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سخن جامعه / سال چهارم/ شماره پنجم /تابستان  1394

 واكاوی مشروعیت والیت فقیه درعصرغیبت ازمنظر فقهی وكالمی

گنج خانلو * محمد 

 چکیده
کســی و با  که چه  کشــیده شــد  کبرای حضرت ولی عصر f، این ســؤال پیش  پس از غیبت 
چه شرایطی باید زمام امور مسلمین را باید بر عهده  گیرد؟ و آیا می توان مشروعیت چنین شخصی 
را با اســتناد به آیات و روایات به اثبات رســاند؟ نوشــتار حاضر درصدد پاسخ به این سؤال برآمده 
کبری، یک فقیه عادل، مدیر، مدّبر و زمان شــناس، زمام  اســت. به باور نویســنده، در زمان غیبت 
امور مسلمین را بر عهده می گیرد. همچنین ولی فقیه، مشروعیت خود را در عصر غیبت از جانب 
خداوند متعال دریافت می کند و آیات و روایات موثقی نیز این مهم را تأیید می نماید. این نوشتار، 
کاربردی مرتبط با مبحث مشروعیت والیت فقیه را به شکل جزئی مورد بررسی قرار  ابتدا مفاهیم 
داده و سپس با ذکر اقوال علما در مورد محدوده اختیارات فقیه، آیات و روایات مرتبط با این بحث 
که مشروعیت ولی فقیه در عصر غیبت به شکل  را بررسی می نماید. در نهایت نیز نشان خواهیم داد 

که واجد این شرایط باشد، می تواند به والیت  برسد. کس  انتصابی و عام بوده و هر 
واژگان كلیدی

والیت، والیت فقیه، عصر غیبت، مشروعیت، روایات.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
که در طول  از دیدگاه شــیعه، مســئله والیت امام معصوم A یکی از مسائل بسیار مهم است 
گرفته اســت و »عدم اعتقاد به این مسئله موجب  تاریخ توســط علما و نخبگان مورد بررســی قرار 
خروج از مذهب تشیع می باشد. همچنین زعامت سیاسی امامان b مورد اتفاق شیعیان است« 
که ما آورده باشــیم،  )کربالیی پازوکی، 1389: ص 119( و »مســأله والیت فقیه چیز تازه ای نیســت 
بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است« )امام خمینی،1423 ق: ص 124(. چنانچه شیخ 
مفیدکه ازعلمای قرن چهارم و پنجم است، در باب مراحل امر به معروف و نهی ازمنکر به این نکته 
اشــاره دارد )شــیخ مفید؛ 1413 ق: ص: 809( و این مســأله ازجایگاه مهمی برخوردار است. حال 
کرده اند یانه؟ چه  که آیا معصومین b درعصرغیبت هم برای خود نائبانی تعیین  سؤال این است 
دلیلی برای این مدعا وجود دارد؟ طبق یافته های ما از آیات و روایات وکالم بزرگان، خداوند متعال 
کرده است و مسلمین را بدون سرپرست  افرادی را به نصب عام، برای حکومت مسلمین انتخاب 
رها نکرده است. در این مقاله در سه بخِش مفهوم شناسی، بررسی دیدگاه  فقها و بیان اختالف 
آرای ایــن بــزرگان و در نهایــت از دالیل عقلی و نقلی، اعم از آیات و روایات در بحث مشــروعیت 

والیت فقیه، سخن به میان می آید.
1. مفهوم شناسی
مفهوم والیت

کننده و غیره آید. طبرسی در ذیل  کننده امر. و نیز بمعنی دوست و یاری  »َوِلی: سرپرست و اداره 
ِذیَن آَمُنوا..« )بقره: 257( فرموده: وّلی از »ولی« است به معنی نزدیکی بدون فاصله و او 

َ
»اهلُل َوِلی اّل

که بتدبیر و امر  گویند  که به تدبیر امور از دیگری احّق و سزاوارتر است. به رئیس قوم والی  کسی است 
که بامر بنده سرپرستی و مباشرت می کند به بنده  گویند  و نهی امور نزدیک و مباشر است. بآقا مولی 
که مباشر مال یتیم و اداره  که با اطاعت مباشر امر مولی است و از آن است ولی یتیم  گویند  مولی 

اوست.« )قرشی؛ 1412 ق، ص 247(.
»أّن الصل الواحد فی الماّدة: هو وقوع شی ء وراء شی ء مع رابطة بینهما تنها اصل درماده »ولی« 
که بین این دو است.« )مصطفوی، 1402؛  واقع شدن شیءی بعد ازشیء دیگر، به همراه رابطه ای 

ص 203(.
َواِلی: أن یْحُصَل شیئان فصاعدا حصوال لیس بینهما ما لیس منهما، و یستعار ذلک  »اْلَواَلُء و الّتَ
للقرب من حیث المکان، و من حیث الّنسب، و من حیث الّدین، و من حیث الّصداقة و الّنصرة 
که ازاین دو نباشدقرارنگیردواین  و االعتقاد »اینکه دوچیزوبیشترطوری ایجاد شوند بینشان چیزی 
ماده ازقرب مکانی ونسبی ودینی ودرستی ویاری وباوراستعاره آورده می شود.« )راغب،1412 ق؛ 
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ص 885(
گرفته شده است. »َولی« در لغت عربی، به معنای  کلمه »َولی«  که از  »والیت واژه عربی است 
که الزمه چنین  آمدن چیزی است درپی چیزی دیگر بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد 
توانــی و ترّتبــی، قــرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر اســت. از اینرو، این واژه با هیئت های مختلف 
کســر( در معنای »حّب و دوســتی« »نصرت و یاری«، »قائت و پیروزی« و »سرپرستی«  )به فقح و 
که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی اســت. ومقصود از والیت در  اســتعمال شــده 

بحث والیت فقیه، آخرین معنای مذکور یعنی »سرپرستی« است« )جوادی آملی،1388: 122(.
انواع والیت

1. والیت تکوینی 
که به معنای تصرف در عالم وجود و قانون مندی های آن است اساسًا مربوط به  »والیت تکوینی 
که در  کم بر آن است. مسأله ای  که خالق هستی، و نظام خلقت و قوانین حا خدای متعال است 
ارتباط با اداره امور جامعه، هم برای پیامبر و امام معصوم و هم برای فقیه وجود دارد محب »والیت 
ْنُفِســِهْم 

َ
ْولی ِباْلُمْؤِمنیَن ِمْن أ

َ
ِبُیّ أ که در آیاتی از قبیل »الَنّ تشــریعی« آن هاســت، معنی همان چیزی 

کنُت مواله فهذاعّلٌی مواله« به آن اشاره شده است.«  ...« )احزاب: 6(؛ و در روآیاتی از قبیل »من 
)مصباح یزدی،1388: 80  79(.

2. والیت تشریعی
که فردی بتواند و حق داشــته باشــد از طریق  »والیت تشــریعی یعنی والیت قانونی؛ یعنی این 
کند و دیگران ملزم به  جعــل و وضــع قوانیــن و اجرای آن ها در زندگی مــردم و افراد جامعه تصّرف 
تسلیم در برابر او و رعایت آن ها باشند« )مصباح یزدی،1388: 80  79(  و بحث ما در مورد »والیت 

فقیه« داخل دراین مورد می باشد.
کالمی، والیت فقیه، والیت، زعامت و سرپرستی امت رشید و فرزانه اسالمی در حوزه  »از منظر 
و اداره و رهبری جامعه اسالمی به معنای وسیع آن بوده و ولی فقیه، ولی امر مسلمین است. دراین 
دیدگاه، والیت فقیه از عوارض فعل اهلل و امام معصوم b است؛ بنابراین، نصب وعزل ولی فقیه به 
دست مردم نیست، بلکه تنها تشخیص را، انتصاب و انعزال او، به دست خبرگان بوده و رأی مردم 
در انتخاب ولی فقیه فقط نقش تشخیص )کاشفّیت( دارد.« )معرفت: 1377: 66 - 55؛ جوادی 

کربالی پازوکی، 1389: ص 120( آملی، 1368: 163؛ به نقل از 
مفهوم فقیه

الف-فقیه درلغت
»الِفْقه: العلم فی الدین. یقال: َفُقَه الرجل یْفُقُه ِفْقها فهو َفِقیه. و َفِقَه یْفَقُه ِفْقهًا إذا َفِهَم«؛ فقه یعنی 
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گرعین الفعل این ماده  که علم دین داشته باشد. ا گفته می شود: فقیه کسی است  علم دین داشتن. 
گر مکسور باشد منظور فهمیدن است« )فراهیدی؛ 1410، ص: 370(. مضموم باشد و ا

