عطیلت  دارد و فعالً  ندارد؟ یا اینکه  ندارد؟ حکمی  و دیدگاهی  موضع
 !گوئید؟ می  شیوه؟ چه  این

  با اغلب  دارد و تقریباً  اي بسیار گسترده  دایرة  اوالً» حسبه  والیت«. کنند می  معنی  را غلط» حسبه  والیت»  که  گفتیم  قبالً  همچنین
  از سوي  حکومتی  موضعگیري  نوعی  حسبه، اتفاقاً  دارد و والیت  و ارتباط  مقننه، تداخل  و حتی  ضاییو ق  اجرایی  قوة  مسئولیتهاي

، در عصر »حسبه  والیت»  مسئولیت. است» در دولت  دولت»  نوعی  تشکیل  به  جور و دعوت  در عصر حکومتهاي  شیعه  فقه
کفایی،   عدل، بنحو واجب  حکومت  و یا کوتاهی  عدل  حکومت  فقدان  تو در صور  است  بر حکومت  عینی  مشروع، واجب  حکومت
 .شود می  مردم  همۀ  و سپس  منین مؤ  عدول  تعذر آنها، متوجه  و در صورت  عادل  فقهاي  همۀ  متوجه  تکلیف

  آن، بعهدة  فقدان  و در صورت  ستا  شرعی  حکومت  ندارند و بعهدة  شخصی  متولی  که  است  اجتماعی  وظائف  اقلِ امور حسبیه، حد
 .فقهأباشد  مداخالت  و حداکثر قلمروي  سقف  آنکه  نه  است  منین مؤ  و سپس  فقهأ عادل

  باید اسالمی  حکومت  باید اجرأ شود و ضرورتاً  نشود، در هر صورت  شود، چه  در امور حسبه، محسوب  داخل  شریعت، چه  احکام
  آن، پس  علیه  نه  است» فقیه  زعامتی  والیت»  بنفع  ادله  از بهترین  اتفاقاً  حسبه  بنابراین، والیت. باشد  جرأ آنا  باشد تا بتواند متولی

 !!شود  از حکومت، تلقی  دین  بسود تفکیک  تواند استداللی نمی
با   مخالفت! کنیم؟  رسیده، اینجا چه می  آن  به  نعقلما  که  است  این  هم  و ظاهرش  داریم  دینی  ما حکم  وجود دارد که  مواردي  رابعاً
ما محرز و   براي  مناط، همیشه  اما این. اند و مفاسد واقعی  مصالح  تابع  دارند یعنی  شیعه، مناط  دیدگاه  طبق  شرع  احکام! کنیم؟  نص

 .داریم  احتیاج  االهی  و تشریع  نبوت  علت، ما به  همین  و به  نیست  روشن
  آقایان  که  و همی  محاسبه  ما محرز نیست، وارد این  براي  شرع  احکام  موارد، مناط  در بسیاري  که  در حالی  توانیم طور میما چ

  نقطه  ادعاها هیچ  این. بکنیم  بزرگ  مقدس، ادعاهاي  شارع  و در عرض  را کنار بگذاریم  علمی  و تواضع  کنند بشویم می  توصیه
 .ندارد  قلیع  متقن  عزیمت

 .االهی  نصوص  اجتهاد در راستاي  شود نه می  با نصوص  اینجا مخالفت  دارد ولی  اي جداگانه  فروع، حساب  اجتهاد و تفریع  البته
  تجربی  علوم  و حوزة  دینی  هاي آموزه: هفتم  مقدمۀ   

  و دینی  نبوده  دین  جزء وظایف  ولی  آمده  اسالمی  ها در متوناند این گفته  که  است  و طبیعی  و سماوي  اند امور طبی زده  که  مثالی
 .است  قبیل  از این  هم  و سیاسی  و اجتماعی  امور حقوقی  پس  نیست

 :است  گرفته  صورت  مهم  چند مغالطۀ  اینجا هم
  و شما از دین  من  شخصی  یا نبودن، تعریف  بودن  معیار دینی! ندارد؟  دین  به  آمده، ربطی  دین  در متن  که  دلیل، چیزي  چه  به  اوالً

ما از   دین  اصل. است) ع(معصوم  است، سیره  و وحی  مقدس  معیار، شارع. است  معیار، خود دین. نیست  آن  و قلمروي
را باید از اینجا   ور دینیو ام  دین  و قلمروي  تعریف. است  در آنها آمده، دین  و هر چه  است  و سنت  ما کتاب  دین  اینهاست،منابع

!! است  دنیوي  اموري  و چه  است  امور، دینی  چه  که  قرآن، یاد بدهیم  ما نباید به. کرد  تحمیل) دینی  متون(آنها   به  آنکه  نه  گرفت
، در )عبادت  اخص  بمعنی(  يامور غیر عباد  اینهمه  که  پرسیم می. دانند می  عبادیات  را فقط  دین  شوند که می  ابتدا مدعی  آقایان
از   بخشی  و کنار گذاردن  در دین  بردن  جز دست  صریحاً  این. نیست  امور، امور دینی  گویند این می! کنند؟ می  چه  و سنت  قرآن

 .انجامد می  آن  تکذیب  به  بلکه  اسالم  تحریف  و به  دین، نیست
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امور، بارها و   در این  دین  وقتی! کنیم؟  را تعیین  دین  مگر ما باید وظیفه! نیست؟  دین  امور غیر عبادي، وظیفۀ  بیان  که  چه  یعنی
در   گفت؟ با آنچه  چنان  توان می  منطقی  ورزیده، با چه  آنها اهتمام  و به  داده  کرده، آموزشهایی  هایی بارها وارد شده، امر و نهی

! آمده؟  دینی  در متن  نداشته، اشتباهاً  دین  به  بنظر شما ربطی  چون  که  ا خواهید گفتخواهید کرد؟ آی  آمده، چه  و سنت  قرآن  متن
 !گیرید؟ می  آنها را ندیده  ولی  آمده  یا اینکه

  اسالمی، مفصالً  از متون  معظمی  حوزه، بخش  در آن. نیست  و سماوي  طبی  با مسائل  مقایسه  و اجتماعی، قابل  امور حقوقی  ثانیاً
  نداریم  و توصیه  توضیح  اندازه  ما با آن  و سماوي، اوالً  اما در امور طبی. است  االتباع  واجب  اند که کرده  هایی اند و توصیه وارد شده

  عالم  حقائق  برخی  یا دانستن  بدن  سالمت  حفظ  اند که کرده  معلوم  البته. اند نفرموده  و حرام  واجب  به  حوزه، حکم  در این  و ثانیاً
، »نافع  عالم»  ابعاد به  در همۀ  اسالم  هاي آموزه  و اصوالً  است  مربوط  دینداري  شما ولذا به  سعادت  به  هم  و سماوات  طبیعت
از   ناشی  و ایمان  است  بر معرفت  مبتنی  دهد و اسالم، دینی زندگی، پرهیز می  هاي حوزه  در کلیۀ  و از جهل  ورزیده  اهتمام
در غرب،   آنکه  ندارد حال  جدا از معرفت  اسالمی، مسیري  ایمان. کند می  پذیرد و تشویق را می  و حصولی  حضوري  هاي آگاهی
... و   و طبی  و سماوي  در امور طبیعی  و تجربی  علمی  صبغۀ  ظاهراً  که  خبري  هاي با گزاره  گریز از مواجهه  را براي  مسیحی  ایمان
و   آیات  الفارق، دربارة مع  قیاسی  بمثابۀ  را گروهی!! حل  راه  و همان  نگاه  غیر معرفتی، تعبیر کردند و امروز همان  امري دارد،

  یک  و صرفاً  غیرمعرفتی  را نیز امري  اسالمی  ایمان  اند که و خواسته  پیشنهاد کرده  و تقلید آمیزي  بنحو سطحی  اسالمی  روایات
 !!اند عقائد باز کرده  در اصول  حتی  اسالم  و ایمانی  معرفتی  هاي گزاره  تکذیب  را براي  راه  بدینوسیله  بدانیم  نیروا  گرایش
  امور معرفتی  اینکه  یکی. اند گرفته  دو نتیجه  خواهند بگیرند؟ غالباً می  اي نتیجه  چه. »نیست  امور، دینی  این»  از اینکه: کنم  خالصه
  و دوم. نیست  االتباع  ندارد و لذا واجب  دین  وظیفه  به  دارند، ربطی  گویانه واقع  یعنی  یا فلسفی  مفاد علمی  که  دینی  هاي و گزاره

  اصل  به  برد و تعرض می  ال را زیر سؤ  عصمت  و هم  وحی  بوضوح، هم  دیدگاه  این. ندارد  هم  صحت  دین، لزوماً  هاي گزاره  اینکه
 .فقیه  والیت  به  نه  است» نبوت»  مقوله

یا در امور خانوادگی، فردي،   بدن  صحت  از حفظ  اعم(اند  فرموده  و حرام  واجب  در هر مورد که  شد که  در مورد نخست، عرض
از   پس  آنکه  به  مشروط  البته. است  االتباع  الزم  و شرعاً  نسبت، دینی  همان  امور، به  آن...) و  سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادي

 .است  شده  امور تکلیف  این  و مقامی، محرز شود که  و داللی  سندي  هاي بررسی
  اصیل  هاي و خطا، در گزاره  کذب  کنند که عا می اد  یا دینی  عقلی  استدالل  با چه  آقایان  نیز باید سنگها را واکند که  در مورد دوم

 !داریم؟  باطل  در قرآن، سخن  شود که  عی تواند مد می  مسلمان  دارد؟ کدام  ما راه  دینی
  در متون  و آینده  و ماورأ طبیعت، گذشته  و آدم، طبیعت  عالم  به  راجع  خبري  هاي از گزاره  دنیائی  گر چه  عأ کنند که اد  است  ممکن
  به  و خطا دادن  کذب  نبودن، غیر از نسبت  بیان  در مقام  اوالً! بسیار خوب. است  نبوده  بیان  در مقام  اما شرع  آمده  اسالمی  اصیل
از   بطلمیوسی  هیئت  که  بعالوه(  است  بوده» بطلمیوسی  هیئت«، غیر از مفاد »سبع  سماوات»  تعبیر قرآنی  مثالً. است  دینی  متون

و یا   بوده  ایجاد حیرت  معجزات، از باب  نقل  اند که گفته  مثالً یا) آسمان  از هفت  نه  است  گفته  عشرة  و عقول  و افالك  آسمان  نه
» قوم  بلسان»  فرمودند که  اخیراً  هم  اي عده. قبیل  و از این  بوده  گذشتگان  غلط  محدود و گاه  از علم  بهداشتی، ناشی  هاي توصیه
اند ولذا  گفته  سخن  خودشان  قومی  هاي ها و ناآگاهی خود و آگاهی  دوران  بشري  علوم  در چارچوب  که  است  معنی  انبیأ، بدان  آمدن

ها با  ایده  این!! است  افتاده  هم  اتفاقی  چین  لزوماً  داد بلکه» ع«انبیأ  در تعالیم  توان می  هم  و خطا و خرافه  جهل  تنها احتمال  نه
 .آنهاست  تکذیب  بلکه» و وحی  نبوت«و » دین«از   قرائتی  نهخزعبالت،   دارد و این  صریح  منافات  تفکر اسالمی  ضروریات

  بودن  بیان  در مقام: هشتم  مقدمۀ   
  عرفی  در قواعد تخاطب  روشنی  راههاي! یا خیر؟  هست  بیان  ، در مقام)شارع(سخنگو   اینکه  کشف  براي  که  دیگر آنست  نکتۀ

تواند مفاد  می  هر کس  صورت  نیست، در غیر این  اي و سلیقه» در آوردي  من»  چیزهایی ،...و  اطالق  مانع  عقأل وجود دارد و قرائن
تکرارها و   با وجود آنهمه  آنهم!! است  مفاد نبوده  این  بیان  نظر من، در مقام  به  بیاورد که  را دور بیاندازد و بهانه  هر عبارتی  صریح

  و فلسفی  و علمی  و حکومتی  و سیاسی  و اجتماعی  حقوقی  مسائل  به  و سنت، راجع  رآندر ق  که... و  جزئیات  تأکیدها و ورود به
 .است  آمده
  و چه  هست  چه  شارع، منظورش  عا کرد که و اد  گرفت  را نادیده  شریعت  و لسان  و لبی  لفظی  حکمت، قرائن  مقدمات  توان نمی

 .بردار نیست  و قرائت  اي امور، بخشنامه  این. گیریم می  شارع، تصمیم  تعالیم  و حوزة  نبوت  براي  که  ما نیستیم. نیست
 ارزشها و روشها: نهم  مقدمه   
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  و به  آمده  اخالقی  ارزشهاي  براي  فقط  دین  شود که ادعا می. روشها از ارزشهاست  آقایان، تفکیک  دیگر دیدگاه  مبانی  از جمله
 .است  بشري  وشها تماماًندارد و ر  زندگی، کاري  روش

  هاي توصیه  و آنهمه! شود؟ می  داده  از دین  تعریفی  استقرأ، چنین  یا کدام  متدلوژي  با کدام! شود؟  باید اثبات  عا چگونه اد  این  اوالً
 !آمده، چیست؟  روشها اسالم  در باب  در شریعت  که  روشنی

  یافت؟ یا اینکه  دست  هر ارزشی  به  توان آیا با هر روشی، می! ارزشها و روشها نیست؟  ینب  و سنخیتی  راستی، مناسبت  آیا به  ثانیاً
 اند؟ تنیده  روشها و ارزشها در هم

  توان می  هر هدفی  به  اي دیگر، آیا با هر وسیله  کنند؟ بعبارت نمی  ، ترشح»وسائل«در » اهداف«، و »جزئیات«در » کلیات«آیا 
  همان  آیا این! شود؟ نمی  و نامشروع، تقسیم  مشروع  و غیر دینی، یعنی  دینی  آیا روشها به! روشها متغیرند؟  ي یافت؟ آیا همه  دست

تنها   نه  است، این  آوري  و فن  ابزاري  اگر مراد از روش، روشهاي! کجاست؟  و روش  مرز ارزش  اصالً! از متغیر است؟  ثابت  تفکیک
دین،   این  تواند انکار کند که می  کسی  است، چه  عمل  ي ، نحوه»روش«ندارد و اگر مراد از   ربطی  مکتبی  هیچ  به  اسالم، بلکه  به

 .کنند می  زندگی، توصیه  براي  که  است  روشهائی  و مکاتب، در همین  ادیان  تفاوت  دارد؟ و اصوالً  خاص  رفتاري  احکام
. باشد  آنها مشروع  همۀ  که  است  اما الزم. باشد  شرعی  جزئیات، منصوص  ر حدرفتارها د  ي همه  که  نیست  الزم  البته

  با این. شود می  شریعت  و اباحات  و اطالقات  عمومات  مصادیق  ي همه  و شامل  است» منصوصیت«از   ، اعم»مشروعیت«
  کفایت» و غیردینی  دینی»  روشها به  تقسیم  يو همین، برا  است) یا ظاهري  واقعی(  خمسه  احکام  چیز، مشمول  احتساب، همه

الفراغ،  منطقۀِ. است  شرعی  موضعگیري  اباحه، نوعی  آنکه  حال. اند مباحات، امور غیر دینی  کنند که می  گمان  آقایان. کند می
مورد امضأ (  و عقلی  شرعی  صولنیز، ا  و ابحه  حلیت  اصالت. است  کرده  معلوم  االهی  را شریعت  حدود آن  که  است  اي منطقه
  و دیانت  از شریعت  خروج  براي  تواند منفذي نمی  پس. است  لیبرال  گري غیر از اباحی  اسالمی  االباحۀ  باشند و اصالۀ می) شارع

  در مقوالت  عقل، حتی. است  آن  و در راستاي  شریعت  از منافع  بلکه  نیست  االهی  شریعت  مقابل  ي نقطه  هم  عقل. شود  خوانده
گذارده،   شارع، مسکوت  را که  خود شریعت، مواردي. دارد  ي جد  ي مداخله... و   فهم، تفسیر و اجرأ و تفریع  نیز، در مقام  منصوص

 .است  دانسته  اسالمی  ارزشها و اولویتهاي  به  با توجه  منین آزاد مؤ  گیري تصمیم  و مجال  حالل
  االهی  وحی  براساس  احکام، حدود و حقوق  و تأمین  شارع  عقالنی، پیشبرد مطلوبات  فعالیتهاي  ي کلیه  ماماهت  که  مهم، آنست

شوند،   االهی، فعال  شرع  اهداف  و در راستاي  مباحات  ي در حوزه  و تجربی  عقلی  اگر علوم. نشود  اسالمی، مخالفت  باشد و احکام
تدابیر   براي  دینی، افق  و احکام  حقوق  با رعایت  یقیناً. باشد  و باید نیز چنین  است  علمی  و هم  نیدی  حال، هم  حوزه، در عین  آن

خواهد بود   معنی ، بی»اسالمی  تمدن»  اساساً  صورت  و در غیر این  است  و اقتصاد و فرهنگ، گشاده  سیاست  در قلمروي  عقالنی
و تفسیرها و   مهم، در مفروضات  اما مسئلۀ. باشد  یا غیر اسالمی  ر کار نخواهد بود تا اسالمید  انسانی، تمدنی  علوم  بدون  چنانچه
و در موارد تزاحم،   است  دینی  و معارف  و اخالق  با احکام  مقدار، مخالف  و چه  مقدار، دینی  چه  که  است  انسانی  علوم  هاي توصیه

  گرانبار از نظریات  نیستند بلکه» محض  علم«و سیاست، هرگز   جتماعی، اقتصاد و مدیریتا  علوم. داشت  را باید مقدم  جانب  کدام
  دارند، قابل  تماس  دینی  با ارزشها و روشهاي  که  نسبت  همان  اند و به پردازان نظریه  و حقوقی  و اخالقی  و فلسفی  ایدئولوژیک

  دینی  و تصریحات  متون  به  و توجه  خواندن  را فراتر یا فروتر از چیزي  یند  شأن. باشند می  و غیر اسالمی  اسالمی  به  تقسیم
  نیز که  شرعی  احکام  بعضی  بودن  و اما ارشادي  است  بر دین  تحمیل  بلکه. تواند باشد نمی  دینی  تحلیل  نداشتن، دیگر یک

  معنی  بدین  بلکه  است  تخلف  احکام، قابل  آن  که  نیست  آن  معنی  قرار گرفته، به  از نظر بعضی  احکام  تعطیل  براي  مستمسکی
 .کند می  تشریعی، همصدائی  یابد و با احکام را در می  احکام  این  ي عقل، فلسفه  که  است
  تدبیر نیز، منافاتی  یک  بودنِ  و دینی  نیست  مناسبات  این  نبودن  دینی  مفهوم  اسالم، به  اجتماعی  احکام  بعضی  بودن  ارشادي  پس

  به  تدبیر، باید ملتزم  اما این. است  نیز کار عقل  تدبیر آخرت  است، بلکه  شک، تدبیر دنیا، کار عقل بی. ندارد  آن  بودن  با عقالنی
 .اینست  مسئله! باشد یا خیر؟  االهی  و امر و نهی  تعالیم

  ا و آخرت، در تدبیر دنی»عقل«و » وحی»  تعاملِ: دهم  مقدمه   
» دینی«را   فعل  با شرع، یک  مخالفت  عدم  که   است  شده  گفته! خواهد بود؟  و مشروع  حکومت، دینی  معنی، یک  چه  و اما به

  اهداف  بسوي  کلی  گیري جهت  باشد منتهی  جمعی  عقل  باید در دست  داد و حکومت  نسبت  شرع  را نباید به  کند و مباحات نمی
 .نباشد  احکام  باشد و تدابیر، تنها مخالف  یند  عالیۀ

  عرض  اول  در مورد نکته. است  آقایان  ادعاي  بحال  فایده اما بی  آن، صحیح  دوم  و بخش  است  ادعأ غلط  این  نخست  بخش
  ترك«و » واجبات  اطاعت»  عنیبا شرع، ی  مخالفت  عدم! نکند؟» دینی«ما را   االهی، فعل  با احکام  مخالفت  چرا عدم  که  کنیم می
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مجاز   مباحات، شرعاً. است) حکومتی  و چه  اجتماعی  فردي، چه  چه( رفتار   یک  بودن  و دینی  بر مشروعیت  دلیل  ، کامالً»محرمات
 .ندک ایجاد نمی  باشد مشکلی  وسیع  آن  دایره  هم  و هر چه  است  دینی  عمل  مباح، یک  عمل  اند پس شده  دانسته

مقید ) دین  و احکام  اهداف  رعایت(دو قید   همان  اگر به  باشند، معذلک  و متحول  متنوع  هم  عقلی، هرچه  متعدد و فراوان  بدیلهاي
  امانج  با شرع، بلکه  فعل  آن  مخالفت  تنها عدم  مباح، نه  اعمال  در انجام. آورد بوجود نمی  و اشکالی  است  آنها مشروع  باشند، همه
 .داد  نسبت  شرع  به  توان می  را هم  خود عمل

بر سایر   بدیل  یک  عقلی  ترجیح  البته. است  دینی  پس  و مجاز است  یا عموماً، منصوص  خصوصاً  که  است  مشروع، عملی  عمل
و   است  بشري  عقل  طبیعی  ياز کاستیها  مشروع، ناشی  چند بدیل  میان  فاحش  و تفاوتهاي  است  شرعی  مالکهاي  شقوق، تابع

 .کند بشر نمی  طاقت  فوق  خداوند تکلیف
اند و  شیوه  ، دو تعبیر از یک»عقل  بکارگیري  دنیا بوسیله  تدبیر دینی«و » دین  و اهداف  احکام  دنیا براساس  تدبیر عقالنی»  پس

 .باشد  ما چیز دیگري  نیت  ندارند مگر آنکه  ي جد  تفاوت
  عقلی  و مشارکت  جمعی  گفتگوي  در یک  ساز و کار مدیریت  ندارد که  منافاتی  هیچ  باید گفت  فرمول  این  دوم  رد نکتۀو اما در مو

اسالمی،   و حکومت  فقیه  والیت  اصوالً. باشد  و دینی  کند، اسالمی می  تعقیب  حکومت  که  و احکامی  باشد اما اهداف  همگانی
  و رایزنی  عقأل و مشورت  یا مشارکت  تدبیر عقالنی  یا ایدئولوژیک، مخالف  سنتی  باصطالح  مگر دیدگاه. ندارد  جز این  معنائی
 !است؟  یا استبداد فردي  مگر طرفدار تدبیر غیر عقالنی! است؟

  عدم«و   اسالم  عالیۀ  هدافا  سوي  به  تدبیرا مور جامعه  گیري جهت! شوند؟  باید تأمین  دو قید چگونه  همان  که  است  ال، این سؤ
 !یابد؟ می  تحقق  دو قید، چگونه  تدبیر حکومتی، همین  در این» شرع  احکام  نقض
توتالیتر از   قرائت  همان. باشند  یا گفته  خواسته  اي دو قید، چیز اضافه  از همین  بیش  فقیه  مطلقه  والیت  طرفداران  که  ام ندیده  بنده

  و عبادي  و اجتماعی  و اقتصادي  تربیتی  خواهند اهداف می  آنان. ندارد  از این  بیش  ادعائی  هم) آقایان  تعبیر بعضی  به(  فقیه  والیت
 !است؟  خواهی  و تمامت  طلبی زیادت  آیا این. گردد، همین  و حدود شرعی، مراعات  شود و احکام  اسالم، تأمین

ابتدا   منتهی  است  مورد قبول  همین  کنم می  عرض. کند  نظارت  فقط  کند و دین  حکومت  مسلمانان  جمعی  گویند، عقل می  آقایان
» نظارت«مراد از   دارد و همچنین  تفاوتی  چه  غیر مسلمانان  جمعی  چه؟ و با عقل  یعنی  مسلمانان  جمعی  عقل  باید پرسید که

  اجتماعی  منشأ اثر و اصالح  که  یا نظارتی! وعظ؟  یا در حد  شاعرانه  ظارتیآیان! اجرأ؟  ضمانت اجرأ یا بی  با ضمانت  نظارت! چیست؟
 یا استصوابی؟  استطالعی! است؟  معنی  چه  به  فقیه  نظارت! باشد؟

  حضرت  اسالمی  جمهوري  همین  اصلح، تدبیر امور کند، آنوقت  عادل  فقیه  نظارت  اسالم، تحت  ضوابط  براساس  جمعی  اگر عقل
  امور جزئی  در کل) رض(مگر امام. شود می  اعمال  در ایران  است  دو دهه  خواهد بود که  فقیه  والیت  و همین) رض(ماما

بودند و   و ناظر اوضاع  نظام  ایشان، مراقب! بود؟  جامعه  و علمی  امور تخصصی  کرد و متکفل می  کشور دخالت  مدیریتهاي
فرمودند  می  کردند، صحبتی می  را حس  جدیدي  دیدند یا ضرورت می  آشکاري  تخلف  نیز که  ديکردند و در موار می  سیاستگزاري

  نفر به  شود و یک  یا حذف  تخصصها و عقلها و امکانات، تعطیل  همه  آنکه  نه. بود  فقیه، این  مطلق  والیت. دادند می  و فرمانی
  مطلقه  والیت  و بدون  عادل  فقیه  حاکمیت  بدون  که  است  همین  اما نکته... د وبگیر  امور تصمیم  ي فکر کند و در همه  همه  جاي

  تعقیب  براي  ضمانتی  هیچ  شود یعنی نمی  کردند، تأمین  اعتراف» مسلمین  جمعی  عقل»  طرفدارانِ  که  دو قید هم  فقیه، همان
 .نخواهد بود» االهی  احکام  تأمین«و » دین  ي عالیه  اهداف«
و ساختار،   شکل  اساساً  چون(باشد   را نداشته  در مدیریت  واحدي  ساختاري  اقتضأ شکل  منحصراً  که  است  ، ممکن»دینداري«

  ي جد  دنیا با نظارت  تدبیر عقالنی»  پس. هست  خاصی  و اهداف  احکام  مقتضی  اما لزوماً) و فکر است  تجربه  و محصول  متحول
 .کاغذ  ، ندارند مگر بر روي»رفتار عقالنی  کمک  دنیا به  تدبیر دینی« با  ، تفاوتی»دین

 .کنند می اسالمی  و ارزشهاي  شرع  احکام  رعایت  به  است، مشروط  عقالنی  عملیاتی  را که» تدبیر جامعه«زیرا هر دو، 
  در اسالم  دنیا و آخرت: یازدهم  مقدمۀ   

اگر   اوالً. ندارد  جامعه  در تدبیر دنیا و سامان  دخالتی  و هیچ  آمده  فردي  و یا اخالقی  آخرت  نتأمی  براي  دین  اند که گفته  کسانی
  اخالقی، از همین  و تکامل  آخرت  راه  که  داده  نشان  اي آنها را بگونه  به  وصول  و راه  داده  خاصی  و اخالق، تعریف  از آخرت  اسالم

 !باید گفت؟  نیست، چه  مردم  از عقائد و رفتار و حقوق  تفکیک  ذرد و قابلگ می  انسانی  دنیاو مناسبات
و   و اقتصادي  و حقوقی  سیاسی  نظام  هر نوع  به  دادن  شود؟ آیا با تن می  محافظت  چگونه  چیست؟ و اخالق  آخرت  اصوالً

  بینید که باشد؟ می  داشته  را در پی  خوب  ا آخرتت  باید زیست  چگونه! خواهد شد؟  اخالق، تأمین  و این  آخرت  فرهنگی، آن
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  و به  آمده  تربیت  براي  صرفاً  دین  که  گفت  توان آیا می. کرد  تجزیه... و  و حقوق  را از عدالت  را از دنیا و اخالق  آخرت  توان نمی
  در ذهن  و انتزاعی  تجریدي  مفهوم  از تربیت، یک  اًظاهر  دوستان  این! است؟  نکرده  تعیین  و حقوقی  ندارد و احکام  کاري  سیاست

حقوقی،   سیاسی، نظام  و نظام  را بکن  ات شد زندگی  هر نحو که  گویند به او می  کنند و به می  فرض  اي را جزیره  انسان. دارند
اجتماعی، تو   واقعیات  این  به  توجه و بی  نهو ما جداگا  نیست  بود مهم  هرگونه... و  و پرورش  فرهنگی، آموزش  هاي اقتصادي، رسانه

 .کنیم می  را تربیت
ها در اختیار  یکشنبه  اموراتشان، حتی  و کل  مردم  کلیسا و در اختیار خدا و مسیح، اما زندگی  ها مال مردم، یکشنبه  گوش  یعنی

  اش ریشه  من. دهد می  را تشکیل  سکوالریسم  ي ظریهبنیاد ن  که  است» از امور عرفی  امور قدسی  تفکیک»  همان  این. قیصر باشد
 .است  و حقیقی  اعتباري  احکام  به  خاصی  و نگاه  از ارزش  دانش  کامل  تفکیک  که. کردم  را عرض

کنید؟   یتاو ترب  زندگی  ي در نحوه  مداخله  توانید بدون خود را می  آیا فرزند کوچک. کنید  خود مالحظه  خانوادگی  شما در حریم
  نوع  و به  کنم نمی  تو دخالت  از امور حیاتی  یک  تو و در هیچ  زندگی  و نوع  معیشت  و آمد تو، در نوع  در رفت  من  بگوئید که

  سري  و یک  نظري  تعالیم  سري  جز یک  نیست  کنم؟ تربیت، چیزي می  تو را تربیت  ولی  ندارم  و رفتار تو کاري  مناسبات
 .است  و سیاست، مربوط  و حکومت  و معیشت  حقوق  به  و اینها دقیقاً  جمعی  در ساحت  و چه  فردي  در ساحت  عملی، چه  مالحظات

  است، اینک  و کالمی  از منظر معرفتی  اسالمی  با حکومت  مخالف  دیدگاه  و ملزومات  شد از جمله، مفروضات  عرض  که  نکاتی
  را چگونه  ایشان  و نظریات  داده  راحل  امام  به  دروغی  بلکه  غلط  نبستهاي  چه  تا ببینیم  شویم می  فقهی -  حقوقی  وارد حوزة

 .کنیم می  اجمالی  اند بررسی کرده  معطوف  فقیه  والیت  در باب) رض(امام  دیدگاه  به  که  غلطی  تعبیرهاي  و بعضی. کنند می  تحریف
را   و آن  نکرده  حاکمیت، سکوت  در مسئله  و بویژه  بندگانش  در مورد سرنوشت» شارع«امام،   دیدگاهدر   ابتدا باید متذکر بود که

و   مردم  نفع  به  است، یعنی  گذارده  حاکمیت، شرائطی  و براي  کرده  انسان، وضع  تکامل  براي  اجتماعی  احکام. است  نگذارده  مهمل
را   آن  و حق  لیاقت  هرکسی  چون  است  داده  خرج  در مورد حاکمیت، به  زیادي  ر، سختگیريبش  حقوق  به  نسبت  حساسیت  از فرط

باید   منطقی  ضرورت  و کمالند، به  و سعادت  فالح  مردم، اگر بدنبال. شود  مسلط  مردم  و آبروي  و مال  و جان  بر سرنوشت  ندارد که
  را به  آن  و تشخیص  کرده  اشاره  حاکم  مصادیق  به  حکومت، عمالً  شرائط  با اعالم خداوند. کنند  را تبعیت  و اهداف  احکام  آن

  صالح  حاکمیت. کنند  را بیابند و با فرد اصلح، بیعت  خود، مصادیق  نخبگان  تا از طریق  گذارده  منین مؤ  یعنی  خود مردم  ي عهده
و   صورت، نامشروع  دارد و در غیر این  باشد، مشروعیت  مردم  و معنوي  مادي  قحقو  به  و ملتزم  االهی  احکام  اسالمی، اگر تابع

 .شود  یا تعویض  و باید اصالح  است  ناصالح
  

  )4( نظریه دولت در فقه شیعه
  نظریات  صوصدرخ  آقایان  بعضی  که  سیاسی  در حقوق  فقهی  و افترائات  غیراخالقی  هاي از تحریف  چند نمونه  به  خواهم می  اینک
  در این  امام  نظریات  مروج  اند که عأ کرده اد  از اینان  برخی  که  است  و جالب  کنم اند اشاره شده  فقیه، مرتکب  در والیت» رض»  امام

  .دارند  را قبول!! ایشان  و قرائت  بوده  حوزه
و از   در اسالم  اجتهادي  باید از بینش  است  و عادالنه  اسالمی  اي جامعه  ساختن  مسئول  که  در تز امام، حاکمیتی  که  کردیم  عرض
  اینک. برخوردار باشد  و حکومتی  در امور فردي  و عدالت  و از تقوي  مردمی  و محبوبیت  و تجربه  عقالنی  تدبیر و مدیریت  توان

  :را مرور کنیم  کذائی  از افترائات  برخی
   و عزل  نظارت  حق )1 

  :که  است  ادعا شده
  عادل  فقیه  ولی  بر اعمال  یا نظارت  والیت  در اعمال  دخالت  نمایندگانشان، حق  بواسطه  و نه  بالواسطه  امام، مردم، نه  در دیدگاه«

از منکر   و نهی  معروف  امر به  و عدالت، دیگر امکان  ندارند و با وجود فقاهت  حقی  شرعی، هیچ  ولی  و نصب  را ندارند و در عزل
و   والیت  نفی  منزله  مردم، به  یا نمایندگان  مردم  براي  حقی  چنین  شناختن  رسمیت  و لذا به  نیست  اسالمی  حاکمیت  به  نسبت
  »!!است» علیهم  مولی»  شریع  از عنوان  مردم  خروج

شان، هرگز  در فرمایشات  و نه  فقهی  در آثار مکتوب  نه امام،  اساسی  در قانون  آورند؟ نه نسبتها را از کجا می  این  که  در حیرتیم 
... کرد و  معروف  ندارند یا نباید امر به  نظارت  حق  شان با نمایندگان  و مردم  نیست  و نصب  عزل  رهبر، قابل  بر اینکه  دال  عباراتی

کند، اگر   را تضییع  مردم  شرعی  شود، اگر حقوق  معاصی  تکباگر مر  ولیفقیه  فرمودند که می  صریحاً  ایشان  بلکه. وجود ندارد  مطلقاً
  از حق  صریحاً  هم  نظام  این  اساسی  قانون. است  او حرام  و اطاعت  است  ، از والیت، ساقط...نکند و اگر و اگر  خود عمل  وظائف  به
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رهبر و یا   و نصب  نیستند و مگر عزل  مردم  ندگانخبرگان، نمای  مگر مجلس. گوید می  سخن  رهبري  و نصب  عزل  و حتی  نظارت
  !آنها نیست؟  مسلم  وظیفۀ  بلکه  و استیضاح، حق  بر رهبري  نظارت

   و فرمالیزم  آرأ عمومی )2 
  :که  است  ادعا شده

  و از باب  است  صوري  ر واقعو انتخابات، د  مردم  به  نیستند و احترام  در مورد حاکمیت، ذیحق  در انتخابات  دیدگاه، مردم  در این«
  حد  در این  شود، فقط می  داده  مردم  به  که  شود و اختیاراتی می  رجوع  آرأ عمومی  دشمنان، به  با تبلیغات  مقابله  اضطرار یا براي

کنند و   را انتخاب  افراديمبنا هستند،   امر، هم  ولی  وتشخیص  درتعین  که عادلی  فقیهان  شوند از میان مخیر می  مردم  که  است
  به  ولی  براي  فعلیه  ندهند، والیت  بدهند چه  رأي  مردم  دهند و چه  یا تشخیص  کرده  امر را تعیین  مردم، ولی  منتخب  فقیهان
  ».گیرد می  صورت  اسالم، انتخاب  دشمنان  دهان  بستن  براي  فقط  یعنی. است  فقهأ ثابت  تعیین  صرف

  انتخاب  و روال  اساسی  قانون  حتی  بینند و نه را می  مردم  هاي توده  جهتگیري  نه. اند را بسته  دوستان، گویا چشمشان  نای  اوالً 
  یک  شود؟ رهبري، طی می  و رهبري، تعیین  خبرگانی، تشکیل  ندهند، مگر مجلس  رأي  اگر مردم. اند نظر قرار داده  را مد  رهبري
  آن  شدن  اي دو مرحله  و وجه  است  انتخابات، دنیا مرسوم  بودن  اي شود و دو مرحله می  مردم، تعیین  از سوي  اي دو مرحله  انتخاب

حاکمیت، وجود دارد و   در مورد حق  که  است  اي پیچیده  و احراز مالکهاي  مصادیق  تشخیص  و ضرورت  مسئله  هم، حساسیت
اسالم، . است  مردم  و حقوق  مردم  رهبري، بیشتر باشد، بیشتر بنفع  در مورد شرائط  تگیريسخ  هر چه. است  کارشناسی  به  محتاج

  .سپارد نمی  هر کسی  دست  را به  مردم  و سرنوشت  است  در مورد حاکمیت، حساس
  االهی، کسی  و شروط  شرط  یرغمندارند عل  حق  یعنی  کرده  معلوم» شریعت«را   حقوق  این  دایرة  اند و البته ذیحق  کامالً  مردم  پس
کفایت، جاهل، بیسواد،  ندارند از افراد بی  کنند، حق  دنیا بیعت  و اهل  و ظالم  ندارند با افراد فاسق  حق. برگزینند  زعامت  را به

و عملی،   نظري  شرائط  در برابر فاقدین  پذیري کنند و والیت  اراده، اطاعت و بی  تقوي، وابسته، عیاش، غیرکارشناس خودخواه، بی
  و پایۀ  شده  شناخته  رسمیت  به  حق، در قانون  اند و این ذیحق  کامالً  االهی، مردم  و شروط  شرط  حریم  اما در داخل. است  حرام

نکند و   را نقض  ارعش  آرأ اگر رأي  این  بلکه  ها نیست دهن  بستن  و براي  آرأ مردم، صوري  به  احترام  است، پس  نظام  این  تئوریک
در   و مردم  منین آرأ مؤ  دخالت  نوع  در باب. است  و اجتماعی  نافذ و منشأ آثار شرعی  باشد قطعاً  نداشته  مردم، منافات  با مسلمانی

  مرجع  فتواي  و حجیت  مقلد در مشروعیت  دخالت  شبیه  از جهانی  که  دادیم  توضیحاتی  قبلی  در مباحث  و مشروعیت  حاکمیت  حق
  .در کاراست  هم  تفاوتهائی  و البته  اوست  براي  خاص

  شرعی  اختیارات  حوزة  که  نامید مگر در اموري  وکالت  توان را نمی  آن  البته  بندند که قرارداد می  نوعی  با مردم، واقعاً  فقیه  ولی
و   مادي  حقوق  خدا و تأمین  اجرأ احکام  بدنبال  و بطور جدي  هصادقان  شود که متعهد می  قرارداد، یکطرف  در این. است  مردم

  مردم  دیگر که  و دنیاطلبی، و طرف  شخصی  امتیاز دنیوي  هیچ  باشد بدون  جامعه  و امنیت  و تربیت  و اجرأ عدالت  مردم  معنوي
  و مصالح  االهی  شریعت  در چارچوب  کنند که هد میتع -گیرد  می  صورت  خبرگان  انتخابات  از طریق  که -  بیعت  باشند، با این

  خبرگان  با واسطۀ  و هم  مستقیماً  حال، هم  در عین  پذیر باشند و البته کنند و قانون  و تبعیت  ، حمایت»والیت»  از مقام  ملی
  حال، نوعی  و در عین  است» والیت»  این. ودنش  خود، خارج  و تعهدات  از مسیراالهی  احیاناً  کنند که  خود بر رهبر، نظارت  نماینده

قرارداد،   توانند دراین نمی  امام، هیچیک  و نه  مردم  نه  البته  که  است  تعهد طرفینی  یک  واقعاً. تواند بشمار آید می  هم» قرارداد«
  ومملوك، یا ارباب  مالک  رابطه، رابطۀ. دارند  متقابل  یکدیگر، التزاماتی  به  نسبت  شوند و طرفین  خود خارج  شرعی  اختیارات ازحریم

  .است  مشخص  کامالً هاي وبا ضابطه  وحقوقی  واخالقی  ایمانی رابطۀ. نیست و رعیت
  شود و لذا چه  یا خبرگان، موجود یا معدوم  با آرأ مردم  که  نیست  والیت، چیزي  ي تصد  فرد براي  یک» صالحیت«تردید  البته، بی

صالحیت،   کشف. ندارند  هم  به  را یا دارد و یا ندارد و اینها ربطی  رهبري  براي  ندهند، شخص، صالحیت  بدهند و چه  رأي  مردم
  .است  غیر از ایجاد صالحیت

  پذیري طاعتو ا  بودن  خواهد یافت، تا مردمی  ارتباط  آرأ مردم  به  و نفاذ آن، البته  و قانونیت  شدن  ، رسمی»والیت»  این  اما فعلیت
  صالحیت  شود یعنی  لحاظ» کاشفیت«شود تا قید  می  ، تأمین)خبرگان(  مردم  منتخب  کارشناسان  آرأ از طرق  کند و این  را تأمین

نظر   و اعالم  مردم  از رأي  پیش. یابد  شود و حجیت  افراد مورد اعتماد مردم، احراز و اعالم  والیت، توسط  تصدي  فرد براي
  مهمی  عملیۀ  ثمرة  هم» کشف«و » جعل»  اختالف. باشد  آن  صالحیت  گرچه  نیست  تحقق  والیت، قابل  البته  مردمی  اسانکارشن
  .است  وایدئولوژیک  مشروط  جعل  هم  جعل  که  بویژه. نخواهد داشت  مقام  در این

   تنفیذ، مشروعیت، مسئولیت )3 
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  :دهند که می  امام، نسبت  به  آقایان
  نظام  کل  شخص، منشأ مشروعیت  و یک  است  فقیه  بر امضأ و تنفیذ ولی  در هر سطح، متوقف» مردم  فرد منتخب»  مشروعیت«

  در برابر خدا مسئول  و فقط  هست  هم  قانون  شود و فوق می  مشروع  قانون، با تنفیذ وي  و حتی  حکومتی  نهادهاي  و همۀ  است
او،   و مافوق  استصوابی  نه  است  بر رهبري، استطالعی  را ندارد و نظارت  فقیه  بر ولی  نظارت  حق  و قانونی  نهاد بشري  و هیچ  است
  ».خداست  فقط
  یک  دارد و نه  شاهی  در نظام  ملوکانه  با توشیح  سنخیتی  اسالمی، نه  تنفیذ در حکومت! قرار است؟  تنفیذ، از چه  مسئلۀ  ببینیم  اوالً

  تنفیذ را باید در راستاي  مسئله. است  مردم  و حقوق  اسالمی  موازین  رعایت  به  نسبت  حساسیت  اعمال  بلکه. است  تشریفاتیامضأ 
  از ناحیۀ  نظارت  باید به  شک باشد بی  مکتبی، اهتمامی  هاي دغدغه  به  نسبت  حاکمیت  حق  فهمیده، اگر در باب  مشروعیت  مسئله

  مالك. خواهد بود» تنفیذ»  باشد، همین  اجرأ داشته  نباشد و ضمانت  اگر تشریفاتی  نظارت  داد و این  رایط، تنواجد ش  رهبري
  .اوست  وظایف  او و در راستاي  تشخیص  بلکه  نیست  رهبري  شخصی  تنفیذ، تمایالت  تنفیذ یا عدم  براي
  از الفاظی  مدام  برخی! است؟  اسالمی  مقدار، مفهومی  و چه  چیست  از شخص، دقیقاً» مشروعیت»  نشئت  مفهوم  ببینیم  ثانیاً

  قیاس  غیر قابل  در باب  لذا باید مجدداً. القأ کنند» سلطنت»  را با نظام» فقیه  والیت»  مطابقت  بلکه  شباهت  کنند که می  استفاده
  :کنم  ، چند تدکر عرض»قانون«با   فقیه  ولی  ، رابطۀ»فردي  مطلقۀ  سلطنت«با » فقیه  مطلقه  والیت»  بودن
  ها و سوء تعبیرها شده سوء تفاهم  بعضی  قربانی  ، متاسفانه»مطلقه  حکومت«با   لفظی  صرفاً  شباهت  بعلت» مطلقه  والیت«: یک
  .مطلقه  حکومت  نه  است  مشروطه  هاي حکومت  از سنخ  سیاسی  مشهور علوم  بندي در تقسیم  فقیه، اساساً  مطلقه  والیت. است

  ایشان  عبارت  عین. اند فرموده  فقیه  والیت  در کتاب  هم  اند و صریحاً کرده  اشاره  رهبري  تفکر و مسئولیت  این  لوازم  امام، بارها به
  :است  چنین

  تصویب  که  آن  فعلی  متعارف  معنی  به  مشروطه  نه  البته. است  مشروطه  مطلقه، بلکه  نه  است  استبداي  اسالمی، نه  حکومت«
  شرط  مجموعه  یک  در اجرا و اداره، مقید به  کنندگان  حکومت  که  جهت  از این  مشروطه. باشد  و اکثریت  آرأ اشخاص قوانین، تابع
باید   که  است  الماس  و قوانین  احکام  همان  شرط  مجموعه. است  گشته  معین) ص(اکرم  رسول  و سنت  کریم  در قرآن  هستند که

  ».)53و  52  ص  فقیه  والیت). (است  بر مردم  االهی  قوانین  اسالمی، حکومت حکومت  جهت  ازاین. و اجرا شود  رعایت
باشد   آرأ بشري  به  مشروط  صرفاً  که  نیست  الئیک  مشروطۀ  یک  منتهی  است  مشروطه  نظام  خمینی، یک  امام  مطلقۀ  والیت  پس
واجد   عادل  فقیه  یک  اند و حکومت را پذیرفته  مسلمان، خود آن  مردم  که  است  االهی  شروط  به  مشروط  اول  در درجۀ  بلکه

  را رعایت  اسالمی  امت  و مصالح  اجتماعی  عدالت  و مقتضیات  مردم  شرعی  خدا و حقوق  احکام  که  است  مشروع  شرایط، بشرطی
  .کند
و   مشروعیت  حتی  بلکه  نیست  حکومتی  و مناصب  و قانون  نظام  شخص، منشأ مشروعیت  یک  بعنوان  یفقیهتنها ول  نه  پس

آورد   را بدست  و عملی، باید آن  علمی  صالحیتهاي  خود ندارد و با کسب  را هم، از ناحیۀ  حقوقی  شخص  یک  خود بعنوان  اختیارات
  .شود  عامه  والیت  ي متصد  ستهتا توان  آورده  فرض، بدست  و بنا به

ابتدا   که  است  آید، طبیعی  میان  به  سخن... و   اداري  جزئی  ها و قوانین و نصب  عزل  اجزأ حاکمیت، مثل  از مشروعیت  وقتی  البته
حاکمیت،   حق  که  یمکرد  شود و عرض می  حاکمیت، مرتبط  حق  مسئله  به  که  جست  نظام  مشروعیت  را در اصل  آن  باید ریشۀ

حضور   گویند حاکمیت، بدون می  که  معناست  این  به. است... و   مدیریت  و توان  عدالت، فقاهت  مثل  اسالمی  ضوابط  به  مشروط
شخص، منشأ   نخواهد بود که  عبارت، آن  این  معناي. نیست  آن، مشروع  در رأس  و با تقوي  مجتهد و عادل  متفکر دینی  یک

باشد و  می  نظام  مشروعیت  شرط  که  است  وي  حقوقی  و شخصیت  خاص  ضوابط  وجود آن  بلکه  است  قانون  یا فوق  شروعیتم
  .است  اشکال و بی  روشن  اي نکته  این

  کند، این  بر او نظارت تواند نمی  قانونی  و هیچ  است  در برابر خدا مسئول  فقط) رض(امام  در منطق  ولیفقیه  شد که  گفته  اما اینکه
و   حاکمیت  به  از منکر نسبت  و نهی  معروف  و امر به  استیضاح  تنها نظارت، بلکه  نه. است  امام  و افترأ به  تفسیر جعلی  نیز یک

، »مسئولیت»  یکالم  مفهوم  البته. نیست  منکر آن  و هیچکس  شده  بینی نظام، پیش  این  و در قانون  رهبر، در شریعت  عزل  حتی
اما . دارند  شرعی  خداوند مسئولیت  مردم، در پیشگاه  همۀ  بلکه  در مورد رهبري  فقط  و نه  محضر خداست  در واقع، منحصر به

  شده  بینی پیش  در قانون  باشد، کامالً  و انتقاد و عزل  و نظارت  ال سؤ  حق  مستلزم  که  آن  و اجتماعی  حقوقی  بمفهوم  مسئولیت
رهبري،   و عزل  نقد و استیضاح  البته. را دارند  حقی  آنها بنحو خاص، چنین  نمایندة  و خبرگان  نحو عام  به  مردم  و همۀ  است

  مافوق. است  جاري  هم  الئیک  انتقاد، در نظامهاي  و قانونمندي  انضباط  دارند و این  خاصی  و شرعی  عقلی  و آداب  قانونمند است
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شوند و   باید رعایت  که  کرده  ثابت) وبعکس(  رهبري  مردم، بر ذمۀ  براي  خداوند، حقوقی  اما همین  خداست، آري  قطرهبر، ف
  .است  خورده  حقوق، گره  آن  رعایت  نظام، به  مشروعیت

خود را   مردم، خبرگان  که  ردهک  بینی نیز پیش  و قانون  است  درستی  سخن  باشد البته  اجرأ باید داشته  نظارت، ضامن  که  این
  باید در کلیۀ  رهبري  که  است  کنند اما اگر مراد، آن  بر رهبر، نظارت  و قانونی  اسالمی  ضوابط  براساس  برگزینند تا ایشان

و   آمده  در قانون  و نه  است  شدنی  نه  یعنی  است  نامربوطی  بگیرند، حرف  اجازه  یا از وکأل آنان  از مردم  بیک  خود، یک  تصمیمات
رهبري،   اصوالً  شرائطی  زیرا در چنین. توانند بکنند می  چنین  کنند و نه می  و غیر دینی، چنین  غیر والنی  در نظامهاي  حتی  نه

  صوالًا. است» در رهبري  دخالت«، غیر از »بر رهبري  نظارت«. نخواهد بود  و دیگر رهبري  نخواهد داشت  دیگر معنا و امکان
  است  اسالم  و اخالقی  حقوقی  نیز نظام» نظارت«معیار . کنند) نظارت  در عین(  مردم، تبعیت  یابد که می  مفهوم  وقتی» رهبري«

  کند این نمی  چنین  حاکمیت  دنیا هم  کجاي  در هیچ. کرد  حقوقی، عوض  را از حیث  و مردم  رهبري  جاي  توان نباید و نمی  ولی
، »حکومت  کند نه  سلطنت»  کردند که می  را نصیحت  شاه  همانطور که  گروهی  منتهی  است  و مرج  هرج  کردن  ئوریزهت  نوعی
باشد و در   داشته  و استطالعی  تشریفاتی  دیگر، تنها نظارت  ، بعبارت»والیت  کند نه  سلطنت»  خواهند که می  نیز از ولیفقیه  اکنون
و   استجازه  امکان  رهبري، اساساً  و هیچ  است  در رهبري  غیر از دخالت  بر رهبري  نظارت  گفتیم  چنانچه!! ندنک  دخالت  موردي  هیچ

  .را ندارد  از شهروندان  بلحظه  لحظه  استصواب
   سلطنت  والیت، ضد )4 

مستبد،   حاکم  که  قبیل  از این  کماتیمح. اسالم، تفسیر کرد  سیاسی  فلسفۀ  محکمات  به  را باید مسبوق» فقیه  مطلقه  والیت«
  هم  متفاوت عزیمت  از دو نقطه  را که» فقیه  مطلقه  والیت»  در باب  اصلی  نیست، دو شبهۀ  و والیت، سلطنت  است  طاغوت
  بودن وسلطنتی  ادياستبد یکی. بودند  فرموده  پاسخ  و عمالً  ، نظراً»رضا«امام  کند و هر دو را هم می  مجاب. است  گرفته  صورت

از منکر و   و نهی  معروف  امر به  و خبرگان، حق  عامه  نظارت  فقیه، حق  حاکمیت  بودن  با وجود مشروط  که است» مطلقه والیت«
و   يفرد  مطلقۀ  ، استبداد و حاکمیت...و   رهبري  سنگین  و وظایف» والیت«العبور  بسیار صعب  شرایط  و بویژه  عزل  استیضاح، حق

» شریعت  فوق«و » قانون  فوق»  گیرد، توهم می  صورت  از منشأ متفاوتی  اتفاقاً  که  دوم  اما شبهۀ. کند می  منتفی  سلطنت، را بکلی
  .است  رهبري  بودن

  شخصیت  اختیارات حاکمیت،  مربوط  اختیارات  اوالً  که  آید و باید دانست می  پیش  و رهبري  حکومت  اختیارات  بحث  در اینجا البته
  کنند و تفکیک می  اعمال  اند که حقیقی  اشخاص  را باالخره  اختیارات  این  کرد که  نباید غفلت  گرچه. حقیقی  نه  است  حقوقی

 را  منشأ و حدود اختیارات  که  است  اعتباري  تفکیک  اما در واقع، همین  است  اعتباري  تفکیک  از حقوقی، یک  حقیقی  شخصیت
  و در عین  فرد است  حقوقی  شخصیت  حقیقی، منشأ و زمینۀ  شخصیت. دهد می  را نیز توضیح  والیت  بودن  کند و مطلقه می  معلوم

  دو از یکدیگر در موارد بسیاري، اعتباري  این  و لذا تفکیک  هست  هم  حقوقی  شخصیت  و اختیارات  حقوق  اعمال  حال، مجراي
  است، غیر از حقوق  مردم  به  و خدمت  تکلیف  انجام  و الزمۀ  و اخروي  دنیوي  با مسئولیت  توأم  که» متیحکو  اختیارات«. است

  به  نسبت  امتیازي  شهروندي، هیچ  و حقوق  خصوصی  منافع  از حیث  دینی  در حاکمیت  رهبر و سایر مسئوالن. رهبر است  شخصی
  .کنند  نیز رعایت  بیشتري  ايباید محدودیته  ندارند بلکه  آحاد مردم

  کند و بدون می  و نمایندگی  اعمال  که  است  را فقیه  حاکمیت  اما این  است» نهاد حاکمیت»  والیت  مفهوم  فقیه، به  والیت  پس
  دولت«نهاد   یعنی »فقیه»  حقوقی  شخصیت  به  متعلق  که  است  ، درست»فقیه  والیت«لذا . نیست  اعمال  او، قابل  و اجازة  نظارت

  را در رأس» عادل  فقیه«و نهاد حکومت،   دولت  و اگر این  است» فقیه»  حقیقی  شخصیت  به  است، اما قائم» اسالمی
مطلقه،   مراد از اختیارات  پس. ندارد  مجتهد عادل، تنفیذ و تأئید نشود، مشروعیت  توسط  باشد و تصمیماتش  نداشته  گیري تصمیم

آنها و یا   حقوق  افراد شهروند یا سلب  شرعی  حریم  و تجاوز به  شکنی و قانون  کردن  ظلم  یا حاکمیت، حق  فقیه  ولی  که  نیست  این
  از این  هر یک  زیرا ارتکاب. را دارند، هرگز  ملی  مصالح  بر خالف  گیري و تصمیم  االهی  احکام  و نقض  کردن  معصیت  حق

  .کند می  مزبور سلب  را از فقیه  و مدنی  شرعی  حاکمیت  و حق  حقوقی  و لذا مشروعیت  حقیقی  یتو صالح  محرمات، عدالت
او   ي ماد  یا امتیازات  فقیه  ولی» شخصی  منافع»  اینجا حوزة. است  و عقلی  دینی  ، معیارهاي»ولیفقیه»  هاي گیري معیار تصمیم

اگر . است  شده  زیرا فاقد عدالت  است  از والیت، ساقط  بگیرد، اصوالً  لط، موضعیغ  معیارهاي  چنین  اگر حاکم، بر اساس. نیست
  او نامشروع  حکومت  گیرد، اصوالً می  موضع...) العیاذبا(و دنیاطلبی،   و خودخواهی  و عصبیت  نفسانیت  براساس  فقیه  احراز شود که

  و حمایت  است، و اطاعت  او واجب  عزل  و سپس  ابتدا استتابه  شود یعنی  هو برانداخت  و درغیراینصورت، تضعیف  و باید اصالح  است
) آن  ي وماد  الئیک باتعریف نه» مصلحت»  اسالمی با تعریف آنهم(، »امت مصالح«برمحور   اختیارات  این  پس. باشد می  از او حرام
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  اعتقاد به را بر اساس  رسدوآن می» تشخیص»  رشناسان، بهوکا  وصاحبنظران  بانخبگان ازمشورت ومجتهدپس  صالح  رهبري  که است
  .پذیرد می  را هم  ومسئولیتی. کند می واعمال اسالمی، اعالم و احکام  اخالق  به و التزام  اسالمی  معارف

را   مباحات  کرده، برخی  حکومتی  احکام  اسالمی، جعل  و اهداف  عقلی  مصالح  همان  تواند براساس اولی، می  مباحات  در حوزة  البته
در موارد   اینکه  دوم. است  حاکمیت  و الزمۀ  کارشناسانه  هاي سنجی  مصلحت  و تابع  حکومتی، موقتی  کند و احکام  یا الزام  منع

داد و   ترجیح  ا بر مهمر  باید اهم  و شرعاً  عقالً  مواردي  در چنین. آید می  با یکدیگر پیش  یا قوانین  مصالح  میان  تزاحم  خاصی، گاه
  و در ذیل  بوده  با رهبري  آن  تشخیص  آید و نهایتاً می  بدست  و مشورت  از تأمل  ، پس»و عقل  شرع»  نیز در تعامل  اهمیت  مالك

  .است» مصلحت  تشخیص  شوراي«رهبري، با 
   عقالئی  مطلقه، امري  والیت )5 

حاکمیت،   نیز براي  الئیک  در نظامهاي  اختیارات  از این  انواعی  که  باشیم  داشته  و توجه  مگفتی  که  است  فقیه، همان  مطلقۀ  والیت
و   سلطان  استبدادي، شخص  ها در حکومتهاي ها و قانونگذاري و ترجیح  تشخیص  این  مالك  که  تفاوت  با این  است  شده  تثبیت

و   داري سرمایه  هاي کمپانی  و در واقع، الیگارشی(  است  آرأ عامه  ک، ظاهراًدمکراتی  و در حکومتهاي  اوست  و منافع  تمایالت
و ) فقهی  فرعی  احکام  فقط  نه(  دینی  هاي آموزه  مالك، مجموعۀ  اسالمی، این  و در حکومت  است) تبلیغاتی  هاي رسانه  سالطین
  .شدبا می  اسالمی  جامعۀ  و مصالح  عدالت  در رعایت. عقلی  مسلمات

و   دینی  حاکمیتهاي  و در کلیۀ  است» حاکمیت»  عقلی  جزء لوازم  نامیم، اصالً می» مطلقه»  که  اختیاراتی  کنید که می  مالحظه  پس
.. .و  الك  جان  چون  کسانی  لیبرال  سیاسی  پردازان نظریه  بزرگترین  بدانید از میان  که  است  وجود دارد و جالب  از آن  نوعی  الئیک

  چون  عناوینی  قانون، تحت  فوق  و بعبارتی  مدیریتی  سیال  اختیارات  از چنین  باشند صریحاً می  کالسیک  لیبرالیزم  پدران  که
و تأکید   بصراحت... و  حکومتی  سایر ملزومات  به  نسبت  ملی  منافع  بودن  یا اهم» جمعی  مصالح»  وِتوي  یا حق» نانوشته  قانونِ«

  اعمال  قابل  نباشد، اصوالً) کردم  عرض  معنا که  این  به(  ، اگر مطلقه)دیگري  حاکمیت  و هیچ(» فقیه  والیت«. است  شده  دفاع
سازي، و » فرعی -  اصلی«در آن، اجتهاد و   شود که می  طالبان  حکومت  مثل  فقیه، چیزي» غیر مطلقه»  والیت. نیست
  حکومت. ندارد  مجتهد عادل  به  احتیاجی  حاکمیت  دینی، در رأس  حکومت  وجود ندارد و لذا آن  جامعه  و معماري  بندي اولویت

دینی،   آنکه، حکومت  حال. اجرأ کنند  اجتهادي  مالحظات  را بدون  یا شرع  کنار بخواهند قانون  بند و از یک  بند به  که  است  عوام
  یعنی  است» احکام  مهندسی«عالوه،   به  بلکه  یکدیگر نیست  بر روي  شرعی  فرعی  میا احکا  مدنی  قانون  آجرهاي  چیدن  صرفاً
و   نیست  شریعت  از دایرة  سنجی، خارج  مصلحت  البته. است  احکام  اجرائی  بندي و اولویت  دینی  جامعۀ  و معماري  سازي نظام  نوعی

و   مرسله، فتح  از مصالح  که  از تعریفهائی  بعضی  طبق  دارد و گرچه  تفاوت  عاًواق... و   و قیاس  شیعه، با استحسان» نظامِ  مصلحت«
» نظام  مصلحت»  در باب  امام  سکوالر از فرمایشات  رویکردهاي  که  هم  وجود دارد، لذا اظهار شعفی  شده، مشابهتهایی  ذرائع  سد

و لذا گفتند   است  لیبرال  در قاموس» ملی  منافع»  اسالمی، همان  منظا  مصلحت  این  کردند که  گمان  چون  مورد است کردند بی
  حق»  کردند که  گمان  آقایان!! است  شرعی  حکومت  سکوالریزاسیون  به  و کمک  شریعت  در عرض  فقیه، تشریع  مطلقه  والیت  که

از   االهی  احکام  و حذف  شریعت  نسخ  بلکه  طیلتع  مفهوم  مهمتر شرعی، به  مصلحت  جهت» فرعی  شرعی  حکم  یک  تأخیر اجراي
  مجتهد عادل  اساسی، به  و خود قانون  را خود شریعت  حق  این  نیست، بلکه  است، هرگز چنین  ملی  منافع  بهانۀ  به  حاکمیت  صحنۀ

  حاکمیت  آن، اعمال  کردند و بدون  ادهحق، بارها استف  از این  هم) ع(و علی) ص...(ا رسول  و حاکمیت  است  داده  حاکمیت  در رأس
تأخیر   به  مهمتر شرعی، موقتاً  مصلحت  علت  یا به  مهمتر دیگر اسالمی  حکم  خاطر اجرأ یک  را به  اجرأ حکم  کرد یعنی  توان نمی

در خود شریعت،   که  ستها سنجی  مصلحت  منطقی  رعایت  بلکه  نیست» مصلحت»  پاي  به» شرع»  کردن  و این، قربانی. انداختند
  مقام  اختیارات، به  این  و همۀ  است  شده  ، تصریح»مطلقه  والیت»  نیز به  اساسی  و در قانون  شده  توصیه  و پیشبینی، بلکه  لحاظ

  .تشریع  نه  است  اجرأ مربوط
  بلکه  اساسی  قانون  حاکمیت، رعایت  اصلی  روال. نیست  شریعت  یا حذف  شکنی قانون  معنی  صالح، به  حاکمیت  هاي بندي اولویت
خود زیر پا بگذارد و   شخصی  را در مسائل  و اجرائی  راهنمایی  عادي  قوانین  ندارد حتی  لذا رهبر حق. کشور است  جزئی  قوانین

  والیت«در اجرأ عدالت،   که  فقیه  کردیم  عرض  که  و اینست. است  و احتیاط  رعایت  از دیگران، اهل  بیش  بلکه. گذارد نمی
شخصی،  منافع امادرحوزة) است الیه داردومبسوط  و اخروي  دنیوي  با مسئولیت  توأم(زیاد   و اختیارات» مطلقه

شرعی، مقید و محدود و   حاکم  در اندازة  سیاسی  نظام  درهیچ  حاکمی  وهیچ  است الیه فشارومقبوض صددرصدمحدودوتحت
  نیست، چه  قانون  معنی، رهبر، فوق  این  و به  است  شخصی  غیر از منافع  حکومتی  و اختیارات  محاسبات  پس. پذیر نیست مسئولیت

  !!شریعت  فوق  رسد به
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   حاکمان  فردي  منافع  جامعه، نه  مصالح )6 
  براي  آید که  پیش  خاصی  لحخاصی، مصا  اما اگر در شرائط  است  اساسی  و قانون  شرع  رعایت  در همان  االصول ، علی»مصلحت«

را   آن  تري ي جد  خطرات  واقعاً  که  ، در مواردي»عادل  نظام»  اصل  حفظ  مثل  مهمتر االهی  یا احکام  مهمتر مردم  حقوق  رعایت
اجرأ نکرد و   است، موقتاً  مهمتر در تزاحم  مصلحت  با آن  را که  شرعی  یا حکم  مدنی  قانون  یک  توان می  و شرعاً  تهدید کند، عقالً

  تابع  است  فقیه، حاکم، فقیهی  مطلقه  نفس، زیرا در والیت  هواي  و نه  سکوالریزم  و نه  استبداد است  این، نه  که  دانیم می  همه
  اهم  شرعی، بلکه  یۀاول  حکم  اسالمی، خود یک  حکومت  و حفظ  تشکیل  اصل  چون  ولی) و ثانوي  از اولی  اعم(  االهی فرعی  احکام
  خود حکم  یابد و این می  اجرأ، اولویت  و غیرعبادي، در مقام  از عبادي  دیگر اعم  فرعی  با احکام  تزاحم  در مقام  است  احکام
اختیارات،   نو ای  آمده» رض»  مورد نظر امام  معناي  با همین» مطلقه  والیت«تعبیر   نیز عین  اساسی  و در قانون  است  االهی اولی

  منافع»  نباید میان  کرد، چنانچه  خلط» حکومتی  اختیارات«با » شخصی  مزایاي»  نباید نباید میان. است  شده  قانونمند و مدون
  .کرد  خلط» و نظام  جامعه  اسالمی  مصالح«با » حاکمه  یا هیئت  حاکم  شخصی

از   یکی  فقط  یا غلط  اجرأ نابهنگام، ناقص  حکومت، قربانی  را اجرأ کند یا این  الماس  بماند تا احکام  حکومتی  که  امر دائر است  مثالً
یا باالتر از (  شرع  احکام  در عرض  فقیه  ولی  پس. است  حکم، مقدم  بر اجرأ یک  حکم 99اجرأ   که  است  واضح. شود  صدها حکم

. برد می  بهره  شرع  اجرأ کاملتر، وسیعتر و دقیقتر احکام  خود براي  وعمشر  حکومتی  از اختیارات  کند بلکه نمی  حکم  جعل!!) آن
» ع«معصوم  منحصر به  که  است  روشنی  اسالمی، وظائف  حکومت  ندارد زیرا وظائف  و غیرمعصوم  حکومتی، معصوم  اختیارات

مسئولیتها و لذا   ولی  نیست  قیاس  با معصوم، قابل  هیچکس  حقیقی  شخصیت  البته  نیست  اعمال  قابل  اختیارات  آن  و بدون  نشده
بنحو   البته - او   راه  او و تداوم  اذن  به  و مسبوق  معصوم  اختیارات  از همان  اي غیر معصوم، شعبه  حاکم  حقوقی  اختیارات

  .است -  غیرمعصومانه
  مردم  خدا و حقوق  مصلحت، احکام  بهانۀ  به  بود که  ید مراقبو با  نیز هست  و سوءفهم  سوءاستفاده  حکومتی، قابل  اختیارات  البته

انحأ   را به  آفت  اما این  است  حساس  بسی  خواهد بود و مسئله  سکوالریزم  استبداد و هم  حاوي  هم  نکنند که  تعطیل  را احیاناً
و   شرعی  وظائف  انجام  اختیارات، قادر به  این  بدون  حاکمیت  حاکمیت، چون  معقول  اختیارات  با سلب  باید مهار کرد نه  دیگري

شود  می  مربوط... و  بر حاکم  و نظارت  و مشروعیت  حاکمیت  حق  مسئله  دارد و به  دیگري  مهار حاکمیت، عالج. خود نیست  عقلی
  .باشد  اسالمی  ر ضوابطمه  مهار، باید ممهور به  را مهار کرد و این  حاکمیت  توان ها باید و می حوزه  و در آن

   شکنی قانون  و نه  تشریع  و اجتهاد، نه  مدیریت )7 
  از طرفی، رابطۀ. است  و مدیریتی  عملی  ریزي برنامه  نوعی  نیست، بلکه  مربوط  تشریع  مقام  والیت، به» بودن  مطلقه«بنابراین، 

  و با دیگران، مساوي  قانون  استثنأ، تابع  و بدون  کامالً» فقیه  ولی«شخصی،   در مسائل. است  روشن  هم» قانون«با   فقیه  ولی
دارد و در دنیا و   از دیگران  بیشتري  وظائف  گفتیم  دارد زیرا چنانچه  تفاوت  با بقیه  حکومتی، البته  اختیارات  و اما درباب  است

  .است  مردم  حقوق  آخرت، مسئول
االهی،   است؟ شریعت  را از کجا آورده  اساسی، مشروعیتش  اما خود قانون  است  ، مالكاساسی  االصول، قانون علی  در حکومت

  ساختار اجرائی  به  که  هست  در قانون  موارد خاصی  البته. ندارد  تخلفی  هیچ  حق  مواردي، حاکم  در چنین. است  قانون  این  خاستگاه
و   اصالح  و قابل  نیست  منزل  دارد و وحی  قانون  و اسالمی  ابعاد محتوایی  براي  ابزاري  شود و جنبۀ می  مربوط  و مدیریت  حاکمیت

  که  کرد بعالوه  تخلف  نباید از آن  که  شده  پیشبینی  هم  آن  نیز براي  اي شده  و پیشبینی  قانونی  راه  باشد و البته تجدیدنظر می
  هست، حق  رهبري  اگر صالحیت. باشد می  نیز ملحوظ  اسالمی  حکومت در  هر حکومتی  مثل  هم» بحران»  ویژة  اختیارات
  تشخیص  با شوراي  از مشورت  پس  رهبري  بنابراین. است  حکومتی  حق  یک  حق، اصوالً  این  را دارد چون  مصلحت  تشخیص
در خود قانون،   هم  حق  کند و این  تعطیل  قتاًرا مو  قانون  یک  تواند اجراي جامعه، می  کردن  و توجیه  و سایر کارشناسان  مصلحت
  توان موارد نمی  و لذا از این  است  شده  برده  نام  صریحاً -  مفهوم  همین  به -» مطلقه  والیت«از   اساسی  و در قانون  شده  پیشبینی
» بودن  قانون  فوق»  صحیح  مفهوم  ساده، براي  المث  یک. است  و مشروع  اختیار قانونی  اختیار، یک  این. کرد  شکنی قانون  تعبیر به

  قانون  تواند موقتاً می  ترافیک  گرة  کور شدن  در صورت  که  است  بر سر چهار راه  افسر راهنمایی  اختیارات» نظام  مصلحت«یا 
  این. شود  حل  بدهد تا مشکل  نونقا  و روح  هدف  در جهت) غیرقانونی  نه(  قانون  فوق  کند و دستورات  قرمز را تعطیل  چراغ

  هیچ  به  باشند بنابراین  داشته  وظیفه  انجام  در جهت  مانور عقالئی  باید امکان  که  است  هائی مدیریت  همۀ  عقلی، حق  اختیارات
  .شود نمی  تلقی  و مستبد  شکن تعبیري، قانون

  -- دارد  ادامه -- 
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  !و تصرف؟  دخل  بدون  فرانسه  اساسی  قانون )44 
شهید   شیخ  هواداران  و قانونگرائی  طلبی و عدالت  خواهی ، بارها بر مجلس"مشروعه  مشروطۀ"  نهضت  مقاومت، سخنگوي  روزنامۀ
  :نویسد می  ها چنین از شماره  در یکی  و از جمله  امور تأکید کرده  این  اسالمیت  به  و التزام

  نماید؟ مقاصد مهاجرین  برکند و خراب  را از ریشه  خواهد مجلس می  و که  کیست  خواه  لسمج  شود که می  از اینجا معلوم«
  از این  برادران، الغوث  حال، اي  در همه. است) اساسی  قانون(  نظامنامه  و بودن  مجلس  ، بقأ)مشروعه  مشروطۀ  طرفداران(

  ما قانون  و اینکه  را بدهیم  اسالم  مقاصد علما و حجج  جواب  خواهیم می ما  نماید که می  ارائه  سریره، چنین  دشمن  نماي دوست
  مقصود چیست  که  دانم می  نمائید؟ من  ي مقصد سر  و تحصیل  کاري خواهید شبهه می  بیچارگان؛ تا کی  اي  !!نداریم  الزم  اساسی
  امروز علمأ: بفهمند  تا همه  گویم می  فهم  و عوام  بطور روان. را داد  اسالم  حجج  کاملۀ  مقاصد تامۀ  شود جواب نمی  شبهات  و باین

وارد   بتوانند خللی  دین  دشمنان  که  را نمود و نگذاشت  اسالم  بیضۀ  عظیم، حفظ  طوفان  باید در این  هستند که  الکلمۀ اعالم، متفق
  حدود مجلس  شود که  نوشته  آنکه: اول  :است  أ، حاصلبشود مقصد علم  شود و هرکدام بر دو نحو می  مطلب  این. سازند

  اگر بنا شد ترجمه: ثانیاً  .امر منظور بود  از ابتدأ، همین  چنانچه  است  مملکتی  و اصالحات  امور دولتی  ملی، تعدیل  شوراي
شد   و وکال داده  با حضور علمأ اعالم  ر خود مجلسد  که  و ترتیبات  اصالحات  باید آن  اسالم  حفظ  انتشار شود براي  فرانسه  قانون
سایر   امور مملکت، و علمأ مثل  انتظام  براي  علیحده  است  نظامنامه، حقی  قانون  بشود لکن  غائله  این  شود تا رفع  نوشته  رسماً
  که  قانون برپا باشد بی  مجلس  شود این میچرا ساکتید؟ آیا   گوئیم می  دیگر هم  برادران  دارند و به  مطالبه  ممکلت، حق  اهالی

  خواهد شد به  منتهی  بکجا خواهد شد و بلوا و ازدحام  منجر  و مرج  هرج  است  معلوم  خواهد بگوید و بکند؟ آنوقت  هرچه  هرکس
در   سختی  که  قسم  همان  خوبست  پس. برود  چند نفر از بین  نفس  بهواي) شورا  مجلس(امر خطیر  و این  مجلس  خوردن  هم

  نخورند و از خواب  گول  بر این  دینی، زیاده  و برادران. گردد  ملی، منظم  شوراي  بشود تا امر مجلس  شد باز هم  نظامنامه  مطالبه
  نگذارند کهنمایند و   را انجاح  مهاجرین  و علمأ اعالم  اسالم  خود را بنمایند و مقاصد حجج  حقوق  بیدار شوند و مطالبه  غفلت

  ».بگیرد  مجلس، صورت  در اخالل  مقاصد مفسدین
  !شد؟  چه  پس» اساسی  قانون«شعار  )45 

  اساسی  قانون  و بویژه  با قانون  مخالفت  شهید را به  و شیخ  مقاومت  سکوالر، ابتدأ جبهۀ  و غربگرایان  انگلیسی  روشنفکري  خط
  را قبول  اساسی  قانون  تدوین  و هم  مجلس  کرد هم  تصریح  رو شد و شیخ  آنان  دست  یکردند اما وقت  متهم) اساسی  نظامنامۀ(

و   ابتکار عمل  و بدون  محض  برداري شیخ، کپی  ایران؛ و وقتی  ملت  و استقالل  و مصالح  اسالم  ضوابط  با رعایت  دارد ولی
  با رعایت  مجلس  تشکیل  قرارداد و از ضرورت  را مورد انتقاد و افشاگري... و  و انگلیس  فرانسه  اساسی  قانون  از روي  اصالحات

  کرد، همان  دفاع  اروپائی  قوانین  برروي  اسامی  با اصالحات  اساسی  قانون  تدوین  و نیز از ضرورت  قانونگزاري  دینی  ضوابط
  و قانون  قانونگرائی  و اصل  پیشنهاد شیخ  کردند، ناگهان می  زياو جوسا  و علیه  متهم  اساسی  با قانون  ضدیت  را به  شیخ  کسانیکه

) و غربی  اروپائی  اساسی  قانون  و نه(  اسالمی  اساسی  زد چرا تا از قانون فریاد می  بود که  شیخ  گذاردند و آنگاه  را مسکوت  اساسی
  !شود؟ می  فراموش  بکلی  انونگرائیق  دهد و مسئلۀ نمی  اساسی  شعار قانون  آمد، دیگر کسی  بمیان  سخن

  :نویسد می  و مهاجرین  و متحصنین  مقاومت  جبهۀ  روزنامۀ
  برادران اي. ندارد  مطالبه  و کسی  نیست) اساسی  قانون(  اساسی  از نظامنامه  صحبتی  ابداً  گذرد که و می  ماهها گذشته  حال«

و اگر   سختیها کردیم  چرا آن  نبود پس  را اگر حاجت  نظامنامه! سخت؟  مطالبه  شد آن  کرورید آیا چه  گویند سی می  که  مملکتی
  اند؟ گویا خیالی خیال  کنند و در چه می  چه  دانم شماها نمی  وکأل و مبعوثین  هستید؟ این  چرا حاال خامد و خاموش  است  حاجت

با مقاصد   مساعدت  عدم  شود محض می  روزها شنیده  این. اشندب  خود نداشته  براي  حیثیات  و تحصیل  شخصی  نفع  غیر از جلب
شنوید یا  ایست؟ آیا می کلمه  چه  این  .خواهیم نمی  اساسی  و قانون  ما نظامنامه  نمایند که می  مذاکره  اشخاص  اسالمیه، بعضی

منجر بفساد   بلکه  است  کرور نفوس سی  حقوق  عتضیی  و موجب  تقادیر، غلط  بر جمیع  حرف  را یا نه؟ این  دانید غرض نه؟ و می
طبقات، بهدر   تمام  یکساله  ببرند و زحمات  را از بین  خواهند مجلس می  تدلیس  رندان، با این  که  دارم  گمان. است  مجلس  اصل
  مبحث، اشاعه  بخلط  که  است  عجب  .برگردانند  اول  را باد دهند و استبداد را بحال  مملکت، همه  اهالی  و خسارات  داده
بر استبداد   هر دینی  باید مستبد باشند و اساس  ، البته)بر سرعقائد، استبداد است  اگر مقاومت. (طلبان، مستبدند  اسالم  دهند که می

  ».را در قید استبداد نگهدارند  بیچاره  مردم  خواهند این می  منافقان، اغفالگرانه  اما خود این. است
اساسی،   و ضد قانون  را ضد آزادي، ضد مشروطه، ضد عدالت، ضد مجلس  مقاومت  شیخ، ابتدا خط  مخالفان  شود که می  ظهمالح

و   اتهامات، روا نیست  از این  هیچیک  کردند که  ، اثبات"مشروعه  مشروطۀ"  طرفداران  از آنکه  اما پس. زدند می  و اتهامات  نامیده
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  طرفدار غرب، از خیر چنین  چیان خود مشروطه  باشد، آنگاه  اسالمی  تعالیم  باشد اما بر اساس  مشروطه و  و مجلس  باید قانون
  .گذشتند  اي و نظامنامه  قانون

  ندارد  اش، اختیارات از موکل  وکیل، بیش)46 
  بود که  ایستاده  در برابر دو صف  یشانا. شهید بود  شیخ  نهضت  تئوریک  مهم  ، از نکات"سازي  شریعت"از  "ریزي برنامه"  تفکیک

و   ایستاده  االهی در برابر شریعت  و بدعتگزارانه  و مهجور خواسته  را منسوخ  و آن  دانسته  مرور زمان  را مشمول  اسالم  یکی، قوانین
  جلب  جهت  و مدنی  اجتماعی  ریزي هبرنام  هرگونه  کردند و دیگري و سکوالر را پیشنهاد می  غربی  ماتریالیستی  قوانین  آن  بجاي
  و اجتهادي  عقالئی  هاي ریزي طرفدار برنامه  شیخ  آنکه حال. دانست می  نباشد ممنوع  منصوص  و عیناً  لفظاً  را که  مضار  و دفع  منافع

و   بدعتگزاري  شیخ، مخالف. بود  حاتمبا  و در حوزة  دین  و احکام  اهداف  اما در راستاي  بشري  عام  و تجربۀ  از عقل  با استفاده
  دفاع  کامالً  اجتماعی  و مصالح  مردم  منافع  رعایت  جهت  و اجتماعی  مدنی  و ابتکارات  اجرائی  هاي بود و از قانونگزاري  سازي دین
  خواهان مشروطه. بود  اسحس  الئیک  و پارلمان  اسالمی  پارلمان  تفاوتهاي  پارلمان، برروي  از ابتدأ تشکیل  شیخ. کرد می

  استدالل  باشد، از جمله، چنین  آن  چیز باید تابع  و همه  خداست  قانون، قانون  که  باب  شهید در این  شیخ  و حواریون  طلب مشروعه
  :کردند که می
  و میل  حیف  باشد که  عادل  آنکه: انیاًث  .باشد  بوده  و نوعاً  شخصاً  عالم  و مفاسد کلیۀ  بمصالح  باید عالم: اوالً  قانون  واضع«

  ظاهر و باطن  ترقیات  موجب  که  و تحمیالت  باشد تا تکلیفات  باید رئوف  آنکه: ثالثاً  .ننماید  بینی خود، صالح  علم  نکند و برخالف
  االهی، رعایت  خدا و شریعت  صفات، جز در خدا و رسول  و این. باشد  بوده  طریق  ترین و آسان  مردم  طاقت  در حد  است
  علم، حق  از اهل  شد احدي  معلوم  .را ندارد  آن  برخالف  یا قانونگذاري  احکام  تغییر این  حق  لذا هیچکس. است نشده

خود موکل،   که  امور با اینکه، در امري  کنند در اینگونه  دخالت  چگونه  صورت، دیگران و دراین  نخواهد داشت  در احکام  مداخله
  نبایستی  بنابراین) و للشوري  فیاهللا. (ندارد  مداخله  حق  هم  و غیرهما، وکیل  جزائی  و قانون  قضائی  قانون  ندارد مثل  مداخله  حق

  رضو ع  و مال  از جان  الهیه  بنوامیس  نسبت  هم  در مملکت  جاري  قوانین. فرموده، بنمایند  شرع، حکومت  در اموریکه  دخالت
  آنها تابع  اختیارات  چون  اما وکأل پس. تقلید مردمند، باشند  مرجع  که  هر عصري  عدول  مجتهدین  فتواي  باید مطابق  مردم

  را حق  مردم. شود  معلوم  وکأل هم  تا تکلیف  است  حد  تا چه  موکلین  اختیارات  شود درجه  باید معلوم  آنهاست  موکلین  اختیارات
  اشتراطی  را بسلطنت  استبدادي  مردم، سلطنت  بود که  اساس  برهمین  است  و خارجی  داخلی  مضار از دشمن  و دفع  افعمن  جلب

را   حق  دانستند و این  لشکر و کشور را الزم  رو تشکیل ازاین  است  فردي  دفاعی  از قوة  دشمنان، بیش  عدة  و چون. نمودند  تبدیل
  ».و لشکر و کشور است  بملک  خود و امور راجع  موکلین  براي  نافعه  یا جهت  دفاعی  قوة  تحصیل  وکأل، ازقبیل  اند لذا وظیفه داشته

  را  حقوق  صاحبان  شناسند و نه می  حقوق  ، نه»مطلق  آزادي»  طالبان )47 
برخورد   نیز منتقدانه "و مطبوعات  بیان  مطلقِ  آزادي"  و استبداد بود و اگر با منادیان  و وابستگی  ظلم  ضد  شیخ، نهضت  نهضت

. دید می "استبداد"  بنفع  بستر تئوریک  ترین را اصلی  طلبانه و مرج  و هرج  صوري  آزادیخواهی  نوع  این  بود که  علت  کرد بدان می
  :گفت می  مقاومت  خط

و مولد   انسانیت  اخالق  دشمن  جراید که  صاحبان  عضیفرمائید و ب  را از ظلم، قطع  اعادي  نمایید دست  مسلمین، کوشش  اي«
را مانند مجانین، مقید سازید » طلبان  مطلق  آزادي«و   فرموده  و شرع، عقال  باشند بعقل می  و شیطنت  و سبعیت  بهیمیت  اخالق

  طلبد و ابداً خود را می  شهوت، مشتهاي  آنکه  خواهد بود مثل  دیوانه  االطالق است، علی  بنحو اطالق  حکمش  که  زیرا هر حاکمی
  چنین  و هم  است  را، دیوانه  حقوق  صاحبان  را شناسد و نه  حقوق  نه  که  حاکمی  چنین  است  معلوم. نیست  آن  در حکم  تقییدي

  ».الهدي  اتبع  من  علی  الم ها والس و غیره  و شیطنت  از سبعیت  سایر حکام  حال  است
   شیخ  مشخص  دهايپیشنها )48 

  حل  جهت  مشخص  نشود، هر از چندي، پیشنهادات  گویی و کلی  بافی منفی  به  متهم  آنکه  شهید، براي  شیخ  مقاومت  خط
  کرد که  اشاره  در تحصن  شیخ  روزنامۀ  هاي از شماره  یکی  به  توان می  از جمله  کرد که می  و افشأ انحرافات، ارائه  اختالفات

  :نویسد می
  غرض  بدانند بهیچوجه  شود که می  نوشته  دینی  برادران  براي  ورقه  در این  اجمال  بر وجه  برکاتهم  دامت  مقاصد مهاجرین  صورت«

.بشود» ص«محمدي وقانون "مشروعه"  کلمۀ به اساسی، تصریح قانون  دراول "مشروطه"  ازکلمۀ پس  اوالً  .نیست  دنیوي
اعصار با   در همه  نظار هم  هیئت  شود و تعیین  قانون  تغییر، ضم  بدون  رسیده  بطبع  که "علمأ  نظارت"  حۀالی  ثانیاً  

  مدظله  آخوند خراسانی  آقاي  االسالم حجۀ  که  اي شود و ماده  معین  خودشان  بفرمایند یا بقرعۀ  تعیین  خودشان  باشد چه  مراجع
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  ثالثاً  .شود  درج  اساسی  خواستند در قانون  محترم  از مجلس  برکاته  دامت  اهللا فضل  شیخ  حاجی  آقاي  االسالم حجۀ  بتوسط  تلگرافاً
و   بشرع  و توهین  از کفریات  و روزنامجات  مطبوعات  تهذیب  مثل  عمومات  و تخصیص  از تقیید مطلقات  مواد قانونی  اصالحات

  درج  تغییر و تبدیل  بدون  نحو در نظامنامه  شد باید بهمان  از وکال واقع  و وجوه  أ اعالمدر محضر علم  و غیرها که  شرع  اهل
  ».شود

  :است  قانونی  و حتی  اقلی و حد  مقدار منطقی، مشروع  شد، چه  ایشان  شهادت  به  منجر  که  شیخ  هاي خواسته  بینیم می  چنانچه
  الئیک؛  باشد نه  آن  و مشروع  اسالمی  از نوع  مشروطه) یک
  نباشد؛  شرع  خالف  کنند تا قوانین  اساسی، نظارت  قانون  طبق  مجلس  بر قانونگزاریهاي  مجتهدین) دو
  .بود  شده  ترجمه  غربی  قوانین  از روي  عیناً  که  قوانین  در بعضی  اصالحاتی) سه

  شهید  شیخ  و فتاوي  ها، تلگرافات نامه )49 
از  "اسالمی  مشروطۀ"  تفکیک  براي  بلکه  اکتفأ نکرده  و روزنامه  سخنرانی  از طریق  تنویر افکار عمومی  به مجاهد، تنها  شیخ

و   و با مکاتبات  نیز رفته  حاکمیت  و وضع  بر افکار عمومی  و تأثیرگذاران  علمأ و مسئولین  سراغ  به  ، مستقیم"سکوالر  مشروطۀ"
  :شود می  اشاره  از آن  هایی نمونه  به  نهاد که بسیار می  نیز وقع  جامعه  عالی  در سطوح  ازيس جریان  به... و   تلگرافات

  شوراي  مجلس  شهید به  شیخ  توسط  اشرف، تلگرافی  از نجف  که  مازندرانی  عبداهللا  و شیخ  آیات، آخوند خراسانی  از جمله، حضرات
  گالیه  تلگراف  دارد و در ذیل می  ارسال  مجلس  رئیس  را به  عبدالعظیم، تلگراف  حضرت  تحصن  از همان  فرستادند، شیخ  ملی
را   تلگراف  این  امثال  و اعتنأ قائلند، معذلک  نجف، احترام  مراجع  به  کنند که تظاهر می  مخالفان  آنکه  چرا علیرغم  کند که می

در   شود و نه می  عرضه  جوابی  هائی، نه تلگراف  چنین  چرا به  که  است  ضاز جمله، معتر  کنند؟ شیخ و اعتنأ نمی  گذارده  مسکوت
و   ابدي  قانونی  تأکید بر مادة  اند که اظهار داشته  مزبور، از جمله  نجف، در تلگراف  مراجع. گیرد قرارمی  مجلس  مذاکرات  موضوع
  اساسی  و قانون  مشروطیت  اساس  اسالمیت  امور و حافظ  مجلس، از اهم  بر مصوبات "و شرعی  فقهی  نظارت"  نسخ  غیرقابل

  :است
از ...  و  سیاسی  مواد  و قانونیت  اساسی، درج  در نظامنامۀ  که  ابدیه  شریفۀ  ارکانه، مادة  تعالی  شیداهللا  ملی  شوراي  محترم  مجلس«

عصر،   زنادقۀ  و چون  است  اساس  این  اسالمیت  و حافظ  مواد الزم  اند از اهم نموده  مطهره، منوط  با شریعت  موافقت  را به  شرعیات
  دیگري  ابدیۀ  مادة  است  نموده، الزم  رابدنام  اساس و این  و الحاد، مغتنم  نشر زندقه  را براي  موقع  مطلقۀ، این  فاسد حریت  بگمان
مقصود از   تعالی، نتیجۀ  اهللا شود تا بعون  منکرات، درج  شیوع  و عدم اسمه، بر آنها   عز  الهیه  و اجرأ احکام  زنادقه  این  در دفع
  .»تعالی  انشأاهللا. متولد نشود  و اشکالی  شده  ضاله، مأیوس  و فرق  محترم، مترتب  مجلس

  در ذیل  و شیخ  شدهو استبداد صادر   شاه  و مخالفان  در نجف  طرفدار مشروطه  مراجع  ها از ناحیۀ موضعگیري  این  که  است  جالب
  :نویسد می  تلگراف  این

  عدول  و مراقبت  دائر بر نظارت  فصلِ  اند که تصور فرموده  چنین -افاضاتهما   ایام  تعالی  اهللا اطال -  االسالم دو حجت  این«
  اند و محض فرموده  و تحسین  تشفق  بذل  لهذا تلگرافاً  است  شده  در نظامنامه  و درج  مجلس  در هر عصر، مورد قبول  مجتهدین

  بینی و مآل  اندیشی عاقبت  شرط  الحق  اند که دیگر را خواسته  فصلی  مستقیمه، افزودن  از جادة  منحرفین  در جلوگیري  مزید اهتمام
  عبارت  لمانان، عینمس  عموم  است  الزم. اند تمجید و تشکر قرارداده  خود را در خور هزارگونه  تفطن  و درجه  آورده  را بجاي
  که  شوري  مجلس  اسالمیت  و حفظ) ص(نبوت  از شرع  ایشان  و پاسداري  غمخواري  کنند و مقام  را قرائت  بزرگواران  آن  تلگراف

  ».است، مستحضر شوند  مقدسه  هیئت  و این  داعی  این  منشأ مهاجرت
  ها کالئی  روحانیت، استراتژي  میان  اندازي  اختالف )50 

  توضیح  آن  و در ذیل  خود منتشر نموده  را در روزنامه  آخوند آملی... ا آیت  به  طباطبائی  سیدکاظم... ا از آیۀ  دیگري  تلگراف  شیخ
. کردباید   شود مبارزه می  ساخته... و  انگلستان  بدست  نما که یا مذهبی  استبداد الئیک  و ضد  خواه مشروطه  علمأ، همگی  دهد که می

اندازند و  خواهند اختالف نیز می  علمأ و مراجع  و جوسازي، میان  ها و دروغ و تحریف  ها با افترائات نفوذي  دهد که و نیز هشدار می
  :نویسد می  شیخ. باید هشیار بود

از   تنها در جلوگیري  ماسال  حجج  اهتمام  و تمام  نیست  اسالمی  ملی  شوراي  منکر مجلس  روسأ ملت، احدي  جلیلۀ  از سلسلۀ«
. مآب  فرنگی  مذهب  طبیعی  هواپرست  جماعت  و چه» باب»  به  معروف  میرزا علیمحمد شیرازي  پیروان  است، چه  دین  دشمنان
و   متن خود را در  الحیل دارند و بلطایف  و شعفی  شوق  ها چه المذهب  یکسال  این  در ظرف  بینید که می  و العیان  بالحق  چرا که
و   را ما برپاکردیم  گویند مجلس می  کارند و بدروغ  خودشان، مشغول  خبیثه  با خیاالت  با هزار امیدواري  مجلس، ورود داده  حاشیه
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ا آنه  فریب  که  گذرانند و بهرطرف می  امت  عصاي  و شق  روسأ ملت  علمأ و در بین  میان  افکنی  و اختالف  سازي فتنه  و روز به  شب
  اینهاست، استعمال  تنها حربۀ  را که  و هرزگی  بهمرسانیده  و جرأت  دیگر، جسارت  بطرف  بندند و نسبت را خورد، خود را می

  بخداي  برم می  کنند و پناه می  دشمنی  با من  الحال معلوم  دهند و بابیهاي می  دشنام  روزگار بمن  المذهبهاي  که  الحمدهللا. کنند می
  را تنقیص  ادیان  اینها، اکمل  و قلم  بشوند و بزبان  محسوب  من  و محارم  باشند و از حزب  مردم، مرید من  سنخ  این  از اینکه  تعالی
آنها سود نخواهد   مکر براي  و هیچ  حیله  هیچ  بدانند که  مفسده، همه  فاسدة  فرق  این  باري  و طنز بزنم  شرایع، طعن  و در اتم  بکنم
  کبراي  مجلس، دارالشوراي. است  شده  خاك  بسا آرزو که  اي. تواند برچیند نمی  محمدیه  مقدسۀ  شریعت  بساط  ید و هیچکسبخش

  ».است شده  قائم) ع(امام  عامۀ  و نواب  اسالم  حجج  مشکورة  و بمساعی  است  اسالمی
   تشهاد  براي  آمادگی  و اعالم  غربگرایان  خشونت  پیشبینی)51 

و   و قانون  غربی  آزادي  طرفداران خواهدرسیدوهمین شهادت خدابه ازاحکام دفاع درراه بزودي کندکه می بینی پیش دیگري درنامۀ شیخ
  ترین کنند، خود خشن می  بشر، متهم  حقوق  و نقض "آمیز بودن خشونت"  را به  اسالم  احکام  که  و الئیسیته  دمکراسی

مدارا و "  به  فراخوانان  کنند و همین  خود را تأمین  غربی  اربابان  برسند و منافع  د خونهابریزند تا بقدرتاند وحاضرن ترین وسفاك
و او را   نکرده  آزار را نیز تحمل وبی  مجتهد محترم یک سخنرانی  چهار کلمه  کنند حتی می  عوامفریبی، ریاکاري  براي  ، که!!"تسامح

  از خلوص  و دفاع  انحراف  افشأ خط  در راه  و مظلومانه  خونین  مرگی  براي  آمادگی  شیخ، اعالم  که  است  این. کشند دار می  به
  :نماید می  اسالمی  مشروطۀ  انقالب

م، اسال  در همراهی  تا هستم  لکن  در دنیا باید ببینم، دیدم  و آنچه  ندارم  زندگی  دیگر هوس. هستم  بام  لب  پیر دعاگو آفتاب  این«
اگر . نیست  دنیوي  غرض  بهیچ  بکنم، معلل  لذا اگر عرضی  اسالم  فداي  براي  خود را حاضر کردم  جان نیم  این. ندارم  کوتاهی
اگر . نباید گذشت  از اسالم  در اینصورت. توانند برگردانند و بالعکس بدهند، نمی  هم  به  دست  را خدا بخواهد، جهانیان  مطلبی
  از جان  آدم. بشود و فریاد وا اسالما بلند شود  ملی  باید اجتماع. است  همان  حاال هم. روزها مبتال نبودند  شنیدند باین مرا می  عرض
  ».مختار. مختارید. تواند بکند کارها می  خیلی  گذشته

  !ینصرنی؟  ناصرٍ  من  هل )52 
  حجت  با همه، اتمام  نویسد و در آن علمأ شهرستانها می  به  خطاب  اي ، نامه1325  االولی جمادي  در تاریخ  نوري... ا شهید فضل

  :داد  نشان  عنصري  و سست  کرد و نباید سفاهت  را باید حفظ  علمأ سلف  و تاریخی  علمی، دینی  بزرگ  میراث  کند که می
  از غیبت  که  است  هزار سال  قریب  .مینالمسل مفارق  الممد علی  ظاللهم  اهللا ادام  اسالم  و مروج  علمأ عظام  محضر مقدس«

در هر دوره،   عامه  و نواب  بزرگ  متمادي، علماي  مدت  در این. گذرد می  فرجه  تعالی  اهللا  عجل  الحسن  ابن حجۀ  حضرت  کبراي
شما   را امروز بدست  جعفري  مذهبو   اسالم  اند تا دین نداشته  دریغ  عمر و مال، چیزي  اند و از بذل و سختیها کشیده  رنجها برده

اسالم،   اساس  و حراست  شریعت  را در حفظ  بزرگواران  آن  علمی  و مجاهدات  و آثار قلمی  و خدمات  زحمات  شرح. اند رسانیده
  را که  اسالم  ینباید ا. است  بشما متوجه  و مسئولیت  عامه  نیابت  عصر، تکالیف  در این. دانید می  کس  شماها خود بهتر از همه

  شما در این  امروز دشمنان  بفرمائید ولی  اخالف  اید، تسلیم گرفته  از اسالف  که  و رواج  و رونق  قوت  همان  است، به  الهیه  ودیعۀ
  برسد و نسخۀ  یسما از پار  امروز باید دستور عدل  که  است  افتاده  آیا چه  اند که آورده  فراهم  منافقین، وضعی  بدستیاري  مملکت
عظمی،   فتنۀ  در این  فرمودید، خواهید دید که  و غیرها استکشاف  را از دارالخالفه  سیاسی  سر  اگر این! بیاید؟  ما از انگلیس  شوراي

ما   استغاثۀ  د و بهخواهید کر  را اجابت  اسالم  داعیه  ، آنوقت)و کفر است  اسالم  میان  نبرد سرنوشت(  الکفر کله الی  کله  برزاالسالم
فرقه،   با این  شرع  مصلحت  اول، برخالف  شخص  باید گرفت  و عبرت  باید داشت  حیرت: دولت  اما درباره  .خواهید گفت  لبیک
  ماسال  مدهوش، پادشاه  خاموش، همه  دولت، همه  اند، رجال قارونی، خود را بکنار کشیده  با گنجهاي  همایون  اعمام. است  همراه

  که  روزنامجات  همجوار و افسونهاي  دولتهاي  شعار و دسائس  خیانت  وزراي  یا متغافل؟ شاید وساوس  است  آیا خود نیز غافل!! پناه
  نداد  و تبدیل  اسالم  کردن تسلیم  را براي  پادشاه  است، تأثیر نموده  شده  ي و تکد  تکسب  و ادوات  ي و تجر  تهتک  از وسایل  امروزه
و   خود را عنداهللا  که  اسالم  حصون  واي  امام  اب نو  در هر دو صورت، بر شماها اي باشد؟  و احکام، حاضر ساخته  شرایع

  خاطر خطیر را تکدیر بفرمائید که  فتنه، تحذیر بکنید بلکه  این  را از عاقبت  پادشاه  که  است  شناسید، واجب می  عندالرسول، مسئول
  ینصرنی؟ و به  ناصرٍ  من  فرماید هل آواز جانگداز می  به  اسالم  هیل  که  الغایِب  ماالیري  و الشاهدیري  بینیم یم  ما حاضرین

ارواحنا  -عصر   امام  مطاع  جهان  مجاهده، حاضرند و بحکم  از براي  اسالم، کرور کرور در هر صنفی  حامی  طبقات  تعالی  اهللا فضل
  من  اهللا اسم  و بادروا علی  اهللا االنبیأ والمرسلین، اجیبوا داعی المسلمین، یا ورثه علی  فیا خلفأ االمام«. را منتظرند شما  فرمان -  فداه
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  درنگ بگوئید وبی  را لبیک  االهی پیامبران، فراخوان  رسالت  وارثان  و اي  مسلمین  در رهبري  امام  جانشینان  اي  پس(» .غیر انتظار
  .)بشتابید  حقیقت  یاري  دا بهخ  و بنام

  
 )5(نظریه دولت در فقه شیعه

  :   اشاره
  که  است  و تأکید شده  داده  پاسخ  گرفته  صورت» رض«خمینی  امام  سیاسی  مکتب  علیه  ها که تحریف  برخی  به  شماره  در این

  وکالت  است، عقد حکومت، از نوع  غیر از دخالت  تغیر از مباشرت، و نظار  و عوامزدگی، مشارکت  مردمگرائی، غیر از پوپولیزم
  دینی  ندارد و حکومت  االهی با انتصاب  دار، منافاتی جهت  و انتخاب  است  و فرازمانی  غیر زمانی  حقیقت  و مشروعیت، یک  نیست

  .  نیست  دینی  حکومت  فقیه، در واقع، یک  والیت  مخالفان  پیشنهادي
  ! ت؟یا مباشر  مشارکت - 8

  به  و امور عمومی  سیاسی  شئون  در تمامی  دیدگاه، مردم  در این«: اند زده) رض(امام  حضرت  سیاسی  مکتب  نیز به  افترأ دیگري
اگر   باید پرسید که  از مفتریان.!!!   »شوند می  دانسته  ي از تصد  و ناتوان  جامعه، فاقد اهلیت  سیاسی  کلی  خطوط  در تعیین  ویژه
! است؟  دانسته  و ناتوان  را نااهل  را نهاد، آیا مردم  مکتب  به» التزام«و » آگاهی«و » عدالت»  و حاکمیت، شرط  حاکم  براي  تبیمک

با آحاد افراد   جامعه  سیاسی  کلی  خطوط  و تعیین  و امور عمومی  سیاسی  کالن  شئون  همۀ  غیر دینی، تنظیم  حاکمیت  در کدام
یا   امام  سیرة  و در کجاي! کنند؟ می  بلحظه  و لحظه  مستقیم  خود دخالت  دولت  ریزیها و سیاستگزاري برنامه  در کلیۀ  و همه  است

و نیاز   ها و وظائف توانائی  ، در حیطۀ)رض(امام  در دیدگاه! است؟  شده  مردم  به  نسبت  تحقیري  فقیه، چنین  والیت  سایر منادیان
و   کننده  سخیف، تحریک  تعبیرات  چرا چنین  براستی. است  معلوم  دارند که  و حقوقی  و مسئوالن، حدودي  از مردم  خود، هریک

  !شود؟ می  و روشنی  منطقی  مفاهیم  گر از چنان مغالطه
  : و عوامفریبی  نخبگان، پوپولیزم  انکار فضیلت - 9

با فقیهان،   اسالمی  و احکام  اهداف  بر مبناي  اجتماعی  مور و تدبیر مسائلا  در ادارة  مردم«): رض(امام  در دیدگاه  اند که نیز گفته
امور و مسئولیتها با   و اقشار در کلیۀ  صنوف  الئیک، آیا کلیۀ  کنار، در جوامع  به  فقیه  باید پرسید والیت.   »نیستند  سطح  هم