ش عن حقائق ها، و یفتُح ما اْســَتْغَلق منها.« به تعبیر  »الفقیه: العالم الذی یُشــّق الحکام و یَفّتِ
که احکام را می شکافد و حقیقت آن را بررسی می کند وگره های بسته  کسی است  زمخشری، فقیه 

شده احکام را باز می کند.« )زمخشری؛1417 ق، ص: 45(.
ب-فقیه دراصطالح

که فقه  کس  »مقصــود از »فقیــه« در بحث والیت فقیه، مجتهد جامع الشــرایط اســت، نــه هر 
خوانده باشد. فقیه جامعه الشرایط باید سه ویژگی داشته باشد »اجتهاد مطلق«، »عدالت مطلق« 
و »قدرت مدیریت و استعداد رهبری«. یعنی از سویی باید صدر و ساقه اسالم را به طور عمیق و با 
کند  استدالل و استنباط بشناسد و از سوی دیگر، در تمام زمینه ها، حدود و ضوابط الهی را رعایت 
کشور داری و  و از هیچ یک تخّطی و تخلف ننماید و از سوی سوم، استعداد و توانای مدیریت و 

لوازم آن را واج باشد« )جوادی آملی، 1388: 137 - 136(
مفهوم مشروعیت

الف-مشروعیت درلغت
»أّن الصل الواحد فی هذه الماّدة: هو إنشاء طریق واضح مادیا أو معنویا. و من مصادیق الصل: 
طریق الورود لالستقاء فیقال إّنه شریعة للماء. و شرع الطریق أی أنشأه واضحا. و شرع فی المر أی 
أحدث طریقا فی خصوص هذا المر و ابتدأ فی السلوک فیه. و شرع من الدین أی انشأ من الدین 
کردن  المعنوی و البرنامج فی الحیاة طریقا واضحا بینا.« ماده شرع یک اصل دارد به معنای ایجاد 
که به راه ورود آب اطالق می شود و به  راه واضح وروشن. ازمصادیق این اصل، شریعه آب است 
کاری  که درمورد  کسی  کرده می گویند »شرع الطریق« و همچنین  که راه را به روشنی ایجاد  کسی 
که برنامه ای  کسی  کرده می گویند »شرع فی االمر« و به  کرده و به پیمودن راه مبادرت  راهی ایجاد 

کرده می گویند »شرع من الدین« )مصطفوی،1402 ق، ص: 40(. واضح در زندگی و دین ایجاد 
ب-مشروعیت دراصطالح

ْهواَءُهم«) مائده:49(؛ و میان آنان به موجب آنچه خدا 
َ
ِبْع أ ْنَزَل اهلُل َو ال َتّتَ

َ
ِن اْحکْم َبیَنُهْم ِبما أ

َ
»َو أ

کن و از هواهایشان پیروی مکن. کرده، داوری  نازل 
نیب« )شوری:10( 

ُ
ی َعَلیِه َتَوکْلُت َو ِإَلیِه أ »َو َما اْخَتَلْفُتْم فیِه ِمْن َشی ٍء َفُحکُمُه ِإَلی اهلِل ذِلکُم اهلُل َرّبِ

کردید، داوریش به خدا ]ارجاع می گردد[. چنین خدایی پروردگار  و درباره هر چیزی اختالف پیدا 
کردم و به سوی او بازمی گردم. من است. بر او توکل 

ک خداست، ازاین رومسلمانان   »ازنظرقران وبینش اسالم ناب، حکومت مخصوص ذات پا
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که حکومت الهی باشد و براساس خدامداری و قوانین الهی تنظیم  باید حکومتی تشکیل دهند 
شده باشد.« )محمدی اشتهاردی،1379: ص 123(.

2. بیان دیدگاه برخی فقهاء
کلی اندیشه فقها در مورد  »مشروعیت حکومت در عصر غیبت از منظر آخوند خراسانی، به طور 

کمیت و دولت در عصر غیبت،به صورت های چهارگانه زیر تقسیم بندی می گردد: مقوله حا
کمیت سیاسی و دینی در عصر غیبت بین سلطان و فقیه  گروهی قابل به تقسیم حّق حا یک: 
کاماًل ازهم جداست و  هســتند. طبق این دیدگاه عرصه مسائل سیاســی و مذهبی در زمان غیبت 
کدام مســتقاًل به نصب عام از امام معصوم مشــروعیت می یابد )درخشــه، 1384، ص  متوّلی هر 
کشقی در تحفة  73( میرزای قمی در ارشادنامه )قاضی طباطبایی، 1348، ص 377( سید جعفر 

الحلوک )کشقی، بی تا، ص 115( از جمله قائلین این نظریه می باشند.
دو: ولــی فقیه به نیابت از امام معصوم، وظیفه سیاســی و دینی را توأم بــا هم، به عهده دارد؛ اما 
فقیه وظیفه سیاســی خویش را به پادشــاه عادل تفویض می کند و مشروعیت آن حکومت از این 
کاشف الغطاء )کاشف الغطاء، بی تا، ص  تفویض است )درخشه، 1384، ص 73( شیخ جعفر 
394( ومیرزای قمی در جامع در جامع الصفات )میرزا قمی، بی تا، ص 92( از جمله طرفداران این 

نظریه هستند.
که والیــت فقها به نصب عام از طــرف امام معصوم علیه  ســه: ایــن دیــدگاه داللت بــر آن دارد 
کالن سیاسی را مختص امام معصوم علیه السالم می داند. از  السالم، در امور دینی است و مسائل 
کرد )درخشه، 1384، ص  جمله معتقدان به این دیدگاه، می توان به شیخ مرتضی انصاری اشاره 

.)73
کمیت فقیه جامع الشرایط یا والیت انتصابی عامه فقها بنا بر نیابت از امام عصر f؛  چهار: حا
در صــورت فراهــم شــدن مقتضّیات، فقه تشــکل حکومــت داده و به نیابــت از امام عصر حکم 
می کنــد. شــیخ محمــد حســن نجفــی صاحــب جواهــر )نجفــی، 1400 ق، ص 397(، آیــت اهلل 
گلپایگانــی، 1383 ق، ص 79-78( و امــام خمینی )خمینــی،1378 ق،  گلپایگانــی )موســوی 
صــص 22-17 و 94-60؛ خمینــی،1390 ق، صــص 483-482( از قائالن به والیت فقیه به این 
معنی هستند. این نظر در عصر امام خمینیw تحقق یافت. در عصر مشروطه مباحث جدی و 
پر دامنه در مورد امکان و امتناع تشکیل حکومت مشروطه و مشروعه مطرح شد. به عقیده نویسنده 
کتاب »سیاســت نامه خراســانی«، آخوند خراسانی با اینکه از حامیان مشروطه بوده اما با افزودن 
که او حکومت مشروعه )حکومت اسالمی( را  قید مشروعه به مشروطه به مخالفت پرداخت؛ چرا 
کمیت معصوم می دانست )کدیور،1378، ص 13(. وی برای اثبات سخن خویش  منحصر به حا
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کالم آخوند را مورد اســتناد قرار داده اســت؛ واعجبا؛ چگونه مســلمانان خاصه علمای ایران  این 
که سلطنت مشروعه آن استکه متصدی امور عامه ناس  ضروریت مذهب امامّیه را فراموش نمودند 
کافه مهام به دســت شــخص معصوم و منصوص و  کارهای قاطبه مســلمین و فیصل  و رتق وفتق 
مُامور من اهلّل باشد مانند انبیاء و اولیاء b و مثل خالفت امیرالمؤمنین A و ایام ظهور و رجعت 
کم مطلق معصوم نباشــد آن سلطنت غیر مشروعه است.  گر حا حضرت حجت علیه الســالم و ا
که آخوند  چنانکه در زمان غیبت است )حبل المتین،1326 ق، صص 8-7(. سپس بیان می دارد 

از حکومت ها بر اساس این فرضیه تقسیم بندی جدیدی ارائه می دهد:
 سلطنت غیر مشروعه دو قسم است:

کم مطلق  که حا که مباشر امور عامه عقال و متدّینین. 2. ظالمه جابره؛ آن  1. عادله؛ نظیر مشروطه 
کم عقل و به فصیح خصوصیات شرع غیر  یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صریح حا
مشــروعه عادله مقدم اســت برغیر مشروعه جابره، وبه تجربه و تحقیقات صحیحه و بررسی های 
کمتر می شود, دفع افسد و  که نه عشر تعدیات دوره استبداد در دوره مشروطیت  شافیه مبرهن شده 
اقبح به فاسد و قبیح واجب است، چگونه مسلم جرُات تغوه به مشروعیت سلطنت جابره می کند، 
و حال آنکه از ضروریات مذهب جعفری )علیه السالم( غاصبیت سلطنت شیعه است )حبل 

المتین،1326 ق، صص 7-8(.
بنا بر مطلب بیان شده، حکومت ها بدین نحو تقسیم می گردند:

الف. حکومت مشــروعه که با وجود امام معصوم، تحقق می یابد. پس در عصر 
غیبت، تحقق حکومت اسالمی ممتنع است.

ب. حکومت غیر مشروعه که دو گونه است:
1. حکومت غیر مشروعه عادله؛
2. حکومت غیر مشروعه ظالمه.

بــه نظــر وی، آخونــد قائل به امتنــاع عملی حکومت مشــروعه در عصر غیبت بــوده اما تحقق 
حکومت غیر مشروعه عادله را به لحاظ شرعی مجاز می دانسته هر چند اطالق مشروعه )اسالمی( 
کم منصوب از جانب  را به آن مجاز نمی دانسته است. وی معتقد است در حکومت مشروعه حا

خداوند است وحکومت مشروعه در مورد غیر معصوم منقضی وممتنع است.
گونه اظهار داشت؛ تعبیر »افسد و اقبح به فاسد و قبیح«  اّما در مقام نقد این دیدگاه می توان این 
که ســلطنت مشــروطه، فاســد و قبیح اســت، اما از باب دفع افســد به فاســد,  کی از آن اســت  حا
که آیا در  محدودیت مشروط و موقت یافته است. اما جای این سؤال از مرحوم آخوند وجود دارد 

زمان غیبت، هیچ حکومت صالح ومعدومی وجود ندارد؟
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که وی والیت فقیه را پذیرفته اســت )اتکا به ادامه مقاله( می توان بنابر مبانی آخوند،  از آن جا 
آن حکومت صالح مهدوی را بر حکومت فقها منطبق دانســت. خصوصًا آنکه والیت فقیه، در 
اعتقاد حامیان آن، منصوب ومجعول از ســوی معصوم اســت و لذا والیت فقیه، را نباید قّیمی در 
کرد. آخوند خراسانی بر خالف استنباط نویسنده سیاست  مقابل والیت و سلطنت معصوم تلقی 
نامه خراسانی، تفاوتی میان )حکومت مشروعه( و )حکومت مشروع( یعنی مجاز به لحاظ شرع و 
که وی در مورد )حکومت مشرعه عادله( مطرح نموده اند بین به شرع  دین نمی گذارد، تنها امری 
که دیدیم وی حتی  است نه اینکه آن را )به لحاظ شرعی مجاز و ممکن( بشمارد. بلکه آنچنان 
کار برده و اصواًل بحث وی در قالب حکومت  تعبیر )فاسد و قبیح( را در ومورد سلطنت مشروعه به 
کت است« )ایزدی، حسن  سلطنتی و سلطه مبالغه است و نسبت به والیت فقیه اثباتًا یا نفیًا سا

وند، فضلی 41-139،43(.
3. دالیل عقلی ونقلی بر اثبات مشروعیت والیت فقیه

دالیل عقلی
الف-قاعده لطف

تعریف لطف:
اینکه لطف برای خداوند واجب است و معنای لطف را عالمه حلیw چنین بیان می کند. 
»أقول: اللطف هو مایکون المکلف معه أقرب إلی فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصیة ولم یکن له 
که مکلف با وجود او: برای انجام طاعت   فی التمکین ولم یبلغ حد اللجاء« لطف آن است 

ٌ
حّظ

نزدیک تر شــده و برای انجام معصیت دورتر می شــود و این لطف بر حد اجبار نمی رســد و برای 
خداوند نفعی ندارد و »اللطف واجب لتحصیل الغرض به«)همان( لطف برای خداوند واجب 

است تا با آن به غرضش برسد )حلی،1407 ق: 324(.
قاعده لطف دروالیت فقیه:

کنند و مهمی در رشد مادی و معنوی جامعه  »وجود حکومت صالح و امام عادل نقش تعیین 
گمراهی انسان داشته، در نهایت موجب نزدیکی بندگان به خدا و دوری از  و از بین بردن عوامل 
گواه صدق آن است. در  که تاریخ  معصیت او می شود. این حقیقت مسلم و انکار ناپذیری است 
این مورد عالمه حلی می فرماید: »امامت عبارت است از ریاست عامه در امر دین و دنیا.... به دلیل 
گر بر مردم  که ا عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است؛ زیرا لطف است، چون ما قطع داریم 
کند و مردم فرمانبردار اوباش اند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و  که ایشان را راهنمایی  رئیسی باشد 
کردن باز دارد، البته نزدیک تر به صالح و دورتر از فساد خواهد بود ودر سابق  ظالم ر ااز ظلم و ستم 
که لطف واجب؛ پس وجود امام علیه السالم بعد از پیامبر )ص( ثابت می شود.« )کربالیی  ذکر شد 
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که امام علیه السالم  پازوکی،1389: 126 به نقل از حلی، 1372: 215-216(. و این قاعده موقعی 
که  که بر خدا واجب است  حضور ندارند و در غیبت به سر می برند درمورد ولی فقیه اجرا  می گردد 

هدایت جامعه را به دست فردی شایسته قرار بدهد.
ب- والیت فقیه و حکمت الهی

کــه خداونــد را به خوبی بشناســد و به قــدرت و حکمت او ایمان داشــته باشــد، در  کــس  هــر 
کرد  گیاهی، جمادی( تفکر نماید بی تردید تصدیق خواهد  پدیده هــای عالم )اعــم از حیوانی، 
که خداوند تمامی موجودات را به هدایت عامه به سرمنزل مقصودشان هدایت نموده است. قرآن 
که در خور اوست داده سپس  که هر چیزی را خلقتی  کسی است  دراین باره می فرماید: »پروردگار ما

آنرا هدایت فرموده است.« )طه- 50(.
بــر اســاس قانون هدایت عامه و ارســال انبیــا، خداوند حکیم به طور جدی خواســتار هدایت 
کردن زمینه های  انسان هاســت. با توجه به اینکه حکومت صالح و امام عادل و حکیم با فراهم 
رشد معنوی و تعالی روحی و از بین بردن زمینه های فساد و هرج و مرج و بر قراری امنیت، نقشی 
اساسی در هدایت انسان ها دارد. خداوند حکیم در ادامه رسالت پیامبران امامان علیهم السالم را 
به نحوی خاص و فقهای جامع الشرایط را به نحو عام قرار داده است تا عهده دار هدایت مادی و 
معنوی انسان ها شوند؛ در غیر این صورت نقض غرض الهی خواهد شد و خداوند حکیم، نقض 

غرض نمی کند.«)کربالئی پازوکی،1389: 128(.
ج- حکم عقل بر ضرورت پیروی از راهنمای خیرخواه

که انسان را به راه سعادت و فالح دعوت می کند،  »پیروی از راهنمای خیرخواه و مرشد مصلح 
گواهی  که عقل سلیم بر ضرورت آن  پس از اطمینان به صالحیت و صداقت وی، چیزی است 
که دیگران وی را به انجام  می دهد و عقالی هر جامعه انسان را برای ترک مصالح اساسی و مهمی 
که همانند خود اوست باشد مورد مذمت  گرچه از جانب یک انسان دیگری  آن دعوت نموده اند 