و مسئولیتها   اختیارات  شود؟ آیا حوزة نمی  و اختیارات  وظائف  یکآیا تفک! کنند؟ می  دخالت  طرز مساوي  به  یکدیگر و با حاکمیت
کشور و   در ادارة  و کارمندان  آیا سایر مردم، اطبأ، مهندسان، کارگران، بازاریان! است؟  کار، غیرمعقول  آیا تقسیم! شود؟ نمی  روشن

  کامالً  هاي و توانائی  یکسان  کامالً  و اختیارات  وظائف  حبکشورشان، صا  با یکدیگر و نیز با مدیران  اجتماعی، همگی  تدبیر مسائل
  و احکام  اهداف  اسالمی، اگر تدبیر امور بر مبناي  در نظام! کند؟ نشیند و کار او را می می  هر کسی  جاي  و هر کسی! یکسانند؟
  و این  است  با فقیه  غیرفقیه  ایده، تفاوت  همان  عملی  و ملزومات  منطقی  از متقضیات  یکی  که  است  باید باشد، طبیعی  اسالمی
  است  کند و معلوم می  فقیه  که  است  و احکام، کاري  اهداف  همان  بندي و دسته  فهم! کند؟ می  و چه  کیست  مگر فقیه. ندارد  تعجبی

  آن  باشند مفهومش  اگر مساوي. دارند  یکسان  ظیفۀو  و نه  مساوي  توانایی  نیست، و نه  باب، با فقیه، مساوي  در این  غیر فقیه  که
و سایر   نیست  در امر طبابت، همسطح  نیز با غیرطبیب  طبیب  چنانچه. است  السویه و فقاهت، علی  بود و نبود فقه  که  است

فقهی، هرگز   مسئله  یصتشخ  در قدرت  اند ولی مساوي  شهروندي، کامالً  در حقوق  و غیرفقیه  فقیه. است  تخصصها نیز چنین
  و غیرمتخصص، مساوي  ها، متخصص و مهارت  و فنون  از علوم  هیچیک  اما در کار ویژه. ندارد  تعجبی  نیستند و این  مساوي

  .دارند  متفاوتی  و نیز وظائف  نیستند و اختیارات
  : »انتصاب«با   ، غیرمعارض»مشروط  انتخاب« -  10
  این.   »مردم  منتخب  نه  خداست  ندارند و حاکم، منصوب  حاکم، دخالتی  و عزل  در نصب  مردم«): رض(امام  در دیدگاه  اند که گفته

  خبرة  نمایندگان  کنند و از طریق می  آورند و با او بیعت اي، رهبر را بر سر کار می دو مرحله  در انتخاب  مردم. است  نیز دروغ  نسبت
افراد و یا با   دلخواه  ها، به و نصب  عزل  این  مالك  که  است  آن  مهم. کنند می  رهبر، نظارتنیز دارند بر   عزل  حق  خود که

  اسالمی  و عدالت  مشروعیتها، شریعت  ها و مشروعیتها و سلب و نصب  عزل  مالك  بلکه  نیست  و غیراالهی  الئیک  معیارهاي
  باید گفت! یا انتخابی؟  است  حاکم، انتصابی  که  سوال  این  در پاسخ  بنابراین .باشد می  االهی  و حکم  مردم  حقوق  ضامن  که  است

  شرائط»  چون  است  االهی  از طرفی، نصب. دارند  دخالت  اي بگونه  و هر یک  مردمی، توأمان  انتخاب  و هم  االهی نصب  هم  که
  هر حاکمیتی  او به  فرمود و بنابراین  ها را بیان عام، حدود و شاخصه  نصب  و لذا در عصر غیبت، به  فرموده  را خداوند بیان» حاکم
  رهبري  اي، رهبر را به دو مرحله  انتخابات  طی  مردمند که  این  دارد چون  دخالت  مردم  دیگر، انتخاب  از طرف. نیست  راضی
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) عام  نصب  به(خداوند   منصوب  رهبري، هم  باشد پس  رعیش  موازین  باید در چارچوب  انتخاب  این  گزینند و البته و بر می  شناخته
  در طول  انتخاب  قبل، در باب  ما در جلسات. است) االهی  نصب  در ذیل  اصلح  مصداق  کشف  از حیث(  مردم  منتخب  و هم

  .ایم کرده  اشاره  خاص  فقیه  حاکمیت  در حق  مردم  رأي  دخالت  و نحوة  انتصاب
  ! یا نظارت؟  دخالت -  11

.   »را ندارند  حاکم  بر اعمال  و یا نظارت  والیت  در اعمال  دخالت  مردم، حق«: دهند که می  نسبت) رض(امام  دیدگاه  به  آقایان
ت، اس  و پیشبرد امور اجتماعی  سیاسی  در مسائل  مراد، مشارکت  وقتی! است؟  معنی  چه  والیت، به  در اعمال  دخالت  که  پرسیم می

  مشارکت  این  پیاپی، از مظاهر مهم  انتخابات  و اینهمه  است  مردم  و مشارکت  ایمان  به  و متکی  مردمی  نظامی  قطعاً  اسالمی  نظام
دارد و در   قانونی، منافات  وظائف  باشد و با تفکیک می  غیر منطقی  دعوي  است، اساساً  در رهبري  اگر مراد، دخالت  است، ولی

  رئیس  نظامها مردم، بجاي  آیا در این. قرار دهیم  را مورد مالحظه  الئیک  باز نظامهاي. است  و مرج  بسود هرج  ، توجیهیواقع
  را و دادگستري، کار ارتش  را و پارلمان، کار دادگستري  آیا مردم، کار پارلمان! گیرند؟ می  و نهادها تصمیم  جمهور یا سایر مسئولین

بر » نظارت«. است  دو، گزافه  این  میان  مبحث  و خلط  است  دیگري  و مرج، مقولۀ  اي، و هرج مشارکت، مقوله! ؟کند می... را و
  نه  مردم  فقیه، نمایندگان  مطلقه  والیت  در نظام  که  کردیم  را روشن  و ما تکلیفش  است  مهمی  مبحث  البته  و رهبري  حاکمیت

  نظام، عین  در مدیریت  اما دخالت  است  همین  اصوالً  خبرگان  مجلس  را دارند و فلسفۀ  بر رهبري  نظارت  وظیفۀ  نتها حق، بلکه
  .است  خشونت  اعمال  براي  سازي و زمینه  گرائی و مرج  و هرج  و استبداد عامیانه  شکنی قانون
  : نیست  هر عقدي، وکالت -  12
  داشته  اساسی  قانون  تعهد به  عقد از قبیل  ضمن  شرط  نیستند تا حق  قد با حکومتع  مردم، طرف«: دیدگاه  در این  گویند که می

  شارع، مسکوت  حاکمیت، از سوي  مسئله. تفسیر نیست  عقد و قرارداد، قابل  یک  در قالب  حاکمیت، صرفاً  مسئله  اوالً.  »باشند
  که  است  رسیده  آن  و اختیارات  و وظائف  و شرائط  حکومت  در باب او  از سوي  روشنی  احکام، حدود و حقوق  بلکه  است  نمانده

جز در   قاعدتاً  و مردم  حاکم  میان  قرارداد و توافق  هرگونه  پس. کنند  را رعایت  خود، باید آن  مسلمانی  منطق  مسلمانان، طبق
  به  نسبت  و مردم، هر کدام  حاکم  که  است  بیعت  شد، همانبا  اگر عقدي. تواند باشد نمی  شرعی  الفراغ یا منطقۀ  شریعت  چارچوب
  الزم  طرفین  شود، از جانب  گذارده  نیز که  مشروعی  ضمن، هر شرط  در این. کنند  دارند و باید رعایت  و وظایفی  حقوقی  دیگري

  تعهد دوجانبه  نوعی  والیت، حاوي. بدانیم  مردم  انباز ج  خاص» وکالت»  را نوعی  حاکمیت  باشد که  الزم  که  آن  است، بی  عایه الر
  ملتزم  باید بدان  طرفین  که  آمده  در قانون  بسیاري  و شروط  شرط  و اتفاقاً. نیست  آن  حقوقی  خاص  بمعنی» وکالت«اما   هست

شد و   ارائه  نیز پیشتر توضیحاتی  اساسی  انونق  درباب. آنهاست  رعایت  به  فقیه، ملزم  ولی  وجود دارند که  بسیاري» حدود«باشند، 
و لذا   بشري  و تجربی  عقالئی  هاي مکانیزم  که  اجرائی  و روشهاي  شرع  ثابت  منطوقات  اساسی، میان  باید در قانون  اجماالً

  . نمود  باشد، تفکیک اجتهادبردار و متغیر می
  ! »ساعت  هاي عقربه«و   مشروعیت  رابطۀ -13
  و حق  مشروعیت  ابتدا باید رابطه  در پاسخ.   »و موقت  ادواري  هستند نه  والیت  تحت  دائماً  امام  در نظریۀ  مردم«: است  شده  گفته

 تقید  عدم  از مخالفان  متقابالً  بسا بتوان  چه! موجود باشد؟  است  دو ممکن  آن  میان  ذاتی  مالزمۀ  چه  سنجید که  را با زمان  حاکمیت
  سلب  از آن  یا بتدریج  است  و اگر فاقد مشروعیت! است، چرا زمانبندي؟  درستی  اگر رژیم، رژیم: پرسید که  مشروعیت  زمانی

باشد و   و حدود والیت، روشن  حاکمیت  و ضوابط  شرائط  وقتی. خواهد بود  نیز نامشروع  لحظه  یک  براي  شود، حتی  مشروعیت
  خبرگان  نیز توسط  شود و قانوناً می  منعزل  وي، شرعاً  احتمالی  و تخلف  تخطی  محض  گردد، به  تضمیننیز   بر حاکمیت  نظارت
و   والیت  حق  پس  است  وي، باقی  و صالحیت  والیت  گردد و اما اگر شرایط  شرعی، باید عزل  معیارهاي  مردم، براساس  نمایندة

اوامر او   و شرعاً  داده  را از دست  حاکمیت  فقیه، دیگر حق  شده، ولی  زائل  حاکمان  الحیتو ص  اگر شرائط. است  نیز باقی  حاکمیت
ندارد اما   توقیت، منع  اساساً  که  اما باید گفت. بیشتر  و چه  دهسال  باشد چه  گذشته  حاکمیت  از شروع  یکساعت  نافذ نیست، چه

توقیت،   که  کنیم می  در کار است؟ ما گمان  مالکی  چه! نه؟  سال  چرا پنجاه! نه؟  چرا پنجسال! ندارد و چرا دهسال  هم  ضرورتی
و   زمان، دور نیندازیم  مقداري  شدن  بخاطر سپري  را صرفاً  فرد ذیصالح  آنکه  به  باشد مشروط  تواند ادواري ندارد و می  شرعی  مانع
هنوز   که  دلیل  بدان  صرفاً  کنیم  را تا موعد مقرر تحمل  فرد ناصالح  یک  که نشود  و نیز باعث  نکنیم  محروم  را از وجود وي  امت

  را فیصله  توقیت، مسئله  با یک  که  است  از آن  فقیه، بسا بیش  والیت  نظام  گیري و سخت  حساسیت!! است  نرسیده  بپایان  زمانش
  دهد، فاقد مشروعیت  خود را از دست  و صالحیت  حاکمیت، شرائط  که  نآ  محض  فقیه، به  والیت  کند زیرا در قانون  یافته، تلقی

  اگر حاکمیتی  نکرد که  باید تغافل  همچنین. برسد  پایان  او به  قانونی  صبر کنند تا دوران  چند سال  مردم  نیست  شود و الزم می
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بسا   کرد واال چه  و تجربه، تقویت  و عقل  شریعت  طبقرا   نظارت  باید مکانیزم. توقیت، کارساز نیست  باشد، صرف  فاسد شده
  اگر مکانیزمی. کردند  تحمیل  سال  خود را سالهاي  قانون  بنام  که  العمر را شاهدیم  مادام  و عمالً  موقت  ظاهراً  جمهورهاي  رئیس
هر   براي  تا حدودي  خطا کردن  حق  البته. دوا نخواهد کرد  دردي  باشیم، زمان، بتنهائی  نداشته  فساد حاکمیت  کنترل  براي

  عصمت  توقع  توان و نمی  است  شدنی  باشد، تحمل  اصالح  با تذکر و نقد، قابل  که  جزئی  انحرافات  و حتی  است  حاکمیت، محفوظ
یا   قانون  فوق  اختیارات  به  احتیاجی  کند و براستی عبور می  براحتی  هم  و قانونی  زمانی  فاسد شود، از موانع  اما اگر حاکمیتی. داشت

اي،  و بخشنامه  زمانی  محدودیتهاي  کرد وگرنه  و دقیق  را باید تقویت» نقد«و » نظارت»  اهرم  پس. العمر ندارد مادام  هاي فرصت
  بندي، بعنوان و دوره  وقیتحال، ت  در عین. گفت  توان را می  جمهور نیز همین  در مورد رئیس. ساز نیست  ثر و سرنوشت مؤ  چندان

) رض(امام  در دیدگاه: اند که کرده  امام، تصریح  دیدگاه  به  عجیب  نسبتهاي  بعد از این  آقایان. ندارد  اشکالی  شرعی، ظاهراً  اولی
با   دینی  کلیفو ت  نیست  عمومی  و مشارکت  و آزادي  سیاسی  با توسعه  جمع  قابل  دین  است، یعنی  عمومی، منتفی  مشارکت
افترائات،   این  کنیم می  گمان!! مفید  دانند و نه می  الزم  را نه  مردم  و امام، مشارکت  است  متعارض  و آرأ عمومی  سیاسی  آزادیهاي

  .باشد  نداشته  پاسخ  به  دیگر احتیاج
  ! ت؟چیس  خود آقایان  نظر پیشنهادي  و اما ببینیم» رض«امام  پیشنهاد منتقدین -  14

  نام  به  عقدي  ضمن  شرط  عمومی، براساس  خدمات  با عامالن  شهروندان  بین  اي حکومت، عقد و معاهده  فرمایند که می  از طرفی
  ترین و بدوي  ترین از قدیمی  در تفکر لیبرال، و یکی  حکومت  در باب  اي شده  شناخته  تعریف  این! بسیار خوب. است  اساسی  قانون

خود   و سرنوشت  و مال  بر جان  مردم  اند که کرده  تعریف، استدالل  این  در ادامه. است  در غرب» قرارداد اجتماعی»  قرائات
  هم  دیگرانی  که  است» شخصی  مشاع  مالکیت»  از همان  تعبیري  که  است  آنان  مسلم  جامعه، حق  سیاسی  اند و لذا سامان مسلط
  براي  ضروري  را شرط» شریعت  با احکام  ناسازگاري  عدم«و » دین  متعالی  با اهداف  سازگاري«ان، اند و اما اگر آقای گفته

  به  اسالمی، مگر واقعاً  و حکومت  فقیه  از والیت» توتالیتر  قرائت«) آقایان  باصطالح(  دانند، آیا همان می  حکومت  یک  مشروعیت
  باشد تا اسالمی  شریعت  و احکام  اهداف  کشور، تابع  یک  مدیریت  کند که می  ما نیز کفایتاندیشد؟ بنظر  می  دو شرط  از این  بیش

  اصلی  پرسش  منتهی. و نیست  نبوده  دو شرط  همین  از تحقق  بیش  چیزي  نیز بدنبال) رض(امام  فقیه  والیت  شود و نظریۀ  دانسته
یابد؟  می  دو قید، تحقق  آیا با آن! دارد؟  فقیه، آیا امکان  والیت  و بدون  حکومتی  اختیارات  دو شرط، بدون  همین  تحقق  که  اینست

! را گرفت؟  اسالم  سراغ  توان از حکومت، می  تعریف  این  در کجاي  پس  بپرسید که  گرایش  این  اگر از صاحبان! میزان؟  چه  و به
باشد   داشته  مجلس  بر قوانین  اي حاشیه  نظارت  روحانی، نوعی  شوراي  کی  که  است  دهند، این می  که  و فضایی  حداکثر مجال

  عادل  وجود فقیه  یعنی  است  سیاسی، منتفی  و نظام  حکومت  بمعنی» فقیه  والیت»  سیاسی، اوالً  نظام  در واقع، در این. وبس
. است  آمده، منتفی  اساسی  در قانون  که  اختیاراتی  با این  تیو سیاستگزار و مراقب، ح  زعیم  و بعنوان  نظام  الشرائط، در رأس جامع

  که  است  کند، آن می  هم  دوستان، کفایت  این  عقیده  شود و به می  نظام، در نظر گرفته  بودن  اسالمی  براي  که  تنها عالمتی
  در تعیین  رهبري، نه  شوند بنابراین  عمومی، گزینش  با انتخابات  باشد و آنها هم  در مجلس  نگهبان  شوراي  مثل  حداکثر، چیزي

  تشریفاتی  شود و یا حداکثر، نقش می  حذف  و تقریباً  نداشته  قانونی  دولت، نقش  در تنفیذ و تأیید و یا عزل  و نه  نگهبان  شوراي
و اما !! »حکومت»  کند نه» سلطنت»  که  تاس  این» فقیه  ولی»  به  آقایان  توصیۀ  و عمالً  خواهد داشت  انگلیس  ملکه  همچون

  حدي  در چه) شود می  نظام، پذیرفته  اسالمیت  حفظ  براي  که  تنها عنصري  یعنی(  مردم  منتخب  روحانیون  شوراي  نظارت  ببینیم
از امور حسبیه،   قایان، بیشآ  هم، در منطق  و در اجتماعیات  است  خصوصی  از حقوق  و بخشی  عبادیات  در حد  صرفاً! خواهد بود؟

  دینی  حکومت  کنید که می  مالحظه  بنابراین!! و زعامت  والیت  رسد به  چه  است  الزم  نظارتی  و نه  در کار است  شرعی  حکمی  نه
. ر محدودتر خواهد بودنیز بسیا  از موارد مذکور در قانون  حتی  ندارد و والیتش» فقیه  ولی»  به  احتیاجی  که  است  آقایان، حکومتی

و   حکمی  اینان، اسالم، اصالً  بعقیدة... و   و تیمار دیوانگان  المالک  مجهول  اموال  از قبیل  اموري  در ماسواي  اساساً  چرا که
و یا دستکم،   اتیخواهد شد و چقدر تشریف  حد  تا چه  که  است  معلوم  هم  انتخاباتی  نگهبان  شوراي  نظارت  ندارد و میزان  رویکردي

  رعایت  از ضرورت  توانند همچنان می  و دیدگاهی، باز هم  توصیه  با چنین  آیا آقایان  که  است  این  سوال  حال! اثر است  اثر و کم بی
  خاستگاه  چهی  اش مجریه  قوة  که  نظامی! بگویند؟  سخن» شریعت  با احکام  ناسازگاري  عدم«و » دین  با اهداف  سازگاري«دو قید 

و امور   عبادیات  در حد  صرفاً  هم  اش و قوانین  نیست» عادل  فقیه«) والیت  رسد به  چه(  و دخالت  نظارت  و تحت  نداشته  دینی
را  دو قید  تواند آن می  چگونه  خواهد و اصالً می  است، چگونه  اجمالی  مالحظاتی  ، تابع)مورد نظر دوستان  ضیق  با دایرة(  حسبیه
  تربیتی -  آموزشی  در مورد نظام  آیا اسالم! گفت؟  سخن  توان دین، می  احکام  و کدام  دین  اهداف  کند؟ و دیگر از کدام  اعمال

  اقتصادي  کشور، سیاستگزاریهاي  کشور، مدیریت  و اطالعاتی  و انتطامی  نظامی  جامعه، نیروهاي» ساز  فرهنگ»  هاي کشور، رسانه
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یا افساد انسانها   و در اصالح  جامعه  کردن  یا غیر دینی  نهادها در دینی  آیا این! ندارد؟  و مالحظاتی  و اهداف  احکامو حقوقی، 
! کرد؟  تأمین  بشري  را در جامعۀ  اسالمی  و اهداف  احکام  امور، آن  در این  و نظارتی  دخالت  هیچ  بدون  توان ندارد و آیا می  دخالت

  شیعه  در فقه» امور حسبیه»  عنوان  به  فقهأ شیعه، تشبث  نظر برخی  حکومت، بقصد تحریف  سکوالریزاسیون  طرفداران از  اي عده
  بر خالف  دقیقاً  امور حسبیه  آنکه  کشور ندارد حال  سیاسی  و مدیریت  با حاکمیت  دین، ارتباطی  اصوالً  بگیرند که  اند تا نتیجه کرده

  ، فتوي)رض(  سلف  فقهاي. گیرد قرار می  دارد، مورد سوء تعبیر آقایان) جور  در عصر حاکمیتهاي(  شیعه  ر فقهد  که  اي فلسفه
در امور   االمکان حتی  بماند بلکه  معطل  و معاد مردم  و نامشروع، نباید امور مردم، معاش  غاصب  در حکومتهاي  حتی  اند که داده
» حداقلِ«امور حسبیه،   در واقع. شود، نباید بیکار نشست می  مربوط  و حدوداالهی  مردم  شرعی  حقوق  به  که  متولی و بی  صاحب بی

  مداخالت» حداکثر«امور،   این  آنکه  بماند، نه  فاسد نباید معطل  با حضور نظامهاي  حتی  که  است  شرعی  اجتماعی  از وظائف  الزم
  . باشد  المیاس  علمأ و حکومت  دینی  و وظایف  شرعی

  . ندارد  آمریت  و حق  دیگر، والیت  بر انسان  انسانی  هیچ  از خداست  والیت، فقط -  15
نخواهد   حاکمیتی، مشروعیت  هیچ  پس. دارد  و تشریع  امر و نهی  و حق  است  بشریت  و ولی  خالق، مالک  که  تنها خداوند است

بر  "والیت"  هیچ  اعمال  که  گرفت  نتیجه  توان می  بنابراین. باشد)   یا بالتوصیف  لتعیینبا(  شارع  و منصوب  مأذون  مگر آنکه  داشت
. باشد  اسالمی  و ارزشهاي  بر احکام  دیگر، مبتنی  خدا و بعبارت  خدا و رسول  والیت  مستند به  نخواهد بود مگر آنکه  مردم، مشروع

باشد و نیز باید   و تقوي  و عدالت  امانت  و تدبیر، باید اهل  و مدیریت  بر کاردانی  هعالو  کند پس  باید بنحو اسالمی، حکومت  حاکم
مجتهد، . باشد  از اسالم  اجتهادي  درك  و قادر به  داشته  و عالمانه  تفصیلی  ، آگاهی)اسالمی  معارف، ارزشها و احکام(  از اسالم

نباید . داد  توان می) مقلد(  عامی  مسلمان  حکومت  به  تن  که  است  حاکمی  چنین  فقدان  و تنها در صورت  است  پرداز اسالمی نظریه
  دیگر، آنست  نباشند، شق  و عادل  والیان، اگر االهی  خویشند و این  و حاکمان  والیان  والیت  بشریت، تحت  همه  کرد که  فراموش

  دارد و چه  و حجیت  والیان، اعتبار و مشروعیت  کدام  والیت  و نیز عقالً  شرعاً  که  است  باشند و روشن  و فاسق  شیطانی، ظالم  که
  حاکمیت، واجد چه  این  که  است  باید در کشور اجرأ شود، روشن  اسالمی  اگر قانون. ندارند  بر مردم  حاکمیت  حق  کسانی

  مردم  حقوق  پاسداشت  حساسیتها، در جهت  این  همۀ .باشد) و رهبري  اداره  ، قدرت  و فقاهت، عدالت  شناسی قانون(  خصوصیاتی
فقیه،   والیت  بنابراین. خواهد بود  نکند فاقد مشروعیت  را رعایت  االهی  و اهداف  و احکام  مردم  شرعی  حکومت، اگر حقوق. است

  .المیغیر اس  و معیارهاي  ضوابط  نه  اسالمی  شروط  به  است، مشروط  و مشروط  مشروطه  حکومتی
  : فقیه  سبقت  تئوري -  16

  و تشکیل  قیام  به  موفق  که  و واجد شرائطی  عادل  جائر، هر فقیه  حکومتهاي  دینی، در دوره  حکومت  تشکیل  عدم  در صورت
در   فقیه. باشد  تواند مالك می  که  است  مواردي  ، در چنین» سبقت«کنند و   همراهی  شود، سایر فقهأ باید با وي  اسالمی  حکومت
بر سر کار   و قانونی  و شرعی  مردمی  نظام  اما وقتی. کند  ستمگر و فاسد را سرنگون  با کودتا نیز باید رژیم  بتواند، حتی  که  صورتی

  یول  نباید در عرض  گیرد و سایر فقهأ، در امور حکومتی می  صورت  و قانونی  شرعی  ضوابط  رهبر بر اساس  است، دیگر تعیین
و مورد   منتخب  خبرگان  از طریق  مردم  بلکه  نیست  شوند و در اینجا سبقت، مالك  و مرج  هرج  کنند و باعث  والیت  فقیه، اعمال

مردم،   تشخیص  گزینند و این بر می  رهبري  و به  بزرگ، شناسایی  و فقهاي  افراد ذیصالح  تر را از میان اعتماد خود، فرد صالح
  فقهاي  از میان  خاص  فقیه  همان  براي  و والیت  حاکمیت  کند و منشأ حق منتخب، ایجاد می  خاص  فقیه  براي  شرعی  تکلیف

  .گردد می -   کردن  حکومت  براي -  مورد تأیید شارع
  !! مردم؟  آرأ زینتی -  17

  و به  حال  و در عین  مردم  رد ذیصالح، حقف  و گزینش  انتخاب  و سپس) و تشخیص  کشف(  اند و یافتن و نیز مکلف  مردم، ذیحق
  دینی  ضوابط  در چارچوب  تواند باشد بلکه و معیار نمی  اصول بی  انتخابی  انتخاب، البته  و این  است  ایشان  دیگري، وظیفه  معناي

  و مشارکت  همکاري  و جلب  جتح  و اتمام  اخذ بیعت  براي  آرأ مردم  به  رجوع  پس. است» االهی عام  نصب«، )و نقلی  عقلی(
را موجود یا   کسی  شرعی  مردم، صالحیت  رأي  البته. نیست  فریبی  و مردم  و ریاکاري  تصنع  دارد و از باب  شرعی  مردم، وجه

  والیت»  براي  مصداقی  ندانند و او را بعنوان... و  و عقلی  شرعی  و صالحیت  را واجد شرائط  تا مردم، کسی  کند ولی نمی  معدوم
  حق  که  باید گفت  حتی  کنند بلکه  از او اطاعت  نیز ندارند که  ندهند، وظیفه  ، تشخیص)ع(معصوم  امام  و منصوب» شارع  انتصابی

  ههاياز را  خود بر مردم  تحمیل  حق  خاص  نیز فقیهی) اسالمی  جمهوري  مثل(  اسالمی  قانونی  با او نیز ندارند و در حکومت  بیعت
عنصر : یک. است  و اسالمی  هر دو شرعی  خاص، دو جزء و عنصر دارد که  فقیه  حاکمیت  و حق  مشروعیت. را ندارد  غیرقانونی

  و دین  جاهالن، ظالمان، فاسقان  را به  بر مردم  حاکمیت  خداوند، حق  که  است  عنصر نخست، آن. عنصر مردمی: دو   فقیه  شرائط
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یا   یا دولت  یا اقلیت  اکثریت(انسانها   امیال  نه  است  قرار داده  حاکمیت  را شرط...   و کاردانی  و فقاهت  و عدالت  نداده  نشناسان
  نکرده  و مردم، واجب  بر مومنین  را در عصر غیبت  خاص  از فقیه  پذیري و والیت  خداوند، اطاعت  که  است  عنصر دوم، آن. را) ملت

را واجد   وي  برگزینند که  رهبري  را به  دارند کسی  و اجازه  برگزینند و مردم، تنها حق  دینی  رهبري  او را به  مردم  مگر آنکه
  به  توان را می  فقیه  والیت  پس. او را احراز کنند  دهند و صالحیت  والیت، تشخیص  تصدي  براي  و عقلی  شرعی  هاي صالحیت

  بالتعیین(  انتخاب  و هم) بالتوصیف(  انتصاب  زیرا هم  است  االهی  و فقط  مشروعیت، فقط  ولی. نستدا  انتخابی -   تعبیري، انتصابی
انتخابات،   کند و این می  فراهم» دینی  حاکم»  حاکمیت  را براي  و زمینه  داشته  شرعی  ، هر دو وجه)منظو االهی  مصداق  و کشف

  .است  واجد صالحیت  مصداق  کشف  بمعنی  انتخاب  بلکه  یستن  و غیر ایدئولوژیک  نامشروط  گزینش  یک
   :رهبر  عزل -18
  براي  شرعی  صالحیت  مردم، اگر فقدان  منتخب  خبرگان  گیرد یعنی می  مردم، صورت  توسط  که  است  االهی  رهبر نیز عزلی  عزل

دارد و   نزد مومنان  شرعی  و خبر خبرگان، حجیت  علم  اینکنند و  می  را اعالم  کشف  کنند، این  رهبر کشف  را در شخص  رهبري
  و نزد خداوند، منعزل  نیست  مشروع  یعنی  شرعی  او مأذون  حکومت  را ندارند چون  از حاکم  اطاعت  از آن، مردم، وظیفه  پس

  که  انتصابی  مشروعیت  بنابر نظریۀ  که  مبینی می  بنابراین. شود  باید عزل  هم  سیاست  در دنیا و عرصۀ  پس  است) االهی  معزول(
  و خبرگان  مردم  در دنیا نیز باید پاسخگوي  بلکه  تنها در آخرت  خدا، نه  نیز حاکم، بفرمان  است  بوده  شیعه  فقهاي  کلیۀ  نظر اصلی

  .دهد  نقد و نظارت  به  باشد و تن  ایشان
    است  کارآمدي، جزء مشروعیت -  19

و   اسالمی  بتواند عدالت  که  دانست  و مشروع  اسالمی  توان را می  حکومتی  آن. جدا کرد  توان نمی» مشروعیت«ا از ر» کار آمدي«
  در چهار وظیفۀ) اشتر  مالک  در عهدنامه(امیر   حضرت  فرمایش  و به  کرده  را تأمین  مردم  را اجرأ و حقوق  و حدوداالهی  احکام

و   و نظم  و ایجاد امنیت) اهلها  استصالح(  دین  و اجرأ احکام  مردم  و اخالقی  فکري  ، تربیت)الخراج جبایۀ(» ثروت  عادالنۀ  توزیع«
اگر حاکمان، . باشد و بکوشد  موفق) بالدها  عمارة(  و عمران  و رفاه  زندگی  و ارتقأ سطح  جامعه  و آباد کردن) ها جهاد عدو(  استقالل
  حاکمیت  نیز ندارند و فاقد حق  االهی  باشند، مشروعیت  تخصصی  و فاقد صالحیت  خود نبوده  االهی  ائفوظ  این  انجام  قادر به

تخصصها   از همۀ  صحیح  و استفادة  با کارشناسان  مشورت  به  دینی، موظف  و نظام  رهبري. شوند  یا تعویض  هستند و باید اصالح
  و تخصصی  علمی  و نیز مبانی  فقهی  را باید با مبانی  مدیریتی -  سیاسی  باشند و هر تصمیم می  امور جامعه  در ادارة  و کارشناسان

و   جامعه  مصالح  ندارد بر خالف  دینی، حق  حکومت. در دنیا و آخرت، مسئولند  بسنجند واال  بدقت) مورد  بحسب(  مربوطه  و فنی
  به  نسبت  از سایر شهروندان  بیشتري  و حقوق  امتیاز اضافی  مسئوالن، کمترینو   کند و رهبران  اقدامی  شهروندان، کمترین  حقوق

  و توان  دانستیم، صالحیت  دینی  مشروعیت  را جزء ارکان  آن  مراد ما از کارآمدي، که. ندارند  حکومتی  و سایر اختیارات  المال بیت
مراد ما . نداشتیم  عنایت  خصوص  ، در این»اجتماعی  مقبولیت«  و به  است  خویش  هاي کار ویژه  در حوزة  حاکمان  تخصصی

و   ضعف  البته. اند خوانده  و مردم  دین  به  خائن  را صریحاً  در حاکمیت  مهارت و بی  و ضعیف  غیرشایسته  متصدیان  که  است  روایاتی
  . نگریست  مسئله  به  و منعطفانه  بینانه دارد و باید واقع  قوت، مراتبی

  : هشتم  فصل
  و شورا  والیت

  ! صغیر؟  ملت - 1
  و نظام  قانون  حاکمیت  به  اي، احتیاج هر جامعه. نیست  مردم  صغیر دانستن  و حاکمیت، بمعنی  سیاسی  زعامت  مفهوم  به» والیت«

» والیت»  مفهوم. شود می  ر مردمو مرج، دامنگی  و هرج  و فساد و ظلم  شده  جمعی، مختل  دارد و اال امور حیات  و رهبري  سیاسی
  نیاز به«. باشند می  امور مدنی  کلیۀ  از تصدي  و ناتوان  و یا فاقد اهلیت  شده  دانسته  مردم، فاقد شعور و صالحیت  که  نیست  این

را   کند و مدیریت  م، قیامامور مرد  به  کسیکه(  و قیم  ي و متصد  ولی  به  جوامع  همه  بلکه  نیست  دینی  جامعه  ، مخصوص»حکومت
  در اسالم، این. است  و متصدیان  و فساد اولیأ امور و والیان  حکومتها در صالح  تفاوت. و واجد آنند  نیازمند بوده) گیرد  برعهده
  و این  است  اسالمی  اجرأ عدالت  در راه  و مسئول  و مصلح  صالح  انسانهاي  امور اجتماعی، مخصوص  ي تصد  و حق  والیت

، »والیت»  این  از آنجا که. نباید بکار رود  جامعه  و افساد و اضالل  حاکمان  خصوصی  منافع  دیگري، از جمله  راه  در هیچ  اختیارات
برد و   بهره  و متخصصان  و صاحبنظران  نخبگان  باید از مشورت  شک است، بی  و مسلمین  اسالم  مصالح  به  معطوف  مسئولیتی

  .برد می  ال را زیر سؤ  حاکم  و مشروعیت  بوده  و فقاهت  عدالت  و خودمحوري، خالف  و تفرعن  اد برأياستبد
    شورائی  والیت - 2



 
126 

  جمهوري  اساسی  در قانون  که  است» رهبري  شوراي»  است، در واقع، همان  شده  طرح  عنوان  این  تحت  تقلید آنچه  مراجع
  نباشد و جمعی  از بقیه  بارز، افضل  خاصی، بنحوي  و مرجع  فقیه  بود که  دورانی  به  و مربوط  نیز مطرح  از اصالحات  اسالمی، قبل

  رهبري. شود می  اعمال  شورائی  شکل  به  دارند و رهبري  رهبري  صالحیت  همگی  حضور دارند که  و صالح  از فقهأ همسطح
اما . گردید  نیز حذف  ایران  اساسی  از قانون  رهبري  شوراي. شود نمی  تعقیب  کنونی  نیايدر د  سیاسی  نظام  در هیچ  گروهی، تقریباً

  گروهی  رهبري  ولی  است  اما علیحده  ضروري  جامعه، امري  و نخبگان  با سایر فقهأ و نیز کارشناسان  مشورت  رهبر به  بودن  ملزم
و   الخطاب مهم، رهبري، خود باید فصل  در مسائل  که  بویژه  است  نیاورده  و دوام  دهنبو  جا موفق  در هیچ  ، تقریباً)رهبري  شوراي(

  قبول  یکدیگر و عدم  به  توکیل  و تردید و سپس  اختالف  براي  گیرد و جائی  کار را برعهده  باشد و مسئولیت  اختالفات  کنندة  حل
فقهأ مورد (  خبرگان  مجلس  بجاي  و مثالً  نیست  جدید و مستقلی  ، نظریۀ»دتقلی  مراجع  شوراي  والیت»  بنابراین. نیست  مسئول

  اساسی  در قانون  چنانچه(  دانست می  الزم  رهبري  را نیز براي  و قید مرجعیت  برده  نام  علمی  هاي ، از حوزه)مردم  اعتماد و انتخاب
شد   حذف  دلیل  اسالمی، بدان  جمهوري  اساسی  قانون  یز در بازنگرين» مرجعیت«قید ). بود  چنین  و بازنگري  از اصالحات  پیش

  نه -   اجتماعی  ، امري»مرجعیت«. است  اجتهاد و فقاهت، مالك  اصل  بلکه  است  شرعی، اعتبار نشده  در ادلۀ  قیدي  چنین  که
  ، باعث)اخیر در مورد مرجعیت  هاي در سده  رایج  و مالحظات  با مالزمات(  قید اصطالحی  این  و آوردن  است -  معرفتی  لزوماً

  .اند کرده  اجتناب... و  علمیه  رسالۀ  علمی، از ارائه  صالحیت  علیرغم  شد که می  و الیقی  صالح  از مجتهدین  محرومیت
    و آریستوکراسی  فقیه  والیت - 3

و اصولگرا و   عقیدتی  حکومتی  بلکه  نیست  یا صنفی  طبقاتی  ومتو حک  آریستوکراسی  شک، نوعی بی) یا جمعاً  فرداً(  فقیه  والیت
بر نظام،   حاکم  اصول  به  نسبت» التزام  درك«و   است  حاکم  بر آن» مردمی  گرایی نخبه»  دلیل، نوعی  همین  و به  است  مردمی

  که  است  حاکمیت  بودن  از مشروط  آید، ناشی یپدید م  منطقی  محدودیت  نوعی  خواهد بود و اگر طبیعتاً  حاکمیت  واقعی  شرط
و   خاصی  و شیوة  نیز، مالك  مراجع  در شوراي  عضویت  براي  باید گفت  در پایان. دارد  تفاوت... و  و صنفی  با انحصار طبقاتی  اصوالً

  از مجلس  بیش  چیزي  ریز شود، عمالً و  ضوابط، دقیق  و اگر این  است  نشده  مزبور ارائه  پیشنهاد دهندگان  از سوي  واضحی
یا   مستقل  ، نظریۀ»تقلید  مراجع  شوراي  والیت»  نظریۀ  که  باید گفت  مآالً. نخواهد بود  کنونی  اساسی  قانونی  و روال  خبرگان
بود   شده  پیشبینی  خاصی  رائطش  براي  قبلی  اساسی  در قانون  که  است  رهبري  شوراي  خام  صورت  همان  این  بلکه  نیست  جدیدي
 .   گردید  حذف  بهتر و ارجح، از قانون  و عقالئی  شرعی  راههاي  و کشف  عملی  مشکالت  و بلحاظ

  
  حکومت اسالمی

  مهدي هادوي تهرانی 
  پیشینۀ تاریخی والیت فقیه 

هاد در فقه رسیده، از دیدگاه برخی امـري  به مفهوم زمامداري جامعۀ اسالمی از سوي کسی که به مقام اجت» والیت فقیه«مسئله 
اینان اد عا می کنند، هـیچ یـک از، فقهـاي شـیعه و     . جدید در تاریخ اندیشۀ اسالمی است و قدمت آن کمتر از دو قرن می باشد

و  سنی این مطلب را مورد بررسی قرار نداده اند که فقیه عالوه بر حق فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه اسـت، حـق حاکمیـت   
رهبري بر کشور یا کشورهاي اسالمی یا تمام کشورهاي جهان را نیز دارا می باشد و فقط کمتر از دو قرن پیش، براي نخسـتین  

در ادامـۀ  . بار مرحوم مال احمد نراقی، معروف به فاضل کاشانی، معاصر فتحعلی شاه قاجار، به ابتکار ایـن مطلـب پرداختـه اسـت    
  ) 1!!(سوي مرحوم نراقی حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت دانسته شده استهمین اد عا، علت طرح مسئله از 

: به روایاتی مانند -به شیوة برخی دیگر از علماي پیشین  -البته اگر مرحوم نراقی می خواست پادشاه زمان را تایید کند، بهتر بود 
او را واجب شرعی و الهی معرفـی کنـد، نـه اینکـه     تمسک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص ) 2(»السلطان ظل اهللا«

  ) 3.(فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتی احتمال صدق این عنوان نمی رود
وي ابتدا چنین منصبی را براي فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه با تأیید سـلطنت شـاه، بـه آن    : اگر گفته شود
این دور ساختن راه چه فایده اي داشته و چرا مستقیم شاه را سـایۀ خـدا معرفـی نکـرده و     : داده است، خواهیم گفتجنبۀ شرعی 

  اطاعت از او را واجب نشمرده است؟ 
و اگر احتمال رود که او نیز طمعی به ریاست داشته و براي اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسـالم نسـبت داده، بایـد    

که زندگی و منش آن بزرگوار از این گونه تهمت ها و تحلیل هاي ساده لوحانه پاك است و چنین نسبت هایی بیشـتر   اذعان کرد
  . با وضعیت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن فقیه وارسته و معلم اخالق و شاعر عارف، رضوان اهللا علیه
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عه از سوي شارع مقدس بر عهدة فقیهان عادل گذاشته شده، امري مسلم و در فرهنگ شیعی این امر که در عصر غیبت اداره جام
بی تردید بوده است و از این رو، به جاي بحث در اصل این مطلب بیشتر به دستاوردهاي آن پرداخته و آنها را مورد تحقیـق قـرار   

  . داده اند
او در کتاب المقنعـۀ  . رن چهارم و پنجم هجري استاز فقهاي بزرگ تاریخ شیعه در ق) 'ه 413 - 338یا  333(مرحوم شیخ مفید 

در باب امر به معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر وقتی به باالترین مرحلـه، یعنـی کشـتن و    
  : صدمه زدن می رسد، می گوید

در مقام امر بـه معـروف یـا نهـی از      -شخص مکلف » امولیس له القتل و الجراح ا ال باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر األ ن«
حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آنکه سلطان و حاکم زمان، که براي تدبیر و ادارة امور مردم منصوب شـده  -منکر 

  . اجازه دهد
  : سپس در ادامۀ همین بخش می گوید

و من نصبوه لـذلک  (:) ن قبل اهللا تعالی و هم أ ئمه الهدي من آل محمد فأما اًقامۀ الحدود فهو الی سلطان االًسالم المنصوب م«
و اما مسئلۀ اجراي حـدود الهـی، مربـوط بـه سـلطان و      » من األ مرأ و الحکام و قد فوضوا النظرفیه اًلی فقهأ شیعتهم مع االًمکان

(:) و کسانی که ائمه (:) هدایت از آل محمد  اینها عبارتند از امامان. حاکم اسالمی است که از سوي خداوند متعال نصب می شود
آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، بـه فقهـاي شـیعه و پیـرو خـود      

  ) 4.(واگذار کرده اند
سلطان منصوب از سوي خدا را مطرح ابتدا » 1«در این عبارات که هراس از حکومت ستمگران در آن آشکارا پیداست، شیخ مفید 

اقامـه  «می کند و او را مرجع تصمیم گیري در قتل و جرح براي امر به معروف و نهی از منکر می شـمارد، و سـپس بـه مسـئله     
به عنوان مصداقی بارز از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می پردازد و با تکرار این مطلب که انجام ایـن مهـم بـر    » حدود
  : ة سلطان اسالم است که از سوي خداوند نصب می شود، به اشاره اي آنان را این گونه معرفی می کندعهد

  . که خداوند آنها را مستقیماً به عنوان مدیران جامعۀ اسالمی و مجریان حدود الهی نصب کرده است» :«امامان معصوم . 1
  . ارة جامعۀ اسالمی و زمامداري سیاسی نصب کرده و قرار داده اندآنها را براي اد» :«امیران و حاکمانی که امامان معصوم . 2
  . براي همین زمامداري و اقامۀ حدود الهی منصوب شده اند» :«فقیهان شیعه که از سوي امامان معصوم . 3

فرهنـگ   که امري واضح و مسـلم در  -» :«با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مساله حکومت و زمامداري امامان معصوم 
که به صورت مشخص و به عنوان یک فرد براي تصد ي امور سیاسی » :«به نو اب خاص امامان معصوم  -شیعی بوده و هست 
و نو اب عـام   -)عج(و یا نواب اربعه در عصر غیبت صغراي امام زمان » 7«مانند مالک اشتر در روزگار علی  -منصوب می شدند 

  . ي این امور منصوب شده اند، یعنی فقهاي شیعه، اشاره می کندآنان که به یک عنوان کلی براي تصد 
، »مع االًمکـان «از این رو با قید . البته وي توجه دارد که چه بسا براي فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفۀ الهی فراهم نشود

  : ر است، می پردازد و می گویدبه این مطلب اشاره می کند و سپس در ادامه به مواردي که احتمال این امکان در آن بیشت
اگر فقیهی بتواند حدود الهـی  » فمن تمکن من اًقامتها علی ولده و عبده ولم یخف من سلطان الجور ضرراً به علی ذلک، فلیقمه«

را در مورد فرزندان خود جاري کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلـب خـوف ضـرري نداشـته باشـد، بایـد آن را اجـرا        
  ) 5.(دنمای

این سخنان که اشک اندوه بر چهرة آدمی جاري می سازد، نشان از مظلومیت اندیشـۀ اسـتوار شـیعه در بسـیاري از ادوار تـاریخ      
  . حکایت می کند» :«در فکر و فرهنگ پیرامون مکتب اهل بیت » والیت فقیه«اسالم دارد و از وضوح مسئله 

  : الهی را مطرح می کند و می گویدشیخ مفید سپس صورت دیگري از امکان اجراي حدود 
و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک، علی ظاهر خالفته له أ و االًمارة من قبله علی قوم من رعیتـه، فیلزمـه اقامـه    «

بر کسـی   واجبی واضح -اجراي حدود  -و این امر » الحدود و تنفیذ األ حکام و األ مر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار
پس او بایـد  . است که قدرت حاکمه او را براي این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایاي خود را به او بسپارد -فقیهی  -

  ) 6.(به اقامۀ حدود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد
ظلم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهی را اجرا کنـد و ضـرري   یعنی اگر سالطین جور و حاکمان 

  : در همین عبارت، مرحوم شیخ مفید به چهار مسئله اشاره می کند. از آنها به او نرسد، باید چنین کاري را انجام دهد
  . المی استاقامۀ حدود الهی، یعنی اجراي جزاي اسالمی که از اختیارات حاکم اس.1
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اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرندة همۀ احکام الهی است و به اطالق خود شامل تمامی وظایف شرعی مـی شـود و براسـاس    . 2
  . آن فقیه باید تالش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسالم حکومت کند

حاکم اسالمی است و مرحوم مفیـد خـود پـیش از ایـن بـه آن      امر به معروف و نهی از منکر، که مراتب عالی آن از مختصات . 3
  . اشاره کرد

  . جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها می شود. 4
او می ! سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنی در این باره می پردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و تفسیر غیر معقولی را ببندد

  : گوید
أن یجمعوا باًخوانهم فی صلوة الجمعۀ و صلوات األ عیاد و االًستسقأ و الخسـوف و  » علیهم السالم«وللفقهأ من شیعۀ آل محمد «

الکسوف اًذا تمکنوا من ذلک و آمنوا فیه من مضرة أ هل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بأ لحـق و یصـلحوا بـین المختلفـین فـی      
قد فوضوا اًلیهم ذلـک عنـد   » علیهم السالم«علوا جمع ما جعل اًلی القضاة فی االًسالم ألن األ ئمه الدعاوي عند عدم البینات و یف

اسـت  (:) و بر فقیهان از پیـرو آل محمـد  » تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من األ خبار وصح به النقل عند أ هل المعرفۀ من االَّثار
انند، با برادران خـود در نمـاز جمعـه و نمازهـاي اعیـاد و استسـقا و خسـوف        که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد درام

وکسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود بحق داوري کنند و بین کسانی که با یکدیگر اختالف دارند و هیچ یک شـاهدي  
بـه  (:) زیـرا ائمـه   . داده شده، انجام دهنـد  بر اد عاي خود ندارد، صلح برقرار سازند و همۀ آنچه را که براي قاضیان در اسالم قرار

 -فقهـا   -استناد روایاتی که از آنها رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان اجراي آن به آنـان  
  ) 7.(تفویض کرده اند

  : در اینجا شیخ مفید به دو مسئله مهم اشاره می کند
  . جمعه، نماز عید فطر،نماز عید قربان، نماز استسقا، نماز وحشتاقامۀ نمازهایی مانند نماز . 1
  داوري و قضاوت . 2

منصوب می داند و دلیل خود را روایات معرفـی  » :«و هر دو را از شئون فقها می شمارد و آنان را در این زمینه از سوي اهل بیت 
اما در اینجـا بـه   . فقیه هستند، به تفصیل اشاره خواهیم کردما در بحث هاي آینده به این اخبار که همان روایات والیت . می کند

مسـئله  ) 9(و نماز جمعـه، بـه اشـاره،   ) 8(این نکته توجه کنیم که در روایات معتبر درمورد نمازهاي عید فطر و قربان، به صراحت،
این نمـاز را در عصـر   » :«معصوم از این رو، برخی از فقها با تفسیر امام عادل به امام . مطرح شده است» امام عادل«شرط وجود 

» امـام عـادل  «ولی شیخ مفید با معرفی این نمازها از وظایف فقهاي شـیعه، در واقـع آنـان را مصـداق     . غیبت واجب نشمرده اند
زیرا آن کـالم  . را نیز از وظایف فقیهان شمرد، سازگار است» جهاد با کافران«معرفی می کند و این مطلب با سخن قبلی وي که 

شامل جهاد ابتدایی می شود و در روایات آمده است که جهاد، مشروط به وجـود امـامی اسـت کـه      -ت کم به اطالق خود دس -
دانسته، و جهاد ابتدایی را به امر فقیـه غیـر جـایز    » :«برخی از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم ) 10.(اطاعت از او واجب باشد

در عصر غیبت براي زمامداري منصـوب شـده   » :«قیه شیعی که از سوي امامان معصوم ولی شیخ مفید معتقد است، ف. شمرده اند
  . می باشد و می تواند به جهاد ابتدایی با کفار امرنماید» امامی که اطاعت از او واجب است«است، از مصادیق 

امداري امور جامعـۀ اسـالمی در   تمام سخنان این فقیه بزرگ جهان اسالم از پذیرش اصل والیت فقیه و اینکه فقیهان متکفل زم
هستند، حکایت دارد و این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تـاریخ آن مـی گـذرد،    » :«عصر غیبت از سوي امامان معصوم 

  . همچنان می درخشد، هر چند که برخی از خفاشان درخشش آن را نمی بینند، یا نمی خواهند ببینند
یعنـی ائمـه اهـل     -و جانشینان آن حضرت » 9«از آن رسول خدا» انفال«بیان این نکته که پس از » انفال«شیخ مفید در بحث 

  : است می گوید -» :«البیت 
هیچ کس نمی تواند در آنچه از انفال برشمردیم، » لیس أل حد أن یعمل فی شیٍ مما عددناه من األ نفال اً ال باًذن االًمام العادل«

  ) 11.(ه اجازة امام عادلتصرف کند وکاري انجام دهد، مگر ب
» ره«از این عبارت، با توجه به صدر آن و آنچه در باب امر به معروف و نهی از منکر آمده، می توان نتیجه گرفت که شیخ مفیـد  

را در نظر داشته و مصداق آن را کسی مـی دانسـته کـه حکومـت او از سـوي      » امام عادل«نیز، مانند سایر عالمان شیعه، اندیشۀ 
در مقابـل  . متعال پذیرفته شده باشد؛ یعنی یا مستقیم منصوب از ناحیۀ خدا باشد، یا از سوي منصوبان او نصب شده باشـد  خداوند

و امثال آن برخورد می کنیم که مقصود » امام ظالم«، یا »سلطان جور«، یا »امام جور«این مفهوم، ما در فرهنگ شیعی با معناي 
متعال منتهی نمی شود و از سوي شرع امضا نشـده اسـت و در واقـع اطاعـت از او شـرعا      حاکمی است که حکومت او به خداوند 
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همان گونـه کـه   . بنابراین، منظور از سلطان عادل یا امثال این تعابیر، حاکمی نیست که در خارج به عدل رفتار کند. واجب نیست
ل می کند، بلکه مقصود از اولی حاکمی اسـت کـه   مقصود از سلطان جور و امثال آن، رهبري نیست که به ظلم در میان مردم عم

  . و مراد از دومی آن است که حکومتش مورد رضایت شارع نیست) 12(حکومت او را شرع پذیرفته
  ) 13.(براي روشنتر شدن تاریخچۀ بحث والیت فقیه به دیدگاه دیگر فقیهان بزرگ شیعه دراین باره نظر می افکنیم

  ) 'ه 676:م(محقق حلی . 1
أن یتولی صرف حصۀ االًمام، علیه السالم، اًلی األ صناف الموجودین من اًلیه الحکم بحق النیابۀ کما یتولی أ دأ ما یجـب  یجب «

را در راه مستحقان، کسی به عهده گیرد که نیابت امام را دارد؛ همان گونـه کـه   (:) باید سرپرستی مصرف سهم امام» علی الغائب
  . اردانجام واجبات غایب را بر عهده د

  : در توضیح این عبارت می نویسد) -ه 966:ش(زین الدین بن علی عاملی، معروف به شهید ثانی 
منظـور محقـق   : الفقیه العدل االًمامی الجامع لشرائط الفتوي، أل نه نائب االًمـام و منصـوبه  )من اًلیه الحکم بحق النیابۀ(المراد به «

زیرا چنین شخصی نایب و گمارده . ادل امامی است که همۀ شرایط فتوا را دارا باشدفقیه ع» من اًلیه الحکم بحق النیابۀ«: حلی از
  ) 14.(شده از سوي امام است

  ) 'ه 940: م(محقق کرکی . 2
در همـۀ  (:) ، تعبیر می شود از سوي امامان معصوم»مجتهد«فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط، که از آن به «

وي، در صورت لـزوم،  . پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او، واجب است. ت در آن دخالت دارد، نایب استاموري که نیاب
او، بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان و باالخره بر آنچه که .می تواند مال کسی را که اداي حق نمی کند، بفروشد

دلیل براین مطلب، روایت عمـربن حنظلـه و روایـات هـم معنـی و      . والیت دارد ثابت است،) 7(براي حاکم منصوب از سوي امام 
  ) 15(».مضمون آن می باشد

  : سپس محقق کرکی ادامه می دهد
سید مرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم و عالمه حلی را مطالعـه کنـد،   : اگر کسی از روي انصاف سیره بزرگان علماي شیعه، چون«

پیموده و این شیوه را برپا داشته اند و در نوشته هاي خود، آنچـه را بـه صـحت و درسـتی آن معتقـد       در می یابد اینان این راه را
  ) 16(».بودند، آورده اند

  ) 'ه 993: م(مولی احمد مقدس اردبیلی . 3
  : در استحباب پرداخت زکات به فقیه می نگارد

األ صل و األ ولی و أ نه خلیفۀ االمـام فکـان الواصـل اًلیـه،     دلیله مثل ما مرأ نه أ علم بمواقعه و حصول األ صناف عنده فیعرف «
، دانـاتر اسـت و گروههـاي    )زکـات (دلیل آن، به سان آنچه گذشت، این است که فقیه به محل مصرف » واصل اًلیه علیه السالم

خلیفـه و جانشـین امـام    فقیـه  . پس می داند چه کس در این امر اصل و داراي اولویت می باشد. گوناگون مردم، در نزد او جمعند
  ) 17.(تحویل داده شده است) 7(پس آنچه به او برسد به امام معصوم . است) 7(معصوم 

  : می داند» 7«نیز، رساندن مال را به دست فقیه مانند رساندن آن به دست امام) 'ه 1322:م(حاج آقا رضا همدانی 
زیرا پس از پذیرش این مطلب که فقیـه نایـب   » اًلی االًمام علیه السالم اًذ بعد فرض النیابۀ یکون االًیصال اًلیه بمنزلۀ االًیصال«

  ) 18.(خواهد بود) 7(است، رساندن مال به دست فقیه، همسان رساندن مال به دست امام) 7(امام
   2، )'ه 1226:م(جواد بن محمد حسینی عاملی . 41)'ه 1226:م(جواد بن محمد حسینی عاملی . 4

ند مفتاح الکرامۀ است و تسلط ویژه اي بر آراي فقهاي شیعه دارد، فقیه را نایب و منصـوب از سـوي   وي که صاحب کتاب ارزشم
  : می داند» 7«امام زمان 

: امـا عقـل  . منصوب و گمارده شده است و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار داللت می کننـد ) عج(فقیه، از طرف صاحب امر «
نداشته باشد، بر مردم امر مشکل می شود و در تنگنا قرار می گیرند و نظـام  ) 7(وي امام زمان اگر فقیه، چنین اجازه و نیابتی از س

می توانیم اد عا کنـیم کـه در ایـن امـر      -همانگونه که اعتراف شده  -پس از تحقق آن، ) 19:(اما اجماع. زندگی از هم می گسلد
ـ  . علماي شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است داللـت آنهـا بـر مطلـب کـافی و رساسـت از جملـه، روایـت         : ارامـا اخب

در رویـدادها، بـه راویـان    «: در پاسخ به پرسش هاي اسحاق بن یعقـوب مـی نویسـد   ) 7(امام : است در اکمال الدین) 20(صدوق
  ) 21(».حدیث ما، رجوع کنید، زیرا آنان حجت من برشما و من حجت خدایم

   2، )'ه1245: م(مال احمد نراقی  - 51)'ه1245: م(مال احمد نراقی .  5
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  : فقیه بر دو امر والیت دارد
والیت دارند، فقیـه نیـز والیـت دارد،     -که سالطین مردمان و دژهاي مستحکم و استوار اسالمند  -بر آنچه که پیامبر وامام . 1«

  . ازحوزة والیت فقیه خارج شوند... مگر مواردي که به اجماع و نص و
دین و دنیاي مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقال ، چه عادتاً، و چه از آن جهـت کـه معـاد و    هر عملی که به . 2

معاش فرد، یا گروهی بدان بستگی دارد و نظم دین و دنیاي مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن امري 
مقتضاي حدیث نفی ضرر و یا نفی عسر و حـرج، یـا فسـاد بـر مسـلمانی و یـا دلیـل         وارد شده، یا فقیهان اجماع کرده اند و یا به

یا برانجام و یا ترك آن از شارع اجازه اي رسیده و بر عهدة شخص معین یا گروه معین و یا غیر معین ) واجب شده است(دیگري 
نجـام آن صـادر شـده، ولـی مـأمور اجرایـی آن       نهاده نشده است و یا می دانیم که آن باید انجام گیرد، و از سوي شـارع اجـازة ا  

فقیه در تمامی آنچـه کـه پیـامبر و امـام     (اما دلیل امر اول . در تمام این موارد، فقیه باید کارها را به عهده بگیرد. مشخص نیست
ر تعبیـرات خـود   افزون بر ظاهر اجماع فقهأ به طوري کـه د ) والیت داشته اند، والیت دارد، مگر مواردي که دلیل استثنا می کند

والیـت در امـوري کـه شـارع     (اما دلیـل امـر دوم   . فقها از مسلمات فقه شمرده شده، روایاتی است که براین مسئله تصریح دارند
  ) 22(»...افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو مطلب است) مقدس، راضی به ترك آنها نیست

 - 1266: م(میرفتاح عبدالفتاح بن علی حسـینی مراغـی   . 61) 'ه1274 - 1266: م(میرفتاح عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی . 6
   2، )'ه 1274

  : بر والیت فقیه چنین دلیل اقامه می کند
یعنی محتوایی و فاقد الفـاظ   -) 24(از دالیل والیت فقیه است چه بسا کسی بپندارد که اجماع امري لبی) 23(اجماع محصل،. 1«

بله، چنین است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بـر حکـم   . موارد خالف بدان تمسک جست از این رو، نمی توان در. است -خاص 
یعنـی اقامـۀ اجمـاع شـود بـر اینکـه در        -اما اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد . واقعی باشد که خالف و تخصیص در آن راه ندارد

ماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شـک  این اج -مواردي که دلیلی بر والیت غیر حاکم نداریم،فقیه والیت دارد 
تفاوت بین اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم، واضح است و کسی که در گفتـه هـاي فقیهـان کنـد     . می توان بدان تمسک جست

قیـه والیـت   اجماع منقول، در سخن فقیهان، نقل چنین اجماعی مبنی براینکـه ف . 2. وکاو کند، این مطالب بر او آشکار خواهد شد
  ) 25(».دارد در همۀ مواردي که دلیل بر والیت غیر فقیه نداریم، گسترده و بسیار شایع است

  2،)'ه 1266:م(شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر . 71)'ه 1266:م(شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر . 7
  : درباره عمومیت والیت فقیه می نویسد

بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلمات یـا  . ، عمومیت والیت فقیه استفاده می شوداز عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه«
بر ما واجب کرده است؛ و » اولی االمر«نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان ) 26.(ضروریات و بدیهیات باشد

البته والیت او در هر چیزي است کـه شـریعت   . می باشد) عج)(27(دلیل آن اطالق ادلۀ حکومت فقیه، بویژه روایت صاحب االمر
در آن دخالتی در حکم یا موضوع دارد و اد عاي اختصاص آن به احکام شرعیه، به دلیل اجماع محصل مردود است، زیرا فقیهان، 

مؤ ید این مطلـب ایـن   . دوالیت فقیه را در موارد متعددي ذکر کرده اند و دلیلی جز اطالق ادلۀ حکومت، در این موارد وجود ندار
  ) 28(».است که نیاز جامعۀ اسالمی به فقیه براي رهبري جامعه، بیشتر از نیاز به فقیه در احکام شرعی می باشد

  : وي درباره حوزة والیت فقیه می نویسد
، بسان موارد خـاص  »دادم من او را بر شما حاکم قرار«: از ظاهر قول امام که به گونۀ عام دربارة فقیه جامع الشرایط می فرماید«

، فهمیده می شود که سخن امام، داللت بـر  »من او را حاکم قرار دادم«: که امام دربارة شخصی معین در هنگام نصب می فرماید
راویان حدیث، حجت من بر شما و مـن حجـت   «: می فرماید) 7(افزون براین، اینکه امام . والیت عام فقیه جامع الشرایط می کند

در هر حال، برپا داشـتن حـدود و   .... اجراو بر پا داشتن حدود: ه روشنی بر اختیارات گستردة فقیه داللت می کند ازجمله، ب»خدایم
در بسیاري از موارد، براي فقیه جـامع الشـرایط ثابـت مـی     ) 7(زیرا نیابت از امام معصوم . اجراي آن، در روزگار غیبت واجب است

و فقیـه  ) 7(از این جهت، تفـاوتی بـین امـام    . دارد) 7(ور اجتماعی، سیاسی دارد که امام معصوم فقیه، همان جایگاه را در ام. باشد
این امر در بین صاحب نظران و فقها، حل شده و کتابهایشان سرشار از رجوع به حاکمی است کـه نایـب امـام در روزگـار     . نیست

از ایـن رو،  . باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل مـی مانـد   نیابت عامه نداشته) 7(اگر فقیهان از امام معصوم . غیبت می باشد
را (:) کسی که سخنان وسوسه انگیز دربارة والیت عامۀ فقیه می گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن معصـومان  

ایـن  .تأمل نکرده اسـت » .ار دادیمقر... فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی، حجت و«: نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند
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سخنان و سخنانی از این دست، می فهماند که مقصود آن بزرگواران، برقراري نظم براي شیعیانشان، در بسیاري از اموري که بـه  
ائمـه   از این رو، سالربن عبدالعزیز در کتاب مراسم یقین پیدا کرده کـه . آنها مربوط بود، به وسیلۀ فقیه در دوران غیبت بوده است

  ) 29(».خالصه، مسئله والیت عامه فقیه به قدري روشن است که نیازي به دلیل ندارد... این امور را به فقها تفویض کرده اند(:) 
  : این فقیه بزرگ دربارة والیت فقیه بر امور قضایی می نویسد

ایـن، مقتضـاي قـول    . نیابت دارد» 7«ۀ معصومظاهر روایت، حاکی از آن است که فقیه به گونه اي عام، با تمام اختیارات از ناحی
یعنی او را در قضا و غیر آن از امور والیی، ولی و داراي حـق تصـرف   » .من او را حاکم قرار دادم«: است که می فرماید» 7«امام

راویـان  در حوادثی که رخ می دهد بـه  «: نیز هست که می فرماید» 7«بلکه همین مطلب مقتضاي فرمایش امام زمان. قرار دادم
از ایـن سـخن ایـن    » 7«مراد امـام ) 30(».مراجعه کنید، زیرا فقیهان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم) فقیهان(حدیث ما 

. است که فقیهان در جمیع آنچه من در آن حجت بر شما هستم حجت من بر شمایند، مگر آنچه را که دلیل خاصـی اسـتثنا کنـد   
برپایۀ ایـن ریاسـت و والیـت    . ه منصب قضاوت در احکام خاصی از سوي فقیه منافات ندارداین، با نصب و قرار دادن غیر فقیه ب

عامه، مجتهد می تواند مقلد خود را به امر قضاوت بگمارد، تا در میان مردمی که مقلد او هستند به فتـوایش کـه حـالل و حـرام     
این مطلـب،  ... حکم خداست» :«و حکم ائمه » :«حکم چنین فردي، حکم مجتهد، و حکم مجتهد حکم ائمه . آنهاست، حکم کند

براي آنان که روایات باب را که در کتاب وسائل و کتابهاي دیگر گرد آمده، به دقت بررسی کننـد، واضـح بلکـه از قطعیـات مـی      
  ) 31.(باشد
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لـذا مـی   . ی کند که والیت فقیه از فتاواي مشهور فقهاي شـیعه اسـت  اماتصریح م. وي گرچه محدودة والیت را مطلق نمی داند

  : نویسد
همـان  » کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد االً عتراف بأن المعروف بین األ صحاب کون الفقهأ نو اب االًمـام ...«

  ) 32.(است، فقیه نایب امام می باشد اعتراف کرده به اینکه در میان شیعه معروف» خمس«گونه که جمال المحققین در باب 
   2، )ق.'ه 1322: م(حاج آقارضا همدانی . 91)ق.'ه 1322: م(حاج آقا رضا همدانی . 9
این مطلب را تتبع در سخن فقیهـان  . در چنین اموري واضح است) 7(در هر حال، نیابت فقیه جامع الشرایط، از سوي امام عصر «

را در تمام ابواب فقه، از مسلمات مـی  ) 7(آنان برمی آید که آن بزرگواران نیابت فقیه از امام  از ظاهر سخنان. شیعه تأیید می کند
  ) 33.(دانند، تا آنجا که برخی از آنان، دلیل اصلی نیابت عام فقیه را اجماع قرار داده اند

  ) ق.'ه 1326:م(سید محمدبحرالعلوم . 10
  : فقیه بر عموم والیت داللت می کند یا خیر؟ او می گویدبحرالعلوم بحثی دارد در اینکه آیا ادلۀ والیت 

ریاسـت  : بحث مهم در این جا، نظر در ادلۀ والیت فقیه است که آیا بر عام بودن آن داللت دارد یا خیر؟ در پاسـخ مـی گـوییم   «
به مصالح آنـان ارتبـاط    به عهده دارد و همین موجب می شود که مردم در هر امري که) 7(جامعۀ اسالمی و تمامی مردم را امام 

همان گونه که هر ملتی در این گونـه مسـائل   . مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زیان و فساد) 7(دارد، به امام
به رؤ ساي خود رجوع می کنند و روشن است که این امر، سبب اتقان و استحکام نظام اسالمی خواهد بود که همواره تحقـق آن  

باید جانشینی براي خود تعیین کند و او جـز فقیـه جـامع    ) 7(داف اسالم بوده است، از این رو، براي حفظ نظام اسالمی، امام از اه
استفاده » مراجعه کنید) فقیهان(در رویدادها، به راویان حدیث ما «این را می توان از برخی روایات مانند . الشرایط نمی تواند باشد

این در حالی است که در این مـوارد، هـیچ   . ا در موارد زیادي اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کردعالوه بر این، فقه. کرد
اینان از عام بودن والیت فقیه، به دلیل عقل و نقل، چنین استفاده کرده اند و نقـل اجمـاع بـر ایـن مسـئله      . روایت خاصی نداریم
  ) 35(».واضح است و هیچ شک و شبهه اي در آن راه نداردمطلب به شکر خدا . است) 34(بیش از حد استفاضه

  ) ق. 'ه 1382: م(آیۀ اهللا بروجردي . 11
والیت فقیه را در امور مورد ابتالي مردم، امري روشن و بدیهی می داند و ابراز می دارد که در این باره نیازي به مقبولـۀ عمـربن   

  : حنظله نداریم
منصوباً لمثل تلک األ مور المهمۀ التی یبتلی بها العامۀ مما ال اًشکال فیه اًجماال بعـد مـا بینـاه و    و بالجملۀ کون الفقیه العادل ... «

خالصه اینکه، در این مطلـب کـه فقیـه عـادل     ...» .المحتاج فی اًثباته اًلی مقبولۀ ابن حنظله غایۀ األ مرکونها أ یضاً من الشواهد
ا آن دست به گریبانند، منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتیم هیچ اشکالی براي انجام چنین کارهاي مهمی که عموم مردم ب
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در آن دیده نمی شود و براي اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نیازي نیست، هر چند که می توان آن را یکـی از شـواهد بـه شـمار     
  ) 36.(آورد
  آیۀ اهللا شیخ مرتضی حائري . 12

  : یه می داند و می نویسدوي توقیع شریف را از ادله والیت فق
. کفایت مـی کنـد  ) جهت اقامۀ نماز جمعه(، که از ادلۀ والیت فقیه است ، در ثبوت اذن براي فقیه )عج(توقیع شریف امام زمان «

در استدالل به این روایت، اشکال شده که سؤ ال اجمـال دارد و ایـن   . سند توقیع شریف را ما در کتاب ابتغأالفضیلۀ توضیح دادیم
. زیرا ذیل روایت اطالق دارد و در مقام تعلیل و بیان قاعدة کلی می باشد و اجمال مشکلی ایجـاد نمـی کنـد   . کال مردود استاش

زیرا ذیل روایـت عـام اسـت و علـت     . بنابراین، اگر مورد سؤ ال برخی از حوادث جدید باشد، زیانی به عام بودن روایت نمی رساند
و معناي حجت بودن او از » فقیه از سوي امام حجت است«: دالل به این روایت چنین استحکم را تعمیم می دهد و تقریب است

  ) 37(».طرف امام، در عرف ،این است که در همۀ مواردي که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد
   2، )ش 'ه 1368:م(» ره«امام خمینی . 131)ق 'ه 1368:م(» 1«امام خمینی . 13

به این معنا که تمام اختیارات و مسئولیتهایی که امام معصوم . مام خمینی براین باور است که فقیه داراي والیت مطلقه می باشدا
بر عهده دارد، در زمان غیبت از آنِ فقیه جامع الشرایط است، مگر آنکه دلیل خاصی اقامـه شـود کـه فـالن اختیـار و مسـئولیت       

  : فرماید لذا می. مخصوص امام معصوم است
در آن داراي والیـت هسـتند، والیـت    (:) ، در همۀ مواردي که ائمه (:)از آنچه بیان شد، نتیجه می گیریم که فقها از طرف ائمه «

دست یافت؛ به ) 7(دارند و براي خارج کردن یک مورد از تحت این قاعدة عمومی می باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم
زیرا براي فقیـه عـادل ایـن    ... و» امام چنین فرمان می دهد«، یا »فالن امر در اختیار امام است«: آمده خالف آنجا که در روایت

در حکومـت و سـلطنت،   ) 7(و امام ) 9(همۀ اختیارات پیامبر : قبال اشاره کردیم...گونه امور به دالیلی که گذشت، ثابت خواهد بود
  ) 38(».براي فقیه ثابت است
  : ذکر دو نکته ضروري استدر پایان این بخش ت

برخی از فقهاي یاد شده تصریح کرده اند که مسئلۀ والیت فقیه، امري اجماعی و مورد اتفاق فقیهان شیعه است و این، : نکتۀ اول
اختصاص نداده اند، اما آن را امـري  » والیت فقیه«نشان می دهد که گرچه بعضی از آنان در کتاب هاي خود فصل خاصی را به 

  . بدیهی پنداشته اند، به گونه اي که به طرح و اثبات نیازي نمی دیده اند مسلم و
افزون بر این، آنان در جاي جاي ابواب فقهی به بیان وظایف و شئون والیت فقیه پرداخته اند، به گونه اي کـه اگـر ایـن احکـام     

در این باره مرحوم صـاحب  . فقهی کمتر نباشدپراکنده یکجا گردآوري شود، شاید از نظر حجم نسبت به بسیاري از ابواب مستقل 
  : جواهر می نویسد

نگاشته هاي فقها مملو از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در موارد زیادي به ذکر والیت فقیه پرداختـه  «
  ) 39(».اند

ن خود را نسبت به رفع نیازهـاي شـرعی تـودة    از آنجا که پاسخگویی به نیازهاي شرعی مردم از وظایف فقها بوده، آنا: نکتۀ دوم
به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبی می پرداخته اند که مورد نیـاز و ابـتالي مـردم بـوده اسـت و      . مردم مسئول می دانسته اند

ي بـه  چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسائلی از این دست، کمتر مورد ابتالي جوامع شیعی بوده، فقیهـان نیـز عالقـه ا   
طرح مباحث حکومتی و وظایف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه اي که نیاز مؤ منان برآورده شود، بدانها توجه 

  ) 40.(کرده اند
تنهـا فقیهـانی همچـون سیدمرتضـی و      -یعنی از آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش حکومت صفویه  -در طول این دورة تاریخی 

نند خواجه نصیرطوسی را باید استثنا کرد؛ چه اینکه، سیدمرتضی با حاکمان آل بویه رابطـۀ عمیقـی داشـت و خواجـه     حکیمانی ما
از این رو، آنان با مسائل حکومتی مواجه شدند و تا حد ي هم در آن . نصیرطوسی نیز چندي وزارت هالکوخان را به عهده گرفت

  . نقش داشتند
این دو بزرگوار به والیت فقیه معتقد بودند و براي به دست آوردن این حق، راهی جـز پیونـد    از دیدگاه مرحوم کاشف الغطأ چون

  ) 41.(با حکومت وقت نمی دیدند، تصمیم گرفتند دست کم مقداري از این حق را بدین وسیله فرا چنگ آورند
  ) 42.(ر زمرة طرفداران والیت فقیه می شماردمحقق کرکی نیز این تحلیل را مطابق با واقع می داند و این دو دانشمند فرزانه را د
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گرچـه ایـن   . استقرار حکومت صفوي در ایران، شرایط را دگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعی در کشور، شکل گرفـت 
حکومت نیز سلطنتی بود و بیشتر فقهاي شیعه آن را غاصب می دانستند، اما اوضاع و احوال بـه گونـه اي رقـم خـورده بـود کـه       

روهی از فقها براي حفظ وتقویت اسالم و منافع و مصالح کشور از هجـوم بیگانگـان و ملحـدان، تنهـا راه چـاره و نجـات را در       گ
  . حمایت از شاهان صفوي دیدند و همین نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهی از روحانیان را با دستگاه سلطنت درپی داشت

باعث شد بحثهاي فراوانی در ابعاد مختلف والیت فقیه توسط امـام راحـل مطـرح    به هر حال، تشکیل نخستین حکومت اسالمی 
لذا فصل الخطاب این مطلـب را بـه سـخنی از آن    . گردد؛ امامی که براستی پرچمدار قبیلۀ موحدان بود و قائد قبیلۀ عدالت طلبان

  : احیاگر راستین اسالم در عصر ظلمت و جاهلیت نوین اختصاص می دهیم که فرمود
حکم میرزاي شیرازي . بلکه این مساله از اول مورد بحث بوده است. موضوع والیت فقیه، چیز تازه اي نیست که ما آورده باشیم«

حکم قضاوتی نبـود کـه بـین چنـد نفـر سـر       ... در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، براي فقیه دیگر هم واجب االًتباع بود
و همۀ علما تبعیت  -البته اسم آن دفاع بود  -ا محمدتقی شیرازي که حکم جهاد دادند مرحوم میرز. موضوعی اختالف شده باشد

... به طوري که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطأ بسیاري از این مطالب را فرموده اند. کردند، براي این است که حکم حکومتی بود
ایـن مطلـب از مقبولـۀ    : آقاي نائینی نیز می فرمایـد . دانند از متأخرین، مرحوم نراقی همۀ شئون رسول اهللا را براي فقها ثابت می

در هر حال، این مسئله، تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیـم و شـعب   . عمربن حنظله استفاده می شود
ه بسـیاري از فقیهـان   واال مطلـب همـان اسـت کـ    ... حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن تر گردد

ما اصل موضوع را طرح کردیم و الزم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند و فکر نمایند و راه به دست . فهمیده اند
  ) 43(»...آوردن آن را پیدا کنند

  مردم و والیت فقیه 
سالمی، ارائه دهند و این تصور را ایجاد کنند هر چند برخی کوشیده اند نظریات گوناگونی از علماي اسالم پیرامون مسئله حاکم ا

نظریـۀ  «و » نظریۀ انتصاب«: یکی از چند نظریۀ موجود در این باب است که خود به دو شاخۀ کوچکتر» نظریۀ والیت فقیه«که 
نظریـۀ   ، تقسیم می شود، ولی آنچه از سخنان فقیهان برجستۀ گذشته تا حال نقل شد، به خوبی نشان می دهد که تنهـا »انتخاب

بوده و هست و اگر نظریات دیگري در این زمینه ابراز » نظریۀ انتصاب فقیه، به عنوان ولی و زمامدار«پذیرفته شده در میان آنها، 
شده، مربوط به چند دهۀ گذشته تاریخ اندیشۀ شیعی و بیشتر از سوي کسانی بوده است که از نام آوران صحنۀ فقاهت محسـوب  

  ) 44.(نمی شده اند
ه اي که گذشت، همگی حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولی دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد، در این مطلب تردیـدي  ادل

محال دانسـته و روایـات را    -که هر کس به مقام فقاهت نائل شد، والیت داشته باشد  -البته برخی تحقق چنین چیزي را . ندارد
یعنی در واقع پذیرفته اند که ظهور اصلی و اولـی روایـات،   . نموده اند» والیت شأنی«مل بر دارد، ح» والیت بالفعل«که ظهور در 

را ثابت می کند، ولی چون چنین چیزي در نظر عقل محال است، می بایست این اخبار را بر خالف ظاهرشـان  » نظریۀ انتصاب«
فقها صالحیت زمامداري جامعه اسـالمی را دارنـد و    شارع در این روایات بیان کرده که: حمل بر صالحیت و شأنیت نمود و گفت

  ) 45.(هر فقیهی که مردم او را برگزینند، والیت بالفعل خواهد داشت
) 46(اگر در یک زمان، تعدادي فقیه واجـد شـرایط  : اما در پاسخ به اینکه چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته اند

  : ۀ انتصاب وجود داردیافت شود، پنج احتمال براي نظری
  . به عنوان زمامدار نصب شده باشد وبتواند مستقالً دراین زمینه عمل کند» :«هریک از آنها به تنهایی ازسوي امامان معصوم . 1
  . همگی براي زمامداري برگزیده شده باشند، اما تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال والیت کند. 2
  . مداري گمارده شده باشدتنها یکی از آنها براي زما. 3
  . همگی به عنوان ولی گمارده شده باشند، اما اعمال والیت هریک مشروط به موافقت دیگران باشد. 4
. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اي که همگی با هم به منزلۀ رهبـر و زمامـدار واحـد تلقـی شـوند     . 5

  . شین یکسان و در عمل به یک چیز بازگشت خواهد کردنتیجۀ این احتمال با احتمال پی
  . تمام این احتماالت باطل است

احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظري مخالف دیگـران داشـته   
امور و هماهنگ ساختن اجـزاي مختلـف    باشد و در این صورت نظم جامعه برهم می خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام

  . جامعه است، حاصل نمی شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست
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از سوي دیگر، والیت سایر فقهـا، غیـر از او،   . در احتمال دوم، راهی براي تعیین کسی که می تواند اعمال والیت کند،وجود ندارد
  . به همین بیان بطالن احتمال سوم نیز آشکار می گردد. ح و نابجا خواهد بودلغو و بی فایده و جعل آن از سوي حکیم، قبی

افـزون بـر ایـن، کسـی چنـین      . دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقال و مؤ منین باطل می باشـند 
  ) 47.(احتماالتی را نپذیرفته است

  : برخی از آنها عبارتند از .به این اشکال پاسخ هاي گوناگونی داده شده است
. خواهـد بـود  ) 48(»واجب کفایی«از این رو، بر عهده گرفتن این منصب بر همۀ آنها . همۀ فقها براي زمامداري تعیین شده اند. 1

  ) 49.(به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف از دیگران ساقط می شود
جماعت نیست، تا هر عادلی بتواند عهده دار سـمت امامـت آن باشـد، بلکـه والیـت در مرتبـۀ        مسئله والیت مانند مسئله نماز. 2

  ) 50.(نخست وظیفۀ کسی است که اعلم، اتقی، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد
زیـرا  . حـل کنـد   البته پاسخ نخست، افزون بر اینکه در احکام تکلیفی راه دارد، نه احکام وضعی مانند والیت، نمی تواند اشکال را

از این رو، همان احتماالت پنج گانه نسبت به آن تکرار مـی شـود و   . واجب کفایی قبل از مبادرت بر همۀ افراد مزبور واجب است
  ! اشکال باز می گردد

هـر  پاسخ دوم، افزون بر نبود دلیل بر آن، بر فرض تساوي دو نفر از جهات مزبور، با مشکل مواجه می شود و چنـین تسـاوي اي   
از سـوي دیگـر، ایـن پاسـخ نـوعی پـذیرش       ) 51.(چند در عالم واقع نادر باشد، ولی از دید اشخاص، امکان وقوع آن فراوان است
  . اشکال و قبول اختصاص نصب به فقیه اعلم، اتقی و اشجع است، نه سایر فقهأ

که  -لۀ والیت فقیه نیز همین را اقتضا می کند و اطالق اد -با این همه، اشکال مزبور قابل حل است،؛زیرا همه فقها قبول دارند 
همچنین اگر فقیه تصد ي . اگر ولی حکمی کرد، بر همگان، حتی سایر فقهایی که واجد والیت هستند، اطاعت از آن واجب است

  . بخشی از امور والیی را بر عهده گرفت، دخالت سایرین، حتی فقهاي واجد والیت، در آن حوزه جایز نیست
یعنی این مطلب که تمامی فقهاي واجـد شـرایط داراي مقـام     -صف، ما با پذیرش احتمال نخست از احتماالت پنج گانه با این و

لزوم اطاعت از حکم ولی بر همگان حتـی سـایر   . 1: مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجه به همین دو نکته -والیت می باشند 
  . وزة تصد ي یک فقیه، منتفی می دانیمعدم جواز دخالت سایرین حتی فقها در ح. 2فقها، 

و موافق ظـاهر  » ره«که نظریۀ بیشتر فقهاي بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینی -بنابراین، نظریۀ انتصاب فقیه به والیت 
  . با اشکالی در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست -ادلۀ والیت فقیه است 

وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکانی خاص نداشته باشـد، راهـی جـز پـذیرش      با این همه، اگر بخواهیم قانونی براي جامعه
  ) 52.(انتخاب مردم، نخواهیم داشت

هر چند نصب تمامی فقهأ واجد شرایط به عنوان ولی، مشکلی در عالم واقع یا مفاد ادلـه نـدارد و در حـوزة    :توضیح مطلب آن که
ولـی  ) 53(واجد شرایط می داند، مراجعه کند و در امور والیی از او مدد جوید،وظایف فردي، هر کس می تواند به فقیهی که او را 

حتی بـر   -هنگامی که به این امر به عنوان یک وظیفۀ اجتماعی و در قالب ادارة جامعه نظر کنیم و بخواهیم براي چنین صورتی 
البتـه در  . گزیـدن شـیوة انتخـاب نـداریم    قانون وضع نماییم، چاره اي جز بر -که نظریه صحیحی است » نظریۀ انتصاب«اساس 

کـه در  » تعیین ولی از میان فقهاي واجـد شـرایط  «صورت می گیرد، نه به روح » تعیین فقیه واجد شرایط«اینجا انتخاب به روح 
ولی  یعنی مردم فقیهی را که حائز شرایط والیت است، برمی گزینند؛ نه اینکه از میان حائزین شرایط،. نظریۀ انتخاب مطرح است

یعنی انتخاب خبرگان از سوي مردم و انتخاب فقیه واجـد شـرایط از سـوي     -از این رو شیوة انتخاب غیر مستقیم . را تعیین کنند
تـرجیح دارد و همـین مطلـب در قـانون      -یعنی انتخاب فقیه واجد شرایط از سوي مـردم   -بر شیوة انتخاب مستقیم  -خبرگان 

که از مشـروح مـذاکرات خبرگـان     -رار گرفته و از این رو، در عین پذیرش نظریۀ انتصاب اساسی جمهوري اسالمی مورد توجه ق
  . شیوة انتخاب غیر مستقیم براي تعیین رهبر مورد قبول واقع شده است -)54(قانون اساسی و مواد موجود در آن آشکار است

رند و هر چند مشـروعیت حکومـت فقیـه از سـوي     با این وصف، مردم، حتی بنابر نظریۀ انتصاب، نقش محوري در تعیین رهبر دا
است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولی نقـش مـردم تنهـا در کارآمـدي نظـام و اجـراي       » :«شارع مقدس و امامان معصوم 

 به شیوة مستقیم یا غیر مستقیم مصداق» فقیه واجد شرایط«بلکه آنها هستند که با گزینش ) 55(منویات رهبر خالصه نمی شود،
  . ولی امر و زمامدار جامعه را تعیین می کنند

  والیت فقیه یا وکالت فقیه 
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از آنچه گذشت، آشکار شد که فقیه به استناد ادلۀ والیت فقیه، داراي مقام والیت و زمامدار امور جامعۀ اسالمی می باشد و شـارع  
ین مردم هستند که فقیه واجد شـرایط را انتخـاب   مقدس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعی ا

  . می کنند
. شارع به مردم حق داده است تا از میان فقهاي واجـد شـرایط یکـی را بـه رهبـري برگزیننـد      : پیروان نظریه انتخاب نیز معتقدند

  . ر جامعه نمی دانندبنابراین، آنان نیز فقیه منتخب را ولی امر و زمامدار می شمارند و او را وکیل مردم در ادارة امو
چون سیاست یـا آیـین کشـورداري    : در مقابل این نظریات، که آراي اکثر قریب به اتفاق علماي شیعه است، برخی اد عا کرده اند

امري جزئی، متغیر و تجربی است، در ردة احکام تغییرناپذیر الهی به شمار نمی آید و به طور کلی از مدار تکـالیف و احکـام کلیـۀ    
وترسـیم  ) 57(براساس همین باور، حتی مقام زمامداري معصومان از سوي دیـن مـورد انکـار قـرار گرفتـه     ) 56.(ارج استالهیه خ

ما با قطع نظـر از مسـاله   . دیگري از مسئله زمامداري ارائه شده که به گمانِ ارائه کننده، طرحی نو در تاریخ اندیشۀ سیاسی است
که هر دو بـا روح دینـداري در تضـاد و    » :«قام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم جدا انگاري دین و سیاست و ادعاي انکار م

  . دومی با اصول مسلم شیعه منافی است، تنها به بررسی نظریه سیاسی ایشان می پردازیم
  : اد عاهاي ایشان عبارتند از

صی انحصاري طبیعی و بـی نیـاز از   مالکیت انسان نسبت به فضاي خصوصی که براي زندگی برمی گزیند، یک مالکیت خصو. 1
  . اعتبار و قرارداد است

  . انسان نسبت به فضاي بزرگتر، یعنی محیط زیست مشترك، مالکیت خصوصی مشاع طبیعی و بی نیاز از اعتبار و قرارداد دارد. 2
  . عه می باشدحاکمیت در یک سرزمین به معناي وکالت شخص یا گروهی از سوي مالکان مشاع براي بهزیستی آن مجمو. 3
  . اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت می رسد. 4

که از یک بحث حقوقی در حوزة حقوق خصوصی، اتخاذ شده، و پس از لعاب فلسفی به شکل نظریه اي جدیـد   -اد عاي نخست 
ري ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن کاري انجام می دهد و آن را به صـورت  تنها در باب زمینی که مالک دیگ -در آمده 

  ) 58.(زمینی قابل استفاده در می آورد، صادق است
اد عاي دوم، نه دلیلی براي اثبات دارد ونه در مجموع، معناي محصلی از آن می توان استفاده کرد؛ زیرا فضاي بزرگتر یـا محـیط   

ست؟ آیا تنها شامل محلۀ او می شود؟ یا روستا و شهر او و یا حتی کشور و بلکه تمام جهان را در زیست مشترك یک فرد تا کجا
  ! برمی گیرد؟

براساس دکترین مالکیت شخص مشاع، کشور آن فضاي بـاز و آزادي اسـت   «: مد عی، شاید در پاسخ به همین پرسش، می گوید
د از روي ضرورت برگزیـده و آن را قلمـرو تـداوم زنـدگی خـود و      که انسانهاي معدودي به صورت مشاع براي زیست طبیعی خو

  ) 59(».خانوادة خود قرار داده اند
ولی این سخن نیز چیزي از ابهام آن اد عا نمی کاهد و معلوم نمی کند چرا مردم روستاهاي مجاور مـرز عـراق، در ایـران مالـک     

  ! اع زمینهاي بسیار دورتر از آن، در ایران می باشند؟مشاع قسمتی از سرزمین عراق یا تمام آن نیستند، ولی مالک مش
به هر حال، اگر شخصی با وارد شدن در زمینی که کسی مالک آن نیست و با انجام کار روي آن حقی نسبت بـه آن زمـین پیـدا    

ند؟ چه رسـد بـه   می کند، به چه دلیل نسبت به زمین هاي مجاور آن که در تملک دیگران است، یا مالکی ندارد، حقی پیدا می ک
  ؟ !زمینهایی که در فاصله اي بسیار دور از این زمین قرار دارند

اگر ادعاي سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم، از آنجا که وکالت عقـدي جـایز و قابـل ابطـال از     
کنند و صاحب این نظریه به این نتیجه ملتـزم و   سوي موکل در هر زمانی است، این مالکان در هر زمان می توانند حاکم را عزل

زیرا در اینجا حاکم وکیـل مـردم   . در حالی که چنین حکومتی، از نگاه فلسفۀ سیاسی، هیچ مبناي قدرتی ندارد) 60.(معترف است
ایـن امـر در    است و هر گاه وکیل از موکل چیزي بخواهد و او را ملزم به کاري کند، موکل مسئول نیست اطاعت نماید، حتی اگر

به عنوان مثال، اگر کسی دیگري را براي فروش خانۀ خود به مبلغ معینی وکیل کند، وکیل نمـی  . حوزة خاص وکالت وکیل باشد
تواند موکل را به انجام این قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار نماید، هر چند می توانـد مـادامی کـه وکـالتش بـاقی اسـت، خـود        

  . م دهدشخصاً آن عقد را انجا
  . پس این دکترین، به دلیل عدم ارائه تصویري معقول از قدرت، نمی تواند یک نظریۀ مقبول سیاسی تلقی شود

اد عاي چهارم با اصل نظریۀ مالکیت خصوصی مشاع در تنافی است؛ زیرا هنگامی که افراد، مالک مشاع یک چیز هستند، تصرف 
لیلی بر نفوذ تصرفات کسی که اکثریت آنها تصرف او را اجازه داده و اقلیتی آن در آن چیز منوط به رضایت همۀ آنهاست و هیچ د
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از این رو، اگر همۀ وارثان در مثال مزبور، به وکالت شخص خـاص راضـی نباشـند، او نمـی توانـد بـا       . را نپذیرفته اند، وجود ندارد
میت اکثریت بر اقلیت را توجیه کند و این اد عا که پس این نظریه نمی تواند، حاک. رضایت اکثریت آنها در مال مشاع تصرف کند

  . چاره اي جز این نیست، در واقع ابطال نظریۀ مالکیت مشاع است، نه تأیید آن
از سوي دیگر، حتی در فرض وکالت یک نفر از سوي تمام مالکان مشاع یک سرزمین، چون وکالت عقد جایز است، هـر یـک از   

آیا چنین نظریه اي را مـی تـوان در سـاحت اندیشـۀ سیاسـی      . ل و در نتیجه حاکم را عزل نمایدآنها می تواند این وکالت را ابطا
  ؟ !مطرح کرد

، فی حد نفسه، نظریه اي بی پایه و فاقد هرگونه دلیل حقوقی و فلسفی و سیاسی است و جـز بافتـه   »وکالت«به هر حال، نظریۀ 
در » والیـت فقیـه  «والیت فقیه و ضعف و وهن نظریۀ وکالت به دفاع از  با توجه به وضوح و اتقان نظریۀ. اي ناموزون نمی نماید

  ) 61.(نیازي وجود ندارد، هر چند برخی به این عمل اقدام کرده اند» وکالت«برابر 
  قانون اساسی و والیت مطلقه فقیه 

وري حکومتی با زعامت یک فقیـه  حال اگر در کش. مفاد ادلۀ والیت فقیه، والیت مطلقه را براي فقیه جامع شرایط اثبات می کند
تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسی با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده هـاي مشخصـی   
براي دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه هاي دیگر حکومتی بر عهدة کارگزاران دیگـر گذاشـته و در عـین حـال زعامـت      

  : ته شد، این پرسش ها مطرح می شودعظماي فقیه پذیرف
  آیا فقیه مزبور می تواند در محدوده اي گسترده تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟ .1
  آیا می تواند خود این قانون را تغییر دهد؟ . 2
  ) 62(ه صحیح است، چیست؟ارزش چنین قانونی در نظام والیت فقیه، بویژه از دیدگاه نظریۀ انتصاب که نظری. 3

فقیه هنگامی که با توجه به ضوابط معین شرعی حکمی را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگـان، از  : پیش از این اشاره کردیم
قانون اساسی در واقع مجموعه اي از احکام الهی و والیی محسوب می شـود کـه   . جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است

عینی در یک موقعیت خاص، وضع می گردد و مادامی کـه آن مصـالح وجـود دارد، هـیچ کـس نمـی توانـد بـا آن         براي شرایط م
  . مخالفت نماید، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر

ایسـت در محـدودة آن   به اعتبار خود باقی است، فقیـه مـی ب   -به دلیل بقاي مصالح اقتضاکنندة آن  -بنابراین، مادامی که قانون 
البته اگر مصالح مقتضی آن حکم، به تشخیص فقیه و یا مشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجود قانون دیگـري،  . عمل کند

ضرورت پیدا کرد، فقیه می تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسی جدید، به جاي قانون اساسی پیشین، یا بازنگري در قـانون  
  . ا صادر کند و پس از این امر، باز اطاعت از قانون جدید بر همگان، از جمله شخص فقیه، الزم خواهد بوداساسی سابق ر

  : اما پرسش سوم، هنگامی قابل پاسخ است که به یک نکته توجه کنیم. با این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکار گردید
شرایط تشکیل شـود، همـواره گروهـی کـه والیـت فقیـه را،       در یک کشور، هنگامی که حکومت اسالمی، به رهبري فقیه جامع 

ایـن اقلیـت از دیـدگاه    . اجتهاداً یا تقلیداً، نپذیرفته اند و یا در محدودة والیت او با دیگران اختالف نظـر دارنـد، پیـدا مـی شـوند     
را امـري التـزام   » میثاق ملی«د یک نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخی از آنها، نمی بینند؛ ولی وجو

قانون اساسـی  . آور براي تمام افراد کشور می شمارند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن می دانند
 که به آراي عمومی مردم گذاشته می شود، می تواند مصداقی از این میثاق ملـی باشـد و در واقـع چنـین چیـزي خـود یکـی از       

  . با این وصف، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار می گردد. مصالحی است که وجود قانون اساسی را در یک کشور اقتضا می کند
  والیت و مرجعیت 

  : از سه شأن عمده برخوردار بودند» 9«پیش از این گذشت که رسول گرامی اسالم 
  . تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم. 1
  . اوت در موارد اختالف و رفع خصومتقض. 2
 -همچنین بیان شد که تمام این شئون براي فقها در روزگار غیبت به دلیل روایـات  ) 63.(زمامداري جامعۀ اسالمی و تدبیر آن. 3

  ثابت می باشد و آنها از سه شأن  -که برخی از آنها ذکر گردید 
  . آنها از این جهتافتا و بیان احکام کلی الهی براي مردم و هدایت . 1
  قضاوت و داوري و رفع خصومتها . 2
  ) 64.(والیت و زمامداري، برخوردارند. 3
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بوده است و مراجع عظام، هم در احکام کلـی الهـی مـردم را    » والیت«و » افتا«در فرهنگ شیعی، آمیزه اي از شأن » مرجعیت«
  . عهده داشتندارشاد می کردند و هم در مسائل جزئی اجتماعی زعامت آنها را بر 

  : را تفکیک و فقط بر اولی عنوان مرجعیت را اطالق کنیم، با چند پرسش مواجه می شویم» والیت«و » افتا«اما اگر دو شأن 
آیا تفکیک مرجعیت از رهبري جایز است؟ یعنی آیا ممکن است کسی در احکام کلی الهی محل رجوع مردم باشـد و دیگـري   . 1

  دست داشته باشد؟ رهبري جامعۀ اسالمی را در 
بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدد رهبري و تعدد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت الزم است؟ یا بین آنهـا از ایـن جهـت،    . 2

  تفاوت وجود دارد؟ 
  بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبري، آیا می توان در تمام احکام اجتماعی و فردي از غیر رهبر تقلید کرد؟ . 3

که از ناحیـۀ رهبـر   » حکم«که کار فتوا دهنده است و » فتوا«به این پرسش ها، مقدمۀ کوتاهی در توضیح مفهوم پیش از پاسخ 
  . صادر می شود، الزم است

هنگامی که مجتهد براي یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کنـد و بـا بهـره گیـري از شـیوه هـاي       
» فتـوا «دارد، حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد، از آن بـه   مخصوصی که براي استنباط وجود

استنباط حکم جهان شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیري از شیوه هاي » فتوا«بنابراین، . یاد می کنند
  . می باشد) 65(شناخته شدة استنباط
احکام کلی الهی و نظام هاي اسالمی و با التفات و دقت در شرایط موجود، وظیفه اي را نسبت به مسئله اي ولی رهبر با توجه به 

در عین نظـر  » حکم«پس . می نامند» حکم«این عمل را . خاص براي همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند
مول اسالم، به موقعیت و شرایط خاص نیز توجـه دارد و مـادامی   به احکام کلی الهی و ارزش ها و آرمان هاي ماندنی و جهان ش

  . که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوي رهبر یا جانشینان او اعتبار می گردد
البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلی الهی و فتواي فقیه جامع شرایط، مانند پیروي از احکام رهبر و ولـی امـر، الزم و مشـروع    

رهبـر  » حکم«ین تفاوت که فتواي فقیه براي خود او و مقلدانش الزم االتباع می باشد، در حالی که همگان باید از با ا) 66.(است
  . اطاعت کنند

  تفکیک مرجعیت از رهبري 
در حـالی کـه نکتـۀ رهبـري او،     . نکتۀ مرجعیت فقیه، تخصص او در فقه و توانایی او بر استنباط احکام الهی از منابع شرعی است

  . ن بر این امر، توانایی او در ادارة جامعه براساس معیارها و ارزشهاي اسالمی می باشدافزو
ولـی بـه جهـت    ) 67(تـرجیح داده شـود،  » مرجعیـت «از این رو، امکان دارد کسی به دلیل توانایی بیشتر فقهی، بر فقیه دیگر در 

  . داشته باشد توانایی آن دومی بر ادارة جامعه، او در امر رهبري بر این شخص رجحان
  . با این وصف، تفکیک مرجعیت از رهبري امري معقول و در برخی موارد الزم است

  تعدد رهبر، تعدد مرجع 
رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غیر متخصص به متخصص است، وجود متخصصـان متعـدد و مراجـع گونـاگون در     

امـا  . ان براحتی بتوانند به آنها مراجعه و احکام خـود را بـه دسـت آورنـد    جامعۀ اسالمی، امري ممکن بلکه مطلوب است، تا همگ
مسئله رهبري و ادارة جامعۀ اسالمی چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیري در آن موجـب اغتشـاش مـی    

بویژه با توجـه بـه مفهـوم و    . باشدشود و اطاعت از رهبر بر همگان، حتی سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا می کند رهبر یکی 
البته ممکـن اسـت در   . کشور واحد تلقی می شود» سرزمین اسالم«سرزمین کشور از دید اسالم که در آن تعددي نیست و تمام 

شرایطی مصالح اقتضا کند که رهبري هاي منطقه اي و یا اشکال دیگري از رهبري وجود داشته باشد، ولی بـه هـر حـال، بایـد     
در حالی که در مسـئله  . رهبري ها با هم هماهنگ باشند و به یک رویه عمل کنند، تا امت اسالم گرفتار تشتت نشود تمامی این

فتوا ضرورت ندارد فتواي مراجع گوناگون یکسان باشد، بلکه هر فقیهی ملزم است به مقتضاي تشخیص خـود، براسـاس ضـوابط    
  . استنباط، فتوا دهد

همـان گونـه کـه    . ت و در مرجعیت، تعدد است، هر چند امکان عکس آن براي هر دو وجود داردپس قاعدة اولی در رهبري، وحد
  . وحدت آنها و تحقق یک رهبر مرجع نیز ممکن می باشد

  
  :پی نوشت ها
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  . 178مهدي حائري یزدي، حکمت و حکومت، ص : ك.ر -1
البتـه حضـرت امـام    ). 69ك وأالمـرأ حـدیث   کتـاب العشـرة،باب أحـوال الملـو    ( 354، ص 72مجلسی، بحـاراالنوار، ج  :ك.ر -2

  . صدق می کند) ع(این روایات رابه گونه اي تفسیر کرده اند که بر ولی فقیه یا امام معصوم» ره«خمینی
  : باید توجه داشت روایاتی از این قبیل را دوگونه تفسیر کرده اند -3

براساس این تفسـیر خصوصـیات   . عت از او الزم استکسی که سلطه و حکومت به دست اوست، سایه خدا می باشد و اطا -الف 
بدون شک چنین تفسـیري مطـابق بـا    . حاکم و نحوة به دست گرفتن حکومت از سوي او هیچ دخالتی در لزوم اطاعت از او ندارد

  . ذوق ملوك و سالطین و توجیه کنندة وضع موجود بوده است
یعنی حکومت او باید به شیوه اي حاصل شـود و خـود   . باید باشد کسی که سلطه و حکومت را به دست می گیرد، سایه خدا -ب 

براساس این تفسیر، تنهـا کسـی کـه ویژگـی     . او داراي ویژگی هایی باشد که خداوند و شریعت آن را تأیید کرده و پذیرفته است
د، اطاعتش از دیدگاه شرع هاي حاکم مورد پذیرش اسالم را داشته باشد و به شیوه اي مورد قبول اسالم حکومت را به دست آور

  . نظریۀ والیت فقیه، فقیه جامع الشرایط را داراي این ویژگی ها معرفی می کند. الزم می باشد
  . 810شیخ مفید، المقنعۀ، ص : ك.ر -4
  . 810شیخ مفید، المقنعه، ص : ك.ر -5
  . همان: ك.ر -6
  . 811شیخ مفید، المقنعه، ص  -7
  ). 1حدیث  2ابواب صلوة العید، باب . کتاب الصلوة( 95-96، صص 5ج  شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، -8
  ). 5کتاب الصلوة، أ بواب صلوة الجمعۀ و آدابها، باب . (13 12-همان، صص  -9