قرار می دهند.« )منتظری،1409 ص: 114(.
د- حکم عقل بر ضرورت شکرگزاری از ولی نعمت

که  که به انسان نعمتی بخشیده و شکرگزاری از احسان کننده چیزی است  کسی  »بزرگداشت 
گواهی می دهد و نیز عقل، ترک تشکر از ولی نعمت را قبیح و زشت می شمارد  عقل به خوبی آن 
گردد،  گر در مواردی ترک اطاعت از ولی نعمت سبب آزار او، و عاق شدن از محضر وی  و حتی ا
کار مهم تــری آن را  عقــال انســان را بــه جهت ترک اطاعت مورد مذمــت قرار می دهند. مگر اینکه 
که انسان را به وجوب اطاعت  ک هایی است  موجب شده باشد و همین حکم عقلی یکی از مال
از خداونــد تبــارک و تعالــی ملزم می کند. شــاید وجوب اطاعــت از پدر و مادر نیــز به همین اصل 
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که با شیره جان، وی را پرورش داده اند، و شاید  کند، زیرا آنان ولی نعمت فرزندند  عقلی بازگشت 
که در پدر  ک حکم شرعی در وجوب اطاعت از آنان باشد. پس هنگامی  همین اصل عقلی مال
که  و مادر جسمانی، ما این اصل عقلی را پذیرفتیم، در اولیای روحانی و ولی نعمت های معنوی 
انسانیت انسان به آن ها بستگی دارد به طریق اولی باید این اصل را پذیرفت و به همین دلیل باید 
گفت اطاعت از پیامبران و پیشــوایان عادل از نظر عقل، پســندیده و بلکه الزم و واجب اســت.« 

)منتظری،1409 ق: ص 114(.
دالیل نقلی

الف( آیات
که والیتشان درطول والیت  کمیت، مختص مؤمنین است  که حا از آیات زیر استفاده می شود 
که بــه این مطلب  کافریــن هیچ گونه والیتــی برمومنین ندارنــد. لذا برخــی از آیاتی  الهــی اســت و 
اشــاره دارد را به عنــوان نمونه می آوریــم و در آخر برای عالقه مندان به تحقیق دراین موضوع صرفًا 

ارجاع دهی می کنیم:
1- »َو لن یجعل اهلل َو َلْن یْجَعَل اهلُل ِلْلکاِفریَن َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َسبیاًل« )نساء: 141(؛ هرگز خداوند 
کمیتی( قرار نداده است.«. این آیه به طور واضح بیانگر این است  کافران بر مؤمنان راهی )حا برای 

کمیتی قرار نمی دهد. کافران حا که خداوند ابدًا برای 
که خود معتقد به اســالم نیســت چگونه می توان از وی انتظار اجرای دستورات  کســی  اصواًل 
که باید  اسالم و اداره جامعه بر اساس مقررات و موازین اسالمی را داشت؟ و در همین ارتباط است 
کافی نیست بلکه ایمان جامع،  گفتار لفظی  گفت در رهبری نه تنها اسالم به معنی اعم و صرف 
که مرکب از اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل با تمام وجود و اعضا و جوارح بدن است نیز شرط 

می باشد.
که ایمان در امام جماعت از شــرایط مســلمه اســت، شــرط بودن آن در  از ســوی دیگر هنگامی 
امام اعظم و رهبر مســلمانان به طریق اولی ثابت و مســلم است و این نکته ای است شایان دّقت 

)منتظری، 1409 ق: ص-38 37(.
ْوِلیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنیــَن َو َمْن یْفَعْل ذِلک َفَلیَس ِمَن اهلِل فی 

َ
ِخــِذ اْلُمْؤِمُنــوَن اْلکاِفریَن أ 2-»ال یّتَ

ُرکُم اهلُل َنْفَسُه َو ِإَلی اهلِل اْلَمصیر« )آل عمران: 28(؛ مؤمنان نباید  ِ
ّ

ُقوا ِمْنُهْم ُتقاًة َو یَحذ ْن َتّتَ
َ
 أ

َ
َشی ٍء ِإاّل

کند، در هیچ چیز ]او را[ از ]دوستی[  که چنین  کافران را -به جای مؤمنان- به دوستی بگیرند؛ و هر 
کنید و خداوند، شــما را از ]عقوبت[ خود  خدا ]بهره ای[ نیســت، مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه 

می ترساند، و بازگشِت ]همه[ به سوی خداست.
کُموا  ْن یَتحا

َ
ْنِزَل ِمْن َقْبِلک یریُدوَن أ

ُ
ْنِزَل ِإَلیک َو ما أ

ُ
ُهْم آَمُنوا ِبما أ

َ
ّن
َ
ذیَن یْزُعُموَن أ

َ
َلْم َتَر ِإَلی اّل

َ
3- »أ
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ُهْم َضالاًل َبعیدًا« )نســاء: 60(؛ آیا 
َ
ْن یِضّل

َ
ــیطاُن أ ْن یکُفُروا ِبِه َو یریُد الّشَ

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغــوِت َو َقــْد أ ِإَلــی الّطَ

که می پندارند به آنچه به تو و به پیامبران پیش از تو، فرود آمده ایمان آورده اند  نمی نگری به آنان 
کفر بورزند  کم خود در امور قرار دهند با اینکه مأمور شده اند به آن  چگونه می خواهند طاغوت را حا

گمراهی بسیار دور. کشاند،  گمراهی  و شیطان در صدد است آنان را به 
یتی قاَل ال  اِس ِإمامًا قاَل َو ِمْن ُذّرِ ُهّنَ قاَل ِإّنِی جاِعُلک ِللّنَ َتّمَ

َ
ُه ِبکِلماٍت َفأ 4-»َو ِإِذ اْبَتلی ِإْبراهیَم َرّبُ

کلماتی بیازمود، و وی آن همه  اِلمیَن« )بقره: 124(؛ و چون ابراهیم را پروردگارش با 
َ

یناُل َعْهِدی الّظ
را به انجام رسانید، ]خدا به او[ فرمود: من تو را پیشوای مردم قرار دادم. ]ابراهیم[ پرسید: از دودمانم 

]چطور[؟ فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی رسد.
»افراد ستمگر و بدکاره نمی توا ند هیچ گونه والیتی بر مسلمانان داشته باشند. ظلم در لغت قرار 
کتاب اقرب الموارد آمده اســت: »ظلم فالن ظلما و  دادن چیز در غیر جای خودش می باشــد. در 
ظلما و مظلمة: وضع الشی ء فی غیر موضعه و از همین مورد است مثل معروف »من استرعی الذئب 
کرده اســت و »ظلم فالنا« یعنی بر او ســتم  گله بگمارد ســتم  گرگ را به چوپانی  که  فقد ظلم« هر 
کرد یعنی چــاه را در غیر جا و  کــرد و »ظلــم االرض: حفرهــا فی غیــر موضع حفرها«، به زمین ظلــم 
کلمه ظلم را برای  که مخالف حق باشد می توان  کرد. بر این اساس هر عملی  موضع خودش حفر 
کار برد و مشمول اطالق مفهوم آن می گردد. پس هر فاسق و هر منحرف از حقی ظالم است )و  آن به 

صالحیت رهبری امت اسالمی را نخواهد داشت(.« )منتظری، 1409 ق: ص-38 37(.
نمونه هایی از آیات برای رجوع:

آل عمران: 100، نساء: 115، اعراف: 3، بقره: 257، احزاب: 48، انسان: 24، احزاب: 67، شعرا: 
کهــف: 28، هــود: 113، نمــل:34، محمــد:22- 23، دخــان: 30- 31، قلــم: 35- 36،   ،152 -151
سجده: 18، منافقون: 8، نحل: 75- 76، انعام:50، محمد:14، حج:40- 41، نساء/ 5، یونس:35، 
بقره: 247، زمر: 9، یوسف: 55، قصص: 26، نمل: 39، نساء: 34، زخرف: 18، بقره: 228، احزاب: 

33 )منتظری، 1409 ق: ص 32(.
ب( روایات سندی و محتوایی

1-مقبوله عمر بن حنظله
-متن روایت

کان منکم ممن قد روی  ... عمر بن حنظله قال: سالت ابا عبداهلل A  ...قال: ینظران الی من 
کما  حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حا
گوید: از امام صادق علیه الســالم پرســیدم دو نفر از خودمان راجع به قرض یا  ...»عمر بن حنظله 
کمه می روند این عمل جایز است؟ فرمود:  میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محا
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کمه  که نزد طغیانگر به محا کمه رود بدرستی  که در موضوعی حق یا باطل نزد آن ها به محا کسی 
که مال حرامی را می گیرد  گر چه حق مسلم او باشد چنان است  کند ا رفته و آنچه طغیانگر حکم 
کافر باشند؛ خدای  که خدا امر فرموده است بگو  گرفته است. در صورتی  زیرا آنرا به حکم طغیانگر 
کافر شــوند.  که مأمور شــده اندبه او  کمه برند در صورتی  بزرگ فرمود می خواهند به طغیانگر محا
که حدیث مارا روایت می کند و  کنند به شخصی از شما  کنند؟ فرمود: نظر  کردم پس چه  عرض 
در حالل و حرام ما نظر افکنده و احکام مار آ می فهمد و به حکمیت او ر اضی شــوند همانا من 
گر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آن ها از او نپذیرفت، حکم خدا ر  کم شما قرار دادم. ا اورا حا
کرده است و این در حد شرک  کند خدا را رد  کرده است و آنکه مار آ رد  اسبک شمرده و ما ر آرد 

به خداست....« )کلینی، 1363: 67؛ ابن بابویه،1413 ق: ص 9(.
- بررسی سندروایت

که پذیرفته نیست مثاًل  »در این حدیث از جهت سندش به بعضی راویانش ایراداتی وارد شده 
گفته ضعیف است ولی نجاشی و فضل بن شاذان آور  نسبت به محمد عیسی شیخ در رجالش 
که این هم ناشی  کثیر الروایه و جلیل القدر دانسته اند و برخی اورا غالی می دانستند  امردی ثقه و 
کــه فردی این مقدار اظهار محبت نســبت به اهل بیت می کــرده به او غالی  از جــو آن  زمــان بــوده 
کتاب عده خود  می گفتند. به هر حال چون در سلسله سند صفوان بن یحیی وجود دارد و شیخ در 
در باره صفوان فرموده: »ال یروی اال عن ثقه« و به عالوه اصحاب در باب قضا به این حدیث عمل 
گرفته به »مقبوله« شهرت  که مورد قبول اصحاب قرار  کرد ولی از آنجا  کرده اند می توان به آن عمل 

یافته.« )طاهری،1377: 28-27(.
-بررسی محتوای روایت

»حضــرت در جــواب، از مراجعــه به مقامات حکومتی نــاروا چه اجرائــی و چه قضائی، نهی 
که ملت اسالم در امور خود نباید به سالطین و حکام جور و قضاتی  می فرمایند. دستور می دهند 
کنند، هر چند حق ثابت داشــته باشند و بخواهند برای احقاق و  که از عمال آن ها هســتند رجوع 
کرده اند باز حق ندارد به  کشته اند یا خانه اش را غارت  گر پسر او را  کنند. مسلمان ا گرفتن آن اقدام 
گر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد  کند. هم چنین ا حکام جور برای دادرسی مراجعه 
گاه در چنین مواردی به آن ها رجوع  نمی تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر 
که به وسیله این قدرت ها  کرد به. طاغوت. یعنی قدرت های ناروا روی آورده است، و در صورتی 
کان حقا ثابتًا له.  و دستگاه های ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد. فإنما یأخذه ُسْحتًا و إن 
کند. حتی بعضی از فقها در عین شخصی  کرده و حق ندارد در آن تصرف  به. حرام. دست پیدا 
گرفتید نمی توانید در آن  گر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس  که مثاًل ا گفته اند 
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کلی. شک نداریم  کلیات یعنی در. عین  گر به این حکم قائل نباشیم دیگر در  کنید. ما ا تصرف 
که خدا قرار  گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آن  کسی طلبکار بود و برای  گر  که ا مثاًل در این 
کرد تصرف در آن جائز نیست. و موازین شرع همین  داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول 

را اقتضا می کند.« )امام خمینی،1423 ق: ص 90(.
حکم سیاسی اسالم:

که سبب می شــود مســلمانان از مراجعه به  »این حکم سیاســی اســالم اســت. حکمی اســت 
کنند تا دستگاه های دولتی  که دست نشانده آن ها هستند خودداری  قدرت های ناروا و قضاتی 
که جز زحمت فراوان  جائر و غیر اسالمی بسته شود و این تشکیالت عریض و طویل دادگستری 
که از  کســانی  گردد، و راه به ســوی ائمه هدیb و  کاری صورت نمی دهد برچیده  بــرای مــردم 
که نگذارند سالطین  طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی این بوده 
که از عمال آن ها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند. به ملت اسالم اعالم  و قضاتی 
کافر  که مردم باید به سالطین و حکام جور  که این ها مرجع نیستند و خداوند امر فرموده  کرده اند 
کافر به آنان  گر  کفر ورزیدن به آن ها منافات دارد. شما ا شوند )عصیان بورزند(، و رجوع به آن ها با 

کنید.« )همان: ص 91(. باشید و آنان را ناالیق و ظالم بدانید نباید به آن ها رجوع 
مرجع امور، علمای اسالم اند:

کنند و به چه مقامی  »بنا بر این تکلیف ملت اسالم چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه 
کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف  کنند؟ قال:. ینظران من  رجوع 
که به حالل و حرام خدا طبق قواعد آشنایند و احکام  أحکامنا. در اختالفات به راویان حدیث ما 
کنند. امامAهیچ جای ابهام باقی نگذاشته  ما را طبق موازین عقلی و شرعی می شناسند رجوع 
کم می باشــند. تمام مراتب را ذکر  کســی بگوید پس راویان حدیث )محدثین( هم مرجع و حا تا 
کند و به احکام معرفت داشته،  که در حالل و حرام طبق قواعد نظر  کرده به این  فرموده و مقید 
که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خالف واقع می باشد  موازین دستش باشد تا روآیاتی را 
که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.«  تشخیص دهد. و معلوم است 

)همان(.
علما منصوب به فرمانروایی اند:

کم  که دارای چنین شرایطی باشد حا کمًا«. من کسی را  »می فرماید: »فإنی قد جعلته علیکم حا
که این شــرایط را دارا باشد از طرف من برای امورحکومتی و  کســی  )فرمانروا( بر شــما قرار دادم، و 
گر قلدری  کنند. بنا بر این ا قضائی مسلمین تعیین شده و مسلمان ها حق ندارند به غیر او رجوع 
کسی سر  گر با  که امام تعیین فرموده و ا مال شما را خورد مرجع شکایت عبارت از مجریانی است 
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که حضرت تعیین فرموده و  دین )وام( نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد نیز مرجع آن قاضی است 
نمی توانید به دیگری رجوع نمایید. این، وظیفه عمومی مسلمان هاست نه این که. عمر بن حنظله. 

گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد. به چنین مشکله ای 
که حضــرت امیر  کلــی و عمومی اســت. همــان طور  کــه امــام A صــادر فرموده  ایــن فرمــان 
کــم، والــی و قاضــی تعیین می کــرد و عموم  المؤمنیــن A در دوران حکومــت ظاهــری خــود حا
کنند، حضرت امام صادق A هم چون »ولی امر«  که از آن ها اطاعت  مسلمانان وظیفه داشتند 
مطلق می باشد و بر همه علماء، فقها و مردم دنیا حکومت دارد می تواند برای زمان حیات و مماتش 
کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است، و  کار را هم  کم و قاضی تعیین فرماید. همین  حا
که فقط امور قضائی مطرح است و به سایر امور حکومتی  کما« فرموده تا خیال نشود  تعبیر به »حا

ارتباط ندارد.
که موضوع تنها تعیین  که در حدیث ذکر شده استفاده می شود  نیز از صدر و ذیل روایت و آیه ای 
که امام A فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین  قاضی نیست 
که راجع به دادخواهی از قدرت های اجرائی ناروا بوده بال  نکرده و در نتیجه یکی از دو سؤال را 

جواب گذاشته باشد.
که  این روایت از واضحات است، و در سند و داللتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست 
که از  امام A فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان الزم است 

این فرمان امام A اطاعت نمایند.« )همان: ص 92(.
2- حدیث اللهم ارحم خلفائی

- متن روایت
»قال امیرالمؤمنین A قال رســول اهلل a اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم 
ارحم خلفائی، قیل یا رسول اهلل و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و 
سنتی.« امیرالمؤمنین علی علیه السالم فرمودندکه پیامبر a سه بارفرمودندخداوندابرخلفای من 
که بعدازمن می ای اند  کسانی  کیست اند؟ فرمودند:  گفته شدیارسول اهلل خلفای شما  کن  رحم 

وحدیث وسنت مرا روایت می کنند )ابن بابویه قمی،1361: 375-374(.
- بررسی سندروایت

»و این حدیث از نظر ســند قابل اعتماد اســت چونکه خود صدوق رحمه اهلل علیه در ابتدای 
کتاب نقل نمی کند.« )طاهری، 1377:  که مورد اعتماد نباشند در آن  که احادیثی  کتاب تذکر داده 