  ). 12کتاب الجهاد، أ بواب جهاد العدو، باب ( 32-35، صص 11الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج: ك.ر -10
  . 279شیخ مفید، المقنعه ،ص  -11
  . البته از شرایط چنین حاکمی عدالت می باشد -12
  . جمع آوري و ترجمۀ این سخنان را برادر بزرگوار جناب حجۀ االسالم والمسلمین محسن قمی به عهده گرفته اند -13
  . 53، ص 1زین الدین بن علی العاملی الجبعی، مسالک األ فهام، ج -14
  . 142، ص 1اله صالة الجمعه، جمحقق کرکی، وسائل المحقق الثانی، رس -15
  . ما نمونه اي از این مطلب را در سخنان شیخ مفید، استاد سیدمرتضی و شیخ طوسی، دیدیم -16
  . 205، ص 4مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان ج  -17
  . 160حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص  -18
  . را می نمایاند) ع(یک مسأله است که از وجود دلیلی معتبر حکایت می کند و رأي معصوماتفاق نظر علمأ در » اجماع« -19
  . در بحثهاي آینده کیفیت داللت این روایت را توضیح خواهیم داد -20
  . 21، ص 10، ج)کتاب القضأ(حسینی عاملی، مفتاح الکرامه  -21
  . 188 - 187احمد نراقی، عوائد األ یام، صص  -22
در . محصل اتفاق نظر علمأ در یک مسأله که توسط خود یک فقیه در اثر مراجعه به فتاوا و کتـب آنهـا آشـکار گـردد     اجماع -23

  . که فقط این اتفاق نظر توسط شخص یا اشخاصی نقل شده است» اجماع منقول«مقابل 
اع و سیره در زمره ادله لبی و آیات اجم. در مقابل دلیل لفظی، عبارت از دلیلی است که لفظ خاص در آن نیست» لبی«دلیل  -24

  . و روایات از جمله ادله لفظی هستند
  . 354میرفتاح مراغی، عناوین، ص  -25
  . 178، ص 16محمد حسن نجفی، جواهر األ حکام، ج  -26
  ).  -11 9کتاب القضا، أ بواب صفات القاضی، باب ( 101، ص 18شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج -27
  . 421-422، صص 15جفی، جواهر االحکام ج محمدحسن ن -28
  . 397 - 395صص  - 21محمدحسن نجفی، جواهراالحکام، ج  -29
  ). 9-11کتاب القضأ،أ بواب صفات القاضی، باب ( 101،ص 18الحر العاملی وسائل الشیعه ج :ك.ر -30
  . 18، ص 40محمدحسن نجفی، جواهر االحکام ج -31
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  . 155ص شیخ مرتضی انصاري، المکاسب،  -32
  . 160-161حاج آقارضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص  -33
یـا  » یعنی فراوانی و در جایی که روایت یا حکایت اجماع از سوي افراد متعددي نقل شود، آن را خبر مسـتفیض » استفاضه« -34
  . می نامند» اجماع منقول مستفیض«

  . 234 - 232و صص  221، ص 3سیدمحمد بحرالعلوم، بلغۀ الفقیه ج -35
  . 52کتاب البدرالزاهر، تقریرات درس آیۀ اهللا بروجردي، ص  -36
  . 144مرتضی حائري، صلوة الجمعه، ص  -37
  . 489 - 488، ص 2کتاب البیع ج) قدس سره(امام خمینی  -38
  . 395، ص 21و ج  422، ص 15شیخ حسن نجفی، جواهرالکالم ، ج  -39
  . در عین اختصار آشکارا بر پذیرش نظریه والیت فقیه از سوي آن فقیه واالمقام داللت می کرد مانند سخنان شیخ مفید که -40
  . 36حاشیۀ محقق کرکی بر قواعد نسخۀ خطی، ص  -41
  . 270، ص 1رسائل المحقق الکرکی، ج  -42
  . 173 - 172امام خمینی، والیت فقیه، صص  -43
» نظارت فقیه بر امـور حکـومتی  «یا » انتخاب فقیه از سوي مردم به عنوان ولی«ند البته برخی از فقیهان متاخر نظریاتی مان -44
  . را مطرح کرده اند» والیت غیر فقیه به نصب از جانب فقیه«یا 
  . 409 - 408، ص 1منتظري، والیت الفقیه، ج  -45
  . مقصود فقیهی است که شرایط والیت را داراست -46
  . 415 409-، صص 1 منتظري، والیۀ الفقیه، ج: ك.ر -47
  . نامیده می شود» واجب کفایی«عملی که بر مجموعه اي از افراد واجب باشد و با اقدام برخی از آنها از دیگران ساقط شود،  -48
  . 186، ص )رهبري در اسالم(جوادي آملی، والیت فقیه : ك.ر -49
  . 187همان ،ص  -50
  . اندیعنی هر کس خود را اعلم، اتقی، و اشجع می د -51
. ، درقانون اساسی مسئله انتخـاب مـردم را پذیرفتنـد   »نظریۀ انتصاب«از این رو، نمایندگان خبرگان قانون اساسی با پذیرش -52

  . البته آنان شیوة انتخاب غیر مستقیم را که با روح نظریۀ انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقیم ترجیح دادند
  . ع عظام از گذشته تا حال وجود داشته استهمان شیوه اي که در مورد مراج -53
دانسته اند که با این بیان » نظریۀ انتخاب«برخی وجود انتخاب در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران را دلیل بر پذیرش  -54

  . بطالن اد عاي آنها آشکار می شود
، سعی کرده اند نظریـۀ  »نظریۀ وظیفۀ توماس هابر«برخی با الگو قرار دادن بعضی از مکاتب در زمینۀ فلسفۀ سیاسی، مانند  -55

انتصاب را توجیه و نقش مردم را در کار آمدي خالصه کنند که این گونه نظریات با روح مباحث اسالمی و از جمله والیـت فقیـه   
  . سازگاري چندانی ندارد

  . 65 - 64مهدي حائري یزدي، حکمت و حکومت، صص :ك.ر -56
  . 172 - 171همان،صص  -57
، حدیث 111، ص 76مجلسی، بحاراالنوار، ج : ك.ر. [بیان شده است» من أحیا أرضاً میتۀ فهی له«که این مطلب در روایت  -58
10 .[  
  . 113مهدي حائري یزدي، حکمت و حکومت، ص : ك.ر -59
  . 120همان،ص  -60
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  . فتواي اعلم با غیر اعلم متفاوت باشد -الف 
فاصله بین اعلم و غیر او از جهت علمی و تخصصی زیاد باشد، به گونه اي که فتواي غیر اعلم، در مقایسه با فتـواي اعلـم،    -ب 

 .شته باشد، هرچند در مقایسه با آراي سایر مردم، از اعتبار تخصصی برخوردار باشددر نزد عقال ارزش تخصصی ندا
  

  حکومت دینى در اندیشه مالصدرا
  زایى  نجف لک

کسانى که از آنان بـا  . گاهى بحث در اصل ضرورت حکومت است. مقدمهدر آغاز ضرورى است محل بحث، مورد تأمل قرار گیرد
گاهى بحث در نوع حکومت است کـه پـس از پـذیرش    . عا نافى مرجع اقتدار و آمریت هستندشود، نو یاد مى» آنارشیست«عنوان 

شود که آیا باید حکومت دینى باشد یا غیر دینـى؟ کنـد و کـاو پیرامـون      آید و پرسش مى اصل ضرورت وجود حکومت، پیش مى
کنند، در اینکه شـکل مطلـوب    فاع مىکسانى که از حکومت غیر دینى د.همین پرسش محور بحث ما در این پژوهش خواهد بود

هاى سیاسى ثبت شده است که همه در  شکلهایى مخلتف از حکومت در تاریخ اندیشه. حکومت چگونه است؟ پاسخ واحدى ندارند
  : بر نفى حکومت دینى سه چیز است) سکوالرها(اهم دالیل طرفداران حکومت غیر دینى . غیر دینى بودن مشترك هستند

  یست در تمام اعمال اجتماعى انسان حکم از پیش تعیین شده داشته باشد؛ ـ دین قادر ن 1
تواند پاسخگوى زندگى سیاسـى و اجتمـاعى در حـال تغییـر      ـ دین ثابت است و شرایط اجتماعى متغیر؛ بنابرین دین ثابت نمى  2

طعـى در امـور اجتمـاعى و سیاسـى     ـ از آنجا که فهم دینداران از متون دینى متفـاوت اسـت، دیـن از مرجعیـت ق      3انسان باشد؛ 
قبل از ذکر این پاسخها الزم است به این نکته اشـاره شـود   . اند طرفداران حکومت دینى بدالیل فوق پاسخ داده1.برخوردار نیست

همچون حکومت غیردینى، که داراى اشکال و صور مختلفى است، حکومت دینى نیز . که حکومت دینى داراى یک شکل نیست
چنانکـه حکومـت   . کنـد  با توجه به اینکه دین چه دینى باشد حکومت دینى شکل عوض مـى . و صور متنوعى استداراى اشکال 

در داخل یک دین نیز، به تعداد مـذاهب  . توانیم داشته باشیم مى... دینى مسیحى، حکومت دینى یهودى، حکومت دینى اسالمى و
فرض اشکال و صور متفاوت و مختلف براى حکومت دینـى وجـود    و قرائتهاى مختلفى که از آن دین صورت گرفته باشد، امکان

کنند، این در حالى اسـت کـه    دارد، فى المثل در دین اسالم، شیعیان و اهل سنت از قالبهاى مختلف حکومت دینى طرفدارى مى
   2.نظر وجود دارد اختالف) عج(در میان خود شیعیان نیز درباره شکل و نوع حکومت در دوره غیبت امام دوازدهم حضرت مهدى 

هاى  آندسته از مسلمانان شیعه، که طرفدار حکومت دینى اسالمى در عصر غیبت هستند، بدالیل ذکر شده توسط سکوالرها پاسخ
دربـاره دلیـل اول، یعنـى عـدم      3.شود اند که فرصت طرح آنها در اینجا نیست و فقط به مختصرى از آن اشاره مى مشروحى داده

کنند که در دیـن اسـالم،    ئه دستور العملهاى جزئى و مشخص براى رفتارهاى اجتماعى، این گروه استدالل مىتوانایى دین در ارا
همچون سایر سیستمهاى حقوقى و اخالقى، اصول و قواعد مشخصى ارائه شده است کـه تعیـین کننـده اعمـال جزئـى خواهـد       

دسته اول احکام و مسائل ثابـت، کـه بـه تبیـین     : مسائل است درباره دلیل دوم معتقدند که دین اسالم نیز حاوى دو دسته از.بود
اساسیترین انتظار از حکومت دینى و مهمترین وظیفه حکومت دینى اهتمام بـه  * اصول عقاید و مسائل . پردازند حقایق پایدار مى

قـانون، کـه   . ، همین استآید کار ویژه حکومت دینى، که حکومت غیر دینى از عهده انجام آن بر نمى. اجراى قانون خدایى است
بینـى اسـالمى از    مربوط به جهان.در حکومتهاى غیردینى، یک امر بشرى است، در حکومت دینى یک امر فرابشرى و الهى است

بخش دوم احکام و دستورالعملهایى است که متناسـب بـا شـرایط زمانـه     . قبیل اعتقاد به خداوند و معاد و نبوت از این جمله است
سازوکار اجتهاد که در مذهب شیعه پیوسته باب آن باز بوده اسـت،  . گیرد د، احکام فقهى عمدتا در این گروه قرار مىپذیر تغییر مى

به مسئله عدم قطعیـت فـرامین دینـى و فهمهـاى مختلـف      .دار تبیین احکام فقهى اسالم متناسب با هر عصر و زمان است عهده
اجماالً وجـود رهبـرى و   . ست که ورود به آنها از عهده این پژوهش خارج استدینداران از متون نیز پاسخهاى دقیقى داده شده ا

به میزانى نبوده است که بـه زنـدگى اجتمـاعى خللـى وارد     » عدم قطعیت«اجتهاد، بطور تاریخى، نشاندهنده این مسئله است که 
ـ   . رود بلکه پابپاى شرایط زمان و مکان به پیش مى. شود ه شـده در حکومـت دینـى اسـالمى     ضمن این که سـاز و کارهـاى تعبی

با این مقدمه و یادآورى این نکته که بحث دینى بودن و یا دینـى نبـودن از مسـائل    .آید اى است که این اشکال بوجود نمى بگونه
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یه رسد اگر از زاو بنظر مى. پردازیم اساسى امروز محافل فکرى ایران و جهان است به تبیین دیدگاه صدرالمتألهین در این مورد مى
هاى حکومت دینىانتظار مسـلمانان و   کار ویژه.رسیم نگاه صدرالمتألهین به موضوع نگاه کنیم، به نکات جدیدى در این بحث مى

شود؟ بعبارت دیگر، حکومت دینى چـه   بویژه شیعیان از حکومت چیست؟ آیا این انتظار توسط حکومتهاى غیر دینى بر آورده نمى
ورزند؟ پاسخ به پرسشهاى مذکور در گرو توجـه بـه تفکیکـى     هاى غیر دینى به آن اهتمام نمىدهد که حکومت اقداماتى انجام مى

سیاست در مکتب قدرت و سیاست در مکتب حکمت : »سیاست«است که در اندیشه سیاسى مالصدرا میان دو برداشت از مفهوم 
نى و مهمترین وظیفه حکومت دینـى اهتمـام   اساسیترین انتظار از حکومت دی. متعالیه که مکتب هدایت است صورت گرفته است

قانون، که . آید، همین است کار ویژه حکومت دینى، که حکومت غیر دینى از عهده انجام آن بر نمى. به اجراى قانون خدایى است
انسـانها در محـدوده مباحـات    . در حکومتهاى غیردینى، یک امر بشرى است، در حکومت دینى یک امر فرابشرى و الهـى اسـت  

اى وارد  اى است که به قوانین الهى خدشـه  ریزیهاى حکومت دینى بگونه تمامى برنامه. ریزى نمایند توانند قانونگذارى و برنامه ىم
نظام دین و دنیا جز با وجود امامى کـه مردمـان بـه او    «بنظر مالصدرا .اى ندارد نشود، در حالیکه حکومت غیر دینى چنین دغدغه

آید، و نیاز به او در هر زمان مهمتر و باالتر است  و راه هدایت و پرهیزکارى را از وى بیاموزند درست نمى اقتدا و از او پیروى کنند
تعریف سیاست در مکتـب هـدایت چنـین قابـل     4.»از نیاز به خوراك و پوشاکشان و آنچه در روند اینها از منافع و ضروریات است

در فرهنـگ  » سیاسـت «از همینرو، . انبیا و اوصیا و اولیا براى نیل به سعادت اجراى قانون الهى توسط انسانها برهبرى:ارائه است
تدبیر عبارت است از سامان دادن کارها به سمت هدف مورد نظـر، ایـن هـدف همـان     . نیز تعریف شده است» تدبیر«اسالمى به 

نسان کامل کسى اسـت کـه بـه    ا. شود سعادت قصوى است که در این دنیا قابل دسترسى نیست، بلکه فقط در آخرت حاصل مى
از همینرو است که در عالم اسـالم، معرفـت   .پیماید که مقصد آن سعادت قصوى است اندیشد و مسیرى را مى سعادت قصوى مى

سیاسى غایت محور، حاکم محور، اخالق محور، فضیلت محور و در یک کالم هدایت محور است؛ چون حـاکم کسـى اسـت کـه     
تنها یک حاکم صالح و عـادل و هـدایت شـده و    . کند، الزم است خود هدایت شده باشد ایت مىمردمان را به سعادت قصوى هد

پیوند اخالق و سیاسـت پیونـدى ناگسسـتنى در    . تواند ترویج دهنده فضایل و از بین برنده رذایل باشد فضیلت محور است که مى
اگر حکومت اسالمى به امر معیشـت و امنیـت و   . زیرا پیوند دین و سیاست ناگسستنى است. عمل ودانش سیاسى مسلمانان است

اجراى قانون الهى توسط انسانها برهبرى انبیا و اوصیا و اولیا براى :تعریف سیاست در مکتب هدایت چنین قابل ارائه است* رفاه 
اهم کـردن امکانـات   فـر .پردازد، بخاطر این است که با فراغ بال بتوانند به عبادت خداى متعـال بپردازنـد   مردم مى.نیل به سعادت

غـرض از وضـع   .عبادت، از جمله تأمین سالمتى جسم و روح، از وظایف اصلى تک تک مردم مسلمان و حکومت اسـالمى اسـت  
شرایع و ایجاب طاعات، آن است که غیبت، شهادت را خدمت بفرماید و شهوات، عقول را خدمت کنند و جزء بـه کـل و دنیـا بـه     

و از عکس این امور منزجر گردد تا آنکه ظلم و وبال الزم نیاید و موجب و خامت عاقبت و آخرت برگردد و محسوس معقول شود 
کمک به مردم و هدایت آنان بـراى وصـول بـه جـوار خـدا از وظـایف اصـلى        . عبادات، ابزار تقرب به خدا است5.سوء مآل نشود

  : زیر استبطور کلى وظایف حکومت اسالمى، بنظر صدرالمتألهین، امور . حکومت دینى است
  ـ تنظیم امور معیشتى مردم؛  1
  اى که رساننده مردم به جوار الهى باشد؛  ـ تنظیم امور معنوى، بگونه 2
  ـ یادآورى امور آخرت و قیامت؛  3
  ـ هدایت مردم به صراط مستقیم؛  4
معـین نمایـد   ] 1[:][ست که و ناچار شارعى الزم ا:سخن مالصدرا چنین است.ـ مجازات مجرمان وقانون شکنان و تأمین امنیت  5

و سنت قرار دهد از براى ایشان طریقـى را  ]2[از براى مردم منهجى را که به سلوك آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد؛
و انـذار کنـد   ] 4[و بیادآورد ایشان را امور آخرت و رحیل بسوى پروردگار خـود؛ ]3[که وصول به جوار خدا بواسطه آن حاصل شود؛

و هـدایت کنـد ایشـان را بطریـق     ] 5[؛»تنشـقّ األرض عـنهم سـراعا   «و » ینـادون مـن مکـان قریـب    «: را بـروزى کـه   ایشان
. صدرالمتألهین در جاى دیگر ضرورت رسیدگى به امور دنیا را با انگیزه آخرت خواهى، مورد تأکید بیشتر قرارداده است6.»مستقیم

اى اسـت   عمـران دنیـا مقدمـه   . امور دنیا غافل شود، به آخرت نخواهد رسید اى است که اگر کسى از رسیدگى به این تأکید بگونه
شود و مادام کـه امـر معـاش در     و هر که از تربیت مرکب و تدبیر منزل ذاهل و غافل گردد، سفرش تمام نمى.براى عمران آخرت

اع بسـوى باریتعـالى کـه عبـارت از     دنیا، که عبارت است از حالت تعلّق نفس به حس و محسوس، تمام نباشد، امر تنقّـل و انقطـ  
گردد تا آنکه بـاقى بمانـد بـدنش سـالم و نسـلش دائـم و نـوعش         گیرد، و امر معیشت در دنیا تمام نمى سلوك باشد، صورت نمى

شود مگر به اسبابى که وجود این دو را حفظ نماید و اسبابى که مفسد است و مهلکات این دو را  و این دو امر تمام نمى. مستحفظ
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نماید که از وظایف حکومت است که براى تأمین مقصود  شود و تأکید مى صدرالمتألهین سپس وارد وظایف دولت مى. 7ع نمایددف
نحوه اهتمام در قـوانین الهـى بیـان    . خداوند از خلقت انسان، به تنظیم امر معاش انسانها، بمنظور وصول به امر معاد، اهتمام ورزد

شـریعت الهیـه از بـراى    .گیرد ت در چارچوب قانون الهى و با استعانت گرفتن از اجتهاد صورت مىبنابرین تدبیرات دول. شده است
اموال درباب عقود، معامالت، معاوضات و مداینات و قسمت مواریث و مواجب نفقات و قسمت غنایم و صدقات و در ابواب عتق و 

. تفهام به اقاریر و ایمان و شهادات، ضوابطى قرارداده اسـت کتابت استرقاق و اسیر کردن و شناسانیدن کیفیت تخصیص را نزد اس
و همچنین براى مناکحات در ابواب نکاح و طالق و خلع و رجعت و عده و صداق و ایالء و ظهار و لعان و ابواب محرمات نسـب و  

ذاشته است، مانند امر بـه قتـال   اما در ابواب دفع جرائم و مفاسد، عقوبات و کیفر گ. رضاع و مصاهرات و نیز قوانینى گذاشته است
پیگیرى امر دنیا و یـا آخـرت   *  8.کفار و اهل بغى و ظلم وترغیب بر آن و حدود و غرامات و تعزیرات و کفّارات و دیات و قصاص

 شـناخته » توسـعه «آنچه امروزه با عنوان . رساند، بلکه این سرانجامى جز شقاوت نخواهد داشت بتنهایى، انسان را به سعادت نمى
در غیر اینصورت انـواع و اقسـام   . آورد که دنیا را مقدمه آخرت بداند شود، در صورتى سعادت و خوشبختى انسانها را بدنبال مى مى

. اسـت » سعادت«غایت همه این وظایف، عنوان کلى .گرفتاریهاى اخالقى و زیست محیطى و فرهنگى را متوجه بشر خواهد کرد
ضمن اینکه گاهى نیز سعادت . سعادت داراى مراحل و مراتب مختلفى است. مردم است وظیفه اصلى حکومت به سعادت رساندن
هر گـاه عـدل در دسـتور    . پندارند شود و مردمان سعادت غیر حقیقى را سعادت حقیقى مى حقیقى با سعادت غیر حقیقى مشتبه مى

اگر دولـت بـر محـور سـتم شـکل      . اهند رسیدکار دولتها قرار گیرد، شهوات عقول را خدمت خواهند کرد و مردمان به سعادت خو
گیـرد، عقـول در خـدمت شـهوات قـرار خواهنـد گرفـت و ســعادت کـه طلـب آخـرت اسـت از دسـترس مردمـان دور خواهــد              

هرگاه عدل قـائم گـردد شـهوات عقـول را خـدمت      :گوید صدرالمتألهین در این زمینه سخن یکى از حکما را مؤید آورده و مى.شد
پس طلب آخرت اصل هر سعادت است و حب دنیـا رأس هـر   . آیند ر برپا شود عقول بخدمت شهوات در مىکنند، و هرگاه جو مى

پس این را مقیاس گردان در جمیع آنچه در شرایع حقّه وارد شده و بر سبیل اجمال تصدیق کن به آنکه هر مأموریت بر . معصیت
گردد به اعـراض   اعالء کلمه حق و رفض باطل و هر منع و نهى بر مىتعالى و   گردد به تقویت جنبه عالیه تو و حفظ جانب اللّه مى

: دانـد  مالصدرا سعادت را دو قسم مى9.و اتباع شیاطین داخلى و خارجى، به جهاد اکبر و اصغر  از جنبه سافله و محاربه با اعداء اللّه
صـحت و سـالمتى و   : سـمى از قبیـل  سـعادت ج : کند سعادت دنیوى را به دو بخش تقسیم مى. سعادت دنیوى و سعادت اخروى

بر همین سیاق سعادت . روبراه بودن لوازم زندگى و تأمین مسائل مادى زندگى: نیروى فراوان و شهامت و سعادت خارجى از قبیل
. سعادت علمى از قبیل کسب معارف و حقایق و سعادت عملى از قبیل انجام اطاعت الهـى : اخروى را نیز دو بخش قرار داده است

شـقاوت و  10.و جمال جسمى در حیطه سعادت دنیوى و آراستگى به فضائل و اخالق زیبا در زمره سـعادت اخـروى اسـت    حسن
شقاوت دنیوى ممکن است جسمى باشد از قبیل مریضى . شقاوت دنیوى و اخروى: بدبختى، همچون سعادت داراى دو قسم است

شـقاوت  . ه نبودن لوازم زندگى و عدم تأمین مسائل مادى زنـدگى و ضعف و ترسو بودن و ممکن است خارجى باشد از قبیل روبرا
اخروى نیز دو قسم است یا شقاوت علمى است یعنـى محرومیـت از کسـب معـارف و حقـایق و یـا شـقاوت عملـى اسـت مثـل           

ع از سعادت سبب آنکه برخى از انسانها و جوام11.محرومیت و عدم توفیق بر اطاعت خداوند و دارا بودن اوصاف رذیله و ناشایست
اند بنظر مالصدرا آنستکه موانع و حجابهایى که اکثر مردم را از ادراك حقیقت و کسب علم الهـى و   دنیوى و اخروى محروم مانده

ماننـد و دچـار شـقاوت     دارد و در نتیجه از سعادت حقیقى بـاز مـى   علم مکاشفات و سایر ابعاد سعادت دنیوى و اخروى محروم مى
  : گیرد ه اصل زیر نشأت مىشوند، و این از س مى

  ـ جهل به معرفت نفس، که حقیقت آدمى است؛  1
  ـ حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات؛  2
جهل بـه معرفـت   «بنظر صدرالمتألهین، 12.دهد ـ تسویالت نفس اماره و فریبهاى شیطان که بد را نیک و نیک را بد جلوه مى   3

ب شقاوت و ناکامى عقباست که اکثر خلق را فرو گرفته در دنیا، چه، هر که معرفت نفس حاصل نکرده بزرگترین اسبا«از » نفس
اگـر  :وى در نقد رفتار متصوفه چنـین گفتـه اسـت   13.»و هر که خداى را نشناسد، با دواب و انعام برابر باشد[...] خداى را نشناسد 

ساختند و همیشه با نفس و هوا نرد  رِ خانه ظلمه و اهل دنیا را قبله خود مىاى از نور معرفت در دل ایشان تابیده بودى، کجا د ذره
رسـاند، بلکـه    شود که پیگیرى امر دنیا و یا آخرت بتنهایى، انسان را به سعادت نمـى  از آنچه گفتیم نتیجه مى14.باختند محبت مى

شـود، در صـورتى سـعادت و خوشـبختى      ه مـى شـناخت » توسعه«آنچه امروزه با عنوان . این سرانجامى جز شقاوت نخواهد داشت
در غیر اینصورت انواع و اقسام گرفتاریهاى اخالقـى و زیسـت محیطـى و    . آورد که دنیا را مقدمه آخرت بداند انسانها را بدنبال مى

انها آموختـه  خداوند بـه انسـ  . یابیم در قرآن کریم بر آنچه مالصدرا گفته است مهر تأییدى مى. فرهنگى را متوجه بشر خواهد کرد
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اگـر یـک وظیفـه بـراى دولـت      15.»ربنا آتنا فى الدنیا حسنۀ و فى االخرة حسنۀ«. است که حسنات دنیا و آخرت را از او بخواهند
ورزند، همین توجه توأمان به سعادت دنیـوى و اخـروى و یـا بعبـارت      دینى قائل شویم، که دولتهاى غیر دینى به آن اهتمام نمى

اى کـه سـاماندهى امـور     توسـعه . توانیم به توسعه و تعالى حقیقى تعبیر کنـیم  بزبان دیگر مى. حقیقى استدیگر توجه به سعادت 
این توسعه از دیرباز مد نظر فیلسوفان سیاسى مسلمان بوده اسـت ابـن باجـه    . مادى و معنوى بشرى را یکجا در نظر داشته باشد

. نبود فنّ طب و قضا است] جامعه توسعه یافته و سعادتمند[دینه کامله از خصوصیات م:اندلسى در تدبیر المتوحد چنین آورده است
کننـد،   و در عمل نیز رعایت مـى ] مجهز به علم و دانش هستند[ از آنجا که مردم مدینه به امور بهداشتى و تغذیه صحیح آگاهند 

اى میـان آنهـا وجـود     هیچگونه مشاجره شود و به طب و طبیب نیاز ندارند و چون درستى موجب اتحاد کلیه ساکنان این شهر مى
در مدینه کامل هر شخصى این امکان را دارد که به باالترین مـدارجى کـه تـوان آنـرا دارد     . ندارد به قضاوت و قاضى نیاز ندارند

رط گیـرد بـدون قیـد و شـ     کلیه آرا در این شهر درست است و هیچ رأى خطا در آن راه ندارد، اعمالى که در آن صورت مى. برسد
توسعه . توسعه حقیقى آن است که روح انسانها توسعه پیدا کرده باشد16].چون به منبع الیزال وحى الهى متصلند[ پسندیده است 

اگر انسانها به توسعه و تعالى برسند، خود به وظایفشـان عمـل خواهنـد کـرد و     . انسانها به این است که داراى ایمان پایدار باشند
عالمـت  ) و نـه نظـامى  (در یک جامعه تعالى یافته اسالمى، کمبود نیروى انتظامى . دهاى اجتماعى نیستنیازى به بسیارى از نها

اما در یک جامعـه توسـعه یافتـه، از نظـر مـادى،      . کنند تخلف نمى) تقوا(توسعه و تعالى است، چون انسانها بخاطر نظارت درونى 
قتى به نظارتهاى درونى مجهز نیسـتند، طبیعـى اسـت کـه بایـد از      افزایش نیروهاى انتظامى عالمت توسعه است، چون انسانها و

هـم  » اقـرأ باسـم ربـک الـذى خلـق     «: انـد  این است که در اولین نداى قرآنى، علم و دین با هم مطرح شده. بیرون نظارت شوند
هتگیرى الهى داشـته باشـد   و هم فرموده است این خواندن باید با نام خدا باشد و ج) رویکرد به علم و دانش(فرموده است بخوان 

بگویید جـز خـداى   : نیز رویکرد به علم و دین توأم گشته است؛ چه هم فرموده» تفلحوا  قولوا ال اله االّ اللّه«در ). رویکرد به دین(
لـین  به ایـن ترتیـب در او  . یکتا، خدایى نیست و هم فلسفه این امر؛ یعنى به ارمغان آوردن فالح و رستگارى را تبیین کرده است

این دو همچون دو بالند که بـا یکـى   . پیامهاى اسالمى، بنیاد تمدنسازى، یعنى رویکرد به علم و دین مورد توجه قرار گرفته است
آلود خواهد گشت و علم بدون دیـن حجـاب    دین بدون علم و آگاهى خرافه. امکان حرکت بسوى تمدن سازى را نخواهیم داشت

صـدرالمتألهین غیـر از ایـن    . آید ى تنها و تنها از عهده حکومت دینى و حاکمان دینى بر مىسعادت و توسعه دینى و حقیق17!اکبر
تقسیم نظامهاى سیاسى، تقسـیمى ارزشـى   . هاى اندیشه سیاسى وى شکل گرفته است بر همین اساس سایر مؤلفه. ادعایى ندارد

نوع حکومـت  . غایت حکومت ارزشى است. دارد ویژگیها و شرایطى که براى رهبرى در نظر گرفته شده است صبغه ارزشى. است
بدیهى است با مکتب قدرت و . همه و همه در سایه مکتب هدایت و ماهیت نفس انسانى است که قابل تفسیر است. ارزشى است

فلسفه تنازع بقا و تالش براى رسیدن به دنیاى بدون آخرت هیچیک از مباحـث و مفـاهیم فـوق قابـل تحلیـل و تعبیـر و حتـى        
  .وان گفت قابل فهم نیستت مى
  

  :پی نوشت ها
احمد واعظـى، حکومـت دینـى، تـأملى در اندیشـه سیاسـى       : تفصیل دالیل و نقد آنها را در این مأخذ مورد مطالعه قرار دهید -1

ه، دین، سیاست و توسع«اى با عنوان  همچنین دکتر حسین بشیریه، در مقاله. اسالم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى
مقالـه  . کارکردهاى مثبت و منفى حضور دین در عرصه اجتماع را مورد تأمل و بحـث قـرار داده اسـت   » مباحثه در حوزه عمومى

شناسـى   دکتر حسین بشیریه، جامعه مدنى و توسعه سیاسى در ایران، گفتارهایى در جامعه: مذکور در کتاب زیر بچاپ رسیده است
  . 1378 سیاسى، تهران مؤسسه نشر علوم نوین،

  . هاى دولت در فقه شیعه، تهران، نشرنى محسن کدیور، نظریه: به. ك.در این مورد ر -2
جوادى آملى، والیت فقیه، والیـت فقاهـت و عـدالت،      آیۀ اللّه. احمد واعظى، پیشین: به. ك.براى یافتن پاسخهاى تفصیلى ر -3

  . در اسالممصباح یزدى، فلسفه سیاست   ، آیۀ اللّه1378قم، نشر اسراء، 
  . 477، ص 1367صدرالمتألهین، شرح اصول کافى، ترجمه محمد خواجوى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى،  -4
نـورانى، تهـران، مرکـز نشـر دانشـگاهى،        صدرالدین شیرازى، مبدأ و معاد، ترجمه احمد بن محمد اردکانى، بکوشش عبداللّـه  -5

  . 568، ص 1362
  . 557ـ  8همان، ص  -6
  . 576ـ  7همان، ص  -7
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  . 577همان، ص  -8
  . 568ـ  9همان، ص  -9

دنیویـه و  : و السـعادة قسـمان  : ؛ عبارت مالصدرا چنین است 268ـ   9، ص 6تفسیر القرآن الکریم، پیشین، ج: صدرالمتألهین -10
کترتب اسباب المعاش و حصول مـا یحتـاج   بدنیه کالصحۀ و السالمۀ و وفور القوة و الشهامۀ و خارجیه : اخرویه و الدنیویه قسمان

علمیه کالمعارف و الحقائق و عملیـه کالطاعـات و األولـى جنّـۀ المقـرّبین و الثانیـه جنّـۀ        : و االخرویه ایضا قسمان. الیه من المال
ن عـوارض  اصحاب الیمین، و کمان انّ الحسن و الجمال من عوارض القسم االول من الدنیویه، فالفضائل و االخالق الجمیلـه مـ  

  . القسم االول من االخرویه و یتعدد اقسام الشقاوة بازائها
  . همان -11
  . رساله سه اصل،پیشین؛ در این رساله همین سه اصل به تفصیل به بحث گرفته شده است -12
  . 13همان، ص  -13
  . 18همان، ص  -14
  . 201قرآن مجید، سوره بقره، آیه  -15
  . 43ـ  44ق، ص  1398توحد، تحقیق، معن زیاده بیروت، دارالفکر االسالمیه، این باجه اندلسى، تدبیر الم -16
زایى، پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله و شیوه گذر از جامعه جاهلى به جامعه اسالمى، فصلنامه تاریخ اسالم، قـم،   نجف لک -17

 .34ـ  36، ص1379مؤسسه آموزش عالى باقر العلوم علیه السالم ، سال اول، شماره اول بهار 
  

  حکومت اسالمى از نگاه شهید صدر
  یعقوبعلى برجى 

است که با دقت وژرف نگرى به بررسى اندیشه ) قدس سره(عالمه شهید سید محمدباقر صدر یکى از فقیهان معاصر امام خمینى
د صدر استفاده مى شـود کـه وى   از آثار بر جاى مانده از شهی. سیاسى شیعه در ابعاد مختلف به ویژه در بعد رهبرى پرداخته است

  . در طول حیات کوتاه اما پربرکت خود به سه نظریه سیاسى در موضوع رهبرى دست یافته است
  . ق در کتاب األسس االسالمیه ابراز کرده است 1378وى این نظریه را در سال . حکومت انتخابى براساس شورا) الف
ق در تعلیقات بر رساله هاى عملیه منهاج الصـالحین   1396و  1395ر سال هاى این نظریه را د. والیت انتصابى عامه فقیهان) ب

  . والفتاوى الواضحه عرضه کرده است
ق در پاسخ به سـؤال   1399شهید صدر این نظریه را یک سال قبل از شهادت خود در سال . خالفت مردم با نظارت مرجعیت) ج

مى در مجموعه مختصر االسالم یقود الحیـاة در حلقـه چهـارم بـه نـام      شش نفر از علماى لبنان در توضیح مبانى جمهورى اسال
  . خالفۀ االنسان وشهادة االنبیاء به رشته تحریر درآورده است

، نخستین نظریه سیاسى شهید صدر محسوب مى شود که در مراحل بعدى تطـور اندیشـه سیاسـى خـود از آن     »انتخاب«نظریه 
  . عدول کرده است

  انتصابى فقیه  ـ نظریه والیت عامه1
  : تصریح کرده ونوشته است» والیت عامه فقیه«شهید بزرگوار صدر در کتاب ارزشمند الفتاوى الواضحه به 

چنان که گذشت آن گاه که شرایط شرعى که در مرجع تقلید معتبر است، در مجتهد مطلق جمع باشد، مکلف مجاز است از وى «
مشروط به آن که از لحاظ دینـى و واقعیـت   . نان داراى والیت عامه شرعى استچنین مجتهدى در همه شؤون مسلما. تقلید کند

مجتهد مطلق، والیت در امر قضا را نیز به عهـده دارد واز  . خارجى کفایت وشایستگى به عهده گرفتن چنین مقامى را داشته باشد
ووالیت بر قضـا واحکـام آن بحـث خواهـد     در قسم چهارم این کتاب از والیت عامه فقیه . این رو به وى حاکم شرعى مى گویند

  ] 1[» .شد
  : نوشته است» نقض حکم حاکم«وى در حاشیه کتاب منهاج الصالحین در بحث 

حکم حاکم اگر از واقع کشف کند مانند موارد مرافعات، نقض آن جایز نیست وکسى که علم دارد به مخالفت حکم با واقع جـایز  «
ا اگر حکم حاکم براساس والیت عامه اى که بر تمام شؤون مسلمانان دارد، صـادر شـده باشـد،    ام. است آثار واقع را بر آن بار کند

نقض آن به هیچ وجه جایز نیست حتى با علم به مخالفت، وکسى که علم دارد به مخالفت حکم با واقع مجاز نیست بر طبق علم 
  ] 2[» .اش عمل کند
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  : والیت فقیه، نوشته است شهید صدر در مقام پاسخ به استفتایى درباره ادله
  ] 3[» .هست لیکن ما از میان این روایات، توقیع را حجت مى دانیم) غیر از توقیع(در این جا روایات متعدد دیگرى «
  ـ نظریه خالفت انسان وشهادت انبیا 2

  . سان وپایه دوم شهادت انبیاءپایه اول خالفت ان. شهید صدر نظریه خالفت انسان و شهادت انبیا را بر دو پایه استوار ساخته است
  خالفت انسان : پایه اول

  . شهید صدر در تبیین این پایه به پنج مطلب اشاره کرده است
  ارزش واهمیت خالفت انسان ) الف

  : وى در این باره نوشته است
د وانسان را خلیفـه خـود   خداوند انسان را به خالفت خود روى زمین تشرف داد، واو را بر همه عناصر جهان هستى، امتیاز بخشی«

بر اثر این خالفت، انسان شایستگى آن را یافت که فرشتگان بر او سجده کنند وهمـه نیروهـاى ظـاهرى    . در روى زمین قرار داد
  ] 4[» .وپنهانى جهان از او اطاعت کنند

  خالفت همه انسان ها ) ب
قرآن از آن حکایت مى کند، بـه شـخص آدم اختصـاص    شهید صدر بر این نکته پاى فشرده که این خالفتى که خداوند در آیات 

  ] 5. [ندارد بلکه جنس آدمى به طور کلى منظور است
  گستره خالفت انسان ) ج

  : شهید صدر درباره گستره خالفت انسان نوشته است
ا همه گسـتردگى  خداوند، پروردگار زمین وهمه خیرات آن است ونیز پروردگار انسان وحیوان وهر جنبده اى که در پهنه هستى ب«

از این رو مسأله خالفت انسـان  . بدین ترتیب خلیفه خدا در زمین یعنى جانشین خدا در همه این امور. اش پراکنده است، مى باشد
... در قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستى است وحکومت بین مردم همه از ریشه همان خالفت سرچشمه مى گیرد 

یعنى خداوند بشر را نایب خـود در حکومـت قـرار    . که اسالم از خالفت انسان در زمین به ما مى دهد واین است مفهوم صحیحى
بدین ترتیب حکومت انسان بر خود هم بر ایـن پایـه   . داده و رهبرى و آبادانى جهان را از نظر اجتماعى وطبیعى به او سپرده است

میت ملى نیز به عنوان خلیفه خدا بـودن انسـان هـا مـى توانـد      چنان که حکومت مردم بر مردم، یعنى حق حاک. درست مى شود
  ] 6[» .مشروع وقانونى باشد

  نتایج درك صحیح مفهوم خالفت انسان در جامعه ) د
  . او بر این باور است که درك صحیح مفهوم خالفت انسان نتیجه هاى زیر را در جامعه در پى دارد

لقى، وابسته ومنسوب به یک مرکز است وآن مرکز خداى تعـالى اسـت کـه او را    جامعه انسانى قبل از هرگونه وابستگى وتع: یک
   ;جانشین خود روى زمین ساخته است

  . روابط اجتماعى باید برپایه خداپرستى مخلصانه باشد: و
ـ  : سه د روح برادرى عمومى در همه ابعاد اجتماعى اش پس از محو هرگونه بهره کشى و سلطه جویى به رنگ هاى مخـتلفش بای

   ;تجسم وتحقق یابد
تعبیـر کـرده   » امانت«از این رو، قرآن کریم از خالفت انسان به . معنى خالفت انسان امین بودن وقابل اعتماد بودن اوست: چهار
  . است

به عقیده شهید صدر امانت مسؤولیت آور است ودر کلمه امانت احساس درد به انجام وظیفه نهفته است ومسؤولیت یک رابطه دو 
است، از یک طرف تقید مى آورد، تقید به قانون وعدالت، و همین تقیـد را امتیـاز خالفـت الهـى در مفهـوم قرآنـى آن بـا         طرفى

از سوى دیگر، مقصود از مسؤولیت انسان آن اسـت کـه   . حکومت مردم بر مردم در نظام هاى دمکراسى غربى معرفى کرده است
خداوند، موجود آزاد ومختـارى روى زمـین قـرار داد تـا     . هیچ مفهومى ندارد انسان یک موجود آزاد است وبدون آزادى، مسؤولیت

  ] 7. [بتواند با آزادى، خود راهش را برگزیند
  هدف خالفت انسان ) هـ

به عقیده او هدف از خالفت انسان آن است که انسان بتواند شبیه ارزش هایى را که در وجود خداوند متجلى است، در وجود خود 
یعنى صـفات خـدا از عـدالت، علـم، قـدرت، رحمـتش بـر مستضـعفان وانتقـامش از جبـاران           . فه خدا، تحقق بخشدبه عنوان خلی
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در . شده ودر اهداف آن بایـد مـنعکس شـود   » خلیفۀ اهللا«ومستکبران، وبخشش بى انتهایش، این ها همه در رفتار جامعه اى که 
  . اخالق خدا نزدیک سازیدیعنى خود را به  ;»تشبهوا باخالق اهللا«حدیث آمده است که 

از آن جا که این مکارم اخالقى در سطح خدایى اش مطلق ونامتناهى است، از این رو، جامعه انسانى بایـد شـرایط الزم را بـراى    
  ] 8. [حرکت پیوسته و همیشگى به سوى این هدف مطلق فراهم سازد وروابط اجتماعى را نیز برپایه همین خالفت الهى بنا نهد

  گواهى انبیا : پایه دوم
این واژه در اندیشه وى . قرار داده است» شهادت«شهید صدر دومین پایه اصلى نظریه خود در باره ایجاد دولت اسالمى را مفهوم 

در این قسمت گزارشى دسته بندى شده از ایـن نظریـه   . مفهومى سیاسى به خود مى گیرد واز جنبه حقوقى صرف خارج مى شود
  . ن هاى زیر تقدیم مى کنیمشهید صدر را ذیل عنوا

  ـ ضرورت وجود گواه 1
ایشان با اشاره به ویژگى هاى غریزى بشر وامکان وقوع خطا، فراموشى، معصیت، ظلم براى انسان، ضرورت وجود خط گـواه، در  

  : براى تکمیل خط خالفت وحفظ آن از انحراف را ضرورى شمرده ونوشته است ;کنار خط خالفت
خط خالفت انسان بر روى زمین، خط گواهى انبیا را رسم کرده است، گواهى اى که نشان دهنده دخالـت  خداى بزرگ در کنار «

. زیرا خداوند از آنچه در دل انسان مى گذرد، آگاه است ;خدا به منظور حفظ خلیفه اش از انحراف ورهبرى او به سوى کمال است
از ایـن  . نقطه ضعف ها وبیچارگى هاى این انسان را خوب مـى دانـد   ونیز... قدرت ها واستعدادها وادراکاتش را خوب مى شناسد 

روى، هرگاه انسان را به حال خود بگذارد تا بدون توجیه ورهبرى الهى نقش خود را ایفا کند، خلقتش بى هدف وبیهوده مى شـود  
خدا در کار هدایت انسـان دخالـت    چیزى جز کانونى از شهوت ها وخودکامگى وبهره کشى نمى ماند، وتا» خلیفۀ اللّه«واز انسانِ 

مـا ایـن دخالـت    . نکند، همه آرمان هاى بزرگ انسانیت که در آغاز راه برایش ترسیم شده، به زیان وخسران او منتهى مـى شـود  
  ] 9[» .خدایى را در هدایت انسان، خط شهادت یا گواهى انبیا مى نامیم

  ـ انواع گواهان 2
  : ائده که فرموده استسوره م 44شهید صدر با اشاره به آیه 

ما تورات را که مایه نور وهدایت است فرستادیم تا پیامبران بنى اسرائیل وربانیون واحبارى که نگهبانان کتاب خدایند، براسـاس  «
  : نوشته است] 10[» .آن حکومت کنند وگواه بر آن باشند

احبار علماى دین اند وربانیـان داراى درجـه   . اند)انشمنداند(سه دسته اى را که این آیه متذکر مى شود پیامبران، ربانیان واحبار «
ـ پیامبران، 1: پس خط شهادت در سه گروه تحقق مى یابد. اى هستند میان پیامبران وعالمان دینى، یعنى مقام پیشوایان معصوم

رفته خط پیامبر وامام در امر ـ مرجعیت که امتداد پیش3ـ امامان ـ که در حقیقت امتداد وگسترش خط ربانى پیامبرى هستند ـ ،   2
  ] 11[» .شهادت وگواهى است

  ـ مسؤولیت هاى مشترك گواهان 3
  : وى سه مسؤولیت مشترك براى گواهان ذکر کرده است

   ;ـ فراگیرى رسالت آسمانى و حفظ و حراست آن1
ه وراهنمایى آنـان بـه انـدازه    ـ اشراف ومراقبت بر رفتار انسان ها در جهت ایفاى نقش خود در خالفت عمومى ومسؤولیت توجی2

   ;اى که به رسالت آسمانى واحکام ومفاهیم آن مربوط مى شود
  ] 12. [ـ جلوگیرى از انحراف واتخاذ هرگونه تدبیر ممکن براى سالمت مسیر3
  ـ تفاوت هاى اساسى گواهى معصوم ومرجع 4

  : تفاوت هاى اساسى گواهى معصوم و مرجع عبارت است از
   ;امامت معصوم غیراکتسابى است و از جانب خدا افاضه شده است، اما رسیدن به مقام مرجعیت اکتسابى استـ مقام پیامبرى و1
ـ پیامبر ـ صلى اهللا علیه وآله وسلم ـ وامام ـ علیه السالم ـ ازسوى خداوند با نام ومشخصات تعیین شده اند، اما مرجع به شکل     2

   ;ایط به عهده مردم گذاشته شده استنوعى تعیین و تطبیق آن شرایط با شخص واجد شر
ـ پیامبرـ صلى اهللا علیه وآله وسلم ـ وامام ـ علیه السالم ـ داراى عصمت مطلـق هسـتند، حـال آن کـه مرجـع داراى ویژگـى          3

  . عدالت است
د کـه  زیرا مرجع خود نیز گواه وشاهدى بـه نـام امـام دار    ;به نظر شهید صدر عدالت نزدیک به عصمت است، ولى عصمت نیست

  ] 13. [اسوه والگوى اوست
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  ـ شرایط گواهان 5
به عقیده شهید صدر با جمع بندى وکنار هم گذاشتن آیات مربوط به گواهى در قرآن، چهار شرط عمده را مى توان براى گواهان 

  . به دست آورد
   ;ـ عدالت1

  : وى در تعریف عدالت نوشته است
  » .وسط استعدالت رفتار مبتنى بر میانه روى و رعایت حد «
   ;ـ علم وجامعیت نسبت به رسالت وشناخت کافى نسبت به کتاب خدا2
   ;ـ علم وآگاهى بر اوضاع زمان3

  : شهید صدر در توجیه ضرورت این شرط نوشته است
آنچه از شـاهد وگـواه خواسـته شـده تسـلّط بـر       . مراقبت بدون آگاهى وشناخت اوضاع واحوال اجتماعى وسیاسى مفهومى ندارد«

  ] 14[» .ع واحوال ونظارت کامل نسبت به آن هاستاوضا
  . ـ کاردانى ولیاقت4

  . به عقیده شهید صدر براى تحقق این شرط به حکمت، تعقل ودرایت، صبر وشجاعت نیاز است
  سیر تاریخى خالفت انسان وگواهى در زمین 

یخى جامعه هاى بشـرى مراحلـى را پشـت سـر     از دیدگاه شهید صدر، دو خط خالفت انسان وگواهى پیامبران با توجه به سیر تار
گذاشته، در بعضى مراحل نیز این دو خط در وجود پیامبران جمع بوده وشخص واحد، هم گواه بر امت وهم رهبر جامعـه بـود ودر   

  : ایدسوره بقره استنباط کرده است که مى فرم 213شهید صدر این سیر تاریخى را از آیه . بعضى مراحل از یکدیگر جدا بوده اند
مردم امت واحد بودند وچون بین آنان اختالف رخ داد، خداوند پیامبران را با پیام مژده وتهدید فرستاد وبا آنـان کتـاب، بـه حـق     «

  ] 15[» .فرود آورد تا در موارد اختالف حکم خدا را بین آنان جارى کنند
  : که فرمودوى در تفسیر آیه از امام محمد باقر ـ علیه السالم ـ روایتى نقل کرده 

  » ).تا اختالف را رفع کنند(مردم امت واحدى بودند بر فطرت خدایى، آن گاه خداوند پیامبران فرستاد «
  . به عقیده شهید صدر در پرتو آیات وروایات مى توان فهمید که خالفت انسان وگواهى پیامبران مراحل زیر را طى کرده است

  :ـ مرحله فطرت اولیه1
خالفت خود را در زمین با تشکیل امت واحد آغاز کرد و پایه هاى این جامعه الهى را فطـرت پـاك انسـانى    در این مرحله انسان 

زیرا طبق آیه بـاال، بعثـت    ;نقش گواهى پیامبران در این دوره جنبه راهنمایى وارشادى صرف داشته است. تشکیل مى داده است
مت واحد بودن مربوط است ونشان مى دهد که دراین مرحلـه خالفـت   پیامبران براى حکومت بین مردم به مرحله بعد از مرحله ا

  ] 16. [وحکومت بر جامعه بشرى به خود انسان ها واگذار شده است
  
  :ـ مرحله اختالف2

به دنبال یک دوره تحقق خالفت انسان در زمین وایجاد جامعه اى مبتنى بر فطرت ووحدت، تعارضات واختالفـات یکـى بعـد از    
  . فرزندان آدم به وجود آمد دیگرى با گسترش

در این زمان، جامعه به انواع گوناگون بهره کشى وستم روى آورد وانحراف از مسیر فطرت آغاز شد وبه جـز عـده اى مستضـعف    
  ] 17. [بیشتر انسان ها به ظلم وستم روى آوردند

  :ـ مرحله خالفت وگواهى پیامبران وامامان3
پیامبران براى تحقق خالفت عمومى انسان در زمین مأموریت یافتند وبه انقالبى ضد ظلـم   به دنبال مرحله اختالف وناتوانى بشر،

پیامبران عالوه بر نقـش  . و ستم دست یازیدند که در نهایت، به خالفت انسان وتشکیل دولت در زمین به دست پیامبران انجامید
در این دوره دو خط . قالب ودگرگونى در جامعه پرداختندارشادى به ایفاى دو نقش جدید یعنى تربیت انسان هاى مبارز وتحقق ان

  ] 18. [خالفت انسان وگواهى در وجود پیامبر جمع و امامت ادامه خط مشترك گواهى وخالفت پیامبر بود
  :ـ گواهى ونظارت مراجع تقلید4

یوسته بود، از هم جدا شد وخط در این مرحله، خط گواهى از خط خالفت بعد از آن که هر دو خط در شخص پیامبر وامام به هم پ
  . خط گواهى سه نوع وظیفه خطیر را به عهده مرجع مى گذارد. خالفت به مردم وخط گواهى به عهده مراجع تقلید گذاشته شد
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   ;ـ حفظ شریعت ورسالت پیامبر از مکر معاندان، شبهات کافران وفتنه فاسقان1
   ;ـ به کار گرفتن اجتهاد در فهم احکام اسالمى2
  . مراقبت دقیق در اجراى احکام اسالم بین مردمـ 3

تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات ومشخصات عمومى است که از طرف خداوند پیش بینى شده، ولى تطبیـق آن هـا بـر    
  . مراجع به عهده امت است

ت اسـت واز خـود آزادى   حالت اول آن که امت محکوم قدرت طاغو. نسبت به خط خالفت در عصر غیبت دو حالت متصور است
در این صورت، خط خالفت مانند خط شهادت به شخص مرجع برمى گردد . ندارد ونمى تواند حق خالفت عامه اش را انجام دهد

  . وهر دو خط را او باید به عهده بگیرد
حالت، خـط خالفـت بـه     در این. حالت دوم آن که امت با جنبش رهایى بخش، خود را از زیر بار سلطه طاغوتیان آزاد کرده باشد

خود مردم باز مى گردد ومسؤولیت رهبرى سیاسى واجتماعى مردم به خود مردم سپرده مـى شـود وایـن مطلـب از دو آیـه زیـر       
  . استفاده مى شود

  ) وامرهم شورا بینهم( 
  ) المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر( 

صالحیت دارند امور خود را، خودشان به دست گیرند ودر مواردى که دستور صـریحى نرسـیده، کارهـاى     آیه اول مى گوید مردم
  . خود را با مشورت فیصله دهند

آیه دوم هر فرد مسلمانى را نسبت به دیگرى حق حاکمیت ووالیت مى دهد وبه مسأله امر به معروف به عنوان نمونه اشاره مـى  
در نتیجه، طبق دو اصل باال در هنگـام بـروز اخـتالف بایـد از شـورا و رأى      . ن مساوى هستندکند واین حقى است که همه در آ

  ] 19. [بدین ترتیب در عصر غیبت، مسؤولیت هاى دو خط بین مرجع و مردم تقسیم مى شود. استفاده کرد
  بررسى 

از خط خالفـت جـدا و   ) شهادت(اهى چنان که دیدیم از فرمایشات شهید صدر استفاده مى شود که در عصر غیبت اصوالً خط گو
  . خط خالفت به مردم و شهادت به عهده مراجع تقلید گذاشته شده است

اما در صورتى که مردم محکوم قدرت طاغوت باشند، مراجع مسؤولیت خط خالفت را همانند خط شهادت به عهده دارند و زمانى 
کنند، خط خالفت به مردم باز مى گردد ومسؤولیت سیاسى، اجتمـاعى  که امت به رشد برسند وخود را از زیر سلطه طاغوتیان آزاد 

  . مردم به خودشان سپرده مى شود
شیوه اعمال خالفت مردم هم به این صورت است که مردم از میان خود یکى را انتخاب کرده وزمـام امـور جامعـه را بـه او مـى      

  . سپارند
) امـرهم شـورا بیـنهم   (یکـى آیـه شـورا    . ه دو آیه استدالل کـرده اسـت  چنان که گذشت شهید بزرگوار براى اثبات مدعاى باال ب

وى معتقد است که این دو آیه مکمل یکدیگرند وبا هـم مـدعاى بـاال را    ). المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض(ودیگرى آیه 
است، لیکن از این جهت کـه در   زیرا آیه اول اثبات مى کند که رأى ونظر مردم در انتخاب ولى امر جامعه حجت ;اثبات مى کنند

صورت تعارض میان رأى بیشترین عوام با کمترین فرهیخته و دانشمند، نظر کدام گروه مقدم است؟ آیا کمیت مـالك اسـت یـا    
  . کیفیت؟ ابهام دارد

حقى است کـه  آیه دوم این ابهام را برطرف و اثبات مى کند که حق والیت وحاکمیت مردم همانند امر به معروف ونهى از منکر، 
از این رو، در موارد تعارض کیفیت با کمیت، کمیت مالك است وبه نظـر بیشـترین عمـل مـى     . همه مردم در آن مساوى هستند

  . شود
  : دیدگاه باال از چند جهت قابل مناقشه است

به آیـه شـورا مبتنـى بـر ایـن       زیرا استدالل ;ـ هیچ کدام از دو آیه مذکور بر مدعا داللت ندارند ومدعاى باال را اثبات نمى کنند1
مطلب است که از آیه حجیت رأى بیشترین مردم در انتخاب ولى امر استفاده شود، حال آن که این مطلب از آیـه اسـتفاده نمـى    

زیرا آیه در سیاق آیاتى قرار گرفته که درصدد بیان صفات واعمالى است که باعث نجات انسان وذخیره قیامت اسـت وایـن    ;شود
و ] 20... [دورى از گناهان کبیره، عفو وگذشت، اقامه نماز و: مانند ;زمان صدور آیه قابل فعلیت براى مؤمنان بوده استصفات در 

مشورت کردن در زمره این دسته از صفات ذکر شده است وحال آن که اگر مشورت را به معنى حجیت نظـر بیشـترین مـردم در    
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زیرا از ضروریات اسالم است که با  ;ل اجرا وبه فعلیت رسیدن براى مؤمنان نبوده استانتخاب ولى امر بگیریم در زمان پیامبر قاب
  . حضور پیامبر ولى امر جامعه با رأى بیشترین مردم انتخاب نمى شود

نیست وهدف از مشورت هم حجیت نظر بیشترین مردم نیست، بلکه مراد آیه استفاده » والیت«در آیه » امرهم«بنابراین، مراد از 
وشـاورهم فـى   (فکر دیگران وروشن کردن مطلب با استفاده از دیدگاه دیگران است، در نتیجه، مضمون این آیه با آیه شـریفه   از

  . یکى خواهد بود) االمر
در صورتى . در آیه به معنى اولویت تصرف باشد نه نصرت و یارى» والیت«داللت آیه دوم بر مدعا منوط بر این است که مراد از 

  . هر دو معنا سازگار است که آیه با
با هر دو معنا سازگار است، وهیچ قرینه اى براى حمـل  ... زیرا امر به معروف و ;هم مؤید معنى اول نیست» امر به معروف«تفریع 

  ] 21. [در آیه باال به معنى اول وجود ندارد» والیت«
یستند تفکیک قایل شـده ودر حالـت اول معتقـد    ـ شهید صدر بین حالتى که مردم محکوم قدرت طاغوت هستند و حالتى که ن2

است که خط خالفت مانند خط شهادت به شخص مرجع بر مى گردد ودر حالت دوم، خط خالفت به خود مردم باز مـى گـردد و   
  . خط شهادت به عهده مراجع خواهد بود

است؟ اگر ادله والیت فقیـه را تمـام   پرسشى که در این جا مطرح است آن است که به چه دلیل بین این دو حالت تفاوت گذاشته 
مى داند، در هر دو حالت زمام امور به عهده فقیه خواهد بود واگر تمام نمى داند در هیچ یک از دو حالـت، خالفـت ووالیـت بـه     

  . عهده مرجع نخواهد بود
عقیده ایشان، شـهید صـدر    به. بعضى از شاگردان شهید صدر سعى کرده اند توجیهى براى تفکیک میان این دو حالت ارائه دهند

معتقد است که زمام امور مردم به خودشان واگذار شده اما در حالى که مردم زیر سلطه ظالم باشند، در این صورت، وظیفه مربوط 
براى این که در این حالت فقیه قدر متیقن است عالوه بر آن که مى تـوان والیـت   . به خالفت را فقیه ومرجع به عهده مى گیرد

زیرا از ارتکاز عقالیى ومناسبت حکم وموضوع استفاده مى شود که  ;فقیه در این دوره را از توقیع شریف نیز استفاده کرد وخالفت
  . توقیع شریف مقید به مقدار قصور مولّى علیه است

. اصـر اثبـات کـرد   از این رو، در قضایاى فردى از توقیع شریف نمى توان والیت فقیه را بر انسان بـالغ، عاقـل، غیرغایـب و غیرق   
مردمى که زیر سلطه اند قاصرند و تحت والیت قـرار مـى گیرنـد ولـى مردمـى کـه       . نسبت به قضایاى اجتماعى هم چنین است

  ] 22. [آزادند، مردم رشیدى اند که نیاز به ولى و قیم ندارند
اجتماعى به قضایاى فردى، قیاس مـع  زیرا قیاس جامعه وقضایاى  ;خود این بزرگوار متوجه است که این توجیه قابل دفاع نیست

اما جامعه بشرى هرگز بـى نیـاز از زمامـدار و متـولى     . نیازى به متولى وقیم ندارد... زیرا قبول داریم فرد بالغ عاقل و ;الفارق است
  . نیست

ظریـه انتخـاب زمامـدار را    منتها طبق ن. جامعه به زمامدار نیاز دارد وبى نیاز از متولى نیست) انتخاب وانتصاب(طبق هر دو نظریه 
از این رو مشـروعیتش  . زمامدار را خداوند تعیین کرده وائمه معرفى کرده اند» انتصاب«خود مردم انتخاب مى کنند وطبق نظریه 

  . از جانب خدا است وتنها مقبولیت وپذیرش آن به عهده مردم گذاشته شده است
  : ه مهم بیان داشته استـ شهید صدر براى مرجع وفقیه، در عصر غیبت سه وظیف3
  ـ حفظ شریعت، 1
  ـ اجتهاد، 2
  . ـ مراقبت دقیق در اجراى احکام اسالم بین مردم3

پرسش ما این است که اگر در عصر غیبت خط شهادت از خط خالفت از هم جدا شده وخـط خالفـت بـه خـود مـردم بازگشـته       
ا چه قدرت و امکاناتى وظیفه مهم حفظ شریعت ومراقبـت  ومسؤولیت رهبرى سیاسى واجتماعى به مردم سپرده شده است، فقیه ب

  بر اجراى دقیق احکام را انجام مى دهد؟ 
  

  :پی نوشت
جاز للمکلف أن یقلّده، کمـا تقـدم، وکانـت لـه     ... المجتهد المطلق إذا توافرت فیه سائر الشروط الشرعیۀ فى مرجع التقلید « -]1[

وللمجتهـد المطلـق ایضـاً    . یطه أن یکون کفواً لذلک من الناحیۀ الدینیۀ والواقعیـۀ الوالیۀ الشرعیۀ العامۀ فى شؤون المسلمین شر
والیۀ القضاء ویسمى على هذا االساس بالحاکم الشرعى وسیأتى الحدیث عن الوالیۀ العامۀ والقضاء واحکامه فى القسم الرابع مـن  
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، ص 1ق، ج  1403یـت، بیـروت، دارالتعـارف للمطبوعـات،     الفتاوى الواضحه وفقاً لمذهب اهـل الب » .الفتاوى الواضحۀ ان شاء اهللا
  . 23، م 115

اذا کان الحکم کاشفاً عن الواقع کموارد المرافعات فال یجوز نقضه حتى مع العلـم بالمخالفـۀ ویجـوز للعـالم بالمخالفـۀ أن      « -]2[ 
یته العامۀ فى شؤون المسـلمین فـال یجـوز    واما اذا کان الحکم على اساس ممارسۀ المجتهد لوال. یرتب آثار الواقع المنکشف لدیه

منهاج الصالحین بهامشه التعلیق علیه، تـألیف  » .نقضه حتى مع العلم بالمخالفۀ وال یجوز للعالم بالخطاء ان یجرى على وفق علمه
  . 25، م 11، ص 1ق، ج  1396سید محمدباقر الصدر، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 

از دست خط شـریف شـهید   » .دیدة غیر ان ما نعتمد علیه هو التوقیع خاصۀ فى اثبات الوالیۀ العامۀهناك روایات اخرى ع« -]3[ 
  . صدر که تصویرش در اختیار نگارنده است

  . 13ق، ص  1399خالفۀ االنسان وشهادة االنبیاء، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات،  -]4[ 
  . همان -]5[ 
  . 14همان، ص  -]6[ 
  . 19ـ  15همان، ص  -]7[ 
  . 21همان، ص  -]8[ 
  . 23همان، ص  -]9[ 
  . 44آیه ) 5(سوره مائده  -]10[ 
  . 24خالفۀ االنسان و شهادة االنبیاء، ص  -]11[ 
  . 25همان، ص  -]12[ 
  . 25همان، ص  -]13[ 
  . 28همان، ص  -]14[ 
) الکتاب بالحق لیحکم بین النّاس فیما اختلفوا فیهکان الناس امۀ واحدة فبعث اهللا النبیین مبشّرین ومنذرین وانزل معهم ( -]15[ 

  . 213آیه ) 2(سوره بقره 
  . 33خالفۀ االنسان و شهادة االنبیاء، ص  -]16[ 
  . 34همان، ص  -]17[ 
  . 39همان، ص  -]18[ 
  . 52ـ  47همان، ص  -]19[ 
  . 39ـ  36آیات ) 42(سوره شورى  -]20[ 
  . 166کاظم حسینى حائرى، ص  والیۀ االمر فى عصر الغیبۀ، سید -]21[
 .به بعد 137والیۀ االمر فى عصر الغیبۀ، سید کاظم حسینى حائرى، ص  -]22[ 

  
  حکومت از مقوله وکالت نیست

  حسن ممدوحى 
  حکیمانه و مقتدر  اسالم و حکومت

فته بـود، ولـى ایـن فـرد     ها، به طور فردى و خود سامان، شکل گر زندگى بشر، در آغاز بر حسب طبیعت اولیه خود محورى انسان
اى بود کـه آموخـت    شد، لذا این خود تجربه بود و تهدید به انقراض مى زیستى مشکالتى را در پى داشت آن چنان که فوق طاقت

گونه صالحى در فرد زیستى نیست و نظام اصلح براى زندگى، تعاونى و دسته جمعى زیستن است، وى دانسـت کـه بایـد بـا      هیچ
هـا   هاى زندگى تالش کند و با تقسیم مسئولیت خاصى به طور مسالمت آمیز در جهت آسان ساختن دشوارىدلى و هم سویى  هم

  . ها به افراد براساس استعدادهاى آنان، به پیش رود و واگذارى آن
ا شخصـى خـود را لحـاظ کنـد و دیگـران ر      خواهد منفعت جا مى خود محورى و خود خواهى بشر در همه ولى از آن جا که طبیعت

هـا، سـر انجـام، جامعـه را بـه       هاى ناهنجار و اصطکاك در منـافع و نیـز دفـاع از زیـان     نادیده بگیرد، دیرى نپایید که کشمکش
اى در نهـاد انسـان شـد و     ها موجب پیدایش طبیعـت ثانیـه   همین تزاحم. اى کشاند هاى غیر قابل اجتناب و هالك کننده تعارض

  ) 1. (خالص کند برترى نیاز پیدا کرد که او را از این بن بست درت و حاکمیتجامعه براى ادامه حیات مدنى خود به ق
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اى باشد که بتواند در مقابـل جـزر و مکـدالهایى کـه در جامعـه رخ       البته این قدرت و حاکمیت فوق، باید داراى اقتدار فوق العاده
  . گیرد، مهار کند ت طلبى، نشئت مىهاى سرکشى را که از تفوق طلبى، خود محورى و منفع دهد بایستاد و توفان مى

توان گفت که همـان ضـرورت عقلـى کـه زنـدگى مـدنى و        شناسد و مى البته ضرورت این حاکمیت و اقتدار را فطرت و عقل مى
حکـومتى را بـا امکانـات     تعاونى را، اصلح و لزوم آن را قطعى دید و فردى زیستن را غیر میسور دانست، همان ضرورت حاکمیـت 

کننـد و   ایم که خود مردم در بر پایى همان حکومت تالش مـى  داند، لذا دیده نظم جامعه، حتمى و غیر قابل اجتناب مى الزم براى
  . دانند همه فرمان هاى صادره از آن مقام حاکم را، قانون الزم االتباع دانسته و تخلف از آن فرمان ها را قابل مجازات مى

بدو حاکمیت، غیر مفید و بلکـه غیـر معقـول     ا باقى نخواهد گذاشت که مقوله حکومتاى ر این ضرورت اجتماعى هیچ گونه شبهه
چنان بـه   اى که بر عهده اوست، بر نخواهد آمد و ایفاى آن چه را ملتزم بوده، هم است، زیرا با نداشتن اقتدار، هرگز از عهده وظیفه

  . صورت غیر مقدور باقى خواهد ماند
ریزى کرده اسـت و اگـر چـه مقصـد اصـلى همـال زیسـتى         الدلى پى گرچه همال سویى و همپس روشن است که پایه جامعه را 

کن امیال گردن کشان است که جز با حکومـت مقتـدر، مهـار     مسالمت آمیز است، اما روى دیگر این مجتمع توفان و امواج ریشه
  . شود نمى

تواند پایـه   ت همراه است و تنها حکمت و خردمندى نمىحکومت و اداره جامعه با قدر رسد روح و حقیقت بر این اساس به نظر مى
هاى تازه از سیاست نیز به مسئله قدرت و زیر سلطه کشـاندن   در تعریف. و بنیان استوارى براى برقرارى یک حکومت پایدار باشد

  . اشاره شده است
اهیت رابطه حاکم و مـردم را چـون   بعضى از نظریه هاى حکومتى شالوده خود را براساس حکمت و نه حاکمیت دانسته است و م

  . وکالتى از سوى شهروندان به شخص حاکم تصور کرده است
اى در اداره جامعه ندارد و مردم براساس عقل و منطق بر وظایف محوله  سهم عمده الزمه این دیدگاه آن است که اعمال حاکمیت

بلکـه غیـر حقیقـى هـم هسـت واشـکاالت نظـرى         محض استبه نظر ما این دیدگاه نه تنها غیر واقعى و آرمانى . سپارند سر مى
  : هاى گوناگون یکى از این نظریه پردازان را به طور خالصه نقل و نقد خواهیم کرد در این جا استدالل. متعددى دارد

  تمسک به بحثى ادبى و بررسى اشتقاق لفظى حکومت  -1
  ند و لذا از حاکمیت و اقتدار، به دور است باید آزادى مردم را خدشه دار نک طرح بحثى حقوقى که حکومت -2
  . طرح این که حکومت، همان وکالت است که در فقه آمده است -3

کنـد، منطبـق نیسـت مـثال      هاى اصیل که معانى حقیقى الفاظ را بیـان مـى   اما مسئله اشتقاق حکومت از حکمت، با فرهنگ نامه
  : گوید فیومى در مصباح المنیر مى

  . صله المنعالقضاء، و ا: الحکم
ومنه اشتقاق الحکمه النها تمنع صاحبها من اخالق االراذل اصل معناى حکم، منع اسـت، و  . منعته: اى: حکمت علیه بکذا: ویقال

  . کنم به فالن کس که چنان کند حکم مى: اگر گفته شود
شـناس از   جهت اسـت کـه خردالمنـد حکمـت    اند، ازآن  یعنى او را از خالف آن منع کردم، ولذا اگر بر حکمت نیز این نام را نهاده

  . ها باز داشته شود پلیدى
گونـه معنـا    صحاح اللغه جوهرى، مقاییس اللغه ابن فارس، لسان العرب ابن منظور ومفردات راغب، کلمه حکم و حکمت را همین

  . اند کرده
هـا تضـمین    ذوقى و احساسى در آنهاى اصیل، حکم و حتى حکمت به معناى منع است و معناى  پس به اتفاق این فرهنگ نامه

  . نشده است و همین ارتکاب موجب شده که نام حکومت را براى مدیریت کشورها انتخاب کنند
کند که کسى نتواند بر آنان چیزى را الزام یـا منـع    و اما این دیدگاه که آزاد منشى مردم، از حقوق حتمى مردم است و ایجاب مى

یت است، عبید و صغار است و نظام حاکم، فقط وکالتى دارد که در صالح مردم تـالش کنـد،   کند و آن که محتاج حاکمیت و وال
  . هایى مواجه است و هم از جهت عملى غیر واقعى است هم از جهت نظرى با چالش

دانند، زیرا  به هدایت مردم به طرف رشد اجتماعى مى ترین آنان نسبت ترین ارگان دولتى را موفق هاى حقوقى، پیشرفته امروز نظام
وظیفه حتمى نظام حاکم آن است کـه بـا   . مدیریت، رها کردن مردم به حال خود نیست، بلکه هدایت آنان در انتخاب اصلح است

قدرت قاهره خود، مانع به هدر رفتن مردم شود، اگر چه به قیمت ضرب وحبس باشد، اگر غیر این باشد طبقه حاکم خائنى اسـت  
  . ه استکه لباس صالح به خود پوشید
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برخى شاید این کار را خالف آزادى بدانند، اما تعریف آزادى این نیست، زیرا به قول بریان مگى آن جا که دیدگاه هگل را تبیـین  
  : کند مى

کنیم که آزادى اقتصادى چیست و معناى آن را  براى روشن شدن، سرى به بازار زده و آزادى در بازار را در قلمرو اقتصاد بازگو مى
خواهنـد، عمـل کننـد، اگـر مـن       مطابق برداشت لیبرالى، آزادى عبارت است از آن که مردم بتوانند، آن طـورى کـه مـى   . بیمدریا
خواستم امسال بهار، پیراهن نارنجى رنگ بپوشم، در صورتى که کسى مانعم نشود، آزادم، اگر بخواهم مایع ضد بـو بخـرم، در    مى

  . صورتى که قادر به این کار باشم، آزادم
امـا بعضـى از اقتصـاددان    .داند یعنى هرنوع انتخاب و مصرف، آزاد اسـت  این تنها چیزى است که اقتصاددان لیبرال، از آزادى مى

اند، چنین تصورى از آزادى بسیار سطحى است، زیرا این طرز فکر در اثر تبلیغ کسانى بوده که  هاى رادیکال، در این موضوع گفته
خورد پس در ایـن صـورت    رج کردن آزاد، سود ببرند و به من تلقین کنند لباس پارسال تو، به درد نمىاند از این نوع خ خواسته مى

جا به همین معتقد است که آزادى بـه ایـن نیسـت کـه کسـى از       هگل در این. من آزاد نیستم، بلکه من عامل دست آنان هستم
  ) 2. (اى شخص به عنوان موجودى عاقل استهایش پیروى کند، بلکه آزادى، عبارت از شکوفا کردن استعداده هوس

آزادى . پس آزاد گذاردن مطلق مردم در واقع خود، خالف آزادى است و هرگز در مفهوم دمکراسى، آزادى به طور مطلق، نیسـت 
طرح و خائن اجنبى نتواند براى آنان، به نام آزادى،  واقعى وقتى است که به مردم آن چنان آموزش آزاد منشى بدهند که هر دست

  . برنامه ریخته و عاقبت، مردم را به آن سو کشد که خاطر خواه اوست
بدانیم گذشته از آن که مفهوم وکالـت و حکومـت    پس طرح مسئله آزادى، هرگز بدین معنا نیست که حکومت را از مقوله حکمت

  . اى مستقل و جدا از یک دیگرند هر یک مقوله
  . توان رسید مقایسه آن با مسئله والیت، البته بهتر به این تغایر و تخالف مى با تحلیل بعضى از خواص و لوازم وکالت و

  : هاى زیر است هاى فقهى داراى ویژگى وکالت مذکور در کتاب
به طـورى کـه اراده    وکالت عبارت از تنزیل شخص وکیل به منزله موکل است در عمل خاصى که مورد قرار داد وکالت است -1

  . شخص موکل، و فانى درخواست اوست شخص وکیل، همان اراده
گیرى مربوط به شخص موکل اسـت، امـا    به دیگر بیان، کار شخص وکیل، همان کار شخص موکل است، ولى اصالت در تصمیم

را لحاظ ) موکلین(گیرى، مربوط به طبقه حاکم بوده وچه بسا طبقه حاکم، فقط منفعت نسل حاضر  در حکومت، اصالت در تصمیم
در ایـن  . هاى بعدى را هم در نظر بگیرند هر چند نسل کنونى تا حدودى به رنج و سختى هـم بیفتـد   مردمان و نسل نکنند، بلکه

  . مند کشور را هم ندارند صورت مردم زمان حاضر، حق اعتراض و تخلف از نظام قانون
عل کند از وکالت معـزول خواهـد   وکیل، باید فقط در جهت منافع موکل، اقدام کند، چنان چه حکم ضررى علیه موکل خود ج -2

هـاى   هاى مالى و بدنى و تبعیدها و تعیین مالیات شد، اما طبقه حاکم چنان که یادآور شدیم جعل حبس و جرح و تادیب و مجازات
  . داند سبک و سنگین را مشروع دانسته و اعتراض شهروندان را از نظر نظام حقوقى مسموع و مشروع نمى

بنـابراین  . دیگرى اختیار دهد که به اضرار او اقدام نماید، زیرا در اقدام به ضرر خود، مجـاز نـیس ت   به هیچ کس مجاز نیست -3
  . به غیر را داشته باشد حق اعطاى وکالت گونه ممکن است اگر کسى در انجام کارى مجاز نباشد، چه

مى خالف تحقیق اسـت، زیـرا پزشـک در    دهد، توه البته این توهم که مریض، براى جراحى و معالجه خود به پزشک، وکالت مى
  . کند و یا به عنوان اجاره و قبول قرار داد خاص معالجه یا به صورت جعاله عمل مى

روشن است که معمول در وکالت، قرار گرفتن وکیل، نازل منزل شخص موکل است که آن، در پژشک معالج معقول نیست، بلکه 
  . مهندسى که براى کارى علمى وفنى استخدام گردیده استاز قبیل قرار داد با معلم براى تدریس و یا 

شخص موکل در کارهاى مورد وکالت، دخالت تام دارد و روح عمل، همان رضایت موکل است، در حالى که در نظـام   رضایت -4
اض شـدید،  حکومت، صالح دید با حاکم است، اگر چه بسیارى ظرفیت درك آن صالحال دید را نداشته باشند و چه بسا بـا اعتـر  

  . خود را اعالم کنند عدم رضایت
داننـد و در صـورت    کار وکیل باید قابل استناد به موکل باشد یعنى از نظر حقوقى همیشه عمل وکیل را مستند به موکل مـى  -5

ع هاى حقـوقى، مسـئول هـر نـو     گیرند، در صورتى که در نظام انجام کارى غیر مجاز، وکیل و موکل هر دو تحت تعقیب قرار مى
کنش و واکنش سیاسى را فقط دولت مى شناسدو براى هیچ یک از شهروندان هیچ گونه مسئولیت و اعتبار رسمى قائـل نیسـتند   
بدان معنا که اگر از بین شهروندان تعدادى قابل توجه، در انجام دادن کارى به اتفاق برسند، آن کار از نظر حقوقى، قابـل اسـتناد   

هاى معروف در هر کشور اگر مورد ایراد و اشکال حقوقى بعض  هار نظرهاى شخصى شخصیتبه همین جهت اظ. به دولت نیست
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نهادهاى سیاسى قرار گیرد، رسما عذر دولت مربوطه آن است که این کار، از شخصى که مسئول نیست انجام پذیرفته و لذا نه در 
برند، مگر آن که بفهمنـد کـه خـود دولـت      زیر سوال مىدهند و نه در مسائل منفى، دولت را  جنبه مثبت، به آن اعتبار قانونى مى

  . به آن عمل آگاه بوده و آن را مورد حمایت قرار داده است نسبت
شـود   هاست و در صورت تخلف، محکوم مـى  طبقه حاکم، تمام آن چه را جعل کرده، خود ملزم به رعایت و التزام عملى به آن -6

اند و آنان همانند آحاد شهروندان، تـابع نظـام قـانونى هسـتند، ولـى       ه مصوبات، یکسانیعنى طبقه حاکم با طبقه مردم در التزام ب
گونه التزامى بـراى   وکیل فقط امین در انجام دادن عمل مورد وکالت است و آن عمل فقط در رابطه با شخص موکل است و هیچ

  . وکیل جز به انجام رساندن عمل نیست
  : سؤال

حوزه حکومت همان وکالت در امور شخصى معهود در فقه باشد مشـکالت پـیش گفتـه نیازمنـد      در صورتى که مراد از وکالت در
  : باشد، ممکن است کسى براساس این مبنابگوید پاسخ است، اما اگر مقصود از وکالت، وکالت عزمى در حوزه حکومت

دهند کـه   دهند و به او دستور مى عى مىوکالت عرفى آن است که مردم، شخصى یا هیئتى را انتخاب کرده و به او، اختیارات وسی
آن چه را با تشخیص شما صالحیت عمل دارد، انجام دهید، اگر چه به ضرر ما باشد، اعم از جـرح و ضـرب و حـبس و مجـازات     

ن، مالى و بلکه قتل را در موارد خاص به صالح دید آنان، مجاز بوده و به صورت قانون در آید و بر همه آحاد مردم اطاعـت از آنـا  
  . الزم است و این گونه وکالت، واقعیت پذیرفته در جامعه است و پوشش قانونى در نظام عملى دارد

  : جواب
ها بپردازیم، باید گفت آن چه را که متن والیـت و   هاى وکالتى و وجود اقتدار و حاکمیت در آن قبل از آن که به وضع کنونى نظام

داند و با عاریـه گـرفتن ایـن لفـظ در نظـام حکومـت،        ا حاکمیت و اقتدار هم سو مىاقتدار است وکالت نامیده است و وکالت را ب
  . حل نکرده است باشد، بلکه فقط وکالت است مشکل خود را که در حکومت، نباید حاکمیت

دهند و  ىبینیم که عمال با تمام شعارى که درباره حکومت آزاد م ها بیفکنیم مى از سوى دیگر اگر نگاهى به سیستم فعلى حکومت
تـرین راه بـه    اند، آخرین نظرى که نظریه پردازان حقـوقى آن را نزدیـک   ها سعى و تالش را در این رابطه دریغ نداشته به قول آن

حاکم به وسیله آراى عمومى اسـت و بهتـر از ایـن، راهـى را بـه طـرف        اند، تعیین نوع حکومت و انتخاب هیئت دمکراسى شمرده
  . اند حکومت مردمى، پیدا نکرده

  . آل و آزاد مردمى نرسیده، بلکه با مشکل دیکتاتورى اکثریت مواجه گردیده است ولى این نظریه نیز، نه تنها به حکومت ایده
در واقع راى اکثریت، بر اقلیت على رغم تمامى تالش آنان تحمیل شده و معتقدند که شهر نشینى اقتضایش فقط همین اسـت و  

د، باید به انزواى از جامعه روى آورند یعنى آنان را به یکـى از دو انتخـاب کـه هـر یـک از دیگـرى       اگر این جبر حقوقى را نپذیرن
  . اى جز پذیرش این نظام را ندارند کنند و آنان چاره تر است، تهدید مى مشکل

و چنان که گذشت به خوبى رسید  یافته از حکمت است توان به نارسایى توهم حکومت از مقوله وکالت و نشئت اینک به خوبى مى
یـک از مکاتـب حقـوقى و     یابى لفظ، در کتب لغت اصـیل، و نـه در هـیچ    ایم، نه از نظر ریشه گونه دلیل اعتبارى بر آن نیافته هیچ

توان بر این ادعا دلیلى یافت که گروه حاکم بر مردم بدون حاکمیت و اقتدار با وکالت محض از سـوى شـهروندان بـه     سیاسى مى
  . بپردازند مدیریت کشور باید

  بر فرزانگان  والیت
معناست و اگر والیتى فرض شود فقط  هاى فرزانه و آگاه، بى بر انسان در این زمینه اشکال دیگرى نیز مطرح شده است که والیت

  . بر مردم آگاه، نوعى تحقیر به ساحت آنان خواهد بود بر مستضعفان و صغار یا بر محجورین و مفلسین است و جعل والیت
حاکم است، صورت پذیرفته و گمان شده هر  بر صغار و والیت جواب باید گفت این اشکال از ناحیه اشتراك لفظى که در والیتدر 

بـر   بـا والیـت   بر صغار و محجورین است، ولى حق مسئله آن است که والیت در حکومـت  والیتى که فرض کنیم، از سنخ والیت
  . صغار دو مفهوم جدا از یک دیگرند

انـد و   ها قرار دارند و با نظام حاکم خود کنـار آمـده   سیطره حکومت کنون احدى این توهم را نکرده که مردمى که در تحتشاید تا
گذشته از آن که ولى بر صغیر، فقط بـه تشـخیص خـود    . اند، در حکم صغار و مجانین هستند ملتزم به قانون جارى در کشور شده

رگز شخص او، محکوم به احکام جارى برمولى علیه نیست، ولى شخص حـاکم، خـود   طور زندگى مولى علیه را تنظیم نموده و ه
  . محکوم تمام سلسله قوانینى است که بر طبقه مردم جارى است و با کم ترین تخلف، معزول و مستحق مجازات است
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خود را براساس سیاست  یتبه انسان و جهان است تدبیر مدیر خاصى نسبت نظام اسالمى، از آن جا که خود داراى منطق و شناخت
  . بر افراد تابع خویش قرار داده است بر حسب دستورهاى الهى و فرمان اطاعت و حقوق خاصى قرار داده و اعالن حکومت

جا مولى علیه جز محجـورین و صـغار و    سیاسى شاید بتوان در فقه موارد دیگرى از والیت را نشان داد که در آن گذشته از والیت
  . اند بر شخص غایب و والیت پدر در ازدواج دختر باکره ذکر کرده ، بعضى از جمله این موارد را والیتشود محسوب نمى

و ) 3(النبى اولى بالمومنین مـن انفسـهم   : به خودشان اولى دانسته است جداى از این نکته، قرآن کریم پیامبرش را از مردم نسبت
و ما کان لمومن وال مومنه اذا قضى اهللا ورسوله امرا ان یکـون لهـم   : ده استرا ندا) ص(به مومنین اجازه سرپیچى از حکم پیامبر

انما المومنـون الـذین آمنـوا بـاهللا     : و در امور اجتماعى نیز کناره گیرى بدون اذن از پیامبر را منع کرده است) 4(الخیره من امرهم 
و اولـى االمـر را فرمـان داده    ) ص(طاعت مطلق پیامبر اکرمو ا) 5(ورسوله واذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتى یستئذنوه 

  ) 6(اطیعوا اهللا واطیعوا الرسول واولى االمرمنکم : است
  ) ص(با توجه به این آیات و آیات مشابه دیگر تردیدى در والیت مطلقه پیامبر اکرم

جـز  ) ص(همه مردم را درمقابل پیامبر اکـرم باید بر این اساس  برجامعه اسالمى نیست، در صورتى که طبق گفته قائلین به وکالت
  . محجورین و صغار قلمداد کنیم

  . این نقض قطعى نشان آن است که والیت در فقه همواره با حجر و صغر همراه نیست
رسد برداشت دقیق از فقه اسالمى تالزم بین مفهوم والیت و لزوم محجور بـودن مـولى علـیهم را نفـى      در هر صورت به نظر مى

با مشکالت دیگرى نیز مواجه اسـت کـه طـرح آن را بـه فرصـتى دیگـر موکـول         حکومت دیدگاه وکالتى دانستن ماهیت. کند مى
  . کنیم مى
  

  :پی نوشت ها
  .... بر او فاجر یعمل فى امرته : البد للناس من امیر: امیرمومنان علیه السالم. 1
  . 324 ، صبریان مگى، آشنایى با فلسفه غرب، ترجمه عز اهللا فوالدوند. 2
  . 6آیه ) 33(احزاب . 3
  . 36همان، آیه . 4
  . 62آیه ) 24(نور . 5
 .59آیه ) 4(نساء . 6
  

  !مشروعیت عنوانی بسیط یا مرکب؟
  عباس پسندیده

در این بحث دو دیدگاه عمده وجود دارد . برانگیز در حوزه فلسفه سیاسی بوده و هست مشروعیت، یکی از مباحث داغ و جنجال
و جالب اینکه هر دو دیدگاه یاد شده، براي اثبات ادعاي خود به  "مردم"داند و دیگري  می "خدا"مشروعیت را  که یکی مالك

در سالهاي اخیر همواره میان این دو دیدگاه اختالفهاي شدید تئوریک وجود داشته و به تبع آن در . کنند قرآن و سنت استناد می
  ... اجتماعی تبدیل شده است  -نیز کشیده شده و به منازعات شدید سیاسی  اي موارد، این اختالفات به سطح جامعه پاره

اند، درست  آن بخش را که دیده. اند اند و بخشی را وانهاده رسد هر دو دیدگاه یاد شده، بخشی از حقیقت را بیان داشته به نظر می
رسد علت اساسی این اشتباه گرفتار شدن در قالب  یبه نظر م. اند اند اشتباه کرده اند و اما آن بخش را که وانهاده عمل کرده

اي مشروعیت از دیدگاه دموکراسی است و حال آنکه هر مکتب و فرهنگی باید مشروعیت را بر اساس مبانی فکري خود  کلیشه
یکی از دو اگر مشروعیت را عنوانی بسیط بدانیم، فقط براي . داند دیدگاه دموکراسی، مشروعیت را بسیط می. طرح و بررسی کند

توان هیچ کدام را  جایی وجود خواهد داشت و دیگري باید حذف شود و این در حالی است که نمی) مردم -خدا (عنصر یاد شده 
  .  به بهانه دیگري از میدان بیرون کرد

عنصر در جاي به همین جهت هدف این نوشتار مرکب دانستن مشروعیت و قرار دادن هر . بلکه باید هر کدام را در جاي خود دید
  : پیش از ورود به اصل بحث تذکر چند نکته ضروري است. خود است

این مبانی فکري و فضاي . شود گیرد و در فضاي فکري خاصی آفریده می اي بر اساس یک سري مبانی شکل می هر نظریه -1
هاي این درخت ناممکن و  شاخه اي دیگر بر پروراند و لذا بار کردن میوه خاص به سان درختی است که میوه خاص خود را می



 
155 

شکل طرح بحث مشروعیت در نظام دموکراسی، بر اساس . بحث مشروعیت نیز شامل همین قاعده است. تصنعی خواهد بود
اند و لذا براي مشروعیت، ساختاري بسیط و  مبانی خاص تفکر مادي است که خداوند را از معادالت نظامهاي بشري حذف کرده

اما اگر دیدگاه دیگري وجود داشته باشد که خداوند را از . اند د و آنگاه این عامل واحد را، مردم دانستهان جزیی فرض کرده تک
معادالت سیاسی حذف نکرده باشد، باید ساختاري متناسب با مبانی خود طراحی کند و سپس در آن قالب، مالك مشروعیت را 

چنین اقدامی گرفتار . خود را در قالب ساختار بسیط تفکر مادي طرح کنیمبنابراین ما در بحث مشروعیت نباید دیدگاه . بیان سازد
پرداز و مکتب فکري او یکی از اصول مهم و اساسی  هماهنگی تمامی مراحل یک نظریه با مبانی نظریه. شدن در دام خصم است

هاي فراوان در قلمرو باورها و  ههنادیده گرفتن این اصل، موجب بروز اختالفات شدید در مسایل فکري، و منشأ ایجاد شب. است
دهی را باید بر اساس مبانی خود  بنابراین، پرسش مشروعیت را باید پاسخ داد ولی هم پاسخ و هم راه پاسخ. اعتقادات شده است

  . طراحی و تنظیم ساخت
بنایی است که به موضوع بحث ما، بررسی مالك مشروعیت در نظام امامت و والیت است و در چنین فضایی و با چنین م -2

دهیم، نه اینکه بر اساس نظریه مشروعیت  دهیم و مالك مشروعیت نظام مورد قبول را توضیح می پرسش مشروعیت پاسخ می
توان بحث را ارائه کرد؛ یکی انتخاب نظریه  به بیان دیگر، به دو شکل می. در دموکراسی، به طراحی نظام سیاسی بپردازیم

و سپس طراحی نظام اسالمی و تطبیق آن با دیدگاه دموکراسی، و دیگري محور قرار دادن نظام ) مشروعیت مردمی(دموکراسی 
یکی از علل اشتباه و اختالف در این مقوله، . امامت و والیت با مبانی خاص آن، و سپس بررسی مالك مشروعیت در این نظام

را محور ) دموکراسی(، مالك مشروعیت مردمی )یعیش(پیمودن راه نخست است که بدون توجه به اصول و مبانی تفکر اسالمی 
اند و حال آنکه اندیشمندان غربی، بر اساس اصول و  اند و سپس به ویران کردن اصول و مبانی فکري شیعی پرداخته قرار داده

اتهام مخالفت با  بنابراین باید جوزدگی را کنار گذاشت و از. اند اي در باب مشروعیت دست یافته مبانی خاص خود به چنین نظریه
ساالري غربی نهراسید و بر اساس اصول و مبانی اسالمی، به تبیین منطقی مالك مشروعیت در نظام امامت و والیت   مردم

  . پرداخت
مراد از مشروعیت، همان حقانیت است و از آنجا که در اندیشه غربی، عنصر شرع نادیده گرفته شده است، در آن فضاي  -3

شرعی بودن متفاوت است، اما در تفکر دینی، حقانیت با شرعی بودن یکی است و هر آنچه شرعی باشد حق  فکري، مشروعیت با
  . است و آن چیزي حق است که شرعی باشد

اینکه . در بحثهاي متداول مشروعیت، دو سؤال عمده وجود دارد؛ یکی حق فرمانروایی حاکم و دیگري حق فرمانبرداري مردم -4
ادن دارد و اینکه فرمانبرداري از چه کسی حق است، از پرسشهاي عمده مشروعیت هست اما همه موضوع چه کسی حق فرمان د

اگر در مسأله حکومت دو نکته را مورد . نیست، بلکه بر اساس مبانی دینی، مسایل دیگري نیز در این موضوع قابل طرح است
اکمیت و فرمانروایی، سؤال این است که رابطه این دو با توجه قرار دهیم؛ یکی حق حاکمیت و فرمانروایی، و دیگري تحقق ح

هم چگونه است؟ آیا توأم هستند و یا جدا؟ و اگر از یکدیگر جدا هستند کدام یک بر دیگري مقدم است؟ در اندیشه غربی، تحقق 
. آید نیز به وجود میحق حاکمیت ) از راه انتخاب(حاکمیت با حق حاکمیت، توأم و همزمان است؛ یعنی به مجرد تحقق حاکمیت 

شود و لذا در جایی غیر  اعطا می) ع(اما اندیشه دینی معتقد است که حق حاکمیت از آن ِخداوند است و از سوي او به معصومین 
بنابراین، مسلم است که مرحله تعیین حقانیت حاکمیت، . گیرد و مقدم بر مرحله تحقق است از مرحله تحقق حاکمیت شکل می

حق فرمانروایی و حق (حال که چنین است گذشته از دو پرسش نخست . حقق و عینیت حاکمیت استغیر از مرحله ت
شوند، پرسش بعدي این است که تحقق حاکمیت در چه صورتی شرعی  که مربوط به مسأله حق حاکمیت می) فرمانبرداري

برخوردار است، از هر راهی که به قدرت  است؟ آیا هر کسب قدرتی، شرعی و حقانی است؟ آیا اگر کسی که از حق حاکمیت الهی
برسد، اقدام او مشروع است؟ و آیا حکومتی که از راه نامشروع به دست آید، مشروعیت دارد؟ و به طور مشخص، آیا اگر به اجبار 

که و خشونت خود را بر مردم تحمیل کند، حکومت او مشروع و حقانی است؟ به بیان دیگر درست است که مردم باید از کسی 
تواند به اجبار و خشونت متوسل شود؟ بنابراین،  داراي حق حاکمیت الهی است اطاعت کنند ولی اگر چنین نکردند، آیا او می

  . مسأله کسب قدرت و شیوه تحقق حاکمیت، خود مسأله مهمی است که نیازمند بررسی و تبیین مالك مشروعیت است
سؤال این است که اگر کسی حق حاکمیت داشت و از راه مشروع نیز به  .محور سوم مسأله مدیریت و شیوه فرمانروایی است

اي که عمل کند و هر گونه که فرمان دهد، حکمرانی او مشروع است و به اصطالح در هر شرایطی  قدرت رسید، آیا به هر شیوه
ده کند، حکومت و هاي مدیریت از روشهاي غیر مشروع استفا حکومت او مشروعیت خواهد داشت؟ اگر حکومتی در شیوه

هاي مدیریت و فرمانهاي حکومت نیازمند مالك مشروعیت نیست؟ اگر فرمانهاي حکومت  فرمانروایی او مشروع است؟ آیا شیوه
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مشروع نباشد، همچنان حق فرمانروایی و حق فرمانبرداري پابرجا است؟ پاسخ این پرسشها را باید بر اساس اندیشه دینی یافت و 
  . مشروعیت بسیط است یا مرکبسپس قضاوت کرد آیا 

بنابراین در بحث مشروعیت از دیدگاه دین، براي اینکه روشن شود در چه جایی حق فرمانروایی و حق فرمانبرداري وجود دارد، 
یکی اینکه حق حاکمیت به چه کسی داده شده است و چه کسی داراي چنین حقی است؟ دیگري : باید به سه پرسش پاسخ داد

اي در مدیریت مشروع  ت و تحقق حاکمیت در چه صورتی و با چه مالکی مشروع است؟ و سوم اینکه چه شیوهاینکه کسب قدر
  یابند؟  است و فرمانهاي صادره حکومت با چه مالکی مشروعیت یافته و شایستگی اطاعت و فرمانبرداري می

با  "متناسب"اي باید  ت و الگوي هر مسألهداش "الگو"گانه فوق، باید  براي مشخص کردن مالك مشروعیت هر یک از امور سه
دارند، الگوي مشروعیت هر یک با الگوي مشروعیت  "تفاوت"گانه فوق با هم  ماهیت آن مسأله باشد و از آنجا که امور سه

اتی که علت بسیاري از منازع. توان با یک الگو به ارزیابی همه اقسام مشروعیت پرداخت دیگري نیز متفاوت خواهد بود و لذا نمی
آید این است که هر کدام از طرفین به یک جنبه آن تمسک کرده و با الگوي  پیرامون مسأله مشروعیت پیش آمده و یا می

  به ارزیابی مشروعیت  -و بدون تفکیک  -متناسب با همان قسمت 
ن جهت ضروري است که به همی. اند و حال آنکه هر بحثی الگوي مشروعیت خاص خود را دارد حکومت به شکل بسیط پرداخته

هاي مختلف مشروعیت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و بر اساس الگوي متناسب هر کدام، مالك مشروعیت  جنبه
گیریم و هر مرحله را با الگوي خاص خود  بنابراین بحث مشروعیت را در سه محور یاد شده پی می. هر یک مشخص گردد

  : کنیم بررسی می
  : عبارتند ازاین سه محور 

  مرحله اعطاي حق حاکمیت از سوي خداوند؛  -1
  مرحله کسب قدرت و تحقق حاکمیت؛  -2
  . مرحله مدیریت و فرمانروایی -3

و لذا در (گانه یازب مراحل، آن است که هر چند در فلسفه سیاسی، حق حاکمیت با تحقق حاکمیت همزمان است  علت این سه
همچنین . اندیشه دینی، این دو از یکدیگر جدا هستند و لذا باید جداگانه مورد بحث قرار گیرند، اما در )شوند یک مرحله بحث می

صدور  -همان گونه که خواهد آمد  - پس از تحقق حاکمیت نیز این گونه نیست که حاکم مجاز باشد هر فرمانی صادر کند و لذا 
رتی داراي حق اطاعت و فرمانبرداري هستند که مشروع فرمانی مشروع است که مخالف شرع نباشد و فرمانهاي صادره در صو

  . باشند
که (گانه فوق، تذکر این مطلب نیز ضروري است که هرچند در نظام امامت و والیت  پیش از پرداختن به مراحل سه -5

کیک و روشن گیرد، اما در مباحث نظري، تف همه مراحل بر اساس ضوابط شرعی شکل می) در رأس آن قرار دارند) ع(معصومین 
هاي یک مسأله، واضح و دیدگاه اسالم در بحث حکومت به  شدن همه زوایاي یک مسأله ضروري است تا بدین وسیله همه جنبه

و تعیین تکلیف ) ع(بنابراین بحث از مالك مشروعیت در نظام امامت، به منظور سنجش عملکرد معصومین . درستی شناخته شود
بلکه . فتارها و گفتارهاي آنان منطبق بر حق بوده و براي جامعه اسالمی حجت شرعی استهمه ر. براي آن بزرگواران نیست

بینی علمی در مقوله نظام امامت، و به کارگیري آن در طراحی ساختار سیاسی در دوران  هدف این بحث کسب بصیرت و روشن
  . غیبت است

  مرحله اول، مشروعیت شخص زمامدار
اینک حاکم جامعه است، بلکه مراد آن کسی است  که حکومت را بالفعل در دست دارد و هم مراد از شخص زمامدار کسی نیست

که داراي حق حاکمیت و امامت امت است و لذا در این بحث شخص زمامدار را منهاي جنبه حاکمیت داشتن یا نداشتن او مورد 
ه دیگري است که در بخش بعدي سخن، به آن بحث از حاکمیت بالفعل و مالك مشروعیت آن، خود مقول. دهیم بررسی قرار می
  . خواهیم پرداخت

مردم باشد و  "منتخب"کسی است که  "مشروع"برخی مشروعیت زمامدار را به انتخاب مردم دانسته و معتقدند زمامدار 
نظامهاي  آید و بر همین اساس نظریه دموکراسی در تعیین زمامدار به وجود می. است "زمامدار مشروع"، "زمامدار منتخب"

شود، ولی  البته هر چند این نظریه امروز به عنوان نظریه نو و غالب شناخته می. شوند دموکراتیک، نظامهاي مشروع شناخته می
  : ریشه در تاریخ دارد که به چند نمونه آن اشاره خواهیم کرد
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یستاد و منکرین و غاصبین حق پدرش امام ا -نشسته بود ) ص(خدا که بر منبر رسول -در برابر خلیفه دوم ) ع(روزي امام حسین 
  : در پی این سخنان، خلیفه دوم از منبر فرود آمد و به وي گفت. را سرزنش کرد) ع(علی 

   "!من أنکر حق أبیک فعلیه لعنۀاللَّه؛ اي حسین هر کس حق پدر تو را انکار کند، لعنت خدا بر او باد! یا حسین"
وي انکار نکرده است، به مسأله حقانیت و مشروعیت اشاره کرده و منشأ آن را در  سپس وي در توجیه اینکه حقی را از پدر

  : انتخاب مردم دانست و گفت
  أمرَنا الناس فَتَأمرْنا و لَو أمرُوا أباك ألطَعنا؛ "

   "!کردیم ت میرساندند، ما هم اطاع مردم ما را به امارت رساندند و ما هم پذیرفتیم و اگر پدر تو را به امارت می
ایم و  معناي این سخن آن است که وقتی مردم پدر تو را برنگزیدند، او نیز حقی نداشته است و لذا ما نیز حق او را نه انکار کرده

  . نه غصب
در این تفکر، منشأ حقانیت، به انتخاب مردم دانسته شده است نه انتصاب الهی و لذا مشروعیت نیز از آن ِحاکم منتخب مردم 

که (نیز در جواب وي فرمودند که اوالً حاکمیت ابوبکر با انتخاب تو بود ) ع(امام حسین . ت نه حاکم منصوب از جانب خداونداس
محمد  نه انتخاب مردم، و ثانیاً این انتخاب تو نیز نه حجت شرعی داشت و نه رضایت آل) پس از وي خود به حکومت برسی

  ]. 1[را ) ص(
چهار یا پنج  - و تعداد اندك طرفداران ایشان  "در اقلیت بودن"نوشته است به ) ع(معاویه به امام علی هایی که  در یکی از نامه

  :  اشاره کرده و این را نشانه بر باطل بودن ایشان دانسته و گفته است -نفر 
   "!کردند بودي، مردم دعوت تو را اجابت می اگر بر حق می] 2[  لو کنت محقاً ألجابوك"

مردم،  "گرد روي"و  "کَرد روي"، صحبت از الگوي شناخت حق شده است و بر اساس آن، معاویه معتقد است که در این سخن
این نظریه هرچند مربوط به بحث معیار شناخت حق است، ولی ریشه در . شاخص مهمی در تشخیص حقانیت و بطالن است

و  "کَرد روي"توان  ی را منشأ حقانیت و مشروعیت ندانیم، نمیتا دموکراس. داند اي دارد که دموکراسی را منشأ حقانیت می نظریه
  . مردم را نشانه حقانیت یا بطالن دانست "گرد روي"

طلحه امتناع کرد . دست خود را بگشا تا با تو بیعت کنم: ، ایشان به طلحه رو کرده و فرمودند)ع(پیش از بیعت مردم با امام علی 
  : ر عمومی با تو است نه با من، به ایشان عرض کرداکنون افکا و با اشاره به اینکه هم

   ".تو بیش از من به این مقام سزاواري] 3[اَنت اَحقّ بهذا األمر منّی؛ "
صف کشیدند و معتقد بودند که چون افکار عمومی با ایشان است، ) ع(اي از تفکر کسانی است که در برابر امام علی  این نمونه

  . شود در تفکر این افراد، همراهی افکار عمومی، منشأ حقانیت و مشروعیت شمرده می!! ایشان براي خالفت سزاوارترند
را به عنوان خلیفه معرفی کردند تا مردم با ایشان بیعت کنند، ایشان از آنان سؤالی کردند که در ) ع(هنگامی که انصار، امام علی 

از آنان ) ع(امام علی . از آن دو کامالً در انزوا و اقلیت استآن دقیقاً وجود دو طرز تفکر در جامعه مشهود است، هرچند یکی 
  ] 4[أحقٌّ واجِب منَ اللَّه ِأم رأي رأیتُموه منْ عنْد ِأنْفُس ِکُم؟؛ ": پرسیدند

آن دست  دهید یا به خاطر رأیی است که میان خودتان به آیا این کار را به خاطر حقی که خداوند بر شما واجب کرده انجام می
   "اید؟ یافته

دهد که  دهد که آن زمان نیز در بحث مشروعیت حاکم دو دیدگاه وجود داشته است و نشان می این سؤال به خوبی نشان می
در آن غصب شده است و اال نیازي به بیان چنین ) ع(اي است که حق الهی امام  دیدگاه دموکراسی، دیدگاه غالب بر جامعه

  . آید پرسشی پیش نمی
  و در جواب امام که علت را جویا شده !! من از تو بهترم: گفت) ع(وزي معاویه به امام حسن ر

  :بودند، گفت
   "!؛ چون مردم مرا پذیرفتند و تو را رد کردند!ألنَّ الناس قَد أجمعوا علَی و لَم یجمعوا علَیک"

. اول و مالك اساسی، گرایش و پذیرش مردم است نه حقانیت الهی دهد که در دیدگاه امویان، اصل این نیز به خوبی نشان می
  . به بیان دیگر آنان براي حقانیت و مشروعیت، منشأ مردمی قایل هستند نه منشأ الهی

نَ آك ِلَۀِ لَشَرَّ ما علَوت یاب! هیهات! هیهات": اند فرموده "مطیع"و  "مکرَه"در جواب وي، با تقسیم مردم به ) ع(امام حسن 
اي ! هرگز! بیَن مطیعٍ و مکْرَه؛ فَالطائِ ع لَک عاصٍ للَّه ِو الْمکْرَه معذُور بِک ِتَاب ِاللَّه؛ هرگز: األکْباد الْمجتَم ِعونَ علَیک رجالن
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و یا مجبور؛ آن کسی که ) اند بت تو را برگزیدهو با رغ(اند  یا مختار بوده: اند آنان که تو را برگزیدند دو دسته! پسر هند جگرخوار
  ] 5[ ".مطیع تو بوده است، عصیان خدا را کرده است و آن کس که مجبور بوده است، به حکم قرآن معذوراست

راي تواند ب تواند مشروع باشد و لذا هر انتخاب مردم نیز نمی دهد که هر انتخابی که مردم دارند، نمی ، نشان می)ع(این جواب امام 
انتخابی مشروع است که مطابق حکم الهی باشد و اگر جز این باشد، آن انتخاب نامشروع . باشد "ساز مشروعیت"انتخاب شونده 

  . گر معصیت کار و آن انتخاب شونده نیز نامشروع است و آن انتخاب
ي آن دیار را به مرکز خالفت دعوت عبدالعزیز به خالفت رسید، از حاکم خود در خراسان خواست از جانب او علما وقتی عمر بن

. بوده است) ع(رسد از شیعیان امام علی  اي را نزد وي فرستادند که به نظر می علماي خراسان نماینده. کند تا با آنان مشورت کند
سخن  اگر به حق: خلیفه امتناع کرد و گفت. این دانشمند خراسانی پس از ورود، از خلیفه خواست تا صحبت آنان خصوصی باشد

این را به خاطر تو گفتم نه : دانشمند خراسانی گفت. کنند کنند و اگر به ناحق باشد، تو را تکذیب می بگویی، همه تو را تصدیق می
خلیفه همه را بیرون کرد و از دانشمند خراسانی !! به خاطر خودم، شاید سخنی پیش آید که تو مایل نباشی دیگران بشنوند

بگو : دانشمند خراسانی سخن خود را با سؤال از منشأ مشروعیت حکومت او آغاز کرد و پرسید. یدخواست که حرف خود را بگو
این سؤال به ظاهر ساده، ارکان مشروعیت حکومت وي را لرزاند و او را مدتی ! بدانم این حکومت از کجا به تو رسیده است؟

چرا؟ خلیفه : دانشمند خراسانی پرسید. نه: هی؟ خلیفه گفتد جواب نمی: دانشمند خراسانی به او گفت. طوالنی به سکوت واداشت
اگر بگویم منشأ : وي گفت. توانست مشروعیت حکومت وي را ثابت کند در جواب به سه گزینه اشاره کرد که هیچ کدام نمی

خواهی گفت  است، تو "اجماع مسلمین"ام و اگر بگویم از  از سوي خدا و رسول او است، دروغ گفته "نص و نصب"مشروعیتم 
در اینجا !! اي تو که تنها فرزند پدرت نبوده: است، خواهی گفت "وراثت"ایم و اگر بگویم از  ما مردم مشرق که به تو رأي نداده

  ] 6. [خدا را سپاس که تو خود اعتراف کردي حق حاکمیت از آن ِتو نیست: گوید است که دانشمند خراسانی می
دار در تاریخ است و ثانیاً سه گزینه براي  د که اوالً بحث مشروعیت، یک داستان ریشهشو در این ماجرا به خوبی روشن می

، از داشتن مشروعیت از نوع )ع(که خلفاي غیر از ائمه معصومین ) منشأ الهی، مردمی و وراثتی(توان تصور کرد  مشروعیت می
  . رو است روبه با اشکاالت جدي) دموکراسی و وراثت(اند و دو منشأ دیگر نیز  اول محروم

هایی است که در فلسفه سیاسی ِامروز به عنوان مالك مشروعیت شناخته شده است، اما  به هر حال، دموکراسی یکی از نظریه
اشتباه این نظریه آن است که در این نظریه سخن از انتخاب یا عدم انتخاب حاکم توسط مردم است و این مسأله در قلمرو مسأله 

نه در قلمرو مسأله شخص زمامدار و تعیین  -دهد  که مسأله دوم این بحث را تشکیل می -گیرد  ري قرار میفعلیت یافتن زمامدا
کسانی که مشروعیت زمامدار را به انتخاب . حق حاکمیت و لذا نظریه یاد شده خارج از موضوع مشروعیت شخص زمامدار است

میت، به ارزیابی مسأله حق حاکمیت و حقانیت شخص زمامدار دانند، در حقیقت با الگوي مربوط به بحث تحقق حاک مردم می
در این بحث، سؤال این . استوار است "انتصاب"الگوي ارزیابی شخص حاکم بر اساس مسأله . اند و این یک اشتباه است پرداخته

ت منصوب شده است است که آیا شخصی که بنا است به زعامت و امامت بالفعل امت برسد، از جانب خداوند متعال به این سم
توان با الگوي  است و لذا نمی "فعلیت و عینیت"یا نه؟ و اما اینکه آیا حاکم، منتخب است یا منتخب نیست، مربوط به مرحله 

الگوي مشروعیت در مرحله حق حاکمیت، بر اساس انتصاب یا عدم . انتخاب یا عدم انتخاب، مسأله حق حاکمیت را مشخص کرد
حق تعیین حاکم و نوع "زیرا حاکمیت و والیت مطلق، از آن ِخداوند متعال است و به همین جهت انتصاب است وار است، 

چیزي است که در  - که ریشه در معارف آسمانی دارد  -  "اختصاص حق حاکمیت به خداوند متعال". نیز از آن ِاو است "حاکمیت
  :  مده استدر اصل دوم قانون اساسی آ. قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است

  : جمهوري اسالمی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به"
   "...و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او ) ال إله إلّا اللَّه(خداي یکتا  -1

ابی حق بنابراین، الگوي ارزی. از آن ِخداوند متعال دانسته شده است - و همچنین تشریع  - "حق حاکمیت"در این اصل، 
و لذا مالك مشروعیت شخص حاکم به . حاکمیت ِشخص حاکم را باید در راستاي همین حق الهی طراحی و تنظیم کرد

  ] 7. [است و حاکمی مشروع است که منصوب ِخداوند متعال باشد "انتصاب"
  انتصاب و مصونیت

و تحمیل جبارانه و غیر عادالنه نیست، بلکه به  "استبداد"اي که تذکر اجمالی آن مفید است اینکه انتصاب هرگز به معنی  نکته
شود و آن حضرت در  جویا می) ع(را از حضرت مهدي  "امام"عبداللَّه علت انتصابی بودن  سعد بن. مردم است "مصونیت"خاطر 

  : فرمایند پاسخ می
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   "وجود دارد؟ در جایی که هیچ کس از صالح و فساد درونی دیگران خبر ندارد، آیا امکان انتخاب شخص مفسد"
  : فرمایند و حضرت می. آري: گوید عبداللَّه می سعد بن

  : سپس آن حضرت در توضیح این حقیقت چنین ادامه دادند ".علت همین است که با برهانی قابل فهم براي تو بیان کردم"
بر آنها نازل کرده و به  -سمانی آ - پرسم در باره پیامبرانی همانند موسی و عیسی که خدا آنها را برگزیده و کتاب  از تو می"

ها هستند و لذا نسبت به مردم انتخابشان  وسیله وحی و عصمت، آنان را تأیید و کمک کرده است، زیرا آنان از برجستگان جامعه
گیرند، با وجود برخورداري از عقل وافر  کسانی همانند حضرت موسی و عیسی، هنگامی که تصمیم به انتخاب می. تر است صحیح

   "اند او مؤمن است؟ کرده دانش کامل، آیا ممکن است شخص منافق را انتخاب کنند و حال آنکه تصور می و
  : فرمایند حضرت در پاسخ وي می! نه: گوید عبداللَّه می سعد بن

ش هفتاد تن اللَّه است که با وجود برخورداري از عقل فراوان و دانش کامل و نزول وحی، براي میقات پروردگار این موسی کلیم"
را که هیچ شکی در ایمان و اخالص آنان نداشت، از میان بزرگان قومش و برجستگان لشکرش برگزید، ولی همه آنها منافق 

تا خدا را به صورت  -فرماید  تا آنجا که می -و موسی از میان قوم خود هفتاد تن را برگزید ": فرماید خداوند در این باره می. بودند
پس از آنجا که  ".اي بر سر آنان فرود آمد آوریم و لذا به خاطر این ظلمی که مرتکب شدند، صاعقه یمان نمیآشکار نبینیم، ا

بریم که انتخاب فقط باید به دست کسی باشد که  رود، پی می به خطا می -بر خالف تصورشان  -پیامبران  -شخصی  -انتخاب 
   ".باشد ها و ضمایر انسانها پنهان است آگاه از آنچه در سینه

جز به صالح بشر نیست و اگر جز این باشد به بشر جفا شده است و  "انتصابی بودن امام"شود که  با این بیان روشن، معلوم می
  . لذا انتصاب براي مصونیت است نه استبداد و محدودیت

قرار دارد و لذا مالك  "حق حاکمیت خداوند"اوالً، الگوي مشروعیت شخص زمامدار، در راستاي اصل : خالصه سخن اینکه
است؛ ثانیاً، انتصاب براي مصونیت است نه استبداد و محدودیت؛ ثالثاً، اشتباه کسانی که مالك  "انتصاب"مشروعیت وي به 

دانند این است که با الگوي مرحله تحقق حاکمیت، به ارزیابی مرحله حق حاکمیت و حقانیت شخص  مشروعیت را انتخاب می
  . همین امر باعث نزاع در این مسأله شده استاند و  حاکم پرداخته

  مرحله دوم، مشروعیت کسب قدرت
گفتیم که مشروعیت شخص زمامدار و حق حاکمیت او به نصب الهی است و هیچ شکی در آن نیست، اما واقعیت این است که 

مامداري که مشروعیت مرحله اول یعنی هر ز. اي وجود دارد در مقام عمل، میان دارنده حق حاکمیت تا رسیدن به حکومت فاصله
بالفعل و زمامدار جامعه نیست، همان گونه که هر زمامداري، الزاماً مشروعیت اول یعنی داشتن حق  را داشته باشد، الزاماً حاکم

: زنماید که عبارت است ا بنابراین، در این میان مسأله مهمی رخ می. حاکمیت و منصوب بودن از جانب خداوند متعال را ندارد
باید از دروازه کسب قدرت عبور کند و مرحله  "زمامداري"یک زمامدار براي رسیدن به . "کسب قدرت"یا  "تحقق حاکمیت"

شوند و این خود مسأله جدیدي است  تقسیم می "بد"یا  "خوب"کسب قدرت و به حاکمیت رسیدن، راههاي متفاوتی دارد که به 
. تاً مالك مشروعیتش نیز با مالك مشروعیت شخص زمامدار تفاوت خواهد داشتکه با بحث شخص زمامدار تفاوت دارد و طبیع

  .  پس باید به دنبال مالك مشروعیتی براي کسب قدرت باشیم
شود، بلکه راهها و شکلهاي گوناگونی دارد، و از سوي دیگر همه  به بیان دیگر، کسب قدرت، از یک سو به یک راه ختم نمی

. توان مثبت و مورد تأیید دانست و لذا کسب قدرت از هر راه ممکن نیز مشروع نخواهد بود نمی راهها و روشهاي ممکن آن را
توان  بدون وجود این عامل نمی. بنابراین، حاکمیت یک حاکم، هنگامی مشروع خواهد بود که کسب قدرت او نیز مشروع باشد

به همین جهت مسأله . ریت او نیز مشروع استحاکمیت را مشروع دانست حتی اگر تصور کنیم که شخص حاکم و شیوه مدی
  . کند مشروعیت کسب قدرت و یافتن مالك آن اهمیت پیدا می

این یک اصل است و بدون آن مشروعیت حکومت با . مشروعیت کسب قدرت، به مشروعیت ابزار کسب قدرت بستگی دارد
و حق تکوینی  "اختیار بشر"وعیت کسب قدرت با اصل شاید بتوان ادعا کرد که از دیدگاه اسالم، مشر. اشکال مواجه خواهد شد

حق تعیین سرنوشت "او در تعیین سرنوشت خود، رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد، یعنی الگوي مشروعیت کسب قدرت در راستاي 
دم باشد، و کند و لذا کسب قدرتی مشروع است که همراه با اختیار و انتخاب مر و با به رسمیت شناختن آن معنی پیدا می "بشر

  کسب قدرتی که با اجبار و خشونت صورت بگیرد، 
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نپذیرفتن "البته . در منطق دین، تحمیل حاکم بر مردم مردود است، حتی اگر مشروعیت نوع اول را داشته باشد. نامشروع است
ت که الگوي سنجش مسأله دیگري اس "مشروعیت انتخاب مردم". از جانب مردم نیز قطعاً مشروعیت الهی ندارد "حاکم مشروع

  . آن با الگوي سنجش کسب قدرت، متفاوت است
از جانب مردم، و ثانیاً، هر دو  "انتخاب حاکم"از جانب حاکم و  "کسب قدرت": دو جنبه دارد "قدرت"به بیان دیگر، اوالً، پدیده 

الگوي . دیگري متفاوت استشود، و ثالثاً، الگوي مشروعیت هر کدام با الگوي مشروعیت  جنبه آن شامل بحث مشروعیت می
استوار است و به همین جهت در  "حق تعیین سرنوشت"و  "اختیار"مشروعیت کسب قدرت یا تحقق حاکمیت، بر اساس اصل 

این بحث، سؤال این است که آیا مردم این حاکمیت را و یا این فرد را پذیرفتند، یا نه؟ بنابراین مالك مشروعیت کسب قدرت، 
  . است "مردم پذیرش آزادانه"به 

استوار است و به همین جهت در بحث مشروعیت  "حق حاکمیت خداوند"و اما الگوي مشروعیت انتخاب مردم، بر اساس اصل 
انتخاب مردم، سؤال این است که آیا مردم امام منصوب از جانب خداوند را پذیرفتند، یا نه؟ اگر شخص منصوب را برگزیده باشند، 

بنابراین، مالك مشروعیت . اگر شخص غیر منصوب را برگزیده باشند، گزینش آنان نامشروع استگزینش آنان مشروع است و 
معنی این سخن این است که . است، یعنی همان حاکمی که خداوند نصب کرده است "انتخاب حاکم مشروع"انتخاب مردم، به 

  روي گردانیدن از امام منصوب، هرگز حجت شرعی 
واقعیت این است که اوالً، خداوند متعال به بشر . شوند خاب امام غیر منصوب، مسؤول بوده و مؤاخذه میندارد و مردم در برابر انت

و  - امکان انتخاب داده است و ثانیاً، این امکان تکوینی را در تنظیم آفرینش نیز قرار داده است که آنچه را مردم انتخاب کردند 
ان تحقق و وقوع پیدا کند و لذا از این جهت، اختیار و اراده داشتن مردم از در عمل، امک -لو مخالف خواست تشریعی او باشد 

یک سو، و امکان تحقق و عملی شدن خواست مردم در خارج از سوي دیگر، مطابق اراده و خواست خداوند است، یعنی خداوند 
هر دو . اما این اراده یک اراده تکوینی استافتاد،  کرد چنین چیزي اتفاق نمی اراده کرده است که چنین باشد و اگر او اراده نمی

امکانی که به آن اشاره شد، یعنی امکان انتخاب بشر و امکان تحقق انتخاب او در خارج، مربوط به عالم تکوین است و این با 
اده است ولی این او امکان انتخاب و امکان تحقق نتیجه انتخاب در خارج را قرار د. کند آنچه در عالم تشریع وجود دارد تفاوت می

. باشد به این معنی نیست که هرچه را بشر انتخاب کرد و هرچه که در عالم اتفاق افتاد، مورد تأیید تشریعی خداوند نیز می
بنابراین، . بنابراین بشر آزادي انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارد ولی در برابر انتخاب خود، در پیشگاه خداوند مسؤول نیز هست

له مشروعیت انتخاب مردم، سؤال اساسی این است که آیا انتخاب با انتصاب هماهنگ است و حاکم منتصب، در بررسی مسأ
  . همان فرد منصوب است، یا نه؟ پس مشروعیت انتخاب مردم، به پذیرش فرد منصوب است

تحمیل حاکم مشروع به نکته مهم اینجا است که هرچند مردم موظفند حاکم مشروع را برگزینند، اما این هرگز مجوزي براي 
انتخاب آزادانه "پس مشروعیت کسب قدرت، به . مردم نیست و لذا اجبار کردن مردم به پذیرش حاکم مشروع، مشروعیت ندارد

شود، با  هاي هدایت و تکامل مردم تشکیل می سازي زمینه به همین جهت، حکومت اسالمی که به منظور فراهم. است "مردم
و ال یأتی؛   مثل اإلمام مثل الکعبۀ اذ تؤتی": اند در این باره فرموده) ص(پیامبر اکرم . کند ر مردم تحمیل نمیالزام و اجبار خود را ب

   ".مردم سوي روند نه او به همانند خانه کعبه است که مردم به سوي او می) در میان مردم(امام ] 8[
  : اند فرموده) ع(به حضرت علی  )ص(رسول خدا . آمده است) ع(همین امر مشخصاً در مورد حضرت علی 

فاقبل منهم، و إن لم یأتوك فال  -یعنی الخالفۀ  - أنت بمنزلۀ الکعبۀ تؤتی و ال تأتی، فإن أتاك هؤالء القوم فسلّموها إلیک "
د و روند نه اینکه او برود، پس اگر این مردم به سوي تو آمدن اي که به سوي او می تو همانند کعبه] 9[تأتهم حتّی یأتوك؛ 

   ".حکومت را به تو سپردند، بپذیر و اگر چنین نکردند، تو صبر کن تا آنان به سوي تو آیند
است، هرچند این انتخاب و پذیرش بر مردم واجب است، ) ع(این احادیث، بیانگر آزادي مردم در انتخاب و پذیرش امام معصوم 
رت را به دست امام ندادند، او خود را به زور بر مردم تحمیل همان گونه که انجام حج بر مکلفین واجب است، اما اگر مردم قد

نیز این حقیقت را این گونه بیان ) ع(امام رضا . این، منطق اندیشه دینی در باب حاکمیت و شیوه تحقق آن است. کند نمی
ما به خاطر ] 10[ک، وجب علینا الحق لکم؛ اللَّه و لکم علینا حقّاً به فاذا أنتم أدیتم إلینا ذل إنّ لنا علیکم حقاً برسول": اند فرموده

هرگاه شما حق ما را دادید، ما نیز به وظیفه خود . حقی بر گردن شما داریم و شما نیز حقی بر گردن ما دارید) ص(رسول اکرم 
   ".عمل خواهیم کرد

تحویل دهند ) ع(امام معصوم است، اما مردم باید این حق را به ) ع(ائمه معصومین  "حق"دهد که حکومت،  این حدیث نشان می
 "بیعت"هاي حکومت دینی را  و دقیقاً به همین جهت است که یکی از پایه. به وظیفه خود عمل کند) ع(و سپس امام معصوم 
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] 11. [ثمره آن است "بیعۀ العشیرة"نیز داشتند که ؟ "بیعت"، رویکردي به "دعوت"به موازات ) ص(رسول خدا. دهد تشکیل می
به این شهر هجرت کرده و ] 13[، "عقبه ثانیه"و ] 12[ "عقبه اولی"رت پس از بیعت مردم یثرب با ایشان در همچنین آن حض

رو شد، بدون اینکه دست به  مردم روبه "عدم بیعت"نیز هنگامی که با ) ع(امام علی . اولین حکومت اسالمی را تشکیل دادند
هموار ساخت و تنها هنگامی زمام حکومت را در دست گرفت که با یک نشینی را بر خود  شمشیر ببرد، بیست و پنج سال خانه

. مهم اینجا است که این بیعت، آزادانه صورت گرفت نه با اجبار و اکراه. مواجه گشت و مردم با او بیعت کردند "وفاق عمومی"
ضر؛ مردم نه به خاطر زور با من بیعت إنّ العامۀ لم تبایعنی لسلطان غالب و ال لعرض حا": فرماید آن حضرت خود در این باره می

  ]  14[ ".کردند و نه به خاطر زر
و امام حسین ] 16. [وفایی مردم آن را تفویض کرد و با بی] 15[  نیز با بیعت آزادانه مردم قدرت را در دست گرفت) ع(امام حسن 

دهد که مشروعیت تحقق حاکمیت و  ان میاین موارد نش] 17. [نیز به خاطر بیعت مردم کوفه به سوي این شهر حرکت کرد) ع(
  . کسب قدرت در اسالم به پذیرش و انتخاب آزدانه مردم است

الگوي مشروعیت بر اساس اختیار و  "کسب قدرت"خالصه سخن در بحث مشروعیت تحقق حاکمیت این است که در مسأله 
و اما در مسأله انتخاب مردم، الگوي است  "انتخاب مردم"گیرد و لذا مالك مشروعیت به  حق تعیین سرنوشت شکل می

 "پذیرش حاکم منصوب الهی"گیرد و لذا مشروعیت انتخاب مردم به  شکل می "حق حاکمیت خداوند"مشروعیت بر اساس 
است؛ و هرگاه این دو با هم جمع شدند، حکومت الهی شکل خواهد گرفت و اما اگر انتخاب مردم بر حاکم غیر منصوب منطبق 

  . نشین خواهد شد ومت طاغوت شکل خواهد گرفت و ثانیاً، حاکم مشروع، منزوي و خانهشود، اوالً، حک
  بندي مرحله اول و دوم جمع

در مقام والیت، حق حاکمیت از سوي خداوند به کسی واگذار . مقام والیت و مقام تولّی: حکومت الهی داراي دو مقام است
اما در عین حال، تحقق و عینیت فرمانروایی چنین شخصی . روایی نداردکسی که داراي چنین مقامی نباشد، حق فرمان. شود می

  .) به این معنی که هرگاه کسی داراي حق حاکمیت شد، الزاماً حاکم بالفعل نخواهد بود(نیز قهري و طبیعی نیست 
جبار و خشونت به که اگر صاحب والیت الهی، از راه ا "بعید است". فعلیت حاکمیت چنین شخصی منوط به انتخاب مردم است

بنابراین مشروعیت یک حاکمیت به این است که هم آن شخص داراي والیت . قدرت دست یابد، حکومت کردن او مشروع باشد
انتخاب مردم، حق حاکمیت را اعطا . الهی و حق حاکمیت از سوي خداوند باشد و هم به خواست مردم به قدرت رسیده باشد

شود ولی حق حاکمیت را اعطا  همچنین انتصاب، هرچند موجب تحقق حاکمیت نمی. بخشد کند ولی حاکمیت را تحقق می نمی
بنابراین، یک حاکمیت که هم باید داراي عنصر حقانیت باشد و هم داراي عنصر فعلیت و عینیت، مشروعیتش به آن . کند می

گذشته از این دو مورد، نوع فرمان و . شود البته مسأله به اینجا نیز ختم نمی. است که حقانیت حاکمیت و تحقق آن شرعی باشد
  . پردازیم شیوه فرمانروایی نیز نیازمند مالك مشروعیت است که در بحث بعدي به آن می

  مرحله سوم، مدیریت مشروع
یعنی شخص حاکم و شیوه کسب (مدیریت مشروع رابطه قهري با دو بخش قبلی ندارد، به این معنی که اگر دو بخش قبلی 

بنابراین مدیریت حاکم را باید به صورت . ع بود، به صورت قهري و طبیعی مدیریت نیز به شکل مشروع اعمال شودمشرو) قدرت
و  "کارآمدي"و دیگري  "مداري حق"دهیم؛ یکی  در این بحث سه محور را مورد بررسی قرار می. جداگانه مورد ارزیابی قرار داد

دهی امور  یکی سامان: که مدیریت در اندیشه اسالمی دو مأموریت دارداین تقسیم بدان جهت است . "سلوك با مردم"سوم 
به همین جهت بحث . مردم و دیگري هدایت جامعه به سوي تکامل الهی و سومین نکته نیز شیوه سلوك با مردم است

  . مشروعیت نیز باید با توجه به این سه محور مورد توجه قرار بگیرد
   ولتمالك مشروعیت کارکرد د: محور اول

از دیدگاه دین مدیري شایستگی مدیریت دارد که توان . یکی از مالکهاي مهم در بحث مشروعیت مدیریت، کارآمدي مدیر است
تواند سکان مدیریت را بر عهده بگیرد  یک مؤمن به صرف اینکه شهروند خوبی است، نمی. دهی امور مردم را داشته باشد سامان

کند که  به مالک اشتر براي انتخاب مدیران، دو مالك را معرفی می) ع(همین جهت امام علی  به. نیز باشد "کاردان"بلکه باید 
اند با وجود شخص برتر، به کار  فرموده) ص(و دقیقاً به همین جهت است که رسول خدا ] 18. [اولین آن کفایت و کاردانی است

کار، صالحیت  اکنون سؤال این است که آیا شخص خیانت] 19. [گماردن کس دیگر، خیانت به خدا و پیامبر و همه مسلمین است
حق مدیریت و "دارد؟ آیا فرمانهاي ناکارآمد، صالحیت اطاعت دارند؟ آیا در نظام اسالمی، شخص ناکارآمد  "دهی فرمان"

پذیرند؟  ي را میآیا عقل و نقل چنین چیز! آور است و اطاعت او واجب؟ دارد و آیا فرمانهاي او براي مسلمین الزام "فرمانروایی
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بنابراین بخشی از مشروعیت را باید در کاردانی جستجو کرد و الگوي مشروعیت در این بحث بر اساس تمشیت امور مردم شکل 
  .  تر باشد تر و کاردان گیرد و لذا مدیري مشروعیت دارد که با کفایت می

   مالك مشروعیت، فرمانهاي حکومت: محور دوم
نیز باشد، و این بدان جهت است  "مدار حق"شود، بلکه مدیر باید  روعیت مدیر به کاردانی او ختم نمیدر اندیشه دینی، مالك مش

دهی امور مردم و تأمین امنیت شهروندان ختم  هاي غیر دینی، مأموریت دولت به سامان که در اندیشه دینی، به خالف اندیشه
  اللَّه و عمل به کتاب] 20[  حکام دینی و اصول اعتقادي و اخالق اسالمیاز دیدگاه اسالم، ارتقاي ایمان مردم و آموزش ا. شود نمی

بنابراین، مدیر، گذشته از کاردانی باید . شود جزء مأموریت حکومت شمرده می] 22[  و اجراي حدود و قوانین الهی] 21[
و با معیار طاعت و معصیت خداوند مداري یعنی اینکه فرمانهاي حکومت، مطابق احکام الهی باشد  دین. نیز باشد "مدار دین"

محور امور است و رضایت خلق در  "رضایت خدا"در اندیشه اسالمی، . سنجیده شود، نه خواست احزاب و شخصیتها و حتی مردم
گیرد، نه در عرض آن، و لذا هم به زمامداران توصیه شده است که طبق موازین الهی رفتار کنند و فرمان دهند،  طول آن قرار می

هم به شهروندان توصیه شده است که فقط از فرامینی اطاعت کنند که مطابق حق باشد و از آنچه معصیت خدا است، و 
آنچه معصیت خدا باشد، در حقیقت زاییده فکر انسانی همانند بقیه مردم است و لذا دلیلی ندارد که فرمان بر . فرمانبرداري نکنند

فرمانهاي بشري شایستگی اطاعت ندارند و شأن یک انسان فراتر از آن است که مطیع . خی از افراد بشر، بر دیگران حکومت کند
  . بشري همانند خود گردد

تقسیم کنیم، این دو مفهوم را باید با مالك طاعت و  "فرمانبري"و  "فرماندهی"به عبارت دیگر، اگر این بحث را به دو مفهوم 
. باشد "از حق"اي مشروعیت دارد که  باشد و آن فرمانبري "بر حق"که  اي مشروعیت دارد معصیت سنجید و لذا آن فرماندهی

  : فرمایند در این باره می) ع(امام علی 
حق علی االمام أن یحکم بما أنزل اللَّه و أن یؤدي االمانۀ، فإذا فعل فحق علی الناس أن یسمعوا له و أن یطیعوه و أن یجیبوا "

هرگاه چنین کرد وظیفه مردم این . اداي امانت کرده و به آنچه خدا نازل کرده فرمان دهدوظیفه امام آن است که ] 23[إذا دعوا؛ 
   ".است که گوش به فرمان او باشند و از او اطاعت کنند و به فراخوان او لبیک بگویند

بري از حکم معنی این سخن آن است که مشروعیت فرمان حاکم در مطابقت آن با موازین الهی است و هرگاه چنین شد، فرمان
  : فرمایند اي که هنگام نصب مالک اشتر، براي مردم مصر نوشتند، می همچنین آن حضرت در نامه. او مشروعیت پیدا خواهد کرد

   ".در آنچه مطابق حق است گوش به فرمان مالک باشید و از او اطاعت کنید] 24[اسمعوا له و أطیعوا أمره فیما طابق الحق؛ "
  : فرمایند در جاي دیگر نیز می. اند مشروعیت فرمانبري را در اطاعت از فرمانهاي برحق دانسته) ع(علیدر این سخن نیز امام 

به إنّ أحقّ ما یتعاهد الرّاعی من رعیته أن یتعاهدهم بالّذي للَّه علیهم فی وظائف دینهم، و إنّما علینا أن نأمرکم بما أمرکم اللَّه "
سزاوارترین پیمان میان مردم و زمامداران پیمانی است که در راستاي وظایف دینی ] 25[؛ ... و أن ننهاکم عما نهاکم اللَّه عنه

   "....است که طبق امر خداوند، امر کنیم و طبق نهی او، نهی کنیم ) زمامداران(وظیفه ما . مردم باشد
و زمامداران، پیمانی بر اساس دین دانسته ، پیمان میان مردم )ع(اوالً، در نظر امام علی . در این سخن، نکات مهمی وجود دارد

آن است و  "مدار بودن دین"شده که نشانگر این نکته مهم و اساسی است که مالك مشروعیت پیمان میان مردم و زمامداران، 
پیش از رضایت طرفین، . لذا این گونه نیست که مالك مشروعیت پیمان میان مردم و زمامداران، رضایت هر دو طرف باشد

  یت خداوند قرار دارد و رضایت خداوند نیز به مطابقت پیمان میان مردم و رضا
زمامداران با احکام دین وابسته است و این گونه نیست که اگر بشر، آزاد و مختار است و حق تعیین سرنوشت دارد، به این معنی 

تفسیر این چنینی از اختیار بشر و حق . د باشدباشد که هر تصمیم او و از جمله هر پیمان او با زمامداران، مشروع و مورد تأیی
این قبیل تفسیرها خواسته یا ناخواسته در حقیقت در پی تئوریزه کردن . تعیین سرنوشت او، تفسیري خطرناك و غیر دینی است

پیمان . دانند می - یعنی مردم و زمامداران  -مبانی تفکر غربی هستند که مشروعیت پیمانها را در رضایت و موافقت طرفین 
  . است) ع(طالب  ابی این دیدگاه علی بن. مقدس و مشروع آن پیمانی است که بر محور دین و مطابق دین باشد

و ثانیاً، به مالك مشروعیت فرماندهی حاکم نیز اشاره شده است که عبارت است از مطابقت آن با اوامر و نواهی خداوند متعال، 
  :  فرماید چنین آن حضرت در جاي دیگر میهم. که پیش از این نیز به آن اشاره شد

هر فرمان من که در مسیر طاعت خداوند باشد، تبعیت ] 26[ما أمرتکم من طاعۀ اللَّه فحق علیکم طاعتی فیما أحببتم و کرهتم؛ "
   ".آن بر شما الزامی است، چه مطابق میل شما باشد و چه نباشد
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در تفکر غربی . مت با خواست مردم، مالك مشروعیت آن احکام نیستدر این سخن تصریح شده است که مطابقت فرامین حکو
که به دموکراسی در قانون معتقد است ـ مشروعیت قانون و فرمان دولت در این است که مطابق خواست و نظر اکثریت مردم  -

  . ا خواست خداوند استتنظیم شده باشد، و حال آنکه در تفکر دینی، مالك مشروعیت قوانین و فرامین حکومت، مطابقت آن ب
   مالك مشروعیت سلوك دولت با مردم: محور سوم

در این بحث سؤال این است که سلوك دولت با مردم چگونه باید باشد و چه سلوکی مشروعیت دارد؛ خشونت یا رأفت؟ از دیدگاه 
در باره این ) ع(امام صادق . اسالم، سلوك حکومت با عامه مردم باید بر اساس عطوفت و مهربانی باشد؛ این یک اصل است

  : فرمایند اصل و شیوه سلوك زمامداران در نظریه امامت می
أمیۀ کانت بالسیف و العسف و الجور، و إنَّ إمامتنا بالرفق و التألّف و الوقار و التقیۀ و حسن الخلطۀ و  أما علمت أنَّ إمارة بنی"

  ] 27[تم فیه؛ الورع و االجتهاد، فرغّبوا الناس فی دینکم و فیما أن
ما بر پایه رفق و الفت و وقار و تقیه و  "امامت"امیه بر پایه شمشیر و ظلم و ستم قرار دارد ولی  دانی امارت بنی آیا نمی

   ".برخوردي و تقوا و اجتهاد قرار دارد، پس شماها مردم را به دین خودتان و به آنچه آن را قبول دارید ترغیب کنید خوش
. پوشی کرد توان از این اصل چشم مت اسالمی است و آنقدر اهمیت دارد که حتی براي حفظ حکومت نیز نمیآري این شیوه حکو

اسرائیل بودند، و جز امثال فرعونها را  یابند؛ آن گونه که بنی سامان نمی "تحقیر"و  "شمشیر"متأسفانه برخی از جوامع جز با 
خداوند متعال در باره . ن یک واقعیت است که قرآن کریم آن را بیان کرده استای. اسرائیل پذیرفتند پذیرند؛ آن گونه که بنی نمی

  : فرماید اسرائیل می سلوك فرعون با بنی
   "!!کردند کرد و آنان از او اطاعت می فرعون قوم خود را تحقیر می] 28[فاستخف قومه فاطاعوه؛ "

  : فرماید اسرائیل می به بنیخطاب ) ع(و در جاي دیگر در باره سلوك او، از زبان حضرت موسی 
کردند و پسرانتان را سر  به بدترین وجهی شما را عذاب می] 29[یسومونکم سوء العذاب و یذبحون أبناءکم و یستحیون نساءکم؛ "

   ".گذاشتند زنده می) براي بیگاري(بریدند و زنانتان را  می
انگیزتر اینکه خداوند متعال علت این پدیده را فسق و  و شگفت!! پدیده شگفتی است که تحقیر و شمشیر، میوه اطاعت به بار آورد

البته فرعون فاسد و فاسق هست ولی علت موفقیت سلوك خشن و تحقیرآمیزش، . کند، نه فرعون فساد خود مردم معرفی می
ید هدف قرآن کریم این یک اصل است و شا. آیند فسق و فجور خود مردم بود و اساساً چنین مردمی جز با این سلوك به راه نمی

  : فرماید خداوند متعال در این باره می. از طرح این حکایت، بیان همین اصل باشد
   ".به تحقیق آنان مردمی فاسق بودند] 30[إنهم کانوا قوماً فاسقین؛ "

از آنجا که در  اما. آمدند با کمال تأسف باید گفت مردم عراق نیز از همین قبیل بودند که جز با تحقیر و شمشیر به راه نمی
هرگز حاضر نشد براي بقاء حکومت خود از ) ع(یک اصل اساسی است، حضرت علی  "سلوك مهر و کَرَم"حکومت اسالمی 
اهل ] 31[إنّ أهل العراق ال یصلحهم إلّا السیف؛ "شدند که  برخی افراد به ایشان متذکر می. آمیز استفاده کند روشهاي خشونت

آمیز ممکن  این ویژگی مردم عراق بود و لذا حکومت کردن بر عراق جز با روشهاي خشونت "!آیند میعراق جز با شمشیر به راه ن
  : فرمایند در این باره می) ع(امام صادق . هرگز تن به استفاده از این روشها ندادند) ع(نبود، اما حضرت علی 

بلی، و ! یا أهل الکوفۀ، أترونی ال أعلم ما یصلحکم؟: الکوفۀاللَّه علیه یقول للناس ب طالب صلوات أبی کان أمیرالمؤمنین علی بن"
کنید که  اي مردم کوفه گمان می: فرمودند همواره به مردم کوفه می) ع(حضرت علی] 32[لکنّی أکره أن اُصلحکم بفساد نفسی؛ 

   ".شما، خودم را آلوده کنم دانم ولی مایل نیستم به خاطر سر به راه کردن می! آورد؟ دانم چه چیزي شما را به راه می نمی
  :  اند همچنین آن حضرت خطاب به مردم عراق فرموده

دانم آنچه شما را به راه  به خوبی می] 33[و لقد علمت أنّ الذي یصلحکم هو السیف، و ما کنت متحرّ ِیاً صالحکم بفساد نفسی؛ "
   ".، نفسم را آلوده سازمآورد، شمشیر است، ولی من کسی نیستم که به خاطر سامان دادن شما می

) ع(به همین جهت امام باقر . نیز به همین روش حکومت خواهد کرد) ع(است و حضرت مهدي ) ع(طالب  ابی این منطق علی بن
  : فرمایند به یکی از طاغوتهاي بنی عباس می

ا پیش از دولت ماست و سلطنت دولت شم] 34[دولتکم قبل دولتنا و سلطانکم قبل سلطاننا، سلطانکم شدید عسر ال یسر فیه؛ "
   ".شما پیش از سلطنت ماست، سلطنت شما شدید و سخت است و هیچ گشایشی در آن وجود ندارد

مالك مشروعیت فرمان حکومت و فرمانبري مردم، مطابقت آن با احکام : پس خالصه سخن در بحث مشروعیت مدیریت اینکه
  . ااستالهی است و مالك مشروعیت سلوك دولت، رفق و مدار
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  نتیجه
زیرا مالك مشروعیت به یک عنصر و در یک مرحله منحصر (خالصه سخن اینکه مشروعیت، یک عنوان بسیط نیست، 

  : این بخشها عبارتند از. شود بلکه عنوانی است مرکب که به چندین بخش تقسیم می) شود نمی
  است؛  "نصب الهی"اول مشروعیت شخص حاکم که به 

پذیرش حاکم منصوب "است، البته مشروعیت انتخاب مردم نیز به  "به انتخاب آزادانه مردم"که دوم مشروعیت کسب قدرت 
  است؛  "الهی

  آن است؛  "کارآمدي"سوم مشروعیت کارکرد حکومت که به 
  آن است؛  "به حق بودن"چهارم مشروعیت فرمان حکومت که در 

  . آن است "از حق بودن"پنجم مشروعیت فرمانبري ملت که 
شود که  بنا بر آنچه گفتیم روشن می. شود بیش از همه مورد بحث قرار گرفته است، به دو قسم اول مشروعیت مربوط میآنچه 

مشروعیت حاکم به نصب الهی است و مشروعیت انتخاب مردم به پذیرش حاکم منصوب الهی است و اگر این دو با هم جمع 
رسد که اگر هر کدام از این دو مورد وجود نداشته باشند، مشروعیت  و به نظر می. شود شوند، مشروعیت یک حکومت کامل می

گانه  تا به اینجا بحث در حاکمیت یافتن و مالکهاي سه. شود رود و به یک حکومت طاغوتی تبدیل می حاکمیت زیر سؤال می
گانه  یکی وجود مالکهاي سه: دگانه، دو مسأله دیگر وجود دار اما پس از استقرار یک نظام با آن مالکهاي سه. مشروعیت آن بود

گانه  گانه قبلی؛ به این معنی که اگر حکومت در مدیریت، تابع مالکهاي سه مشروعیت مدیریت و دیگري استمرار مالکهاي سه
گانه قبلی از بین برود، باز هم حکومت با بحران مشروعیت مواجه خواهد  آن نباشد و یا اینکه به نحوي یکی از آن مالکهاي سه

یابند و نزاعها  رسد با این بیان، هر کدام از دو دیدگاه مطرح شده در باب مشروعیت حکومت جایگاه خود را می به نظر می. شد
  . شوند مرتفع می

  
  : پی نوشت ها

  . 77 ، ص2 احتجاج، ج: ك.ر - ] 1[
  . 47 ، ص2 الحدید، ج البالغه ابن ابی شرح نهج: ك.ر - ] 2[
  . 128 الجمل، ص: ك.ر - ] 3[
  . 435 ، ص2 الفتوح، ج - ] 4[
  . 12 ، ح104 ، ص44 بحاراالنوار، ج: ك.ر - ] 5[
  . 336، ص 46بحاراالنوار، ج  - ] 6[
حق تعیین سرنوشت یک واقعیت است، اما . الزم به تذکر است که آنچه گفتیم به معنی رد حق تعیین سرنوشت بشر نیست -] 7[

  ). که بحث فعلی است(نه مسأله حق حاکمیت ) به آن خواهیم پرداخت که در بحث بعدي(قلمرو آن، بحث فعلیت حاکمیت است 
پیرامون مسأله امامت دارند، از ایشان ) س(لبید در مذاکراتی که با حضرت فاطمه  ، محمود بن199 کفایۀ االثر، ص -] 8[

اشاره ) ص(بر اکرم در پاسخ وي به همین حدیث پیام) س(از حق خود دست کشید؟ و حضرت فاطمه ) ع(چرا علی : پرسد می
  ). 224 ، ح353 ، ص36 ، بحاراالنوار، ج198 کفایۀ األثر، ص. (کنند می
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  . 54البالغه، نامه  نهج - ] 14[
  ؛ الفتوح، 173 ، ص3 ؛ مستدرك حاکم، ج158 ، ص5 ؛ تاریخ طبري، ج377 ؛ توحید صدوق، ص169 ارشاد مفید، ص: ك.ر - ] 15[
  . 22 ، ص16 دید، جالح البالغه ابن ابی ؛ شرح نهج289 ، ص4 ج
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؛ تحف 35 ، ص4 ؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج71و  10و  2 ، ص2 ؛ احتجاج طبرسی، ج506 ، ح330 ، ص8 کافی، ج: ك.ر -] 16[
  . 218 ؛ اخبار الطوال، ص308 العقول، ص

  . 354تا  352 ، ص5 ؛ تاریخ طبري، ج194 ، ص1 ؛ مقتل خوارزمی، ج26 ؛ ارشاد مفید، ص106 لهوف، ص: ك.ر - ] 17[
  . 184 ، ح276 ، ص20 الحدید، ج البالغۀ ابن أبی شرح نهج: ك.ر - ] 18[
  . 258 ؛ المناقب، ص76 ، ص6 ؛ تاریخ بغداد، ج188 ، ص10 سنن الکبري، ج: ك.ر - ] 19[
  . 6199 ، غرر الحکم، ح25 تحف العقول، ص - ] 20[
  . 53ه البالغه، نام ؛ نهج501 ، ص2 و ج 211 ، ص1 الغارات، ج: ك.ر - ] 21[
  . 9و  8 ، ح196 ، علل الشرایع، ص131البالغه، خطبه  نهج: ك.ر - ] 22[
  . 14313 کنزالعمال، ح - ] 23[
  . 38البالغه، نامه  نهج - ] 24[
  . 501 ، ص2 کتاب الغارات، ج - ] 25[
  . 160 ، ص1 مسند احمد، ج - ] 26[
  . 170 ، ص69 بحاراالنوار، ج - ] 27[
  . 54زخرف،  - ] 28[
  . 49بقره، : ك.و ر 6راهیم، اب - ] 29[
  . 54زخرف،  - ] 30[
  . 3758؛ غرر الحکم، 3488/164 عیون الحکم و المواعظ،  - ] 31[
  . 1 ، ح28 ، ص2 و ج 12 ، ح443 ، ص3 ؛ ینابیع المودة، ج182البالغه، خطبه  نهج: ك.و ر 40 ، ح207 امالی مفید، ص - ] 32[
، 77 ؛ بحاراالنوار، ج551 ، ح361 ، ص8 کافی، ج: ك.و ر 89 ، ح414 ، ص1 رسی، ج؛ احتجاج طب281 ، ص1 ارشاد مفید، ج -] 33[

  . 33 ، ح364 ص
 .  210 ، ص8 کافی، ج - ] 34[

  
  حکومت و مشروعیت

  استاد محمد تقی مصباح یزدي
  حکومت  مشروعیت. 1 

  حکومت 
بر   که  دانست  رسمی  را ارگانی  حکومت  توان است، می  شده  ارائه  سیاسی  علوم  در کتب  واژه  از این  که  مختلفی  تعریفهاي  علیرغم

با   را پذیرا نشوند، حکومت  دهی آمیز، جهت مسالمت  از طریق  اگر مردم. ببخشد  و بدانها جهت  داشته  نظارت  اجتماعی  رفتارهاي
  کنند با کمک  قانون، تخلف  هدف  به  نیل  براي  هشد  وضع  از مقررات  کند، اگر کسانی می  را دنبال  اهدافش  قهریه  قوه  به  توسل

 .شود می  و نامشروع  مشروع  حکومتهاي  شامل  البته  تعریف  این. شوند می  مقررات  پذیرفتن  مجبور به  انتظامی  دستگاههاي
  منکر ضرورت» آنارشیسم»  تنها مکتب. است  شده  اعتراف در جامعه  وجود حکومت  ضرورت  ، به"حکومت"  حول  نظریات  در همۀ

  حکومت  به  کند و نیازي  را اداره  خویش  اجتماعی  اخالقی، زندگی  تواند با اصول آنارشیستها معتقدند بشر می. است  وجود حکومت
 .شود اداره  حکومت، جامعه  نیاز به  بدون  کردکه  حرکت  آنها معتقدند باید چنان. نیست
  تجربه  سال  هزاران  قرنها بلکه  دانند در طول می  بینانه را غیر واقع  آن  تعبیري  و به  با واقعیات  منافی را  نظریه  دیگر، این  مکاتب
را   اجتماعی  را مهار نکند، زندگی  آنان  نیستند و اگر قدرتی  ملتزم  اخالقی  قوانین  افراد معتنابه، به  اي در هر جامعه  است داده  نشان

 .کشانند می  و مرج  هرج  به
  مشروعیت 

  هم  هاي و واژه  واژه  این  لغوي  را با معناي  نباید آن  دارد که  اصطالحی  شود مفهومی می  مطرح  سیاست  در فلسفه  که  مشروعیتی
  معناي  به» شرع«از   که» متشرعین«و » متشرعه«، »مشروع«را با » مشروعیت«دیگر نباید   عبارت  گرفت؛ به  اشتباه  اش خانواده

 .است  بودن  قانونی  مرادف  تقریباً  سیاسی  در مباحث  واژه  این  بنابر این، معناي. گرفت  همسان  شده  گرفته  دین
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  کنند، قوام  عمل  آن  به  صادر شود و دیگران  از مقامی  دستوري  که  است  بر این  آن  دارد و اساس  حکومت، ضرورت  که  حال
  را بپذیرند و بدان  حاکم  دستورات  بایست می  که  مردمی  طور به اند و همین»حاکم»  که  است  یا گروهی  خصوجود ش  به  حکومت

 .کنند  عمل
 دارد دستور دهد؟  حق  یا گروهی  کنند و هر شخص  باید اطاعت  از هر دستوري  اما آیا مردم

  همچنین. باشند  را داشته  فرمانروایی  شایستگی  آنکه اند، بی کرده  فرمایی و حکم  یافته  تسلط  با زور بر مردم  کسانی  تاریخ  در طول
 .کنند  اطاعت  از آنان  بایست می  مردم  اند که بوده  اي افراد شایسته  گاه

  هوظیف  باشد، و مردم  را داشته  و حکومت  قدرت  گرفتن  و در دست  حاکمیت  حق  کسی  که  است  این» مشروعیت«منظور از 
 .کنند  اطاعت  حاکم  از آن  خواهند داشت

  و تکلیف  حق 
  داشت، طرف» حق»  کسی  وقتی. برقرار است  منطقی، تضایف  اصطالح  و به  تالزم» اطاعت  تکلیف«و » حاکمیت  حق»  میان

. کند  فرزند باید اطاعت  یعنی  دستور بدهد، پس  فرزندش  دارد به  اگر پدر حق. کند  را رعایت  حق  آن  دارد که» تکلیف«مقابل، 
  یعنی» مشروعیت«: گفت  توان می  پس. کنند  عمل  دستورش  باید به  مردم  بدهد، یعنی  دارد فرمان» حق»  حاکم  گوییم می  وقتی

 .»حقانیت«
دارند بر   حق  کسانی  اي در هر جامعه  باور وجود دارد که  این  مردم  در میان. بر مردم  حکومت  حق  یعنی  حکومت  مشروعیت  پس

  که  معنا نیست  است، بدین  مشروع  حکومت  شود فالن  اگر گفته  پس. را ندارند  حقی  چنین  دیگري  کنند و کسان  حکومت  مردم
  در روابط  که  است  اعتباري  شود، مفهومی می  در اینجا گفته  که  حقی. است  با واقعیت  و مطابق  حق  حکومت، لزوماً  آن  دستورهاي

 .گردد می  مطرح  اجتماعی
  حاکمیت  حق  مفهوم 

چرا : اگر بپرسیم  نیست  تفاوتی  پس. اند معنی یکدیگر، بی  مالزمند و بدون  با هم» اطاعت  به  تکلیف«و » حاکمیت  حق«شد   گفته
 .او را اجرا نمایند  کنند و دستورهاي  يپیرو  از حاکم  چرا باید مردم: کنیم  ال سؤ  دارد دستور دهد، یا اینکه  حق  حاکم

  جامعه  یک  تدبیر امور اجتماعی  معناي  حکومت، به: باشد، و ثانیاً  وجود داشته  باید حکومتی  اي در هر جامعه  اوالً  که  اگر پذیرفتیم
  حاکمه  یا هیأت  حاکم  اند دستورهاي لفمک  دارند، و در مقابل، مردم  کردن  و حکم  دستور دادن  حق  کسانی  باید بپذیریم  پس  است

  اطاعت  کسی  باشد، ولی  اگر دستور و اوامري. وجود نخواهد داشت  در کار نباشد، دیگر حکومتی  اگر دستوري. کنند  را اطاعت
 .خواهد بود  بیهوده  نکند، حکومت

  تأمین  جامعه  اي، مصالح رابطه  چنین  بدون  آورد، که وجود می  را به  و امت  و یا امام  وس و مرؤ  رئیس  رابطه  که  عقلی  دالیل  همان
  .کنند  باید از او اطاعت  دارد و مردم  کردن  حکم  حاکم، حق  کند که می  ثابت  شود، عیناً نمی

  حکومت  مشروعیت  مالك. 2 
 :کنیم می  گذرا اشاره  صورت  مشهور به  چند نظریه  حکومت، به  مشروعیت  مالك  دربارة

  و دولت  شهروندان  بین  معنا که  داند؛ بدین می  را از قرارداد اجتماعی  حکومت  مشروعیت  نظریه  این: قرارداد اجتماعی  نظریه. 1
  هم  حکومت  دانند؛ در مقابل می  حکومت  از دستورهاي  پیروي  به  خود را ملزم  آن، شهروندان  براساس  که  منعقد شده  قراردادي

  متفاوتی  هستند نظرات  کسانی  چه  قرارداد اجتماعی  طرفین  در اینکه. سازد  را فراهم  شهروندان  و رفاه  امنیت، نظم  که  هد استمتع
  بین  که  است  دیگر این  نظریه. یا دولت  دیگر حاکم  هستند و طرف  قرارداد، شهروندان  طرف  یک  که  است  این  و یکی  اظهار شده
 .شود قرارداد منعقد می  این  وندانخود شهر

از   بودند اطاعت  راضی  حکومتی  به  افراد جامعه  وقتی  است؛ یعنی  شهروندان، معیار مشروعیت  رضایت: رضایت  نظریه. 2
  ت، حقوارد کرده، حکوم  سیاسی  الزام  خود را به  شود آنان می  افراد باعث  رضایت. است  الزم  بر آنان  حکومت  دستورهاي
 .کند پیدا می  دستوردادن

معیار . شود می  مشروع  آنان  باشند، حکومت  کسانی  حاکمیت  خواهان  آنان  یا اکثریت  مردم  اگر همۀ: عمومی  ارادة  نظریه. 3
 .است  مردم  عمومی  مشروعیت، خواست

 .است  سیاسی  منشأ الزام عدالت،. است  کند، مشروع  تالش  عدالت  براي  اگر حکومتی: عدالت  نظریه. 4
  و برقراري  افراد جامعه  سعادت  براي  حکومت  که  است  در گرو آن  حکومت  یک  مشروعیت: اخالقی  یا ارزشهاي  سعادت  نظریه. 5

 .است  مردم  سعادت  دنبال  به  حکومت  که  است  و مشروعیت، این  آوري منشأ الزام. کند  تالش  اخالقی  ارزشهاي
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  همین  براساس  دینی  حکومت. و امر اوست  الهی  حکومت، حق  معیار مشروعیت: الهی  یا حکومت  امرالهی  مرجعیت  ظریهن. 6
 .است  نظریه

  دینی  اخالقی، و حکومت  ارزشهاي  یا مطلق  مردم، عدالت  خواست: برگرداند  محور اساسی  سه  به  توان را می  نظریه  شش  این
 ).الهی(
  مردم  خواست 

  که  است  آن  اش باشد، الزمه  مردم  اگر معیار مشروعیت، خواست. است "مردم  خواست"نخست، معیار مشروعیت،   نظریۀ  سه  طبق
  و اگر مردم --باشد   مردم  مصالح  در پی  حکومت  هر چند آن --باشد   نامشروع  حکومت  را نخواستند آن  حکومتی  اگر مردم

 .نکند  را رعایت  اخالقی  کند و ارزشهاي  حرکت  مردم  مصالح  گردد هرچند برخالف  مشروع  حکومت  بودند آن  خواستار حکومتی
 چیست؟  اخالقی  ارزشهاي  پایه  کرد که  یابی باید ریشه  اینک

). اخالقی  پوزیتویسم(داند  می  مردم  را خواست  اخالقی  ارزشهاي  اساس  که  پدید آمده  اخالق  در فلسفه  اخیر، گرایشی  در قرون
 .است  مردم  خواست  همان  اخالقی  ارزشهاي  گرایش  این  براساس

  براساس. نباشد  همخوانی  که  است  ممکن  اخالقی، گاه  و ارزشهاي  مردم  خواست  بین  معتقد است  که» اسالم  اخالقی  فلسفه«اما 
  که  اقلیتی  را خواستند، تکلیف  حکومتی  جامعه  اگر اکثریت  که  است  دیگر این  اشکال. خواهد شد  مطرح  فوق  اشکال  گرایش  این

 !باشند؟  از اوامر حکومت  اطاعت  به  ملزم  اقلیت  شود؟ چرا این می  خواهند چه را نمی  حکومتی  چنین
 .کند می  جلوه  ار منطقیبسی» اکثریت  حکومت»  معناي  به  و در برابر دموکراسی  است  ي بسیار جد  اشکال  این

  حکومت  نکند؛ آیا این  عمل  شرط  آن  به  حکومت  باشند، ولی  داشته  حکومتی  به  مشروط  موافقت  اگر افرادي  که  طور است  همین
 پیدا خواهند کرد؟  حکومت  آن  به  افراد التزامی  و آن  خواهد داشت  مشروعیتی

 .کنیم می  آنها خودداري  اینجا از بیان  که  است  نیز مطرح  متعدد دیگري  خاص  اشکاالت  نخست  نظریۀ  سه  درباره
  اخالقی  یا ارزشهاي  عدالت 

  شد، مشروعیت  بیان  و پنجم  چهارم  در نظریه  که  آنگونه  بدانیم  اخالقی  و یا ارزشهاي  را عدالت  حکومت  اگر معیار مشروعیت
  اگر قانونی  است؛ یعنی  نشده  گفته  سخنی  حاکمان  مشروعیت  دلیل  به  نسبت  است، ولی  شده  توجیه  دستورها و اوامر حکومت

  شده  مطرح  و پنجم  چهارم  در نظریه  که  گونه یابد، همان می  بود، اعتبار و مشروعیت  اخالقی  ارزشهاي  کننده  و یا تأمین  عادالنه
  فرمان  حق  معیاري  چه  به  که  است  حاکم  در اعتبار و مشروعیت  سخن  ولی  است  شده  ثبیتت  قانون  اعتبار قابل  سخن  با این. است
 دارد؟

باشد؟   حاکم  شخص  دست  به  قانون  این  چرا اجراي  االجراست، ولی بود، الزم  عادالنه  و دستوري  قانون  وقتی: دیگر  عبارت  به
 .است  مانده  جواب  بدون  و پنجم  چهارم  ایراد در نظریه  این. نیست  خاصی  یا گروه  شخص  گر حکومت فرمان، توجیه  بودن  عادالنه

  و الهی  دینی  حکومت 
وجود خدا معتقد   به  که  کسانی همه  چون. وارد نیست  نظریه  قبلی، بر این  بر نظریات  وارده  را بپذیریم، اشکاالت  ششم  اگر نظریه

و   دستوردادن  اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حق. دانند می) بر مردم  تکوینی  تسلط  داراي(  سلطانو   هستند، خدا را مالک
سود خدا نیست،   به  الهی احکام  باورند که  وجود خدا هستند، بر این  معتقد به  که  دیگر کسانی  از سوي! باشد؟  نداشته  کردن حکم
  کند، لزوم  اگر خداحکم  پس. است  اخالقی  با ارزشهاي  و مطابق  عادالنه  احکام  این  نیناست، همچ  مردم  مصالح  در جهت  بلکه

 .است اشکال  بدون  از آن  اطاعت
  حکومت. رو نخواهد شد  رو به  او با اشکالی  و حکومت. دارد  حاکمیت  کند، او حق  معین  الهی  احکام  اجراي  را براي  اگر خدا کسی

  با نصب) 7(معصوم  امام  غیبت  در زمان  فقیه ولی  و حکومت  است  گرفته  صورت  الهی  خاص  با نصب(:) معصوم  مامانو ا) 9(پیامبر
  .خداست  منصوب  خود وي  که  است  شده  انجام  معصوم  امام  از طرف  عام
  اسالم  از دیدگاه  حکومت  مشروعیت  مالك. 3 

دارد و او   او مشروعیت  کند، حکومت  تعیین  حکومت  را براي  اگر خدا کسی: متفقند که  سنیو   حکومت، شیعه  در معیار مشروعیت
  حق  کس  هیچ. اوست  چیز از آن  و همه  خداست  طلق  ملک  جهان  همۀ  اسالمی  بینش  است؛ زیرا بر اساس  حاکمیت  حق  داراي

و از   خداست  حق  در اصل  بر انسانها هم  حکومت. است  همه  حقیقی  مالک  که  خدایی  را ندارد مگر با اجازه  در چیزي  تصرف
  حکومت  باشد؛ یعنی  مأذون  متعال  خداي  از طرف  را ندارد مگر آنکه  بر دیگري  حاکمیت  حق  کس  هیچ. اوست  ربوبیت  ون شؤ

 .است  باشد، مشروع  شده  خدا نصب  از طرف  که  کسی
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  دینی  حکومت  نمونۀ  بهترین) 9(پیامبر  حکومت 
نظر دارند   اتفاق  مسلمانان  همۀ. است) 9(اهللا رسول  حکومت --  است  و سنی  شیعه  مورد قبول  که  حکومت  از این  مصداق  یک

  دايخ  از سوي  دیگري  کس  اهللا جز رسول  به  تسنن  از نظر اهل. است  بوده  الهی، مشروع  نصب  دلیل  به) 9(اهللا رسول  حکومت
  به  متعال  خداي  نیز از سوي(:) معصوم  امامان) 9(اهللا از رسول  معتقدند پس  شیعیان  است، ولی  نشده  نصب  حکومت  به  متعال

نیست،   اهللا رسول  نصب  واسطۀ  به -- خدا   از رسول  پس  معصومان  و حکومت  والیت  داشت  باید توجه. اند شده  منصوب  حکومت
) 7(علی حضرت. است  بوده  الهی  تعیین  اند، ابالغ کرده  معرفی  خویش  جانشین  عنوان  را به) 7(علی  حضرت) 9(خدا  ولاگر رس  بلکه

در   خدا کسی  آیا از جانب  لیکن. است  گونه  نیز همین  دیگر امامان  درباره. بود  شده  منصوب  و حکومت  والیت  خدا براي  از طرف
  است  شود این می  استفاده  شیعی  روایی  موجود در کتابهاي  از روایات  است؟ آنچه  شده  نصب  حکومت  براي )7(معصوم  غیبت  زمان

  از طرف  روایات  تعبیر برخی  دارد و به  حاکمیت  باشد، حق  مذکور در روایات  واجد شرایط  که  غیبت، فقیهی  در زمان  که
نیز   آنان  که  است  معصومان  از سوي  آنان  عام  نصب  فقها زاییدة  حکومت  شروعیتم. است شده  نصب  حکومت  به(:) معصومان
  دارد، حکومت  مشروعیت) 9(اهللا رسول  حکومت  که  معیاري  همان  به  از نظر شیعه. هستند  متعال  خداي  از جانب  خاص  منصوب

  خواست  به  مشروط  گاه هیچ  حکومت  مشروعیت  خواهد داشت؛ یعنی  مشروعیت  غیبت  در زمان  فقیه  و نیز والیت  معصوم  امامان
 .است او بوده وبانصب  الهی امري نبوده، بلکه  و آن  این

و   بوده  فقها عام  نصب  اند، ولی شده  نصب  معین  صورت  به(:) معصومان  که  است  فقها در این  با نصب  معصوم  امامان  نصب  تفاوت
 .هستند  حکومت  به  از آنها مأذون  خیبر  در هر زمانی

  تسنن  اهل  از دیدگاه  حکومت  مشروعیت 
یابد؟  می  چگونه، مشروعیت  حکومت --   است نشده  خدا منصوب  از طرف  کس هیچ) 9(اهللا بجز رسول  که --  تسنن  اهل  از دیدگاه
  توسط  نصب: فرد؛ دوم  یک  حکومت  براي  مسلمانان  اجماع: ولوجود دارد؛ ا  حکومت  مشروعیت  براي  راه  سه: باید گفت  در جواب

  این  و مقصود از آن  است  تسنن  از نظر اهل  مشروعیت  حصول  راه  معروفترین: سوم  راه. و عقد  حل  اهل  تعیین: سوم. قبلی  خلیفۀ
او   نمایند، حکومت  معین  حکومت  را براي  ند و کسیکن  اجماع -- هستند   نظر و رأي  اهل  که --   مسلمانان  اگر بزرگان  که  است

 .خواهد داشت  مشروعیت
را   اند اسالم خواسته  راه  از این  و حتی  دانسته  یکسان  غربی  را با دموکراسی  حکومت  مشروعیت  درمسأله  تسنن  اهل  دیدگاه  برخی

  همخوانی  و عدم  پرداخت  خواهیم  حکومت  مشروعیت  درباره  تسنن اهل  دیدگاه  بررسی  دیگر به  در جاي. بدانند  پیشتاز دموکراسی
  .کرد خواهیم  را بیان  با دموکراسی  تسنن اهل  نظریۀ

  اسالمی  در حکومت  مردم  مهم  نقش. 4 
 .آن  به  بخشیدن  تدر عینی  و دیگري  اسالمی  حکومت  به  بخشیدن  در مشروعیت  یکی: است  بررسی  قابل  در دو جنبه  مردم  نقش

عطا   ایشان  را به  حکومت  خدا حق  است؛ یعنی بوده  متعال  خداي  از سوي) 9(اهللا رسول  حکومت  مشروعیت  نظر مسلمانان اتفاق  به
را   یشخو  حکومت  قهري  نیروي  با یک  حضرت  آن  بوده؛ یعنی  مردم  از آن  اساسی  نقش) 9(پیامبر  حکومت  در تحقق  ولی. فرمود

  کمکهاي. را پذیرا شدند  نبوي  حکومت  کرده، با رغبت  با پیامبر بیعت  و دل  از جان  خود مسلمانان  نکرد، بلکه  تحمیل  بر مردم
 .پیامبر گشت  حکومت  هاي پایه  تحکیم  باعث  بود که  مردم  دریغ بی

  اند که عقیده  بر این  تسنن  اهل. نظر وجود دارد  اختالف  یعیانو ش  تسنن  اهل  میان(:) معصوم  امامان  حکومت  در مورد مشروعیت
) 7(علی  با حضرت  آنها معتقدند اگر مردم. یابد می  مشروعیت  آنان  و بیعت  مردم  با رأي --) 9(اهللا بجز رسول --   هرکس  حکومت

  الهی  با نصب(:) معصومین  ائمه  حکومت  مشروعیت معتقدند  شیعیان  ولی. بود  نامشروع  حضرت  آن  بودند، حکومت  نکرده  بیعت
  زمینه  را در این  مبلغ  نقش  و پیامبراکرم  است  واگذار کرده) 7(معصوم  امامان  را به  حکومت  حق  که  است  متعال  خداي  است، یعنی

از   با اینکه) 7(رو علی  است، از این داشته  اساسی  نقش  مردم  و همراهی  بیعت(:) ائمه  حکومت  به  بخشیدن  در تحقق  ولی. اند داشته
در امور   از دخالت  سال 25  ولی  داشت  مشروعیت  ایشان  بود و حکومت  شده  منصوب  جامعه  و رهبري  امامت  خدا به  سوي

. نکرد  تحمیل  را بر مردم  خویش  زور حکومت  به  با توسل  ایشان. بودند  نکرده  بیعت  با ایشان  کرد، زیرا مردم  خودداري  اجتماعی
 .است  درست  سخن  نیز همین  در مورد دیگر ائمه

  عصر غیبت 
 :بایدگفت  معصوم  غیبت  در زمان  حکومت  درباره
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  گونه آن بعد از پیامبر را  زیرا آنها امامت --ندارد   تفاوتی  غیبت  با زمان) 7(معصوم  حضور امام  تسنن، زمان  در نظر اهل  از آنجا که
  مسلمانان  مستقیم  ها معتقدند با رأي سنی  است؛ یعنی  مردم  با رأي  حکومت  مشروعیت --ندارند   قبول  است  مطرح  در شیعه  که

از   جز چند تن  به --  شیعه  فقهاي. یابد می  مشروعیت  شخص  یک  و عقد، حکومت  حل  و یا با نظر شوراي  قبلی  خلیفۀ  یا تعیین
(:) معصوم  امامان  وسیلۀ  خدا به  از سوي  دارد و حکومت  حاکمیت  حق» فقیه«غیبت،   در زمان  باورند که  بر این --معاصر   ايفقه
  به  بخشیدن  در عینیت  مردم  و نقش  خداست  از سوي  حکومت  مشروعیت  هم  غیبت  در زمان  پس. است  فقها واگذار شده  به

 .آن  به  بخشیدن  یتمشروع  است، نه  حکومت
خدا   از سوي  اند آنچه رو گفته  تر کنند؛ از این را پررنگ --   غیبت  در زمان --   اسالمی  در حکومت  مردم  اند نقش خواسته  برخی
  والیت و  حکومت  براي  معصومان  فقها همانند نصب  نصب  است؛ یعنی  عامه  فقها واگذار شده، والیت  به(:) معصوم  امامان  توسط

  شدن  معین  اند و براي شده  منصوب  والیت  به  کلی  عنوان  فقها به  است  بوده  و معین  خاص  اي گونه  به  امامان  نیست، زیرا نصب
  فقیه  تعیین  از خداست، ولی  مشروعیت  اصل  گرفت؛ پس  کمک  مردم  او باید از آراي  به  و والیت  حکومت  و واگذاري  فقیه  یک

 .دارند  فقیه  حکومت  به  بخشیدن  در عینیت  مردم  که  است  بر نقشی  افزون نقش  این. است  مردم  دست  به  حاکمیت  براي
  به  فقیه  والیت  مشروعیت  معنا که  دارد؛ بدین  تلفیقی  مشروعیتی  فقیه  غیبت، حکومت  در زمان  که  است  این  اگر مقصود گوینده

است، و   فقیه  حکومت  براي  مشروعیت  کننده ، جزء تعیین"الهی  نصب"  در عرض  مردم  است؛ و رأي  مردم  ز رأيو نی  الهی  نصب
  است کرده  خداوند شرط  است، ولی  الهی  غیبت، نصب  در زمان  فقیه  حکومت  مشروعیت  اصلی  عامل  که  است  یا اگر مقصود این

هر   است، به) در آن  جزء دخیل  نه(  فقیه  حکومت  مشروعیت  مردم، شرط  ندارد و رأي  حاکمیت  حق  نباشد فقیه  مردم  تا آراي  که
  کسی  تا به  بوده  مردم  آیا حاکمیت، حق  که  شویم می  مواجه  اشکال  بدهیم، با این  دخالت  را در مشروعیت  نظر مردم  که  صورت

در   اگر مردم. اند یافته  بر مردم  حاکمیت  خدا حق  از سوي  خداست، و امامان  حق  فقط  حاکمیت  واگذار کنند؟ پیشتر گفتیم
  باشد، ولی  واجد شرایط، نامشروع  عادل  فقیه  نخواستند حکومت  مردم  که  باشند، باید هر زمان  داشته  دخالت  حکومت  مشروعیت
بر این،   افزون. یابد می  عینی  تحقق  مردم  با موافقت  حق  رد و ایندا  والیت  حق  غیبت  در زمان  واجد شرایط  فقیه  که  ما گفتیم

  .باشد  مشروع  حکومت  بدون  اسالمی  مردم، جامعه  موافقت  عدم  در صورت  آید که می  الزم
 "انتخابات"  فلسفۀ. 5 

 .باشد  داشته  نقش  دینی  ومتباید در حک  مردم  معتقدند آراي  که  کنیم  اشاره  چند نظریه  ابتدا به  است  شایسته
  مردم  و در آن  است» فاشیستی«کند، و یا  پیدا می  مشروعیت  مردم  آراي  و توسط  است» لیبرالی«یا   حکومت: گویند می  برخی. 1

 .نشود  زده  نظام  به  فاشیستی  را معتبر بدانیم، تا انگ  مردم  باید آراي  اسالمی  در نظام  پس. ندارند  دخالتی  هیچ
 .است  مردم  آراي  به  منوط  حکومت  معصوم، مشروعیت  غیبت  در زمان: اند گفته  احتمال  عنوان  به  از معاصرین  معدودي. 2
است،   ما نرسیده  به  اي و امر و نهی  صادر نشده  حکمی --   غیبت  در زمان --  حکومت  خدا براي  از طرف  چون: معتقدند  برخی. 3

و یا   شخص  حاکمیت  باید به  و آنان  واگذار شده  مردم  امر به  این  است، پس  مانده  مسکوت  در عصر غیبت  حکومت امر  یعنی
 .دارد  نظام  در مشروعیت  کننده تعیین  نقش  مردم  نظر و رأي  نظر بدهند، یعنی  اشخاصی

و   بر جان  بگیرند زیرا مردم  باید تصمیم  است، خود مردم  شدهاعطا ن  حاکمیت  حق  کسی  خدا به  توسط  چون: گویند می  گروهی. 4
  شخصی  به --  است  آنان  حق  که --را   حاکمیت  مردم): و انفسهم  اموالهم  علی  مسلطون  الناس(هستند   مسلط  خویش  مال

تجدید نظر داریم،   حق  در اولی  که  است  این» تفویض«با » توکیل»  تفاوت -- . گردانند خود می  کنند و یا او را وکیل واگذار می
 .است  مردم  آراي  در هر دو صورت، به  حاکمیت  مشروعیت  پس --خود برگردیم،   از رأي  توانیم نمی  در تفویض  ولی

 !منحصر باشد؟  یاد شده  باید در دو شکل  حکومت  دلیل  چه  به: باید گفت  نخست  در نقد نظریه
  الهی  با حکم  آن  مشروعیت  آید، بلکه نمی  دست  به  مردم  مشروعیت، با آراي  در آن  که  شناسیم را می  کومتاز ح  سومی  ما شکل

مورد نظر ما روا   حکومت  به  دستیابی  زور براي  به  وجود ندارد، زیرا توسل  بر مردم  هم  تحمیلی  هیچگونه  حال  است، در همان
 .دهند می  تن  بدان  و آزاد خویش  انهآگاه  با ایمان  و مردم  نیست
  دانند، اگر چه خدا می  را از ناحیه  غیبت  در زمان  حکومت  شیعه، مشروعیت  فقهاي  کرد اکثریت  باید توجه  دوم  نظریه  درباره

 .خواهد شد  دینی  حکومت  به  بخشیدن  عینیت  باعث  مردم  و بیعت  پذیرش
در   مردم: گویند می  دینی  است؛ متون  نکرده  سکوت  در عصر غیبت  در مورد حکومت  متعال  خداي: باید گفت  سوم  نظریه  درباره
 .او بسپارند  را به  بیابند و حکومت  حکومت  را براي  شرایط  جامع  کنند و فقیه  باید تحقیق  غیبت  زمان
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در   تصرف  حق  کس هیچ. اوست  چیز مملوك  خداست، همه  نِاز آ  حاکمیت  حق  دینی  در بینش: باید گفت  چهارم  نظریه  درباره
نیست،   مردم  حق  حاکمیت  پس. خدا باشد  با اذن  که  است  مشروع  در صورتی  بر مردم  خدا ندارد، حاکمیت  را مگر با اجازه  چیزي

 .نمایند  را وکیل  واگذار کنند یا کسی  کسی  را به  تا بخواهند آن
  اگر اکثر مردم  اینکه  وارد است؛ از جمله  هم  چهارم  وارد است، بر نظریه» دموکراسی«بر  --خود   در جاي  که --   اشکاالتی
  اشکال  توان می  که  کنند؟ چرا؟ همچنان  چیست؟ آیا باید اطاعت  مخالفان  کردند، وظیفه  یا تفویض  توکیل  کسی  را به  حاکمیت

. بخواهند وا گذارند  که  هر کس  را به  توانند آن است، می  مردم  واگذار کنند؟ اگر حق  فقیه  به  را فقط  حاکمیت  حق  کرد چرا مردم
  .ندارد  ضرورت  فقیه  والیت  چهارم  نظریه  طبق  پس

  مقبول  نظریۀ. 6 
: فرماید پیامبر می  خدا به. شود می  آن  بوجود  آمدن  باعث  آنان  و رضایت  رأي  دهند بلکه نمی  فقیه  حکومت  به  مشروعیتی  مردم

ثر در  مؤ  مردم  و همدلی  کمک» .کرد  تقویت  منان و مؤ  خویش  تو را با یاري  که  خداست() منین؛ و بالمؤ  بنصره  ایدك  هو الذي«
بوجود   الحجۀ  یاملو ال حضور الحاضر و ق«: فرماید می) 7(امیر  حضرت. پیامبر است  حکومت  حتی --  حکومت  به  بخشیدن  عینیت
... شد نمی  تمام  بر من  حجت  نبود و با وجود یاوران  کنندگان اگر حضور بیعت«: فرماید می() غاربها  حبلها علی  اللقیت... الناصر
  مانشفر  که  کسی«() »الیطاع  لمن  الرأي«: اند کرده  نقل  حضرت  از آن  همچنین» .گذاشتم می  را از دست]   حکومت[ کار  رشته

و   اهللا رسول  حکومت  الهی، خواه  حکومت  و تثبیت  در پیدایش  مردم  بیانگر نقش  همگی  سخنان  این» .ندارد  شود، رأیی نمی  پیروي
 .غیبت، است  در زمان  فقیه  حکومت  و خواه  معصوم  امامان

 !دارد؟  حکمتی  رهبر چه  تعیین  براي  هبرير  خبرگان  در انتخابات  مردم  است، شرکت  اگر چنین  باید پرسید که  حال
  شرعی  حجت  عنوان  به  آنان  اند تا سخن را برگزیده  دینی  کارشناسان  اند یعنی کرده» بینه»  به  خبرگان، رجوع  به  با رأي  مردم

  تشخیص  براي  کنند، مثالً می  رجوع» ینهب»  به  خویش  در امور شرعی  همیشه  ندارد، زیرا مردم  امر تازگی  باشد و این  اعتبار داشته
رهبر   یافتن  براي  اي زمینه  تحلیل، انتخابات  با این. باشند  داشته  شرعی  کنند، تا حجت می  مراجعه  عادل  افراد خبرة  تقلید به  مرجع
  خبرگان  به  رهبري، مراجعه  شرایط  جامع  فقیه  راه  بهترین  که  است  روشن. ببخشد  حاکمیت  او حق  به  اینکه  شود، نه می  صالح
 .است

  دیگران  براي  که  کنیم، تصمیماتی اجرا می  دیگران  دربارة  که  قانونی. استوار باشد  الهی  تشریعی  باید بر ارادة  نظام  این  ما معتقدیم
  کنیم، این می  استخراج  که  و معادنی  طال، مس کنیم، نفت، گاز، در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانها می  که  گیریم، تصرفی می

  او، مجاز به  اجازة  در حد. خداوند است  اذن  تصرفات  اسالمی، مجوز این  در بینش. دهیم  را باید با مجوز انجام  کارها و تصرفات
  نداریم  باشد، حق  کرده  را نهی  چیزي  المرو اگر اس  ندارد، از این  شرعی  حجیت  خود را دارد ولی  جایگاه  مردم  رأي. هستیم  تصرف
  تنافی  با دین  که  است  تا وقتی  مردم  و اعتبار رأي  است  جا مطاع  خداوند در همه  رأي. را مجاز بشماریم  خود آن  و انتخاب  با رأي
 .محور است  دینی  مبانی، مشروعیت  این  براساس. باشد  نداشته

 .را ندارد  خویش  حاکمیت  تحمیل  از زور براي  استفاده  حق  دینی  ندارد، اما حاکم  تالزمی» مشروعیت«ا ب» مقبولیت»  گرچه  البته
  البته. گردد می  مواجه  با مشکل  حاکمیت  تحقق  رود، بلکه نمی  از دست  برود، مشروعیتش  از دست  ولیفقیه  حاکمیت  اگر نفوذ کلمۀ

  اسالمی  نظام  مقبولیت  بر عدم  مبنی --آنها   یا مقلدان  مرزي برون  ها و سخنان در نوشته  و آنچه  نشده ما واقع  در زمان  فرض  این
 .است  کاذب  ایجاد جو  شود تنها براي عا می اد --  مردم  در میان
  ناشی  اقتصادي  مشکالت  دلیل  هب  ایران  شد مردم می  تبلیغ  اسالمی  جمهوري  مخالفان  بارها از سوي) 1(راحل  امام  حیات  در زمان
  در صحنه  طور گسترده  به  مردم  اوضاع  در همان  شاهد بودیم  اند، ولی بریده  اسالمی  اقتصادي، از جمهوري  و محاصره  از جنگ

  را حفظ  جهتو   شکل  همان  اجتماعی  جریان  امام  حضرت  از رحلت  پس. کردند نمی  دریغ  فداکاري  شدند و از هیچ حاضر می
 .است  محفوظ  آن  و رهبري  از نظام  مردم  رو پشتیبانی  کرده، از این
 :متصور است  دو صورت  مردم، به  از سوي  اسالمی  نظام  مقبولیت  عدم  احتمال  که  باید گفت  نظري  بحث  اما در مقام

  فقیه  و چه(:) معصوم  در مورد امام  چه  صورت  نپذیرند؛ در اینرا   دینی  حکومت  روي  هیچ  و به  داشته  با دین، مشکل  مردم: اول
فرض،   این  بسیار روشن  نمونه. است  مردم  تحقق، پذیرش  نخواهد یافت، زیرا شرط  تحقق  دینی  حکومت  حاکمیت  شرایط  داراي

نداشتند، زیرا   بالفعل  حاکمیت  بودند، ولی  دهش  منصوب  والیت  خدا به  از سوي  ایشان. است) 7(علی  حضرت  نشینی خانه  سال 25
 .نکردند  بیعت  حضرت  با آن  مردم
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  فعلیت  کند به  عمل  درستی  خود نیز به  وظائف  و به  است  شرعی  حاکمیت  حق  داراي  که  شخصی  حاکمیت  که  است  این: دوم
 :دارد  خود دو حالت  فرض  این. رخیزندبا او ب  مخالفت  به  اي عده  از مدتی  پس  باشد؛ ولی  رسیده
  نیست  هستند دارند؛ شکی  آن  پشتیبان  اکثر مردم  را که  شرعی  حکومت  هستند و قصد براندازي  کمی  گروه  مخالفان  اینکه  یکی

  این  روشن  نمونۀ. وادار کند  شرعی  از حکومت  اطاعت  را به  کند و آنان  مقابله  با مخالفان  است  ظف مؤ  شرعی  حال، حاکم  در این
با   اسالمی  برخورد جمهوري  کنونی  بود و در زمان  و غیره  جمل، صفین، نهروان  با اصحاب) 7(امیر  حضرت  مورد برخورد خونین

  اي عده  را براي  راه  و تساهل  با مسامحه  شرعی  حاکم  است، زیرا روا نیست  گونه  از همین  محارب  الحادي  و گروههاي  منافقان
 .را دارند، بازبگذارد  اکثر مردم  و مورد قبول  حق  حکومت  قصد براندازي  شیطانی  امیال  سبب  به  که

  آنها مخالفت  قاطع  مردم، اکثریت  مورد پذیرش  شرعیِ  حکومت  بعد از تشکیل  که  است  این --  فرض  از این --  دوم  صورت
  نفوذ کلمۀ  دادن  با از دست  است، ولی  حاکم  شرعی، هنوز شرعاً  حال، حاکم  در این. خواهیم را نمی  حکومتما : بگویند  کنند؛ مثالً

 .دهد می  را از دست  مشروعش  حاکمیت  اعمال  خویش، قدرت
را از   حاکمیت  ایطاز شر  نکند و یا یکی  خود عمل  وظایف  او به  رود که می  از دست  دینی  حکومت  مشروعیت  تنها در صورتی

 .است  باقی  مشروعیت  صورت  در غیر این. بدهد  دست
را   معاویه  اردوگاه  به  حضرت  آن  سپاه  و فرار سران  با معاویه  ایشان  و درگیري) 7(مجتبی  حسن  امام  امامت  دوران  شاید بتوان

  نداشتند و مجبور به  حاکمیتی  عمالً  از ایشان  مردم  نکردن  پیروي  علت  به  داد حضرت  نشان  تاریخ  اخیر دانست  از فرض  اي نمونه
  شدند که  مسلط  بر آنان  خود را دیدند و کسانی  شکنی و پیمان  بدعهدي  این  مکافات  هم  مردم  شدند، ولی  تحمیلی  صلح  پذیرش

  .کردند  آنها را تباه  و دنیاي  دین
  جمهوریت  مفهوم. 7 

سلطنتی،   رژیم  در مقابل  اصطالح  این  گاه. تغییر ندارد  و غیرقابل  متعین، ثابت  مفهومی  سیاسی  در فلسفه» وريجمه»  اصطالح
  حتی. است  از کشورها جمهوري  و خیلی  در امریکا، فرانسه  حکومتی  نظام. رود کار می  به  و خودکامه  دیکتاتوري  در برابر رژیم  گاه

  خوانده  شوروي  جمهوریهاي  عنوان  به  آن  تابع  خواند و مناطق می  داشت، خود را جمهوري  سوسیالیستی  مرژی  که  سابق  شوروي
  کشورها با دیگري  از این  هر یک  آیند با اینکه شمار می  جدید به  هاي و خودمختارند، باز جمهوري  آزاد شده  که  شدند و اکنون می
  و تدبیر حکومتی، مردمی  اداره  نوع  از لحاظ  از کشورها که  خیلی  بینیم می  کنیم  اگر دقت. دارد  تفاوت --   گوناگون  از جهات --

 .انگلستان، بلژیک، تایلند، دانمارك، سوئد و هلند  دارند؛ مثل  سلطنتی  هستند، هنوز رژیم
را   شکل  همان --  است  جمهوري  که --ا م  فعلی  است، تا نظام  از حکومت  خاصی  شکل  دقیقاً» جمهوري«کرد   نباید گمان
را   آن  کردند و سرانجام  را شروع  سلطنتی  با رژیم  مبارزه  خمینی  امام  رهبري  به  ایران  مسلمان  مردم  که  هنگامی. تقلید کند

  خویش  معیار مشروعیت  کردند که  را نفی  حکومتی  نمودند، بواقع  جایگزین  سلطنتی  رژیم  جاي  را به  جمهوري  برانداختند و نظام
  با موازین  همخوان  آن  و خصوصیات  شکل  اند که کرده  سابق  رژیم  را جایگزین  نظامی  مردم. دانست می  حاکمیت  بودن  را موروثی

  قرارگیرد، تعیین  رد توجهمو  متغیر زمان  باید در اوضاع  که  مصالحی  و بر اساس  است  حکومت  درباره  دینی  و دیدگاههاي  اسالمی
  معناي  به  نظام  بودن» جمهوري»  اینکه  باشد، نه  نظام  والن مسؤ  عمل  مبناي  اسالمی  رو باید ارزشها و احکام  از این. شود می
 .قلمداد شود  آن  بودن» غیردینی«

  .است کرده  تأمین  را نسبتاً  اسالم  امو احک  و مضمون  محتوي  تأمین  با هدف  حکومتی  از جمهوریت، شکل  نوعی  اینک
  شرعی  و نظام  دموکراسی. 8 

  متدینین  شد که  شروع  جدید در غرب، هنگامی  دموکراسی. است» ساالري  مردم«یا   بر مردم  مردم  حکومت  معناي  به  دموکراسی
  انسان  زندگی  هاي جنبه  در تمام  را ندارد که  آن  و قابلیت  آنهاست، کارآیی  در دست  مسیحیت  نام  به  که  شدند آئینی  متوجه  غربی
و   کاربرد دین  حوزه  کردند که  حل  گونه را بدین  رو مشکل  از این. نماید  باشد و قانونگذاري  داشته  نقش  اجتماعی  در زندگی  بویژه

  و سیاسی  اجتماعی  را در مسائل  دین  آنها حاکمیت. دا باشداو با خ  رابطه  و چگونگی  انسان  فردي  زندگی  خدا محدود به  حکمرانی
  حکومت  بنما؛ و اما اینکه  و مناجات  نماز بخوان؛ دعابکن؛ توبه: بگوید  شد که  دین، منحصر در این  رسالت  نپذیرفتند قلمروي

  ندارد و به  دین  به  است، ربطی  مبنایی  ر چهب  جامعه  ارزشی  و یا نظامهاي  است  کدام  چیست، قضاوت  باید باشد، سیاست  چگونه
 !نکند  بشر دخالت  مهم  مسائل  در این  که  خداست  صالح
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و اقتصادي،   و اجتماعی  سیاسی  کرد و در مسائل  شده، روشن  تحریف  مسیحیت  خود را با دین  غرب، تکلیف  دنیاي  ترتیب  بدین
  چه  را به  خدا، آن  از دست  حکومت  از گرفتن  پس  شد که  غربیها مطرح  براي  مسأله  این  گاه  آن. کرد  خود را از خدا راحت  خیال
 :رسیدند  حل دو راه  به  غربی  بسپاریم؟ متفکران  کسی

 .امیدندن» دیکتاتوري«را   شیوه  این. رفتار کند  خود با مردم  میل  شود و او مطابق  نفر سپرده  یک  دست  به  حکومت  آنکه  نخست
دهند   خود را تشخیص  و مفسده  توانند مصلحت هستند و می  بالغ  که  بسپارند؛ مردمی  مردم  دست  را به  حکومت  آنکه: دوم  حل  راه

 .کنند یا تغییر دهند  دارند تصویب  را دوست  کنند و یا هر چه  وضع  خود، قانون  با رأي  و مطابق
اند و ما در  مردم  سلیقه  تابع  اند که اعتباري  و بد، مفاهیمی  خوب. است  مردم  خواست  و بد فقط  خوب  نظریه، مالك  این  براساس

  نه  شود، ولی می  خوب  عمل  است، آن  خوب  عمل  روز گفتند فالن  یک  اگر مردم. نداریم  و بدي  و در حقیقت، خوب  واقع  عالم
. همیشه  براي  نه  شود باز هم کار بد می  بد است، آن  عمل  همان: اگر روز بعد گفتند بخواهند؛  مردم  تا وقتی  همیشه، بلکه  براي

  را که  شیوه  ها این اند، غربی خود مردم  و پرداخته  و ساخته  اعتباري  نداریم، اینها مفاهیمی  و عینی  و بد حقیقی  بنابر این، ما خوب
 .نامیدند  بود، دموکراسی  مردم  بر رأي  متکی
  و آزاد بر حکومت  دموکراسی  حکومت  رسیدند که  نتیجه  این  یافتند، به  دو راه  را منحصر در این  حکومت  مشکل  حل  که  آنگاه

. یافت  رواج  غرب  در دنیاي  دموکراسی  ترتیب  و بدین  و آزادي  درود بر دموکراسی: فریاد زدند. دارد  رجحان  و دیکتاتوري  فاشیستی
شد؛   بیان  که  گونه زیرا همان. همسو گردد  تواند با اسالم نمی  گاه و هیچ  است  از سیاست  دین  تفکر جدایی  غربی، زاییده  یدموکراس
  دست  را به  ناچار شدند حکومت  گاه کند، آن  دخالت  و سیاسی  حکومتی  مسائل  نباید در عرصه  کردند دین  ابتدا فرض  در غرب

نیز   شده، توجیه  تحریف  و در بستر مسیحیت  در غرب  را بتوان  حادثه  شاید این  البته. نشوند  ا گرفتار دیکتاتوريبسپارند، ت  مردم
 .جداست  کلی  به  اسالم  کرد اما حساب

کند؟ اگر   و حکمنظر دهد   المللی و بین  و حکومتی  اجتماعی  مسائل  نتواند درباره  که  است  شده  تحریف  مانند مسیحیت  آیا اسالم
  شدیم، اما هرگز اسالم و شرق، همنوا می  و با غرب  گذاشتیم می  چشممان  را روي  بود، ما دموکراسی  مانند مسیحیت  اسالم

سرشار (:) اطهار  ائمه  و سیرة) 9(پیامبر  و سنت  قرآن  دارد و متن  بشر عنایت  زندگی  هاي جنبه  تمام  و به  نیست  مسیحیت  همچون
  و در مسائل  خدا باشیم  فردي، بنده  در مسائل  دهد فقط می  ما اجازه  به  اسالمی  آیا چنین. است  و حکومتی  اجتماعی  از دستورات

خدا برویم، اما در   سراغ  و مانند اینها به  نماز، روزه، زکات  در مسائل  دهد فقط می  ما اجازه  به  آیا اسالم! مردم؟  اجتماعی، بنده
 !بدانیم؟  و آن  این  را رأي  قانون  و سیاست، معیار مشروعیت  حکومت  ألهمس

  جمع  قابل  غربی  با دموکراسی  کنند آیا اسالم  تأمل  بشناسند و اندکی  درستی  را به  ما، ابتدا اسالم  جامعه  غربگرایان  بهتر است
  نیز به  غیرمنطقی  جمع  این  هاي تناقض  و به!! خواهیم را می  غربی  اسیدموکر  حال  و در عین  شعار دهند ما مسلمانیم  گاه است، آن

 .باشند  منطقی  پاسخ  دنبال
  تعریف... و   مدنی  آزادي، توسعه، جامعه  واژة  همچون -- شود  نیز تعبیر می» ساالري  مردم»  به  از آن  که --  دموکراسی  واژة

از   مشترکی  تعریف  و به  کنیم  مشخص  باید مقصود خود را از دموکراسی. کند می  را تداعی  هشناور و لغزند  ندارد و مفهومی  روشنی
 .برسیم  درستی  نتیجۀ  بسنجیم، تا به  را با دین  آن  یابیم، سپس  دست  آن

  شود، چنین  شناخته  محترم و باید  االجراست کردند، معتبر و الزم  وضع  را مردم  هر قانونی  باشد که  آن  اگر مراد از دموکراسی
  فقط.() »اال هللا  الحکم ان«خداست؛   به  مختص  و تشریع  حاکمیت  حق  زیرا از نظر دین. سازگار نیست  با دین  قطعاً  مفهومی
د و انسانها باید را دار  انسان  براي  گیري و تصمیم  قانونگذاري  شناسد و حق را می  و جامعه  و مفاسد انسان  مصالح  همۀ  که  خداست

  کمال  درجۀ  خداوند، عالیترین  زیرا عبودیت. و چرا باشند  چون پیرو و فرمانبردار بی  دینی، فقط  و قوانین  الهی  امر و نهی  در مقابل
  مردم  رأي  ارزش  نايمع  اگر به  ساالري و مردم  دموکراسی  بنابراین. نماید می  را تأمین  آدمی  سعادت  الهی  از فرامین  و اطاعت  است

 .خداست  باشیم، فرمان  و مطیع  خاضع  آن  باید در مقابل  ندارد، زیرا آنچه  اعتباري  خداوند باشد، هیچ  حکم  در مقابل
  از کشورهاي  در برخی  که  چنان --دهند   نمایند و رأي  توافق  بر امر نامشروعی  خاص  در وضعیتی  کشوري  اگر مردم  بنابراین

  اگر رأي. دارد  رجحان  مردم  خدا بر تشخیص  است، زیرا حکم  خدا مقدم  فرمان  قطعاً  موقعیتی  در چنین --  است  گونه  این  غربی
  تشریعی  و ربوبیت  ایم او نبوده  فرمان  و تابع  ایم خدا را نپرستیده  دهیم، عمالً  خدا ترجیح  را بر حکم  یا اقلیت  و آن، اکثریت  این

 .دارد  با توحید منافات  عمل  این  ایم، که خداوند را زیرپا گذاشته
  اسالمی  دموکراسی 
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  تعبیري  ثر باشند، چنین خود مؤ  در سرنوشت  شرعی  و قوانین  الهی  احکام  در چارچوب  مردم  باشد که  این  اگر منظور از دموکراسی
  مردم  رأي  میزان: فرمودند  که  امت  و مقصود امام  تأیید شده --  روشنی  به --معنا   این  اساسی  در قانون. ندارد  مخالفت  با اسالم

. و اعتبار دارد  ارزش -- خدا باشد   حکم  اگر مخالف  حتی --خواستند   مردم  هر چه  آنکه  است؛ نه  بوده  تردید همین  است، بدون
  صورت، رأي  باشد؛ در غیر این  نداشته  مخالفتی  شرع  نشود و با مبانی  خارج  یاله  از قوانین  که  تا زمانی  است  مردم  میزان، رأي

 .ندارد  ارزشی  مردم
خدا را با شور   و حرام  توانند نظر بدهند و حالل چیز می  در همه  مردم  که  معنا نیست  این  به() »بینهم  شوري  و امرهم»  شریفه  آیه

  من  الخیرة لهم  یکون  ان  أمراً  و رسوله  اهللا اذا قضی  منۀ و المؤ  من لمؤ  و ما کان»  شریفه  آیه  طبق  و گفتگو تغییر دهند؛ بلکه
  .ندارند  و تصرف  در دخل  اختیاري  هیچ  منان است، مؤ خدا و پیغمبر صادر شده  از سوي  که  در احکامی() »امرهم

  دینی  حکومت. 9 
. 2. باشد  گرفته  شکل  دین  براساس  آن  ارکان  تمام  که  حکومتی. 1شود؛   اراده» دینی  ومتحک«از   است  معنا ممکن  سه  حداقل

 .و متدینان  دینداران  حکومت. 3. شود می  رعایت  دینی  احکام  در آن  که  حکومتی
  تنها همۀ  نه  که  است  حکومتی  دینی  تاول، حکوم  معناي  طبق: داد  توضیح  توان می  آنها را با یکدیگر چنین  معنا و تفاوت  سه  این

یا   خاص  اذن  خدا منصوبند، یا به  از طرف  نیز مستقیماً  آن  مجریان  است، بلکه  دینی  از احکام  برگرفته  آن  اجرایی  و مقررات  قوانین
از   خصوصیات  با این  زیرا حکومتی است،  مطلوب  و کمال  آل ایده» دینی  حکومت»  حکومتی  اند چنین شده  منصوب  معصوم  عام

و نیز   معصوم  و امام) 9(اهللا رسول  حکومت  پس. است  گرفته  خدا شکل  تشریعی  اراده  و بر اساس  برخوردار است  الهی  حکم  پشتوانه
 .است  گونه  این  ر غیبتدر عص  الشرایط جامع  فقیه  ولی  و یا حکومت  حضور معصوم  اشتر در زمان  مانند مالک  افرادي  حاکمیت
  حکومت  این  مجري  صورت  در این. خدا باشد  یا غیرمستقیم  مستقیم  حاکم، منصوب  شخص  نیست  الزم  دوم  معناي  اما طبق
  این  طبق  حتی. شود می  رعایت  حکومت  در این  دینی  قوانین  که  معناست  این  به  فقط  حکومت  بودن  ندارد و دینی  الهی  پشتوانۀ

  و ارزشهاي  احکام  تا حدودي  که  است  کافی  باشد بلکه  شرع  و قوانین  از احکام  برگرفته  حکومت  قوانین  تمامی  نیست  معنا الزم
 .قرار دارد  اول  معناي  به  دینی  بعد از حکومت  در مرتبه  از حکومت  شکل  این. گردد  رعایت  حکومت  در این  دینی

افراد   که  است  اي جامعه  به  مربوط  حکومتی  که  همین  بلکه  نیست  الزم  هم  اسالمی  یا قوانین  رعایت  اصالً  سوم  معناي  بر اساس
  تعبیر، تعبیر فلسفه  این  مشابه. آید می  حساب  به  دینی  هم، مسامحتاً  هستند حکومت  متدین  شهروندان  هستند چون  متدین  آن

با   هر چند منطبق  است  رایج  مسلمانان  در بین  که  اي فلسفه  کنند یعنی معنا می» مسلمانان  فلسفه«را   آن  بعضی  که  است  اسالمی
  شرع  احکام  اجراي  مقید به  حاکم  ندارد که  دینی، ضرورتی  حکومت  سوم  معناي  این  صدق  رو براي  نباشد از این  تفکر اسالمی

  است  شده  تشکیل  مسلمان  در جوامع  جهان  مختلف  در مناطق  تاکنون  از صدر اسالم  که  حکومتهایی  معنا همۀ  این  و طبق. باشد
 .شوند می  نامیده» دینی  حکومت«

  در نظام  بلکه  نیست  قبول  و قابل  صحیح  ما معنایی  عقیدتی  معیار و موازین  طبق  دینی  حکومت  سوم  معناي  که  نیست  شکی
اما . باشد  دینی، دینی  حکومتی  از معانی  اول  معناي  به  باشد یعنی  دینی  آن  ارکان  تمام  که  است  دینی  حکومتی  اسالم  عقیدتی
در   باشد یعنی  دینی  حکومت  حقیقتاً  اینکه  نه  است  مقبول  دینی  حکومت» اضطراري  بدل»  ، در واقع»دینی  حکومت»  دوم  معناي
 .رویم می  دوم  معناي  به  دینی  حکومت  سراغ  ناچار به  به  اول  معناي  به  حکومت  تحقق  امکان  عدم  صورت
حکومت،   مختلف  اشکال  از میان: نبود  تحقق  قابل  اول  معناي  به  دینی  حکومت  بود که  اي گونه  به  شرایط  وقتی  اینکه  توضیح

  از نظر فقه. کنید  توجه  مثال  این  به» اضطرار»  معناي  تبیین  شود براي می  پذیرفته  اضطراراً  دوم  معناي  به» دینی  حکومت«
  است  مرگ  به  مشرف  خاطر گرسنگی  به  که  قرار گرفت  در شرایطی  اگر مسلمانی  لکن. است  حرام  مرده  گوشت  اسالمی، خوردن

  که  مقداري  به  مرده  گوشت  خوردن  دهند که فتوا می  شرعی  استناد ادلۀ  نجا فقها بهدر ای. در اختیار اوست  مرده  گوشت  و مقداري
 .است  مرده  گوشت  خوردن  به  مضطر  شخصی  شود چنین می  گفته  صورت  در این  پیداکند جایز است  نجات  از مرگ

  را تشکیل  حکومتی  مضطر هستند که  ندارد مسلمانان  امکان  واقعی  دینی  حکومت  تحقق  که  در شرایطی  هم  کنونی  در بحث
  که  گونه  را تجویز کرد همان  دوم  معناي  به  دینی  حکومت  توان نمی  در هر شرایطی  پس. است  دوم  معناي  به» دینی»  دهند که
  به  دینی  حکومت  توانند به می  هنگام  باشند در آن  اضطرار داشته  اگر مردم. شود تجویز نمی  در هر شرایطی  مرده  گوشت  خوردن
بهتر از   اندازه  شود و همین اجرا می  الهی  احکام  تا حدودي  دوم  معناي  به  دینی  در حکومت  چرا که. اکتفا کنند  دوم  معناي