.)216
- بررسی محتوای روایت
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کــه رســول خدا دارای ســه منصب بوده اســت: 1- منصب فتوا و بیــان احکام 2-   همان گونــه 
که در این  منصــب قضــا و فصل خصومت 3- منصب زعامت و تصدی مقام حکومــت. وقتی 
که راوی حدیث و سنت من و معلم امت و مبلغ احکام  کسانی  حدیث به صورت مطلق فرموده: 

من اند خلفای من می باشند، این خالفت قطعًا در هر سه منصب خواهد بود. )همان،217(
گر چه احادیث بسیار دیگری هم در باب اثبات  کتفا می کنیم ا دراین مقال ما به این دو حدیث ا
که فقط به ذکر سند احادیث بسنده  مشــروعیت والیت فقیه از جانب خدا و رســول آمده اســت 

می کنیم.
3- حدیث العلماء ورثه األنبیاء

- متن روایت
ٍد  ْنِدی ْبِن ُمَحّمَ اِر َعِن الّسِ

َ
ّف ِد ْبِن اْلَحَسِن الّصَ ْحَمَد َعْن ُمَحّمَ

َ
ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن أ »َو َعْنُه َعْن ُمَحّمَ

ُثوا ِدْرَهمًا   اْلُعَلَماَء َلْم یَوّرِ
َ

ّن
َ
ْنِبیاِء َو َذِلک أ

َ
 اْلُعَلَماَء َوَرَثُة اْل

َ
ِبی َعْبِد اهلِل ع َقاَل ِإّن

َ
ِبی اْلَبْخَتِری َعْن أ

َ
َعْن أ

 َحّظًا َواِفرًا َفاْنُظُروا 
َ

َخذ
َ
 ِبَشــی ٍء ِمْنَها َفَقــْد أ

َ
َخذ

َ
َحاِدیِثِهْم َفَمْن أ

َ
َحاِدیَث ِمْن أ

َ
ُثوا أ َمــا َوّرَ

َ
َو اَل ِدیَنــارًا َو ِإّن

کِل َخَلٍف ُعُدواًل یْنُفوَن َعْنُه َتْحِریَف اْلَغاِلیَن َو  ْهَل اْلَبیِت ِفی 
َ
 ِفیَنا أ

َ
وَنُه َفِإّن

ُ
ُخذ

ْ
ْن َتأ ا َعّمَ

َ
ِعْلَمکْم َهذ

ِویَل اْلَجاِهِلیَن« )الختصاص: 1413، ص 4؛ منیة المرید، 1409: ص 373؛ 
ْ
اْنِتَحاَل اْلُمْبِطِلیَن َو َتأ

که فرمود: »همانا علما، وارث  الکافی،1407 ق: ص 32(. از امام صادق A روایت شده است 
پیامبران هستند، و این بدان جهت است که پیامبران درهم و دیناری به ارث نمی گذارند و بی تردید 
که برخی از آن ها را به دســت  کســی  حدیث هایی از احادیث خویش را به ارث می گذارند. پس 
کسی اخذ  آورد، بهره بســیاری را به دســت آورده اســت. پس مواظب باشید علم خویش را از چه 
که تحریف غلوکنندگان  می کنید. همانا برای ما اهل بیت در هر نسل و دوره ای افراد عادلی هستند 
کنندگان، و تأویل نادانان را از دین بر طرف می کنند )منتظری؛ 1409، ص: 258(. و تنقیص باطل 

- بررسی سند روایت
که ضعیف است، مگر اینکه نقل این  »در سند این روایت اشکالی نیست. به جز »ابو البختری« 
گردد. در  کلینی موجب اطمینان به صدور آن از معصوم  روایت توسط احمد بن محمد بن عیسی و 
که از جانب ایشان صورت  کتاب عوائد از این روایت به صحیحه تعبیر شده، و این سهوی است 

گرفته است.« )همان:259(.
-بررسی محتوای روایت

گفت شئون عمومی پیامبران به علما منتقل می گردد نه شئون فردی آنان. و از طرفی  »می توان 
که والیت عامه  می دانیم در میان انبیا، پیامبر ما a و ابراهیم و موسی و پیامبران دیگری نیز هستند 
برای آنان وجود داشته است. چنانچه خداوند تبارک و تعالی در مورد پیامبر ما فرمود: »النبی اولی 
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که[ منظور ما از والیت در این مورد، والیت تکوینی یا  کید می کنیم  بالمؤمنین من انفسهم، و ]باز تأ
که غیر قابل انتقال است، نیست. بلکه منظور، والیت اعتباری  فضایل معنوی و کماالت ذاتی انبیا 

که در نزد عقال قابل انتقال و توارث است.« )همان(. آنان است 
4- مشهوره ابی خدیجه

- متن روایت
ُبو 

َ
ِبی َخِدیَجَة َقاَل: َبَعَثِنی أ

َ
ِبی اْلَجْهِم َعْن أ

َ
ٍد َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
»َعْنُه َعْن أ

ْو َتَداَری َبیَنکْم ِفی َشی ٍء ِمَن 
َ
کْم ِإَذا َوَقَعْت َبیَنکْم ُخُصوَمٌة أ ْصَحاِبَنا َفَقاَل ُقْل َلُهْم ِإیا

َ
َعْبِد اهلِل ع ِإَلی أ

ْن َقْد َعَرَف َحاَلَلَنا  اِق اْجَعُلوا َبیَنکْم َرُجاًل ِمّمَ َحٍد ِمْن َهُؤاَلِء اْلُفّسَ
َ
کُموا ِإَلی أ ْن َتَتَحا

َ
ْخِذ َو اْلَعَطاِء أ

َ
اْل

ْلَطاِن اْلَجاِئِر ...«)تهذیب  ْن یَخاِصَم َبْعُضکْم َبْعضًا ِإَلی الّسُ
َ
کْم أ َو َحَراَمَنا َفِإّنِی َقْد َجَعْلُتُه َقاِضیًا َو ِإیا

گرفتن و دادن ها  گر مخاصمه و نزاع و بگومگو در برخی  االحکام،1407: ص 287(؛ به آنان بگو ا
کسی  کمه را به نزد یکی از این فاسق ها ببرید، بین خویش  بین شما واقع شد بپرهیزید از اینکه محا
که من او را قاضی شــما قرار دادم و بر حذر باشــید از  کنید  که حالل و حرام ما را می شناســد معین 

اینکه مخاصمه یکدیگر را به نزد سلطان ستمگر ببرید.
- بررسی سند روایت

که  کنیه بکیر بن اعین و ثویر بن ابی فاخته است  »ابو الجهم ]که در زنجیره سند روایت آمده[ 
اولی فردی ثقه و مورد اعتماد است و از دومی نیز به نیکی یاد شده است. احمد بن عائذ ]که در نقل 

صدوق بود[ نیز ثقه می باشد. )تنقیح المقال 1/ 181 و 197 و 63(.
کتاب الفهرست خویش،  اما ابی خدیجه راوی روایت، مورد اشکال است. شیخ )طوسی( در 
گفته است: »او ثقه است، ثقه است  که درباره وی  او را ضعیف دانسته، اما از نجاشی نقل شده 
کتاب است«( تنقیح  کاظم A روایت نقل نموده و دارای  ]تکرار فرموده[. از امام صادق و امام 
المقال 2/ 5 و الفهرست شیخ طوسی/ 79 )چاپ دیگر/ 105( و رجال نجاشی/ 134 به نقل از 