  .ندارد  الهی  احکام  به  اعتنایی  مطلقاً  که  است  حکومتی
  والیی  حکومت. 10 
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را در   و حکومت  هستیم  است، زیرا ما مسلمان  روشن  معنایی  ما داراي  والیی، در میان  و حکومت  اسالمی  ومتمانند حک  عناوینی
 .است  کرده  را بر ما حاکم  کسی  خدا چه  کنیم  دانیم؛ باید بررسی خدا می  از آنِ  نخست  مرحله
  است  پیامبر برگزیده  عنوان  انسانها را به  ترین شایسته  در هر زمان انسان،  آفرینش  از ابتداي  حکمتش  خداوند براساس  است  بدیهی

  نیز تالش  الهی  رهبران  عنوان  به  پیامبران. است کرده  او وحی  بشر به  با نیازهاي  را متناسب  حکومت  از جمله  دینی  هاي و برنامه
  هاي خود در زمینه  و اجتماعی  فردي  وظایف  کرده، آنها را به  را هدایت  مردم  یاله  اند، تا با تعلیمات کار گرفته  به  راه  خود را در این

امر جز   این. برسند  و کمال  سعادت  بندگی، به  خود و قبول  وظایف  به  با عمل  مردم  آشنا کنند تا اینکه  و سیاسی  عبادي، اخالقی
 .میسر نیست  توحیدي  در جامعه

صدر   تاریخ. نیست --  دینی  رفتار انسانها در نظام  دربارة --خداوند   تشریعی  اراده  کردن انبیأ جز پیاده  تبعث  تردید فلسفۀ  بدون
  از سوي  مسلمین  و ولی  حاکم  و انتخاب  خداوند است  از آنِ  حکومت  که  است  مطلب  بر این  و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه  اسالم

آنها را پذیرا   آنها موظفند رهبري  با تشخیص  کند و مردم می  را نصب  الهی  و رهبران  پیامبر، امام خداوند. گیرد می  او صورت
 .باشند

  است؛ طبق  توحیدي  بینی از جهان  برخاسته  حکومتی  چنین  اعتقاد به  خداست  از آن  و حکومت  والیت  حکومتی  در چنین
  اجازة  بدون  انسان. او روا نیست  اذن  بدون  در آن  و تصرف  خداست  طلق  ملک  هستیو سراسر   جهان  تمام  اسالمی  بینی جهان

  دارند که  حکومت  حق  اعتقادي، تنها کسانی  در دیگران؛ با چنین  تصرف  رسد به  را ندارد، تا چه  در خویشتن  تصرف  حق  خدا حتی
 .باشند  خداوند منصوب  از سوي

با ) 7(زمان  امام  غیبت، نایبان  دارند و در زمان  والیت  خدا بر مردم  با اذن  مستقیماً  هستند که(:) و ائمه  یاله  افراد انبیاي  این
  کشف(دارند آنها را بشناسند   وظیفه  مردم. شوند می  برگزیده  والیت  خداوند براي  از سوي  طور غیرمستقیم  و به  خاص  شرایطی

و   مستقیم  خدا و منصوبین  از آنِ  حکومت  اسالم  سیاسی  کنند، بنابراین، در نظام  از آنها پیروي  اسالم  اجراي  و براي) کنند
 .شود تعبیر می  والیی  حکومت  به  و از آن  اوست  غیرمستقیم

 فقیه؟  چرا والیت. 11 
از   خاص  با شرایطی  که  ندارد، فقهایی  حاکمیت  ممعصو  امام  که  در زمانی. است  پیامی  چه  دربردارنده  فقیه  والیت  نظریه  ببینیم
 .شوند می  اسالم  براساس  جامعه  دار ادارة اند، عهده شده  نصب  حاکمیت  به(:) معصومین  طرف

با   روابط  داخلی، برقراري  امنیت  شهروندان، برقراري  نیازمندیهاي  تأمین: از قبیل  حکومتی، اهدافی  هر تشکیالت  که  دانیم می
  را دارا باشد؛ یکی  دو ویژگی  باید هر حکومتی  کند؛ پس می  را تعقیب  و غیره  است  ملی  منافع  کننده تضمین  دیگر که  کشورهاي

د اعتماد مور  یابند؛ دیگر اینکه  تحقق  اهداف  این  کند که  اداره  چنان  را آن  راستا جامعه  را بداند و در این  اهداف  این  به  رسیدن  راه
-  با هر عقیده --  هر انسانی. شود می  حفظ  و مالشان  حکومت، آبرو، جان  این  باشند در سایه  مطمئن  شهروندان  باشد، یعنی  مردم

 .بپوشاند  عمل  جامه  دو شرط  این  به  حکومت  داند و انتظار دارد سردمداران می  حکومت  الزم  را شرط  دو ویژگی  این -
  رشد و ترقی  زمینه  کردن باشد و آن، آماده  را نیز درنظر داشته  دیگري  مذکور، هدف  باشد، باید در کنار اهداف  دینی  تیاگر حکوم

  آن  الشعاع دیگر تحت  اهداف  که  برخوردار است  اهمیتی  از چنان  دینی  حکومت  براي  هدف  این. است  شهروندان  معنوي
 .دارد  اسالمی  را در نظام  اول  اولویت  هدف  دیگر این  عبارت  گیرند؛ به قرارمی

است،   فوق  اهداف  برآورنده  را که  حکومت  این  باید رهبري  کسی  دیگر، چه  از حکومتهاي  دینی  تمایز حکومت  به  با توجه  حال
 بگیرد؟  برعهده

  کافی  قراردارد، باید آگاهی  قدرت  در رأس  که  کسی  شود پس، آن می  اداره  اسالمی  قوانین  براساس  جامعه  دینی، اداره  در حکومت
 .اجتهاد باشد  باید در حد  آشنایی  این. نشود  سرپیچی  قوانین  از این  اجتماع  اداره  باشد، تا در جریان  داشته  اسالمی  قوانین  به

شد، باید   قانون  مجري  است؛ زیرا هر کس  بسیار روشن  شرط  این  ضرورت. است  دینی، اجتهاد در فقه  حاکم  شرط  بنابراین، اولین
 .دارند  و دینی  شرعی  را از قوانین  و آگاهی  اطالع  مسلمانان، فقها بیشترین  باشد، و در میان  داشته  آگاهی  از آن  کامالً

  منافع  است  کند و ممکن می  ، قدرت، او را تباهاز تقوا برخوردار نباشد  است؛ زیرا اگر حاکم  اخالقی  شرط، تقوا و صالحیت  دومین
است، تا   شرط  داري و امانت  درستکاري --  در هر نظام --   حاکم  براي. دارد  مقدم  و ملی  اجتماعی  را بر منافع  یا گروهی  شخصی

 .است  اعال ضروري  در حد  و درستکاري دینی، تقوا  حاکم  براي  امور را بدو بسپارند، ولی  و اعتماد زمام  با اطمینان  شهروندان
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را   جامعه  اوضاعی  است، باید بداند در چه  مردم  حاکم  که  کسی  است؛ یعنی  اجتماعی  مصالح  به  و اهتمام  شرط، آگاهی  سومین
  که  است  اینها مهارتهایی. دهد  را تشخیص  و خارجی  داخلی  و دوستان  را بداند و دشمنان  المللی بین  او باید روابط. کند می  اداره
 .روبرو خواهد شد  فراوانی  با مشکالت  او در تدبیر جامعه  وگرنه  است  الزم  هر حاکم  براي

  شرایط  جامع  شرعی، فقیه  دارد حاکم می  فقاهت، ما را ملزم  شرط  موجود باشد، ولی  مذکور در غیر فقیه  سایر شرایط  است  ممکن
  ان  ایهاالناس«: فرماید می) 7(علی  حضرت. است  دینی  دینی، مورد تأکید پیشوایان  حاکم  مذکور براي  شرایط  باید گفت. باشد
  از دیگران  که  است  کسی  حکومت  براي  مردم  ترین شایسته! مردم  اي() فیه؛  بامراهللا  و اعلمهم  علیه  بهذا االمر اقواهم  الناس احق

 ».داناتر باشد  ا در امر حکومتدستور خد  تواناتر و به
 .است  فقیه  و حکومت  والیت  ما فقط  از دیدگاه  مشروع  حکومت  هستیم  مذکور ما مدعی  شرایط  به  با توجه

 "فقیه  والیت"  نظریۀ  سابقۀ. 12 
کمتر از   به  گردد، یعنی برمی) 7(انزم  امام  کبراي  غیبت  از دوران  پس  به  فقیه  والیت  باشد که  چنین  اکثر مردم  شاید در ذهن

  راحتی  به(:) معصوم  حضور امامان  دورانِ  تاریخ  به  اجمالی  و با مروري  فقیه  والیت  مفاد نظریۀ  به  با توجه  قبل، ولی  سال 1200
 .دید  هم  را در عصر حضور معصومین  فقیه  والیت  توان می

  هیچ. است  الهی  ربوبیت  ون از شؤ  حاکمیت: دیگر  عبارتی  و به  خداست  از آن  در اصل  حاکمیت  شیعه  عقیدتی  دیدگاه  براساس
  معصوم  و اوصیاي» 9(محمد  حضرت(آنها   و خاتم  پیامبران. دهد  او اجازه  خدا به  را ندارد، مگر آنکه  بر انسانی  حکومت  حق  کس

  و امامان) 9(رسول  حضرت  حکومت  مشروعیت  دلیل  ما در اینجا قصد بیان. داشتند بر انسانها را  حکومت  خدا اجازه  از طرف  ایشان
  مدت  براي) 7(مجتبی  حسن  و امام) 7(علی  حضرت  فقط  معصوم  امامان  از میان  است  مسلم  از نظر تاریخی. را نداریم(:) معصوم

  برکنار بودند و مجالی  جامعه  از اداره  غیرشرعی  حاکمان  سلطۀ  یلبدل  رسیدند و دیگر امامان  ظاهري  حاکمیت  به  بسیار کوتاهی
  حکومت  به  کشور اسالمی  مختلف  را در نقاط  کسانی  حاکمیتشان  در زمان) 7(علی  حضرت. نیاوردند  دست  به  حکومت  براي
  این  بود، چون  واجب --  حضرت  از خود آن  مانند اطاعت -- از آنها   بودند و اطاعت  حضرت  آن  خاص  منصوب  گماردند که می

  خدا باشد، تا اطاعتش  از سوي  واسطه بی  شخص، منصوب  نیست  الزم  خدا بودند یعنی  از طرف  با واسطه  منصوب  افراد بواقع
  امامانی  در زمان. کند  کومتدارد ح  خدا اجازه  از طرف  و فقیه  است  با واسطه  نصب --  در واقع --   هم  فقیه  والیت. گردد  واجب

  شیعه  در فرهنگ  حاکمان  این. جور بود  حاکمان  و حاکمیت  تسلط  تحت  مسلمانان  نیافتند، امور جامعۀ  ظاهري  حاکمیت  که
  حق  مردم» یکفروا به  و قد امروا ان  الطاغوت یتحاکموا الی  ان  یریدون»  قرآن  نص  شدند و براساس می  محسوب» طاغوت«

نیاز بود   در مواردي  که  بودند، نداشتند؛ در حالی  شده  تدبیر امور گمارده  آنها براي  از سوي  را که  و کسانی  حاکمان  آن  به  مراجعه
 بود؟  چه  مردم  وظیفۀ  مواردي  در چنین. شود  مراجعه  یا قاضی  حاکم  مثل  شخصی  به

 )7(معصوم  در کالم  فقیه  والیت 
  که  کسانی  نیست، به  ممکن  معصوم  به  دسترسی  که  یا مکانی  باید در زمان  مردم  که  است  رسیده  دستورهایی(:) معصوم  ماناز اما
قد   منکم  کان  من«: است شده  نقل) 7(صادق از امام  مثالً. نماند  زمین  آنان  کنند تا کارهاي  هستند، مراجعه  خاصی  شرایط  داراي
  و آشنا به  و حرام  حالل  به  آگاه  مقصود از شخص() »...حکما  احکامنا فلیرضوا به  حاللنا و حرامنا و عرف  نا و نظر فیحدیث  روي

  و این  است  مردم  حاکم  فقیه«معصوم،   به  نداشتن  دسترسی  هنگام  مشابه، به  روایات  طبق. مورد نظر ماست  فقیه  احکام، همان
» .شما قراردادم  او را حاکم  من() حاکماً؛  علیکم  قد جعلته  فانی«: است  آمده  روایت  در همین. است  او رسیده  به  از معصوم  حاکمیت

: است آمده  روایت  در همین. است  نموده  منصوب  عام  صورت  به  نکرده، بلکه  نصب  حاکمیت  را به  معینی  شخص  امام  است  روشن
  حاکمی() باهللا؛  حدالشرك  و هو علی  اهللا علینا کالراد علی  والراد  و علینا رد  اهللا بحکم  فانما استخف  منه  یقبل بحکمنا فلم  فاذا حکم«

را   معصوم  حاکمیت  که  است  او را نپذیرد، مانند آن  حکم  و اگر کسی  است  واجب  است، اطاعتش  معصوم  از طرف  عام  منصوب  که
  حضور اگر دسترسی  در زمان  ندارد، بلکه  غیبت  زمان  به  فقیه، اختصاص  والیت  فقها نظریه  عام  نصب  به  جهبا تو» .است  نپذیرفته

  که  مردمی  براي  جویی جز چاره  نظریه، چیزي  این  زیرا محتواي. نیز باید اجرا گردد  نظریه  نباشد، این  ممکن  معصوم  امام  به
 .دید  توان نیز می  حضور معصوم  را در زمان  نظریه  این  ریشه  نیست؛ پسندارند،   امام  به  دسترسی

 :کنیم می  عرض  کنیم، چنین  را تبیین  فقیه  ساده، والیت  زبان  به  اگر بخواهیم
 )اجرا --   تطبیق -- تفسیر (  قانون  نیازمندیهاي 
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کند   آنها را تفسیر و تبیین  دارد که  شخصی  از موارد نیاز به  در بسیاري  که  فرموده  را نازل  احکامی  جامعه  اداره  براي  متعال  خداي
ها و  ویژگی  علت  به  کنند ولی  بیان  آنها را روشن  که  بوده  این  قانونگذاران  تالش  اند، گو اینکه دنیا چنین  قوانین  تمام  همانطور که

 .رندتفسیر دا  نیاز به  مقررات  زبان، گاه  هاي نارسایی
  خاص، مصداقی  حادثه  آیا فالن  اینکه  وجود دارد؛ یعنی  ابهاماتی  و موارد آنها نیز گاه  بر مصادیق  احکام  تطبیق  براي  بر این  افزون
دنیا   نقوانی  در تمام  که  است  قانون  اجراي  در راه  دیگري  امر مشکل  دیگر، این  از قانون  است، یا مصداقی  خاص  قانون  از این

 .وجود دارد
  براساس  جامعه  یک  اداره  دارد براي  مجري  نیاز به  هر قانونی. رسد اجرا می  به  آن، نوبت  مصداق  و تعیین  از تفسیر قانون  پس

 .بگیرند  عهده  را به  ولیت مسؤ  سه  بتوانند این  باشند که  باید فرد یا افرادي  خاص  و قوانینی  احکام
  اسالم  احکام  مجري  ینتر شایسته 

  قانون  بهترین  باشد؛ یعنی  ال مورد ایده  در هر سه  که  است  کسی  اسالم  و قوانین  احکام  اجراي  فرد براي  بهترین  است  روشن
و تفسیر و   مدر فه  اشتباهی  باشد و هیچ  نداشته  تخلف  براي  اي انگیزه  هیچ  باشد، که  مجري  مفسر و بهترین  شناس، بهترین

- افراد دیگر   دارد، و با وجود معصوم، او بر تمام  نام» عصمت»  خصوصیتی  ما، چنین  در فرهنگ. نیاید  او پیش  براي  قانون  اجراي
بگیرد،   هعهد  امور را به  تمام  تواند اداره نمی  شخص  یک  که  بزرگ  در جوامع. دارد  اولویت  قانون  اجراي  براي --   عقل  حکم  به -

. رسانند  انجام  گیرند و به  عهده  او امور را به  و والیت  باید با نظارت  مدیران  باشد و تمامی  قدرت  هرم  باید در رأس  فردي  چنین
  هاي فرقه  نظر همۀ  و اتفاق  اجماع  قراردارد و به  اخالقی  مراحل  در عالیترین  که  است) 9(اکرم معصوم، رسول  مصداق  برترین

تا   پس. اند عصمت  ویژگی  داراي  قراردارند که(:) معصوم  امامان) 9(از پیامبراکرم  ما شیعیان، پس  عقیدة  به. است  معصوم  اسالمی
ما   میاندر   آلی ایده  چنین  عمالً  که  غیبت  رسد، اما در زمان نمی  غیر آنان  به  وجود دارد و نوبت  آل ایده  باشند این  معصوم  امامان
 کنیم؟  مند گردیم، باید چه بهره  تا از حکومتش  باشیم  با او مرتبط  توانیم و نمی  نیست
از   هستیم، فقط  اي ساده  دلیل  ما در صدد بیان  چون  کند، ولی می  ما را روشن  تکلیف  وجود دارد که  و روایاتی  آیات  زمینه  در این

در : گوید می  بدانیم، عقل(:) را معصومان  آل تردید اگر ایده  باید کرد؟ بدون  چه  پرسیم و می  یمگیر می  کمک  محترم  خرد خوانندگان
شناسی، تقوا و  در دین  تر است؛ یعنی شبیه  معصوم  امام  به  از هر جهت  باشد که  قدرت  هرم  باید در رأس  کسی  عصر غیبت

  امام  به  باشد و ما دسترسی  حکومت  تواند بدون نمی  جامعه  که  وقتی. باشد  هتریناسالم، ب  و قوانین  احکام  اجراي  براي  صالحیت
  بیشتر و عدالت  از اسالم، از دیگران  شناختش  که  را با او دارد؛ کسی  فاصله  کمترین  که  برویم  کسی  سراغ  نداریم، باید به  معصوم

در . کند می  تجلی  فقیه  در ولی  صفات  فرد باشد، این  اسالم، مناسبترین  و قوانین  احکام  اجراي  باالتر و براي  از همه  و تقوایش
  نبود، به  ممکن  بهترین  به  اگر دسترسی  روند لیکن می  متخصص  ابتدا نزد بهترین  که  است  همین  مردم  عموم  امور دیگر نیز روش

  شناس اسالم  به  جز رجوع  معنایی  فقیه  والیت. نزدیکتر باشند  آل د ایدهفر  و ویژگیها به  در تخصص  کنند که می  رجوع  کسانی
 .نزدیکتراست، ندارد  معصوم امام  به  ازدیگران  که  عادلی

  و قانون  رهبري  اختیارات. 13 
  قانونگذاري  فایدة 

  سندي  قانون  کرد؛ یعنی  اختالف  رفع  آن  با استناد به  نشد، بتوا  واقع  اختالف  اگر در موردي  که  است  این  قانون  وضع  فایده  اصوالً
  اي فایده  قانون  باشد تا وضع  ذکر شده، باید احصایی  در قانون  هر چه  اساس  بر این. شود می  اختالف  حل  آن  با استناد به  که  است

موارد نادر   براي  و معموالً. افتد می اتفاق  غالباً  گیرد که یمورد نظر قرارم  مواردي  قانون  وضع  در جریان  اما همیشه. باشد  داشته
 .شود نمی  قانونگذاري

و   اختیارات  در آن  که  شده  تصویب  اصلی  اساسی  در قانون  است؛ یعنی  منوال  بر همین  هم  در قانون  فقیه  ولی  و وظایف  اختیارات
او   اختیارات  اینکه  است، نه  مورد احتیاج  معموالً  که  ذکر شده  مواردي  اصل  ندر ای  است، ولی  شده  مشخص  فقیه  ولی  وظایف

 .است  شده  اعالم  فقیه  ولی  براي  مطلقه  والیت  اساسی  از قانون  دیگري  در اصل  موارد مذکور باشد، چرا که  منحصر به
در موارد   فقیه  ولی  وظایف  اختیارات  کنندة بیان  اصل  یک  ند؛ یعنییکدیگر  دهندة توضیح  ندارند بلکه  تعارضی  با هم  دو اصل  این

  فقیه  ولی  آید و نیاز است می  پیش  که  است  در مواردي  فقیه  ولی  بیانگر اختیارات) فقیه  مطلقه  والیت(دیگر   است، و اصل  غالب
 .است  موارد ساکت  این  به  نسبت  اصل  و آن  است  اولی  مذکور در اصل  از اختیارات  خارج  بگیرد که  تصمیمی

. است  آمده  اساسی  در قانون  که  است  چیزي  فراتر از آن  فقیه  ولی  اختیارات  یابیم کنیم، درمی  توجه) 1(راحل  عملکرد امام  اگر به
را تنفیذ   انتخاب  شود و رهبر این می  نتعیی  مردم  جمهور توسط  رئیس  بود که  آن --  از بازنگري  پیش --  اساسی  مفاد قانون
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  در قانون. کنم می  منصوب  جمهوري  ریاست  شما را به  من: کرد  اعالم  جمهوري  تنفیذ ریاست  در مراسم) 1(امام  کند، ولی می
  بودند و ولی  قائل  فقیه  توالی  مقام  براي  اختیار بیشتري  رو که  از این) 1(امام  جمهور نبود، ولی  رئیس» نصب«از   سخن  اساسی

در   نمونه  عنوان  به. کردند می  استفاده  نصب  جمهور از واژه  محترم  ساي تنفیذ رؤ  دانستند در هنگام می  الهی  والیت  را داراي  فقیه
امر باشد   ولی  قیهف  باید با نصب  آن  مشروعیت  و چون«: است  آمده  چنین  شهید رجایی  مرحوم  جمهوري  ریاست  تنفیذ حکم

  اسالم  در خط  ایشان  که  و مادام  نمودم  منصوب  ایران  اسالمی  جمهوري  ریاست  سمت  را به  را تنفیذ و ایشان  ملت  رأي  اینجانب
  حدود اختیاراتدر   الشأن عظیم  کشور و ملت  و در مصالح  تبعیت  ایران  اساسی  باشند و از قانون می  آن  مقدس  عزیز و پیرو احکام

و اگر . است  خود باقی  قوت  و تنفیذ به  نصب  ننمایند، این  تخطی  اساسی  و قانون  الهی  کوشا باشند و از فرامین  خویش  قانونی
 ()».گرفت  را خواهم  آن  نمایند مشروعیت  عمل  آن  برخالف  ناخواسته  خداي

  مطلقه  والیت. 14 
 )یعی، مطلقهتکوینی، تشر(  والیت  معانی 

  روشن. است  و امورتکوینی  در موجودات  تصرف  معناي  به  تکوینی  والیت. شود می  تقسیم  و تشریعی  تکوینی  والیت  به  والیت
  همه  و بقاي  پیدایش، تغییرات  اصل. قراردارند  و قدرتش  اراده  موجودات، تحت  همه  که  اوست. خداست  از آنِ  والیتی  چنین  است

از   برخی  را به  والیت  از این  اي مرتبه  متعال  خداي. چیز دارد  بر همه  تکوینی  رو او والیت  خداست؛ از این  دست  به  موجودات
است،   مطرح  فقیه  در والیت  آنچه. است  تکوینی  والیت  از آثار همین(:) انبیا و اولیا  و کرامات  معجزات. کند اعطا می  بندگانش

 .نیست  تکوینی  والیت
  دارد، یعنی  تشریعی  خدا ربوبیت  گوییم اگر می. باشد  در اختیار کسی  دادن  و فرمان  و امر و نهی  تشریع  اینکه  یعنی  تشریعی  والیت
. کنند  امر و نهی  مردم  هب  الهی  اذن  دارند به  حق  هم  پیامبر و امام. اینها  نکنید و امثال  بکنید، چه  چه  دهد که می  فرمان  که  اوست
تواند و  او می  اوست، یعنی  تشریعی  والیت  هستیم، مقصودمان  قائل  والیت  فقیه  اگر براي. است  منوال  همین  نیز به  فقیه  درباره
 .کند  امر و نهی  مردم  دارد به  حق  شرعاً

  فقهاست، مراتب  مورد اختالف  تا حدودي  آنچه. ندارد  والیتی  هیچ  هبگوید فقی  شود که نمی  یافت  فقیهی  هیچ  تشیع  تاریخِ  در طول
را   اختیارات  نیز همان  فقیه  داراست، ولی  معصوم  ولی  که  اختیاراتی  معتقد بودند تمام) 1(خمینی  امام. است  والیت  این  و درجات

 --   و در عصر غیبت --   حاکمیت  شرایط  داراي  فقیه  که  است  این  لاص«: اند فرموده  امام. باشد استثنا شده  چیزي  مگر اینکه. دارد
  معصوم  ولی  امر از اختصاصات  فالن  که  باشیم  داشته  خاصی  دلیل  باشد، مگر آنکه  را داشته  معصوم  وسیع  اختیارات  همان
 .باشد می  معصوم  ولی  تصاصاتاز اخ  که  است  فقها این  مشهور بین  که  جهاد ابتدایی  از جمله() ».است

مجاز   فقیه  که  نیست  این  مطلقه  والیت  معناي. کنند تعبیر می» مطلقه  والیت»  به  فقیه  ولی  اختیارات  در باب  والیتی  از چنین
  فقیه» مطلقه  والیت»  طبق: بگویند --  نظریه  این  به  خدشه  براي --  شود برخی  خواست، بکند تا موجب  هر کاري  است
  اگر فقیه. است  اسالم  حفظ  براي  فقیه  والیت  تشریع! نماید  را انکار یا متوقف  دین  و ضروریات  از اصول  تواند توحید یا یکی می

در » مطلقه«قید ! باشد؟  را داشته  آن  و نگهبانی  حفظ  ماند، تا او وظیفه می  باقی  دین  چیز براي  باشد، چه  دین  انکار اصول  مجاز به
  شهر نیاز به  زیباسازي  اگر براي  پس. دارد  و دخالت  تصرف  حق  در موارد ضروري  فقط  معتقدند فقیه  که  است  نظر کسانی  مقابل

  والیت  فقها به  این. را صادر کند  آن  تواند دستور تخریب نمی  فقیه --   نیست  ضروري  چیزي  چنین  چون --باشد   اي خانه  تخریب
  اضطراري  چه -- را   اسالمی  موارد نیاز جامعۀ  تمامی  فقیه، که  مطلقه  والیت  به  معتقدان  معتقدند، برخالف --   مطلق  نه --مقید 
 .دانند می  فقیه  شرعی  در قلمرو تصرفات --   غیر اضطراري  و چه

 شود؟ می  اثبات  فقیه  براي  غیبتدر عصر   و حاکمیت  والیت  حق  چگونه  که  است  این  مهم  ال سؤ
  عینی  تحقق  آنان  و مشروع  الهی  حاکمیت  نداشتند، یعنی  ظاهري  حکومت -- ) 7(علی  بجز حضرت --(:) معصوم  امامان  دانیم می

 .نیافت
  کارگزاران  به  شدند که می  ننیازمند آ  در موارد متعددي  نداشتند، شیعیان  ظاهري  حاکمیت  امامان  که  دیگر در زمانهایی  از سوي
از دیگر سو . نبود  قاضی  به  جز مراجعه  اي داشتند و چاره  اختالف  بر سر ملکی  من کنید دو نفر مؤ  فرض. کنند  مراجعه  حکومتی

  اصطالح  بهو   غیرشرعی  نشود، حاکم  منتهی  الهی  نصب  به  نحوي  به  حاکمیتش  که  هر حاکمی  شیعی  در فرهنگ  دانیم می
شمار   به» طاغوت«بودند،   زده  تکیه  قدرت  معصوم، بر اریکۀ  امام  با کنار زدن  که  حضور امام، خلفایی  در زمان. خواهد بود  طاغوت

  ا انو قد امرو  الطاغوت یتحاکموا الی  ان  یریدون«: کند می  تصریح  قرآن  است، چون  ممنوع  طاغوت  حکام  به  مراجعه. آمدند می
 ()».کافر باشند  طاغوت  اند به امر شده  که  در حالی! بروند؟  باطل  و حکام  نزد طاغوت  داوري  خواهند براي یکفروا به؛ می
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 بود؟  چه  وضع  در آن  من مؤ  مردم  وظیفه  پس
هستید و   حاکم  به  مراجعه  به  محتاج  هک  در مواردي  اینکه  بودند و آن  گذاشته  در اختیار شیعیان  راهکار مناسبی(:) خود معصومین

  به  مراجعه  و در صورت. باشند  و حرام  حالل  به  عارف  کنید که  مراجعه  کسانی  است، به  غیرشرعی  حاکمی  جامعه  رسمی  حاکم
  به  شرك  در حد  معصوم  ماما  و رد  است  معصوم  امام  کار رد  کنید این  او سرپیچی  و داوري  ندارید از حکم  حق  شخصی  چنین

حدیثنا و نظر   قدر روي  منکم  کان  من«: است شده  نقل) 7(صادق  از امام  در آن  بنگرید که» حنظله  عمربن»  مقبوله  به. خداست
  فانما استخف  منه  یقبله  بحکمنا فلم  فاذا حکم  حاکماً  علیکم  قد جعلته  فانی  حکماً  احکامنا فلیرضوا به  حاللنا و حرامنا و عرف  فی

 ()»باهللا  حد الشرك  و هو علی  اهللا اد علینا کالراد علی و الر  و علینا رد  اهللا بحکم
 .است  شده  معرفی  آن  و امثال» و حرام  حالل  به  عارف«با تعبیر   در روایات  که  است  شخصی  امروز همان  در اصطالح» فقیه«

  حضور معصوم، در صورت  اگر در زمان: آورد که  استدالل  چنین  غیبت  در زمان  فقیه  بر والیت  توان می  فوق  مطالب  به  با توجه
  معصوم  اصالً  که  است، در زمانی  الشرایط جامع  فقیهان  به  مراجعه  مردم  او وظیفه  نداشتن  و حاکمیت  معصوم  به  نداشتن  دسترسی

 .است  الشرایط جامع  فقیهان  به  مراجعه  مردم  وظیفه  اولی  طریق  حضور ندارد به
  الواقعۀ  اماالحوادث«: خوانیم می  در آن  که) 7(الزمان صاحب  مشهور حضرت  توقیع  عصر غیبت، مثل  به  مربوط  شرایط  به  با توجه

  ما رجوع  حدیث  راویان  یدادها و پیشامدها بهدر رو  علیهم؛ یعنی  اهللا و انا حجۀ  علیکم  حجتی  حدیثنا فانهم  رواة  فارجعوا فیها الی
 ()».خدا بر آنانم  حجت  بر شمایند و من  من  حجت  کنید، زیرا آنان

کند و امور  می  دهد، امر و نهی می  فرمان  که  اوست  دارد، یعنی  و والیت  حاکمیت  حق  در عصر غیبت  فقیه  کردیم  اثبات  وقتی
از   در عصر حضور معصوم، اگر کسی  که  گونه همان. کنند  تبعیت  فقیهی  موظفند از چنین  هم  کند و مردم می  و فتق  را رتق  جامعه
  مالک) 7(علی  حضرت  وقتی. کنند  او را اطاعت  بودند دستورهاي  موظف  شد، مردم می  گمارده  بر امري  السالم علیه  امام  سوي

. بود  علی با حضرت  اشتر، مخالفت با مالک  زیرا مخالفت. بود  االطاعۀ  واجب  مالک  دستوراتمصر مأمور کرد،   استانداري  اشتر را به
  غیبت  در زمان. است  برخورد با خود شخص  خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع  و جانشین  را نماینده  کسی، دیگري  وقتی

) 7(خود معصوم  یا رد  پذیرش  معناي  به  از فقیه  اطاعت  و عدم  شده، اطاعت  نصب  بر مردم  حاکمیت  براي  معصوم  از طرف  فقیه  که
 .است

  و مستلزم  است  معصوم  اختیارات  فقیه، همان  مطلقه  والیت  نیست؛ ثانیاً  تکوینی  والیت  داراي  فقیه  اوالً: باید گفت  طور خالصه  به
نظر   فقیه، در تفاوت  فقها در والیت  اختالف  است؛ رابعاً منکر نشده  شیعی  فقیه  را هیچ  فقیه  والیت  اصل  نیست؛ ثالثاً  تغییر دین

 .والیت  اصل  است، نه  اختیارات  در دامنۀ  آنان
  فقیه  ولی  وظیفۀ  اولین. است  اسالم  حفظ  براي  است  اعطا شده  فقیه  به   که  والیتی: داد  را باید توضیح  دیگري  مهم  نکتۀ  حال

را تغییر دهد   باشد اصول  داشته  اگر حق. رود می  از بین  را تغییر دهد، اسالم  دین  و احکام  اگر فقیه، اصول. است  از اسالم  پاسداري
 !کند؟  را حفظ  ماند تا آن می  باقی  چیزي  را انکار کند، چه  یا آن
  حج  به  اگر رفتن  مثالً. بماند  باقی  اهم  کند تا اینکه  اهم  را فداي  تواند مهم می  شود، فقیه  و مهم  اهم  امر دایر بین  اگر جایی  لیکن

و   اسالمی  جامعه  حفظ  دارد براي  حق  بیشتر باشد فقیه  حج  از ضرر تعطیل  باشد و ضرر آن  اسالمی  جامعه  ضرر به  موجب
 .نماید  فراهم  اسالم  را براي  متريمه  کند و مصلحت  تعطیل  را موقتاً  از دین، حج  پاسداري

  شرعی  احکام  تزاحم 
باشد،   دیگري  رفتن  از دست  مستلزم  هر یک  شوند یعنی؛ انجام  با یکدیگر متزاحم  شرعی  اگر دو حکم  است آمده  فقهی  در کتب
  دیگران  شخصی  از ملک  انسان  باشد که  این  به  تهبس  غریقی  جان  مثالً؛ اگر نجات. بگیرد  دارد، انجام  بیشتري  اهمیت  که  باید آن

اگر   صورت  دارند؛ در این  با یکدیگر تزاحم  دیگران  ملک  غصب  و حرمت  غریق  نجات  وجوب  عبور کند، دو حکم  اجازه  بدون
از . دهد می  خود را از دست  جان  انینشویم، انس  دچار غصب  و اگر بخواهیم  شویم می  حرام  دهیم، مرتکب  را انجام  واجب  بخواهیم

مهمتر از   غریق  جان  حفظ  دهیم، و چون  دارد، انجام  بیشتري  اهمیت  را که  و آن  کنیم  مقایسه  دو حکم  میان  داریم  رو وظیفه  این
 .یابد یم  ترجیح  غریق  رود و نجات می  از بین  ملک  غصب  است، حرمت  دیگران  در اموال  غاصبانه  تصرف

  را بهتر از دیگران  جامعه  دارد و مصالح  کامل  آگاهی  اسالمی  احکام  به  رو که  از آن  فقیه  است؛ ولی  گونه  نیز این  در امور اجتماعی
را   دیگري  اسالمی  حکم  فقیه  مواردي  در چنین. کند  مهمتر متوقف  مصالح  حفظ  را براي  از احکام  برخی  تواند اجراي داند، می می

  خود از احکام  و این  است  گرفته مهمتر بر مهم، پیشی  حکمی  است، بلکه نشده  عوض  اسالم  احکام  صورت  نماید در این اجرا می
 .است  اسالم  قطعی
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تغییر یابد،   دین  صولا  دیگري  مصلحت  حفظ  براي  که  جایز نیست  وجه  هیچ  است، به بنا شده  اسالم، بر آن  که  دین  اصول  دربارة
 .است  مقدم  دین  با امور دیگر، اصول  دین  اصول  میان  زیرا در تزاحم

  ساقط  او را از عدالت  مخالفت  و این  است کرده  با اسالم  برآید، مخالفت  دین  درصدد انکار یا تغییر اصول  فقیه رو اگر ولی  از این
و او   است  مطلقه  والیت  داراي  فقیه  شود ولی  اگر گفته. ندارد  او ارزش  شود و حکم می  سلب  از وي  والیت  از آن  و پس. گرداند می

و   پیغمبر اکرم  آنچه  که  است  این  مطلقه  مراد از والیت  که  است  این  امر مدد بگیرد پاسخ  بر این  اش مطلقه  از قدرت  است  ممکن
  براي  دین  است، انکار یا تغییر اصول  فقیه  ولی  جزء اختیارات --   جز در موارد استثنایی -- اند  داشته  والیت  در آن  معصوم  امامان

 .فقیه ولی  رسد به  تا چه  روا نیست  اطهار هم  و ائمه  پیامبر اکرم
  گوناگون  و تخصصهاي  فقیه  والیت. 15 

  فقیه  ولی  که  است  نبوده  این  اند، مقصود قانونگذاران کرده  مطرح  فقیه ولی  اختیارات  عنوان  را به  امور متعددي  اساسی  اگر در قانون
مرتبطند،   غیب  علم  به  که  غیر از کسانی  نیست  نظر بدهد، زیرا تردیدي  باشد و شخصاً  داشته  امور تخصص  آن  در تمامی

 .نظر است صاحب  علوم  تواند ادعا کند در همۀ کس، نمی هیچ
  با متخصصان  مشاوره 

از   نیز باید مشاورانی  فقیه ولی. نظرند صاحب  خاص  اي در رشته  هر گروه  هستند که  متعددي  متخصصان  اي در هر جامعه
  در نهایت. دهند  انتقال  ایشان  خود را به  اظهار نظرکنند و نظر مشورتی  متفاوت  باشد تا آنها در مسایل  داشته  مختلف  متخصصان

 .کند می  را اعالم  نهایی  گیرد و سخن می  دهد تصمیم می  انجام  که  مشورتهایی  به  با توجه  قیهف  ولی
  گرفتی تصمیم  که  اما هنگامی! کن  مشورت  منان در کارها با مؤ() اهللا؛ علی  فتوکل  االمر فاذا عزمت فی  وشاورهم«: فرماید می  قرآن

  به  و عالم  حضرت، معصوم  ما آن  دینی  بینش  براساس. است) 9(اهللا رسول  به  خطاب  آیه  این» .کن  بر خدا توکل] و   باش  قاطع[ 
  مردم  بود که  این  فرمان  این  شاید حکمت. نمایند  مشورت  در مسائل  و آگاهان  مأمور بودند؛ با مردم  بودند، ولی) لدنی(  الهی  علم

  که  شده  تصریح  در آیه  حال  کنند، در عین  همکاري  حضرت  با آن  بیشتري  و اطمینان  دلگرمیبا   دهند، تا آنان  را در کارها دخالت
  به  دسترسی  که --   غیرمعصوم  کند، حاکم  باید مشورت --  الشأن عظیم --پیامبر   وقتی. نهایی، با پیامبر است  و تصمیم  عزم
  مثل  رسمی  نظام  رهبر در یک  مشاوران  است  ممکن. با اوست  نهایی  تصمیم  است، ولی  مشورت  ندارد، سزاوارتر به  غیب  علم

 .باشند  غیررسمی  مشاوران  است  باشند و ممکن  قرار داشته  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع
نظامی، فرهنگی،   ايه کشورها در زمینه  ساي و رؤ  رهبران --  حکومت  در نوع  وجود اختالف  رغم  به --دنیا   کشورهاي  در تمام

نیز   اسالمی  حاکم  باره  در این. کنند می  آنها استفاده  از نظرات  در امور مختلف  دارند که  مشاور یا مشاورانی... و   اجتماعی، سیاسی
 .کند می  عمل  و حاکمان  مانند دیگر رهبران

  ناممکن  اصوالً  چیزي  باشد و چنین نمی  و عملی  لمیع  تخصصهاي  جمهور، برخوردار از کلیۀ یا رئیس  کشوري، حاکم  در هیچ
 .است
  نظر فقیهان  اختالف. 16 
  راه  بیمار که  مثالً. کند  مراجعه  و متخصصان  صاحبنظران  ندارد، به  و خبرویت  علم  که  در مواردي  انسان: کند می  حکم  آدمی  عقل

. جوید استمداد می  ندارد، از معمار متخصص  مهارت  خانه  در ساختن  که  د، یا کسیکن می  رجوع  پزشک  داند، به خود را نمی  درمان
  متخصصان  باید به  را ندارند، پس  شرع  اصلی  از منابع  احکام  استخراج  براي  الزم  یا توانایی  تحقیق  انسانها فرصت  همۀ  همچنین

  شریفه  در آیۀ  مسأله  این. کنند  و از آنها پیروي  برخوردارند، مراجعه --   در حد مطلوب --  توانایی  از چنین  که  و صاحبنظرانی
 .است شده  اشاره() »التعلمون  کنتم  الذکر ان فاسألوا اهل«

  شود چند پزشک می  مشاهده  گاه  باشند؛ مثالً  نداشته  کامل  با یکدیگر توافق  مسائل  در جزئیات  هر علمی  متخصصان  است  طبیعی
  که  در مواردي. نمایند تجویز می  متفاوتی  هاي رسند و نسخه نمی  یکسان  اي نتیجه  به  خاصی  بیماري  در تشخیص  اذقح

  دارد، باید بر دیگران  برتري  تخصص  که  کس  آن  است؛ یعنی  الزم» اعلم»  به  گوید، مراجعه می  ندارند، عقل  توافق  متخصصان
 .شود  مقدم

  تواناتر از دیگران  احکام  و استنباط  در کشف  که --   مجتهد اعلم  مسیر خود به  تعیین  براي  فردي، هر شخصی  عیشر  در احکام
مند  نظام  گونه  و به  است  ها اعلم جنبه  در این  که  مجتهدي  باید به  و سیاسی  اجتماعی  در مسائل. کند  تواند مراجعه می --  است

شود،  می  نظام  و اختالل  و مرج  هرج  موجب  مختلف  مراجع  به  دیگر مراجعه  از سوي. کرد  شود، مراجعه می  انتخاب  خبرگان  توسط



 
180 

  جامعه  اظهار نظر در مسائل  دلیل  این  به. گردد پیاده  شود و در جامعه  اعالم  مجتهد معینی  باید توسط  نهایی  رو تکلیف  از این
 .دارد  بیشتري  آگاهی  و مفاسد جامعه  مصالح  تمام  قراردارد و به  جامعه  در رأس  که  شده  پردهس  مجتهدي  به  اسالمی، فقط

در فقاهت،   که  تقلیدي  مرجع  به  توان می  دیگر، در امور فردي  با فقهاي  فقیه  ولی  فتواي) اختالف(  تعارض  در صورت  بنابر این
  تصریح  فقهأ در مورد قضاوت  چنانکه. است  مقدم  فقیه  نظر ولی  همیشه  ا در امور اجتماعیکرد ام  مراجعه  ایم داده  تشخیص  اعلم
  دیگران  او براي  کرد قضاوت  قضاوت  در موردي  شرعی  قاضی  اگر یک  که  است  آمده  هم  عملیه  هاي در رساله  اند و حتی کرده

 .است  حرام -- از او باشد   اعلم  که  یگريد  قاضی  از طرف  حتی --او   حکم  و نقض  است  حجت
 "فقیه ولی"انتقاد از . 17 

  کند احتمال عا نمی اد  کس رو هیچ  از این. اند معصوم(:) اطهار  زهرا و ائمه  پیامبران، حضرت --  ما فقط  دینی  اعتقادات  براساس
او   خطاي  به  دیگران  است  وجود دارد و ممکن  فقیه  در مورد ولی  خطا و اشتباه  احتمال. نیست  فقیه ولی  در رفتار و نظرات  اشتباهی

  دینی  تعالیم  براساس  شماریم، بلکه را جایز می  فقیه تنها انتقاد از ولی  ما نه. انتقاد کرد  فقیه  از ولی  توان رو می  از این. ببرند پی
» المسلمین الئمۀ  النصیحۀ»  عنوان  تحت  حق  این. اوست  براي  واهیو خیرخ  دلسوزي  لزوم  رهبر بر مردم  از حقوق  یکی  معتقدیم

است؛   اسالمی  رهبران  براي  و خیرخواهی  دلسوزي  پند و اندرز نیست، بلکه  معناي  به  عبارت  در این  نصیحت. است شده  تبیین
  نباید مانع  یا گروهی  شخصی  و مصالح  است، و منافع  مانانمسل  شرعی  واجب  جایز است، بلکه  فقیه  تنها انتقاد از ولی  نه  بنابراین

 .شود  آن  انجام
 انتقاد  در شیوة  نکاتی 

 :است  زیر الزم  نکات  رعایت  فقیه  در انتقاد از ولی  لیکن
  موارد ذیل  انتقاد شامل  طشرای. است  مشترك  منان رهبر با دیگر مؤ  مسأله  در این. شود  انتقاد رعایت  در هنگام  اسالمی  اخالق. 1

 :است
اعتماد و یا   و اخبار غیرقابل  بر شایعات  مبتنی  آنکه  باشد؛ نه  و اشکال، قطعی  موضوع، محرز و عیب  از انتقاد باید اصل  پیش. الف

 .قاد قرارگیردو انت  اعتراض  شود و موجب  داده  نسبت  کسی  به  ناحقی  تحقیق، مطالب  و بدون  و گمان  حدس  بر اساس
 .اشخاص  و رسوایی  جویی عیب  براي  انتقاد شود، نه  و سازندگی  منظور اصالح  به.   ب
 .طلبی برتري  سبب  به  باشد نه  و صمیمیت  انتقاد بر اثر دلسوزي، خیرخواهی.   ج
 .شود  تقدیم  اي هدیه  انتقاد باید بسان  قتو در حقی. شود  بیان  وي  ون شؤ  و با رعایت  دبانه و جسارت، مؤ  توهین  هیچ  بدون. د 

  من  را به  و اشکاالتم  عیوب  که  است  کسی  برادرانم  محبوبترین() عیوبی؛  الی  اهدي  من  الی  اخوانی  احب«: فرمود) 7(صادق  امام
 ».کند  هدیه

  نیز باید در نظرگرفته  دیگري  مسائل  اسالمی  در نظام  رهبري  خاص  و قداست  محترم  شخصیت  براي  بر موارد فوق  افزون. 2
 شود؛

وجود دارد فرزند و   روشن  از شوهر و یا فرزند از پدر، یا شاگرد از استاد تفاوتی  خود، یا زن  فرد از دوست  انتقادکردن  یقین، میان  به
 --  قداست. او وجود دارد  و جانشین  امام  براي  که  است  آنها قداستی  اما فوق. قائلند  خاصی  پدر و استاد خود احترام  شاگرد براي

  در مقام  فقیه  ولی  و چون  است  و تواضع  با احترام  همراه  محبتی --   است  شده  بیان  تفصیل  به  گذشته  در مباحث  که  همانگونه
  و حفظ  است  او ضروري  براي  وادب  احترام  الکم  و رعایت  برخوردار است  واالیی  رو از قداست  قرار دارد از این  معصوم  نیابت

  جایگاه  و جاللت  بر قداست  تأثیر سویی  گونه هیچ  شود که  بیان  اي گونه لذا انتقاد باید به است  الزم  او بر همه  و شأن  حرمت
 .باشد  نداشته  فقیه ولی

شود تا   طراحی  انتقاد از رهبر باید هوشمندانه. است  دشمن  به  جهدر انتقاد از رهبر باید در نظر گرفت، تو  که  اي نکته  سومین. 3
  براي  کمیسیونی  خبرگان  است، مجلس  الزم  فقیه موارد در انتقاد از ولی  این  رعایت  رو که  نشود؛ از آن  دشمنان  سوءاستفاده  موجب
  ایشان  اطالع  را به  آن  نتیجۀ  دهد و در موارد الزم قرارمی  را مورد بررسی  عملکرد ایشان  دارد که  رهبري  بر فعالیتهاي  نظارت

 .شد  تشکیل  خبرگان  در مجلس  معظم  پیشنهاد خود مقام  به  تحقیق  هیأت  این. رساند می
 انتقاد  شیوة  بهترین 

  موارد الزم  و بیان  خبرگان  مجلس  رخانهدبی  به  نامه  انتقاد، نوشتن  شیوة  مزبور، بهترین  اصول  همه  رعایت  رسد براي نظر می  به
هر   یعنی«. است  شده  مطرح  اساسی  قانون 90  در اصل) قضائیه  و قوة  مجریه  مجلس، قوة(  نظام  والن انتقاد از دیگر مسؤ. است
  شوراي  مجلس  به  را کتباً خود  تواند شکایت باشد، می  داشته  قضائیه  و یا قوة  مجریه  یا قوة  از طرز کار مجلس  شکایتی  کس
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مجلس،   به  شود مراجعه می  مالحظه» ...دهد  کند و پاسخ  رسیدگی  شکایات  این  به  است  ظف مؤ  مجلس. کند  عرضه  اسالمی
 --   قانون  این  به  عمل. است  شده  تصویب --آید  شمار می  به  انتقاد از مراکز فوق  نوعی  که --   شکایت  براي  مناسب  راهکاري

  اساسی  قانون  یکصد و سیزدهم  اصل  طبق. مذکور خواهد بود  نهادهاي  حرمت  حفظ  موجب --  است  اجرایی  ضمانت  داراي  که
 .دارد  او اولویت  دربارة  نکات  این  رو رعایت  از این. شود می  کشور محسوب  رسمی  مقام  ترین رهبر عالی

شود   داده  مختصر یا تفصیلی  پاسخ  کنیم می  مطرح  که  و انتقاداتی  مباحث  همۀ  به  باشیم  تظار داشتهنباید ان  که  ذکر است  شایان
افشا خواهد شد،   از آنچه  دشمن  سوء استفاده  و نیز امکان  اجتماعی  کالن  گیریهاي و تصمیم  سیاسی  مسائل  پیچیدگی  دلیل  زیرا به
و   نظرات، انتقادات  باید به  قطعاً  میسر نیست، ولی  عموم  براي  عملکردها و تدابیر سیاسی  مختلف  هاي انگیزه  بیان  همیشه

 .برسد  فقیه ولی  اطالع  به  و موارد الزم  شده  مفید توجه  پیشنهادهاي
  همۀ  از انتقادات  و اطاعت  دانآحاد شهرون  با کلیۀ  و دائمی  نزدیک  ارتباط  به  ظف مؤ  و غرب، حاکم  در شرق  حکومتی  نظام  در هیچ

 .را دارد  و انعطاف  گرایی مردم  درجۀ  باب، بیشترین  در این  اتفاقاً  اسالمی  و نظام  نیست  آنان
  

 :ها نوشت  پی 
 .62  ، آیه)8(انفال. 1
 .سوم  البالغه، خطبۀ نهج. 2
 .27  البالغه، خطبه نهج. 3
 .خداست  از آن  فقط  ؛ حاکمیت67: یوسف. 4
 .دهند می  یکدیگر انجام  را با مشورت  کارشان  منان ؛ مؤ38: شوري. 5
 .نماید  مخالفت  بدانند، با آن  را الزم  امري  خدا و پیامبرش  که  ندارد هنگامی  حق  با ایمانی  مرد و زن  ؛ هیچ36: احزاب. 6
 .173  البالغه، خطبه نهج. 7
 ».کفر ورزند  طاغوت  اند به مأمور شده  که  قراردهند در حالی  خود حاکم  الفاترا در اخت  خواهند طاغوت می«، 60: نسأ. 8
 .670  ، ص1  کافی، ج  اصول. 9

 .همان. 10
 .همان. 11
 .76  ، ص15  نور، ج  صحیفۀ. 12
 .57 - 56  اسالمی، صص  حکومت. 13
 .60): 4(نسأ . 14
 .67  ، ص1  کافی، ج  اصول. 15
 .483  ، ص2  الدین، ج کمال. 16
 .159، )3(  عمران  آل. 17
 .بپرسید  دانید از آگاهان ؛ اگر نمی43): 16(  نحل. 18
 .23  ، باب108  ، روایت249  ، ص78  بحار، ج. 19
  

 »والیی  حکومت«  مشروعیت 
  خسروپناه  عبدالحسین 

  مقدمه 
  سیاسی  اندیشۀ  از سایر مباحث  بحث  گستردگی  تجه  و به  هستیم  والیی  حکومت  مشروعیت  نوشتار در صدد تبیین  ما در این

 .نماییم نظر می  صرف  اسالمی  حاکم  و اختیارات  مردم، شرایط  با تودة  حاکم  مردم، رابطۀ  سیاسی  مشارکت  همچون  اسالم
و ارسطو و   افالطون  توسط  باستان  از یونان  که  است  سیاسی  هاي نظام  مباحث  ترین و اساسی  ترین از قدیمی  یکی "مشروعیت"

سینا و سایر  رشد، غزالی، ماوردي، ابن آکوئیناس، فارابی، ابن  قدیس، توماس  سیسرو، آگوستین  همچون  متفکرانی  از سوي  سپس
و   ريآریستوکراسی، دموکراسی، مونارکی، جمهو  به  حکومت  و با تقسیم  قرار گرفته  مورد توجه  زمین  و مغرب  مشرق  شخصیتهاي

  براي  سیاسی  و نظام  و دولت  هر حکومت. است  شده  پرداخته  و نامشروع  مشروع  حکومتهاي  از مصادیق  بحث  مانند اینها به
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بتواند در امور   از مبانی  تا با پشتیبانی  است  خویش  سیاسی  نظام  مشروعیت  مبانی  بازشناسی  ناچار به  خویش  و بقاي  حدوث
 .خود قرار دهد  را از آن  فرمانروایی  کند و حق  تصرف  مردم  تماعیو اج  عمومی

  از سوي  اطاعت  و لزوم  حاکم  از آن  حاکمیت  شود و حق می  داده  پاسخ  ذیل  پرسشهاي  مهمترین  سیاسی  مشروعیت  زیرا در باب
گیرد؟ و نیز  قرار می  مورد بحث  سیاسی  علوم  هاي از حوزه  یک  و در کدام  معناست  چه  به  مشروعیت  نماید اینکه می  را توجیه  مردم
  برقرار است؟ آیا قدرت  و کارآمدي  با مقبولیت  مشروعیت  میان  اي رابطه  و چه  چیست  سیاسی  در نظامهاي  و منشأ مشروعیت  منبع

  توانمند است؟ آیا مشروعیت  حاکمیت  حق  تگردد و در تثبی می  آن  و مقبولیت  حکومت، منشأ مشروعیت  و اقتدار و زور و غصب
  فرزانه  رهبران  سازند و آیا ویژگیهاي  مشروعیت  اجتماعی  و قراردادهاي  عقالیی  و آیا توافقات  است  آفرین بر سنت، مقبولیت  مبتنی

 .دیگر  گردند؟ و دهها پرسش  توانند منشأ مشروعیت می
باید از   مردم  تودة  دلیل  چه  چرا و به  و اینکه  حاکم  با رکن  سرو کار دارد نخست  حکومتی  از نظامهاي  مهم  با دو رکن  مشروعیت

چرا   و اینکه  حکومتی  نظام  نماید و دوم، رکن  حاکم، حکمرانی  باید فالن  اساسی  کنند و بر چه  اطاعت  حاکم  و دستورات  فرامین
  مشروعیت  مالك  یابند و اصالً  و مانند اینها باید تحقق  ساالري گرایی، اشراف نخبهدموکراسی، لیبرالیستی،   حکومت  نمونه  براي

  و ارادة  رضایت  از طریق  حکومت  نوع  دارد یا تنها مشروعیت  و استبدادي، مشروعیت  زورمدارانه  حکومتها چیست؟ آیا حکومت
 پذیر است؟ تحقق  تعالی  حق  و فرامین  با اراده  آن  انطباق  و یا از ناحیۀ  مردم  عموم

  با نیافتن  از نویسندگان  اي پاره  اساس  و بر این  نیست  ایمن  و کاربردي  مفهومی  سیاسی، از بحران  اندیشۀ  در حوزة "مشروعیت"
  هنجاري  مشروعیت  انمی  و نیز آمیختگی  و اصطالحی  لغوي  معناي  میان  زدند و با خلط  دست  متفاوتی  برداشتهاي  به  آن  خاستگاه

بودن،   قانونی. گرفتار شدند  فکري  و اعوجاج  تذبذب  و شخصی، به  و ساختاري  ایدئولوژیکی  مشروعیت  و همچنین  و غیرهنجاري
تام،  نیتحاکم، حقا  قدرت  اعمال  عقلی  اخالقی، توجیه  از ویژگیهاي  مردم، برخورداري  با رضایت  همراه  با سنتها، قانونیت  انطباق

  واژه  از این  شده  ارایه  از تعاریف  هایی نمونه... و   دینی  هاي با آموزه  مردم، مطابقت  تودة  یا اکثریت  عمومی  و ارادة  مقبولیت
 .باشد می

 "مشروعیت"  تعاریف 
 :شود می  اشاره  مشروعیت  در باب  از تعاریف  اي پاره  به  اینک

  سنت  باشد مستند به  اگر اطاعت، غیرعقالنی. "و اطاعت  سلطه  اعمال"  عقالنی  ز توجیها  است  عبارت  مشروعیت -  1
 )1.(خواهد بود  Charisma(یا  ایزدي  فره(  حاکم  یا محبوبیت)  Tradition( جاري

  چه  دارد و مردم  زيمجو  خود چه  قدرت  اعمال  براي  حاکم  و اینکه "حاکم  قدرت  اعمال"  عقلی  توجیه  یعنی  مشروعیت -  2
  که  است  اعتقادات  این  در ایجاد و حفظ  سیاسی  نظام  توانایی  مشروعیت، متضمن. کنند می  ارایه  از حاکم  اطاعت  براي  عقلی  توجیه

  فرمانبرداري  به  تزامتعهد و ال  با مفهوم  نزدیکی  ارتباط  مشروعیت. هستند  جامعه  نهادها براي  ترین موجود، مناسب  سیاسی  نهادهاي
 )2.(دارد

کار   به  معنی  همین  به  هم  میانه  هاي سده  در اروپاي  در گذشته. است  بودن  قانون  یا طبق  بودن  قانونی  معنی  به "مشروعیت" -  3
  روشهاي  به  در اشاره  شروعیتم  بعدها واژة. کار برد  به  قدرت  بودن  قانونی  بیان  را براي  واژه  این)  Cicero(سیسرو. رفت می

  به  عنصر رضایت  در آن  فرا رسید که  اي مرحله  هم  بعد از آن. است  کار رفته  با سنتها به  و انطباق  اساسی  قانون  سنتی، اصول
 )3.(شد  دانسته  مشروع  فرمانروایی  و اساس  ، پایه"رضایت"شد و   افزوده  آن  معنی

باشند بر اینکه، ساختار، عملکردها، اقدامات،   داشته  فرمان، اعتقاد راستین  تحت  مردم  دارد که  عیتحکومت، مشرو  وقتی -  4
آور برخوردار  صدور قواعد الزام  از حق  یا خیر اخالقی  از شایستگی، درستکاري  یا حکومت  تصمیمات، سیاستها، مقامات، رهبران

 )4.(باشند
دارند،   تعلق  آن  به  را که  تردید، سازمانی  و بدون  طور طبیعی  به  مردم  کند که می  تعریف  ینرا چن  مشروعیت  بیندال  ژان - 5

 )5.(پذیرند می
  یا گروه  شخص  یافتن  دست  همگانی  کند بر پذیرش می  داللت  که  است  اصلی  همان  مشروعیت": گوید می  رابرت.   ك.   ج - 6

  به  دستیابی  براي  قدرت  اعمال  که  اساس  بر این  موارد ویژه  یا در برخی  قدرت  اعمال  از راه  طور کل  سیاسی، به  مقامی  به  معینی
 )6.("است  اقتدار هماهنگ  اجراي  عمومی  هاي و رویه  اصول  با برخی  مقام  آن
  ترجمه "قانونی"  معناي  به  در لغت  هیافت  اشتقاق)  Legitimate( از صفت  که)  Legitimacy( مشروعیت: مختار  نظریۀ - 7

  سیاسی  شناسی در جامعه  نوزدهم  و از قرن  قرار گرفته  سیاسی، مورد توجه  و کالم  در فلسفه  االیام از قدیم  اصطالح  این. است  شده
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  و باید و نبایدهاي  هنجاري  مسایل  به  سیاسی  و یا فقه  فلسفه، کالم. گردید  باشد، مطرح می  سیاسی  علوم  هاي از شاخه  یکی  که
قرار   مورد بحث  سیاسی  علوم  هاي شاخه  در این  که  اساس، مشروعیتی  بر این. پردازند می  سیاست  در حوزة  و ارزشی  حقوقی

و رفتارها و  ها پدیده  و تبیین  توضیح  در جهت  فکري  سیاسی، تالش  شناسی دارد و جامعه  نام "هنجاري  مشروعیت"گیرد،  می
و   و جامعه  دولت  سیاسی، روابط  رشتۀ  این  موضوع. است  و اجتماعی  اقتصادي، فرهنگی  عوامل  وسیلۀ  به  سیاسی  ساختهاي

 )7.(پردازد می  سیاسی -   اجتماعی  محیط  بررسی  به  علم  این. است  دولت  بر روي  جامعه  تأثیرات
از   یعنی. است  غیرهنجاري  کامالً  آن  و منابع  مشروعیت  مسئلۀ  از جمله  سیاسی  شناسی جامعه  به  مربوط  مباحث  دلیل  همین  به

 .و ارزشی، نظر ندارد  حقوقی  هاي و نبایستی  بایستی  آورد و به می  میان  به  سخن  و ملت  دولت  میان  روابط  هاي و نیست  هست
در برابر  "حقانیت  مفهوم  به  مشروعیت"و   سیاسی  شناسی جامعه  در حوزة  مردم  و مورد رضایت "مقبولیت  مفهوم  به  مشروعیت"

  در فلسفۀ. گیرد قرار می  مورد بحث  سیاسی  و حقوق  فلسفه، کالم  در حوزة  حکومت  بودن  ناحق  یعنی) Usurpation(غصب
  و یا شخص  حکومت  کند و آیا نوع  باید حکومت  کسی  و چه  کیست  از آن  حاکمیت  حق  که  است  آن  اصلی  سیاسی، پرسش

 است؟  دارد و یا غاصب  دارد یا ندارد؟ حقانیت  یا ناحق؟ مشروعیت  است  حاکم، حق
  و رضایت  و مقبولیت  حکومت، کارآمد خواهد بود و دوام  یک  چگونه  که  است  بدینگونه  سیاسی، پرسش  شناسی در جامعه  ولکن

یابد؟ آیا زور و  می  و عواملی، محبوبیت  فاکتورها و شرایط  با چه  یا غیردینی  دینی  در جامعۀ  معین  حاکم  د؟ یککن پیدا می  مردمی
ساالري،  گرایی، اشراف شود؟ آیا وراثت، شیخوخیت، نژادپرستی، ملی می  سیاسی  و فشار سیاسی، منشأ استقرار و استمرار نظام  غلبه
روند؟  شمار می  به  شناسانه جامعه  مشروعیت  عرفانی، منابع  و فرهمندي  و وارستگی  و شخصی  قیاخال  گرایی، ویژگیهاي نخبه

  اجتماعی  و پایگاه  مردمی  مقبولیت  کار ندارد و به  و حاکم  حکومت  بودن  و ناحق  حق  سیاسی، به  شناسی در جامعه  مشروعیت
است؟ آیا   یا نامقبول  صددرصد مقبول  دولتی  هیچ  است؟ یعنی  و ذومراتب  تشکیکی  اي مقوله  هم  آن  حکومت، نظر دارد که

  مشروعیت  که  و حاکمی  دارد؟ حکومت  مستقیم  ارتباط  با قدرت  شناختی و جامعه  یا فلسفی  و غیرهنجاري  هنجاري  مشروعیت
  باشد؟ گرچه می  و ناحق  نامشروع  صورت  و در غیر آن  است  و اقتدار او مشروع  آورد قدرت  دست  را به  و حقوقی  فلسفی، کالمی
  مردمی  مقبولیت  معرفتی، اجتماعی، روانشناختی  و عوامل  دالیل  به  که  یا حکومتی  باشد و نیز حاکم  داشته  فراوانی  نفوذ اجتماعی

 نباشد؟  و حق  و کالمی، مشروع  فلسفی  نگاهبا   آورد گرچه می  دست  نیز به  سیاسی  بالفعل  پیدا کند قدرت  اجتماعی  و رضایت
  مشروعیت  منابع 

 .اند پرداخته "مشروعیت  منابع"  بحث  به  شناختی و جامعه  فلسفی  از دو زاویۀ  سیاسی  علوم  اندیشمندان
 .شمارد برمی  مشروعیت  منابع  عنوان  را به  و قانونی  سنتی، کاریزمایی  مشروعیت  نوع  وبر، سه  ماکس

  االیام و از قدیم  است  مختلف  هاي ها و فرهنگ سنت  میان  بر اعتقاد متداول  مبتنی  که) Traditional(سنتی  مشروعیت) 1
 .است  داده  خود اختصاص  را به  و غیره  گرایی وراثتی، شیخوخیت، پدرساالري، نژادپرستی، اشراف  و حکومتهاي  است  اعتبار داشته

  جهت  فرد به  از یک  و استثنایی  غیرعادي  بر فرمانبرداري  مبتنی  که) Charismatic(و کاریزمایی  انهمند فره  مشروعیت) 2
 .است  شده  او الهام  و به  او ایجاد کرده  که  و از نظامی  وي  بودن  و یا سرمشق  تقدس، قهرمانی

  مراد ماکس  البته. است  فراخوانده  سیادت  اعمال  موجود و حق  تمقررا  بودن  قانونی  بر اعتقاد به  مبتنی  که  قانونی  مشروعیت) 3
 )8.(است "عقالیی  توافقات"در اینجا   وبر از قوانین

 :پردازد می  از مشروعیت  قسم  سه  توصیف  به  منبع  نوع  سه  بر اساس» دیوید ایستون«
. نامند می  ایدئولوژیک  را مشروعیت  باشد، آن  بر جامعه  حاکمایدئولوژي،   مشروعیت  منبع  که  وقتی: ایدئولوژیک  مشروعیت - 1

  کمک  حال  و توضیح  را در تفسیر راه  جامعه  اعضاي  که  است  مطلوبها، هدفها و مقاصدي  کمال  تجسم  در واقع  سیاسی  نظام
 .کند می  ا تصویر و اعالمر  سیاسی  نظام  ایدئولوژي، هدفهاي. آفریند می  در ذهن  از آینده  کند و تصوري می

از   اصول  این  اقتدار دارد و بر پایۀ  و اعمال  سیاسی  قدرت  در مورد واگذاري  سیاسی، اصولی  هر نظام: ساختاري  مشروعیت - 2
  د، مشروعیتشو  پذیرفته  رژیم  اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي. را بپذیرند  رژیم  خواهد اعتبار ساختارها و هنجارهاي می  مردم

 .آید وجود می  به  ساختاري
مند و  اعتماد و عالقه  آنها را قابل  باشند و اگر مردم  داشته  اي و رفتار برجسته  اگر رهبران، شخصیت: شخصی  مشروعیت - 3

  انکاري  غیرقابل  ند، واقعیتبپذیر  کنند و آنها هم  اداره  طرز دیگري  را به  خود بدانند یا از آنها بخواهند جامعه  مسائل  به  متوجه
 )9.(نامند می  شخصی  را مشروعیت  آن  شود که پدیدار می

 :است  گفته  شرح  را بدین  انگلستان  سیاسی  نظام  مشروعیت  جونز، منابع  گریس
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  خشونت  عدم  سنت -  2    و اجتماعی  سیاسی  نهادهاي  تداوم -  1 
 شهاارز  باور به -  4    دینی  باورهاي -  3 
  آن  سنتهاي  و تداوم  و یکپارچه  هماهنگ  جامعۀ -  6    انتخاباتی  و یکدلی  روند آزادي -  5 
 پذیر انطباق  سیاسی  فرهنگ -  7 
 :عبارتند از  مشروعیت  فردریک، منابع  عقیدة  به
 )10(تجربی -  5      روشی -  4      حقوقی -  3      فلسفی -  2      دینی -  1

  سازند، مشروعیت می  مبتنی  اصلح  بقا و بقاي  خود را بر تنازع  و اجتماعی  سیاسی  هاي اندیشه  که  اجتماعی  وینیسممانند دار  مکاتبی
. کنند و مانند اینها قلمداد می  و زور و نزاع  قهر و غلبه  را بر اساس  المللی و بین  اجتماعی  گیریهاي تصمیم  و انواع  حکومتی  نظام

در   ماکیاولی، هابز و نیچه  همچون  در افکار کسانی  و ظهور آن  غرب  سیاسی  بر اندیشۀ  عالوه  سیاسی  رهیافت  این  متأسفانه
  مشروعیت  مبناي  در واقع  تئوري  این. خورد می  چشم  نیز به  و ماوردي  نظیر غزالی  سنت  اهل  از متفکران  اي پاره  سیاسی  اندیشۀ

 .باشد می  کتاتوريو دی  استبدادي  حکومتهاي
مورد تأیید قرار گرفته،   و غرب  شرق  در کشورهاي  در بستر تاریخی  که  است  مشروعیت  دیگر از منابع  یکی "الهی  مشروعیت"

خداوند   الهی، خلیفۀ  و دستورات  از فرامین  خارج  و حتی  تام  ید و اختیارات  با بسط  و پادشاهان  حاکمان  رویکرد که  با این  البته
و   سنتی  گردیدند و حکومتهاي می  اصالح  الهی  مشروعیت  یا تئوري  و فجور آنها با تفکر جبرگرایی  فسق  شدند و تمام می  معرفی
  و نظام  زمین  در مغرب  وسطی  قرون  در دوران  از مشروعیت  نوع  این. کردند قلمداد می  الهی  مشروعیت  را نیز از مصادیق  وراثتی

  و روایات  الهی  و آیات) ص(محمدي  و ناب  اصیل  اسالم. است  ظاهر بوده  عثمانی  و حکومتهاي  عباس و بنی  امیه بنی  اسیسی
  نظام  است  معینی  شناسی و معرفت  شناسی بینی، انسان بر جهان  مبتنی  که  الهی  از مشروعیت  با تفسیر دیگري  دین  پیشوایان
 .خواهد آمد  مقاله  بعدي  در بخش  آن  توضیح  کند که می  خود را تثبیت  سیاسی

  اسالم  سیاسی  در اندیشۀ "مشروعیت" 
و   حکومت  یعنی  است  اسالم  شریعت  هاي و آموزه  با موازین  مطابقت  معناي  به  اسالمی  و فقه  فلسفه، کالم  در نگاه  مشروعیت

. دارد  باشد، حقانیت  و الهی  شرعی  موازین  پایبند به  که  حکومتی  اساس براین. باشد  داشته  دینی  پایگاه  که  است  مشروع  حاکمی
  پرستی، حکومتهاي پدر ساالري، وراثت، شیخوخیت، نژادي، ملیت  از نوع  و تفکر اسالمی  در اندیشه  سیاسی  مشروعیت

  ویژگیها و خواص  به  اسالم  دین  از سوي  تام  توجه  لحاظ  به  و مانند اینها نیست، گرچه  گرایی، کاریزمایی گرایی، نخبه اشراف
شود  می  امر سبب  برخوردارند و همین  خاصی  و وارستگی  دینی، از فرهمندي  نمونۀ  و کارگزاران، مدیران  مدیران  و اوصاف  رهبري

  کامالً  و حکومت  حاکم  با حقانیت  نکته  این  ند ولیباش  داشته  اي تأثیر روانشناسانه  مردم  و رضایت  و عالقه  پذیري تا بر اطاعت
  عمل  شریعت  موازین  کند اما مطابق  را فراهم  مردم  رضایت  و عوامل  اسباب  تمام  یا حاکمی  اگر حکومتی  در نتیجه  جداست

پایبند   الهی  احکام  نظر بگیرد و به  را مد  دینی  هاي آموزه  که  و حاکمی  حکومت  کند و در مقابل پیدا نمی  دینی  ننماید، مشروعیت
  و شرعی  طبیعی  آورد و حقوق  را فراهم  مردم  اکثریت  مشروع  رضایت  و عوامل  دارد باید اسباب  دینی   مشروعیت  باشد، همچنانکه

و   شریعت، مشروعیت  به  ایبند بودنشانو پ  الهی  فرامین  اعتقاد آنها به  دلیل  به  متدینان  صورت  در آن  بخشد که  را تحقق  ملت
 .آورند را نیز پدید می  شناسانه جامعه  مقبولیت

  و غیر کارآمد که  و ضعیف  ناتوان  حکومت. نظر دارد  کامالً  دینی  و حاکم  حکومت  بالفعل  و توان  و صالحیت "کارآمدي"  به  اسالم
  مفهوم  به  از مشروعیت  مقبولیت، بلکه  مفهوم  به  تنها از مشروعیت  د نهنپرداز  و خدمتگذاري  شرعی  وظایف  به  با کوتاهی

  و حاکم، باید قضاوتی  حکومت  یا ناکارآ بودن  کارآیی  در باب  که  است  این  توجه  قابل  نکته  ولی  نیز برخوردار نیست "حقانیت"
 .گرفت  نادیده  مر حکومتع  را در طول  شده  انجام  هاي و نباید واقعیت  داشت  منصفانه
و   را نیز الزم  الهی  و حقانیت  فلسفی  مشروعیت  دارد ولی  تام  توجه  و حکومتی  سیاسی  نظام  کارآیی  به  اسالم  اندیشۀ  بنابراین
  با خشونت  که  متهاییحکو  باشد، بنابراین  مردم  عموم  انقیاد و اطاعت  حقانیت، زاییدة  مفهوم  به  اگر مشروعیت. شمارد می  ضروري

  دانسته  معاویه، مشروع  غاصب  شوند و حکومت  شمرده  یابند باید حق می  دست  عمومی  مقبولیت  به  مردم  و زور یا اغوا و فریب
و   سیسیا  کرد و در خطا و اعوجاج  را طی  مسیر انحراف) ع(علی  با امام  در نزاع  مسلمین، معاویه  اتفاق  به  آنکه  شود حال

  ذاتی  دینی، خداوند تنها منبع از منظر درون  که  داشت  باید توجه  مشروعیت  منبع  اما در باب. گرفتار بود  حکومتی  نامشروعیت
داند و  می  خداوند سبحان  را از آن  و قانونگذاري  اسالم، توحیدخالقی، ربوبی، حاکمیت  اعتقادي  زیرا مبانی. است  سیاسی  مشروعیت

  بنابراین. نماید و واگذار می  تفویض  و آله  علیه  اهللا  صلی  پیامبر اکرم  همچون  افراد دیگري  را به  در امور اجتماعی  فرمانروایی  حق
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را   و الهی  دینی  مشروعیت  تئوري  است  مطرح  اسالم  شناسی دین  در مکتب  که  شناسی و ارزش  شناسی شناسی، انسان هستی  مبانی
 .کند می  تثبیت

  دوران  در آن. شد  اساسی  قانون  و ششم  پنجاه  اصل  در بحث  خبرگان  و مخالفان  موافقان  و چالش  نزاع  مبانی، منشأ حل  این
  شریعت  در قلمروي  که  شرط  پیش  با این  البته  است  کرده  تفویض  مردم  تمام  را به  حاکمیت  خداوند حق  معتقد بودند که  گروهی

دادند و   اختصاص  عادل  فقهاي  خداوند به  را از سوي) عج(زمان  امام  در عصر غیبت  حاکمیت  حق  دیگري  کنند و دستۀ  آنرا اعمال
 :منجر شد  ذیل  اصل  اکثریت  تصویب  به  دارد یا ناسازگار است  سازگاري  ملی  با حاکمیت  فقیه والیت  آیا اصل  که  اختالف  این

تواند  نمی  هیچکس. است  ساخته  حاکم  خویش  را بر سرنوشت  او، انسان  و هم  خداست  از آن  و انسان  بر جهان  مطلق  حاکمیت"
در   که  خداداد را از طرقی  حق  این  قرار دهد و ملت  خاصی  فرد یا گروه  منافع  کند یا در خدمت  سلب  را از انسان  الهی  حق  این

 )11(".کند می  الآید اعم بعد می  اصول
  از آن  و آدم  عالم  مطلق  حاکمیت  زیرا که  است  و حقانیت، اعتبار خداوند متعال  مشروعیت  ذاتی  اسالمی، منبع  از دیدگاه  بنابراین
  و حاکمیت، عقالً  و توحید در قانونگذاري  و توحید در ربوبیت  دارد، توحید در خالقیت  او اختصاص  به  ذاتاً  و اقتدار و سیادت  اوست
  گردد نتیجه می  تفویض  دیگران  خداوند به  از ناحیه  حاکمیت  و حق  سیاسی  مشروعیت  این  آنگاه  است  شده  او ثابت  براي  و نقالً

  منصب  این  به  تعالی  حق  از جانب  را ندارد، مگر آنکه  بر دیگري  حاکمیت  حق  شخصی  و عقالیی، هیچ  اولی  اصل  بر اساس  آنکه
یا   است  واگذار کرده  دیگران  را به  حق  این  آیا خداوند سبحان  که  است  اسالم، این  سیاسی  در اندیشۀ  مهم  پرسش  حال. آید  نایل

  را به امر  این  یا اینکه  است  ساخته  منصوب  فرمانروایی  را به  خاصی  یا گروه  یا خاص، شخص  عام  منصب  صورت  خیر؟ آیا به
 کنند؟  را معین  شرعی، حاکمی  و قوانین  ضوابط  تا خود بر اساس  نموده  تفویض  مردم

  انتصابی  والیت  و اثبات  خاص  نصب  به  السالم  اطهار علیهم  و ائمۀ) ص(پیامبر  انتصابی  والیت  در صدد اثبات  نوشته  ما در این
  و نیز مشروعیت  السالم علیهم  و ائمه) ص(پیامبر  والیت  مشروعیت  و در دو بخش  هستیم  عام  نصب  به  الشرایط جامع  فقهاي
 .پرداخت  ادعا خواهیم  این  اثبات  به  فقیه والیت

 )ع(و اهلبیت) ص(پیامبر  حکومت  مشروعیت 
  با تمام  ماده  این. است  رفته نیز بکار» واو«و کسر   فتح  و به  است  شده  مشتق "ي -  ل -و "  از ماده  عربی  در زبان  والیت

، دوستی، )نزدیکی(  قرب  معناي  به...و  علیه، اولیأ، ولوي، مستولی، متولی  عبارتند از ولی، والی، مولی، موالی، مولی  که  مشتقاتش
 )12.(است  و مانند اینها بکار رفته  درامور، رهبري، سیطره  صاحب، تصرف

کار   به  و خانوادگی  سیاسی، اجتماعی  از فقه  اعم  و فقه  کالم، عرفان  از جمله  دینی  اندیشۀ  ونگوناگ  هاي در حوزه  اصطالح  این
 :است  رفته

و ارشاد   و اظهار نبوت  شرعیه  احکام  اجراي  از طریق  است  در خلق  تصرف  ظاهر آن  که. است  نبوت  در عرفان، باطن  والیت -  1
  و ولی، در این  و رسول  نبی  میان  شود و فرق می  و شهود تحصیل  کشف  از طریق  که  زبانی  و معارف  یاله  حقایق  با بیان  مردمان

کند و  می  تصرف  در آنان  و حقیقت  باطن  حسب  به  ظاهر و شریعتند اما ولی  حسب  به  در خَلق  تصرف  داراي  و رسول  نبی  که  است
 )13.(نباشد  بزرگتر از نبی  ولی  شخص  هر چند که  است  یت، بزرگتر از نبوتوال  اند که گفته  دلیل  همین  به

 :فرماید می  ولی  در تعریف  سید حیدر آملی
محب،   و گاهی  است  محبوب  ولی، گاهی. است  کرده  حفظ  و او را از معصیت  امر او شده  تعالی، متولی  حق  که  است  ولی، کسی«

اگر در   لکن  است  و الهی  ازلی، ذاتی، موهوبی  بلکه  نیست  بر چیزي  نبود و متوقف  او کسبی  باشد والیت  محبوبی  اگر در مقام  پس
 ».باشد  بر او صادق "ولی"  شود تا اسم  الهی  اخالق  به  و متخلق  الهی  صفات  به  باشد باید متصف  محبی  مقام
عرفا ) 14.(داند می  و سیاسی  اجتماعی  والیت  براي  صالحیت  اند داراي شده  ایلن  عرفانی  والیت  به  را که  کسانی  اشراق  شیخ

  تقسیم  بشریه  و والیت  ملکیه  الهیه، والیت  و نیز والیت  یا مطلقه  عامه  والیت  به  مختلف  هاي لحاظ  را به  عرفانی  والیت
 )15.(اند کرده

  اعتقادات  از مهمترین  یکی. رود کار می  به "رهبري"، و "محبت"  دو معناي  به  شیعه  و اعتقادات  کالم  در عرصۀ  والیت - 2
 :یعنی  را واجد است) ص(پیامبر  و امام، شئونات  است  امامت، استمرار نبوت  که  است  بر این  شیعه
 ).تکوین  در نظام  والیت(  تکوینی  والیت -  الف
 ).الهی  کالم  و شارحان  مفسران  عنوان  به(  تفسیري  والیت -   ب
 ).اجتماعی  و منازعات  خصومت  رفع  براي(  قضایی  والیت -   ج
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 .و اجتماعی  سیاسی  والیت -د 
 :دارد  گوناگونی  فقه، معانی  در حوزة  والیت -  3

. مجنون، صغیر، سفیه، میت  خود را ندارند همچون  نیازهاي  ادارة  توان) علیهم  مولی(  والیت  افراد تحت  که  در مواردي -   الف
 .باشد می  علیهم  مولی  محجوریت  آن  و الزمۀ  است  قیمومیت  معناي  در اینجا به  والیت

  جهت  به  ندارد ولی  و عرفی  عقلی  و محجوریت  امور خود را داراست  ادارة  براي  عرفی  توان "علیه  مولی"  که  در مواردي -  ب
در امر   پدر یا جد  مانند والیت  است  در نظر گرفته  آن، ولی  براي  و اجتماعی، خداوند سبحان  عاطفی  ازهايو نیز نی  موضوع  اهمیت
 .دختر  از منافع  حمایت  دختر در جهت  ازدواج

از   و دفاع  الهی  قوانین  صحیح  بر اجراي  و نظارت  هدایت  جامعه، جهت  و رهبري  زمامداري، سرپرستی  معناي  به "والیت" -   ج
  و به  است  مطرح  و اجتماعی  سیاسی  فقه  در حوزة  از والیت  معناي  این. باشد می  اجتماعی  از انحرافات  و جلوگیري  شریعت  حریم
  در والیت "علیهم  مولی"باشد و نباید  نمی  رهبري  افراد تحت  و اجتماعی  سیاسی  و ناتوانی  محجوریت  معناي  به  وجه  هیچ

و حاکم،   والی  و اجتماعی، اوالً  سیاسی  زیرا در والیت  دانست  یکسان  اول  قسم  در والیت "علیهم  مولی"را با   و اجتماعی  سیاسی
انتقاد و   در برابر حاکم، حق  مردم  تودة  را دارد ثانیاً  جامعه  و نخبگان  و کارشناسان  متخصصان  خصوصاً  با مردم  مشورت  وظیفۀ

  به  اي هر جامعه  که  همانگونه  را داراست  و اجتماعی  سیاسی  مشروع  از منکر و سایر آزادیهاي  و نهی  معروف  و امر به  حتنصی
  فرد یا افرادي  را به  و سیاسی  و اقتصادي  اجتماعی  کالن  و مسائل  و مشترك  اجتماعی، ناچارند امور عمومی  ضرورتهاي  لحاظ

از   عبارت)  State( عناصر دولت  اینکه  به  و با توجه  است  کرده  اظهار نظر مشخصی  واگذاري  این  در باب  ماسال. واگذار کنند
و   الشرایط جامع  فقیه  از زمامداري  و اجتماعی، عبارت  سیاسی  در حوزة  فقیه  است، والیت  و حاکمیت  سرزمین، جمعیت، حکومت

  و قوانین  حاکمیت  بر اساس  اسالمی  در سرزمین  اسالمی  و امت  آنها بر جمعیت  در اجراي  و عادل  ماسال  و قوانین  احکام  به  عالم
را   اجتماعی  والیت  والیتها از جمله  انواع  همۀ  ات و بالذ  اصالتاً  که  تعالی  آیا حق  که  است  این  اساسی  پرسش  حال. است  الهی

  و حقانیت  سیاسی  یا خیر؟ آیا مشروعیت  است  واگذار کرده  یا اشخاصی  شخص  را به  جتماعیو ا  سیاسی  آیا والیت  داراست
را   حکومت  و نوع  حاکم  و انتخاب  یا تعیین  مقدس، امضأ و مورد تأیید قرار گرفته  شارع  از سوي  افراد یا فردي  اجتماعی  حاکمیت
 است؟  کرده واگذار  مردم  به  قید و شرط  یا بدون  با شرط

و   عصمت  بیت  اهل  و والیت  منان مؤ  ، والیت)ص(  نبوي  و فرشتگان، والیت  مالئکه  الهی، والیت  صراحت، والیت  به  قرآن  آیات
 .کند می  را بیان) دین  پیشوایان  و مأثورات  روایات  انضمام  به  البته(  السالم  علیهم  طهارت

  استفاده) ع(اطهار   و ائمۀ) ص(پیامبر اسالم  و اجتماعی  سیاسی  از آنها والیت  شود که می  اشاره  یتوال  از آیات  بخشی  به  اینک
 :شود می

 خداوند  والیت -  الف 
 )9  آیۀ  شوري(  هوالولی  اولیاَّء فاهللا  دونه  اتخذوا من  ام -
 ».دارد  والیت  که  خداوند استتنها   آنکه  اید؟ حال خود گرفته  براي  غیر از او اولیایی  آیا به«
  اولئک  الظلمات  النور الی  من  یخرجونهم  الطاغوت  کفروا اولیاَّءهم  النور و الذین الی  الظلمات من  اَّمنوا یخرجهم  الذین  ولی  اهللا -

 )257  آیۀ  بقره(  فیها خالدون  النارهم  اصحاب
  اند اولیأ آنها طاغوت کفر ورزیده  که  و کسانی  ساخت  نور خارج  را از ظلمتها به  د، آنانان آورده  ایمان  که  است  کسانی  خداوند، ولی«

 ».جاودانند  خود در آن  آتشند که  اصحاب  آنان. برد در می  تاریکیها به  سوي  را از نور به  آنان  است
 )68  آیۀ  عمران  آل(  منین المؤ  ولی  اهللا -
 ».تاس  منان مؤ  خداوند ولی«
 )45  نسأ آیۀ(  نصیراً  باهللا  و کفی  ولیاً  باهللا  کفی -
 ».باشد) شما(خداوند یاور   که  است  باشد و کافی  و ولی  خداوند، سرپرست  که  است  کافی«
  الهی  و فرشتگان  مالئکه  والیت -  ب 

  نحن  توعدون  کنتم  التی  ال تخافوا و ال تحزنوا و اَبشروا بالجنۀ  اَن  المالئکۀ  علیهم  استقاموا تتنزل  ثم  قالوا ربنا اهللا  الذین  ان -
 )31 - 30  آیۀ  فصلت(  عون فیها ما تد  و لکم  انفسکم  فیها ما تشتهی  و لکم  االَّخرة  الدنیا و فی  الحیوة  فی  کم اولیاَّؤ
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  بیم  هان) گویند می(آیند و  فرود می  بر آنان  د فرشتگانکردن  ایستادگی  پروردگار ما خداست، سپس: گفتند  که  کسانی  تحقیق  به«
  و هر چه  ماییم  دنیا و در آخرت، دوستانتان  بودید شاد باشید، در زندگی  یافته  وعده  که  بهشتی  مباشید و به  مدارید و غمین

 ».داشتخواستار باشید در آنجا خواهید   و هر چه  شماست  براي) بهشت(بخواهد در   دلهایتان
  نبوي  والیت -  ج 

  و المهاجرین  منین المؤ  من  اهللا  کتاب  فی  ببعض  اولی  بعضهم  و اولواالرحام  امهاتهم  و ازواجه  انفسهم  من  منین بالمؤ  اولی  النبی -
 )6  آیۀ  احزاب(مسطوراً  الکتاب  فی  ذلک  کان  معروفاً  اولیائکم  تفعلوا الی  اال ان

  به  نسبت  خدا، بعضی  کتاب) طبق(  ایشانند و خویشاوندان  مادران  و همسرانشان  سزاوارتر است  از خودشان  منان مؤ  پیامبر به«
  کنید و این  یا احسانی) وصیت(خود   من مؤ  دوستان  بخواهید به  مگر آنکه) مقدمند(  و مهاجران  منان بر مؤ) و(دارند   اولویت  بعضی

 ».است  شده  اشتهنگ) خدا(  در کتاب
  منون تؤ  کنتم  ان  و الرسول  اهللا  الی  فردوه  شیء  فی  تنازعتم  فان  و اولواالمر منکم  و اطیعوالرسول  اَّمنوا اطیعوااهللا  یا ایهاالذین -

 )59  نسأ آیۀ(تأویالً  و احسن  خیرٌ  االَّخر ذلک  و الیوم  باهللا
) دینی(  در امري  هرگاه  کنید پس  اطاعت) نیز(امر خود را   کنید و پیامبر و اولیاي  ا را اطاعتاید خد آورده  ایمان  که  کسانی  اي«

بهتر و   بدارید این  عرضه) او(پیامبر ) سنت(خدا و ) کتاب(  را به  دارید، آن  ایمان  خدا و روز بازپسین  نظر یافتید، اگر به  اختالف
 ».تر است فرجام نیک

 )55  مائده(  راکعون  و هم  الزَّکوة  تون و یؤ  الصلوة  یقیمون  اَّمنوا الذین  و الذین  و رسوله  اهللا  انما ولیکم -
  زکوة  رکوع  دارند و در حال نماز بر پا می  که  کسانی  اند، همان آورده  ایمان  که  و کسانی  شما، تنها خدا و پیامبر است  همانا ولی«

 ».دهند می
  ضالالً  فقد ضل  و رسوله  اهللا  یعص  و من  امرهم  من  الخیرة  لهم  یکون  ان  اَمراً  و رسوله  اهللا اذا قضی  منۀٍ و ال مؤ  منٍ لمؤ  و ما کان -

 )36  آیۀ  احزاب(مبیناً
باشد و   یارياخت  در کارشان  آنان  دهند براي  فرمان  کاري  به  اش خدا و فرستاده  چون  را نرسد که  منی مؤ  مرد و زن  و هیچ«

 ».است  گردیده  آشکاري  دچار گمراهی  کند قطعاً  را نافرمانی  اش خدا و فرستاده  هرکس
  منان مؤ  والیت - د  

  منات والمؤ  منون والمؤ -    )55  مائده(  راکعون  و هم  الزکوة  تون و یؤ  الصلوة یقیمون  امنوا الذین  و الذین  و رسوله  اهللا انما ولیکم -
  اولئک  و رسوله  اهللا  و یطیعون  الزکوة  تون و یؤ  الصلوة  المنکر و یقیمون  عن  و ینهون  بالمعروف  یأمرون  ٍ  اولیاَّء بعض  عضهمب

 )71  آیۀ  توبه(  عزیز حکیم  اهللا  ان  اهللا  سیرحمهم
دارند و نماز را بر پا  بازمی  زشت  کنند و از کارهاي امر می  پسندیده  کارهاي  به  اولیأ یکدیگرند که  با ایمان  و زنان  و مردان«

  قرار خواهد داد که  رحمتشان  مشمول  زودي  خدا به  آنانند که. برند می  فرمان  دهند و از خدا و پیامبرش می  کنند و زکات می
 ».است  خداوند توانا و حکیم

 اطهار  ائمۀ  والیت -  'ه 
  آیات  به  نکته  بر این  دارند عالوه  نیز داللت  السالم علیهم  بیت  اهل  بر والیت  مأثورات  صراحت  به  منان مؤ  والیت  به  مربوط  آیات

 :کرد  اشاره  توان می  ذیل  و روایات
  القوم  یهديال   اهللا  ان  الناس  من  یعصمک  واهللا  رسالته  فما بلغت  تفعل  لم  وان  ربک  من  الیک  ما انزل  بلغ  یا ایهاالرسول -

 )67  آیۀ  مائده(  الکافرین
  نگاه  و خدا تو را از مردم  اي را نرسانده  پیامش  و اگر نکنی  کن  ابالغ  شده  تو نازل  سوي  به  پروردگارت  از جانب  پیامبر آنچه  اي«

 ».کند نمی  را هدایت  کافران  خدا گروه  دارد آري می
  لکم  و رضیت  نعمتی  علیکم  و اتممت  دینکم  لکم  اکملت  الیوم  و اخشون  فال تخشوهم  ینکمد  کفروا من  الذین  یئس  الیوم -

 )3  آیۀ  مائده(  غفور رحیم  اهللا  فان  الثم  غیر متجانف  مخمصۀٍ  فی  اضطُر  فمن  دیناً  االسالم
. بترسید  نباشید و از من  بیمناك  شما از آنان  پس. بریدند  عرسانند طم  شما دستبرد زنند و اختاللی  دین  به  از اینکه  امروز کافران«

را   و بر شما نعمتم  رسانیدم  حد کمال  شما را به  دین) است  السالم علیه  علی  منان امیرمؤ  روز والیت  که  روز عید غدیر خم(امروز 
  به  اضطرار نه  از روي  و سختی  مجاعت  در ایام  کسی  هرگاه  پس  برگزیدم  برایتان  است  اسالم  را که  آئین  و بهترین  کردم  تمام

 ».است  و مهربان  خدا بسیار بخشنده  نگیرد که  بر او سخت  حق  شده  مرتکب  شده  حرام  از آنچه  چیزي  قصد گناه
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 )16(السالم علیه  منین امیرالمؤ  والیۀ  لما نزلت  ذلک: قال  دینکم  کفروا من  الذین  یئس  الیوم:قوله  ابراهیم  بن  تفسیر علی  فی -
  اکبر علی  اهللا«    :قال  االیات  هده  ال نزلت) ص(  اهللا  رسول  ان  سعید الخدري  ابی  الی  باسناده  البیان  مجمع  فی -    

و   مواله، اللهم  فعلی  مواله  کنت  من: و قال  بعدي  من  ابیطالب  بن  علی  و والیۀ  برسالتی  و رضا الرب  النعمۀ  و اتمام  الدین  اکمال
انما   انه) علیهماالسالم(  ابیجعفر و ابیعبداهللا  االمامین  عن  و المروي  خذله  من  واخذل  نصره  وانصر من  عاداه  و عاد من  وااله  من  ال

 )17(»الوداع  حجۀ  نع  بعد منصرفه  غدیر خم  یوم  لالنام  علماً  علیاً) ص(  النبی  نصب  بعد ان  نزل
  فقیه  حکومت  مشروعیت 

  آنها در دوران  سیاسی  گفتمان. اند کرده  تقسیم  معصوم  حضور و غیبت  دو دوران  را به  اسالم  سیاسی  شیعه، اندیشۀ  اندیشمندان
  به  در اعصار گذشته  سیاسی  ظامن  در باب  گرچه  است  شیعه  فقها و اندیشمندان  همۀ  مورد اتفاق  معصوم  امامان  حضور سیاسی

  غیبت  دوران  به  نسبت  را پذیرا بودند و لکن  دین  پیشوایان  و اجتماعی  سیاسی  والیت  جملگی  گفتند ولی می  سخن  پراکنده  صورت
  شارع  فقهأ از سوي  عام  اند و بر انتصاب کرده  را مطرح  فقیهان  انتصابی  اغلب، والیت. است  شده  عرضه  گوناگونی  رویکردهاي

  انتخابی  والیت  به  که  اند اما هستند افرادي کرده  تمسک  عقلی  و براهین  نقلی  دالیل  به  و زمامدار اسالمی  حاکم  عنوان  به  مقدس
در   الهی  مشروعیت  شیعه  اندیشمندان  همۀ  ولی. اکتفا کردند  مرجعیت  نظارت  نیز به  اعتقاد ورزیدند و کسانی  مردم  از سوي  فقیه
 .اصرار ورزیدند  در جامعه  دینی  و احکام  قوانین  جریان  ضرورت  را پذیرفتند و در اصل  دینی  و حکومت  سیاسی  نظام

از   عام  نصب  صورت  به  الشرایط جامع  فقهاي) عج(عصر  ولی  حضرت  غیبت  در زمان  دارد که  داللت  مطلب  بر این "انتصاب"
  تعیین  مقدس  شارع  از ناحیۀ  السالم عشر علیهم اثنی  و ائمۀ) ص(  پیامبر اکرم  اند همچنانکه شده  منصوب  مقدس  شارع  فطر

خداوند   باورند که  و بر این  را نپذیرفته  شارع  از ناحیۀ  طور مستقیم  به  الشرایط جامع  فقهاي  عام  نصب  اي گردیدند و در مقابل، عده
و   واگذار نموده  مردم  به -و مانند اینها   فقاهت، عدالت  از جمله  حاکمیت  از شرایط  اي پاره  بیان  ضمن -را   و والی  حاکم  انتخاب

  الهی  مشروعیت  هر دو رویکرد به  اوالً  که  آن  سخن  نتیجۀ. یابد می  تحقق  مردم  انتخاب  با واسطۀ  والیی  حکومت  الهی  مشروعیت
  عمدة  پذیرند ثانیاً را نمی  و لیبرالیستی  دموکراسی  در حکومتهاي  مشروعیت  سایر منابع  وجه  هیچ  دارند و به  و اعتراف  اذعان

  است  دو رویکرد در این  این  تفاوت. دانند می  دینی  حاکمیت  را شرط  انتصاب، فقاهت  به  قائالن  و همۀ  انتخاب  نظریۀ  طرفداران
  مردم  از انتخاب  قبل  فقیه  انتخاب، مشروعیت  بنابرنظریۀ  دارد ولی  بالفعل  سیاسی  الشرایط، مشروعیت جامع  نتصاب، فقیهبنابر ا  که

بر   تصریحی  است  شده  پرداخته  رهبري  مسئلۀ  به  که  صد و هفتم  یک  اساسی، اصل  در قانون. باشد می  شأنی  مشروعیت  از سنخ
 :است  آمده  چنین  اصل  نماید در این  تطبیق  خویش  نظریۀ  تواند آنرا برطبق می  رو هرکسی  ندارد از این  انتصاب یا  انتخاب  نظریۀ

و   شناخته  و رهبري  مرجعیت  به  مردم  قاطع  اکثریت  از طرف  قانون  این  پنجم  مذکور در اصل  از فقها واجد شرایط  یکی  هرگاه«
 »...دارد  را برعهده  از کل  ناشی  هاي مسئولیت  امر همۀ  رهبر، والیت  این... باشد  شده  پذیرفته

  دینی  حکومت  مباحث  از مهمترین  که  والیتی  حکومت  و مشروعیت  فقیه  انتصابی  والیت  اثبات  در جهت  شیعه  و فقهاي  متفکران
  مسئله  این  به  کالمی  رنگ  که  آنان  اند گرچه کرده  تمسک  و دالیل  از براهین  دسته  سه  به  و فقهی  کالمی  با نگاه  است  والیی

 :عبارتند از  دالیل  دسته  داشتند اما سه  بیشتر عنایت  نقلی  دالیل  به  و فقیهان  عقل  ادلۀ  دادند بیشتر به می
اند  محض  نقلی  که  دوم، دالیلی. شود می  استفاده  عقلی  تنها از مقدمات  براهین  دسته  در این. اند محض  عقلی  که  نخست، براهینی

  و روایات  و آیات  عقلی  از مقدمات  اي و آمیخته  و نقلی  عقلی  که  براهینی  گردد و سوم استناد می  و روایات  آیات  به  فقط  یعنی
 .شود اکتفا می  و سوم  دوم  دستۀ  و دالیل  براهین  به  فقیه  والیت  مشروعیت  اثبات  براي  مقاله  در این. باشند می
  و نقلی  عقلی  برهان - 1 

 .باشد می  مقدمه  هشت  در بردارندة  است  شده  تشکیل  دینی  درون  با روش  و قلمرو دین  عقلی  از مقدمات  که  برهان  این
از ضرورتها و   نظام  و فساد و اختالل  رجو م  از هرج  و جلوگیري  اجتماعی  نیازمندیهاي  تأمین  براي  حکومت  تشکیل - 1 - 1

 .است  عملی  عقل  بدیهیات
عبادي، مالی، اقتصادي،   احکام  اسالم، حاوي  قوانین  و کیفیت  و ماهیت  اسالم  دین  شود که می  ثابت  دینی  درون  با نگاه  - 1 - 2

 .باشد می  آدمی  و سایر ابعاد حیات  حقوقی، جزایی، دفاعی، تربیتی، خانوادگی
  خواهان  بشري  حیات  دائمی  زیرا نیازهاي. باشد اجرا می  و تا قیامت، پایدار و قابل  اسالم، غیرمنسوخ  دین  و قوانین  احکام - 1 - 3

 .باشد می  بشري  ثابت  قوانین
و   مهاجمان  جهاد و تهاجم  به  وطمرب  زیرا احکام  حکومت، میسر نیست  تشکیل  بدون  اسالم  دین  و قوانین  احکام  تحقق - 1 - 4

 .پذیر نیست  امکان  دینی  حکومت  بر پا داشتن  بدون  الهی  و سایر قوانین  المللی و بین  و مالی  اقتصادي  قوانین
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 .پذیر نیست مجریه، فعلیت  و قوة  اجرایی  دستگاه  بدون  اسالم  قوانین  و اجراي  دینی  حکومت  بر پا داشتن - 1 -  5
و با تقوا   شناس، وارسته، مدیر، عادل متخصص، کارشناس، اسالم  اجرایی، فردي  دستگاه  رئیس  کند که می  حکم  عقل - 1 - 6

  زیرا جهت. برخوردار باشد  عصمت  از ویژگی  قوانین  نفس  همچون  بر جزئیات  کلی  قوانین  و انطباق  الهی  باشد و در تفسیر قوانین
 .است  الزم  نیز شرط  قوانین  در اجراي  ریت، عصمتبش  و تکامل  هدایت

از   عملی  باشند میسر نشد عقل  معصوم  مجریان  که  آل و ایده  الزم، درحد مطلوب  مصلحت  یک  تحصیل  که  هنگامی - 1 - 7
  را که  کسی  حکومت  کرد یعنی  ینرا تأم  حد مطلوب  به  مرتبه  باید نزدیکترین  کند که می  عالم، حکم  به  جاهل  رجوع  لزوم  باب

 :شود متبلور می  امر اصلی  در سه  اقربیت  باشد و این  معصوم  امام  به  اقرب
 ) فقاهت(  اسالم  کلی  احکام  به  علم  -  یکی
 )تقوي(دو تهدید و تطمیعها قرار نگیر  نفسانی  تأثیر هواهاي  تحت  که  اي گونه  به  و اخالقی  روحی  شایستگی -  دوم
المللی،  بین  از مسائل  و آگاهی  و اجتماعی  سیاسی  درك  از قبیل  فردي  خصلتهاي  به  که  جامعه  مدیریت  در مقام  کارآیی -  سوم

 .است  تحلیل  اولویتها و اهمیتها قابل  در تشخیص  صائب  و تبهکاران، حدس  در برخورد با دشمنان  شجاعت
  احکام  از اجراي  متعال  هستند یا باید خداي  محروم  السالم علیه  رهبر معصوم  از پیشوایی  عمالً  مردم  که  زمانی  بنابراین - 1 - 8

  و نقض  مرجوح  باشد تا ترجیح  داده  است  از دیگران  اصلح  که  کسی  را به  آن  باشد یا اجراي  نظر کرده اسالم، صرف  اجتماعی
  کشف  عقل  ما از راه  شود یعنی می  ثابت  دوم  اول، فرض  فرض  بودن  باطل  به  د و با توجهنیای  الزم  حکمت  و خالف  غرض

 )18.(است  صادر شده) ع(معصوم  و اولیاي  متعال  خداي  از طرف  اي و اجازه  اذن  چنین  که  کنیم می
  نقلی  دالیل -  ب 

پیامبر   و روایات  از آیات  اعم  نقلی  دالیل  به  والیی  حکومت  روعیتو مش  فقیه والیت  اثبات  براي  اسالمی  فقها و متفکران
، "االنبیأ  العلمأ ورثۀ"، "خلفایی  ارحم  اللهم"  خدیجه، احادیث  ابی  حنظله، مشهوره  عمر بن  مقبولۀ  از جمله) ع(  و ائمه) ص(اسالم

  علی  االمور و االحکام مجاري"، "الناس  علی  العلمأ حکام"، "واقعهال  اماالحوادث"، "الفقهأ امنأالرسول"، "االسالم الفقهأ حصون"
شود و از  می  اشاره  مهم  دلیل  یک  به  فقط  کالم  اطالۀ  عدم  جهت  از مقاله  بخش  در این. اند کرده  و مانند اینهاتمسک "العلمأ  ایدي
 .گیرد قرار می  مورد توجه  سند و داللت  حیث

 :حنظله  عمر بن  روایت 
  ، شیخ)20("جواهرالکالم"جواهر در   ، صاحب)19("عوائداالیام"در   نراقی  محقق  از جمله  فراوانی  مورد استناد فقهاي  روایت  این

، )23("االمام  اموال  حکم  فی  االنام هدایۀ"در   ، مامقانی)22("الفقیه بلغۀ"در   ، بحرالعلوم)21("القضأ و الشهادات"  در کتاب  انصاري
در   گلپایگانی  اهللا ، آیت)26("البیع"در   خمینی  ، امام)25("االحکام  مهذب"در   ، سبزواري)24("الطالب منیۀ"در   نائینی  میرزاي

دیگر قرار   از اندیشمندان  و بسیاري) 28("و رهبري  وحی  پیرامون"  در کتاب  آملی  ، استاد جوادي)27("الوالیۀ  له  من  الی  الهدایۀ"
 .است  گرفته

 :است  شرح  بدین  کلینی  روایت  به  حنظله  عمر بن  و اما حدیث
  عمر بن  الحصین، عن  داود بن  یحیی، عن  بن  صفوان  عیسی، عن  محمد بن  الحسین، عن  محمد بن  یحیی، عن  محمد بن«

 :حنظلۀ
  ایحل  القضاة  او الی  السلطان  فتحاکما الی  او میراث  دین  فی  اصحابنا، بینهما منازعۀ  من  رجلین  عن) ع(اباعبداهللا  سألت: قال«

  ثابتاً  حقاً  کان  و ان  فانما یأخذ سحتاً  له  الطاغوت، و ما یحکم  الی  فانما تحاکم  او باطل  حق  فی  الیهم  تحاکم  من): ع(ذلک؟ فقال
  یکفروا به  و قد اُمروا ان  الطاغوت  یتحاکموا الی  ان  یریدون  تعالی  اهللا  قال یکفر به،  ان  و قد امراهللا  الطاغوت  بحکم  اخذه  له، النه

احکامنا، فلیرضوا   حدیثنا و نظر حاللنا و حرامنا و عرف  قد روي  ممن  منکم  کان  من) الی(  ینظران): ع(یصنعان؟ قال  فکیف  قلت
  اد علی اد علینا الر و الر  و علینا رد  اهللا  بحکم  فانما استخف  منه  یقبله  بحکمنا فلم  مفاذا حک  حاکماً  علیکم  قد جعلته  فانی  حکَماً  به

 )29(».باهللا  الشرك  حد  و هو علی  اهللا
 :گوید می  وي. کند می  روایت  حنظله  از عمر بن  سند خودش  به  کلینی  مرحوم

  جهت  یا قاضیان  سلطان  به  آنگاه. دارند  و میراث، نزاعی  دین  در باب  ودماندو مرد از خ  در بارة) 30(پرسیدم) ع(صادق  از امام«
از   کند در واقع  آنها مراجعه  به  یا باطل  در موارد حق  هر کس: فرمود  است؟ جضرت  حالل  عمل  آیا این. حضور یافتند  آن  حل

  ثابت  او حق  براي  اگر چه. است  اخذ نموده  باطل  باشد به  کرده  کمح  آن  طغیانگر به  و آنچه  است  کرده  قضاوت  مطالبۀ  طاغوت
  طاغوت  خواهند به می: فرماید  تعالی  او کافر باشند خداي  به: است  و خداوند فرموده  است  را گرفته  آن  طاغوت  حکم  باشد زیرا به
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  به: فرمود  کنند؟ امام  چه  پس  پرسیدم: گوید  حنظله مربنع    .او کافر شوند  مأمور بودند به  که  برند در صورتی  محاکمه
باید او   دانند، نظر کنند پس ما را می  نمایند و احکام می  ما دقت  و حرام  کنند و در حالل می  ما را روایت  از شما حدیث  که  کسانی

  نشود حکم  کند و از او پذیرفته  ما حکم  حکم  به  و هر گاه  مقرار داد  شما حاکم  او را براي  پذیرا باشند زیرا من  حاکم  عنوان  را به
 ».خداوند است  به  شرك  اندازة  به  و این  است  ما را رد کند خدا را رد کرده  و آنکه  است  و ما را رد کرده  شده  شمرده  خدا کوچک
  شیخ  که  است  در سند این  توجه  قابل  است، تنها نکتۀ  از اشکال  و خالی  سند، صحیح  از جهت  حنظله  عمر بن  حدیث: سند روایت

را   اولی  پرداخته  اسدي  حصین  و داود بن  یونس  بن  عبیدالیقطین  بن  عیسی  محمد بن  جرح  خود به  و فهرست  در رجال  طوسی
: نویسد می  حصین  داود بن  درباره  وي. اند شده  توثیق  نجاشی  توسط  هر دو شخصیت  ولی) 32(دانسته  را واقفی  ، دومی)31(  ضعیف

  باره  سید داماد نیز در این) 33("علیهماالسالم  الحسن و ابی  عبداهللا  ابی  عن  روي  ثقۀٌ  کوفی  موالهم  االسدي  حصین  داود بن"
  ثابت  حصین  داود بن  بودن  و واقفی  توقفاگر   حال) 34("غمز و شائبه  کل  عن  جاللته  الراجح بل  وقفه  عندي  یثبت  لم": نویسد می

  نجاشی  کند و همچنین می  کفایت  آن  راویان  سند روایت، وثاقت  و در صحت  او را پذیرفت  باید وثاقت  نجاشی  شهادت  گردد به
  فی  جلیلٌ": یمه، ابوجعفرخز  اسد بن  مولی  موسی  بن  یقطین  عبید بن  بن  عیسی  محمد بن: نویسد می  عیسی  محمد بن  دربارة

 )35("التَّصانیف اویۀِ، حسن اصحابنا، ثقۀٌ، عینٌ، کثیرالر
  مطلقاً  السالم علیه  صادق  امام  طرف  است، از یک  و سلبی  ایجابی  بر دو توصیه  حنظله، مشتمل  عمر بن  مقبوله: روایت  داللت
باشد، فاقد   صحیح  آنها را گرچه  صادر از سوي  کند و احکام می  معرفی  ا حرامر  نامشروع  دولت  ستمگر و قاضیان  سلطان  به  مراجعه
  الشرایط جامع  فقهاي  به  مراجعه  به  و قضایی  اجتماعی  نیازهاي  رفع  را جهت  دیگر شیعیان  خواند و از طرف می  و باطل  ارزش
 :بنابراین. سازد می  مکلف

و   الهی  احکام  به  عالمان  و تعیین  ، نصب"جعل"  واژة  به  نسبت  با تأکید و توجه "حاکماً  علیکم  قد جعلته  فَانی"  عبارت  -  اوالً
 .شود می  استفاده  جامعه  حاکم  عنوان  به  مقدس  شارع  از سوي  الشرایط جامع  فقیهان  یعنی  شرعی  و حرام  حالل

  به  با توجه "حاکماً  علیکم  قد جعلته  فَانی"  با جملۀ  و لکن  است  و قضاوت  عهمناز  در روایت، مسئله  موارد پرسش  گرچه -  ثانیاً
  عنوان  به "قضأ"آید و  می  دست  به  حکومت  ون و شؤ  در سایر مسایل  آن  دارد تعمیم  حکومتی  بر احکام  داللت  که  حاکم  واژة

در  "حاکماً"اند  کرده  گمان  برخی  باشد و اینکه نمی  پاسخ  مخصص  ال موارد سؤ  در ضمن. است  ذکر شده  حکومتی  شأن  مهمترین
 .رود شمار می  به  مجازي  و تصرفی  ظاهر الفاظ  خالف  اند که کرده  در لفظ  تصرف  است "قاضیاً"  معناي  اینجا به

آنها را   و حکم  شمرده  را حرام  حکومتی  قضات  به  هم و  سلطان  به  هم  و مراجعه  دادخواهی  در صدر روایت  السالم علیه  امام -  ثالثاً
  نظام  زیرا اصل  است  نیز باطل  امام  باشد از دیدگاه  حق  و به  آنها عادالنه  قضاوت  که  و در صورتی  است  کرده  معرفی  باطل

  است  مقدس  شارع  از ناحیۀ  انتصاب  که  وعمشر  حکومت  به  مراجعه  اساس  بر این. است  کرده  معرفی  را مردود و سحت  حکومتی
 .است  قرار گرفته  امام  و تکلیف  مورد توصیه

 :نگارد می  چنین  حنظله  عمر بن  روایت  تفسیر و تبیین  جهت "فقیه والیت"  در کتاب  راحل  امام
  و امام  بوده  کلی  ال، حکم سؤ  موضوع. آید می  دست  به  شریفه  آیۀ  ، به)ع(و استشهاد امام  روایت  این  از صدر و ذیل  همانطور که«

شود  می  مراجعه  قضات  به  هم  و جزائی  حقوقی  دعاوي  و فصل  حل  براي  که  کردم  و عرض  است  فرموده  را بیان  کلی  تکلیف  هم
  و تعیین  خصومات  شود و فصل  ثابت  حق  که  است  این  براي  قضات  به  رجوع. حکومتی  طور کلی  و به  اجرائی  مقامات  به  و هم

لهذا   هر دو است  و کیفري  حقوقی  حکم  یا اجراي  محاکمه  قبول  به  دعوي  طرف  الزام  براي  اجرائی  مقامات  به  کیفر گردد و رجوع
  به  در جواب، از مراجعۀ  کنیم؟ حضرت  جوعر  و قضات  حکومتی  و قدرتهاي  سالطین  آیا به  شود که می  ال سؤ  از امام  روایت  در این
و   سالطین  در امور خود نباید به  اسالم  ملت  دهند که دستور می. فرمایند می  نهی  قضائی  و چه  اجرائی  ناروا چه  حکومتی  مقامات

  اقدام  آن  و گرفتن  احقاق  واهند برايباشند و بخ  داشته  ثابت  کنند، هر چند حق  آنها هستند رجوع  از عمال  که  جور و قضاتی  حکام
  همچنین. کند  مراجعه  دادرسی  جور براي  حکام  ندارد به  اند باز حق کرده  را غارت  اش اند یا خانه اگر پسر او را کشته  کنند مسلمان

  به  مواردي  در چنین  هرگاه. نماید  جعهمرا  ظلمه  و عمال  سرسپرده  قضات  تواند به دارد نمی  در دست  و شاهد زنده  اگر طلبکار است
  ناروا به  قدرتها و دستگاههاي  این  وسیلۀ  به  که  و در صورتی  است  آورده  ناروا روي  قدرتهاي  یعنی "طاغوت"  کرد به  آنها رجوع

کند   تصرف  ندارد در آن  و حق  پیدا کرده  ستد  حرام  به "له  ثابتاً  حقاً  کان  و ان  سحتاً  فانما یأخذه"آمد   نائل  خویش  مسلم  حقوق
توانید در  گرفتید نمی  جور پس  حکام  وسیلۀ  شما را بردند و شما به  اگر عباي  مثالً  اند که گفته  شخصی  از فقها در عین  بعضی  حتی

طلبکار   اگر کسی  که  در این: مثالً  نداریم  شک  کلی  در عین  یعنی  دیگر در کلیات  باشیم  قائل  حکم  این  ما اگر به. کنید  تصرف  آن
  کرد تصرف  او وصول  وسیلۀ  خود را به  و طلب  مراجعه  خدا قرار داده  که  غیر از آن  و مقامی  مرجع  خود به  حق  گرفتن  بود و براي
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  شود مسلمانان می  سبب  که  است  ست، حکمیا  اسالم  سیاست  حکم  این. کند را اقتضا می  همین  شرح  و موازین  جائز نیست  در آن
  بسته  جائر و غیر اسالمی  دولتی  کنند تا دستگاههاي  آنها هستند خودداري  نشاندة دست  که  ناروا و قضاتی  قدرتهاي  به  از مراجعه

  که  بوده  این  مقصد اصلی. باز شوددارند   و قضاوت  حکومت  آنها حق  از طرف  که  و کسانی) ع(هدي  ائمۀ  سوي  به  و راه... شوند
  اسالم  ملت  بنابراین، تکلیف... آنها بروند  دنبال  امور باشند و مردم  آنها هستند مرجع  از عمال  که  و قضاتی  نگذارند سالطین

حدیثنا   روي  کان  ممن  منکم  کان  من  ینظران: قال«. کنند  رجوع  مقامی  چه  کنند و به  باید چه  چیست؟ و در پیشامدها و منازعات
 »احکامنا  حاللنا و حرامنا و عرف  و نظر فی

  و شرعی  عقلی  موازین  ما را طبق  آشنایند و احکام -قواعد   طبق -خدا   و حرام  حالل  به  ما که  حدیث  راویان  به  در اختالفات
باشند  می  و حاکم  مرجع  هم  حدیث  راویان  بگوید پس  تا کسی  نگذاشته  باقی  ابهامی  جاي  هیچ) ع(امام. کنند  شناسند رجوع می

  دستش  داشته، موازینی  معرفت  احکام  قواعد نظر کند و به  طبق  و حرام  در حالل  اینکه  به  و مقید کرده  را ذکر فرموده  مراتب  تمام
  به  معرفت  که  است  دهد و معلوم  باشد تشخیص می  واقع  الفو خ  دیگر وارد شده  یا جهات  تقیه  از روي  را که  باشد تا روایاتی

  و قضایی  امور حکومتی  براي  من  را دارا باشد از طرف  شرایط  این  فرماید که می  است  حدیث  غیر از نقل  حدیث  و شناخت  احکام
 .کنند  غیر او رجوع  ندارند به  و مسلمانها حق  شده  تعیین  مسلمین

  ظاهري  حکومت  در دوران) ع(منین امیرالمؤ  حضرت  همانطور که  است  و عمومی  کلی  صادر فرموده) ع(  امام  که  فرمان  این... 
تا   فرموده "حاکماً"  کنند و تعبیر به  از آنها اطاعت  داشتند که  وظیفه  مسلمانان  کرد و عموم می  تعیین  و قاضی  خود، حاکم، والی

  در حدیث  که  اي و آیه  روایت  ندارد نیز از صدور ذیل  ارتباط  و سایر امور حکومتی  است  مطرح  امور قضائی  قطف  نشود که  خیال
باشد و در سایر امور   فرموده  قاضی  نصب  فقط) ع(امام  که  نیست  قاضی  تنها تعیین  موضوع  شود که می  استفاده  ذکر شده
  بال جواب  ناروا بوده  اجرائی  از قدرتهاي  دادخواهی  به  راجع  را که  الی از دو سؤ  یکی  در نتیجه و  نکرده  معین  تکلیفی  مسلمانان

  فقها را براي) ع(امام  که  تردید نیست  جاي  نیست  اي وسوسه  و در سند و داللتش  است  از واضحات  روایت  باشد این  گذاشته
 )36(».نمایند  اطاعت) ع(امام  فرمان  از این  که  است  الزم  مسلمانان  عموم بر. است  فرموده  تعیین  و قضاوت  حکومت

بر   قضایی، نظارت  حدود، اختیارات  در افتأ، اجراي  والیت  هاي بر منصب  عالوه  الشرایط جامع  فقهاي  که  است  این  استدالل  نتیجۀ
  استفاده  فقیه  والیت  ادلۀ  از اطالق  و اختیارات  مناصب  دارند و این  یتنیز وال  و اجتماعی  سیاسی  حکومت، امور حسبیه، در مسایل

 .گردد می
  فقیه  والیت  شبهات 

  معاصر و یا حداکثر از دوران  فقهاي  از ابداعات  والیی  حکومت  سیاسی  و اندیشۀ  فقیه  والیت  تئوري  اند که کرده  گمان  برخی - 1
  سخنی  جامعه  و زمامداري  داري حکومت  مفهوم  به  فقیه  از والیت  وجه  هیچ  به  گذشته  و فقیهان  بعد است  به  نراقی  محقق
  و خاصه  عامه  نیابت  گردد بحث آشکار می  کامالً  فقیه  والیت  بحث  تاریخی  پیشینۀ  گذرا به  عا با نگاهی اد  این  خطاي. اند نگفته

  سال  متوفاي(مفید   شیخ  نمونه  براي. است  بوده  مطرح  شیعیان  در میان  و کبري  صغري  تاز آغاز غیب) عج(عصر  ولی  حضرت
 :نویسد می  المقنعه  از منکر کتاب  و نهی  معروف  امر به  در باب) هجري 413

  از آل  هدي  از سلطان، ائمۀ اند و منظور شده  خداوند منصوب  از ناحیۀ  که  است  اسالم  سلطان  به  اسالم  حدود و احکام  اجراي«
اند تا در  واگذار کرده  شیعه  فقهاي  امر را به  نیز این  باشند و امامان اند می گردیده  منصوب  ایشان  از جانب  که  یا کسانی) ص(محمد

 )37(».گیرند  را برعهده  آن  اجرائی  امکان، مسئولیت  صورت
 :نویسد می  مراسم  در کتاب) 448  متوفاي(  ر دیلمیسال  به  معروف  عبدالعزیز دیلمی  بن  حمزة

  فقیهان  امور به  این  تا در اقامۀ  شده  دستور داده  شیعیان  همۀ  و به  است  فقهأ واگذار شده  به  مردم  و حدود در میان  احکام  اجراي«
 )38(».کنند  کمک
حدود   و اقامۀ  امر حکومت  داري عهده  دارد که  اذعان  المهذب  در کتاب) 481  متوفاي(  اج بر  ابن  به  معروف  عبدالعزیز حلبی  قاضی

 )39.(ندارد  عادل، اشکال  امام  از طرف  بودن  مأذون  با اعتقاد به  مسلمانان  در میان
  متوفاي(  حلی  ریساد  ، محمدبن)550  متوفاي(طوسی  عمادالدین  حمزه  ، ابن)460  متوفاي(  الطایفه شیخ  همچون  دیگري  فقهاي

 )40.(اند داده  اختصاص  الشرایط جامع  فقهاي  را به  قضاوت  منصب  صراحت  نیز به) 598
  در باب) ع(معصوم  امام  از سوي  غیبت  در زمان  فقیهان  بودن  ، مأذون"القواعد"و  "الفقهأ تذکرة"در ) 726  متوفاي(حلی  عالمه

  مقبولۀ  روایت  به  با تمسک "الشیعۀ  مختلف"  از منکر کتاب  و نهی  معروف  امر به  و در باب  ستهدان  حدود را شرط  و اقامۀ  قضاوت
) 940  متوفاي(ثانی  محقق  به  معروف  کرکی  محقق) 41.(نماید می  را تثبیت  فقیه  عامه  و سایر روایات، والیت  حنظله  عمر بن
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  در آن  نیابت  که  اموري  در همۀ) ع(معصوم  امامان  از سوي  الشرایط جامع  فقیه  دارند که نظر  اتفاق  شیعه  فقهاي  کند که می  تصریح
 )42.(است  دارد، نایب  دخالت
  و تصریح  است  گفته  سخن  فقیهان  عامۀ  از نیابت  و البرهان  الفائده مجمع  کتاب  مختلف  در مواضع) 993  متوفاي(  اردبیلی  مقدس

 )43.(دارد  عهده  را به  السالم علیه  امام  والیت  اصلی  نیابت  یهفق  کند که می
  محمد حسینی  ، سید جوادبن)1091  متوفاي(کاشانی  فیض  ، مالمحسن)1009  متوفاي(عاملی  موسوي  علی  سید محمد بن

  شیخ) 1266  متوفاي(نجفی  محمد حسن  الغطأ، شیخ جعفر کاشف  شیخ) 1245  متوفاي(نراقی  ، محقق)1226  متوفاي(عاملی
  عظیم  نیز از فقهاي) 44(  بروجردي  و مرحوم) 1326  متوفاي(، سید محمد بحرالعلوم)1322  متوفاي(آقا رضا همدانی  انصاري، حاج

  شیخ  وناز فقهأ همچ  اگر برخی  ذکر است  شایان. کردند  دفاع  الشرایط جامع  فقیه  و حاکمیت  از والیت  هستند که  اي و برجسته
جواهر و دیگر فقهأ پرداختند در   صاحب  مطالب  به  در دیگر آثار فقهی  خوئی  اهللا  و یا آیت  مکاسب  از کتاب  بیع  در کتاب  انصاري

  انتظامی  احکام  و اجراي  امور عامۀ  تصدي  در باب  کردند ولی  معرفی  مذکور را غیر کافی  ادلۀ  تنها آن  عا نبودند بلکه رد مد  مقام
القضأ و "  در کتاب  انصاري  شیخ  دلیل  همین  به. اند نکرده  مخالفتی  هیچ  الشرایط جامع  فقیه  دست  به  در عصر غیبت  اسالم

  مبانی  در کتاب  خوئی  اهللا و آیت) 45.(پرداختند  فقیه  والیت  اثبات  به "حنظله  عمر بن  مقبوله"  با استناد به "الشهادات
  اسالم  حدود و احکام  اجراي  بودن  و همگانی  عمومیت  از جمله  و اصولی  مقدمات  بیان  ضمن "التنقیح"  و کتاب "المنهاج تکملۀ"

دارند  حفص، ابراز می  و روایت "عصر  ولی  حضرت  شریف  توقیع"  و با استناد به  آحاد مردم  مسئولیت  و عدم  غیبت  در دوران  حتی
  روشن  خوبی  داند، به فقهأ می  غیبت، از کل  را در دوران  نمودن  و حکم  نظر دادن  حق  که  دالئلی  انضمام  به  یاتروا  اینگونه  که
 )46.(باشد می  آنان  فقهأ و وظیفۀ  در عصر غیبت، حق  انتظامی  احکام  حدود و اجراي  اقامۀ  شود که می

  جواهر، محقق  صاحب  همچون  اغلب  اند ولی را پذیرفته  اجتماعی  در مسایل  قیهف  والیت  کنید فقهأ، جملگی می  مالحظه  چنانچه
اند  کرده  معرفی "و جد  اب"  و والیت "زوجیت"همانند   شرعی  و منصب  وضعی  حکم  یک  عنوان  را به  والیت  و غیره  نراقی، امام

  آیت  اند همچون فقهأ دانسته  را وظیفۀ  اجرایی  مسئولیت  این  شرعی  یفتکل  و یک  کفایی  و واجب  امور حسبیه  نیز از باب  اي و عده
 .خویی  اهللا
 :است  نبوده  مطرح  و کشورداري  حکومت  معناي  به  شیعه  فقه  در تاریخ  والیت  که  است  شده  اشکال -  2
  معانی  العبارة  در شرح  و بازجویی  تحلیل  به  اند تاکنون شده  فقیه  والیت  مسألۀ  طرح  متصدي  که  از اندیشمندان  هیچیک  متأسفانه«

  در تاریخ  وجه  هیچ  کشورداري، به  مفهوم  به  نیز والیت  از نظر تاریخی...اند آنها با یکدیگر نپرداخته  و مقایسۀ  و والیت  حکومت
 )47(».نبوده  مطرح  اسالمی  فقه

 :سدنوی می  شبهه  این  در پاسخ "استاد معرفت"
  در کتب  عنوان  با همین  که  و مسائلی  اند و ابواب نوشته "الوالة احکام"  از دیر زمان، دربارة  اسالمی  فقهاي  که  کتابهایی  ظاهراً«

  زده، پیش  آب  گدار به  و لغت، بی  تاریخ  یا کتابهاي  فقهی  منابع  به  مراجعه  و بدون  نرسیده  یاد شده  نظر نویسنده  اند به آورده  فقهیه
معنا را از   این  نیست  روشن... پنداشته  است  علیه در مولی  محجوریت  تداعی  آن  الزمۀ  که  قیمومیت  معناي  را به  خود والیت

 )48(».دان نکرده  تصور هم  را حتی  نادرستی  مفهوم  چنین  فقیه  والیت  مسألۀ  کنندگان  از مطرح  هیچیک  که  گرفته  منبع  کدامین
 :فرماید فقهأ می  سخنان  و استناد به  فقیه  والیت  متصدي  مبادي  شناسی بعد از روش  استاد معرفت

منظور   معنی  نیز همین  امامت  دربارة  که  است  انتظامی  احکام  اجرائی  مسئولیت  مقصود از والیت، همان  که  است  روشن  خوبی  به«
 )49(».باشد نمی  بیش  کند، پنداري  توهم  چیزي  و هر کس  در کار نیست  و محجوریت  قیمومیت  نام  به  اي مسأله  و اصالً  است

  اي عده  متاسفانه  است  فقیه  مطلقۀ  والیت  در عنوان   مطلقه  واژة  به  نسبت  صحیح  و درك  دقت  از عدم  دیگر ناشی  شبهۀ - 3
  مترادف  و ضابطه  و قانون  مالك  بدون  و حکومت  و ظالمانه  و مستبدانه  و خودکامه  مطلقه  را با حکومت  فقیه  مطلقه  والیت
  و ائمۀ) ص(پیامبر  مطلقۀ  آیا والیت  است  این  سیاسی  اندیشۀ  گیران و معرکه  سازان شبهه  ما از این  پرسش  حال) 50.(اند گرفته
  باشند جواب  اعتقاد داشته  شیعه  عقاید کالمی  بدیهیات  افراد به  اگر این  یعتاًکنند؟ طب تفسیر می  گونه  همین  را نیز به) ع(اطهار
را نیز در بر   ثانوي  و احکام  است  فرعیه  اولیۀ  از احکام  اعم  معناي  به  اصطالح  در این "مطلقه"  واژة  خواهند داد در ضمن  منفی

  همچون  الشرایط جامع  باشد و فقیه می  شرعیه  بر سایر احکام  و مقدم  شرعی  اماز احک  حکومتی  دیگر احکام  عبارت  گیرد و به می
باشد،   و ثانویه  اولیه  از احکام  اعم  را که  اسالم  قوانین  از چارچوب  عدول  و حق) 51(است  الهی  قوانین  تمام  تابع  سایر مردم

 )52.(ندارد
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  عادل  منان مؤ  یا والیت  پدر در امر ازدواج  والیت  برخالف  است "فقیه  والیت"  قلمروي  دیگر، مقصود از اطالق، گسترة  عبارت  به
 .بر صغار  شرعی  یا قیم  وصی  یا والیت  غائبین  اموال  در حفظ

ا ندارد و اگر ر  دامنه  از این  خروج  الشرایط، حق جامع  و فقیه  است  شده  و مشخص  در شریعت، معین  کامالً  دامنه  گسترش  این
گردد و  می  منتفی  اوست  و عدالت  همانا تدین  که  والیت  شرط  بردارد مهمترین  گام  الهی  و دستورات  شریعت  از محدودة  خارج

  نقش  لدلی  همین  و به  است  دانسته  پیامبر، شرط  را براي  مطلب  این  قرآن. شود می  نیز از او سلب  حاکمیت  و حق  والیت  درنتیجه
  معناي  به "مطلقه"  پس  است  مورد تأیید قرار گرفته  خبرگان  در اساسنامۀ  فقیه  بر عملکرد ولی  نیز در نظارت  رهبري  خبرگان

  مقننه، قضائیه  و فراتر از قواي  عامه  ریاست  یعنی  مطلقه  والیت. نیست  بودن  العنان و مطلق  بودن  قید و شرط و بی  نامحدود بودن
  در نظام  که  تفاوت  با این  است  شده  جمهور در نظر گرفته رئیس  براي  سیاسی  در سایر نظامهاي  از ریاست  نوع  واین  و مجریه
و سکوالر   عرفی  قوانین  سیاسی  در سایر نظامهاي  دارد ولی  جریان  دینی  در حکومت  اسالم  و شریعت  الهی  اسالم، قوانین  سیاسی
 .حاکمند

باید دستور و   والی. است  یکطرفه "علیهم مولی"با   ولی  در والیت، رابطۀ  که  شده  افراد مطرح  اي پاره  از سوي  دیگري  گمان -  4
  عا نیز غلط اد  این. ندارند  اسالمی  حاکم  به  نسبت  حقی  هیچ  مردم  و تودة. نمایند  اطاعت  بایست می  علیهم  دهد و مولی  فرمان
  مسئولیت  نزد دو مقام  اسالمی  و حاکم  رهبري  مقام. است  گرفته  نشأت  اسالم  سیاسی  در اندیشۀ  دینی  معرفت  و از ضعف  است
از   خروج  و عدم  اسالمی  و قوانین  احکام  عادالنۀ  اجراي  ناچار وظیفۀ  به  دارد که  خداوند مسئولیت  در پیشگاه  طرف  از یک. دارد

در   که  ملت  عمومی  نیازهاي  و رفع  دارد و عنصر کارآمدي  مسئولیت  مردم  دیگر در پیشگاه  و از طرف  را داراست  سالما  قلمروي
  امام. باشد می  و واجب  آنها الزم  و رعایت  است  ثابت  اسالمی  و زمامداران  بر رهبري  مردم  شد و سایر حقوق  اشاره  بدان  گذشته

 :کند می  تبیین  را چنین  و امت  امام  متقابل  مسئولیت) ع(علی
  ال تجهلوا و تأدیبکم  کی  و تعلیمکم  و توفیر فیئکم  لکم  فالنصیحۀ  علی  حق، فاما حقَّکم  علی  و لکم  حقاً  علیکم  لی  ان  ایهاالناس«

 )53(»آمرکم  حین  و الطاعۀ  ادعوکم  حین  واالجابۀ  یبالمشهد و المغ فی  و النصیحۀ  فالوفا و البیعۀ  علیکم  و اما حقی. کیما تعملوا
  و تأمین  از نصایح  که  است  این  شما بر من  هستید و اما حق  حق  صاحب  و شمانیز بر من  دارم  بر شما حقی  مردم، همانا من  اي«

خود وفادار باشید و در   و پیمان  بیعت  به  که  تاس  بر شما این  من  و اما حق  نورزم  شما کوتاهی  و آموزش  و تعلیم  زندگی  رفاه
 ».نمایید  اطاعت  دهم  دستوري  که  کنید و آنگاه  اجابت  خوانم شما را فرامی  باشید و وقتی  نصیحت  اهل  حضور و غیاب

  آیۀ  است  شده  تصریح  دانب  و روایات  در آیات  که  آنهاست  دیگر از وظایف  یکی  با مردم  و زمامداران  حاکمان  مشورت  لزوم
  بر وجوب  و داللت  شده  استفاده "شاور"امر   از صیغۀ  که) 259  آیۀ  عمران  آل("اهللا علی  فتوکل  االمر فاذا عزمت  فی  وشاورهم"

  المستبد برأیه"و  )54("هلک  برأیه  استبد  من"  همچون  و احادیثی) 38  آیۀ  شوري(بینهم  شوري  وامرهم"  دارد و نیز آیۀ  مشورت
 .باشند عا می مد  ید این مؤ) 55("الزلل  مداحض  علی  موقوف

 :نویسد می  فقیه  والیت  ایجاد تردید در مشروعیت  براي  دیگري  نویسندة -  5 
بر   شان نی، تکیهدی  حکومت  و عظیم  امر مهم  و تبیین  فقیه  مطلقۀ  والیت  اثبات  براي  شیعه  فقیهان  که  آور نیست آیا شگفت«

بر   جزئی  نزاعهاي  به  مربوط  االت سؤ  هم  روایت  اند و مضمون داشته  شک  جمعی  بودنش  در ثقه  که  حنظله  از عمر بن  است  روایتی
 )56(»و طلب  سر ارث

 :زیرا  است  شده  فقیه  والیت  تصدیقی  در مبادي  بزرگی  نیز گرفتار اشتباه  وي
  تمسک  حنظله  عمر بن  روایت  شد تنها به  برده  از آنها در مقاله  برخی  هستند و نام  فقیه  والیت  اثبات  عی مد  که  متفکرانی: اوالً

  خلفایی، اما الحوادث  ارحم  اللهم  خدیجه، احادیث  ابی  روایات  چون  بسیاري  و نیز احادیث  فراوانی  عقلی  براهین  اند، بلکه نکرده
را مورد استناد قرار   و غیره  االسالم  العلمأ، الفقهأ حصول ایدي  علی  االمور و االحکام الناس، مجاري  علی  علمأ حکامالواقعه، ال

 .اند داده
از   و بزرگانی  است  از اشکال  خالی  هم  و اسناد آن  است  مقبول  نزد فقهأ، روایتی  گذشت  همچنانکه  حنظله  عمر بن  روایت: ثانیاً
 .اند استناد کرده  بدان  و غیره  حلی، شهید ثانی  عالمه  همچون فقهأ

را   از حاکمیت  نوع  بر این  والیت  کنند و استعمال می  معرفی "وکالت"  را از باب  الشرایط جامع  فقیه  حاکمیت  برخی - 6 
  نشأت  وکالت  از جمله  فقهی  و نیز مفاهیم  و حاکمیت  حکومت  از جمله  سیاسی  در مفاهیم  دقت  از عدم  که  دیدگاه  پذیرند؟ این نمی

  حکومت  زمامداران. برقرار است  و محکمی  منطقی  رابطۀ  و ریاست  و سرپرستی  حاکمیت  باشد زیرا میان می  نیز باطل  است  گرفته
با   هیچوجه  به  از حکومت  معناي  دازند  واینپر می  و فرمانداري  امر و نهی  به  جامعه  ادارة  اند جهت نشسته  قدرت  در مناصب  که
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  خصوصاً  دولت  در ارکان  وکالت  بنابر این. ندارد  سازگاري  است  شده  درج  در آن  از موکل  وکیل  پذیري اطاعت  که "وکالت"  مفهوم
 .ندارد  جایگاهی  در عنصر حاکمیت

 :ها نوشت  پی 
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  بازتاب اندشیه سیاسى
   مصطفى جعفر پیشه

   مقدمه
شود که به هدف محدود کردن قـدرت حاکمـان و جلـوگیرى از فسـاد و سـوء       هاى بنیادین دولت مدرن تلقى مى نظارت از مؤلفه

و مطلق   اى که هیچ گاه در حکومتهاى استبدادى ورد توجه اندیشمندان سیاسى معاصر قرار گرفته است؛ مقولهاستفاده از قدرت، م
در ایـن  . العنان، جایگاهى نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابزار مؤثر براى مهار قدرت در مدیریت سیاسى شـناخته شـده اسـت   

پـذیرش رابطـه   . اسـت » نظارت«و مقوله » مشروعیت سیاسى«قى میان میان، از مسائل مهم اندیشه سیاسى، بررسى رابطه منط
یابد که قدرت نـاظر منشـأ    منطقى و على میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقى خود را در جایى مى

یریت، بر ضـرورت نظـارت بـر    بنابراین، اگر در شیوه حکومت و مد. مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد
کنیم و در نتیجه براى مردم و جامعه حـق نظـارت بـر حاکمیـت را بـه       اى موفق ارزیابى مى نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه

اش آن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشـأ تشـکیل حکومـت و     شناسیم، الزمه رسمیت مى
  .نصب حاکمان باشند واال امکان ندارد، حاکمیت از مبدئى دیگر سرچشمه بگیرد ولى مردم ناظر بر او باشند داراى حق عزل و

شود و حق حاکمیت  بر این اساس، در حکومت دینى و حاکمیت اسالمى، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسى، امرى الهى تلقى مى
اى واقعى و جدى تلقى کرد؟ و حقیقتاً آن را از محدوده شعارى ظـاهرى و   توان مقوله باال رسنده است، مقوله نظارت را چگونه مى

پرکن براى اقناع عوام فراتر دانست؟ و براى آن واقعاً محلى از اعراب قائل شد؟ در حالى کـه پـذیرش مشـروعیت الهـى در      دهان
  .آوردى جز پارادوکس ندارد و ادعایى است متناقض کنار نظارت مردمى، ره
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براى بررسى دقیق پرسش باال و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین در این مجال، 
  .گیریم یابى از اصل پرسش را پى مى پردازیم، آنگاه پاسخ تر پرسش باال، با اشاره به مبانى آن مى دقیق

   تبیین پارادوکس نظارت.-1
معناى پیشنهاد متقابل، قیاس متغایر و ضد و نقیض یا گفتـه متنـاقض بـه کـار     که در مفهوم لغوى، به ) Paradox(پارادوکس 

پـارادوکس  . شود که در ماهیت مبتنى بر امرى متناقض و غیرقابل جمع باشـد  اى گفته مى در فلسفه و منطق به گزاره) 1(رود، مى
این گزاره به شکل موجبه کلیه پذیرفته چون اگر . هاى منطقى است از مشهورترین پارادوکس) هر گفته من دروغ است(دروغگو، 

شود و اگر شامل خـود ایـن    هاى گوینده ثابت مى شود، شامل خودش نیز خواهد شد و با پذیرش کذب بودن آن، صدق سایر گفته
 گـردد و در هـر صـورت، از نفـى، اثبـات و از      هاى گوینده؛ از جمله خود این گزاره، ثابت مى گفته نشود، باز هم صدق برخى گفته

  .آید اثبات، نفى پدید مى
شـود، بلکـه    راه حلى که نوعاً براى این پارادوکس اندیشیده شده، آن است که این گزاره، در عرض سایر سخنان گوینده ابراز نمى

اره شـود و ایـن گـز    بنابراین، شامل خود این گزاره نمـى . گردد اى فراتر از سایر سخنان، با اشراف نسبت به آنها، ابراز مى در مرحله
را شنیدید، صلوات بفرستید، ) ص(شود، هر گاه نام مبارك پیامبر خدا چنانکه وقتى در متون دینى توصیه مى. مصداقى از آن نیست

شود، صلوات دیگرى الزم آید و موجب تسلسل گردد بلکه  منظور آن نیست که در خود صلوات نیز، چون نام آن حضرت ذکر مى
  .هایى غیر از ذکر خود صلوات است سایر قضایا و گزاره این گزاره ناظر به نام ایشان در

گـر بـاال، در ارتبـاط میـان مشـروعیت سیاسـى و نظـارت، مشـکل          حال در مباحث مرتبط با اندیشه سیاسى نیز، از نگاه پرسـش 
بـدانیم و منشـأ    شود؛ زیرا اگر حق حاکمیت را تماماً الهى و بیـرون از حقـوق آدمیـان    گر مى اى جلوه پارادوکس و تناقض به گونه

مشروعیت سیاسى حکومت را الهى و غیر انسانى بشمریم، پذیرش نظارت بر حاکمیت را باید منتفى دانست و چنانچـه نظـارت را   
اى براى مشروعیت الهى باقى نخواهد ماند و جمع میـان ایـن    اى مقبول در مدیریت مورد تأیید قرار دهیم، عرصه به عنوان شیوه

بدیهى است ریشه این تناقض نیز چیزى نیست جز تناقض میان حکومت دینى و . پارادوکس نخواهد بود دو، چیزى جز تناقض و
شـود و در ایـن    دموکراسى؛ چون مبدأ مشروعیت در حکومت دینى حق حاکمیت است که از طرف باال براى حاکمـان جعـل مـى   

ند، باقى نخواهد گذاشت و اگر مشروعیت مردمـى  صورت جایى براى نظارت واقعى مردم که حق عزل و نصب حاکمان را دارا باش
حکومـت دموکراتیـک،     باشد و مردم با حق انسانى خویش قادر بر نظارت و عزل و نصب حاکمان باشند و بدین ترتیب با پذیرش

منتفـى   شیوه نظارتى را در مدیریت بپذیرند، در این صورت حکومت دینى مورد نظر، که مشروعیت خود را از باال دریافـت کـرده،  
  .خواهد بود

   فرض هاى فکرى پارادوکس نظارت پیش -2
اى موفـق و کارآمـد در عرصـه     کنند و براساس آن، بر این باورند کـه چـون نظـارت شـیوه     آنانکه پارادوکس نظارت را عنوان مى

ـ     حاکمیت و مدیریت سیاسى و مورد پذیرش عقل و عاقالن است، چاره ى در میـان  اى جز نفى مشـروعیت الهـى و حاکمیـت دین
هـا   اند، این پیش فرض نخواهد بود، پیش فرضهایى را براى این اشکال و شبهه دارند که براساس آنها، این نظریه را مبتنى ساخته

  :عبارتند از
  .کند در حاکمیت دینى، حقوق و تکالیف همگى الهى و دینى است و حاکم مشروعیت حکومت خود را از باال دریافت مى. 1
  .باشد ینى، مشروعیت تمامى نهادها وابسته به حاکم و ولى امرى است که منشأ مشروعیت مىدر حکومت د. 2
گیرنـد، نقـد واقعـى هرگـز صـورت       وقتى تمامى نهادها و سازمانها؛ از جمله سازمانهاى نظارتى، مشروعیت خود را از حاکم مى. 3

کند، چون هـیچ   و شأن و منزلت حقیقى خود را دریافت نمى گیرد پذیرد و نظارت، به هیچ وجه در جایگاه واقعى خود قرار نمى نمى
تواند مشروعیت خویش را از حاکم دریافت کند و با این حال، دستگاه حاکمیـت و مـدیریت عـالى و     ارگان و سازمان نظارتى نمى
  . شود ىناپذیر م در نتیجه پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسى الهى، امرى اجتناب. کالن جامعه را به نقد بکشد

بخشد، در نظر گرفت؛ حقوقى کـه آدمیـان بـه     براى حل مشکل، باید جایى براى حقوق غیردینى، که به مردم حق نظارت مى. 4
  .باشند علت انسان بودن و نه به علت دین دار بودن، واجد آن مى

د و بـه دنبـال آن، پـذیرش حـق     وقتى مردم حق نظارت مستقل داشتند، از آنجا که این حق نظارت، خط قرمز و حد یقف ندار. 5
خورد و از الهى و دینى بـودن بیـرون    ناپذیر است، پس مشروعیت سیاسى با حق آدمیان گره مى عزل و نصب حاکمان نیز اجتناب

خواهد رفت، در نتیجه حکومت دموکراتیک و حکومتى که مشروعیت الهى و باال رسنده ندارد شکل خواهد گرفت و مردم کسـى  
  )2.(نشانند که به نقد و نظارت آنان تن در دهد مت مىرا بر کرسى حکو
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نکته مهم در طرح پارادوکس نظارت آن است که این مشکل اختصاص به مبناى انتصاب، کـه مشـروعیت والیـت را بـه نصـب      
علـت  . فع استگزینند، این اشکال مرت داند، ندارد و نباید گمان کرد که بر مبناى انتخاب، چون مردم ولى فقیه را بر مى شرعى مى

مشترك بودن اشکال براى هر دو مبنا آن است که به هر حال طبق هر دو مبنا منشأ مشروعیت، دینى و باال رسنده خواهد بود و 
دهند، نه طبـق   این امر با حقوق بشر منافات دارد؛ زیرا در هیچ یک از این دو مبنا، مردم حق حکومت را به ولى فقیه و حاکم نمى

کنند و نه طبق مبناى دوم، شرایط والیت و به دسـت گـرفتن حکومـت در اختیـار مـردم       را به والیت نصب مى مبناى اول، فقیه
است؛ زیرا شرایط، پیشاپیش از طرف شریعت تعیین گردیده است و مردم از سرتکلیف و وظیفـه، بایـد ولـى فقیـه داراى شـرایط      

شود، مگر آنکه این مجموعـه، جـایى بـراى حقـوق و      ادوکس مطرح مىبنابراین، طبق هر دو مبنا، پار) 3.(تعیین شده را برگزینند
  .تکالیف غیردینى باز شود تا حکومت را بتوان دموکراتیک خواند

   هاى فکرى طرح پارادوکس نظارت زمینه  -3
والنى اى طـ  دهـد، دیرینـه   تقابل میان حقوق الهى و حقوق مردم، که زیر بناى اساسى و فکرى پارادوکس نظارت را تشکیل مـى 

کنـد و معتقـد    از آن به عنوان یکى از علل گرایش به مادیگرى در غرب یاد مى) ره(درجهان غرب دارد که شهید مرتضى مطهرى
اجتماعى در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبیعى و به  -است در تاریخ فلسفه سیاسى، آنگاه که برخى از مفاهیم خاص سیاسى 

گروهى طرفدار استبداد سیاسى شدند و براى توده مردم در مقابل حکمران حقـى قائـل   خصوص حق حاکمیت ملى به میان آمد، 
این عده در استداللهاى خود به مسـأله خـدا   . تنها چیزى که براى مردم در مقابل حکمران قائل شدند وظیفه و تکلیف بود. نشدند

. مردم در مقابل حکمران مسؤولند و وظیفه دارنـد چسبیدند و مدعى شدند که حکمران تنها مقابل خدا مسؤول است نه مردم، ولى 
مردم حقى بر حکمران ندارنـد  . مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند و یا برایش وظیفه تعیین نمایند که چنین و چنان کن

مه و ارتبـاط تصـنعى میـان    ها نوعى مالز رو، طبعاً در افکار و اندیشه از این. ولى حکمران حقوقى دارد که مردم باید آن را ادا کنند
اى در برابر کسى کـه خـدا او را    اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه مداخله

  )4.(براى رعایت و نگهبانى مردم برگزیده است به وجود آمد
اى تحریف شـده از مسـیحیت واقعـى بـوده، در پـارادوکس      ه رسد، این برداشت اشتباه و خبط آلود، که متکى بر آموزه به نظر مى

اى ضـد   گویـا بـا مغالطـه   . نظارت نیز بدون توجه به وجوه تمایز اسالم و مسیحیت رایج، بر نظام سیاسى اسالم تطبیق شده است
ى سیاسـى  هـا  منطقى و نشاندن کل به جاى جزء، مشکلى را که در جهان مسیحیت غربى رخ نموده، به کل ادیان الهـى و نظـام  

  .اند برخاسته از آن، سرایت داده
  :نویسد در تحلیل گذشته اندیشه سیاسى مغرب زمین مى) ره(شهید مطهرى

در قرون جدیـد  . توان یافت ریشه تفکر و نگرش مالکانه و اربابانه به مردم را در تفکرات حکیمان یونان باستان، چون فیلون، مى«
ها، مسؤولیت در مقابل خداوند، موجـب سـلب مسـؤولیت در مقابـل      در این فلسفه. زدندنیز گرسیوس و هوبز به این اندیشه دامن 

شود و مکلف بودن در پیشگاه خداوند براى نفى حقوق مردم، کافى انگاشته و حق اهللا موجب سقوط حـق النـاس    مردم فرض مى
خداوند، پشتوانه عدالت و حقوق مـردم تلقـى    شود، این است که اعتقاد و ایمان به ها دیده نمى شود، آنچه در این فلسفه فرض مى

  )5(».شود
آمیز آن دیار، ریشه اساسـى پـارادوکس نظـارت و     سیاسى غرب و اروپاییان و اشتباهات فاحش و فاجعه -بنابراین، گذشته فکرى 

هاى دینى  آموزه هاى سیاسى متکى بر دهد و با این مغالطه و خطاى نابخشودنى که در تمامى نظام مشروعیت الهى را تشکیل مى
و الهى، که مشروعیت باال رسنده است، عرصه بر حقوق مردم تنگ خواهد شد و حق نظارت و عزل و نصب حاکمان را از ایشـان  
سلب خواهد کرد، این برچسب نادرست یا غرض آلود بر نظام سیاسى اسالم نیز وارد شده است، در حالى کـه، همانگونـه کـه در    

در نظام سیاسى اسالم، مشروعیت الهى، نـه تنهـا منافـاتى بـا     : د، مطلب کامال به عکس است؛ اوالبخشهاى بعد روشن خواهد ش
مشـکل  : ثانیاً. شود حقوق جامعه و افراد ندارد، بلکه پشتوانه اصلى و اساسى براى تأمین حقوق آنها و آزادى و عدالت محسوب مى

بعـالوه،  . یمال کردن حقوق مردم در آنها بـه خـوبى فـراهم اسـت    هاى دموکراتیک غیر مبتنى بر وحى است که زمینه پا در نظام
توان براى آنها  ها به پارادوکس و استبداد سیاسى خاتمه خواهد یافت و عاقبتى جز این سرنوشت را نمى اصوال آن قبیل دموکراسى

  .در نظر گرفت
   جواب حلى به پارادوکس نظارت: پاسخ اول -4

اگر همه حقـوق  : ریزى بنیانى نااستوار و لرزان شده، این پندار است که ارت، که موجب پىنخستین خطاى معماران پارادوکس نظ
الهى و دینى باشد و حاکم مشروعیت خویش را از باال دریافت کند، حق نظارت مردمى نیـز بایـد از حـاکم اخـذ گـردد و در ایـن       
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توان منوط به اذن وى کرد وگرنـه آن نقـد هـیچ     ىصورت حق نظارت و نقد، محلى از اعراب نخواهد داشت، چون نقد کسى را نم
  )6.(گاه جامه عمل نخواهد پوشید

تواند بر مبناى اندیشه سیاسى رایج مسیحیت صواب جلوه کند، هرگز درحـوزه اندیشـه سیاسـى اسـالمى قابـل       توهم باال که مى
حاکمیت آنها، حق نظارت مردم نیز از  طبق مبانى اندیشه سیاسى اسالمى، در کنار مشروعیت الهى حاکمان و حق. تطبیق نیست

در حقیقت لب اشکال پارادوکس، توهم آن است که حق نظارت مـردم، از  . سوى مبدأ تمامى حقوق به رسمیت شناخته شده است
گیرد، در حالى که چنین نیست، بلکه مبدأ تشریعى الهى، به عنوان سرچشـمه تمـامى حقـوق، در     حاکمیت حاکمان سرچشمه مى

ر دو حق جعل کرده است؛ از یک سو حق حاکمیت را براى حاکمان به رسمیت شناخته و از سوى دیگر براى مردم عرض یکدیگ
در نظام سیاسى اسالم، سـخن  . حق نظارت بر اعمال آنها را جعل و تأیید کرده است، بدون اینکه به تناقض و پارادوکس بیانجامد

  ».حقوق متقابل دولت و ملت«ه طراحى شده است به عنوان از حقوق یک طرفه حاکمان نیست، بلکه مسیرى دو طرف
او مبدأ پیدایش ) 7).(ان الحکم اال هللا یقص الحق و هو خیر الفاصلین: (...طبق توحید ربوبى، تنها خداوند حق حاکمیت مطلق دارد

دم اعتبـار کـرده   حقوق است و او با این حق محض و مطلق خویش، حقوقى دو طرفه و در عرض یکدیگر بـراى حاکمیـت و مـر   
أما بعد، فقد جعل اهللا سبحانه لى علیکم حقاً بوالیه أمـرکم  «: البالغه، نسبت به این حقوق دو سویه چنین وارد است در نهج. است

  )8.(»و لکم على من الحق مثل الذى لى علیکم
دریافت کرده است، با صراحت به به عنوان حاکم مسلمانان، که مشروعیت حکومت خویش را از مبدأ تشریع الهى ) ع(امیرمؤمنان

همانطور که خداوند براى من حق حکمرانى بر شما را جعل کرده است، شما نیز همانند و هم پایه حقـوقى  «: کند مردم ا عالم مى
  ».که من بر ذمه شما دارم، حقوقى دارید

  )9(».لیه اال لهالیجرى الحد اال جرى علیه و ال یجرى ع«: نکته مهم آن است که این حقوق طرفینى است
تنهـا  . تواند مردم را به اطاعت فراخواند که، مردم حقوق الهى خویش را استیفا کرده باشند یعنى آنجا حکومت، حق الزام دارد و مى

اسـتثنا،   اما سایر حقوق، بـى . ناپذیر، حق طاعت ذات ربوبى است، در آنجا حق محض و غیر مشوب است حق یک جانبه و تضایف
و أعظم ما افتـرض  «یف و وظیفه و مسؤولیت است و حق ناآمیخته با مسؤولیت هرگز براى احدى جعل نشده است؛ آمیخته با تکل

مهمترین حق مجعول الهى که به شکل طرفینى ) 10(».سبحانه من تلک الحقوق حق الوالى على الرعیه و حق الرعیه على الوالى
، که در نهج البالغه به مواردى از آنها اشاره شده، حقـوقى شـرعى   حقوق مردم. جعل شده است، حقوق متقابل دولت و ملت است

شود و در غیر این صـورت، اصـوال حاکمیـت، مشـروعیتى      است که در صورت استیفاى آنها، مشروعیت الهى حاکمیت تأمین مى
ـ  نخواهد داشت و مردم دلیلى بر اطاعت و فرمانبردارى از او نخواهند دید و اینجاسـت کـه مـردم مـى     د بـا نظـارت خـویش،    توانن

  . استیفاى حقوق خویش را ناظر باشند، چون حقوقى دارند و مشروعیت حاکمیت در گرو پرداختن به این حقوق است
» النصیحه الئمه المسلمین«از عناوینى که در اندیشه سیاسى اسالم، به خوبى بر حق الهى نظارت مردم بر حاکمیت داللت دارد، 

  )11.(مورد تأکید قرار گرفته استاست، که در روایات فراوانى 
نصـیحت دو وجهـه دارد؛ وجهـه سـلبى و وجهـه      . نصیحت و خیرخواهى براى امامان جامعه، از مصادیق بارز نظارت مردمى است

ها و نقاط ضعف و فساد است و وجهه ایجابى آن، تـالش   وجهه سلبى خیرخواهى براى حکومت، تشخیص آفات و کاستى. ایجابى
به گفته مرحوم نائینى، اصل محاسبه و مراقبه آحـاد ملـت در صـدر اسـالم بـه قـدرى       . ندگى نظام اسالمى استبراى رشد و بال

ال سـمعاً و ال  «مستحکم بود که مردم مسلمان در جهت اعتراض به ا ستفاده خلیفه از حله یمانى، در پاسخ فرمان جهاد او، فریاد 
  :سر دادند و به او اعالم کردند» طاعه

  )12(».با شمشیر جلوى انحرافاتت را خواهیم گرفت«;» بالسیفلنقو منک «
  :گوید معمار بزرگ جمهورى اسالمى نیز در اشاره به حق نظارتى مردم، در نظام اسالمى مى

اگر تـو  : یک عربى شمشیرش را کشید، گفت. بگویید -مثال  -من اگر چنانچه خالفى کردم به من : عمر وقتى خلیفه بود ،گفت«
تربیت اسالمى است، اگر بر خـالف کـه باشـد، هـر فـردى باشـد یـک        . ایستیم ف کنى، ما با این شمشیرمقابلت مىبخواهى خال

کند، هر کى  روحانى عالى مقام باشد، یک آدمى باشد که مثال رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتى دیدند برخالف مسیر عمل مى
  )13(».جلویش را بگیرند اند که به او بگویند که این خالف است، از افراد مؤظف

اى اسـت کـه خـداى تبـارك و تعـالى داده       والیت فقیه بـراى مسـلمین یـک هدیـه    «همان گونه که «): ره(از نگاه امام خمینى
  :همچنین ایشان معتقد است) 15(».اشکال بلکه تخطئه نیز یک هدیه الهى است براى رشد انسانها«) 14(».است
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همه به مجلس ناظر باشـند، همـه   . ائل اجتماعى، در مسائل سیاسى وارد باشند و ناظر باشندها و همه مردها در مس باید همه زن«
اظهار نظر بکنند در مسـائل سیاسـى، در   . شان ناظر امور باشند ملت باید االن همه. به کارهاى دولت ناظر باشند، اظهار نظر بکنند

  )16(».مسائل اجتماعى
، از »امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر     «و ) سفارش به حـق (»تواصوا بالحق «یا » کلکم راع و کلکم مسؤول«: عناوینى همچون

به نـوعى هـر کـدام بـه ابعـاد      : عناوین کلیدى و مهمى هستند که گرچه مجال براى تفصیل بحث نیست ولى به اشاره باید گفت
ارت نیست، بلکـه هـر دو در کنـار    دهند، تناقض میان مشروعیت الهى و نظ کنند و نشان مى نظارت مردمى بر حاکمیت اشاره مى

  . اند یکدیگر در مهندسى سیاسى اسالمى، مد نظر قرار گرفته
   گیرى و برداشت  نتیجه

بنابراین، نخستین خشت کج در پارادوکس نظارت، که موجب اشتباهات متعدد، یکى پس از دیگرى شده، این توهم است که اگر 
فقیـه   تمام حقوق از جمله نظارت باید مثال طبق نظریه والیت فقیـه، از ولـى    ت کههمه حقوق، الهى و دینى باشد، به این معنا اس

دریافت شود و تمامى نهادها، از جمله مجلس خبرگان باید مشروعیت خود را از ولى فقیه دریافـت کننـد، در حـالى کـه، چنانکـه      
شـود و مـردم ایـن حـق را      دم واگذار نمـى در نظام سیاسى اسالمى، حق نظارت مردمى از طرف ولى فقیه و حاکم بر مر: گذشت

  .کنند مستقیماً از طرف شارع کسب مى
کنـد و بـا بطـالن فـرض اول، پـذیرش فـرض دوم را        به تعبیر بهتر، طراح پارادوکس براى قضیه دو فـرض بیشـتر تصـور نمـى    

رت را باید حاکم به مـردم اعطـا   فرض اول آن است که اگر منشأ تمام حقوق، الهى و دینى باشد، حق نظا. شمرد ناپذیر مى اجتناب
توان حق نظارت را باال رسنده دانست، نوبت به  کند و از آنجا که نمى کند و در این صورت است که نظارت معناى واقعى پیدا نمى

  .توانند حاکم را عزل و نصب کنند رسد که نظارت حق طبیعى مردم است و با آن مى فرض دیگر مى
ارد که از دید طراح پارادوکس مخفى مانده است و آن اینکه مردم حق نظـارت را نـه از حـاکم    در حالى که قضیه فرض سومى د

کنند و نه امر غیرالهى و غیردینى است، بلکه مبدأ حقوق و ذات ربوبى، در عرض یکدیگر، دو حق جعل کرده است، نه  دریافت مى
اکمیت شود تا تناقض الزم آید، بلکه در کنار و مستقل از اینکه این دو حق، در طول یکدیگر باشند و حق نظارت مبتنى بر حق ح

حق حاکمیت براى مردم، حق نظارت قائل شده است و مردم براساس حق نظارت شرعى و مستقل خویش تا زمانى که حـاکم را  
انه بر قدرت چیره شده کنند و در صورتى که او را فاقد شرایط یافتند، و دیدند که غاصب داراى شرایط والیت ببینند از او پیروى مى

  .و با از دست دادن شرایط، فاقد مشروعیت شرعى گردیده است، برکنار کنند
باید جایى براى حقوق غیردینـى بـاز   «: اما اگر کسى بخواهد طبق نظر طراح پارادوکس حرکت کند و با پذیرش فرض دوم بگوید

  ».کرد که با آن، مردم حق نظارت یابند
  )17:(دهیم طهرى پاسخ مىبا استناد به قول شهید م

توان حقوق ذاتى مردم را پذیرفت و بهترین تضمین براى اجرا و ایفاى آن داشت واال در سایه  تنها با قبول وجود خداست که مى«
هـا و مـردم    توان براى اجراى این حقوق، به طور واقعى و به دور از جنجـال و تبلیغـات رسـانه    ها و قرار دادها، نه مى دیگر فرضیه

حقـوق  . توان براى این حقوق جایگـاهى قـوى یافـت    ها تضمین کافى داد و نه براساس اعتقاد به توحید تشریعى الهى مى ریبىف
این درست است که حقوق بایـد ریشـه در امـور    . طبیعى و فطرى تنها با پذیرش حق ربوبیت تشریعى، قابل تفسیر وارزیابى است

لوحانه است اگر بپنداریم مصالح و مفاسد حقیقى به آسانى در دسترس  اما بسیار ساده حقیقى و مصالح و مفاسد واقعى داشته باشد،
عقل آدمى قاصر است از احاطه بر مصـالح و مفاسـد   . اختالف نظر عالمان فلسفه حقوق، شاهد این سخن است. شود بشر واقع مى

رو،  ا خداى سبحان به آن احاطه دارد و از اینواقعى سعادت اخروى و حیات جاودان بخش اساسى و مهم از مصالح بشرى، که تنه
  ».زند که ضامن سعادت دنیوى و اخروى بشر باشد بدون تأثیر از اغراض نفسانى، به جعل و تشریع حقوقى دست مى

  :گوید از این روست که شهید مطهرى مى
تـوان   ل قبول وجود خداوند است که مـى ایمان به خداوند از طرفى زیربناى اندیشه عدالت و حقوق ذاتى مردم است و تنها با اص«

ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجراى  حقوق ذاتى و عدالت واقعى را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه
  )18(».آنهاست

   مشروعیت مردمى  تأملى در کفایت نظارت بیرونى بر اثبات: پاسخ دوم -5
هاى مهم و ارزشمند تجربه بشـرى بـراى سـامان دادن بـه نظـام سیاسـى و        چه نظارت از مؤلفه چنانکه در مقدمه اشاره شد، اگر

مقوله به نوعى همه جانبه و کارآمد و عمیق در نظام سیاسى اسـالم در    تشکیل دولت مدرن شمرده شده ولى گذشته از آ نکه این
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ر برابر تئورى نظارت، کارآمدى ایـن ایـده و اندیشـه    چهارده قرن قبل طراحى و معمارى شده است، نکته مهم و چالش اساسى، د
است، اگر هدف از نظارت، تحدید قدرت و جلوگیرى از فساد و سوء استفاده از آن است، آیا نظارت به شکلى که اکنون در جوامـع  

ونى و طراحـى و  مدعى دولت مدرن حاکم است به این هدف مهم و راهبردى دست یافته است؟ و استفاده از ابزارهاى نظارتى بیر
هاى جمعى، به ویژه مطبوعـات،   گیرى از رسانه ها و یا باالتر، بهره سازماندهى نهادهاى نظارتى، یا حتى استفاده از احزاب و تشکل

  به عنوان رکن اساسى دموکراسى، تا چه اندازه مفید و مثمر ثمر بوده است؟
اند، در نظام سیاسى اسالم نیز با عناوین مختلـف بـر    چنانکه گفتهتوان منکر اهمیت و ارزشمندى مقوله نظارت شد و  اگر چه نمى

مقوله نظارت تأکید و پا فشارى شده است و نه تنها به عنوان یک حق، بلکه بـه عنـوان تکلیـف و وظیفـه الهـى، از آحـاد مـردم        
ه از ستم و فساد و سوء استفاده از خواسته شده که مراقبت همگانى، به ویژه نسبت به والیان و قدرتمندان داشته باشند و بدینوسیل

  .قدرت جلوگیرى کنند
کند؟ یا اینکه اگر نظارت، عارى از ایمان و احسـاس   ولى نکته قابل تأمل آن است که آیا صرف نظارت بیرونى، مشکل را حل مى

ل خواهد شد، مگر اینکه مسؤولیت و وجدان اخالقى بود، خود به ابزارى در دست حاکمان، براى سوء استفاده بیشتر از قدرت تبدی
در برابر نهادهاى نظارتى، ناظرانى دیگر قرار گیرند تا اعمال و رفتار آنها را زیر نظـر قـرار دهنـد و روشـن اسـت کـه ایـن دور و        

  .تسلسل نظارتى، تا به یک نقطه محکم و اطمینان بخش منتهى نشود، هرگز ره به جایى نخواهد برد
هاى درونى و خلقیات روانى است که حاکمان را از سوء استفاده  تر، وجود خصلت ، نکته الزمنظارت الزم است ولى پیش از نظارت

تواند نـاظر بـر عملکـرد قدرتمنـدان      از قدرت باز دارد و آنها را حتى در زوایاى مخفى زندگى و آنجا که هیچ چشم و دوربینى، نمى
هاى دموکراسى، هیچ شرط اخالقى و ایمانى و  اى از تئورى اساس پارهاگر بر. باشد، از آنها مسؤولیت و انجام وظیفه را مطالبه کند

اى بتواند زمام امر  دینى براى حاکمان را نپذیریم و طبق انتخاب اکثریت، هر فردى، با هر خصلت اخالقى و انسانى و با هر سابقه
  را از قدرت بزداید؟ تواند به تنهایى کارآمد باشد و فساد جامعه را در دست گیرد، آیا نظارت بیرونى مى

مردم با حق عزل و نصـب خـویش حـق دارنـد هـر کـس را       : گویند کنند و براساس آن، مى آنانکه پارادوکس نظارت را مطرح مى
توانند پاسخ دهند که اگر مردم با اختیار خویش، ولى از روى اشتباه فردى خـائن   خواستند به قدرت بنشانند، آیا به این پرسش مى

دارى پول پرست حاکم کردند،  هاى خبرى فاسد و نظام سرمایه غلباز و منافق و چند چهره را، بر اثر تبلیغات رسانهو فریب کار و د
تواند صرف نظارت، منافع مردم را تأمین کند؟ طبق چنین پرسشهاى مهم و بنیـادینى اسـت کـه در اندیشـه سیاسـى       چگونه مى

. امامت شیعه و بحث عـدالت در مـورد نظـام سیاسـى عصـر غیبـت اسـت       اسالم، مهمتر از مقوله نظارت، بحث عصمت در نظام 
اى نفسانى در شـخص   عدالت، آن هم عدالتى در حد باال و بسیار فراتر از آنچه براى یک امام جماعت الزم است، خصلت و ملکه

هـاى   ست که اصوال زمینـه اى از ایمان و اخالق و کمال انسانى رسیده ا حاکم است که پیش از رسیدن به قدرت، به چنان مرحله
طلبى و ثروت انـدوزى را   عدالت و تقوا، نه تنها جلوى قدرت. دهد سوء استفاده از قدرت را، در او تا حد نزدیک به صفر کاهش مى

  . شود که ربطى به قدرت و حکومت هم ندارد گیرد، بلکه مانع ارتکاب گناهان و جرایمى مى مى
دولت مدرن تنها نظارت بیرونى مردمى ابـزار جلـوگیرى از فسـاد قـدرت تلقـى شـود،        هاى نوین در هر صورت، اگر طبق تئورى

اى مقـدم از   اى بـاالتر از اهمیـت و رتبـه    رو، آنچه در درجه از این. خواهد بود» شمشیرى در کف زنگى مست«حاکمیت به مثابه 
همچون ایمان به مبدأ و معـاد، عـدالت و    نظارت مطرح است، شرایطى است که باید حاکم داشته باشد؛ شرایطى معنوى و روحى،

پرهیز از گناه، در حدى که در درون جان وى نشسته باشد و همواره با راهنمایى درونى وى، او را به سـمت خـدمت بـه مـردم و     
  .انجام مسؤولیت اخالقى و انسانى او هدایت کند

غیرواجد شرایط باال، حق حاکمیت ندارند، روشـن خواهـد    حال اگر پاى این شرایط به میان آید و پذیرفته شود و اعالم شود افراد
رسـند و بـاال رسـنده     نه از رأى مردم، که از جاى دیگرى مى) حداقل به صورت موجبه جزئیه(شد که در هر حال برخى از حقوق 

  .ته باشندخواهند به آن اذعان داش خواهند بود؛ حقیقتى که منکران مشروعیت الهى و پیروان حقوق فطرى و طبیعى، نمى
در نتیجه اگر بخواهیم تنها از طریق حق نظارت مردم، به مشروعیت سیاسى مردمى و اثبات حق حاکمیت از طریـق رأى جامعـه   

شود، امرى ناممکن است، چون ولو حق نظارت مردم را غیر الهى بـدانیم و آن   برسیم، آنچنانکه در پارادوکس نظارت پیشنهاد مى
لى این مجوز آن نخواهد شد که هر کس را مردم به حاکمیت رساندند و بـه او رأى دادنـد، عقـل اجـازه     نشماریم، و  را باال رسنده

هر چند وى انسانى سخیف، پسـت و فاقـد قـوه    . پیروى از او را صادر کند و براى او مشروعیت سیاسى و حق حاکمیت قائل باشد
تواند به حق عـزل و نصـب مطلـق آنهـا      رت مردم، هرگز نمىپس پذیرش حق نظا. تدبیر یا آدمى ستمگر و دزد و غیر امین باشد

  .بینجامد، آنچنانکه در ادعاى پارادوکس مطرح شده است
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  و پدیده فاشیسم نقابدار  پارادوکس دموکراسى): جواب نقضى(پاسخ سوم -6
، به عنوان حقى فطرى و گویند، باپذیرش نظارت مردمى کنند و مى آنانکه با توهم پارادوکس نظارت، مشروعیت الهى را حذف مى

شـود و بدینوسـیله بـه     توانند بر قدرت تکیه زنند؟ نیز حل مـى  طبیعى براى تمامى انسانها، مسأله حاکمیت و اینکه چه کسانى مى
اى  رسد، خود، در برابر گـزاره  اندیشند، به نظر مى نوعى تقابل میان مشروعیت الهى و دینى حاکمان و دموکراسى و آراى مردم مى

  .اند که نیازمند توجه و تأملى جدى است قض و ادعایى پارادوکسیکال قرار گرفتهمتنا
ها و تفسیرهاى گوناگون دارد و در صورتى که به مثابه یک روش و ابزارى مطـرح   توضیح مطلب اینکه اگر چه دموکراسى تعریف

بـاق اسـت بلکـه جـوهره اصـلى و واقعـى       هاى سیاسى متکى بر مشرعیت الهى نه تنها قابـل انط  شود، بر حاکمیت دینى و نظام
  .دهد حکومت دینى را همین مردم ساالرى تشکیل مى

کنند؛ از جمله کسانى کـه میـان    اما آنانکه دموکراسى را به عنوان یک مکتب فکرى و نظرى و فلسفه و اندیشه سیاسى، ارائه مى
وکس به نوعى دیگر دامنگیر آنها نخواهد بـود؟ آنـان   آورند، آیا مشکل پاراد نظارت و مشروعیت الهى به شبهه پارادوکس روى مى

  با این مشکل چگونه مواجه خواهند شد؟
پارادوکس و تناقض براى این افراد از اینجا ناشى خواهد شد که در هیچ اجتماعى، تمامى مردم و صد در صد افراد جامعه، به رأى 

گیرد؛ رأى اکثریت و انتخاب آنها بـراى بـه قـدرت     یار قرار مىیکسان و موافق با یکدیگر دست نخواهند یافت و المحاله آنچه مع
حال پرسش این است که آیا معیار دموکراسى، به عنوان قضیه موجبه کلیه صـرف، رأى اکثریـت، در   .نشاندن حاکمان خواهد بود

  همه جا و در هر حالت است یا خیر و براى رأى اکثریت اال و مگرهایى در میان است؟
این با دموکراسى به عنـوان یـک روش و ابـزار    : ست و صرف رأى اکثریت، معیار دموکراسى است، بنابراین اوالاگر پاسخ مثبت ا

تواند حکومـت مـردم    دهند، مى هاى الهى و دینى رأى مثبت مى اى که اکثریت مردم به آموزه منافاتى ندارد و در نتیجه، در جامعه
ت حاکمان، الهى و باال رسنده است در نتیجه پارادوکس نظارت در هـم شکسـته   ساالر و دموکراتیک برقرار شود، با آنکه مشروعی

چون نتیجه پارادوکس آن بود که از راه حق نظارت مردمى، ثابت شود که حق حاکمیت نیز مردمى اسـت و مشـروعیت   . شود مى
  .شود تأمین نمى سیاسى، نباید الهى و باال رسنده باشد و این نظر، با پذیرش دموکراسى به عنوان یک ابزار

در صورتى که اکثریت به امرى نامعقول و برخالف عقالنیت بشرى رأى مثبت دهند، مثل اینکه مردم و اکثریت بـه کسـى   : ثانیاً
توانـد   رأى دهند که آنها را قلع و قمع کند یا به قتل و غارت آنها دست زند و کشورشان را نابود گرداند، آیا هیچ انسان عاقلى مـى 

ى اکثریت پاسخ مثبت دهد؟ بعید است که پیروان دموکراسى از چنین انتخابى حمایت کنند و براى آن مشروعیت قائـل  به این رأ
رأى اکثریت : بنابراین، پیروان دموکراسى با این پارادوکس مواجه هستند و براى حل آن، طبق عقالنیت بشرى باید بگویند. شوند

واند معیار مشروعیت و حق حاکمیت حاکمان باشد، بلکه باید اصول را بـه عنـوان   ت به صورت کلى و بدون هیچ قید و شرطى نمى
در نتیجه اینهـا  . شرایط انتخاب اکثریت پذیرا بود و بر طبق آن اصول، مثل برخى از اصول اخالقى، آن را مالك مشروعیت خواند

ه و منشعب از اصول کلى باالتر و ایـن چیـزى   خوانند و از سوى دیگر غیر مردمى و باال رسند مشروعیت را از یک سو مردمى مى
هاى نو از دموکراسى، که منکر مردم ساالرى دینى هسـتند، گفتـه    چنانکه در برخى از قرائت(جز تناقض نیست و اما اگر بگویند؛ 

ه جهانى حقوق باید در بطن جامعه، حقوق بشر و آنچه در اعالمی. کند ساالر نمى صرف رأى دادن اکثریت، نظامى را مردم: شود مى
باید دید محتواى معتقدات اکثریت چیست؟ حقوق بشر معاصـر را  . بشر مندرج است خود را نشان دهد، تا نظامى مردم ساالر باشد

اند یا نه؟ اگر همه مردم، مثال رأى بدهند که مرد بر زن ترجیح اجتماعى داشته باشد، یک فرد به دلخواه خود یا صـنف و   پذیرفته
کند، تبعیضى اعتقادى و یا قومى و مانند آن وجود داشته باشد؛ یعنى آزادى و مساوات و به تعبیر دیگر حقـوق   طبقه خود حکومت

بشر همین عصر مد نظر قرار نگرفته باشد و اکثریت به نام دین، رأى به نبود آزادى و مساوات بدهند، این فاشیسم است، نه مردم 
  )19.(ساالرى

دهد، از نظر گوینده صرف دموکراسى مالك مشروعیت نیست، بلکه اصـولى حـاکم و فراتـر از     مىاین ادعا گذشته از آنکه نشان 
دموکراسى به نام حقوق بشر است که آن اصول به عنوان اصول الیتغیر و قطعـى و حتمـى، مـالك مشـروعیت اسـت، نـه رأى       

رادوکس دموکراسى روبـرو خواهـد شـد کـه رأى     اکثریت و در نتیجه چنانکه در باال هم توضیح داده شد، این مدعا با تناقض و پا
  .داند داند و هم نمى مردم را هم مالك مشروعیت مى

از نظر مدعى این سخنان، تنها مـالك بـراى دموکراسـى، پـذیرش     : گذشته از این اشکال اساسى، اشکال مهم دیگر آن است که
ند گروهى بسیار اندك و در اقلیت مطلق باشـند، آنهـا   آنهایى که مواد الیحه جهانى حقوق بشر را بپذیرند هر چ. حقوق بشر است

هـاى   اى که اکثریت به ال یحه حقوق بشر رأى منفى و به آموزه داراى مالك مشروعیت و حقانیت حکومت هستند ولى در جامعه
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شود آیـا   رد مىوحیانى و دینى رأى مثبت دهند، حاکمیت آنها دموکراسى نیست و مشروعیت ندارد و به عنوان فاشیسم با آن برخو
آورد و فراورده این سخن، چیزى جز استبداد سیاسى نو و همان فاشیسم نقابدار نیست؟ استبدادى که با مالك الیحـه جهـانى    ره

حقوق بشر و حق مطلق و الیتغیر و حتمى دیدن آن و دگم شدن در برابر آن، هر ایده و فکرى را که منافاتى با این الیحه داشته 
کند و در صورت حاکمیت، آن را غیـر مشـروع و ضـد مـردم بـه       دموکرات بودن، آن را محکوم به فاشیسم مى باشد، به جرم ضد

آیا نتیجه و میوه تلخ این تفکـر، چیـزى جـز حاکمیـت اسـتبداد و      . آورد، هر چند اکثریت مطلق جامعه موانع آن باشند حساب مى
آورد و آنچـه   یبرال دموکراسى غـرب برسـر عـراق و افغانسـتان مـى     فاشیسم بر جهان، به نام دموکراسى نیست؟ آیا آنچه اکنون ل

امروزه جهانیان در زندانهاى ابوغریب و گوانتاناما شاهدند، چیزى جز همین تفکر نیست که به جز اعالمیـه جهـانى حقـوق بشـر،     
غیرانسانى در جهان نیست که بـا   پردازى براى آن فجایع شوم و سازى و نظریه کند؟ و آیا این ادعاها، تئورى همه چیز را انکار مى

اگر کسى در پاسخ مدعى باشد که انجام ایـن جنایـات   ! آورند؟ نام دموکراسى و حقوق بشر، بر سر انسانها چه مصیبتها که بار نمى
در  شود که اشکال و نقدى متوجه اصل نظریه باشد، چنانکه به نام اسـالم  اى، با نام حقوق بشر، موجب نمى فاجعه بار، توسط عده

  !اند؟ هاى خالفت و حاکمان جبار انجام نداده طول تاریخ چه جنایتهایى که دستگاه
پردازن حقوق بشر، به صراحت معتقدنـد رأى   این دفاع موجب برائت اصل نظریه نخواهد شد؛ چون خود نظریه: در پاسخ باید گفت

از . زند، اعالمیه جهانى حقوق بشر اسـت  حرف آخر را مىمردم تا آنجا ارزشمند است که منافات با حقوق بشر نداشته باشد و آنچه 
پردازان پیرو دموکراسى و حقـوق بشـر، نـه     هاى آشکار این مطلب آن است که روشنفکران و نظریه رو، از شواهد مهم و نشانه این

به حقـوق بشـر تفسـیر    مدارانشان را در جهت دموکراسى و رسیدن  کنند، بلکه عملکرد سیاست تنها اعمال یاد شده را محکوم نمى
آیا اعالمیه جهانى حقوق بشر براى این افراد، به منزله مـتن مقـدس و بسـیار    : شود اینجاست که این پرسش مطرح مى. کنند مى

مگر اینها معتقد نیستند که انسان ! اى را قربانى کنند؟ گرانبهایى در نیامده است که حاضرند در برابر آن هر عقیده و فکر و اندیشه
توان محکوم کرد، پس چگونه است که اگـر کسـى بـه هـر      بر اندیشه و عقیده است و کسى را به جرم عقیده و اندیشه نمىمقدم 

مگر اینها بـه  ! شود؟ دلیل، اعالمیه جهانى حقوق بشر را رد کند، به جرم این عقیده فاشیست و غیر دموکرات معرفى و محکوم مى
زدایـى بـه عمـل نیایـد، پروسـه       باور نیستند که تا از مقدسات مردم، تقـدس   و بر این زدایى، از تمامى مقدسات نبوده دنبال تقدس

دموکراسى به نتیجه نخواهد نشست؟ پس چگونه است که خود، اعالمیه جهانى حقوق بشر را به منزله امر وحیـانى و مقـدس در   
وق بشر معامله قـرآن کـریم و وحـى منـزل مـن      آیا اینها حق دارند با حق! آورده و حاضر به شنیدن صداى مخالف با آن نیستند؟

عنداهللا کنند و در برابر آن خضوع و عبودیت کامل نشان دهند و آن را معیار هر حـق و بـاطلى بـه شـمار آورنـد و آنگـاه مـدعى        
واقـع   اگـر شـما بـه   : آیا این یک بام و دو هوا و تناقض و پارادوکس نیست؟ بایـد بـه آنـان گفـت    ! پلورالیزم و تکثرگرایى باشند؟

کنید و حکومت برخاسته از  اید، پس چگونه است که منکران الیحه جهانى حقوق بشر را متهم به فاشیسم مى پلورالیزم را پذیرفته
شمرید؟ چگونه است که به خاطر اعالمیه جهـانى   رأى اکثریت مردم را که منکر این الیحه هستند، نامشروع و غیر دموکرات مى

ند که از تمامى عقاید و مقدسات الهى خویش و از متون وحیانى الهى خویش که ثمره رنج و محنـت  ا حقوق بشر، مردمان محکوم
ترین انسانها بوده است و از قرآن کریم که براى هدایت انسان و رسیدن وى به سعادت دنیـوى و اخـروى نـازل شـده      با فضیلت

  .عالمیه وارد گردداى بر این ا است، دست بکشند، ولى به هیچ وجه حاضر نیستند ، خدشه
کوچکترین ان قلت در برابر این خداى مدرن را، به عنوان ذنبى الیغفر، محکوم به ارتداد از حقوق بشر و دموکراسـى کـرده و بـه    

کنید؟ آیا به راستى در اندیشه پیروان الیحه جهانى حقـوق بشـر، ایـن حـق      جرم فاشیسم بودن، مجوز کشتار آن را نیز صادر مى
  کسى نسبت به این الیحه کافر شود و آن را به رسمیت نشناسد؟ محفوظ است که 

اى از پرسشهایى است که پیروان دفاع از حقوق انسانى و مردم، و مدعیان مشروعیت رأى اکثریت، که حکومت دینى را،  اینها پاره
کنند، باید بـدان   نظارت معرفى مىشمرند و چنین حکومتى را غیر قابل  ولو با رأى اکثریت حاکمیت یافته باشد، غیر دموکرات مى

  .پاسخگو باشند
  

  : پى نوشت ها
  1372، امیر کبیر، تهران، 3755 ، ص4 فارسى، ج -آریان پور، دکتر عباس، فرهنگ کامل انگلیسى . 1
  375-357 عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص: به.ك.ر. 2
  357و358 همان، صص. 3
  554و 553 ، صص1 ادیگرى، مجموعه آثار، جشهید مرتضى مطهرى، علل گرایش به م. 4



 
203 

  445-441 ، صص16 سیرى در نهج البالغه، مجموعه آثار، ج. 5
  36 عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص. 6
  57: انعام. 7
  332 ، ص216نهج البالغه، به کوشش دکتر صبحى صالح، خطبه .8
  .همان. 9

  .همان. 10
و فـیض   403 بالنصـیحه الئمـه المسـلمین، ص   ) ص(، کتاب الحجه، باب ما امر النبـى 1 شیخ کلینى، اصول کافى، ج: به.ك.ر. 11

، کتـاب االمامـه،   27 و عالمـه مجلسـى، بحـاراالنوار، ج   94، باب وجوب النصیحه لهم و اللزوم لجماعتهم، ص 2 کاشانى، الوافى، ج
  67 ص
  1382ن کتاب، قم، ، بوستا49-50سید جواد ورعى، ص : تنبیه االمه و تنزیه المله، تحقیق. 12
  34 ، ص7 و ج 19 ، ص9 صحیفه نور، ج. 13
  87و88 ، صص10 همان، ج. 14
  170 ، ص20 همان، ج.15
  70 ، ص13 همان، ج. 16
  1354، نشر صدرا، سال 124 سیرى در نهج البالغه، ص. 17
  99-94و  79و80، 21 یزدى، حقوق و سیاست در قرآن، صص محمدتقى مصباح: به.ك.ر. 18
  .ش 1383، انتشارات طرح نو، تهران، 178و179 محمد مجتهد شبسترى، تأمالتى در قرائت انسانى از دین، صص: هب.ك.ر. 19
  

  جایگاه حکم والیی در تشریع اسالمی
  اکبریان  حسنعلی علی

د که به دو امـر  شو ها دارد؟ اهمیت این سؤال وقتی روشن می ها و مکان آیا احکام اسالم توانایی اداره زندگی بشر را در همه زمان
  . کند می ها، ناخودآگاه سؤال مذکور رامهم که اعتقادبه آن ِیقینی توجه کنیم؛ دو امري

اسالم دین خاتم است، و در جوانب مختلف زندگی بشر داراي احکام است، و الزمه خاتمیت، آن است که احکـام آن  : که اول این
  . ثابت و همگانی و همیشگی باشد

شـود   شر دائم در حال تغییر و تحول است، از سادگی رو به پیچیدگی دارد، و هر دم نیازهاي جدیدي پیدا میزندگی ب: که دوم این
  . یابد اش تغییر می یا شکل نیازهاي گذشته

چگونه است که اسالم با احکام ثابتش ادعاي اداره زنـدگی متغیـر    -نمایند  که در ظاهر با هم متضاد می -با توجه به این دو امر 
  :  گیري وجود دارد را دارد؟ در مواجهه با این پرسش سه موضع بشر

دیـن در امـور متغیـر زنـدگی چشـم       برخی با پذیرش تضاد این دو امر، براي تفسیر جاودانگی اسالم، از اصـل ادعـاي دخالـت   . 1
. انـد  سعادت اخروي محصور دانستهدانند دین را در تأمین  دنیوي زندگی بشر می اند؛ و از آنجا که تغییر را الزمه همه شؤون پوشیده

  . گیرد می مقاله حاضر در صدد پاسخ به این گروه نیست، و بطالن آن را جزء اصول موضوعه ومفروض] 1[
همـه  : بـه ایـن بیـان کـه    . داننـد  گروه دیگر تفسیر جاودانگی و جمع میان دین ثابت و دنیاي متغیر را در ابطـال امـر دوم مـی   . 2

نیازهاي ثابت و نیازهـاي  : شود نیازهاي انسان به فراخور طبیعت انسان به دو دسته تقسیم می. یر نیستهاي زندگی بشر متغ جنبه
غریزه وفطرت، طبیعت ِثابـت  . نیازهاي ثابت برخاسته از طبیعت ثابت انسان است و نیازهاي متغیر ناشی از طبیعت متغیر او. متغیر

امـا شـکل و ظـاهر و    . بوط به هر دو جنبه دنیوي و اخروي زندگی انسـان اسـت  ها ثابت و مر اند و نیازهاي آن ِجسم و روان آدمی
در جنبـه  (مثالً اصل نیاز به خوراك و پوشاك و مسکن . قالب ِاین نیازهاي غریزي و فطري، در هر زمان و مکان قابل تغییر است

اند، ولی  ثابت) در حیطه زندگی اجتماعی(و اصل لزوم عدالت اجتماعی داخلی و نیرومندي در برابر دشمنان خارجی ) زندگی فردي
اسالم در هر یک از . اند هاي عدالت اجتماعی و ابزارهاي دفاعی و جنگی متغیر و متحول شکل خوراك و پوشاك و مسکن و قالب

ر عصـر  شؤون زندگی بشر، تنها به بیان کلیات ثابت اکتفا کرده و جزئیات را که مربوط به شکل و قالب است، به عهده مـردم هـ  
  ] 2. [قرار داده و هیچ دخالتی در آن نکرده است
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کاري که این گـروه، از اسـالم، بـراي اداره     قطعاً راه. پذیرد هاي متغیر زندگی انسان نیز می گروه سوم دخالت اسالم را در جنبه. 3
کاري که از سـوي ایـن گـروه ارائـه      راه] 3[  ترین مهم. وجاودانگی برخوردار باشد دهند باید از ثبات امور متغیر زندگی بشر ارائه می

تواند بر اساس ایـن قـانون    حاکم اسالمی می. بخشد قانون ثابتی است که به احکام والیی حاکم اسالمی مشروعیت می شده است
ثابـت   احکـام : به این بیان کـه . تأمین کند -که جنبه موقعیتی وموقت دارد  -ثابت، جمیع نیازهاي متغیر را با احکام والیی خود 

امـا  . کنـد  ها را به واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می گیرد و آن همه رفتارهاي بشررا در بر می -از یک سو  -اسالم 
بـر اسـاس مصـالح    ) مستحب، مکروه و مباح(شارع به حاکم اسالمی اختیار داده است که در احکام غیر الزامی  -ازسوي دیگر  -

. ها با یکدیگر حکم غیر اهـم را تعطیـل کنـد    می صادر کند و در احکام الزامی نیز در ظرف تزاحم آنزمان و مکان خود حکم الزا
پاسخ ] 4[  گذاري تواند تمام نیازهاي متغیر بشر را در زمینه قانون اختیارات حاکم اسالمی در این دو وادي چنان وسیع است که می

  . گوید
  

باشـد، و   بان نظریه سوم است، و مبناي حکومت جمهوري اسالمی ایران نیز مـی با وجودي که این پاسخ، مورد پذیرش همه صاح
بیش از دو دهه نیز، هم در صحنه عمل و هم در وادي نظر، مورد توجه قرار گرفته است، هنوز نیازمند بحث بیشتري است، بحثی 

  : اسخ گویدهایی از این قبیل را پ که جایگاه حکم والیی را در تشریع اسالمی روشن کند و سؤال
چگونه است که خداوند تعالی احکام ثابتی را جعل کرد و در کنار آن به حاکم اسـالمی اجـازه تصـرف در آن را داد؟ آیـا تصـرف      

  حاکم اسالمی در احکام ثابت، نقض غرض احکام ثابت نیست؟ 
  از آن ِ احکام والیی؟ آیا توانایی اداره شؤون متغیر حیات بشر، اوالً و بالذات، از آن ِاحکام ثابت است؛ یا 

  ها را اسالمی نامید؟  توان آن اگر حکم والیی، موقعیتی و خارج از حیطه احکام ثابت دین است چگونه می
  : قبل از تحلیل حکم والیی و تبیین جایگاه آن در تشریع اسالمی تذکر دو نکته الزم است

کند، بلکه با پذیرش آنچه در نظریه سوم گفته شد فقط  ررسی نمیمباحث تحلیلی ِاین مقاله، حیطه اختیارات حاکم اسالمی را ب. 1
  . کند حکم والیی را در حیطه دخالت در احکام تکلیفی ِ ثابت ِدین تحلیل می

گـردد   شود، و اختیار صدور حکم نیز در حیطه احکام تکلیفـی منحصـر نمـی    وظایف حاکم اسالمی در صدور حکم خالصه نمی. 2
  . گیرد را نیز در بر می) در مقابل تکلیفی(ضعی بلکه موضوعات و احکام و

  دخالت حاکم اسالمی در احکام غیر الزامی
فقـط دربـاره دخالـت     -این قانون ثابـت را   -پردازان این عرصه است  ترین نظریه شک یکی از دقیق که بی -) رض(شهید صدر 

النبـی اولـی بـالمؤمنین مـن     "ارائه داده است طبق آیه  در قالب نظریه منطقۀ الفراغ -حاکم اسالمی در حیطه احکام غیر الزامی 
آنچه مردم در آن آزادند که انجام دهند یا ترك کنند ] 6[ "اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم"و نیز آیه ] 5[ "انفسهم

هـا سـزاوارتر اسـت، پـس      آن نسـبت بـه  ) ص(نبی اکرم ) یعنی مباحات به معناي اعم(توانند خودشان در آن تصمیم بگیرند  ومی
  . هر حاکم اسالمی دیگري نیز جانشین پیامبر است. تواند آنان را در آن امور ملزم به ترك یا انجام کند می

شود، خـالی از هـر الزامـی     مباحات به معناي اعم، که شامل مستحبات، مکروهات و مباحات به معناي اخص می: به عبارت دیگر
ند بر اساس مصالح موقعیتی زمان و مکان خود در منطقه این احکام، حکم الزامـی وجـوب و حرمـت    توا است و حاکم اسالمی می

شود؛ چرا کـه احکـام    روشن است که لزوم اطاعات از این احکام والیی، مستلزم مخالفت با هیچ حکم ثابت دینی نمی. صادر کند
ها اطاعت مخلـوق   است، لذا اطاعت از احکام الزامی ِفقیه در آناند و مکلف در انجام و ترك آن آزاد  ثابت دین در این منطقه مباح

  ] 7. [در مخالفت خالق نیست
ولـی فقیـه   . مثالً براي هر انسان، هزینه کردن بخشی از اموال شخصی در مصارف ِعمومی مستحب است و حرمتی در آن نیست

کند، یا استعمال توتون یک فعل مباح اسـت و هـیچ   تواند بر اساس ضوابطی، آن را به صورت مالیات معینی بر هرکس واجب  می
اطاعـت از وجـوب والیـی در مثـال اول و از     . توانـد بـر اسـاس ضـوابطی، آن راممنـوع کنـد       ولی فقیه می. وجوبی در آن نیست

  . والیی در مثال دوم هیچ مخالفتی را با احکام ثابت دین درپی ندارد حرمت
بـه شـمار    -دهـد   ها فتوا می که فقیه به آن -آید جزء احکام ثابت دین  فقیه پدید میقطعاً واجب و حرامی که توسط حکم والیی 

اما اصل مشروعیت چنین احکـامی از سـوي ولـی فقیـه و     . آید، بلکه صرفاً یک حکم موقعیتی و بر اساس مصالح متغیر است نمی
  . ها حکم ثابت دین است وجوب پیروي از آن

  . ود، این قابلیت را دارد که بتواند نیازهاي متغیر زندگی بشر را سامان دهداجراي این حکم ثابت دین در درون خ
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را  اسالم در برخی از موارد خود مستقیماً حکم الزامی صادر کرده است، ودر بخشی دیگر، تشریع حکم الزامی آن: و به عبارت سوم
ثابـت   ط احکام والیی فقیه و غیر مستقیم توسط حکمپس نیازهاي متغیر بشر، مستقیماً توس. در اختیار حاکم اسالمی گذارده است

  . شود می دین به اعطاي چنین اختیاري به حاکم اسالمی تأمین
آیا فارغ بودن منطقـه مباحـات بـه    . شویم بین گذارده، با طرح سؤالی به عمق آن نزدیک می براي تحلیل این نظریه آن را زیر ذره

  یک مصلحت ثابت است و در مالك اباحه آن دخالت دارد؟  معناي اعم از حکم الزامی، از دیدگاه شارع
  : براي پاسخ به این سؤال ذکر مقدمات زیر الزم است

کـه در   -حکم تکلیفی مبـاح  . اند مانند وجوب و حرمت، و یا غیر الزامی مانند مستحب و مکروه و مباح احکام تکلیفی یا الزامی. 1
شـوند، زیـرا در    عناي اخص، و مجموع احکام غیر الزامی مباح به معناي اعم نامیده میمباح به م -کنار چهار حکم دیگر قرار دارد 

  . ها نوعی اباحه وجود دارد همه آن
  وجوب تابع مصلحت واقعی شدید، . هستند -یعنی مصالح ومفاسد واقعی  -هاي واقعی  احکام تکلیفی تابع مالك. 2

کند  ه مصلحت وجوب براي تکامل انسان چنان الزم است که اقتضا میاي ک ومستحب تابع مصلحت واقعی ضعیف است، به گونه
حرام و مکروه نیـز  . خدا اجازه ترك آن را ندهد، ولی مصلحت مستحب چندان الزم نیست و لذا شارع اجازه ترك آن را داده است

از آنجـا کـه مـالك آن خـالی از      اگر فعلی خالی از مفسده ومصلحت باشد مباح خواهد بود، و. تابع مفسده واقعی شدید و ضعیفند
  ] 8. [گویند اقتضاي فعل و ترك است به آن مباح ال اقتضاء می

و گاه اقتضایی؛ یعنی در واقع مصلحتی وجود دارد کـه اباحـه    -چنان که گفته شد  -اباحه به معناي اخص گاه ال اقتضاء است . 3
  . کند که خداوند فعلی را مباح کند ضا میمثالً مصلحت تسهیل و آسانی دین اقت. کند آن فعل را اقتضا می

توانـد   اي که درضمن استحباب و کراهت است مـی  این معنا از اباحه اقتضایی در استحباب و کراهت نیز متصور است؛ یعنی اباحه
در این صورت، مستحب شدن فعل، صرفاً به دلیل ضعف مصلحت آن نیست، بلکه به دلیـل مصـلحتی اسـت کـه     . اقتضایی باشد

  ] 9. [کند آن را می ضاي اباحهاقت
مصلحت، چه شدید باشد چـه ضـعیف،   : تفسیر اول: اعم داراي تفاسیر زیر است اقتضایی بودن اباحه در ضمن مباحات به معناي. 4

ها نیست، بلکه در وجود و عدم مصلحت اباحـه   تفاوت وجوب و استحباب در شدت وضعف مصلحت آن. فقط اقتضاي وجوب دارد
مستحب در کنار مصلحت ِفعل، مصلحت مباح بودن را نیز دارد اما واجب یا اصالً مصلحت مباح بـودن را نـدارد و    .اقتضایی است

  . یا مصلحت ِفعل آن چنان شدید است که مصلحت ِاباحه در برابر آن ناچیز است
که فعـل مکـروه بـر خـالف     تفاوت حرام و مکروه در این است . مفسده نیز، چه شدید باشد چه ضعیف، فقط اقتضاي حرمت دارد

  . حرام داراي مالك اباحه اقتضایی است
تواند اقتضایی یـا ال اقتضـایی    بنابراین تفسیر، اباحه در ضمن مستحب و مکروه همواره اقتضایی است و اباحه به معناي اخص می

  . باشد
) رض(م انطباق آن با عبارات شـهید صـدر   نویسنده، این تفسیر را به دلیل مخالفت وجدانی آن با تشریعات موالی عادي، و نیز عد

طلبد؛ و به فرض صحت نیز، اقتضایی بودن ِآن ربطـی   کند؛ چرا که توضیح و نقد آن مجال مستقلی را می از جرگه بحث خارج می
  . به موضوع مقاله حاضر ندارد

ي، بـه دلیـل مصـلحت ِآزاد بـودن     فعل، ممکن است واقعاً داراي مصلحت یا مفسده شدید باشد، اما شـارع در مـوارد  : تفسیر دوم
مانند موارد شک در وجوب ِیک فعل یا شک در حرمت ِیک فعل، که شـارع در ایـن مـوارد اصـل     . مکلف، آن را مباح کرده است

  . کند ِترخیصی مانند اصالۀ البرائۀ و اصالۀ االباحۀ واصالۀ الطهارة را جعل می
یعنی حکم واقعی ِآن فعل نیست، بلکه حکم . شود حکم ظاهري است جعل میاي که در این موارد به مالك اباحه اقتضایی  اباحه

  . آن فعل در ظرف جهل به حکم واقعی ِآن است
توضـیح   در بحث جمع میان حکم ظاهري و واقعی، وجود اباحه اقتضایی به تفسـیر دوم را پذیرفتـه، آن را چنـین   ) ره(شهید صدر 

  : دهد می
جوب اکرام عالم را دارد و یک مصلحت واقعی دیگري نیز اقتضاي آزاد بودن مکلف را فرض کنید یک مصلحت واقعی اقتضاي و

شارع بر اساس مالك اول حکـم وجـوب اکـرام عـالم را و بـر      ). یعنی اقتضاي اباحه اکرام جاهل را دارد(درباره اکرام جاهل دارد 
  . اند کند و این دو حکم حکم واقعی اساس مالك دوم اباحه اکرام جاهل را جعل می
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داند آیا جاهل است تا  شود و نمی داند که گاه مکلف در تشخیص جهل و علم یک شخص دچار شک می از سوي دیگر، شارع می
تواند حکمی براي این مکلف شاك جعل کند  در چنین مواردي شارع نمی. اکرام او مباح باشد، یا عالم است تا اکرام او واجب باشد

کند، زیرا اگر احتیاط را بر او واجب کند شاید آن شـخص جاهـل باشـد و مصـلحت دوم فـوت       که هر دو مصلحت واقعی را حفظ
شـود شـارع در    در اینجا گفتـه مـی  . شود، و اگر وجوب احتیاط را از او بردارد شاید آن شخص عالم باشد ومصلحت اول فوت شود

اگر مصـلحت  . تر است ک از این دو مصلحت مهمیک تزاحم حفظی در تشریع حکم ظاهري قرار گرفته است، و باید ببیند کدام ی
تـر دانسـت اصـل     کند، گرچه باعث فوت مصلحت دوم شود؛ و اگـر مصـلحت دوم را مهـم    تر دید احتیاط را واجب می اول را مهم

  . کند، گرچه باعث فوت مصلحت اول شود ترخیصی را جعل می
  ] 10. [آید ی است و یک حکم ظاهري به شمار میاي که مفاد اصل ترخیصی مذکور است به مالك اباحه اقتضای اباحه

اي از سـخن او را دربـاره جمـع     آن را پذیرفته است ونویسنده گوشـه ) ره(این تفسیر از اباحه اقتضایی صحیح است و شهید صدر 
خارج از موضوع  اما این تفسیر نیز. میان حکم واقعی و ظاهري ذکر کرد چرا که در تبیین نظریه مختار به این توضیحات نیاز دارد

  . مقاله است
شارع آن دسته از افعال را کـه در همـه   . مصلحت و مفسده افعال، ممکن است در ظروف و شرایط مختلف تغییر کند: تفسیر سوم

ها و همه ظروف و شرایط، مصلحت یا مفسده شدید دارند واجب یا حرام کرده است؛ و آن دسـته از افعـال را کـه     ها و مکان زمان
ظروف و شرایط خاصی ممکن است مصلحت یا مفسده شدید پیدا کنند، واجب یـا حـرام نکـرده اسـت، بلکـه بـه اعتبـار        تنها در 
  . ها را مستحب، مکروه یا مباح کرده است شان، آن هاي ثابت مالك

ضاي ایـن مصـلحت   ها به اقت بودن آن) به معناي اعم(کنند اما مباح  این افعال گرچه در حاالتی مصلحت یا مفسده شدید پیدا می
ها را بر اساس همان ظروف و شرایط، واجب یا حرام کند، و ثانیاً الزام او مخالفـت بـا حکـم     است که اوالً حاکم اسالمی بتواند آن

  . خدا نباشد و اطاعت از او اطاعت مخلوق در معصیت خالق به شمار نیاید
  : کنیم گردیم ودوباره سؤال می الفراغ باز می حال، پس از بیان مقدمات چهارگانه به سؤال خود از نظریه منطقۀ

شـوند عمـداً خـالی از حکـم الزامـی       دانسته دستخوش تغییر مصالح و مفاسد می آیا خداوند متعال بخشی از افعال انسان را که می
یعنی آیا یکی از  ها باز باشد؟ کرده است تا دست حاکم اسالمی در صدور حکم الزامی، بر اساس مصالح و مفاسد زمانه خود، در آن

  هاي اباحه ضمن مباحات به معناي اعم، مصلحت اباحه اقتضایی به تفسیر سوم است؟  مالك
در پاسـخ  ) ره(شهید صـدر  . به نظر نویسنده، پاسخ نظریه منطقه الفراغ به این سؤال، آن گونه در کتاب اقتصادنا آمده، مثبت است

  : گوید حکم الزامی فارغ کرد می اي از احکام را از که چرا خداوند منطقه به این
الفکرة االساسیۀ لمنطقۀ الفراغ هذه تقوم علی اساس أنّ االسالم ال یقدم مبادئه التشریعیۀ للحیـاة االقتصـادیه بوصـفها عالجـاً     "

لصـورة هـذا العمـوم    فکـان البـد العطـاء ا   . وانما یقدمها باعتبارها الصورةالنظریۀ الصالحۀ لجمیع العصور... موقتاً او تنظیماً مرحلیاً
  ] 11. ["ینعکس تطور العصور فیها ضمن عنصر متحرك یمد الصوره بالقدرة علی التکیف وفقاً لظروف مختلفۀ واالستیعاب أن

هاي متغیر حیات انسان و لزوم اعطاي اختیار به حاکم اسالمی براي تشریع بر اساس مصـالح متغیـر زمـان     و پس از توضیح جنبه
  : گوید می
  ] 12. ["د للصورة التشریعیۀ من منطقۀ الفراغ یمکن ملؤها حسب الظروففکان الب"