منتظری؛1409، ص: 218).
- بررسی محتوای روایت

کــه در روایــت آمــده همان اختــالف حقوقی اســت. یعنی در  »منظــور از »تــداری فــی شــی ء« 
که دنبال آن می فرماید:  اختالف حقوقی و منازعات و دعاوی به این. فساق. رجوع نکنید. از این 
کار، قضاتی  که مقصود از فساق و جماعت زشت  من برای شما قاضی قرار دادم. معلوم می شود 
کرده اند در  کمه ناروا منصب قضاوت را اشغال  که از طرف امرای وقت و قدرت های حا بوده اند 
کم أن یخاصم بعضکم بعضًا إلی السلطان اْلجائر.، در مخاصمات  ذیل حدیث می فرماید:. َو إیا
که مربوط به  کمه جائر و ناروا رجوع نکنید، یعنی در اموری  نیز به سلطان جائر، یعنی قدرت حا
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کمه جائر و  گر چه. ســلطان جائر. قدرت حا قدرت های اجرائی اســت به آن ها مراجعه ننمایید. 
کنندگان غیر اسالمی و هر سه دسته قضات و قانون گذاران  کلی است و همه حکومت  ناروا به طور 
که قباًل از مراجعه به قضات جائر نهی شده معلوم  و مجریان را شامل می شود ولی با توجه به این 
که این نهی تکیه بر روی دسته دیگر یعنی مجریان است. جمله اخیر طبعًا تکرار مطلب  می شود 
سابق یعنی. نهی از رجوع به فساق. نیست، زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به 
کردند و قاضی تعیین نموده وظیفه  که عبارت از بازجوئی، اقامه بینه و امثال آن می باشد نهی  او 
کردند. از این معلوم می شود  پیروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سالطین نیز جلوگیری 
که باب قضاء غیر از باب رجوع به سالطین است، و دو رشته می باشد. در روایت. عمر بن حنظله. 
که می فرماید از سالطین و قضات دادخواهی نکنید به هر دو رشته اشاره شده است. منتهی در این 
کم مجری و هم قاضی را  روایت فقط نصب قاضی فرموده ولی در روایت. عمر بن حنظله. هم حا

کرده است.«)امام خمینی،1423 ق: ص 93-94(. تعیین 
آیا علما از منصب حکومت معزول اند؟

که امــام A در زمان حیات خود طبق این روایت منصب قضاوت را  کنــون بایــد دید این  »ا
گذار  برای فقها قرار داده و بنا به روایت عمر بن حنظله. هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان وا
که امام از دنیا رحلت فرمودند فقها خودبخود از این مقام برکنار می شوند؟ تمام  کرده است آیا وقتی 
که ائمه b قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول  قضات و امرائی 

می گردند یا نه؟
که وضع و والیت امام A با دیگران فرق دارد و بنا بر مذهب شیعه تمام  با قطع نظر از این معنی 
دستورات و اوامر ائمه b در زمان حیات و مماتشان الزم االتباع است باید دید وضع مناصب و 

که در دنیا برای اشخاص تعیین می شود چگونه است؟ مقاماتی 
گر رئیس جمهور یا ســلطان  در رژیم های دنیا چه ســلطنتی و چه جمهوری یا هر شــکل دیگر ا
کرد مقامات و منصب های نظامی به هم  وقــت از دنیــا رفت، یا اوضاع دگرگون شــد و رژیم تغییــر 
گرفته نمی شود، سفیر از سفارت عزل نمی گردد،  نمی خورد، مثاًل درجه یک سپهبد خودبخود از او 
وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود برکنار نمی شوند. البته رژیم جدید و دولت 
بعدی می تواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید، ولی این مناصب خودبخود سلب نمی گردد. 
کســی  که فقیه به  که خودبخود از بین می رود، مثل اجازه حســبیه  یا وکالتی  بعضی امور اســت 
گر  گر فقیه فوت شود این امر هم زایل می شود. اما ا که در فالن شهر اموری را انجام دهد. ا می دهد 
کرد با فوت او این مناصب  فقیه فرض بفرمایید قیم برای صغیری، یا متولی برای موقوفه ای تعیین 

از بین نرفته به حال خود باقیست.« )همان(.
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که ائمه b برای فقهای  -»منصب های علما همیشه محفوظ است نیز مقام ریاست و قضاوتی 
کار او  که متوجه همه جهات است و در   A کرده اند همیشه محفوظ است. امام اسالم تعیین 
که در حکومت های دنیا با رفتن رئیس، منصب  غفلــت امکان ندارد از این موضــوع اطالع دارد 
که با رفتن ایشــان حق ریاســت و قضاوت  گر در نظر داشــت  و مقام اشــخاص محفوظ اســت. ا
که این منصب برای فقها تا وقتی  گوشــزد می کرد  کرده ســلب می شــود باید  که نصب  از فقهائی 
که من هستم و بعد از من معزول می باشند. بنا بر این علماء اسالم طبق این روایت از طرف  است 
امــام A بــه مقام حکومت و قضــاوت منصوب اند و این منصب همیشــه بــرای آن ها محفوظ 
کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده  که امام بعدی این حکم را نقض  می باشد. احتمال این 
گرفتن حق خود به سالطین و قضات آن ها  که می فرماید برای   A باشد نادرست است. زیرا امام
که  رجوع نکنید، رجوع به آن ها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیه شریفه تمسک می فرماید 
گر امام  کم برای مردم نصب می کند ا کفر بورزید و سپس قاضی و حا خداوند امر فرموده به طاغوت 
کم و قاضی دیگر هم قرار ندهد تکلیف مسلمانان چه می شود؟  بعدی این منصب را بردارد و حا
که رجوع به طاغوت و  کنند  کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع  در اختالفات و منازعات باید چه 
که دســت روی دســت بگذارند، و دیگر مرجع و پناهی نیســت،  بر خالف امر خداســت؟ یا این 
کاری  کس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر  هرج و مرج است؟ هر 

می خواهد بکند؟
گر حضرت امام صادق A این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده  که ا ما یقین داریم 
باشــند حضرت موســی ابن جعفر یا ائمه بعدی علیهم السالم نقض نفرموده اند. یعنی نمی شود 
کنید، یا  کننــد و بگویند در امور خــود به فقهای عدول رجوع نکنید یا به ســالطین رجوع  نقــض 
گر امامی برای یک شهر قاضی قرار  دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته ا
کند و دیگری را به جای او نصب نماید،  داد بعد از رفتن او امام دیگر می تواند این قاضی را عزل 
کلی به هم بزند. این مطلب از واضحات  لیکن نمی شود مقام و منصب های تعیین شده را به طور 

است.« )همان: 95-94(.
4- اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا

- متن روایت
ِتی َعَلیکْم  ُهْم ُحّجَ

َ
َواِة َحِدیِثَناَفِإّن ا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا فیها ِإَلی ُر ّمَ

َ
»موالنا صاحب الزمان ...أ

کمال  کتاب  ُة اهلِل َعَلیِهْم...«)کمال الدین و تمام النعمة؛ 1395 ق؛ ص 484(؛ صدوق در  َنا ُحّجَ
َ
َو أ

گفت: روایت  کلینی،  گفت: روایت نمود ما را محمد بن محمد بن عصام  که  الدین آورده است 
که از محمد بن عثمان عمری ]یکی از  کلینی، از اسحاق بن یعقوب  نمود ما را محمد بن یعقوب 
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که در آن پرسش هایی برایم ایجاد شده  کردم نامه ای را  نواب خاص امام زمان f[ درخواست 
بود و در آن نگاشته بودم به امام f برساند، آنگاه به خط موالیمان صاحب الزمان f این پاسخ 
که  کسانی  کرده و پایدار بدارد- از امر  رسید: »اما آنچه تو از آن پرسش نمودی- خداوند تو را ارشاد 
که به وقوع می پیوندد  از اهل بیت و از پسر عموهای من مرا مورد انکار قرار می دهند ...و اما حوادثی 
که آنان حجت من بر شــمایند و من حجت خداوند  کنید  در آن بــه راویــان احادیــث ما مراجعه 

هستم بر آنان )منتظری، 1409: ص: 268(.
- بررسی سند روایت

کتاب های رجال مدحی از آن به  گرچه در  ســند شــیخ، اشکالی در آن نیست، و »ابن عصام« 
که از مشــایخ صدوق بوده و ایشــان از خدا خوشــنودی خویش از او را  میان نیامده و لکن همین 
که او  کند. فقط اشکال در اسحاق بن یعقوب است  کفایت  کرده، شاید در اعتماد به وی  تقاضا 
 A  گرچه داللت بر جاللت مقام وی دارد ]که امام فرد مجهولی است، و مضمون این روایت 

گفته شود نقل  در پاسخ وی این توقیع را نگاشته اند[.اما راوی این روایت خود اوست، مگر اینکه 
کلینی از وی دلیل بر اعتمادش به اوست، و لکن در ذهن انسان شبهه ای باقی می ماند و آن اینکه 
کافی نیاورده و این چه وجهی می تواند داشته باشد؟ )همان:  کتاب  کلینی در  این روایت را مرحوم 