اي از احکام از الزام ضروري است تـا از ایـن    پرداز شهید، خالی بودن منطقه آید که از دیدگاه این نظریه از این عبارت به دست می
  . از الزام پر کرده و در آن تصرف کندطریق حاکم اسالمی بتواند آن منطقه خالی از الزام را به حسب ظروف زمانه خود 

  : در اینجا تذکر سه نکته بسیار مهم است
نویسنده اذعـان  . نسبت داده شد، صرفاً بر اساس لوازم سخنان او در توضیح منطقه الفراغ بود) ره(آنچه در اینجا به شهید صدر . 1

رسد در نهان ذهن او بوده، ولـی بـه    ه است، و به نظر میوضوح و روشنی نیامد دارد که این مسأله در کلمات آن دانشمند شهید به
توان آن را به آسانی به صاحب سخن نسبت داد؛ زیرا شـاید اگـر    اي این گونه باشد، نمی وقتی مسأله. تفصیل به آن نپرداخته است

یچ اصراري بر نسبت دادن آن به از این رو نویسنده ه. داد پذیرفت و تحلیلی دیگر ارائه می شد آن را نمی به تفصیل از او سؤال می
  . ندارد و تالش مقاله فقط در تحلیل ِثبوتی جایگاه حکم والیی است) ره(شهید صدر 

ارائه شد یک بحث تحلیلی در احکام شرعی و مربـوط بـه مقـام ثبـوت     ) ره(آنچه در اینجا به عنوان الزمه کلمات شهید صدر . 2
اما احکام شرعی جایگاه دیگري نیز دارنـد  . ا شاهد گرفتیم که در همین مقام استر) ره(احکام است؛ و ما سخنانی از شهید صدر 

  . کند که اباحه در ضمن مباحات به معناي اعم اباحه اقتضایی به تفسیر سوم باشد یا نه که در بحث از آن جایگاه، فرقی نمی
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ها جعل کرد، براي بندگان به همان اندازه و  آن جایگاه دیگر این است که وقتی شارع مقدس احکام شرعی را براي موضوعات آن
کند، که در اصطالح به آن منجزیت  وجوب ِموافقت و حرمت ِمخالفت پیدا می شود، و به همان شکل که جعل شده است ثابت می

آنچه . استهایی را در نظر گرفته  در این حالت بندگان کاري ندارند که خداوند در جعل این احکام چه مالك.گویند و معذریت می
  . براي آنان مهم است لزوم موافقت و حرمت ِمخالفت با آن است

هاي احکام  گوید ناظر به مالك که در مقام و جایگاه دوم سخن می) ره(شود آن بخش از سخنان شهید صدر  این مسأله باعث می
ماننـد ایـن عبـارت کـه در تبیـین      . سوم دانستها را شاهد بر قبول یا رد اباحه اقتضایی به تفسیر  توان آن نباشد و از این رو نمی

  : محدوده منطقۀ الفراغ آورده است
یعنی یا ایها الـذین آمنـوا اطیعواللَّـه    (و حدود منطقۀ الفراغ التی تتسع لها صالحیات أولی األمر، تضم فی ضوء هذا النص الکریم "

نشاط وعمل لم یـرد نـص تشـریعی یـدلّ علـی حرمتـه أو        فأي. کلّ فعل مباح تشریعاً بطبیعته) واطیعوالرسول وأولی األمر منکم
فإذا منع اإلمام عن فعل مباح بطبیعته اصبح حراماً وإذا أمر به . وجوبه یسمح لولی األمر باعطائه صفۀ ثانویۀ بالمنع عنه أو األمر به

  ] 13. ["أصبح واجباً
یعنی اصل اولی در مالکـات احکـام آن   . شود ثبات نمیاباحه اقتضایی به تفسیر سوم بر خالف اصل است و جز با دلیل خاص ا. 3

است که هر حکمی بر اساس مالك مربوط به همان حکم جعل شده باشد؛ مثالً اصل این است که مستحب بودن یک فعـل بـه   
نـه  دلیل مصلحت خود فعل باشد و اباحه ضمن آن نیز چه ال اقتضاء باشد یا اقتضائی، مربوط به مالکات داخل خـود فعـل باشـد    

از دیدگاه اثباتی، هر حکمی کاشف از مـالك درون  . مربوط به مالکی که در باز بودن دست فقیه براي تشریع احکام والیی است
تواننـد   بنابراین، ادله احکام مستحب و مکروه و مباح فی حد نفسـه نمـی  . خود است نه کاشف از مالکی که در جاي دیگري است

  . یر سوم باشنداثبات کننده اباحه اقتضایی به تفس
با توجه به این اصل، اگر توجیه ثبوتی ِتوانایی اسالم در اداره شؤون متغیر حیات بشر منحصر در نظریه منطقه الفراغ بود و الزمـه  

ا ام. الینفک آن نیز اباحه اقتضایی به تفسیر سوم بود، همین انحصار ِتوجیه ِثبوتی، دلیل اثباتی بر اباحه اقتضایی مذکور خواهد بود
توان توانـایی   یعنی می. از دیدگاه این مقاله توجیه ثبوتی ِدیگري نیز وجود دارد که در آن نیازي به این ا ِعمال خالف اصل نیست

که الزم باشد مالك اباحه مباحات به معنـاي   اسالم در اداره شؤون متغیر حیات بشر را از طریق احکام والیی ثابت کرد بدون این
هرگاه چنین توجیهی صحیح باشد، صحت آن به تنهایی براي بطـالن اباحـه اقتضـایی بـه     . ها جهت دهیم آناعم را به بیرون از 

  . تفسیر سوم کافی است
  )نظریه تزاحم امتثالی(دخالت حاکم اسالمی در احکام الزامی 

آیـا حـاکم اسـالمی    . مـی بـود  گذاري حاکم اسالمی در حیطه احکام غیـر الزا  آنچه تا کنون گفته شد، تنها درباره اختیارات قانون
  تواند در حیطه احکام الزامی نیز دخالت کند؟  می

مکلف باید جانب حکم اهم را رعایت، . هرگاه دو حکم الزامی با یکدیگر تزاحم کنند، یعنی امتثال هر دو براي مکلف مقدور نباشد
امتثال هر دو براي طبیـب ممکـن نیسـت، بایـد      مثالً اگر نجات بیمار واجب، ولمس نامحرم حرام است، و. و دیگري را ترك کند

این تـزاحم را تـزاحم در مقـام    . حکم اهم را که وجوب نجات بیمار است امتثال کند، گرچه مجبور شود بدن نامحرم را لمس کند
  . گویند امتثال یا تزاحم امتثالی می

اجتمـاعی و عمـومی نداشـته باشـد، مسـؤولیت       در تزاحم امتثالی میان احکام الزامی، هرگاه تشخیص تزاحم وتـرجیح اهـم، آثـار   
تشخیص تزاحم و تشخیص اهم از غیر اهم بر عهده همان مکلفی است که تزاحم براي او رخ داده اسـت اگرچـه شـارع مقـدس     

  . هایی را براي تشخیص اهم از غیر اهم بیان کرده است مالك
. مومی باشد، مسؤولیت آن بر عهـده حـاکم اسـالمی اسـت    اما هر جا تشخیص اصل تزاحم و ترجیح اهم داراي آثار اجتماعی و ع

اگر حفظ حکومت اسالمی متوقـف بـر   . براي مثال ِتزاحم در احکام الزامی ِاجتماعی، شرایط ابتداي پیروزي انقالب را فرض کنید
در اینجـا حـاکم   . کنند بانک باشد و نظام بانکی موجود نیز ربوي باشد، وجوب حفظ حکومت اسالمی و حرمت ربا با هم تزاحم می

دارد تا در سایه حکومت اسالمی نظام بانکداري  اسالمی به دلیل اهمیت حفظ حکومت اسالمی، حرمت رباي بانکی را موقتاً برمی
رود وحکم جـواز ربـاي بـانکی نیـز برداشـته       هرگاه نظام بانکداري بدون ربا محقق شد تزاحم از بین می. بدون ربا را طراحی کند

  . شود می
: کـه  کند، و آن ایـن  المللی با وجوب حج بر مستطیع در یک ظرف خاصی تزاحم می وجوب نهی از منکر در صحنه بین: دیگرمثال 

و بلکه حج بدون برائت باعـث ذلـت مسـلمین و جـرأت مشـرکین      (نهی از منکر متوقف بر اجراي مراسم برائت از مشرکین باشد 
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کنـد تـا    در چنین حالتی حاکم اسالمی به طور موقت حج را تعطیل می. باشدو اجراي مراسم برائت در شرایط فعلی ممکن ن) شود
  . شرایط مناسب براي اجراي هر دو حکم را فراهم سازد

  : پردازیم سخن یادشده تا همین مقدار تقریباً مورد اتفاق است؛ اما براي تحلیل بیشتر آن به دو مسأله می
گذاري حاکم اسالمی در منطقۀالفراغ دانست؟ شـاید   احم را داخل در اختیارات قانونتوان ترجیح اهم در مورد تز آیا می: مسأله اول
وقتـی  : توان تصرف حاکم اسالمی در حکم غیر اهم را داخل در تصرف او در منطقۀالفراغ دانست، به این بیان که می: گمان شود

مانـد و   حکم الزامـی اهـم بـاقی مـی    ) ا امتثال کندها ر یعنی مکلف قادر نیست که هر دوي آن(دو حکم الزامی با هم تزاحم کنند 
  . شود همین سقوط ِحکم، باعث دخول آن در دایره مباحات می. شود حکم الزامی غیر اهم ساقط می

  : این گمان به دو دلیل باطل است
احه است، در حـالی کـه   اب -در مقام جعل  -ها  از مباح در منطقۀالفراغ احکامی است که حکم آن) ره(مراد شهید صدر : اول اینکه

: حکم جعلی غیر اهم حتی بعد از سقوط ِبه دلیل تزاحم، همان حکم قبل از سقوط است، و فقط دو چیز از آن سـاقط شـده اسـت   
  . یکی تنجر آن و دیگري محرکیت حکم جعلی آن

این اباحـه یـا در فـرض    : رااباحه حکم غیر اهم در حال سقوط، حتی به نحو حکم ثانوي نیز غیر قابل فرض است زی: که دوم این
در حالت اول مکلف قادر به فعل غیر اهـم نخواهـد   . اشتغال مکلف به فعل اهم است یا در فرض عدم اشتغال مکلف به فعل اهم

تـوان   بنابراین به هـیچ وجـه نمـی   . گردد ، حکم الزامی آن باز می]14[  در حالت دوم نیز به دلیل ترتب. بود ولذا اباحه آن لغو است
  . غیر اهم را مباح دانستفعل 

. متفـاوت خواهـدبود  ) بنا بـه نظریـه منطقـۀالفراغ   (و غیر الزامی ) در ظرف تزاحم(پس نوع تصرف حاکم اسالمی در احکام الزامی 
]15 [  

وقتی در مورد تزاحم دو حکم الزامی مسؤولیت تشخیص اصل تزاحم وتشخیص حکم اهم از غیر اهم یا انتخاب یکی : مسأله دوم
حکم در صورت تساوي مالك را به عهده حاکم اسالمی دانستیم، اطاعت از او در این مسأله براي همگـان واجـب خواهـد    از دو 

بود، حتی براي کسانی که اصل تحقق تزاحم را نپذیرند ویا آن حکم دیگر را اهم بدانند؛ زیرا اعطاي اختیار به حـاکم اسـالمی از   
  . شود تخطئه حاکم از سوي دیگر، باعث هرج و مرج می یک سو، و جواز مخالف آحاد جامعه به دلیل

رأي حـاکم اسـالمی نیـز     -که یکی باقی مانده و دیگري ساقط شده اسـت   -شود در کنار دو حکم متزاحم  این مسأله باعث می
  . گیرد حکم حاکم اسالمی در کنار خود حکم اهم قرار می: به عبارت دیگر. موضوعیت داشته باشد

  : شود ال مطرح میدر اینجا سه سؤ
جایگاه حکم حاکم اسالمی در ترجیح اهم چیست؟ اگر حکم غیر اهم ساقط شده و حکم اهم باقی مانده اسـت، چـه   : که اول این

  نیازي به حکم والیی حاکم اسالمی است؟ آیا حکم او فقط جنبه کاشفیت دارد یا خودش داراي مالك است؟ 
دانند باید به رأي حاکم اسالمی تن  بینند و یا آن حکم دیگر را اهم می زاحم مذکور نمیچگونه کسانی که خود را در ت: که دوم این

  . پذیرند و یا ترجیح حاکم را قبول ندارند در دهند، در حالی که رأي مذکور در ظرف تزاحم است و آنان اصل تزاحم را نمی
توانـد   پس چگونه می. خودش مبتال به تزاحم نیستدر این حالت . فرض کنید حاکم اسالمی خودش مستطیع نباشد: که سوم این

حکم به ترجیح نهی از منکر و تعطیل حج کند؟ در تزاحم امتثالی باید هر دو حکم فی حد نفسه به فعلیت رسیده باشد ولی وجوب 
  . حج براي اوبه فعلیت نرسیده است

  . و یا نیازمند توجیهاتی بیرون از باب تزاحم استها قاصر است،  از دیدگاه نویسنده تزاحم امتثالی از پاسخ کامل این سؤال
  نظریه تزاحم حفظی در اجرا

از دیـدگاه ایـن مقالـه،    . تا اینجا جایگاه حکم والیی حاکم اسالمی را در دو حوزه احکام غیر الزامی و احکام الزامی تحلیل کردیم
این نظریه ثمره عملی . یاد شده به یک شکل تبیین کند توان نظریه جامعی ارائه داد که جایگاه حکم والیی را در هر دو حوزه می

  . در تحدید اختیارات حاکم اسالمی ندارد بلکه فقط تحلیل جدیدي از همان اختیارات است
  : براي توضیح این نظریه توجه به مقدمات زیر الزم است

  : ایم تاکنون دو اصطالح در تزاحم را در این مقاله توضیح داده: مقدمه اول
. قادر به جمع میان امتثال دو حکم نباشـد  دهد؛ و آن در زمانی است که مکلف تزاحم امتثالی براي مکلف رخ می: احم امتثالیتز. 1

  . مانند مثال وجوب نجات بیمار و حرمت لمس نامحرم
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رده اسـت، امـا   دهد؛ و آن جایی است که شارع احکام واقعی را جعـل کـ   این تزاحم براي شارع رخ می: تزاحم حفظی در تشریع. 2
تواند براي چنـین مکلفـی راهـی را قـرار      شارع نمی. شود داند در برخی از موارد مکلف در تشخیص حکم واقعی دچار شک می می

ترین وبیشترین احکام واقعـی در   کند که مهم هایی را براي او معین می هاي احکام واقعی را حفظ کند، لذا راه دهد که همه مالك
دانـد اصـالۀ    هـاي احکـام غیـر الزامـی مـی      تر از مـالك  هاي احکام الزامی را مهم ثالً در مواردي که مالكم. آن حفظ شده باشد

  کند تا مکلف حتماً  االحتیاط را واجب می
کنـد تـا    هاي احکام غیر الزامی را اهم ببیند اصالۀ البرائۀ را حجت می در مواردي که مالك. هاي الزامی را تحصیل کند آن مالك

احکام به دست آمده از این . کند ترخیصی را تحصیل کند، و براي درك بیشترین احکام واقعی، خبر واحد را حجت می هاي مالك
انـد و   هاي احکـام واقعـی جعـل شـده     احکام ظاهري از دیدگاه شارع فقط براي حفظ مالك. شوند ها احکام ظاهري نامیده می راه

ها همان مالك احکام واقعی  کام ظاهري مطابق احکام واقعی باشند مالك آناگر این اح. خودشان داراي مالك مستقلی نیستند
فـوت مصـالح   . انـد  است، و اگر مخالف با احکام واقعی باشند خودشان داراي مالك جدیدي نخواهند شد بلکه فقط معـذر مکلـف  

کنند و فـوت   احکام واقعی را حفظ می ترین ها در مجموع، بیشترین و مهم شود که این راه واقعی در این حالت این گونه توجیه می
  . احتمالی ِموارد خطا در برابر احکام کثیر و مهم ِحفظ شده قابل اغماض است

هاي دیگري که در کتب اصول فقه مطرح  کند که با دو تزاحم یادشده و نیز تزاحم نویسنده تزاحم دیگري را در اینجا اصطالح می
  . را استشده متفاوت است، و آن تزاحم حفظی در اج

اعـم  (اي از احکام ثابت  حاکم اسالمی در برابر خود مجموعه. دهد این تزاحم براي حاکم اسالمی رخ می: تزاحم حفظی در اجرا. 3
او موظف است زمینه تحقق همه این احکام را در جامعه بسترسازي کرده و بـه  . را دارد) از الزامی و غیر الزامی و واقعی و ظاهري

پذیر نباشد حاکم اسالمی در یک  اه اقامه دو حکم با هم تزاحم کردند، یعنی اقامه یکی با تحفظ بر دیگري امکانهرگ. اجرا رساند
تـا   -او باید با شناخت حکم اهم جانب آن را در سطح جامعه رعایت کند و حکم غیر اهـم را  . گیرد تزاحم حفظی در اجرا قرار می

ترین احکام اسـالم   و بدین ترتیب در ظروف و شرایط مختلف بیشترین و مهم. دتعطیل کن -زمانی که مزاحم آن حکم اهم است 
  . را در جامعه اقامه کند

  . هاي یادشده ذکر کنم هاي آن را با تزاحم ها و شباهت براي درك بیشتر تزاحم حفظی در اجرا الزم است تفاوت
  : یر تفاوت داردتزاحم حفظی در اجرا با تزاحم حفظی در تشریع در موارد ز: مقدمه دوم

  . شود دهد ولی تزاحم حفظی در تشریع براي شارع پیدا می تزاحم حفظی در اجرا براي حاکم اسالمی رخ می. 1
کنـد، ولـی در    خود حکم ظاهري جعـل مـی   ترین احکام واقعی در تزاحم حفظی در تشریع شارع براي تحفظ بر بیشترین و مهم. 2

ترین احکـام اسـالم اعـم از واقعـی و ظـاهري حکـم والیـی         تحفظ بر بیشترین و مهم تزاحم حفظی در اجرا حاکم اسالمی براي
  . کند می جعل

  : هاي تزاحم حفظی در اجرا و تزاحم حفظی در تشریع عبارت است از تشابه: مقدمه سوم
  . ندارند هر دو تزاحم در همه احکام پنجگانه متصور است، و اختصاص به احکام الزامی. 1
ر مورد تزاحم حفظی در تشریع و حکم والیی در مورد تزاحم حفظی در اجرا به همان مالك ِتحفظ بـر احکـام   حکم ظاهري د. 2

  . شوند واقعی جعل می
حکم والیی گرچه براي تحفظ بر احکام واقعی و ظاهري است، اما از آنجا که حکم ظاهري، خود براي تحفـظ بـر حکـم واقعـی     

  . شود مالك تحفظ بر حکم واقعی جعل می توان گفت حکم والیی به جعل شده است می
گرچه نوع تحفظ این دو با یکدیگر متفاوت است، یعنی حکم ظاهري براي تحفظ بر محرکیت حکم واقعی است و حکـم والیـی   

  . شوند هاي احکام واقعی جعل می براي تحفظ بر تحقق حکم واقعی است، اما هر دو براي تحصیل مالك
  : اجرا با تزاحم امتثالی در موارد زیر تفاوت دارد تزاحم حفظی در: مقدمه چهارم

تزاحم امتثالی فقط در احکام الزامی متصور است زیرا فعل و ترك احکام غیر الزامی هر دو جایز است؛ مثالً ممکن نیست میان . 1
د هر دو حکم را امتثـال  تزاحم امتثالی رخ دهد، چرا که اگر مکلف فعل واجب را انجام ده) به معناي اعم(یک واجب و یک مباح 

  . دهد اما تزاحم حفظی در اجرا در همه احکام پنجگانه رخ می. کرده است
یکـی وجـوب   : حاکم اسالمی در برابر خود دو حکم ثابت دیـن را دارد : مثال تزاحم حفظی در اجرا میان حکم الزامی و غیر الزامی

اي باشـد کـه مـردم غالبـاً بـه ایـن        اگر جامعه اسالمی بـه گونـه   .پاسداري از مرزها و دیگري استحباب پرداخت هزینه مرزبانان
تواند با تکیه بر انفاقات استحبابی ِمردم، هزینه مرزبانان را تـأمین کنـد، هـر دو حکـم را در      کنند وحکومت می استحباب عمل می



 
210 

اما اگر زمانی برسد کـه انفاقـات    .سازد کند یعنی بستر مناسب را براي اجراي آن وجوب و این استحباب فراهم می جامعه اجرا می
اگر حاکم اسالمی بخواهد بر اباحه در ضـمن اسـتحباب   . کنند مردمی به اندازه کفاف ِمرزبانی نباشد، این دو حکم با هم تزاحم می

مـذکور   تواند مرزها را پاسداري کند، و اگر بخواهد وجوب مرزبانی را حفظ کند باید دست از تحفظ بر اباحه مذکور تحفظ کند نمی
در این حالت او با تشخیص حکم اهم، و بر اساس ظروف و شرایط خاص خود، مالیات معینی را بر همه مردم یا گروهی از . بردارد

کند ولی مالك مباح بـودن انفـاق فـوت     او با این حکم والیی، مالك وجوب مرزبانی را حفظ می. کند آنان یا به تفاوت واجب می
  . ت بخشی از مصالح استحباب انفاق نیز تحصیل شده استالبته در این حال. شود می

در همین مثال اگر مملکت اسالمی در حال صلح با همه ممالـک همسـایه   : مثال تزاحم حفظی در اجرا میان دو حکم غیر الزامی
  . شود باشد مرزبانی نیز مستحب خواهد بود، و تزاحم ِمذکور، میان دو حکم ِاستحبابی می

هـاي تـزاحم وجـوب حفـظ      مثـال . ها نیز متفـاوت اسـت   اجرا میان دو حکم الزامی، با تزاحم امتثالی میان آن تزاحم حفظی در. 2
هـا   بـه نظـر نویسـنده ایـن    . حکومت اسالمی و حرمت ربا و تزاحم وجوب نهی از منکر و وجوب حج بر مستطیع را به یاد بیاورید

  هاي  توانند مثال هاي تزاحم حفظی در اجرا هستند و نمی مثال
در ایـن دو  . مناسبی براي تزاحم امتثالی باشند؛ زیرا ممکن است خود حاکم مستطیع نباشد و یا مستطیعی تزاحم مذکور را نپـذیرد 

حالت اجراي قواعد باب تزاحم امتثالی نیازمند توجیهاتی خارج از اصل قواعد باب تزاحم است، در حالی که بنابر تزاحم حفظـی در  
ل تزاحم حفظی در اجرا متوقف بر مستطیع بودن حاکم یا پـذیرش تـزاحم از سـوي مسـتطیعان نبـوده، و      اجرا تعطیل حج به دلی

  . نیازمند توجیهات بیرونی نیست
تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم امتثالی در این شریک است که در هر دو تزاحم، ترجیح حکم اهم بـه دلیـل مالکـی    : مقدمه پنجم

مکلـف   -مانند تزاحم وجوب نجات بیمار و حرمـت لمـس نـامحرم     -هم در امور فردي . استاست که در خود حکم اهم نهفته 
 -پوشد و ترجیح اهم نیازمند مالك دیگري نیست، و هـم در امـور اجتمـاعی     براي حفظ مالك اهم از مالك غیر اهم چشم می

شـود و   اضر به تفویت مالك غیر اهم میحاکم به دلیل مالك اهم ح -مانند تزاحم وجوب نهی از منکر و وجوب حج بر مستطیع 
در واقع حکم والیی ِحاکم اسالمی به تعطیل غیر اهم صرفاً به مالك حفظ حکم اهـم  . ترجیح اهم نیازمند مالك دیگري نیست

  . در مقام اجرا صورت گرفته است
کـه   و نظریـه قبـل، عـالوه بـر ایـن     این نظریه نسبت به د. شود با این پنج مقدمه مقصود از تزاحم حفظی در مقام اجرا روشن می

  : امتیازات زیر است ها مستند حکم والیی را تبیین کند، داراي تواند مانند آن می
نظریه منطقۀالفراغ فقط نـاظر بـه   . کند حکم والیی را، در هر دو حوزه احکام الزامی و احکام غیر الزامی، با یک بیان تفسیر می. 1

  ] 16. [متثالی قاصر از توجیه دخالت حاکم اسالمی در دایره مباحات استدایره مباحات است و نظریه تزاحم ا
  . نیازمند پذیرش اباحه اقتضایی به تفسیر سوم نیست. 2
توانـایی را از   دهد، بر خالف نظریه منطقۀالفراغ که ایـن  ثابت نسبت می توانایی اداره دنیاي متغیر را اوالً و بالذات به خود احکام. 3

  . کند می ه و اختیارات حاکم اسالمی توجیهطریق فراغ منطق
کند که ابتداء از مقبولیت منطقی بیشتري برخوردار است؛ چراکـه   اي تفسیر می احکام والیی در حیطه احکام شرعی را به گونه. 4

  . کند می فیهاي احکام ثابت معر نامد بلکه آن را حافظ مالك نمی دخالت حاکم اسالمی را مخالفت جایز با احکام ثابت دین
  . داند سازگاري عرفی بیشتري دارد با روایاتی که امامت را حافظ حدود الهی می. 5

  : شود در پایان به سه نکته اشاره می
نظریه تزاحم حفظی در اجرا فقط در حیطه احکام والیی مربوط به دخالت حاکم اسالمی در احکام تکلیفی ثابـت دیـن   : نکته اول

هـا   و امثـال ایـن  ) در مقابـل تکلیفـی  (هالل ماه یا جعل احکام وضعی  و در غیر این موارد مانند حکم اوبهگر احکام ا است و توجیه
  . نیست

اند همان چیزي باشد که  شاید مقصود کسانی که دخالت حاکم اسالمی در احکام الزامی را با تزاحم امتثالی تفسیر کرده: نکته دوم
تر، گویاتر و با مشـکالت کمتـري مواجـه خواهنـد      آنان بیان جدید را روان. گذارده است این مقاله نام آن را تزاحم حفظی در اجرا

تري  به عبارت دیگر نظریه تزاحم حفظی در اجرا توجیه عمیق. شاید نظریه منطقۀالفراغ را نیز بتوان به این نظریه بازگرداند. یافت
  . از دو نظریه پیشین است

در نظریه منطقۀالفراغ حاکم اسـالمی  : بر نظریه تزاحم حفظی در اجرا در این نکته است کهترجیح نظریه منطقۀالفراغ : نکته سوم
تواند در دایره احکام غیر الزامی حکم والیی الزامی وضع کند، و الزم نیسـت آن مصـلحت را در    به ص ِرف مصالح زمان خود می
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احم حفظی در اجرا، هر نـوع تـدخّل حـاکم در حیطـه     وجو و توجیه نماید؛ در حالی که نظریه تز ضمن یک حکم دیگر ِاهم جست
داند، لذا مصـلحتی را کـه مسـتند حکـم والیـی       احکام غیر الزامی را منوط به تزاحم آن با یک حکم الزامی یا غیر الزامی اهم می

کم اسالمی بـا  این نکته ممکن است در نگاه اول، محدودیتی را براي حا. کند وجو می حاکم است، فقط در احکام ثابت دین جست
  . توجه به فقه موجود پدید آورد

  : کنید براي منطقۀالفراغ ذکر کرده توجه) ره(در مثالی که شهید صدر 
در زمـان  . احیا کننده نسبت به زمین، یک حکم ثابت اسـالم اسـت  ) برداري یا حق بهره(اباحه احیاي زمین، و در پی آن، مالکیت 

رفته مساحت زیادي از زمین را احیا کند، ابقاي این اباحه باعـث بـر هـم زدن عـدالت     تواند با ابزار پیش حاضر که یک شخص می
  . کند از این رو، حاکم اسالمی احیاي زمین بیش از حد معینی را ممنوع می. شود اجتماعی می

فقهی نیز چنین  در این مثال شاید گمان شود محدوده عدالت اجتماعی به صورت احکام تکلیفی ثابت دین جعل نشده، و در منابع
  .  احکامی بیان نشده است؛ اما این گمان ناظر به فقه موجوداست

  
  : پی نوشت ها

  . . آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، مهندس مهدي بازرگان: ك.براي نمونه ر] . 1[
شکیکی قـرار دارنـد، از   دانند، در یک طیف ت که دایره طبیعت ثابت حیات انسان را چقدر می قائلین به این مطلب، بسته به این] 2[

تا جامع نگرها، مانند شـهید مطهـري، مجموعـه    .... شبیه سکوالرها گرفته، مانند مجتهد شبستري، نقد قرائت رسمی از دین، ص
  . 190 - 193، ختم نبوت، 3 آثار، ج

ـ  کارهاي دیگري نیز در این باره مطرح شده است که یا به اهمیت راه راه] . 3[ شـهید  : ك.ر. ا نیازمنـد آننـد  کار یادشده نیستند و ی
  . شهید مطهري، خود، جزء گروه سوم است. 189 - 196 ، ختم نبوت، صص3 مطهري، مجموعه آثار، ج

لذا از پاسخ به نیازهاي دیگر بشـر در امـور متغیـر    . گذاري در امور متغیر حیات بشر است مقاله حاضر فقط ناظر به نیاز قانون] . 4[
  . گوید سخن نمی

  . 6/ ب احزا] . 5[
  . 59/نساء] . 6[
  . . 726 الشهید الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، ص] . 7[
  . 25الشهید الصدر، محمدباقر، دروس فی علم االصول، الحلقۀ الثانیه، مجمع الفکر االسالمی، ص : ك.ر] 8[
  . . همان] . 9[
؛ 52سالمی، الجزء الثانی مـن القسـم الثـانی، ص    الحسینی الحائري، السید کاظم، مباحث االصول، مکتب االعالم اال: ك.ر] 10[

  . 204، ص 4الهاشمی، السید محمود، بحوث فی علم االصول، مکتب االعالم االسالمی، ج 
  . . 722اقتصادنا، ص ] . 11[
رکهـا  وفی المجال التشریعی تمـأل الدولـۀ منطقـۀ الفـراغ التـی ت     ": توان به این عبارت اشاره کرد و نیز می. 725همان، ص ] 12[

  ) 721همان، ص . (التشریع االسالمی للدولۀ لکی تمألها فی ضوء الظروف المتطورة
  . 726اقتصادنا، مجمع الشهید الصدر العلمی والثقافی، ص ] . 13[
شود، اگر مکلف حکم اهم را عصیان کنـد   وقتی در ظرف تزاحم حکم غیر اهم ساقط می. ترتب یک اصطالح اصولی است] . 14[

  . گردد به دلیل ترتب، باز می حکم غیر اهم
البتـه بـدون ذکـر توجیـه     (اند  برخی تصرف حاکم اسالمی در احکام الزامی را در ظرف تزاحم داخل در منطقۀالفراغ دانسته] . 15[

/  '-ه 1417، رسالۀ التقریـب، العـدد الحـادي عشـر،     "منطقۀالفراغ فی التشریع االسالمی"اکبر، مقاله  الحائري، علی: ك.ر) مذکور
  . م 1996

تـزاحم امتثـالی بـا     522اللَّه سبحانی، الجز الثالث،، ص  براي نمونه در کتاب االلهیات علی هدي الکتاب والسنۀ العقل، آیت] . 16[
در حالی که حکم الزامی و غیر الزامـی هرگـز بـا یکـدیگر     . هایی در حیطه تزاحم حکم الزامی و غیر الزامی مطرح شده است مثال

  .  کنند ی پیدا نمیتزاحم امتثال
  

  اسالمی  حکومت  در ترازوي  و مصلحت  عرف
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  پور ازغدي رحیم  حسن

 3، :پیشینه1:پیشینه 
 "رِفرِنس"  بدون  کرده، ترجمه  ، جلوه"انتقادي"جدید و   و نظري، که  فرهنگی  کاالي  تاامروز، هرچه  مشروطه  و حوش  از حول

 .است  بوده) ذکرمأخذ(
 "چیز دیگري"نیست،   ندارد، ترجمه  خوابیده، معلوم  اصلی  متن  پشت  که  اي خود را با فلسفه  و نسبت  نداشته  امهترجمه، اگر شناسن

 .است  را گرفته  آفتاب  و جلوي  باال آمده!! "دیگر  چیزهاي"  از چنین  و امروز، کوهی  است
  از متأله  اعم -  غربی  متفکران  زحمات  به) رسانند می  متفکران، شباهت  بسا به  گاه  که(  مترجمانی  چنین  که  است  اول، لگدي  لطمۀ

  کردن "التقاط"تر،  شناخته  عبارت و به "افکار متناقض  اختالط"  در جهت  مهمتراست، تالش  که  دوم  لطمۀ. زنند می - و ملحد 
 !!."شرمگین  آتئیسم"  یک  عبارتی است، و به "آتئیسم"با   فکردینی  میان

  فلسفۀ"شاید . است  شعور دینی  گرفتن  و نادیده  دینی  جامعۀ  مکر در حق  غیردینی، نوعی  مفروضات  براي  دینی  ایجاد محمل
را   دینی  در عبارات "معنا"  به  دستبرد زدن  داد و باب  کاهش  زبانی  هاي گره  را تا حد  معرفتی  متعالی  مفاهیم  عمدة  که "تحلیلی
بر   که  اعصاري  داد و در همۀ می  ، حلول"دیانت"را در کالبد  "الحاد"  روح  بود که  ذهنی  رفتارهاي  از مهمترین  ، یکیبازکرد
در  "و زبان  ذهن"  از رابطه  ملهم  که  دینی  هرمنوتیک  از مباحث  در بخشی "التقاط"  تکنولوژي  ترین گذشته، پیچیده  دینی  معارف
  نمودن  شرعی  براي  ، در تالش"غیردینی"امر   براي  دینی  سازيِ محمل  این. است  ظهور آمده  است، بمنصۀ "تحصلی"  نظریه

  اسالم، نوعی  کردن  سکوالریزه  که(عا  اد  این  کردن  عادي  کند براي  تصریح  آنکه یافته، بی  تري ویژه  ، نمایش"سکوالریزم"
  در تئولوژي  بحران  یک  سکوالریزم، حاصل. باید درافتاد  اسالمی  و متواترات  از ضروریات  جمیح  ، با چه)نیست  با اسالم  معارضه
  و فساد کلیسا، بود و بنابراین  اروپا از خشونت  با ادبار اجتماعی  زده بحران  االهیات  این  تالقی  و حاصل  میانه  قرون  مسیحی
. شود ، آشکار می"فقه"  خداي  آن، در مسئلۀ  ترِ ي جد  گیرد اما ثمره درمی "کالم"  يمنطقی، بر سر خدا  ترتیب به  نزاع  نخستین
، "مناسکی"و حداکثر   اذعانشخصی  یک  در حد  آنکه  به  ندارند، مشروط  چندانی  ، مسئله"بماهو خالق"دیگر آقایان، با خدا   بعبارت

کشند و  می  عذاب  آید، اینان  بمیان "بما هوشارع"خدا   یابد و پاي  گسترشخدا   این  به  خدا و التزام  محدودبماند اما اگر این
 .خوانند بشر می  حقوق  خود بلکه  حق  را تجاوز به  مقوله  در این  عان متشر  از جانب  و دعوتی  ال سؤ  هرگونه

و   و حقوق  و تربیت  و معیشت  مناسبات  وةبنشیندو در کار بندگانش، در نح  اي گوشه  آنکه  خواهد باشد، باشد، بشرط خدا اگر می
 "لیتاریانیزمِ  یوتی"و  "سود  به  معطوف  عقالنیت"  خود، مزاحم  و حرام  نکند و با واجب  آنان، دخالت  و فرهنگ  حاکمیت
را نیز   کند و هنجارسازي  لیبرال، محول  ایدئولوژي  هاي کلیشه  را به  و فرهنگسازي  نشود و رفتارسازي  داري سرمایه  هاي کمپانی

 !!بیش  کنند و نه می  سکوالریستها تحمل  که  خدایی  اینست. نماید  تفویض "داري سرمایه اخالق"  به
  اي کند، مقاله و نشر می  را ترجمه  سکوالریزم  کالمی  پیشفرضهاي  که  نشریاتی  کیان، از جمله  مجلۀ 24  در شماره  پیش  چندي
  آن، بازخوانی  نخست  بخش  رسید که  پور بچاپ جهانگیرصالح  آقاي  بنام  از شخصی "شیعه  فقه  شدن  ندعرفیفرآی"  عنوان  تحت

و   در اصول) مورد 15حدود (  ذکر مواردي  دوم، شامل  و بخش  بر اسالم  آن  و تطبیق  ادیان  شناسی در جامعه... و  دورکیم  نظریات
  با اشاره  سپس. است  اسالم  حقوقی  دستگاه  کردن  غیردینی  جهت  دینی  راهکارهایی  وي، همگی نظر به  بود که  و سنی  شیعی  فقه
  در جهت  گام  باره، بلندترین در این) رض(امام  و نظرحضرت "نظام مصلحت"  شد که می  عی ، مد"فقیه  مطلقۀ  والیت"  به

 .است  بوده  شیعی  و فقه  اسالمی  حکومت  سکوالرکردن
میزان،   همان  آید، به  ، بمیان"عرف"و  "عقالنیت"، "مصلحت"  پاي  که  هر میزان  و به  هرگاه  بود که  وانمود کرده "یانک"

  و خصوصی "سکوالریزم"پیشنیاز   همینجا که. همینجاست  نکته  آري. است  افتاده  ، اتفاق"شریعت"و   و وحی "دیانت"با   متارکه
 "مصلحت"با  "شریعت"  و میان "عقالنیت"با  "دیانت"  میان  اسالمی، همانا تضادافکنی حکومت  نظري یمبان  و نفی  دین  کردن
  شده  بقبول  تلقی  و پروتستانی، کمابیش  از کاتولیک  مسیحی، اعم  در ربوبیات "ایمان اهل"  به  موسوم  در طریقۀ  همآنچه( 1.است

   و حال  را فراگرفته  مسیحی  سازي و نظام  تا فقه "معرفت"  اصل  بلکه  دینی  معرفت  موضوعۀ  و اصول  ذات  اثبات  و از براهین
نقد   اول، به  در بخش  که  رساندم  کیان  و به  کرده  تهیه  از سر رنج  تاریخ، پاسخی  در همان!!) است  رسیده  اسالم  به  نوبت

  والیت  و تقریر صحیح  و کالمی  و اصولی  مورد فقهی 15نقد   به  دوم  و در قاموس  ادیان  شناسی در جامعه  کیان  پیشفرضهاي
  آنکه  و شرط، علیرغم  وعده  از چندي  پس  عاقبت  ولی  نوشت  بنده  به  اي نامه  سردبیر کیان. پرداخت نظام، می  و مصلحت  مطلقه

  و تضارب  علمی  از دیالوگ  پیشنهاد کردم، آقایان) نظري(  یکبار  جاهاي  به  آن  کشاندن  و حتی  بحث  این  ادامۀ  براي  چند فرمول
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و   شده  بر ما حاکم  از انقالب  پیش  همچون  سکوالریزم  اگر منادیان  با خود تصور کردم  صرفنظر کردند و من  ثانوي  ع آرأ، تا اطال
 !!شد تر می لطیفهست،   که  هم  دیالوگ، چقدر از این  بودیم، این  اپوزیسیون  ما در وضعیت
    .شماست  مطالعۀ  در معرض  گشت، اینک منتشر می 74  باید در تابستان  که  نوشته  بهرروي، این

 :نخست  قاموس 
 3، !؟"لیتی  یوتی"یا  "مصلحت": نخست  قاموس1!؟"لیتی  یوتی"یا  "مصلحت" 

  همه  شامل  که  تعمیمی  با چنان  پذیرند، دین می» فقه  شدن  عرفی»  مدعاي  تثبیت  و یا ضمن  تصریح  به  آقایان  که  در تعریفی
 .خواهد بود  ویژگیهایی  چنین  داراي  باشد، دستکم  ادیان

 .نیست  خود بخود عقالنی -  1
 .»نیست  مردم  مصلحت  ناظر به»  لزوماً -  2
 .باشد نمی  و انسانی  کرده  ما ال یطاق  تکلیف -  3
 .باشد  و ابدي  تواند شامل، همگانی یز نمین  آن  اجتماعی  احکام -  4
 .نیست  و اجتماعی  تاریخی  با تحوالت  و متناسب  بین  واقع  نفسه فی -  5
 ....و -  6

 -  نهاد اجتماعی  یک  بعنوان - » دین  قابلیت«طرز فکر، قاعدتا   این  صاحبان  که  آوردم  جهت  را بدان» لزوماً«یا » خودبخود«قید 
  دین  محتوم  سر نوشت  تنها منکر نیستند بلکه  نه  شدن  و نیز انسانی  عنصر مصلحت  به  گشتن، عطف  بین  و واقع  النیعق  را براي
 3شدن عرفی  و آنرا در جهت  کرده» دین  حقوقی  بر دستگاه  حاکم 2تاریخی  تمایل»  تعبیر به  که  است  همان  دانند و این نیز می

 .دانند می
دادیم،   نسبت  بدان  اکنون  آنچه  اثبات  براي  مهمی  تالش  که  معقد است  چندان  بکار رفته، نه  مدعایی  ایراد چنین  رايب  که  زبانی

و تشیع،   اسالم  قلمروي  به  صراحت  به  باشد بلکه  باقیمانده» اسالم»  توجیه  براي  تا محملی  خورده  تخصیصی  نوع  هیچ  بطلبد و نه
در » ادیان  شناسی جامعه»  هاي نظریه  نیز از دریچه» اسالم»  که  گرفت  خاطر نتیجه  با اطمینان  توان می  شده، بنابراین  هداد  تعمیم
 .دهد می  شهادت  محتوایی  چنین  اظهارنظرهایی، خود به  هر چند گذرا بر چنین  مروري. است  قرار گرفته  زمین، مورد تحلیل  مغرب

  و کاري  قرار دهیم  را مورد کنکاش  نظریه  این  نظري  از هر چیز، بر خاستگاههاي  کند پیش می  ما را مجاب  که  است  و این، چیزي
 .کرد  خواهیم  اجمال  به  که  است
تجدد «  جدید و در ذیل  در تاریخ  ادیان!! بقأ مذبوحانۀ  براي  که  است  قدیمی  نظریه  طرز تفکر، باز خوانی  دیگر در این  نکته
  و در حال  فراگیرنده  مدرنیزم  بماند، خود را با فشار سیالب  آنکه  براي  است، دین  تکرار شده  اخیر، همواره  هاي ، در سده»غربی

در   که  است  زندگی  و مصلحت، آن  مظهر عقالنیت. دهد می  کُره، تطبیق  آن، عن  عملی  و ملزومات  نظري  اتساع، و با مقتضیات
  معیشت  تواند یک ، نمی4»زدایی افسون«از   دینی، پیش  دیگر، زندگی  پدید آید و از سوي  آن  عواقب  با همه» مدرنیزم«  ظل

» مدرن  انسان  مصلحت«با !!) اسالمی«ایضا (  دینی  هاي و دگم  ارزشها، احکام  باشد زیرا غالب  دفاع  و قابل 5عقالنی
 .است الجمع مانعه
  به 7»قدسی  حریم«از   خروج. رود می  و تحلیل  داده  شدن  دنیوي  در جهت 6»اصالح»  به  تن  دین! خواهد افتاد؟  یاتفاق  چه  آنگاه

، 10زدایی -  ، اسطوره9شدن دینی، بوروکراتیزه  فقه  رفتن و آب  مقدس  ارزشهاي  و استهالك  فرسایش 8»عرفی  عرصه«
  از ساحت  آن  دامان  و بر چیدن  دینی  احکام  قلمروي  شدن  اخالقی، منقبض  از غایات  افسون، رهایی  حذف 11شکنی طلسم

نیز از   دینی  جامع  با فقه  متارکه  و بنابراین  دینی  و اخالق 13دینی  با مابعدالطبیعه  ، وداع12و حقوقی  و حکومتی  اجتماعی  مناسبات
  تصلب»  میان  تعارض  از باصطالح  و ناشی» اجتماعی  گذر تحوالت در  دین»  محتوم  جزء سرنوشت  که  است  تقدیراتی  جمله

 .شود می  انسان، دانسته  جمعی  زندگی  بودن  ها و تاریخی با روز مرگی» دین  ارزشها و احکام
 !و خواهد داد؟  داده  رخ  جهتی  در چه  اسالمی  رفرماسیون  که  است  آن  بعدي  پرسش
  آن  و شئون  حاکمیت  از عرصه  دین  حذف  براي  اي دبانه تعبیر مؤ  که» امر دین  شدن خصوصی»  در جهت :است  این  آقایان  و پاسخ

 .است 14»سپهر عمومی»  و بطور عمده  سیاسی  حقوق، اقتصاد، فلسفه(
  عبارتی  و به  سپهر اجتماعی ابعاد  کردن  غیردینی  براي  دینی  محملهاي  دادن  ماند، نشان می  آقایان  بر ذمۀ  آنچه  از این  پس

و   شیعه  و فقه  مورد را در اصول 15و   شده  در خود دین، تعبیه  ایشان  بزعم  باشد که می» از حکومت  دین  تفکیک»  راهکارهاي
  فقه  کننده -  فیعر  مکانیزم  و مهمترین  شانزدهمین  بررسی  رسد که می  عی مد  اصلی  هسته  به  نوبت  سپس 15.اند برده  نام  سنی
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  بینانه  و واقع  دلسوزانه  ، اختراع»فقیه  مطلقۀ  والیت»  دکترین  که  است  عا شده اد. است  اسالم  و سیاسی  حقوقی  و دستگاه  شیعه
  یقاًدق  و این  بوده  آن  و اقتصادي  حقوقی، سیاسی، آموزشی  و شئون  اسالمی  حکومت  سکوالرکردن  در جهت) رض(امام  حضرت

و   حکومت، همان  عرصه  به  عبارتی، ورود دین  باید بپردازد و به  و سیاست  در حکومت  دخالت  براي  دین  که  است  بهائی  همان
و   بودن  و صریح  بنیادین، جدي  از جنبۀ  مورد پیشگفته 15از   و هیچیک!! دینی، همان  و احکام  مدعیات  از بسیاري  شستن  دست

  ارائه  و به 16رسند نمی» فقیه  والیت  اطالق«و » نظام  مصلحت»  نظریه  حکومت، بپاي  کردن غیردینی  در جهت  عمل  سرعت
) رض(امام  از نظریه  تفسیري  با چنین  بار است  نخستین  براي  اینجانب  که. پردازند می» فقیه  مطلقه  والیت«: از  تعریفی

 .خورم برمی
 :خواهد کوشید سطور،  این  و اما را قم

  باشد به و پارسونز می 18وبر  ماکس 17دورکیم،  چون  شناسانی  جامعه  از نظریات  برداري  نسخه  را که» شناسی دین»  نوع  این: اوالً
  غرب»  سکوالر و نگاه  فرهنگ  عمده  چند سر فصل  را به  محترم  مناسبت، خواننده  همین  فراخور ظرفیت، مورد نقد قرار دهد و به

کند و   مداقه  به  دعوت  یاد آوري  و از باب  الجمله فی 22»اقتدار مدنی«و   سیاسی  و حقوق 21، ارزش20، عقالنیت19دین  متأخر به
 .سازد  متوجه  آقایان  پیشفرضهاي  را به  وي
با   مصلحت»  و نیز تفکیک 25و ابزارانگاري 24پراگماتیزم)  Utility.(»یوتیلیتی«، سود، 23مصلحت  در باب  اندکی: ثانیاً

گفتگو » مفید -   مقدس»  میان  مفروض  و دیالکتیک» و سکوالریستی  دنیوي  صرفاً  با معیارهاي  مصلحت«از » اسالمی  معیارهاي
 .کند
و   ذکر شده» فقه  کردن  غیردینی»  در جهت  دینی  در فقه  شده  تعبیه  بمبهاي  و سنی، بمنزله  شیعه  در فقه  مورد که 15هر : ثالثاً

  کردن را سیونالیزه  در جهت  وتمهیداتی  بشمار آمده  دین  از اجتماعیات  وحیانی  و ارزشها و اخالق  قدسیات  زدودن  براي  ممري
: مآالًاند، مورد نقد جزءبجزء قرار دهد و  شده  دانسته 26از نهاد دین  سیاسی  ساخت  و افتراق  علمانیت  و در جهت  دینی  دستورات

ا و  بربندد، بعون  مقوله  در این  را برهر سوءتعبیري  دهد تا راه ارائه)رض(امام حضرت» فقیه  مطلقه  والیت»  از نظریۀ  تقریر درستی
 .منه

 3، :»دین«. 11»دین«. 1   
  اند و براي شده  دیگر سنجاقیک  از پهلو به  که  دانست -  هم  به  غیر منوط -   دو نوشته  توان را می  مورد بحث  نوشته - 1-1

  و تئولوژي  شناسی دین  نوع  به  ، باید تا پایان، نگاهی»فقیه  مطلقه  والیت»  از دکترین  در بحث  نویس مقاله  منظور دقیق  دانستن
  براي» تصدیقیه  يمباد»  شده، در واقع، پیشنهاد نوعی  ارائه» سکوالر -  قدسی»  دو وجهی  از شاخصهاي  که  تقریراتی. داشت  آن

گوهر و   در باب  ادیان  شناسی در جامعه  هایی نظریه  باز نویسی  صرف  شود و عمالً می  عرضه. »مصلحت«از   که  است  تفسیري
ا ی  از مستدل  مابعدالطبیعی، اعم  توجیهات  گونه  همه  شامل  که  است» دین«از   و غیردقیقی  واسع  تعریف  و ادامه» دین«کارکرد 

  مقدس  میان  بدوي  غریزي  تبعیض»  بر آنچه  ، یا متکی27و جادو  پرستی و بت  پرستی  تا توتم  گرفته  ابراهیمی  خرافی، و از اسالم
 .باشد شده، می  دانسته  عقالنی  از پشتوانه  بهره و بی 28»و نامقدس

  اي کننده  عرفی  هاي کنند، دینا میزم می  ، عمل»تجدد  عامل»  بمثابه  اجتماعی  در ساختار مناسبات  که  هایی فرض، پیچیدگی  بنابه
. و خواهند کرد  کرده  و دنیوي  زدایی  قدسیت) در ایران  و دولت  دین  از تلفیق  پس  را بویژه» اسالم»  و از جمله(را   دین  هستند که

اغمأ (»  ، حد اکثر، ایجاد خلسه»دین»  فردي -  رد روانیو کارک  و اسطوره  جادو و افسون  هموزن  نگره، امر قدسی، چیزي  در این
و   سازي  ، اخالق29جزمی  سازي آئین  نیز نوعی  آن  و کارکرد اجتماعی) شود  دانسته  فوائد خصوصی  بسا منجر به  چه  که» عقلی
  دین  اثباتی  تواند از جنبه می  که  است  ، چیزيخود  بنوبه  که  است... و  جامعه  متمایز براي  هویت  و بناي  اجتماعی  پیوندهاي  تغذیه

و یا  30کاریزماتیک  غیرعقالنی، منشائی  گوهري  داراي  نفسه، دین و فی  العمده انداز، علی چشم  در این»  ایضاً. کند  حکایت
  کالمی  از پیشفرضهاي  اي و مجموعه 31»بشر  سود ناسوتی»  به  فاقد التفات  هایی ناپذیر و دغدغه  آزمون  اهدافی  موروثی، ناظر به

باشند و  می  مقدس  نمادهاي  دهندة ترتیب  صرفاً  که  ها و مناسکی از دگم  شود، ترکیبی می  ، دانسته32ناپذیر اثبات  بلکه  ناشده  اثبات
و  33نقشها  شدن و تخصصی  جتماعیا  فشار واقعیات  نیز تحت  عالئم  و این  است  اجتماعی  زندگی  اقتضائات  و بقأ آنها تابع  حدوث

) سکوالر  با معیارهاي  یا منفی  مثبت(  دین  آقایان، از کارکردهاي  در دیدگاه. شوند تر می و عرفی  جدید، عرفی  هاي» کار ویژگی«
 .گردد یا انکار و استهزأ می  مانده  خود مسکوت  ، بخودي»دین»  بگذریم، دعاوي  که

و (  دین  ضلع  در سه  گردد که ذهن، متبادر می  به» دین  فلسفه»  در باب  شود، نظریاتی می» دین»  به  راجع  که  قولهایی  نقل  با انبوه
 :است  تلخیص  قابل  ترتیب بدین) اسالم  از جمله
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  گردد، بلکه  تلقی 34»از واقع  حکایت»  و نوعی  آن، نباید جدي  مابعدالطبیعی  هاي گزاره  بویژه  دینی  قضایاي: عقائد  در باب. 1
و  35کند دار می ها را باردار و معنی گزاره  ما این  داریم، ذهن  از دین  که  و انتظاري  قائلیم» دین»  براي  که  کارکردي  به  بسته
 The Meaning)  (Fulxness»قضایا  داري معنی»  در باب  جدیدتر آن  هاي و شاخه  پوزیتویستی  مالکهاي  به  باره دراین
وحی، اعجاز،   از قبیل  االهی  ادیان  مابعدالطبیعی  و انکار دعاوي  تحریف  به  وجه، بلکه  بی  تاویل  به  فقط  نه  باید داد و عمالً  ارجاع

 مانند(گیرد  خود، مأخوذ می  در فلسفه  تأکید تمام  را به  و آن  است  آن  خود دین، مدعی  که  انجامد و کار کردي می... معاد و
 .شود نمی  گرفته  جدي  ، مطلقاً)»الکمال  الی  ایصال»  بشر جهت  و تربیت  هستی  و ملکوت  واقعیت  بشر به  آگاهاندن

 36.گفت  باید سخن  آمد، علیحده  زمین  در مغرب) و فلسفی  از دینی  اعم(  و متافیزیک  عقالنی  بر سر شناخت  آنچه  در باب
  ي(ارزشها  اساساً  گیرد که قرار می  دستخوش  اي انسانی، بگونه  با واقعیتهاي  دینی  گزاري خالقا  میان  نسبت: »اخالقیات«. 2

و  is»38»  در باب  هیومی  و نظریه  شده  دانسته  و مرگ 37تولید  و قابل  عرفی  قرارداد و دستکاري  ، مجعول، در معرض)دینی
»Ought «کند و  تصور شد، امضأ می» وظیفه«و » واقعیت»  میان  در غرب  را که  و گسلی  انداخته  سایه  هم  دین  ارزشی  بر نظام

 .گرداند می  ما را منتفی  هاي» ارزشمداري«با » متافیزیک  ما به  دانش»  میان  جدي  وصل  هر حلقه  عمالً
و مورد   کرده  ریشه را بی  اسالمی  اخالق ، از دو بعد گوناگون، ارزشها و»اسالم»  به  و نیز پوزیتویستی  فونکسیونالیستی  نگاههاي

 .تواند باشد می  دیگري  مستقل  بحث  نیز موضوع  دهد و این قرار می  تعرضاتی  چنین
و فقه،   از شریعت  اساساً  که  است  همین  به  سکوالریستی، معطوف  جهتگیري  فشار اصلی: عملی  و احکام  رفتار دینی  در باب. 3

  منهاي  دین«. آید بشمار می» دین»  از کارکرد اجتماعی  ناشی  حقوقی  جزء دستاوردها و لوازم  بلکه  نباید داشت» ا  احکام»  تلقی
  این  از ثمرات  یکی) اند در تنیده» حکومت»  با مقوله  بنوعی  که  اجتماعی  و بیشتر، احکام(» احکام  بدون  اسالم«و » فقه

منتظر » دینی  احکام»  که  قرار گرفتند پیداست  قبیل  از این  هایی نظریه  آماج» دینی  اخالق«و » عقاید دینی»  وقتی 39.اند تلقی
صرفد و  نمی  ، دیگر چندان»بما هو خالق»  با خداي  در گیر شدن  که  است  همین  مهم  نکته  باید بنشینند ولی  تحلیلهایی  چه

  خداست  و هست، زیرا این  بوده» بما هو شارع»  با خداي  مبارزه  قرار گرفت  د توجهمور  در غرب، عمدتاً  آنچه!!. ندارد  هم  ضرورتی
  حیات  قلمروهاي  همه  ساختن  و انسانی  کردن  ارزشی  و در جهت  خواسته» عقائد و اخالق»  به  را معطوف  اجتماعی  واقعیات  که

 .گردد می  حاکمیت  مدعی  ز جملهو ا  زده  اجتماعی  در نهادهاي  مداخله  به  دست  اجتماعی
سپهر   مناسبات  در تنظیم  و دخالت  اجتماعی  تشریع  شود اما حضور در منصب  سکوالریزه  آنکه  تواند بماند بشرط می "دین"

  لب، قاعدتاًط  و حکومت  حاضر در صحنه  زیرا دین  سازگار نیست  کسانی) منافع  و احتماالً(با پیشفرضها   که  است  اجتماعی، چیزي
 .درگیر و موضعگیر است  دین

  بذل  که  پرسیم دهیم، تنها می  نسبت  بخصوصی  اشخاص  را به  فوق  مقوله  یا هر سه  یکی  اعتقاد بخصوصی، به  آنکه  ما بدون
و   در حول  دیدگاههایی  ینچن  به  یا بالجمله، آیا مسبوق  الجمله در غرب، فی  ادیان  شناسی در جامعه  نظریاتی  اعتقاد و روخوانی

 !باشد؟ نمی» دین»  حوش
 .کرد  باید موکول  دیگري  فرصت  را نیز به» قضایا  و باقی  در غرب  دین»  ماجراي

یا   و اضمحالل» عرفی»  به» قدسی«امر   تحول  را باعث  جامعه  شدن و بوروکراتیزه  ، صنعتی40مزبور  شناسان جامعه - 1-2
از   و صیانت  اي فرقه  پرنسیب  حفظ  در جهت  متدین  جامعه  یک  جزء زوائد حقوقی  را که  دین  فقهی  و دستگاه  ستهدان  دین  استحاله

رو   جامعه  شدن  و شهري 41تأثیر روند مدرنیزاسیون  دانند، تحت می» و قراردادي  علمی»  فاقد متدلوژي  ولی  جامعه  قدسی  شاکلۀ
و   دین  اختیارات  تفویض  به  که  است» شرعی  حکم«از   برداشت  و این  مواجهیم  خاصی  ما با برداشت. رندشما می  یا تبدل  زوال  به

 .دهد می  فتوي!! مدرن  جامعه  از نهادهاي  آن  قلمروي  تفکیک
و در حدود » خصوصی امر»  در حوزه  دین  ارزشها و انقباض  متدرج  فرسودگی  به  که  است» اخالق«و » دیانت«تصویر از   این

باشد، تغییر مفاد » دین  فهم»  آنکه  قاموس، بجاي  در این» دین  فهم»  که  است  و جالب. گردد منجر می  و عبادیات  مناسک  ضیق
باز »  را به) عصري  فهم(» باز فهمی«و اگر،   است  دین  کردن  دنیوي  و در جهت  در دین  با تغییري  مقارن  و هر فهمی  است  دین

  و معرفت  متولوژي  به  مربوط  از آنکه  حقیر پیش  بعقیده  که  است  دیدگاه  از همین  کنند ناشی می  دین، عطف، و همردیف» تولیدي
و   اجتماعی  از ساحات! امر قدسی  نشاندن عقب  به  الدوام علی  که  است!! مدرن  و دینداري  خداشناسی  نوعی  به  باشد مربوط  شناسی

  و متغیري  اي ، دوره»دین  اجتماعی  کارکردهاي»  اینکه  با احتساب. اندیشد می  از حکومت  دین  و تفکیک  متدینان  زندگی  عیتواق
  گوناگون  نهادهاي  فونکسیون "نیز"  سازوکار بازار و مبادله«، »الملل و بین  ملی  روابط«، »و ساختارها  طبقات  وضعیت»  تابع

» ارزشی»  غایات 43شده، جایگزین  خوانده» عقالنی  قراردادهاي»  آنچه  و بتدریج 42.شود می  دانسته..... و» اتارتباط«و » جامعه
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، »مدرن  دولت»  گردد و اندیشه واگذار می 44!!خدا  خدا به  قیصر و سهم  قیصر به  سهم  و عمالً  شده» دیانت«و » اخالق«و 
  باید سازمان  چرا دین  که  است  شود، روشن می  خوانده!! اجتماعی  ارزشهاي  در تولید و توزیع  و حیانی  دکترین«آلترناتیو   محقترین
 .و واگذار کند  گفته  ترك) را  آن  ساختار حقوقی  بویژه(  اجتماعی

  غیر از وجه  از نظر ما چیزينامند  می» با هر واقعیتی  انطباق»  را ظرفیت  بینند و آن می  در دین  آقایان  که  و انفعالی  کشش - 1-3
سایر نهادها   همچون  نهاد اجتماعی  و یک  دین  شدن  عرفی  همان  به  اشاره  در واقع  بلکه  است  باب  این  بودن  و مفتوح  اجتهادي

  همین  فکر، به  این  صاحبان  در واقع. گردد می  محسوب» دین»  مابعدالطبیعی  دعاوي  زهرخند به  نوعی  که  است» دین»  دیدنِ
  و ادامه» ماندن»  بهاي  یابند که در می) و متدینان  و متولیان(» دین«خود   گویند بتدریج می  که  دارند وقتی  و تغیر اشاره  تسامح
  تیاراتاز اخ  شستن  و دست  پیشین  و استعفأ از مدعیات  روز افزون  با محدودیتهاي  جز تطبیق  بپردازد و راهی  را چگونه  حیات
  ، این!»یا حذف  استحاله«. ندارد  برخوردار بودند در پیش  از آن  و روستایی  و بدوي  نا یافته  تشعب  در جوامع  که  داري  دامنه

 !نیز هست  اسالم  روي  پیش  قاعدتاً  که  است  بستی بن
تفسیر   و این  دینداري  چنین  مستظهر به»  قه، قاعدتاًمطل  و والیت» مصلحت«و سنی، عنصر   شیعه  فقه  به  راجع  اظهار نظر آقایان

و   ، دیندار ماندن»دین»  براي  اي شناسنامه  چنین  با اعتقاد به  کرد که  باشد و باید تامل می) هست  هم  عصري  ظاهراً  که(  از دین
  زندگی  در قانون  دین  نقش! شدة  بینی پیش  فولتأکید بر ا  اساساً. است  و سئوال  حیرت  مایه  داشتن، بسی» دینی  حقوق»  دغدغه

  دانستن  و افسانه  جادو و توهم  و در ردیف  دین  دانستن  و گزافه  با خرافه  دارد که  اشاره  جدید دینداري  نوع  همین  جمعی، به
  دینداري  یک  به  عاقبت  چگونه!! »یند  کردن  منطقی»  دغدغه  اینهمه  براستی  که  پرسم و از خود می  سازگار است  هم» اسالم«

  و مآالً  است  آن  غربی  از متون  تمامی  نیمه  نوشته، اقتباس  نخست  است؟ احصۀ  انجامیده  و افسانه  و سراسر افسون  غیرمنطقی
  رنج  معرفتی  پیشفرضهاي  نو از هما  است  المعرفه  و علم» سیاست  فلسفه«، »دین  فلسفه«در   زمین  از تفکر متاخر مغرب  اي شمه
بداند  45سزار و پاپ  حاکمیت  و تلفیق» سزاریسم -  پاپ»  سیستم  را نوعی» اسالمی  حکومت«اگر   است  طبیعی  برد بنابر این می
  یت رؤ»  باب  لتا او» اجتهاد و تقلید»  آداب  از اول  و عمالً  شده  تقسیم) و دولت  یا دین(دو   آن  میان  فشار مدرنیزم  تحت  که

 .بخواهد  و عرفی  را دولتی  و الباقی. گذارده  باقی  نهاد دین  تکفل  را تحت» هالل
 .است  بشمار آمده» قدس»  عالم  نماینده» پاپ«و   ، نماد عقالنیت»سزار«نگاه،   در این

در   توانی  و چنین  بر ذمه  اي وظیفه  چنین  دین  و اصوالً  دار است ، از بن، مسئله»دینی  حقوق  دستگاه«سکوالر؛   با منطق - 1-4
  معضالت  حقوقی  و فصل  نگره، حل  در این!! باشد  را نیز واجد بوده  کار کردي  چنین  بدوي، گاه  در جوامع  ندارد، گرچه  چنته

  که  است  منوط  یا عقالئی  عقالنی  باتمحاس  عقال، و برخی  قرار داد و تبانی  به  و هم  عرفی  اقتضائات  به  حال  اجتماعی، در عین
 .مرتبطند» دین«جدا از   نهادهایی  سکوالر به  دیدگاه  بنا به

  توجیه  غیر قابل -  در استدامه  فقط  و نه - ، از ابتدا )و حکومتی  از جزایی، سیاسی، اقتصادي  اعم(  دین  حقوقی  دیگر، نظام  بعبارت
  چه  آنکه  بررسی  براي  والبته. هست  نظریه  اما جزء ملزومات  قرار نگرفته  مورد تصریح  کیان  در مقاله  که  است  اي نکته  و این  است

نقد آرأ خود   تصور هست؟، باید ضمن  قابل  و آیا اساساً  تصور است  ، قابل»حقوقی  دستگاه»  با یک» توتم»  مقدار از ارتباط
و کارکرد آن،   دین  به  پیشگفته، راجع  نظریۀ  معرفتی  زیر بناي  عمده  که  لحاظ  داد و بدین  پاسخ  بدان  علیحده  در بحثی» دورکیم«

  این  بیشتر با زیر ساخت  باشد، آشنایی می  اثر دورکیم  ترین و جدي  ، سومین46»دینی  زندگی  بنیادین  اشکال»  بر مفاد رساله  مبتنی
 .طلبد دیگر می  و فرصتی  شانی  که  است  دور کیم  هاي نظریه  به  بر مراجعه  طرز فکر مبتنی

  جامعه  واسپنسر، در رده  میل  استوارت  کنت، جان  اگوست  در ردیف» دورکیم  امیل»  باید بخاطر سپرد که  اما اجماالً - 1-5
  گریبان  که  و تناقضی  ابهام  علیرغم و  شده  از آن  که  گوناگونی  قرائات  نحله، علیرغم  گیرد و این قرار می  پوزیتویست  شناسان

خود را بروز   اصلی  هاي نیز مایه» دین  شناسی جامعه«و در   یافته  سیطره  معاصر غربی  شناسی را چسبیده، بر جامعه» پوزیتویسم«
  زبان  فهتا فلس  ذهن  و فلسفه» شناخت»  از مباحث  گوناگونی  در فنون» تحلیلی  فلسفه«و » تحصلی  مکتب«دهد،  می
  در دوره  تاثیر عمیقی  انگلوساکسون  دیدگاههاي  در قلمروي  االدیان  و نیز علم  سیاسی  تا علوم  واز روانشناسی» لینگویستیک«

  شده  بدل  بسیار سطحی  جزم  نوعی  و خود به  نیست  زدودنی  زمین  مغرب  و دینی  عقلی  از معارف  زودي  این  به  که  اخیر گذارده
و   هگل  و ذهن  در برابر زبان  العمل  عکس  نوعی  ، گرچه»حسی  تجربه«در   شناخت  انحصار متدلوژي  گزافه  ادعاي. است

  و فرانسوي، صورت  آلمانی  عقلگرایی  آنکه  منجر شد حال  ما ورأ تجربی» تعقل»  به  پازدن  پشت  به  هگلیستها بود اما عمالً
در   معرفت  و منحصر کردن) تجربه  ما قبل(» ما تقدم»  انکار معارف  به  آنها نیازي  عالج  براي  ند کهنبود "عقالنیت"منحصر بفرد 

 .باشد» تجربی  پذیري آزمون»  ارزان  تا حد محکهاي  معرفت  آوردن و پائین» تحصلی  مکتب»  مغازه  کوچک  هاي قوطی
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خود   حتی. بود  بینی پیش  از ابتدا قابل  خود وفادار نماندند و این پیشنهاد  خود نیز به  پوزیتویست، البته  شناسان جامعه
  کسانی  خویش، تالش  مکتوب   اصرارهاي  بشمار آمده، علیرغم  جدید و پوزیتویزم  شناسی جامعه  سرحلقه  که 47کنت اگوست
و   صرف، تقبیح  و تجربی  اي مقایسه  هايو روش  بر مشاهده  شناسی جامعه  تحقیقات  کردن  را در مبتنی» کتله  آدولف»  همچون

در   اما افراط  انکار نیست  قابل  دیگري  و فن  علم  و در هیچ  شناسی در جامعه  و مشاهده  کار کرد تجربه. نمود  ابتذال  به  متهم
  بعد که  به» هیوم«از (  منطقی  مپوزیتویس  از سهم  دهد و البته را آزار می  شناخت  موضوع  که  است  حسی  شناخت  به  دادن  اصالت

پوزیتویست،   شناسان  در منظر جامعه» دین«. کرد  نباید غفلت» ادیان  شناسی جامعه«در ) نماند  هم» وین  حلقه«منحصر در 
 شود؟ می  معنی  چگونه
و  48»انگاري بت«با   مترادفو   حالت  ترین را بدوي» ربانی»  تاریخ، دوران  گانه  ادوار سه  در تقسیم» کنت  اگوست«ابتدا 

  و دوره  است  رشد دانسته  ما قبل  دوران  به  متعلق  را نیز همچنان) مابعدالطبیعه  دوران(  داند و فاز دوم بشر می  طفولیت  مخصوص
 .است  شمرده  انسانی  فاز تکامل  را ورود به  و فلسفی  دینی  هاي و تبیین  غایات  و نفی  پوزیتویسم

  جامعه  مطالعات  براي  که  اي قاعده  نمود و نخستین  مبذول» شناسی جامعه»  کردن فیزیکی  در جهت  وسیعی  نیز تالش  دورکیم
خود،   بود و این) دینداري  از قبیل(  اجتماعی  واقعیتهاي  دیدن 49»شیئی«پیشنهاد کرد، ) ادیان  شناسی  جامعه  و از جمله(  شناختی

  ابراهیمی  در ادیان. کند را نمی  دین  ابعاد و اعماق  درك  تکافوي  وجه  هیچ  و به  است  دین  ذات  شناخت در  انحراف  بناي  سنگ
. باشد می  حسیون  بینی  و فراتر از نوك» مسلکان  تجربی»  از حدود فاهمۀ  اوسع  که  مواجهیم  در شناخت  با قلمروهایی  دستکم
  معتقدات  باشند، و نیز بسیاري  شناختی  یا جامعه  روانشناختی  مطالعات  موضوع  از آنکه  ري، اعماز دیندا  ناشی  هاي پدیده  بسیاري

 .گذرد می  ظاهري  ما ورأ تجربه  در منطقه  االصول  دینی، علی
  به  ، نسبت)شدنی  هو تجرب  محسوس  اما تنها در قلمروي(و استقرأ   و تجربه  حس  سازي  تأکید بر فعال  علیرغم  اسالم  که  توجهی

با   که  اي است، گستره  و تجربی  علمی  صرفاً  تر از معرفت بسا وسیع  دینی  معرفت  گستره  دهد که می  دهد نشان فراتر می  نشئه
  و شهودي  النیعق  حس  یک  کرد و نیاز به  را تعقل  آن  توان می  هم  شامه  و بدون  از کار افتاده  ناشنوا و المسۀ  و گوش  بسته  چشم

  ماند مسئله تنها می 50.است  عاري  هم  و تصویر و کمیت  و رائحه  بر قضأ، از صوت  دست  دارد که» عینیت  کمال»  به  معطوف
  مثابه  به  عمل»  از آن، به  برخی  که  است  همان  دارد، این بر می  خلل  دیگري  از جاي  در واقع  که  دین» اجتماعی  کار کردهاي«

  جامعۀ  در یک  که  اتفاقاتی  دین، کلیه  تعالیم  و هویت  نظر از مدعیات  با قطع  که  معنی  اند، بدین تعبیر کرده» از نظریه  اي پاره
  اند، مورد یک و منهیات  محرمات  و مشمول  گرفته  آن، صورت  صریح  هاي توصیه  بر خالف  آنچه  افتد، حتی می  دین  به  منتسب
  دین  اجتماعی  از کارکردهاي  وقتی  آقایان. گردد  داوري  دین  کل  به  راجع  مجري  قرارگیرد و از این  غیر جانبدارانه  باصطالح استقرأ
. اند داده  نیز توضیح) دهد می  پس  عمل، آزمون  در صحنه  عقیده: که(پراگماتیستها   خود را با نظریه  نسبت  گویند عمالً می  سخن

خود   که  هایی و وعده  اهداف  به  با توجه  و اخالقی، آنهم  عملی  احکام  و برخی» عمل  عقاید راهنماي«تنها در برابر   که  یهنظر  این
  سرایت... و  مابعدالطبیعی  هاي آموزه  معارف، حتی  کلیه  کند، به می  صدق) انتظار داریم  از دین  هر علتی  ما به  آنچه  و نه(  داده  دین

 .دهد یم
  به  نوبت  از آنکه  است، پیش  تبیین  بر این  مبتنی  هایی و توصیه  از جهان  تبیینی  در صدد ارائه  که  جامع  عقیده  یک  آنکه  حال

و   دین  با ذات» ادیان  شناسی جامعه»  که  دانیم می  باشد ولی  و صحیح  برآورد، مستدل  خود نیز قابل  در ذات  برسد بایستی» عمل«
 .است  دیندارانه  اجتماعی  در ابرازهاي  با دین  شناسی جامعه  مساس  ندارد و اساساً  کاري  دینی  دکترین  منطوق

  دین  واقعیت  بلکه  حقیقت  به  کالنی  مبلغ  عمالً  دینی  و برون  شناسی جامعه  نگاه  عنوان  تحت  نگریستن» دین»  به  از منظر دورکیم
  گوید و او که می  پیشفرضهایی  گوید با چه می» دین«از ) وآگنوستیک(  مشرب  ال ادري  اگر دورکیم  شد که  و روشنزند  می  صدمه
اجتماع،   خواهشهاي  دیگر، تجلی  نهادهاي  بسیاري  را چونان  داند و دین می  واقعی  خداي  بلکه 51خداسازي  را ماشین  جامعه  اساساً

و انسانیت، و   انسان  کمالیه  از اوصاف  ترکیبی  فوئر باخ، خدا را همان  شمارد و چنانچه می  افراد و ادیان» پنهان  بت«را   و جامعه
را » جامعه«نیز   داند، وي می) انسان  خدا بجاي  گرفتن  عوضی(  مصداقیه  شبهه  یک  و محصول  ازخودبیگانگی  را تجسم  دین

 .پندارد می  راستین  خداي
فونکسیون، فاقد ما بازأ   این  لحاظ  و بدون  است  دین  کار کرد اجتماعی  همان  دین، همواره  که  دورکیم  در نظریه  ساًاسا  بعالوه

تا حدود   اجتماعی  از نهادهاي  دین  و تفکیک  نیست، سکوالر شدن  چیزي  و اجتماعی  اجتماع  خواهشهاي  و جز تجلی  است  خارجی
» دینی  برون»  از نگاه  گوهر و کارکرد دین  تبیین  شود که  باید معلوم  همیشه  یکبار و براي  همچنین. تاس  معنی بی  هم  زیادي
 .است  دین  دعاوي  بطالن  گرفتن  عنه  و مفروغ  خاموش  قضاوت  نوعی  بلکه  نیست  و بیطرف  بینانه  واقع  تبیین
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 .است  بحث  است، از ابتدا تا انتها قابل  بعدي  مدعیات  عزیمت  نقطه  که» دین«از   دورکیم  تعریف
  ابراهیمی  با ادیان  ارتباطی  چه  پرستی باشد و نیز توتم 18  قرن  در استرالیاي» آرونتا»  آن، قبیله  محک  که  شناسی  دین  آن  و اصوالً

بر  -  االطالق علی -» دین»  توجیه  از پس  بتوان» نامقدس -  مقدس«معیار   و بی  ابتدایی  با تفکیک  دارند که» اسالم»  بویژه
 !آمد؟
قرار » دین»  ارزیابی  در استرالیا را مالك  وحشی  اي قبیله  بدوي  شود و آداب می  دین  کاتولیک، بی  اي در جامعه  یهودي  یک
 !!علمی  روحیه  این  حبذا به. گویند می  سخن  فقه  و از سکوالر شدن  نگریسته  و تشیع  اسالم  منظر به  از این  دهد و آقایان می

با   بایستی) باشد می  فروع  به  و مربوط  فرعی  که(  اسالمی  و احکام  بر سر حقوق  از هر بحثی  پیش  کنیم می  عرض  که  اینست
دانستن،   فاقد ما بازأ واقعیرا   دین  ما بعدالطبیعه. دارد  در اصول  شد و مشکل، ریشه  وارد بحث  دین  و ریشه  بر سر، هویت  آقایان
و   دانستن) غیب  خدا و عالم  از جانب  و نه(  جامعه  و مصنوع  اجتماعی  زندگی  را سر تا سر اقتضائات  دینی  و حقوق  و احکام  اخالق

با   و وحی  کریم  قرآن  و مرادفۀ  دیدن  از نا مقدس  اشیأ مقدس  تفکیک  بر غریزه  و مبتنی  نماد سازي  را هم  اسالم  کارکرد اصلی
 .است» دورکیمی  عینک«از   اسالم  به  نگرش  قبیل، جزء ملزومات  از این  و مواردي  و اسطوره  جادو و افسون

مورد   ، بایستی»عقالنیت«و » زدایی  افسون«دینی،   هاي آموزه  و کارکرد اقتصادي  دین  در باب  و نظریاتش» وبر  ماکس« - 1-6
 .است  شده  ع متفر  بر آن  مهمی  قرار گیرد زیرا فروع  مسلمان  متفکرین  ي جد  مداقۀ

  فاصله  این  باشد اما عمالً) جوهر دین  مطالعه  و نه(  دینی  رفتارهاي  بررسی  به  باید معطوف  دین، قاعدتاً  شناسی جامعه  آنکه  علیرغم
 .اند نیز پرداخته  و تخطئه  تصویب  به  نشناسا  جامعه  معموالً  گفتیم  شود و چنانچه نمی  رعایت
  میان  تأثیر و تأثر متقابل  اما در بررسی  دانسته 52عقالنی  را نسبتاً) شریعت  صاحب  در ادیان  بخصوص(  ، رفتار دینی»وبر»  گر چه

 .کند می  رهاشا  در عقالنیت  متعددي  ضریبهاي  به... و  و آموزش  و سیاست  و اقتصاد و اخالق» رفتار دینی«
  چیزي  همان  خورد، و این می  گره» سود»  مفهوم  به  نا خواه  شده، خواه  داده  بدست  از آن  که  ثمري  کم  و تعریف  عقالنیت  این

  را پوزیتویستها با معیار آزمون)  Utilty(»یوتیلیتی»  به  و عطف» سود  اصالت»  مفهوم. اند گرفته  ، عوضی»مصلحت«با   که  است
خود را در   پرچم  فونکسیونا لیستها که. داد  را توسعه  مفهوم  این  دورکیم  کردند و بویژه  شناسی وارد جامعه  و تجربی  کمی  پذیري
تعبیر   اساساً. خود قرار دادند  اندیشه  آنرا در هسته  بلکه  کنار آمده  مفهوم  غرب، باال بردند با این  شناسی و مردم  شناسی جامعه

  ماکس«بود و ) »دین»  از جمله(  اجتماعی  نهادهاي  مطالعه  براي  را معیارکردن» سودمحوري»  ، همان) )Function»کارکرد«
) قرار داشت  تأثیر رمانتیسیسم  تحت  کرد و بنوعی می  جدل» سودمند گرایی«با   که(  آلمانی  شناسی جامعه  به  متعلق  ، گرچه»وبر

  تنها از حیث  را، نه  اجتماعی  هاي در رفتار و پدیده  دینی  داد و تأثیر عقائد و اخالق مورد انتقاد قرار می  را هم  بود و فونکسیونالیزم
نمونه،   نمود و بعنوان  کند، بررسی می  زیستن  دینی  براي  متدین  یک  که  اي صادقانه  تالش  از حیث  کارکرد و سود اجتماعی، بلکه

  ایدئولوژي  که» مارکس»  بعکس. (دانست می 53»پروتستانی  اخالق»  نشدة بینی اما پیش  محتوم  را محصول  داري سرمایه  پیدایش
داد،   ارائه  در رفتار اجتماعی» عقالنیت«از   که  با تعریفی  معذلک  ولی) داند در ابزار تولید می  تحول  را رو بنا و معلول  و اخالق

، »وبر»  و هم» دورکیم»  هم  که  هستیم  ما متوجه. قرار داد» یوتیلیتاریانیزم«سود و   اصالت  همان  بهخود را رو   نظریه  شیب  عمالً
 .بکند  از فرزند خودش  پدري  که  است  اند اما این، انتقادي کرده» سومندي  مکتب»  متوجه  انتقاداتی
ارضأ و حد   غیر قابل  حیواناتی  به  را تبدیل  مردم  داده، عمالً و ارزشها  دین، اخالق  در باب  که  اي ترسید با نظریه می  دورکیم
  ماکس«. دید می 54اجتماعی  نظم  افتادن  مخاطره  به  و باعث» آنومی»  و تشنج  آنارشی  را منجر به  شدن  کند و صنعتی  ناشناس

  کند و بوروکراتیزه می  را له  انسانی  و شخصیت  انسان  اوست، مآالً  عقالنیت  از مظاهر عمده  که» دیوانساالري«نیز معتقد بود » وبر
  ماشین  بلکه  گردد و آدمها را ماشینی می» ع تنو»  و سرکوبگر اصل  متعالی  هاي و ابتکار و انگیزه  پویایی  انهدام  باعث 55شدن -

از   جزئی  نظریه  یک  نگرد اما عواقب نمی» یسیمون  سن«یا » دورکیمی»  و ارزشها و دین، با نگاه  اخالق  او به  کند و گرچه می
و (  چیست؟ او رفتار اجتماعی 56وبر،  ماکس» عقالنیت«و مگر . است  آن  لوازم  به  نظریه، التزام  به  و التزام  است  نظریه  آن  هویت

داند و خود را  می) باشد  تواند داشته میاز رفتار خود   متدین  که  تصویر ذهنی(» داشتن  معنی«بر   را مبتنی) »دینی  عمل«از جمله، 
  برون  نگاه  یک  مدعی  و باصطالح. کشد کنار می» معنی»  آن  و نادرستی  درستی  در حول  از قضاوت  شناس  جامعه  یک  بعنوان
  رفتار براي  شدن  ریزي  برنامه  کند و منظورش می  را طرح)  Rasional( رفتار عقالنی  سپس. است  دومی  درجه  و معرفت  دینی

  ارجاع  آن  به  مدام  که» وبر  ماکس»  عقالنیت. باشد می) نیست  آن، دیگر مورد توجه  بودن  عقالنی  که( "هدف"  به  وصول
و محدودتر از   و اخس  و بسیار اخص» فنون»  به  معطوف  صرفاً  که  است، عقلی» و مادي  ابزاري»  صرفاً  عقالنیت  دهند، همان می

 .قائلیم» عقل»  براي  ما مسلمانان  که  است  و اهمیتی  سعه
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و   گرفت  صورت) قدیمیتر  و سایر قرائات» وبري  ماکس»  با قرائت(» راسیونال»  مفهوم  به  بنیادین  نیز، اعتراضات  زمین در مغرب
  عقالنیت  از چگونگی  که  مانده  ال جوابب  همچنان  آنان  قدیمی  نهیم، پرسش  انگشت  هم 57»فرانکفورت»  اگر تنها بر مکتب

  گزینش  شود یعنی می  ، خالصه»با اهداف  وسایل  تنظیم«در » وبري»  پرسیدند زیرا خردورزي وبر می ماکس  ، در ترازوي»هدف«
. شود؟ هیچ  رزیابیو ا  دانسته  چگونه "هدف"  عقالنیت! ، چه؟»هدف«اما خود !!برسیم) هستند  هر چه(  اهداف  به  وسایل، چنانچه

) انسان  حقیقی  مصالح  خالف  و گرچه  خرافی  گرچه(  هدفی  باید پیشاپیش. گیرد قرار می» عقالنیت»  از تعریف  بیرون» هدف«
  به  نیل  در راه  ابزار عقالنی»  نظریه  و هابرماس  مارکوزه  امثال  که  است  این. رسید  بدان  بتوان  و ابزار عقالنی  باشد تا با روش

و » وبر ماکس«خود   چون  نیست  هدف، کار علم  تعیین. شمارند طرز فکر می  این  مضحک  را از ابتکارات» غیر عقالنی  اهداف
  براي» وبر  ماکس«. بدانها رسید  توان نمی  و معتقدند با تعقل 58بدور دیده» خرد و عقالنیت»  را از حوزه» ارزشها«او،   اسالف

  و به  هست  هر چه(ارزشها را   به  رسیدن  راه  کند که می  ندارد، تنها توصیه  نظریه  هیچ» انسانی  اهداف«و » ارزشها«از   کردن بحث
از   اکنون  که  تعریفی! با هدف، همین  روش  در تفکر و تنظیم  نظم. کنیم  پیدا و عقالنی) مورد اعتقاد قرار گرفته  که  هر دلیل

  از حوزه  مهمی  و متعالی  شریف  بسیاري، اهداف  اعتراف  به  که  است  دچار مضیقه  بقدري  داریم  در دست  وبري  ماکس» عقالنیت«
 .نباشند  است اقتدار مادي، ممکن  به و نیل  بر طبیعت  چیرگی  ماند زیرا جزء ابزارهاي می  بیرون» عقل«

! »سازي ارزش  فن«را » ایدئولوژي»  که  است  فرهنگی  گیرد زیرا این نمیقرار ! »صنعتی  داري سرمایه  عقالنیت«در امتداد   بنابراین
 .منظور است  این  به  زند دقیقاً را می» علم»  کردن آبجکتیویتی  نامد و اگر حرص می

  بر تفکیک» دانشمند و سیاستمدار»  کند و در رساله می 59»ارزش«از » دانش»  پیراستگی  به  دعوت  وبر که  خود ماکس
و . است  اساس  ، بر همین»ارزشی  شناسی جامعه»  او به  ورزد و نیز اعتراض اصرار می) Value(از ارزشها )  Fact(»واقعیت«

  را با انسان  فلسفه  توانستند ارتباط نمی  را که  شناسانی  کنت، جامعه  خود اگوست  پیشتر هم. نیست  سابقه نگرش، بی  این  البته
 .بود  خوانده» نشین  مبل  فیلسوفهاي«گیرند،   نادیده  یشناس و جامعه  شناسی

  بر مبناي  نویس مقاله  آقاي  که  نهیم می» دین  کردن عقالنی»  تأکید بر مفهوم  و تنها انگشت  بگذاریم  نا تمام  را مجبوریم  بحث  این
دهد و یاد   را توضیح  اسالم  حقوقی  بر دستگاه  محاک)  Trend( تاریخی  پردازد تا تمایل می  وبر بدان  ماکس  اصطالحات  فرهنگ

  پیش  آقایان  که  است» تعقل«و » ارزش«، »اخالق«، »دین»  در باب  پیشفرضهائی  به  مسبوق  اصطالحات  آن  که  کنیم می  آوري
 .کنند  خود را با آنها معین  بکنند و نسبت  تدین  نوع  و این  فرضیات  آن  حال  به  باید فکري  اصطالحات  آن  از استعمال
 Utility(3(و» مصلحت«)  Utility(12.و» مصلحت«. 2   

  انسانی«، »عقالنیت«مراد از   بود که  شیعه  و فقه  اسالم  به  نسبت  وبري و ماکس  دورکیمی  ذهنیتهاي  به  آمد، اعتراض  آنچه
 ) :Utility(»لیتی  یوتی»  به  نگاهی  اینک. کند می  نرا تبیی... و» و تاریخی  اجتماعی  با تحوالت  مناسبت«و » بودن
  عمداً  سکوالر در ایران  جریان  که  دانم می) واقعی  ترجمه  یک  نه(  ایدئولوژیک  ترجمه  را یک» لیتی یوتی«به»مصلحت«ترجمه بنده

  محاسبه  سود قابل»  به  ا را بالکل، معطوفه سنجی  مصلحت  است  دار، کوشیده  معنی  ترجمه  و با این  شده  آن  مرتکب  یا سهواً
  و خلع  تشریع  کردن  بشري  براي  ي و ممر  غیردینی  را عنصري» مصلحت»  ترتیب  و بدین  ، نموده»و مادي، فقط  و تجربی  کمی
» در صحنه  دیانت»  بلکه  قاهتف»  یا استحالۀ  اضمحالل  مایه  ورزد که می  بلیغ  و، سعی  کرده  فرض  و حاکمیت  از قانونگذاري  دین

  این  درون) رض(  راحل  امام  توسط  بویژه  بداند که» مصلحت  به  معطوف  عقالنی  محاسبه«را همانا » دین  حقوقی  دستگاه«و 
  سطتو  سکوالریزاسیون»  نظریه. آید  تواند بحساب می» بدعت»  و یک» خارجی  شیئی»  یک  اما همچنان  شده  تعبیه  دستگاه
» دینی برون«را » مصلحت»  کند و بنابراین را ادعا می  دین  در اصل» اجتماعی  مصلحت»  و تذکر به  توجه  ، فقدان»مطلقه  والیت

  سکوالر است  اندیشه  بندي را دارد و این، خود، استخوان  دین  احکام  عاقالنه  وتوي  حق  کند که قلمداد می» ضددینی»  گاه  بلکه
، سرتاپا غیر !»دینی  نظریه»  این  و مفردات  هستیم  سکوالر مواجه  قلم  ما با یک  که  گرفت  نتیجه  توان می  وجدان  عذاب  بدون
 .است  دینی

  ارزشها و اخالق  رفتن  قهقري  به  متاخر غرب، حضور دارد و باعث  فرهنگ  سود، در خمیره  و اصالت» لیتی یوتی»  معیارشدن
 .دیار، گشت  در آن) است  مدنی  از آداب غیر  که(  اجتماعی
از   بخشی  که  طبقه  در اروپا کرد و این  را معیار مسلط» مفید بودن»  ، ایدئولوژي18  بورژوا در قرن  طبقه  گسترش

  فئودالی  بود خود را با فشار، وارد ساختار نظام 60»باقیمانده»  باصطالح  عمومی، جزء هویت  و در قوانین)  Commoners( عوام
  نامیده» سوم  طبقه»  روزگاري  آنچه. کلیسا نیز درگیر شد  گرفت، کرد و با فرهنگ می  شکل» با زمین  رابطه»  براساس  اروپا که
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  و ناظر به! عقالنی  نظام(  صنعتی  داري  سرمایه  تکوین  مایه  بود که  ، همان»شد می  چیزي  نبود و داشت  چیزي«شد و  می
 .گشت) زند می  سینه  را به سکوالر، سنگش جریان  که  مردم مصلحت

  اندازه  قابل  و لذت  سود کمی  را به» مصلحت»  که  است  مرتبط  کامالً  لیبرال  فیلسوفان» و لذت  نفع  اصالت«با   از سویی  نگره  این
در » سودمندي«. یابد پیوند می  و دیانت  خالقدر ا) انگاري - ابزار (  با انسترومنتالیزم  کند و از دیگر سوي می  گیري، تأویل

  بیند و علم نمی  رئالتیک  داند و آنها را باصطالح نمی  هم» واقعیت»  به  مرتبط  را لزوماً) نظري  هاي ترم(  کلی  قضایاي  که» عمل«
آمپیریک،   خصلت  و داراي  در آمده» یزملیبرال  ایدئولوژي»  ابزاري، همه، جزء ملزومات و عقل  ابزاري  ابزاري، دین  ابزاري، اخالق

 .باشند می  و پوزیتویستیک  تحلیلی
را   و ارزشی  دینی  هاي انگیزه  بشمار آمدند که  بین  و واقع  عاقل  اندیشهاي  مصلحت  ، همان»سودي  اصالت»  بورژواهاي

  واژگان»  ترك. خواند فرا می» مدرن«و !! و عقالنی  و تجربی  علمی  دواعی  و به  خوانده» غیر انسانی«و بنابراین، » غیرابزاري«
، »و دنیوي  و زود بازده  و شخصی  سود کمی«و » لیتی  یوتی»  سوي  به» حقانیت«و » مشروعیت»  از قبیل» مذهبی

، تفسیر »فرد«و غرائز   و امیال» اندویدوآلیزم»  تنگ  از دریچه» مصلحت«ایدئولوژي،   در این. گرفت  نام» راسیونالیزاسیون«
» دمکراسی»  بود که  علت  رسیده، بدان  بقدرت  در تاریخ  که 61اند خوانده  دمکراتیک  فرهنگ  را نخستین  شود و اگر بورژواي می

ر غی  اندویدوآلیستی» فردیت«. کرد می  بودند، تامین  لیتی  ویوتی» سود»  به  معطوف  همگی  را که  متقابل  نیروهاي  قوا میان  تعادل
  او مهم  و سودآوري  سودمندي میزان. نیست فرد مهم  ؛ شخصیت»سود»  زیرا در ایدئولوژي. است  با آن  مباین  و گاه» شخصیت«از 

  بینند که می) »جنگل»  اگرنگوئیم(» بازار»  را یک  لذا جامعه. نیست  نیز جز این  ارزشها و فرهنگ. است» شیئی«انسان، . است
و   برد و باخت  به  فقط  فکر شده  و از قبل  مقاصد فرد با قواعد مناسب  و هماهنگی  انسان  عمل  و هویت  فتأکید بر اهدا  بجاي

 62.اندیشد می  و سودمندي  مادي  مقدار موفقیت
  سقامو  در این» مصلحت»  که  است  واضح. نیست  ، مالك»عمل«و ساختار   هدف  بودن معقول  و حتی  بودن بودن، مشروع درست

  مفهوم»  دوران  که  عنوان  این  تحت  و روحی  انسانی  گیرد و شرافتهاي می  فاصله  و انسانی، کامالً  و اخالقی  ارزشی  از مفهوم
بخوانید سود !! (و ارزشها را عقالئی  و دین  باید اخالق  و حال  گذشته  و ماورأ طبیعی  مقدس  پدیده  بعنوان» اخالق  عیسوي
نیز پیوند » الك  جان»  گرائی  نسبی  به  فرهنگ، همچنین  این. شود می  تاریخ، تحویل  سرد خانۀ  کرد، به) راگماتیستیو پ  محورانه

را باید کنار   و معنوي  و فوقانی  قاطع  معیارهاي. است... و  و احساس  شرائط  به  و وابسته  خورد زیرا سود و سودمندي، نسبی می
  نباید سخن» عمل  ذات«از . دارند  بستگی  بعدي  چیزهاي  آنها نیز خود به  که  دیگري  چیزهاي  دارد به  چیز بستگی  گذارد و همه

بر   مقدم  و ارزشی  عقلی  منظر، استنباط  نیزازاین  هیوم. گفت  توان می  و مادي  شخصی  در نطاق  ، آنهم»سود عمل«از   بلکه  گفت
در   و مادي  محسوس  سود و زیان  و مشاهده)  Inductively(»کل  از جزء به  حرکت»  راه از  بود و فقط  را منکر شده» تجربه«

او   در دیدگاههاي  حقیقی  از احکام  اعتباري  احکام  و تقطیع» اخالق«و » واقعیت»  میان  بود و انکار ربط  ارزشگذاري  به  رفتار، قائل
» عمل«از » نظر»  تفکیک  ، به))Critical - School  انتقادي  نیز در مکتب» نتکا«بعدها   نبود چنانچه  نظریه  با این  ربط بی
کرد و » عقل«و با » دین«کار را با   همین. نمود  را واژگون  آن  ماهیت  را محدود نکرد بلکه  اخالق  یوتیلیتاریانیزم، حوزه. رسد می
معتقد بود   مارکس. کرد می  معتقد بود و تمجید هم  نیز بدان  ژوازيبور  نابودي  ، منادي»مارکس  کارل»  حتی  که  است  چیزي  این
 63هیجانات  و کلیه  داده  را پایان  روستایی  روابط  چون  است  ایفأ کرده  در تاریخ  انقالبی  داري، نقش  سرمایه  و نظام  بورژوازي  که
  غرق 65خودپرستانه  هاي سرد محاسبه را در آبهاي 64مانده عقب  ساتو احسا  آن  دلیرانه  و هواخواهیهاي  دینی  و اشتیاق  جهانی  آن

 .کرد  خالصه  و بازاري  مبادله  را در ارزش  شخصی  کرد و ارزش
  و نیک  سعادت  را مبناي...) و  طلبی  زیاد، حرص، جاه  طمع(  آشکارا ضداخالقی  رفتارهاي  حتی  که  هم 66»برنارد دومندویل«

فکر   اندیشید و این» سود»  به  بخشیدن و اصالت» سود»  براساس» جدید دین  فهم«و نیز » أخالق»  بازسازي  و بهدید  می  انجامی
داد،   کاهش» و بغض  حب»  را تا حد» و قبح  حسن«را برچید و » سیئات«و » حسنات»  مرز میان  برد که  پیش  را تا حدي

  جریان  اکنون  که  کاري. افتاد  از او زیاد اتفاق  قبیل، پس  بود و از این» سود»  به» مصلحت»  تعریف  بلکه  تحویل  بسوي  گامهایی
» دورکیم»  را حتی  بورژوایی» سود محوري»  فرهنگ. دهد می  اسالمی  فرهنگ  رابه  پیشنهاد آن  خونسردي  سکوالر ما در کمال

زیرا   نیست  هم  سود جامعه  به  حتی» سود محوري«و   نیست! »مصلحت»  به  هم  فرهنگ، عمالً  این  بود که  برنتابید و بر آن  هم
و   دینی  افراد، اصول  که  نیست  زند و مسئله، تنها این می  دامن  وسیع  را در سطح  اخالقی  هنجاریهاي و بی» آنومی»  بطرف  گرایش
  کنند و به  تفاله  به  یکدیگر را ببلعند و تبدیل  دارد که وامیرا   ، همه»رقابت«گذارند و  کنار می  اي جامعه  خود را در چنین  اخالقی

  به  زندگی، توجه  هاي زمینه  در کلیه  که  تر اینست اساسی  مسئله  اندازند، بلکه  موفقیت، چنگ  براي!! و فکر کاربردي  هر وسیله
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  اخالق  دورکیم، یک  قول  به  شود که می  هر عمل  یپراگماتیست  نتیجه  به  بر هر چیز، نسبت  و مقدم  اصلی  توجه  باعث» سود«
 .دهد می  عیار را ترتیب  تمام! »ضد اخالق»  ما یک  قول  و به!! جدید

  است  خویش  منافع  قاضی  منطق، هر فرد، خود بهترین  در این! چیست؟» زیان«و » سود«در مورد   از اینها معیار قضاوت  گذشته
  منطق، هیچ  و با این» Faire, Laissez SeulezLaisse -» « برود  خودش  هاي خواسته  الدنب  بگذارید هر کس«: پس

در برابر خود و   تعهد فقط«: نیست  خودش  منافع  کردن  دنبال  براي  هر کس  از ارزشها مهمتر از حق  و عمومی  معیار عقالنی
 .»!!هر قیمتی  خود، به  هاي سودمندي

 .دارد  ، را بر عهده»و سود  قدرت»  بندي  و سهمیه  توزیع  میانه، تنها نقش  کراسی، در اینو دم  قرار داد و قانون
» سود بالفعل»  که  فیلسوفان  همین  که  است  و عجیب. هستند!! »خصوصی»  ارزشها، تنها موضوعاتی  و کلیه  عدالت، دین، اخالق

را » دانش»  اند و حتی داده  و ارزشها تن  در حقوق  و ابزارانگاري  گرائی نسبی  نوعی  به  اند و عمالً را معیار دانسته  و مادي  شخصی
  و جمود نشان  تأکید کرده 68»مشترك  حس«و » طبیعی  حقوق»  دیگر بر نظریه  دانند، از سوي می 67ابزاري  از مفاهیم  ناشی
اقرار . شود زد می  البته  حدسهایی! است؟  شده  تعبیه» لیتاریانیزم  تییو«در کنار   چگونه  الیتغیر و ذاتی  حقوق  اند، اما آیا براستی داده

  و رگ  بورژوازي  قائمه  بود که» مالکیت  حق»  هدف. آید  حساب  به  اقرار پراگماتیستی  یک  توانست می  هم» طبیعی  حقوق»  به
و   ثابت، مقدس، مطلق، کلی، ابدي  ،باید حقی»لکیتما  حق»  کم دست  شد پس می  بود و باید تثبیت  داري سرمایه  نظام  حیات

 !!شد  دانسته!!) دیگري  جدي  با هر صفت  و خالصه(  و طبیعی  ضروري
  آقاي  افکار سیاسی  آن  هاي نمونه  از نخستین  بر آمد و یکی»  Utility»  از مبدء عزیمت  که  اي ویژه  سیاسی  فلسفه  بررسی

  تئولوژي  و حتی  شناسی  بر انسان  مبتنی  همواره  که!! »مدرن  دولت»  هابز و اندیشه» لویاتان»  يریز بود و بتون» ماکیاولی«
 Public( در سپهر عمومی  اگر حکمران» قیصري  سیاست»  نباید از یاد ببرند که  آقایان  طلبد ولی می  دیگري  بود، فرصت  اي ویژه

Sphere  (با » اسالم  در قاموس  مصلحت»  میان  است  تفاوت  مایه  خواهد آمد و چه  و دیانت  بر سر انسانیت  چه  باشد در واقع
اصرار . کند را چقدر غلیظتر می  ، فاجعه»لیتی  یوتی«برگرد   زدن  و حلقه!!. »داري  سرمایه  و قانون  قیصري  در فرهنگ  مصلحت«

  آمده  زمین  به  دیگري  از کرات  اخیراً  ایشان  گویی. است  تعجب  مایهزمین،   مغرب  کنونی  واقعیات  همه  علیرغم  مصلحتی  بر چنین
  الملل بین  مقاومت  زمین، یک در مغرب  اخیر حتی  هاي در دهه  آنکه  حال. است  انجامیده  عواقبی  چه  طرز فکر به  دانند این و نمی

نیز   افراط  به  گاه  که  در گرفته» و شخصی  سود مادي  حول تمرکز در»  همین  بر ضد  سیاسی  و علوم  شناسی در فلسفه، جامعه
 .است  شده  کشیده
کرد و نیز   صنعتی، تفوه  جامعه  اساس  نفی  به  در گیر شد و حتی  غربی  در جامعه» پول»  با منزلت 19  در قرن  که  رمانتیک  جنبش
  کامل  شکست  ، عمالً»مدرنیست  پست»  نهضت  عاقبت... و  و سر خپوستی  بودایی  ها، انزواطلبان، عرفان چپ، هیپی  جنبش

مقدر، باید   دخل  دفع  جهت  در پایان. است  موعود را جار زده  مدنی  جامعه» در تامین»  بورژوایی  مدرن  و مصلحت» رفاه  دولت«
  میان  بلکه  نیست» شریعت«در   انسان» سود»  و حتی  نیازها و منافع  گرفتن نادیده  معنی  به» لیتاریانیزم یوتی«نقد   که  کنیم  تصریح

، »لیتی  یوتی»  گاه چه  است» وجه  من  و خصوص  عموم«، »با معیار پراگماتیستی  مصلحت«و » با معیار اسالمی  مصلحت«
و   نیست» لیتی وتیی»  مصداق  ها که ها و خطر کردن ها، گذشت انفاق  بسیاري. و گاه، خیر  است» مصلحت«با   و متصادق  مساوق

  هست  با معیار اسالمی» مصلحت»  جدي  خواهد نمود، مصداق  ، عقالنی69»فایده -  هزینه»  ، در دستگاه»آخرت»  تنها با افزودن
 .است» اسالمی  ضد مصلحت»  آید و بصراحت  و فسق، حاصل  ستم، خیانت  از طریق  است  ممکن  ها که» سود«و بسا 
کند زیرا  می  صدق» مصلحت«هر دو معنی،   گردد، به  تواند شامل را می  تمتعات  اغلب  که  حالل  مادي» نافعم«در مورد   و البته

 .است  مشروع  مصلحت  و هم» سود»  هم
  نیازهاي  و تامین  منافع  ضامن  و هم  است» زندگی  واقعیت«با » ارزشها»  ملتقاي  که  است  در همین» اسالم  فقه»  برجستگی

  معیشت«زند و  می  را گره  ، دنیا و آخرت»فقه»  گوئیم می  که  و اینست  است  و اخالقی  انسانی  ارزشهاي  اعمال  ظرف  و هم  ريبش
و شریعت،   و حرام  حالل  اساساً. دهد ، نفوذ می»بازار و دولت»  را تا عمق» و اخالق  عرفان«کند و  می  راهمخانه» و فضیلت

  از انسان  مصلحت، ناشی  باشد و معیار دینی» و انسانی  شرعی»  و هم» زندگی  هم»  که  است» شرعی  دگیزن»  آن  راهکارهاي
! شما؟  یا انسان  اسالم  انسان! انسان؟  کدام  مصلحت: آید باید پرسید می  میان  به» مصلحت«از   صحبت  وقتی. است  دینی  شناسی
  در تعریف  انسان»  با سود و زیان  و همواره  لزوماً  دارد که) و معنوي  از مادي  اعم(  يو مفاسد  اسالم، مصالح  در تعریف  انسان

از کسر   را پس  انسان  و مفاسد و سود و زیانهاي  ، بر آیند مصالح»اسالم  فقه«. نیز هست  مباین  گاه  بلکه  نیست  یکسان» سکوالر
 .داریم» فقه«ما از   که  است  برداشتی  این. است  فرموده  و حرمت  وجوب  به  حکم  و سپس  کرده  و انکسار آنها لحاظ
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 :دوم  قاموس
 3مطلقه، اجتهاد و مدیریت،   والیت: دوم  قاموس1مطلقه، اجتهاد و مدیریت  والیت   
و   اصولی، کالمی  رخنه 15و نقد   بررسی«. 31:»و فقهی  اصولی، کالمی  رخنه 15و نقد   بررسی«. 3   

 3 ،:»فقهی
یا   غلط  مورد ما شاهد تعریفهایی 15  این  در همه  تقریباً. پردازیم اند می نامیده  دینی  درون  کننده  عرفی  هاي مکانیزم  آنچه  به  اینک
و   دین  از قلمروي  خروج  جهت  عناوین، عواملی  این  که  ادعا آنست. هستیم  یا کالمی  فقهی  و مفاهیم  اصولیه  از عناوین  ناقص

  شوند، اتفاقاً  فهمیده  موارد، اگر درست  این  عمده  که  دهیم می  هستند و پاسخ  و سکوالریزم  عرفی  عقل  قلمروي  بسوي  شریعت
  قلمروهاي  کردن  دینی  براي  و از قضأ، متدي  و دینی  شرعی  آن، کامالً  مبدأ، مقصد و روش  هستند که  اجتهادي  عملیات  حکایت
  عقل«با   که  مواجهیم» دینی  عقل»  بنام  اي ما با مقوله. کنند می  عمل  وي  مدعاي  خالف  باشند و دقیقاً، در جهت می!! عرفی

  و منتهی  دارد و از مبدأ عزیمت  و اهداف  و در آمال  در روش... و  و فلسفی  کالمی  فرضهاي  در پیش  اصولی  ، تغایرهاي»سکوالر
را   احکام  این  و نه  است  ي و تجر  استخفاف  و اهل  مباالت بی  او نه  خداوند و احکام  به  و نسبت  خوردار استبر  بخصوصی  االَّمال

، »زیستن  درست  راه«را » شریعت»  پندارد بلکه می» جادو«و » تابو»  و از سنخ  مالك بی  هاي و تحکم  پشتوانه بی  و نمادهاي  دگم
  و استعدادها و نیازهاي  و امیال  و ظرفیت  واقعیت  ناظر به  خدا را کامالً  داند و احکام نیز می» ر زیستنت تر و عقالنی راحت»  بلکه

را   شناسد و آن می  و رستگاري  کماالت  بسوي  انسانی  رشد و تصعید روح  جهت  حال، بستري  و در عین  انسان  و عقلی  طبیعی
و   حساب بی  که  و دستوراتی  ما ال یطاق  یا تکلیف  و اعتباري  خصوصی  و یا امري  یو غیرانسان  جمعی  مصلحت  خالف  فشاري

 .پندارد باشد، نمی  صادر شده!! از باال  کتاب
 :اسالم  حقوقی  دستگاه  کردن غیردینی  جهت!! دینی  درون  مستمسکهاي  نقد یکایک  اینک

  کردن  عرفی  براي  را مدخلی  بشري  عرفهاي  بسیاري  به  اسالم  گذاري و صحه  و تأسیسی  امضایی  به  احکام  تقسیم  آقایان - 3-1
  کرد بسیاري ظهور می  اینک) ص(اگر پیامبر  گیرند که می  و نتیجه  منحصر دیده  العباده  را تنها در فقه  و تأسیس. اند دانسته

 .70گذارد می  باشند صحه می!! »الجاهلیه  فقه«ز تر ا تر و انسانی پیشرفته  را که  عصري  امروز و قوانین  عرفهاي
 .افتاد شما مفید نمی  بود باز بحال می  هم  سخن، اگر تمام  این -) ج

حج، . باشد می  پیشین  با شرایع  اصولی  اسالم، فاقد تفاوت  شریعت  عمده  بلکه  نیست  تأسیسی  نیز کامالً  اسالم  عبادي  احکام  اوالً
  االطالق علی  سس مؤ  هم، اسالم  در عبادات  بودند پس  شده  از اسالم، تشریع  پیش  اند، همگی»عبادات»  اصل  که ...و  صلوه، صوم

 .71نیست
  را هم  دین  تأسیسی  احکام  که  دانم بعید می  من  است  تفاسیر پوزیتویستی  به  اید و مسبوق ، پذیرفته»دین«از   که  با تعریفی  ثانیاً

 !گرفت  جدي  بتوان
از   برخی  از قبیل(و امضأ و ابقأ فرمودند   دانسته  موجود را مشروع  از عرف  برخی) ص(اکرم معامالت، نبی  و چه  در عبادات  چه  ثالثاً

  پرستی، ریاضتهاي  بت  از قبیل(  از عبادات  برخی  از سویی). و صوم  و صلوة 73و حج  و طالق  نکاح  و شقوق 72حدود و دیات
  دیگر، چه  از سوي. کردند  را تحریم...) و 74شغار  و نکاح» ربا«نظیر (و عقود   از معامالت  و برخی) مشرکانه  و نیایشهاي  نامشروع

، )نداشته  یا شیوع  العرب، سابقه  در جزیره  قبالً  که  از معامله  انواعی(  در معامالت  و چه...) و  و صلوة  حج  اجزأ و شروط(  در عبادات
تعبیر   به(  جاهلیت  از عرفهاي  بخش  آن. فرمودند  و تأسیس  دادند، تشریع می  مفید تشخیص  دین  اهداف  در جهت  را که  مواردي
  ابراهیمی  در شرایع  هم  و عمدتاً  نداشت  اسالم  و اجتماعی  تربیتی  با اهداف  بود و منافات  مشروع  امضأ شد که!!) الجاهلیۀ  شما فقه

  پس  بود که  گشته  و آلوده  و حرام، ضمیمه  و بدعت  تحریف  مبالغی  مرور زمان  به  ولی  شده  شناخته  یا مشروع  داشته  سابقه  یشینپ
نیز   در مواردي. گشت اسالم، تأیید می  باشد توسط  یا معامله  عبادت  از آنکه  ساختاري، اعم  زوائد و مفاسد و اصالح  از حذف
  بود، صورت  و زمانه، ضروري  اقتضأ تغییر شرائط  یا به  داشت  جزئی  ، دخالت)حکم  مناط(  عمل  مصلحت  در اصل  که  تغییراتی

یافت، مدنظر  می  اسالم  شریعت  و اهداف  و حرام  با واجب  یا عبادت  معامله  آن  که  نسبتی  نیز، نوع  تأسیس  در مصادیق. گرفت می
  و نامشروع، تفکیک  مشروع  موجود را به  شدند باز عرف می  ما نیز اگر مبعوث  ، در زمانه)ص(پیامبراکرم. است  بوده  مقدس  شارع

یا   مستقیم  که  مشروع، آنست  عرف. فرمودند ابقأ می  را هم) و غرب  از شرق(  جهان  کنونی  از عرفهاي  و بسیاري  فرموده
  دامنه  باشد یعنی  بعکس  بهتر که  نینجامد و چه  واجبات  ترك  و به  نزده  دامن» محرمات»  یا مستحدث، به  الواسطه، منصوص مع

  پارلمان  چون  مواردي  زد که  مثالهایی  توان می  اجتماعی  در ابعاد گوناگون. ثر و مفید افتد مؤ  واجبات  را برچیند و در جهت  محرمات
  است، چنانچه  شرع  حالٍ، مالك، قواعد کلی  اي  علی. آنهاست  باشند، از جمله می) محتوي  نه(  فرم  همگی  که... و  یا جمهوریت
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  آنها، لزوماً  بودن  مشروع  مزاحم  و این  است  عالم  و غرب  از شرق  ما نیز عاریه  اسالمی  و دولت  در جامعه  جاریه  از سیره  بخشی
 .نخواهد بود

نامند،  می» تر پیشرفته  عرف»  از آنچه  بسیاري. نیست  و مضر  و حرام  غیراسالمی  لزوماً صادر شود،  از غیرمسلمین  هر چه  رابعاً
قرار   و مباح  مشروع  و نتایج  اهداف  و اگر در راستاي  ست» ها روش»  از سنخ  هم  و عمدتاً  انسانی  مشترك  و تعقل  از تجربه  ناشی

  یک  که  است  تأثیري  مشروعیت  و عدم  مشروعیت  مالك: کنیم ر دیگر تأکید میبا. است  واجب  و گاه  تردید، مشروع گیرد، بی
در مسیر   که  هر عرف. دارد  اسالمی  اهداف  تأمین  یا عدم  در تأمین  یا امضائی  از تأسیسی  ، اعم)یا رفتار  فکر یا اخالق(  عرف

  تنها به. و بالعکس  است  ، حرام!مدرن  چه  سنتی  جدید و چه  چه  قدیمی  هگردد، چ  واقع... و  و ربا و ظلم  و خیانت  تشدید زنا و دروغ
  یا بحث  قیاس  قابل  اهمیت  از حیث  که  است  بسیار ظریفی  ، تناسب»دین  با احکام»  دین  أهداف  میان  که  کنیم اکتفأ می  همین
بدانند در   آنکه ما نیز بی  کنونی  از فقهاي  اي عده  آنکه  عمدة  جهو  باشد و یک می) مطهري  تعبیر مرحوم  به(  دین  و پوستۀ  هسته

  هسته  تفکیک  دقیق  ذائقه  از فقدان  غلتند، ناشی در می  بدعت  در چالۀ  از دردمندان  اي و عده  جدید افتاده  گري  اخباري  نوعی  دام
 .است  از پوسته

  اند و حوزه دانسته  شریعت  بجاي  عرفی  عقل  جایگزینی  براي  دیگري  مهم  ا راهر» الفراغ  منطقۀ»  دادن  همچنین، گسترش - 3-2
از   پس  شرعی  و حرام  واجب  قلمروي  زنند که می!! حوزه، تفأل  این  توسعه  به  از توصیه  و پس  خوانده» عرف»  را مجال  مباحات

 75.و خدا، محدود گردد  انسان  بین  عبادي  مناسک  به  شود و عمدتاً  را شامل  خصوصی  از حقوق  اندکی  این، فقط
  از اینکه  دهند، نا غافل می  در اینجا بند را آب  از جمله  آقایان! است؟  گسترش  شرعی، قابل» الفراغ  منطقۀ«مگر   اوالً -  ج

اي، متصور  توسعه  و محرمات، چنین  باتاز واج  کاستن  زیرا جز از طریق. است  گري  اباحی  ، همان»مباحات»  حوزه  دادن  گسترش
) الفراغ  منطقه  تعبیر آنان، گسترش  و به(  نیست  مباح  که  چیزي  کردن  مباح. است  گذارده» بدعت«کار را   این  و شرع، اسم  نیست

 !دارد؟  دیگري  شرع، آیا معنی  الزامیه  احکام  جز کنار گذاردن
  اجتهادي، اصول  یا ادلۀ  فقاهتی  یا ظاهراً، با ادلۀ  واقعاً. است  شرعی  لحاظ  مشمول  که  است  اردياز مو  هم  الفراغ  منطقۀ»  ثانیاً

  از قلمروي  شرعی، خروج  و اباحه  است  شرعی  حوزه  مباحات، همچنان  شد، حوزه» اباحه»  به  حکم  عملی، وقتی  یا اصول  لفظی
  باقی  و احکام، کما کان  و اخالقیات  اعتقادي  اصول  او به  و توجه  است  و متشرع  لمانمس  هم  و مسلمان، در مباحات  نیست  شرع

و   دینی  معیارهاي  او بر اساس  هاي اندیشی  را دارد و مصلحت» شریعت«و » قیامت«و » درستکاري«و   و حق  دین  است، دغدغه
 .است  قرآنی

عقائد   اصول  به  فکري  و التزام  شرعی  منصوص  در احکام  ذمه  آیا اشتغال. است» الفراغ منطقۀ«ما با شما در غیر   اصلی  بحث  ثالثاً
و   دورکیم  چنانکه(  اجتماعی  پیوندهاي  حفظ  جهت  صرفاً  و مناسکی  و سحر و جادو و افسون  پذیرید یا آنها را دگم را می  دینی

 !هست؟  شرع  الفراغ، تسلیم رمنطقهشما، آیا در غی  عرف! شناسید؟ می) گویند می  دیگران
  سنخی  از چه  آن  و اعتقادات  هست؟ عالقات  مبدأ و معاد دینی  به  خدا و معترف  به  و تقرب  و در صدد اطاعت  متشرع  آیا اساساً

و   حیوانی  کند یا محاسبات یم  تعقل  آیا اساساً! کند؟ می  تعقل  پیشفرضهایی  قصد چه  سو و با چه  کدام  عقل، رو به  آیا این! است؟
  را رعایت  محرمات  حریم  بر آنکه  عالوه  پس  اگر دارد و اگر القید نیست! دارد؟  و اخالق  حق  به  آیا تعهدي! صرف؟  غریزي

  حساب بی  تلقی ،»بودن مباح«و از   است  مذهب  دارد و اگر سکوالر و اباحی  و عالئقی  جهتگیري  چنین  هم  الفراغ کند، در منطقۀ می
  و نفسانی، دغدغۀ» خود بنیاد»  عرف!! است  مباح  نزد وي  هم  حرام  ماند بلکه نمی  چیزي» شدن  مباح«دارد، منتظر   بودن  و کتاب

 .ندارد» الفراغ منطقۀ«
نیز   و محرمات  واجبات  در حوزه  باشد بلکه نمی  فراغ  و منطقۀ  مباحات  ، تنها منحصر به»متدین  عقل«و   ع متشر  عرف  حوزه  رابعاً

  ابزار اجرایی  یا تأمین  شرایط  یا شناخت  موضوع  و در تشخیص) بعضاً(  احکام  فلسفه  احکام، در فهم  در فهم. در کار است  دست
  ما نیز در اساس، عقالنی  است، شرع  ع ما متشر  عقل  و چنانچه  نیست  شریعت، بیکار و بیگانه  در حوزه» عقل«. حالٍ  أي  علی... یا

 .است  و یقین  قطع  استناد به  ، همواره»حجیت»  در بحث  شیعه  فقه  در اصول  مهم  نکتۀ  اساساً  است  و برهانی
خود دارد،   نفع  آور به  قطع  خاص  میشود و دلیل» قطعیۀ  حجۀ»  به  منتهی  که  سبب  نیز بدان  آن  که(» خاصه  ظنون«و لذا جز 

  و قطع  رضا میدهد، یقین  که  تنها چیزي  ما به  باشد و شرع نمی  و حجت  پیروي  قابل  ، هیچیک»و ش  هم و و  ظن«) است  حجت
 .الواسطه یا مع  است، مستقیم  عقالنی
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  واجب  حوزه  به  لحقدیگر و در موارد گوناگون، م  عناوین  مباحات، به  اما قلمروي  است  شرعی، مباح  اولی  ، بعنوان»مباح«: خامساً
  یا مهم  اهم  و بنا به  مالکهاست  تزاحم  و مفاسد تو در تو و زمینه  مصالح  تالقی  اجتماعی، در واقع  زندگی  کوران. میگردد  یا حرام

 .و مفاسد است  مصالح  از کسر و انکسار آن  پس» اقوي  مناط»  تابع» تنجز حکم»  مالکها، مرحله  بودن
  به  و بسته  شرائط  به  اند اما بسته الزامیه  از احکام  ، فارغ)و طبعه  لَو خُلی(  اولی  عنوان  به  که  است  اعمالی  به  اغ، مربوطالفر  منطقۀ

. گیردقرار می  و کراهت  و یا استحباب  یا تحریمیه  ایجابیه  الزامیه  عناوین  و ذیل  یافته  و مقطعی  ثانوي  عامل، معناي  و نیت  وضعیت
  حرام  که» زنا«و » قمار«و   است  واجب  که» صلوة»  بر خالف(باشند   ات، مباح بالذ  است  و نوشتن، ممکن  گفتن  رفتن، سخن  راه

مقصد، نیت، طرز عمل،   به  بسته  یابند یعنی می  اي ویژه  قرار میگیرند جهت  یا واجب  حرام  عنوان  ذیل  وقتی  اعمال  اما همین) است
 .میگردد  یا حرام  ما، واجب  و مکان، مباح  و زمان  تیجه، آثار جانبین

  که  نیست  و آگاهانه  اختیاري  عمل  زیرا هیچ. باشد  نداشته  شرعی  حکم  که  نیست  ارادي  عمل  اند هیچ گفته  که  است  معنی  بدین
 .باشد  نداشته  آدمی  و شقاوت  در سعادت  تأثیري  هیچ  رویهمرفته

شما ! چرا؟: پرسم می. شوند  خصوصی، عرفی  از حقوق  و بخشی  و عبادات  بجز مناسک  شرعی  احکام  همه  اید که پذیرفته: سادساً
  دارید، چرا به) دینی  و اقتصادي  و حقوقی  و سیاسی  و اجتماعی  حکومتی  احکام(  اسالم  احکام  عمده  کنار گذاردن  براي  آمادگی  که

از   حصه  این  که  است  آن  ترحم  دانید یا علت می  عایه الر  مقدار را الزم  این  آیا حتی! ابقأ میکنید؟) و عبادي  فردي(  اماحک  تتمۀ
تواند جائز  حد اکثر می. شود نمی  فردي، واجب  عبادات  نگاه، حتی  با این  آنکه  حال! دانید؟ نمی  امر حکومت  مزاحم  را چندان  احکام
و   و بودائی  و مسیحی  اسالمی  عبادات  میان  تمایزي  هیچ  منطقاً  که  و لذاست  است  و مناسکی  عبادت  هر نوع  مخیر میان باشد و

 .باشید و نیستید  توانید قائل نمی... و  پرستی  بت
  سیاسی  در ساحات  دین  اجتماعی  و مواضع  احکام  شوراند، عمدتاً می  اسالم  را علیه  مخالفان  از قضأ، آنچه  که  است  در حالی  و این

و شما   الفراغ، کار من  منطقه  یا گسترش  و حرام  واجب  حوزه  یا توسعۀ  تضییق  که  است  روشن  واال. است  و حکومتی  و حقوقی
 .نیست

از   یا خوشبختانه! و متأسفانه  گشته  و سنت، اعمال  و در کتاب  است  مقدس  خود شارع  عهده  به  منحصراً  که  است  رسالتی  این
 .است  و شما خارج  من  دست
اید  کرده  شما گمان! بینید؟ می  الجمع  و تأکید عجیبی، مانعۀ  وسواس  را با چنین» عقل«و » شرع«چرا   بار دیگر بپرسیم: سابعاً

و   کشیدن  پا پس  را به  میکند، آن» مجال«  عقل، تفویض  هر کجا شرع، به  را بگیرد و حال» عقل»  بود تا جاي  آمده» شرع«
و   بیرونی  شرع، عقل  آنکه  حال! فهمید می) و بالعکس(» شرع»  را ضعف» عقل«زیرا اقتدار ! کنید ، تعبیر می»شریعت»  اضمحالل
و   عقل«را با   نیتو نفسا  و ظن  وهم. گویند چیز می  و هر دو در اصول، یک 77اند االهی و هر دو حجت 76است  درون  عقل، شرع

» مبارز  من  هل»  را نوعی  تعقل  چگونه  ، پس78کند می  تعقل  امر به  که  است  مقدس  خود شرع. گرفت  ، نباید عوضی»عقالنیت
  اگر هست، یا برهان، برهان  مواردي. نداریم» مسلم  شرعی  حکم  هیچ  علیه»  مسلم  عقلی  برهان  کنید؟ هیچ می  تلقی  شرع  علیه

  بعضی  متوجه«: خواهد گفت  عقل، متواضعانه  که  بسیار داریم  مواردي  اما البته. معتبر است  نقل  یا نقل، فاقد شرائط  نیست
  و معقول  و موجه  را درست» احکام»  را و اغلب» اصول»  اما از آنجا که: (میدهد  عقل، ادامه  و همان. »شوم نمی  خصوصیات

  باشم، حدود و قیودي» عقل»  که  زیرا من  میکنم  تمکین) ندارم  هم  خالف  به  قطع  که(را نیز   موارد اندك  آن  باز برهاناً  یابیم می
 .و عقالنیت  تعقل  ، اینست)»بروم  توانم فراتر نمی  و از خودم  دارم

  وسیع  را بقدري  عملیات  این  اند و دامنه ستهدان» شرعی  احکام  کردن  بالموضوع«را   شرع  کنار گذاردن  دیگر براي  حل  راه - 3-3
و !! مدرن  داري  اقتصاد سرمایه  کوشند کل می  و سپس  است  مدرن، ساکت  مقوالت  در همه  تقریباً  معتقدند فقه  پندارند که می

 .79کنند  ، معرفی»فقه»  دور از دسترس  را بکلی» معاصر  انسان»  و حتی  صنعتی  جامعه  تنظیم
  باز کردن  براي  بقدري  میشوند؟ آقایان  یا احکام، خود بخود و احتماالً، بال  موضوع  کنیم می  را بال موضوع  آیا ما احکام: اوالً -   ج

  عالم  و قانونمندي  زمانی  و تدریج  تاریخی  صیرورت  حتی  شریعت، عجولند که  حذف  براي  و ایجاد امکان  خود در تشریع  دست
. نیست  هم  معقول  ، حتی»کردن  بال موضوع«اما   است  ، تعبیر درستی»شدن  بال موضوع«. میکنند  حذف  یکسره  ا همر  تکوین

آیا از ! چه؟  یعنی  شرعی  حکم»  کردن  موضوع بی  اساساً! را چه؟» متعلق«با » موضوع»  فهمید؟ فرق را آیا می  دو عبارت  این  فرق
  اگر توجه. دارد  اي علیحده  باشد، خود، حکم  که  هر کدام! تکلیف؟  و اسقاط» به  مامور»  اتیان  یا از راه  شرع  با حکم  مخالفت  طریق

  حذف  براي  تواند مستمسکی و نمی  است  صحنه  شدن  و عوض  خارجی  واقعیت  ، تابع»انتفأ موضوع»  بود که  داشتند، معلوم می
 .باشد  شرع
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. دیگر  عبارت  به. شود  حکم بی  آنکه  میکند نه  عوض  ما حکم  ، موضوع)شود  اگر اثبات  آنهم(  موضوع  یک  با تغییر ماهیت: ثانیاً
یا   ضرورت  و بحث  است  حرام  همچنان  پس  مانده» ربا»  ، اگر همچنان»ربا«بطور نمونه، . میگردد  دیگري  حکم  موضوع  به  تبدیل

  مگر حلیت  نیست، ولی  حیث، دیگر حرام  از این  پس  نیست» ربا«است، و اگر دیگر   اي علیحده  بحث» ...و  نظام  ملزمه  مصلحت«
  و نه» مقدس  شارع»  از ناحیۀ  ذمه، خود، ترخیص  برائت  است، این  بري  مکلف، اگر در موردي  ذمۀ! نیست؟  شرعی  و اباحه، حکم

جدید نباشد،   عنوان  متوجه  شرعی  منصوص  و دیگر، حکم  یافت  تبدیل  وضوعیو اگر م  است!! عرف  حوزه  به  شرع  از حوزه  خروج
  مباحی، مباح  هیچ  و حاکمیت  اجتماع  واقعیت  در صحنه  و گفتیم  است  روشن  تکلیفشان  میشود که  ملحق  شرعی  سایر مباحات  به
  مصلحت  مقارنات، جنبه  و حتی  و مالزمات  و عواقب  آثار و علل  به  ماند و بسته نمی) الطرفین  مساوي  حالل  یعنی  االخص  بمعنی(

منجز   حکم  به  محکوم(  الحکم  و ذي  العموم، مذکور و منصوصند چربیده  یا علی  الخصوص مقدس، علی  در شرع  که  آن  یا مفسدت
 .میگردند) و بالفعل

  تصمیم  و متعدد براي  گوناگون  آلترناتیوهاي  که  ده، در واقع، یعنیفرمو» مباح»  متعال، خود، بصراحت  را خداي  اما اگر موردي
  آن  که) و عقالً  شرعاً(  است  عقل، موظف  باشند ولی  و صحیح  اولی، میتوانند مشروع  بعنوان  تصمیم  همان  شما، در حد  اولیه

مقدس،   شرع  به  التزام  عقالنی، در ساحت  فعالیت  ر ایندهد، اگ  را ترجیح  جانب  یک  و عاقبت  نموده  و سنگین  را سبک  تصمیم
بود   هم  جهت  شما معذور هستید و بدین  که  معنی  بدین. است  و مجزي  ، مشروع)خطا  گرچه(باشد   هر چه  گرفت، نتیجه  صورت

خطا، حد اکثر،   زیرا این 80اند کرده» معذٍّرمنجز و »  ، تعبیر به»حجت«از ) ره(کفایه  آخوند صاحب  مرحوم  ما همچون  اصولیین  که
 .است  مطلب  همین  به  ، اشاره81»و مخطی  مصیب«مجتهد   و بحث. میکند  حکایت  انسانی  قهري  از محدودیتهاي

  عرف»  امور مستحدثه، مجال. است» دین»  و اظهار نظر از موضع  شرعی  میدهد حکم  مجتهد در مستحدثات  که  فتوایی: ثالثاً
  جدید بگستراند، عملیاتی  را بر موضوعات  شرع  سایه  که  نیست  الفروع، جز این  اجتهاد و تفریع  و اساساً  نیست» شرع  منهاي
  درون»  میگیرد و عملیاتی  صورت  دینی  احکام  به  کامل  و التزام  و با توجه  دین  و اصول  اهداف  در چهار چوب  که  است  عقالنی

 !!»دین«و بر » دین«از   خروج  نه  است» دینی
نیابد،   تحقق  اگر موضوعی. ندارد  وجود خارجی  اصالً  بلکه  نیست  توسعه  یا قابل  تنها وسیع  شرع، نه  کردن  بال موضوع  دامنۀ: رابعاً

  تحقق  به  زیرا احکام، مشروط  ستنی  شرع  کنارگذاردن  معنی  هرگز به  نیز تنجز ندارد و این  موضوع  آن  حکم  که  است  طبیعی
 .نیستند» خود  موضوع»  خودند و محقٍّق  موضوع
! ؟.»بدور است  فقه  دسترسی  از حوزه  مدرن  اقتصاد معاصر و انسان  کلیت»  میکنید که  قضاوت  قاطع  برهان، چنین  با کدام: خامساً

  چه  و به! میکنید؟  اجتهاد را مسدود اعالم  میدهید یا باب  نسبت  یا بدلخواه اید یافته  شرع  را در ادلۀ  نظري و بی  سکوت  آیا چنین
  تر در استدالل افزون  اگر تعمیق. شود نمی  و جوسازي  گردد و با شعار و سخنرانی  باید اثبات  که  است  اید، ادعایی گفته  آنچه! حق؟

  کردید، باز قابل ما پیشنهاد می  فقهاي  را به...) و  صنعتی  داري  سرمایه  تشناخ(  شناسی  دقیقتر در موضوع  و نیز جوالن  و استنباط
  این. تر است مزاح، شبیه  است، به  اي امروز، از اساس، جوهر تازه  اقتصادي  روابط  کلیه  آنکه  تشکر بود اما دعوي  جاي  و حتی  قبول
با   و مباین» دیگر  مطلقاً»  را چیزي  زمین  متأخر مغرب  و علمی  انسانی  اتاتفاق  که  اخیر است  دو قرن  در یکی  غرب  لسانی  عادت
» شده  شناخته  انسان«غیر از   بطور کلی -» امروز  انسان»  که  ادعاست  آورتر این خنده  میدانند و از آن» انسانی  تمدن»  سابقۀ  کلیۀ
  هزاران! استداللی  بحث  نه  است  رمان، خوب  براي  شاعرانه  هاي غلو  نای! عزیز  دوستان. است  داده  و انسان، تغییر ماهیت  است
. است  بوده  هم) غارنشین  انسان  حتی(  گذشته  در انسان  یا شبیهاً  عیناً  داد که  سراغ  میتوان  کنونی  در انسان  و جمعی  فردي  عمل

و   است  جدید و مهلک!!) عمدي(  از اشتباهات  شناسید و این نمی  را بدرستی  پذیر انسان  تحول  و نقاط  تحول  شما ضریب
  و عصرآن!! »است  پیش  سال 1400  به  متعلق  اسالم«: که  است  کهنه  شبهه  از همان  و تعبیر دیگري  نیست  شما هم  مخصوص

 . است  شده  سپري
چیز   همه  کردن  و عرفی  شرع  از قید احکام  رهایی  رايب  دیگر آقایان  حل  ، راه!!»فیه  ماال نص»  فضاي  دادن  گسترش - 3-4

  از علم  اطالعی  و عمد دارند یا بدون  فهمیده  بکار میبرند، بدرستی  را که  و تعابیري  مفاهیم  ایشان  که  حیرانم  براستی  بنده. است
 !!است؟  د گنجاندهخو  و در مقاله  آوري  جمع  اصولی  از کتب  تورقی  را طی  ، اصطالحات»اصول«

  چه؟ هیچ  یعنی» نص بی«موارد   گسترش! باشد؟  یا کاهش  گسترش  قابل  که  است  ممکن  ، چگونه»فیه  ماال نص»  فضاي: اوالً
و ! نصوص  برخی  کردن  خارج  از رده. است  منظور همین  ندارد و ظاهراً» موجود  نصوص«از   بخشی  گرفتن  جز نادیده  احتمالی

  معنی  به» فیه  ماال نص»  گسترش. »فیه  ماال نص»  از فضاي  استفاده  نه  است  نصوص) بعضی(با   و مخالفت  تکذیب  اسمشاین، 
 !»فاقد نص«موارد   نه  است» نص  داراي«موارد   شما، مشکل  مشکل  پس  است» موارد منصوص»  کاهش
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  نباید تلقی  سکوالریزم  به  و اقبال  و عهد دینی  از دیانت  ي خاص، مفر  موردي در  نص  فقدان  یا حتی  نص  به  دسترسی  فقدان: ثانیاً
  شود ، باز حکمی  جاري  هم  جواز و اباحه  نص، اگر اصل  زیرا در مورد فقدان!! کند دوا نمی  دردي  هم  نص  فقدان  گردد، پس

او   و عبودیت  ماند و رویکرد دینی می  غیر منصوص، متشرع در موارد  پیشتر گفتیم، حتی  ع، چنانچه متشر  و شخص  است  شرعی
  و اگر زمام  نیست» بیدینی  عرف»  به  اختیارات  و تفویض  در برابر سکوالریزم  نشینی  شرع، عقب  سکوت. است  خود باقی  بجاي

» شرع  علیرغم»  ن، در موارد مسکوت، عملموم  و رفتار یک  است  شرعی  باشد باز ترخیص  داده  خود ما هم  را به  اختیار و ترجیح
و در   شرعی  دلیل  و نوکر لسان  چاکر نص  باصطالح  که  است  کسانی  براي» فیه  ماال نص»  از جمله  قواعد اصولی  و اساساً  نیست

 !!)سکوالریزاسیون  براي  راهکاري  نه. (ند»حصور«و » حفیظ»  و باصطالح  ي غیر متجر  و دستکم  احتیاط  اهل  نص، حتی  موارد بی
  نادیده  را بکلی  مولی  و سیرة  دأب  که  نیست  باشد، چنین  نکرده  دریافت  اي دستور ویژه  اي در مورد ویژه» مولی«از » عبد«اگر 

) والکلیه  الطالقا علی(و مفاسد مذکور   مصالح  به  نسبت  ي و تجر  و زیر پاگذاردن  مولی  عمومی  با ممشاي  و قصد مخالفت  گرفته
  معیارهاي  به  مجالی  که  است  واضح  ، بقدري»دینی  انسان»  و مصلحت  شرع  کلی  و اهداف  شارع  مشرب. باشد  در شرع، داشته

 .دهد نمی  در موارد فاقد نص  حتی  و سکوالریستی  غیر دینی
میشود زیرا   شرعی  گوناگون، واجد حکم  از حیثیات  افتد که می  بسیاري  عناوین  امور، معروض  موارد غیر منصوص، در جریان: ثالثاً

در رشد   که  و هر رفتاري  نیست  و بیطرف  مباالت انسان، هرگز بی  و شقاوت  و سعادت  و مفسدت  مصلحت  به  نسبت  مقدس  شرع
و فقها انتظار   از مجتهدین  شارع  که  است  لیتأم  همان  و این. بالتأمل  است، گرچه  تکلیفی  دارد، موضوع  انسان، دخالت  یا سقوط

 .اند بسیار کرده  مورد کوتاهیهاي  ما در این  هاي حوزه  که  دارم  قبول  دارد و البته
و » داللتی«و » سندي»  گوناگون  و قدحهاي  را بدالئل  از روایات  اي عمده  بخش  هستند که  فقها و رجالیونی 82اینکه: رابعاً

  جهت  موجه  تسهیالت  تواند نوعی شود، نمی می  بر چیده  دین  دامنۀ  گذارند، پس اعتبار و مرجعیت، کنار می  از دایره 83»مقامی«
 بشمار آید،   سکوالریزاسیون  و پیشرفت  معصوم  سنت  از قبیل  شرعی  احکام  منابع  ترك
  مواضع  اند و بر خالف اظهار نکرده  نظري  چنین  عالی  راتحض  عزیمت  از نقطه  باشید که  فقها و رجالیون، مطمئن  این  چون

% 90  نه  آنهم(  یا روایاتی  اند و اگر روایت را داشته  و روایات  احکام  به  و التزام  شارع  به  و تقرب  شریعت  دغدغه  سکوالریستی، آنان
  دانند نه نمی» مقدس  شرع«از   را حکایت» ماثور»  مفاد آن  که  است  معنی  دانند، بدان معتبر نمی  یا مقاماً  یا داللۀً  را سنداً!!) روایات

 ). باشند  مخطی  گرچه(خواهند و دارند  می  شرعی  عمل، حجت  این  براي  پس. بگیرند  نادیده  بدانند و معذلک  شرع  را عین  آن  آنکه
را   بشري  زندگی  و همه  نیست  معتبر، تنگ  نصوص  دایره  که  نستشما مفید خواهدبود ای  حال  به  آن  دانستن  که  اي اما نکته

  از حکومیات  دین  دست  و بریدن  اسالم  کردن و خصوصی  سکوالر کردن  و جال براي  جوش  اینهمه  بود پس  فرامیگیرد و اگر تنگ
 !دارد؟  وجهی  چه  و اجتماعیات

: پرسم می. دهند نمی  تن  هم  موارد اندك  همان  و مادي، به  دور کیمی  باشد باز مبانی  تنگ  هم  معتبر، هر چه  نصوص  دایره: خامساً
  در حجیت) و سنی  شیعه(  فقیهی  ندارد و هیچ  هم  در سند و داللت  مشکل  هیچ  که  در قرآن  منصوص  شرعی  چند حکم  آیا همان

  االطاعه  ، الزم!!مدرن  داري  را در عصر سرمایه...) و  ارث  یا احکام  رقتحد زنا و س  همچون(  است  تردید نکرده  آن  آوري و الزام
  میگردد، آیا همان  ارائه  کیان  و در سرتاسر نشریه  مقاله  نخست  در بخش  که  شناسی  دین  با نوع! دهید؟ می  میدانید و تن

ما   رسد به  چه(  داشت  قبول  را میتوان  و سیاسی  قوقیو ح  و حکومتی  اجتماعی  احکام  و متواتر در قلمروي  قطعی  منصوصات
  از قضأ، سیره! معتبر؟  نصوص  همان  به  التزام  یا مشکل  است  روایت  یک  یا نبودن  مبانی، معتبر بودن  این  آیا مشکل!). فیه؟  النص
در ... و  ارث  و احکام  حدود و دیات  از قبیل  منصوص  حدود و احکام  بر اجراي  اصولگرایان  اصولگرایان، تحفظ  به  معترضین  جاریۀ

سکوالر و   عقل  به  نوبت  معتبر نیست  نص  میکنید هر جا که  و چرا گمان!! »فیه  ماال نص»  و نه  است  داري، مدرن عصر سرمایه
  معرفی» قلمروها  تفکیک  منادي«و » دین  به  تفاوت  بی«گرچه، » سکوالریزم»  کرد که  تصریح  میرسد، باید اکیداً  بیدینی  جوالن

 .است   دینی  و احکام  معارف) از  بخشی  الاقل(  میشود اما در واقع، مکذٍّب
  کردن  و غیر دینی  سکوالریزاسیون  براي  ، مکانیزمی)هر درجه  و به  آن  هر نوع(» قیاس»  اصرار دارند که  آقایان: »قیاس« - 3-5

» العلۀ  مستنبط  در احکام  مناط  تنقیح»  شود و به و می  میشده  آن  مرتکب  مخالفت، عمالً  نیز علیرغم  شیعهو   است  فقهی  دستگاه
  مناط، احکام  با تخصیص  سپس  رسیده)! ال ضرر  مثل(  و قواعد کلی  احکام  فلسفه  تنقیح، به  کنند که، با چند درجه می  اشاره

 84.اند کرده می  تر با عرف، وضع مطابق  جدیدي
  همان(» دین  محق»  ما باعث  و لذا در روایات  هست  از شرع  و تخلف  گویید، خروج می  از قیاس، چنانکه  مواردي  گرچه: اوالً -   ج

  عنوانب  هم  قیاس  انواع  ترین و قبیح  شدیدترین  حتی  که  اینجاست  اما نکته  شده  و تحریم  ، دانسته)شما  در اصطالح  شدن عرفی
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  بسوي  عقلی  را راهی  قیاس، در واقع، آن  به  زیرا قائلین  است  نبوده  سنت  اهل  نظر برادران  سکوالر کردن، مد  براي  مکانیزمی
» ا احکام»  به  نیل  براي  عقالنی  و عملیاتی 85اجتهاد شرعی  را جزء منابع  میدانند و لذا قیاس) عرفی  عقل  حکم  و نه(  شرعی  حکم

  عدم  بدلیل» قیاس«. اید نشناخته  بدرستی  را هم  شما قیاس!! سکوالر  عرف  بسوي  و ادبار از دین  گریز از شرع  میشمارند نه
و ) شد  اسالم  نخست  در سده  گوناگون  بدالئل  حدیث  با نشر و حفظ  که  مبارزاتی  علت  به(، )ص(اکرم نبی  احادیث  به  دسترسی

بودند، در ) ص(پیامبر  و ادامه  اسالم  و تجسم  سخنگویان، مفسران  که) ص(پیامبر  با اهلبیت  و معرفتی  فکري  طهراب  قطع  بعلت
  با اهداف  اقدام  یک  شد و مطلقاً  در موارد غیر منصوص، شایع  شرعی  احکام  به  وصول  جهت  سنت  اهل  از فقهاي  بخشی  میان

  در سطح  حتی) ص(از پیامبر اکرم  بود و پس  شریعت  و اعمال  دین احکام  کشف  جهت  غلط  شتال  یک  نبود بلکه  سکوالریستی
أبو «و » سلیمان  حماد بن«و » یزید نخعی  بن  ابراهیم»  چون  کسانی  و سپس  قرار گرفت  مورد تمسک  از خلفأ و بزرگان  برخی
 86.کردند  و شایع  را تئوریزه  ، آن»حنیفه

مذکور   موضوع  را به  آن  و حکم  کرده  و مقایسه  تشبیه) است  معلوم  آن  شرعی حکم  که(  دیگري  موضوع  را به  ضوعیدر قیاس، مو
  مقیس»  میکنند که  سنت، خود شرط  مذکور میدانند لذا اهل  موضوع  براي) عرفی  نه(  شرعی  را حکم  میدهند و آن  نیز سرایت

  جامع  که  قیاس  و علت  شبه  وجه(  آن  و علت  نشده  خاص  موضوع  منحصر به  باشد که  داشته  معتبري  شرعی  ، حکم»علیه
 .باشد  شرعی  با سایر احکام  و غیرمخالف  عام) و نفیاً  اثباتاً(  و مدار حکم  بوده  و منضبط  نیز روشن) است  و فرع  اصل  بین  مشترك
  حکم  نه(  شرعی  از حکم  عقلی  آنان، کشف  و هدف  اند اما دغدغه شده  دچار خطا در روش  گرچه  هم  قیاس  به  قائلین  که  پیداست

 .است  بوده) و سکوالر  عرفی
نا   و برخی  مشروع  ندارند و تنها در نام، مشترکند لذا برخی  کارکرد واحدي  آن، مطلقاً  درجات  و همه  قیاس  انواع  همه: ثانیاً

را » شرعی  حکم«موضوعی،   به  موضوعی  تشبیه  صرف  به  که  است 87»تمثیلی  قیاس«نداریم،   قبول ما  آنچه. اند مشروع
  قیاس  از آنکه  اعم. منجز و معذر نیست. نیست  آورد و لذا حجت نمی  شرعی  حکم  به  عقلی  ، قطع»تشبیه«زیرا   بفهمیم  بخواهیم

 .باشد» عکس»  یا قیاس» طرد«
  از نص  تبعیت  رود بلکه را نمی  و استحسان  و ظن  بر حدس  مبتنی  تشبیه  ، در واقع، راه)نمونه  بعنوان(  العله  منصوص  قیاس  ولی

از   است  و مشخص  حکم، منصوص  یک  هستند و لذا اگر علت) االمري  نفس  مصلحت(  و مناط  علت  شرع، تابع  زیرا احکام  است
 .یابد می  ي تسر» از علت  معلول»  تبعیت  باب

  نه  قطعی  اولویت(  اولی  بطریق  منطوق  حکم  باشد و مالك  ، یکی»مفهوم«و » منطوق»  حکم  که  نیز در مواردي» اولویت  قیاس«
  حکم  ما را به  است، در غیر اینصورت  شرعی  بر حکم  عقلی  قطع  باز موجب  یابد که می  باشد، جریان» مفهوم«در ) و خیالی  ظنی
 .ندارد  کند و حجیت نمی  و اصل  عیشر

اینجا نیز اگر . ببرد  پی  شرعی  نص  و بدون  حکم، عقالً» علت»  مجتهد، به  که  است  در موردي  هم» العله  مستنبط»  قیاس
کرد و   فرض  شده  را استنباط» علت»  توان نمی) موارد  اغلب(  نیست  قطع  که  در مواردي  ولی  است  شرعی  باشد، حجت» قطع«

 .است» استنباط»  و دقت  مهم، نوع. نیستند  و وهم، حجت  گمان
  را ما حجت  واقعی  مناط  و قیاس  است  تنقیح  باشد، قابل  اگر مقطوع» مناط»  که  آنست  مالك  هم 88»مناط  تنقیح»  به  راجع
 !باشد؟ اتکأ می  عقالنیت، قابل  و با کدام  د چگونهباش  موهوم  یا حتی  یا مظنون  ، مشکوك»مناط»  اما آنجا که  دانیم می

  بنوبه  که  است  علت  تعیین  در واقع. است  و موضوع  حکم  ، میان»تناسب»  از راه  و قیاس  است  چیز دیگري» مناط  تخریج«و اما 
 .باشد می» مناسبت  کشف«و   تخریج  چگونگی  خود تابع

 !!کند  باید معنی  خود نویسنده  را هم» مناط  تخصیص«
و تائید   ندانسته  را حجت  نیز آن  سنت  اهل  فقهاي  بسیاري  بلکه  کرده  مخالفت» تمثیلی  قیاس«با   که  نیست  تنها شیعه: ثالثاً
 89.گوید می  را فاش  این  سنت  اهل  فرق  اصولی  در متون  کنند و تورقی نمی
  با نوع  شیعه  مخالفت. با عقل، قلمداد گردد  با قیاس، مخالفت  تا مخالفت  نیست» قیاس»  گیريبکار   عقل، لزوماً  به  دادن راه: رابعاً

  سازي  پر نسیب  محترم، از باب  نویس  مقاله  زعم  ، بر خالف)نیست  و لذا عقالنی  آور و برهانی  قطع  مطلقاً  که(  از قیاس  خاصی
  از منابع  یکی) »عقل»  در تعریف  و دقتهایی  با خصوصیات(را » عقل»  که  و شیعه  است  و گمان  وهم  به  ندادن تن  بلکه  نیست  هم

  و مقتضیات  اسالم«در   مطهري  است؟ مرحوم» عقل»  داند، کجا مخالف نیز می» مدر»  بلکه» مدرِ«تنها   و نه  شرعی  احکام
 .دارند  مشبعی  شرعی، بحث  حکم  به  وصول  در راه  صحیح  ا اجتهاد عقلیب  آن  و تفاوت  قیاس  ضعف  نقاط  به  و آثار دیگري» زمان

 .کاهد نمی  عمل، چیزي  عمل، از بطالن  و ارتکاب  است  کرده، خطا کرده» قیاس»  کسی  هم  شیعه  علماي  اگر بین: خامساً
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) و اگر(اگر   که  داریم  ما نیز قبول  باشند ولی ردود میم  و برخی  مقبول  برخی  دارد که  مناط، اقسام  تنقیح  گفتیم  چنانچه: سادساً
  مناط  و گمان، ما را به  و استحسان  ظن  که  است  این  نکته  دارد منتهی  ي تسر  حق  یافت» حکم  فلسفۀ»  به» قطع»  مجتهدي

 .نیست  در دسترس  شهنیز همی  قطع  اعتماد نیستند و آن  قابل  و عقالً  رساند و لذا شرعاً نمی  حکم  واقعی
  شرع  در قبال» تشریع»  شدن  جدید و بشري  احکام  شما، وضع  خواست  است، برخالف» صحیح  قیاس»  محصول  هم  آنچه: سابعاً
با   متناسب  است، آنهم» شرعی  حکم«از   کاشف  و مثالً» شرع»  به  و تشبیه  پیداست، قیاس  از نامش  چنانچه  بلکه  نیست  الهی

 ).سکوالر  با عرف  نه(باشد » به  مشبۀ«یا » علیه  مقیس»  همان  که  دیگري  شرعی  کمح
و  90کرده  یکدیگر عطف  به  ردیف  را در یک  سه  طرز فکر این  این  صاحبان: »عقأل و اجماع  و سیره  مسلمین  عرف« - 3-6

 :اند خطا کرده  دانند و از چند حیث می  شرع  از قلمروي  روجخ  جهت  و در واقع، راههایی  و سکوالریزاسیون  شدن  عرفی  مجراي
 .اند»اجماع«هر دو، غیر از   ، و این»عقال  سیرة«غیر از » عه متشر  عرف«!. چیز  یک  چیزند نه  چیز، سه  سه  این: اوالً
  کنند و این نمی  بر باطل  اجماع  اسالم، همگی  امت  که  است  این 91کنند نمی  اجماع  بر باطل  من  امت  که  شریفه  مفاد روایت: ثانیاً

  بر ترك  نظر مسلمین  و منتظر اتفاق  را داشته  اسالمی» شریعت»  سکوالرکردن  دغدغه  که  است  کسانی  براي  بد خبري  اتفاقاً
  امت  و التزام  کنند، خبر از رشد یافتگی نمی  بر باطل  اجماع  مسلمانان  اینکه. باشند می  اسالم  و حکومتی  اجتماعی -   سیاسی  احکام
  که  است  نیز روشن  مصطلح» اجماع»  تکلیف. باز باشد  گري اباحی  براي  راه  آنکه  نخواهند کرد نه  شرع، ائتالف  بر خالف  که  است

 92.است) ع(معصوم  و رضایت  شرع  از حکم  ، کاشفیت)و منقول  از محصل  اعم(  آن  در حجیت  مالك
  مسلمین  چرا عرف  که  است  واضح! کند؟ می  از شما حل  مشکلی  ، چه)مسلمین(» الیه مضاف«بر   با تصریح» مسلمین  عرف«: ثالثاً

 .میکند  و تعیین  را بیان» عرف«و مبنا و مقصد   وجهت  ، نوع»مسلمین«قید . است  متفاوت  سکوالر از بن  کفار و عرف  با عرف
. تواند باشد نمی  تفاوت و بی  ال اُبالی  یا عرف» نامشروع  عرف«ما   فقه  در اصول» عرف«چیست؟ مراد از ) فعر(  اساساً: رابعاً

 .دهد نمی  ارجاع) خود  نقیض(» شرع  خالف»  به» شرع«
رفتار مردم، ماندگار و در   کرده  رسوب  مردم  در اثر تکرار در ذهنیت  که  است  بدانیم، چیزي» عادت«و » جاریه  سیرة«را اگر   عرف
 .است  در آمده  عمومی  و جزء فرهنگ  شده

باشد و با   سلیم  عقل  مطبوع  که» عقالنی  عادت«را   و یا عرف  دانست  مغایر آن  یا حتی» عرف«از   را اعم» عادت»  است  ممکن
  اما بدلیل  است  و فطرت  سلیم  و طبع  عقل  قطعی  بر خالف  که  داریم  زیادي  عرفهاي. کرد  نباشد، تعریف  مخالف  شرعی  نص

بر   امروزه  بسیاري  فاسد یا خرافی  عرفهاي. اند شده  و عرفی  و عادي  یا نظام، شایع  جامعه  یا اخالقی  و فساد فکري  غلط  تربیت
 !امضأ است؟  و عادات، قابل  آداب  این  آیا همه. است  شده  حاکم  رفتار ملل

  از چیست؟ محال  بشري  در عرفهاي  تحول  و اینهمه  و تضاد  اختالف  همه این  پس  است  عرفها عقالنی  گر همهکنار، ا  به  شرع
از   و اعم  شده  اي، معمولی در جامعه  مستمراً  که  است  و روشی  عرف، فرهنگ  باشند، پس  متناقضین، هر دو عقالنی  که  است

  به  متَلقی»  اي در جامعه  جمهور و هر چه  عادت  اند و گر نه اصالح  قابل  ابقأ و برخی  قابل  عرفها برخی. باشد و فاسد می  صحیح
  احکام  را جزء منابع» عرف»  مطلقاً  شیعه  که  و از اینجاست  نیست  مصلحت  و به  یا مشروع  معقول  لزوماً  و جاافتاده  شده» قبول
 .داند نمی  شرع

  کشف  اند، آنها را طریق گرفته  را حجت» اجماع«یا » مسلمین  عرف«یا » عرف»  نیز که  سنت  اهل  اناز برادر  گروهی: خامساً
 .»مقدس  شرع»  گریز از ساحت  براي  راهی  اند و نه دانسته» شرعی  حکم«

 :آنکه  از جمله  اند، پیداست شده  ، قائل»عرف»  حجیت  براي  که  از شرایطی  و این
  از زمان  که  است  عرفی  شامل  فقط  کند و این  رهنمون  شرع  حکم  ما را به  نباشد بلکه  شرعی  صن  عرف، خالف. 1

  در باب  چنانچه. باشد  شارع  از رضایت  و کاشف  تائید شده) یا فعالً  تقریراً، قوالً(  ایشان  و توسط  تا امروز بوده) ص(پیامبراکرم
 .را معتبر میدانند  شرط  میننیز ه» بنأ عقأل«و » متشرعه  سیره«
  را به  یا تحدید موضوع  خود شارع، تعریف  پرسید و یا اساساً  را باید از عرف  آن  و مفهوم  است  ، عرفی»موضوع»  که  مواردي. 2
 .است  با عرف  و تشخیص  وا گذارده» عرف«
 .نباشد  اي مالزمه  چنین  و عقلی  دقی  با لحاظ  هفهمد گرچ می  التزامی  داللت  به  عرف  که  مواردي: عرفی  مالزمات. 3

جا   و همه  نبوده» سکوالر  عرف»  عبارتی  و به» شرع«در برابر » عرف»  به  از رجوع  جا سخن  کنید هیچ می  مالحظه  چنانچه
 .است) مباح  ولی(  مسکوت  یا عرف  منصوص  از عرف  سخن
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  و در کشورها و جوامعی  و نامدون، است  نشده  اعالم  است، قانون  نا شده  و تربیت  ضابطه و بی  عرف، کار کرد عادي  اساساً: سادساً
  ، جاي»عرف»  محرومند معموالً  و قانونگذاري  و اخالق  حقوق  براي  و عقلی  فرهنگی، شرعی  و غنی  متقن  هاي از پشتوانه  که

  به  که  در آمریکا و انگلیس  چنانچه. میشود  و منشأ قانون  و اخالق  حقوق  يبرا  بستر و زمینه  و حتی  عناصر را گرفته  این  همه
  سابق  هاي عرف  کنونی، همان  قوانین  اند، عمده داده  تکیه) چیز و در هر موردي  همه  بجاي» قرارداد(»  و به  پوزیتویستی  حقوق
 .است

  و فقه  از شریعت  که  اسالمی  در فرهنگ  بود ولی  و اخالق  ی، منشأ حقوقجاهل  عرفهاي  نیز همان  از اسالم  پیش  العرب در جزیرة
 !!»تفسیر قانون«یا » اجرأ قانون»  مگر در مقام  نیست  کننده ساز و تعیین ، سرنوشت»عرف«برخوردار است،   غنی
  است  هستند یکسان  شرعی  حکم  کشف  منبع  در اینکه» متشرعه  عملی  سیرة«با » عرف«سنت،   از اهل  برخی  در دیدگاه: سابعاً
  اعم  دانند بلکه نمی  مستقلی  منبع  را هم  و عرف  کرده) فقها است  از اجماع  اعم  که(  اجماع  به  را ملحق  دومی  شیعه  فقهاي  ولی

 .شمارند می  و نا مشروع  مشروع
  آن  در حدود اعتبار و حجیت  قرار دادند ولی  شرعی  حکمو مالک، مستند   هجري، ابوحنیفه 2  بار در قرن  را نخستین» عرف«

بر   را مشروط» عرف«عمومی،   و تصرفات  و معامالت  ها در حقوق نمونه، حنفی  بعنوان  است  نیز اختالف  سنت  خود اهل  میان
، )شرعی  حکم  در کشف(» فعر«اعتبار   به  قائلین  که  است  همین  شرعی، معتبر میدانند و مهم  با نصوص  مخالفت  عدم

را از حیز » عرف»  بکلی  کنند که می  را شرط  شرعی  با ادله  ال عالج  تعارض  و فقدان» شیوع«و   عمومی  نزد عقل» مقبولیت«
 .کند می  سکوالریستها ساقط  براي  انتفاع

  به(  تقسیم  این  بنده. است» حداقل  دین»  یهنظر  سکوالریزم، طرح  دیگر از مستمسکات  یکی: حداکثر  و دین  حداقل  دین - 3-7
  کردن  و ساکت  صامت  و جزء عوارض  آن  اي د و حدود مؤ) و سنت  کتاب(» دینی  متن»  اعتنأ به  عدم  را محصول) و حداکثر  حداقل
با   مرتبط  و گرچه  دانم می  ضددینی  و گاه» غیردینی  عرف»  دست  به  فقه  و بسط  قبض  زمام  و سپردن  دین  زبان  و بریدن  شریعت

  عمدتاً  است، که  اپیستمولوژیک  و نیز مباحث  ادیان  فلسفه  به  هم  و از سویی  و هرمینوتیک  التأویل علم  و مباحث  دینی  زبان  تأویل
  منطق، بجاي  این. است» و کفر ببعض  ببعض  ایمان«و نیز » تفسیر برأي»  از همان  شوند اما تجدید تعبیري می  جدید، تلقی

و   شریعت  به  دادن  و بسط  قبض  که  تز، آنست  این  میگوید و محصل  سخن» انتظار ما از دین»  به  راجع» از ما  دین  انتظارات«
و   داریم» دین»  به  ، نسبت»ایمان«بر   سابق  که  است  تفسیري  همان» انتظار»  و این  داریم  ما از دین  که  است  انتظاري  دین، تابع

و   کنیم می  تقسیم  االتباع و غیر الزم  االتباع ي، الزم و غیر جد  ي و پوسته، جد  هسته  را به  و روایات  آیات  که  است» تفسیر»  با این
 .میگردد» فرعی -   اصلی«و   عصري، تأویل  و مقبوالت  مشهورات  در ذیل  دین  در واقع

  جاي  کردن  و عوض» شریعت«از   اي عمده  بخش  ترك  براي  و ایجاد امکان» تفسیر برأي»  کردن  تئوریزه را  عملیات  این  ما نام
» دین»  باید در صدد درك» ذهن»  آنکه  است، حال  کردن متدین» ذهن»  را صددرصد تابع» دین«. میگذاریم» متبوع«و » تابع«

 .دباش) و مفهوماً  منطوقاً(» متن»  دالالت  و تابع
» !آید؟ کار می  چه  به»  نباید پرسید که» دین«میکند و از خود   را معلوم  از دین  هر فرد، انتظار وي  نظریه، پیشفرض  این  براساس
و » انتظار»  از آن  بحث  جاي  اینک. گرفت  را جدي  وا گوید نباید آن  خود را با بشریت  و اهداف  اگر بصراحت، رسالت  و حتی

در   و آنچه  در غرب  مسیحیت  سرنوشت  بررسی  به  را موکول  بحث  و این  نیست  و بسط  قبض  ها و نقد آن شناسی دینتفسیرها و 
  بعد آن 3در هر » دین«بر سر   بورژوازي  اومانیستها، لیبرالها، پروتستانها و فرهنگ  توسط  کلیسا و سپس  توسط  میانه  قرون

 .کنیم آمده، می )عملی  و احکام  عقائد، اخالق(
  تهیه  در دست  نظریات  این  و نیز هرمنوتیک  اپیستمولوژیک  در مبانی  که  در تحقیقی  و حقیر امیدوار است  است  علیحده  و کاري

  گیرد و به می  صورت  ناحیه  در این  که  است  بزرگی  مهم، تحریف  هاي از دغدغه  تر کند، زیرا یکی را روشن  دارد بتواند ابعاد مسئله
  گرفتن  و نادیده» دین»  براي  تکلیف  تعیین  توان بند را می  این  در هر صورت!! »انتظار از دین«تا   تر است شبیه» در دین  مغالطه«

  فسونجادو و ا  و در ردیف  را اساطیري، غیر عقالنی  و امر قدسی  گوهر دین  که  و کسی  دانست  دینی  متن  کردن  معنی  یا بدلخواه
را » دین«از   انتظاراتی  گونه  چه  که  است  بینی پیش  داده، قابل  تکیه... و  آرأ دورکیم  میداند و به  و واقعیت  مصلحت  و غیر ناظر به
 !مد نظر دارد؟

، محصور »مناسک«و » عبادیات»  را به  آن  بنابراین. را دارند» انتظار  حد اقل«باشند   داشته  از دین  هم  اگر انتظاري  آقایان
و سکوالر گردد و محدود   کنار کشیده  زندگی  اعظم  خود را از بخش  انتظار میرود که» دین«مزبور، از   میسازند و با پیشفرضهاي

 .شود» زمین  مغرب»  اقیانوس  در دل» واتیکان»  جزیره  همچون  کوچک  هاي قرقگاه  به
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نیز   از انقالب  نمودند و پس» و ایران  قم«در مورد ) رض(راحل  امام  پیشنهاد را به  همین  بختیار و شاه، عین  که  است  جالب(
 ).کردند مفاد را تکرار می  این  تعبیر دیگري  به  غیر مذهبی  روشنفکري  محافل
 :پرسیم و می  چسبیم را می» انتظار از دین»  اقل حد  یعنی» اقل حد  دین»  و همان  آئیم می  ما کوتاه! بسیار خوب: کنم می  عرض
 سازگار است؟  دورکیمی  با مبانی  حد اقل  دین  آیا حتی! دانید؟ می  االطاعۀ  را آیا الزم  دین  هاي و قدر متیقن» اقل حد  دین»  همان

  واجبات  به  عملیو   نظري  التزام  و نماز و خالصه  و زکات  حجاب  با کبائر اخالقی، وجوب  و حدوداالهی، مبارزه  احکام  مگر اجراي
حداکثر   حداقل، عین  و این  گوئیم نمی  چیزي  از این  اگر هست، ما نیز بیش! نیستند؟  و اجتماعی، قدر متیقن  فردي  و محرمات

 .است
و   ابعاد سیاسی، قضایی، اقتصادي  بسیاري  ناظر به  که  دینی  مقطوع  احکام  شامل  کم  ، دست!)حدقل  دین(  شرع  قدر متیقن

  هم  اقل حد  دین  حتی  پس. نیست  ممکن» اسالمی  حکومت»  اهرم  قدر متیقن، بدون  احکام  از این  کالنی  و مبلغ  است  آموزشی
و   اجتماعی  زندگی  در زوایاي  دخالت  عین  بلکه  مستلزم) دینی  احکام  قدر متیقن(  حداقل  زیرا دین. سازد سکوالر نمی  با حکومت
باید در عصر » دین  متیقن احکام«گویند،  نیز می  آنان! را قائلند؟  از این  بیش  حداکثر، چیزي  دین  و مگر طرفداران  است  قانونسازي

 .شود، همین  نیز اعمال  غیبت
 !کجا؟  شرع  هاي قدر متیقن  به  کجا و عمل  سکوالریزاسیون

  که  آنست) باشد  داشته  نباید با آنها مخالفت  مکلف  اقل، افعال حد  دین  بر اساس  که(  شریعت  از موارد قدر متیقن  یکی  اساساً
» انتظار خود شما از دین«و   از تأویل  و بنابراین  نیست  دو عبارت، تفکیکی  این  و میان. »باشد  بر شرع  باید مبتنی  مکلف  افعال«

 .پرکنید) سکوالر  با عرف(د بخواهی  که  نیست  اي دو مضمون، فاصله  این  میان  بگذریم  که
اگر در . است  االهی  و محرمات  با واجبات  مخالفت  ا و عدم  با احکام  مطابقت  ، ضرورت)حداقل  دین(  شرع  قدر متیقن  کمترین

  روشن  آن  باز تکلیف  نشده  شود و اگر تنصیص  ، باید اطاعت)حد اکثر  و چه  حد اقل  چه(  شده  اي بر وظیفه  دین، تنصیص  متن
 .سکوالر نیست  عرف  به  و احتیاجی  است
و   منع  از یکسري  است  عبارت  دین  یعنی). ایجابی  نه  است  سلبی  دین، اساساً: (که  است  این  آقایان  نظریه  دیگر از ملزومات  یکی

... و حقوقی  سیاسی، اقتصادي  روابط  و تنظیم  زيسا  جامعه  براي  اي و ایده  طرح  کند و هیچ خاردار را ایفأ می  سیم  نقش  حصر که
تفسیر و   نیست، این  خبري  و تربیت، هیچ  و عدالت  حکومت  و از برنامه  است  و عبادي  شخصی  امر و نهی  ندارد و مقداري

 !دارند؟  از دین  که  است  انتظاري
  سکوالریزه  و در جهت  و احکام  خأل فقه  را پر کننده  و اینجا آن) 6-6بند (پذیرید  می  فقهی  را جزء منابع» عرف«شما یکجا : ثانیاً

 !است؟  عمدي  گویی  آشفته  آیا این! دانید؟ می  فقه  کردن
و حدیث، اگر   با قرآن  آشنایی  با کمترین. باید داشت  از دین  انتظاري  چه  گویند که ، خود، می)و سنت  کتاب  متن(  دینی  ادلۀ: ثالثاً
 !را؟  دارد یا حداکثر آن  را بر عهده  رسالت  دین، حداقل  میشود که  در کار نباشد، روشن  و تحریف  انکار و تکذیب  بهشائ

  و سیاست، تفکیک  را از حکومت  دینی، دین  تصریحات  و علیرغم  بکشیم  بیرون  دین  را از حلقوم  دین  زبان  بخواهیم  مگر آنکه
انتظار بیشتر   بود که  بود، طبیعی  اکتفأ کرده  خصومی  یا حقوقی  فردي  احکام  و برخی  عبادي  مناسک  بیان  تنها به  اگر دین. کنیم

  و نیز در حد جزئیات  و جمعی، در حد کلیات  فردي  ابعاد زندگی  عمده  متعرض  تقریباً  دینی  اما اگر متون. داشت  توان نمی  از دین
  چگونه  است  ، شده)نمیگذارد  خویش، زمین  آنرا از عهده  اکتفأ کرد و شرع  بشري  و تشخیص  عقل  هشود ب نمی  که  در مواردي(

  ساکت«و   است  چیزي» شرع»  سکوت! داد؟  نسبت  دین  را به) و امر حکومت  اجتماعیات  از جمله(موارد   در این  سکوت  میتوان
  و فلسفه  لینگویستیک  در فلسفه» دین  زبان»  ها با مباحث توصیه  این  میان  جالبی  ارتباط  و چه! (، چیز دیگري»شرع  سازي

 !!)است  انگلیسی  تحلیلی
  ا نوري، نظریه فضل  شیخ  مرحوم  و به  شده  مجلس  از سوي  از دین  و فارغ  و غیر شرعی  عرفی  قوانین  وضعِ  عی آقایان، مد: رابعاً

 .است  دانسته  را غیر ممکن  و آن  داده  را نسبت» نصوص«از   رشتریز و د  قوانین  کلیه  استنباط
  حکومت  بودن  و اسالمی  شرعی  باشد و مفهوم  و جزء، منصوص  و عیناً  مستقیماً  که  قوانین، قرار نیست  کلیه: باید گفت  در پاسخ
 .نیست  نیز این

ثر در  و مؤ  مورد مهم  هیچ  از طرفی. است  با شرع  مخالفت  عدم  اوالً  است  شرط  آنچه. است» منصوصیت«از   ، اعم»مشروعیت«
، »العلم  فی  راسخ»  و مفسران  کریم  قرآن  در لسان) و جزء  کالً(  عنوان  هیچ  به  که  نیست) و جمعی  فردي(بشر   و سعادت  هدایت
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و ما   است  اي علیحده  دکترین، بحث  بر سر این  و بحث  است شهید  شیخ  مرحوم  ادعاي  این. باشد  قرار نگرفته  و بحث  مورد اشاره
 .معتقدیم  نیز بدان

  حکومت  شریعت، خود، به. باشد نمی» بودن) سکوالریستی(  عرفی»  و باصطالح  بودن با نامشروع  نبودن، مترادف و اما منصوص
  حق  است، از جمله  داده  وسیع  شود، اختیارات  و اداره  تأسیس  میاسال  و روشهاي  آرمانها، مبانی  به  با التزام  که  اسالمی، حکومتی

  یا در راستاي» الخصوص علی  منصوص»  از آنکه  اعم  مقدس  شرع  و اهداف  کلیات  در راستاي  اجرایی  ریزي و برنامه  قانونگذاري
  ها و قوانین ریزي  برنامه  تمام  که  است  ینصورتدین، باشد و در ا  کلی  اهداف  تامین  و در جهت  شرعی  و اطالقات  عمومات

 .است شرع حکم شرع، همان در راستاي  عقل نیز خواهندبود و حکم  عقلی،شرعی
از   خروج  کننده  و توجیه  ساز سکوالریزم را نیز زمینه» کبري  غیبت«و » خاتمیت»  نظریۀ  فکري  جریان  این: نبوت  ختم - 3-8

 :باید گفت  در جواب. است  دانسته  عرفی  عقل  باصطالح  عرصه  به  شرع  قدسی  حریم
 .است  قائل  هر دو جداگانه  به  و شیعه  است» نبوت  ختم«کبري، غیر از   غیبت  فلسفه: اوالً
و   شریعت  علیه  بلوغ  و نه(» شرع»  به  و التزام  و حفظ  بلوغ، در فهم  اما این  نبوده  ارتباط ، بی»بشر  بلوغ«با   ، گرچه»خاتمیت«: ثانیاً

و » زمان  و مقتضیات  اسالم«، )بشر  اجتماعی  تکامل«و » خاتمیت»  در کتابهاي  مطهري  مرحوم  که  مباحثی. است) آن  در عرض
و   عتیدکتر شری  و مرحوم  الهوري  اقبال  مرحوم  نظریۀ  و بررسی  مسئله  این  و حوش  در حول» توحیدي  در جهانبینی  کلیاتی«

  نیست» و شریعت  دیانت»  خاتمیت، ختم. است  طرز فکري  چنین  و دقیق  استداللی  در رد  دارند دقیقاً  خاتمیت  دیگر در باب  برخی
  را در عصر جدید خاتمه» دین»  دوران  که  است  غلطی  نظریات  در تداوم  آقایان  تحلیل  ولی  است» و تشریع  نبوت»  ختم  بلکه
 .ندارد  چندانی  در حد عبادات، مسئله  دینداري  زیرا با اصل  است» اسالمی  حکومت»  دوران  ختم  اند و بیشتر، مراد آنان دانسته  یافته
  را برود پس  پیامبران  راه  عقل، اگر بنا باشد همان! انجامد؟ می  سکوالریزم  کجا به  پیامبران  تعالیم  تحت  شدن  و رشیدن  بلوغ: ثالثاً

مسیر   و طی  پیامبران  تعالیم  تحت  بلوغ  پس  مواجهیم» سکوالریزاسیون«ماند و اگر با  شما نمی  عرفی  عقل  براي  دیگر مجالی
 !خواهد داشت؟  معنی  چه) دینی  شرع(  آنان
» الطبابۀ  فقه»  نمونه  بعنوان. است شده  ، دانسته»از احکام  بخشی  انتفأ تدریجی«سکوالریزاسیون،   ضرورت  ید دیگربنفع مؤ: رابعاً
  چنانچه  اند که کرده  و اظهار امیدواري  گذارده) ص(پیامبر  و اهلبیت) ص(پیامبر اکرم  بهداشتی  بر دستور العملهاي  که  است  نامی
  به... (و  و سیاسی  و حقوقی  در امور اجتماعی  ایشان  و تعالیم  شده، سایر دستورات  متروك  دینی  در جامعه  دستورالعملها بتدریج  این

کنار ) پزشکی  نظیر علوم... (و  و تجارت  حقوق  نیز در اثر پیشرفت) القضأ  و فقه  االرث  السیاسه، فقه  التجاره، فقه  تعبیر وي، فقه
 .شوند  گذارده

با   شده، همگام  تعطیل -  القن  العبید واحکاماالمأ و  فقه -ما   فقهی  از تراث  داري، بخشی برده  مناسبات  فسخ  علت  به  که  همانگونه
 .شوند می  زمانه، بازسازي  با عرف  یا مطابق  و متروك  نیز مندرس  بشر، سایر احکام  نوع  تکامل

  ایشان  و تعالیم  و سخنان) ع(عصمت  و اهلبیت) ص(پیامبر  به  نگاهی  و با چه! گویند؟ می  چه  آقایان  که  پیداست! بسیارخوب
  که  گذشت  توان نمی  نکته  از ذکر این  ولی  دانم می  را اولی  و سکوت  بینم بند نمی  این  به  گفتن  در پاسخ  ضرورتی  بنده. نگرند می

) ع(معصومین  به) حداقل(» جهل»  بصراحت، نسبت  اي عده. است  نبوده  و غلط  واقع  خالف  معصومین  از فرمایشات  هیچیک
اما   ایشان، ارشادي  بهداشتی  دستور العملهاي  که  اند باید دانست کرده!!) و بازسازي(  عقائد روشن  خود را با اصول  اباند و حس داده

  حل  و راه  را واجب  بهداشتی  هاي توصیه  آن  و البته  اجرا و مفید است  ایشان، قابل  هاي توصیه  و امروز هم  است  و صادق  مصیب
 .دان منحصر ندانسته
  شناسند و برخی، مصداقی نمی  زمان  که  و مهم  کلی  هاي توصیه  برخی. است  ادله  دو دسته  اسالم، شامل  بهداشتی  دستورالعملهاي

  اي عمده  بخش  از طرفی. دارد  کارشناسی  به  دو از یکدیگر، احتیاج  این  و تفکیک  است  و موارد و افراد خاصی  شرائط  به  و مربوط
  همه  توان نمی  قاطع  ضرس  و به» ع(الرضا طب  از جمله(و معتبر برخوردار نیستند   محکم» اسناد«از   و بهداشتی  طبی  وایاتاز ر
  استناد به  و قابل  داشته  سند متقن  که  و بهداشتی  طبی  از روایات  دسته  در مورد آن  ولی. داد  نسبت) ع(معصوم  را به  روایات  این

  دستور العملها با امکانات  از این  برخی  تناسب. ماند می  مغفول  که  اي نکته  منتهی. »اند بوده  درست  قطعاً«: ست، باید گفتا  ایشان
. نیست  و نادرست  اما هرگز جاهالنه  است  و زمانه  مخاطب  و روحی  مالی، جسمی  و خصوصیات  و شرایط  و دارویی  طبی

 .گویند و خطا نمی  گویند اما غلط، دروغ می  سخن  مخاطب  و امکانات  تفراخور ظرفی  به) ع(معصوم
  و البته  است  بوده  ثر و صحیح و مداوا مؤ  بهداشت  در جهت  قطعاً  امام  توصیه  ولی  روزگار نبوده  در آن  امروزي  اگر داروي

و   بهداشتی  دستورات  دهد و از جمله می  تشکیل  آن  تعالیم سایر  به  را نسبت  کوچکی  ولی  مهم  اسالم، سهم  بهداشتی  هاي توصیه
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داروها و   به  و همواره  نشده  بسته  پیشرفت  تنها راه  و نه  است) علوم  پیشرفت  به  با توجه(  و طبیب  متخصص  به  اسالم، رجوع  طبی
 .است  یافته  دست  اسالمی تمدن  پیشرفتها در دامان  ینسریعتر  به» پزشکی»  اساساً  بلکه  شده  داده  بهتر، اولویت  حلهاي  راه

و   دستور العمل  از امور بهداشتی  هزار بار بیش  موارد اسالم  کرد، زیرا در این  نباید مقایسه» و سیاست  قضاوت«را با   معذل طبابت
 .کند نمی  را حل  سالم، مشکلی  در بدن  نا سالم  تر دین، مربوطترند زیرا روح و اصلی  مستقیم  رسالت  دارد و به  حساسیت

و   ارث  واجبات  به. دیگر نیست  اسالمی  حلهاي و راه  بر تعقل  راه  بستن... و  االرث  التجاره، فقه  فقه  احکام  وجوب  دیگر آنکه  نکته
بکنید و   سالم  جامعه  و تأمین  اسالمی  اهداف  امور و تأمین  اصالح  دارید، جهت  فکر دیگر هم  کنید، اگر هزار و یک  عمل... قضأ و

  باب  دائمی  بر انفتاح  مزید بر اینها، اصرار شیعه. امتداد است  در همین  دقیقاً  است  داده  شرعی  حکومت  به  شارع  که  هم  اختیاراتی
 .گذارد نمی  ناشده  را حل  بستی بن  هیچ  تقریباً  که  اجتهاد است

  حکم  شدن  مندرس  معنی  به» انتفأ موضوع»  به» انقضأ حکم«گردد و  نمی  نیز هرگز تعطیل  اهللا  احکام  ارتیعب  و به  فقهی  تراث
  و متروك  و تعطیل  نسخه، مندرس  که  گشت، باید گفت  منتفی» بیماري«و   دارو بهبود یافت  آیا اگر بیمار در اثر استعمال. نیست

 !است؟  داده  و نتیجه  تهقرار گرف  مورد عمل  یا آنکه  شده
» حقوق»  آن  ندادن  جواب  براي  شده، نه  بود، کنار گذارده  داري برده  مناسبات  به  مربوط  که  اسالم  حقوقی  از نظام  بخشی  اگر آن

بود،   جاري  اسالم  لمروياز ق  در خارج  که  وضعی  را با آن  داري برده  اسالم، مناسبات. است  خود بوده  رسالت  انجام  بدلیل  بلکه
در   و هنوز هم  داشت  جریان  عالم  و غرب  روزگار در شرق  در آن  که(  بشري  جامعۀ  حقوقی  واقعیت  یک  بعنوان  نکرد بلکه  حمایت
بشریت،   در سطح  حقوقی  مهم  واقعیت  یک  و بعنوان  گرفت  ، در ازأ آن، وضع)دارد  جریان  جدید و مدرن  اشکال  یا به  شکل  همان
و » عبید  عتق»  فرمود و اساساً  مسلط  داري برده  موجود و حاکم  را بر مناسبات  و رحمت  کرد و عدالت  حقوقی  برخورد مناسب  با آن

شد و   گشوده  اسالم  در فقه  و اسیران  بردگان  بنفع  بود که  افتخار آمیزي  ، باب»عبید و امآء»  حقوق  و رعایت  بردگان  آزاد سازي
فرمود و   منع  و بطور کلی  را اکیداً  داري و برده  گیري از برده  متعددي  و اقسام  بر انداخت  اسالم  را اساساً  داري برده  از انواع  برخی

  جنگی  گیري برده  بود و حتی  آنان  به  و معنوي  و امداد مادي  حقوق، اصالح، مجازات، تربیت  احقاق  در جهت  بردگان، تماماً  فقه
  جنگی  اسراي  و بازسازي» اسیر داري»  نوعی  بلکه  نبوده  آنان  به  ظلم  باعث  گشت، مطلقاً می  کفار و محاربین  اسراي  شامل  که

کردند تا  می  یمتقس  مسلمان  هاي و خانواده  رزمندگان  را میان  و اردوگاه، آنان  در پادگان  اسیران  کردن  جمع  بجاي  که  است  بوده
بشوند و از   هم  کنند، اداره می  کمک  و در پیشبرد امور جامعه  را گذرانده  اسالمی  در جامعه  و اصالح  کارآموزي  دوره  بر آنکه  عالوه

 .گردند  و اردوگاه، خالص  حبس  و روانی  جسمی  فشارهاي
  مربوط  حقوقی  بخش  که  است  طبیعی) است  بر نیفتاده  کنم  اثبات  اضرمح  که(  برافتاده  بشري  از جامعه  داري برده  اگر مناسبات

 .است  و کهنگی  و اندراس  غیر از نسخ  نیز، دیگر مورد نیاز نباشد و این  بدان
  آید، چه و می  آمده  ات اسالم، بکر  کردن  سکوالریزه  در تعابیر گرایش  که» و مکان  با زمان  احکام  مناسبت  عدم«تعبیر   همچنین

و » مکان«و » زمان«کنید؟ شما باید از  می  مصداق  معیار، تعیین  قضیه، قبول، اما با کدام  این  باشد؟ کبراي  تواند داشته می  معنایی
موارد   املما ش  فقهی  تراث. دارد یا ندارد  و مکان  با زمان  مناسبت  حکمی  آورد که  باید برهان. بدهید  عملیاتی  تعریف» مناسبت«

و   حقانیت  به  اعتراف  و ضمن  متد جواهري  دو بر اساس  این  اما تفکیک  و زمانمند است  موردي  و نیز احکام  زمان و بی  ثابت
از . خواهند گویند و می می  آقایان  که  غیر از آنست  اجتماعی، چیزي  مناسبت  کردن خدا و اصرار بر دینی  احکام  اجراي  ضرورت

  داده  تطبیق) و سکوالریزم(  زمانه  و یا با عرف  شده  و متروك  مندرس  اسالم  کنند احکام می  اظهار امیدواري  صریحاً  که  یکسان
 !کنید؟ می  یا عرفی  و حذف  را دستچین  شرع  روش، احکام  و کدام  هدف  معیار، با کدام  با چه  پرسیم خواهد شد، می

 !کند؟  بینی پیش  را قابل  بعدي  اتفاقات  د دارد کهوجو  روشنی  منطق  آیا هیچ
چرا   که  نیست  و معلوم(را   اسالم  احکام  کلیه  بلکه  نیست  اسالم  بهداشتی  هاي شما محدود در توصیه  هاي بغرنج  که  پیداست
. اید گفته  را بصراحت  طلبید و این می  شده  یا استحاله  متروکه!!) مقدسات  رعایت  براي  کنید؟ حتماً را استثنأ می  و عبادت  مناسک

از   اي شمه  که(  و انسان  دین  شما به  نگاه  اصل  دارد و به  ما بستگی  انسانشناسی  با انسان، به» مناسبت«مالك، در   که  باید گفت
باشد   دین  و فروع  از احکام  بر سربخشی  نکهاز آ  زمینه، پیش  ما، در این  بحث. است  مربوط) اید آورده  مقاله  نخست  را در بخش  آن

  هم  شرعی  فرض، اشکال  و این(ندارد   و مکان  با زمان  دیگر مناسبتی  را که  مواردي  کنیم  فرض. باشد می» دین  اصول«بر سر 
یا موضوع،   گشته  عارض  ثانویه  ناوینیا ع  شده  موضوع، منتفی  که  معنی  ، بدین)بیفتد  که  است  افتد و طبیعی می  اتفاق  ندارد بلکه
  کرد بلکه» دین  شدن متروك»  نباید تعبیر به  جدید دارد و از آن  شرعی  حل  جدید، راه  مسئله  صورت  است، باز هم  تغییر یافته

 .رسد می  از راه  که  است  دیگري  دینی  حکم
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اند و  دانسته  اجتماعی  مناسبات  کردن غیردینی  بسوي  را محملی  ویهثان  عناوین  همچنین: ثانویه  عناوین  نطاق  توسعه - 3-9
  است  دینی  حلی  دارد و راه  و مستند دینی  است  شرع  و جزء احکام  شرع  از ناحیه  مجعول  اساساً  که  ثانویه  چرا؟ عناوین  دانم نمی

در   شارع، هم  بر آنکه  است  بارزي  دلیل  در شرع، اتفاقاً  وینعنا  این  وضع! است؟» حقوق»  سکوالرکردن  براي  مستمسکی  چگونه
  را فرموده  مردم  عسر و حرج  و مراعات  جامعه  و ظرفیت  و ماالیطاق  مایطاق  و عمل، مراعات  امتثال  در مقام  و هم  تشریع  مقام
، »ثانویه«و » اولیه»  گردند و اساساً  ترمیم  دینی  برون  ايه با مکانیزم  باشند که  شرعی  اولیه، حکم  تنها عناوین  آنکه  نه  است

 .نداریم) و سنت  کتاب(  شرع  در لسان  و تفکیکی  نامگذاري  اند و چنین بعدها فقها گذارده  که  است  نامهایی
  قاضی  به  و در مواردي خود فرد  به  مصداق  تشخیص  مواردي  حال دارند و در عین  شرعی  تعریف» ضرر«و » عسر و حرج»  منتهی

در هر   که  شده  عقال تفویض  سیرة  یا به) سکوالر  عرف  نه(  مسلمین  عرف  نیز به  دقیق، و در مواردي  تفصیل  به... و  یا حکومت
  و زمام  نبوده و شما  بنده  توسط  جعل  ثانویه، قابل  عناوین. است  اسالمی  شریعت  در نطاق  و داخل  شرعی  تفویض  یک  حال، این

  یافته  شریعت، توسعه  یافت، دامنه  شرعی، و اگر توسعه  مگر با مدرك  نیست  توسعه  باشد و قابل آن، رها نمی  یا تضییق  توسعه
 .باشد  شده  برچیده  آنکه  نه  است

. است  بحث  اصلی  موضوع  که  است  حکومتی  و یا حکم  سلطانیه  احکام  مفوضه، همان  احکام: مفوضه» احکام»  باب  فتح - 3-10
  باب  این  که  کنیم می  عرض  در جواب. است  سکوالریزم  بسوي  دینی  مهم  قدم  یک  را اگر بگشائیم  باب  اند این  عی مد  آقایان

  عادل  فقیه(  شرعی  طواجد شرای  حاکم  که  نیست  شرعی، غیر این  حکومت  و مقتضاي  معنی  کنید بلکه  تا شما فتح  مسدود نبوده
  در راستاي  قوانین  و در وضع  جامعه  نظام  در تنظیم  وسیع  ، اختیارات)و غیر سکوالراست  اسالمی  اي جامعه  در صدد ساختن  که

اگر شما از . دارد  جاري  هاي تزاحم  و عالج  اولی  عناوین  اعمال  در چگونگی  ریزي  و برنامه  گیري  و نیز تصمیم  شریعت  اهداف
 .بگیرید  فهمید، خود شما گردن یا می  منظور کرده  تفویض، چیز دیگري

و   تضییق  نه  است  شریعت  قلمروي  و تمدید و توسعه  حفظ  و در راستاي  سکوالریزاسیون  عکس  نیز در جهت  مفوضه  احکام  پس
 .آن  تهدید و قبض

  سکوالر تلقی  به  تقریب  را نوعی  و آن  متد اجتهاد کرده  پویاکردن  به  ان، توصیهآقای: فقه  اجتهاد پویا و تغییر متدلوژي - 3-11
  آن  منقح، جزء ملزومات  و مبناي  چهارچوب: شود و ثانیاً نمی» متد»  بدون: اوالً  پویایی  اما این  است  پویایی  اجتهاد، همان. کنند می

سکوالر (منظور شما   اما یقیناً  پویاست  است، گرچه  و سنت  کتاب  به  اما ملتزم  عقالنی  روشی  که  جواهري  اجتهاد با روش. است
و   فقه  ابتدا منابع  شود بلکه نمی  پردازي  کنید، با شعار و عبارت پیشنهاد می  جدیدي  کند و اگر متدلوژي نمی  را تأمین) فقه  شدن
  و نه  است  مقدس  شرع  احکام  استنباط  که(» فقه»  اهداف  به  با التزام  سباشید و سپ  و پذیرفته  فهمیده  را بایستی  آن  مبانی

  به  کنم پیشنهاد می  البته. دهید  ارائه  تخصصی  و محافل  حوزه  علمی  جامعه  به  را مستدالً  کذایی» متد«، )فقه  سکوالرکردن
و از   مانده  و مهمل  استعمال، نشده  بدرستی  در مواردي  گرچهشیعه،   فقهاي  کنونی  متدلوژي. ندهید، بهتر است  زحمت  خودتان

و   و مستند است  دفاع  شود اما منطقی، قابل نمی  گرفته  حکومتی، بهره  و احکام  مستحدثه  در مسائل  آن  و امکانات  پتانسیل  همه
  حقوقی، اقتصادي  در مباحث» اهللا  حکم»  اشتبرد  شرعی، جهت  با متن» ملتزم«در بر خورد   عقلی  درست  جواهري، روش  اصول

انکار یا   باشد و به  منطقی  که  بشرطی(» فقه  اصول«جدید در   و نظریات  متدیک  اصالحات  معذل راه  ولی  است... و  و سیاسی
  آرأ و محل  همین  رکۀمع  اصول، همواره  و علم  است  مفتوح  ، همچنان)آنها نینجامد  یا ترك  دینی  و متون  مبانی  تحریف

شما   به  ولی  باز است  علمی  گفتگوي  براي  راه. دارد  بحثها ادامه  و همچنان  است» فقه  متدلوژي«در   و ابتکاري  عقلی  هایی بحث
  و نه  است  سمقد  شرع  لسان  مدلول  به  و التزام  آن، کشف  و هدف  باشد، هم  فقه، هر چه  متدلوژي  که  دهم خاطر می  اطمینان

 .»و جامعه  و قانون  حکومت»  از صحنه  شرع  کنارگذاردن
 .دیگر است  شرع، چیزي  یا محدودکردن  براندازي  در جهت  و تالش  است  شرع، چیزي  استنباط  در جهت» وسع  استفراغ«
  فرار از شرع  و آنرا مظنه  یافته  که  ا ربطییا ب  ربط بی  عربی  گویا هر عبارت  مقاله  نویسنده: »عندالوصول اسقاطتکلیف« - 3-12

 . است  فرموده  تعبیه  در مقاله  دانسته
  ، مخصوص»بر صحت  حمل«با   اند که بکار گرفته  صوفیه  برخی  که  است  ندارد و مبحثی  فقه  اصول  به  عنوان، ربطی  این: الً او

فرد از کار بیفتد   و حسی  مشاعر ارادي  که  است  شهود و اشراق  از سکرات  حاصل  ارادگی و بی  و بیخودي» فنا«و » محو»  مراتب
و   فرار از تعهد و وظیفه  اند براي برداشته  تحمیق  تزویر و کشکول  خرقه  که  طلب  راحت  ال ابالیان  برخی  البته. نباشد  و لذا مکلف

 .ندارد  ، امکان»شرع»  به  عملی  التزام  حقیقی، بدون  عرفان  آنکه  اند حال کرده  تفوه  شرعی، بدان  التزام  نفی
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باشد  می» عرفان»  به  تنها مسمی  که  است  سرخپوستی  و عرفان  و مخدرات» دي -  اس -  ال»  عرفان  ضد تکلیف، شبیه  عرفان
» دین  منهاي«و » خدا  منهاي  عرفان«از   که  در دورانی  اند و البته مالیخولیا و خرافات، اشبه  ندارند و به  و عرفان  از معرفت  و بوئی

 .نمایند نمی  است، باور نکردنی  آخر الزمانی  هاي پارادوکس  از جمله  که  سکوالریستی  عرفان  که  است  گویند، طبیعی می  هم
  که  شده  رسم  الئَیک؟ البته  وضعنگرند یا از م می» فقه»  عرفا به  است؟ آیا سکوالریستها از موضوع  آیا درد شما درد عرفان: ثانیاً

  این  آنکه  تازند حال می» شریعت»  و به  اند، اختفأ جسته بوده  هم  عرفان  و اهل  و متشرع  خود، فقیه  که  و حافظ  مولوي  در پناه
 .است  لفظی  مشترك  تعابیر صرفاً

. کنیم نظر می  صرف) احکام  به  عمل(  از وسیله  شد، ما هم احراز» مقصود مولی  به  وصول«و اگر   است» وصول«از   صحبت: ثالثاً
 گیرد؟ می  صورت  احرازي  اما کجا چنین

! واصل  عاشق  آنوقت  نداده  و تفصیل  فرموده  واجب -  و غیر واصل  و اصل -   همه  را براي  شرع  به  متعال، خود، عمل  خداي  وقتی
 !عدول  نه  است» وصول«از   برادر، صحبت! ؟»نیستید  متوجه  عالیآقا، حضرت  نه«: کند می  خداوند عرض  به
  عرف  همان  بلکه  نیست  جامعه  کردن  عرفی  بنفع  جدیدي  نیزمادة  این: »مصدر تشریع  بعنوان  مرحومه  امت  عرف»  قبول -  3-13

» مرحومه  امت  عرف«باشد   هم  و هر چه  تشریع  براي  مصدر مستقلی  و گفتیم  را رسیدیم  حسابش  که  است  و متشرعه  مسلمین
 .سکوالر است  غیر از عرف

  من  اصطالحات  و استعمال  مونتاژ تعابیر نامربوط  باز هم: »نوعیه  ما ال یطاق  تکالیف  رفع  براي  لطف  قاعده  به  توسل« - 3-14
» شرعی  اولی  احکام»  که  است  معنی  ، بدین»نوعیه  یطاقماال  تکلیف«. کالمی  عناوین  کردن  خود مصرف  و در غیر جاي  عندي

بشري،   اسالم، از طاقت  و سیاسی  حقوقی  احکام  به  آیا عمل. عاجزند  آن  از انجام  بشریت  نوع  که  است  اي بگونه) یا بعضاً  کالً(
  اهللا الیکلف(نظر دارد   مد  را همواره  انسان» وسع«و   آمده  انسان  و فالح  صالح  براي  که  و سهله  سمحه  است؟ شریعت  بیرون
  انسانی  جامعه  براي  تحمل  غیر قابل  است، اینک  آن  اهداف  در رأس  و اجتماعی  فردي  و مصلحت)  کریم  قرآن -االوسعها   نفساً

 .»انسان  نخواستن  دینی«و » دین  ندیدن  انسانی»  مگر در راستاي  نیست  شود و این می  خوانده
کنند   و غیرحکیمانه، تکلیف  کرده  انسان، ظلم  شود به می  بینید که می  هایی را در اندازه  و شارع  شما شرع  که  است  همین  مشکل

یا   رفع  حدیث(» ...امتی عن  رفع«اگر   آنکه  باشد حال  وغیرعملی  ،ماالیطاق)و در شرائطخاص  خاص اشخاص نه(انسان نوع  براي  که
 !!آنها  در رفع  شده، نه  شرع، لحاظ  احکام  در وضع  همگی  داریم...) یا  لطف  اعدهق

  اسالم  جدي  حکم  هیچ  تقریباً  که  دارم  بگذاریم، اطمینان  عالی  حضرات  عهده  اگر به  را هم» ماال یطاق«از » ما یطاق»  تشخیص
 .نخواهید کرد  را مستثنی) و حقوق  و حکومت  در اجتماعیات  بویژه(
  در عصر جدید باعث  اسالم  احکام  به  عمل  شود که ادعا می: صنعتی  داري اضطرار در عصر سرمایه  شرایط اثبات -  3-15
  و چه  فرامدرنیزم  دوران  صنعتی، چه  چه  در عصر غارنشینی  شود چه  اگر اضطرار ثابت! بسیار خوب. گردد می» اضطرار«

  ترخیص، خود، امري  است، و این  مرتفع  شرعی  ، حکم)الضروره  و مادام(  و بقدر ضرورت  اندازه  و یک  تعل  یک  آخرالزمان، به
 .از شرع  خروج  نه  است  شرعی

  را کنار گذارد، صرف  باید احکام  گردد پس اضطرار می  ندارد و موجب  داري، امکان در عصر سرمایه» شرع  به  عمل»  اما اینکه
است؟ و   عصري  چه  داري عصر سرمایه. ایشانست  عهده  به  آن  دانند اثبات می  بدوي  جوامع  به  و متعلق  را کهنه  ر شرعاگ. ادعاست
 است؟   یا قهري  آل و ایده  التحمل  الزم  نظام  یک  داري سرمایه  آیا نظام

 !!غیر شرعی  عرف  بسوي  و نه  ایم گریخته  شرع  دامان  به  شرع  شود باز از دامان  اضطرار ثابت  اگر هم  ثالثاً
 3، :نظام  و مصلحت  فقیه  مطلقه  والیت -  41:نظام  و مصلحت  فقیه  مطلقه  والیت - 4   

  همان  دارد و به  دینی  بر معیارهاي  مبتنی  بخصوص  اسالمی، تعریفی  در نظام» مصلحت»  که  گفتیم. گفتیم، گفتیم باید می  آنچه
  و نظام  انسان  مصلحت«است،   اومانیستها متفاوت  و نگاه  لیبرال  او در قاموس  با تعریف  اسالمی  در معارف  انسان  تعریف  که  اندازه

با   فقیه  مطلقه  والیت  مقایسه  بنابراین. باشد مغایر می» سکوالریزم  در ایدئولوژي  انسان  مصلحت«با   از منظر اسالمی» و جامعه
را در   انسان  فقیه، مصلحت  والیت  در نظام  که  ابتدا از آنجهت. است  وجهی بی  در غرب، مقایسه)  state(»تدول»  اندیشه

  سکوالر یا قیصري، این  در نظام  کنند ولی می  ، تأمین)االمکان  حتی(  اجرأ شریعت  از طریق  اجتماعی  مناسبات  کردن دینی
 .بینند می  اجتماعی  و قوانین  ومتاز حک  و دین  شرع  را در حذف» مصلحت«

  و باید به(بود   ابتکار جدیدي  انصافاً  که» غیر دینی  دولت«با » مطلقه  والیت»  دکترین  دادن  همراستانشان  در جهت  آقایان  تالش
  کردن غیردینی  در جهت  سریعیت  نه  نظریه  این  امام، بر خالف  و دکترین  است  اي دار اما بیهوده جهت  تالش) گفت  تبریک  ایشان
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  هاي و حادثه  حکومت  کردن جدید و درواقع، دینی  جامعه  مشروع  در اداره  دینی  ید حکومت  بسط  بلکه  نظام  و سکوالرکردن
 .است  عصري  و مستحدثات  اجتماعی
  نخست، وي  از جنبه  اي پیچیده  شوند و با تحریف می  قائل  فقیه  ، براي»الخلقی  یلی«و » الربی  یلی»  فکر، دو جنبه  این  صاحبان

او   دست  و معتقدند که. دانند می  شرع  کلیت  کنار گذاردن  و در جهت» و احکام  فقه»  به  نسبت  مطلقه، منتهی  والیت  را صاحب
 .باز است  فقه  کل  ترك  و براي  نکردن عمل  براي

  را ملزم  ، وي"وکالت"  باشد، و این  ملی  هاي و خواسته  منافع  تنها باید حافظ  اند که دانسته  مردم  را وکیل  نیز، فقیه  دوم  از جنبه
کنار بگذارد و   یا کال  جزء  حکومت  اند از صحنه نامیده  ملی  منافع  آنچه  را بنفع  و دین  جسته  بهره  اش مطلقه  از والیت  کند که می
در   که  تعریفی  بنا به  که  تحلیل، آنست  این  مشکل  کمترین. است  کننده -سکوالر  مکانیزم  ینمقتدرتر» فقیه  مطلقه  والیت«لذا 

  ، در فقه، ملحوظ»انسان  و جمعی  فردي  مصلحت»  بمعنی» ملی  منافع»  تواند بپذیرد که داده، نمی  ارائه» دین«از   مقاله  ابتداي
با   مهم، آنهم  بر مصلحت  اهم  مصلحت  باشد، تشخیص می  حاکم  بعهده  و آنچه  است  بوده  احکام  در جعل  و مد نظر شارع  هست

را   جامعه  مصلحت  آنکه  نه  است) اسالم  عملی  و شریعت  عقائد، اخالقیات  اصول  براساس(  دین  و صریح  جامع  مالکها و معیارهاي
  در اجراي  در کار است، وکالت) و بیعت  و انتخابات  آرأ عمومی  در قالب(  وکالتی  اگر هم. خدا ببیند  احکام  و ترك  دین  در رفض

  دین»  و اجتماعی  حکومتی  بخش  و حذف  سکوالریزم  منجر به  که» ال   بشرط«یا ) مطلق(» ال بشرط»  وکالت  نه  خداست  احکام
 .گردد» خدا

  از قبل  و منصوب  اول، حاکم، نماینده  افتد زیرا از جنبۀ می  تناقض» الخلقی  یلی«و » الربی  یلی»  جنبه  میان  در غیر اینصورت
در . است  مردم  دوم، وکیل  تواند باشد؟ اما از جانب متعال، می  خداي  احکام  و اجراي  آیا جز در ابالغ! چیز؟  در چه. است) ع(معصوم

  کنید که می  خداوند باشد، مالحظه  احکام  زیرپاگذاردن  رچهبخواهند، گ  مردم  و در هر چیز که! االطالق علی: گویند چیز؟ می  چه
و   نیست  مصطلح  و تشریع  جعل  حکومتی، در مقام  در احکام  اسالمی، مطلق  حاکم. باشند خود نمی  کالم  صدر و ذیل  مراقب

  محسوب  فقهی  در اصطالح» تشریع»  عینو...) و  یا پولی  یا اداري  راهنمایی  قوانین  مثل(  در مباحات  اجتماعی  قانونگذاري
 .گردد نمی

  و یا مواردي» تزاحم»  واسع  از باب  هم) است  علیحده  که(» مصلحت«یا » اضطرار«قید   به» محرم  اتیان«یا » واجب  ترك«و اما 
  این  بلکه  امور نیست  کردن  رفیع  در جهت  و بویژه) رض(  امام  حضرت  و اینها هیچی از مخترعات  است  ثانویه  عناوین  از قبیل
اجرأ عدالت،   در گروي  مثالً  که(» نظام  اصل  حفظ»  میان  وقتی. اند اسالم  ، خود، مفاد شریعت)اهم  مالك  ترجیح  از قبیل(موارد 
و در   خاص، موقتاً  شرعی  قانون  یک  با اجراي) باشند می  اسالم  تعالیم  و از ضروریات  اولیه  از عناوین  هم  همگی  که... و  نظم  حفظ

  باید جانب  و عقالً  فقیه، شرعاً  و ولی  حاکم  که  است  آید، معلوم  پیش» تزاحم«، )حکم  جعل  نه(اجرأ   در مقام  خاص، آنهم  موردي
نباید » عدالت»  چنانچه. کرد  خاص  حکم  یک  را فداي  دینی  و نظام  دین  را بگیرد و نباید اصل) و نظام  اسالم  حفظ(  اهم  مناط
 .کند نمی  را توجیه  اما وسیله  مهمتر است  از وسیله  هدف. از خود بگردد  جزیی  نباید فداي  هم» اسالم«گردد، » قانون»  فداي

  غالباً  گرچهگیرد،  قرار می  شرع  احکام  علل  طولیۀ  نیز در سلسله» مصلحت»  اساساً. نیست  و جز این  ، اینست»اسالمی  مصلحت«
و   قواعد شرعی  به  و عرضی  طولی  دادن  و سازمان  احکام  در اجراي  تدریج  همچنین. است  شرع  ت ت احکام  در اجراي  مصلحت

  عزیمت  نقطه  از همین  فرموده  تفویض  حاکم  به  که  و اختیاراتی  است  مد نظر شارع  شرع، همه  در اعمال  دینی  حکمت  رعایت
تواند هر  می  اسالمی  حکومت«: فرمایند می) رض(امام  منظور است  نیز بدین  احکام  در تشریع» مصلحت»  لحاظ  ، چنانچهاست
. »کند  است، جلوگیري  چنین  که  است، از آن، مادامی» اسالم  مصالح»  آن، مخالف  جریان  که  غیر عبادي  چه  عبادي  را چه  امري

 .170/  20  نور ج  صحیفه
  سازگار نیست  نویسنده  با نظریه  اند و این نداده  و غیر عبادات  عبادات  میان  تفصیلی: اوال
 :شود  دو قید مذکور، توجه  به: ثانیاً

 ).utility(» یوتیلیتی»  ، و نه»اسالم  مصالح«. 1
و   از حاکمیت  دین  از جواز حذف  و کجا سخن  ستا  تزاحم، مربوط  اجرأ و از قبیل  مقام  به  مشخصاً  که: »است  چنین  که  مادام«. 2

  حکم  یک  و موقت  عملی  و تنها از تعطیل  بوده  دینی  حاکمیت  و توسعه  تقویت  در جهت  دقیقاً  دکترین  این! است؟  اجتماعی  قوانین
 دارد؟» شدن عرفی»  به  ربطی  چه  این. گوید می» مهمتر اسالم  مصلحت»  رعایت  براي

  اصل  که  کنند و حکومتی جزء نمی  را فداي  و کل  مهمتر است  و از روزه  ، از حج»نماز«از » اسالم»  که  نبوده  شما روشن  براي آیا
یا »  از قبیل  تزاحمهایی  چنین  که) و بسیار کم(آید  می  پیش  کم  شک نیست؟ بی  حکیم  کند اسالم  از احکام  یکی  را فداي  اسالم