ص 263(.
- بررسی محتوای روایت

که الفاظ  کسانی نیستند  که در متن حدیث آمده- منظور از آن  و اما مراد به »روات حدیثنا«- 
احادیث را بدون تفهم و تفقه در مفاد آن- نظیر ضبط صوت- نقل می کنند، چون بدیهی است 
که امام A اصحاب خویش را به روایات ارجاع نداده، بلکه به راویان ارجاع داده و فرموده آنان 
]راویان حدیث[ حجت من بر شما هستند و نفرموده روایات آنان حجت من بر شماست، و این 
که فقط الفاظ روایات را می دانند و از درک  کسانی  که امام A اصحاب خویش را به  معنا ندارد 
که فقهشان مستند به  مفاهیم آن ناتوان اند ارجاع داده باشد، پس الزامًا مراد از این روایت فقهایی 
که از روی  کی از سنت رسول خداست می باشد، در مقابل فتاوایی  که حا روایات عترت طاهرین 

قیاس و استحسانهای ظنی غیر معتبر صادر شده است.
کتاب مکاسب به هنگام تقریب استدالل  محقق بزرگوار مرحوم شیخ انصاری )قدس سّره( در 
که عرفا یا عقال و یا  به این روایت بر والیت فقیه می فرماید: »مراد از »حوادث« ظاهرًا همه اموری 
که از  کســانی  کردن بر اموال  کرد می باشــد، نظیر نظارت  شــرعًا در مورد آن باید به رئیس مراجعه 
کم خردی  دخالت در اموال خویش به خاطر غایب بودن یا مرگ یا صغیر بودن و یا ســفاهت و 

ناتوان هستند.
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و اما اختصاص دادن آن به خصوص مسائل شرعی از چند جهت بسیار بعید به نظر می رسد. 
که باید خود حوادث را برای انجام و اجرا بدون واسطه  گواه بر این است  یکی اینکه: ظاهر عبارت 
 Aکنند. دیگر اینکه: امام یا با واسطه به فقیه ارجاع دهند نه اینکه صرفًا حکم آن را از وی سؤال 
علت مراجعه را اینگونه بیان فرموده: »آنان حجت من بر شــما هســتند و من حجت خداوند« و 
که رأی و نظر در آن به عنوان مرجع است تناسب دارد. پس این منصب را امام  این بیان با اموری 
کرده نه اینکه فقط تکلیفی از جانب خداوند سبحان در زمان  گذار  از جانب خویش به فقیه وا
که بفرماید »آنان  که احکام را بیان نماید و اال مناسب این بود  گذار شده باشد  غیبت به فقیه وا
)فقها( حجت های خداوند بر شما هستند« چنانچه آنان را در جای دیگر اینگونه وصف نموده 

که »آنان امناء خداوند بر حالل و حرام می باشند )همان(.
دیگــر اینکــه: وجوب رجوع در مســائل شــرعی بــه علمــا، از دیرباز همــواره از بدیهیات اســالم 
که بر شخصی مثل اسحاق بن یعقوب پوشیده نبوده تا آن را  محسوب می شده و از مسائلی است 
که برای وی پیش آمده بوده برای امام A بنویسد، بر خالف وجوب ارجاع  در شمار مشکالتی 
که مورد ســؤال بوده و  که این چیزی اســت  در مســائل عمومی و اجتماعی به رأی و نظر یک فرد، 
احتمال می رفت امام A در زمان غیبت خویش این مسئولیت را به یک شخصی یا اشخاص 
کالم اینکه: ظاهرًا لفظ »حوادث« مختص و منحصر به  گذار نماید. حاصل  مورد اعتماد خود وا
که حکم آن مشتبه و یا از باب منازعات و حل اختالفات باشد نیست )مکاسب شیخ  مواردی 
گفت: اطالق رجوع بــه راویان احادیث  انصــاری/ 154(.در توضیح بیشــتر ایــن روایت می توان 
کــه در اخذ روایات و اخذ فتــاوی و حل اختالفات و رفع نزاع ها و در تنفیذ  ائمــه b اقتضــا دارد 
احکام شــرعی و اجرای آن و اعمال والیت به حســب اختالف حاجت ها و موارد، بتوان به فقها 
کنار هم قرار داده ظهور در  مراجعه نمود، و اینکه حجت بودن خویش را با حجت بودن آنان در 
که این دو لفظ به حسب مفهوم با یکدیگر برابر و منطبق بر همدیگرند، و امام معصوم نزد  این دارد 
ما هم در صدور فتوا و هم در بیان قضاوت و هم در اعمال والیت حق تصرف دارد و در هیچ یک 

از این امور سه گانه تخلف از دستور وی جایز نیست.
گردیده، برای  که از جانب خداوند ســبحان برای ائمه b ثابت  پس همه آن شــئون ســه گانه 
که اطالق در  گونه  فقهــا نیز از جانب امام معصومA ثابت می باشــد. و اعتراض نمــودن بدین 
که ما فرقی بین  گفتیم  گذشــت و  محموالت جریان نمی یابد پیش از این، پاســخ آن به تفصیل 
موضوعات و محموالت نمی بینیم. بر این اساس می توان هم به اطالق حکم ]که همان محمول 
یعنی حجیت راویان است[ و هم به اطالق علت حکم در جمله »چون آنان حجت من بر شما 
که می توان در تقریب استدالل به این توقیع شریف  کرد. این نهایت چیزی است  هستند« تمسک 
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بدان تمسک نمود. «)منتظری، 1409 ق: ص270(.
-اشکاالت وارده بر استناد به توقیع شریف بر والیت بالفعل فقها:

»ممکن است در استدالل به این توقیع شریف برای نصب بالفعل فقها برای والیت، به موارد 
ذیل مناقشه نمود:

که نامه اسحاق بن یعقوب خدمت ولی  کامل توقیع شریف آشکار می گردد  1- با مراجعه به متن 
که در نظر وی وجود داشته بوده و هر یک از پاسخ های  عصر f مشتمل بر پرسش های بسیاری 
که در جمله »و اما  امامA اشاره به یکی از آن پرسش هاست. بر این اساس پس »الف و المی« 
که در پرسش آمده و ما نمی دانیم آن پرسش  الحوادث الواقعة« آمده شاید اشاره به حوادثی باشد 
چه بوده؟ شاید اشاره به برخی حوادث خاصی باشد. ]در واقع الف و الم الحوادث، الف و الم 
عهد ذهنی یا ذکری باشد نه استغراق[. پس مشکل است آن را بر استغراق و عموم حوادث حمل 
نمود. مگر اینکه گفته شود عموم تعلیل اقتضا دارد که آنان »فقها« در جمیع حوادث حجت باشند، 

و این مطلبی است شایان دقت.
2- قدر متیقن از پاســخ امام A به مناســبت حکم و موضوع ]یعنی حجت بودن اشــخاص 
راوی[، همان احکام شرعی نوپدید است، زیرا روایات ائمه b مبدأ و مدرک استنباط احکام 
که می تواند به عنوان قرینه  کلی شرعی است، پس اخذ به »اطالق« با وجود »قدر متیقن« و اموری 

گردد مشکل است و این نکته ای است شایسته تأمل. محسوب 
کلی حوادث نوپدید دارد، و  کشف احکام  3- لفظ حجت نیز ظهور در مقام احتجاج برای 
اینکه امام A به هنگام بیان علت فرموده: »آنان حجت من بر شما هستند« شاید از این جهت 
که آن حضرت در ابتدا، خود مأمور به بیان احکام خداوند متعال بوده و فقها در این جهت،  باشد 

نایب و جانشین آن حضرت هستند.
که امام A به فقها ارجاع داده از ســه دســته بیرون نیســت، یا اینکه مراد از آن،  4- حوادثی 
کلی برای وقایع نوپدید است، یا اینکه مراد، اجازه فصل خصومت های جزئی و امور  بیان احکام 
که به قضات مراجعه می شود، مانند تعیین ولی برای افراد ناتوان و ممنوع از  حسبیه جزئیه ای است 
که به دولت ها مربوط می شود، همانند جهاد، روابط  تصرف، یا اینکه مراد، حوادث اساسی است 

کشور و مردم، و مسائلی از این قبیل. بین الملل، سیاست گذاری امور 
کبری و رهبری جامعه مربوط  طبق دو فرض اول، چنانچه روشن است توقیع شریف به والیت 
نمی شود، اما طبق فرض سوم برای حل حوادث نیاز به اقامه دولت و تحصیل قدرت است و مفاد 
حدیث وجوب رجوع به فقها و تقویت آنان و ضرورت تحصیل امکانات و نیرو برای آنان است تا 
گردد و اال دستور رجوع به آنان لغو و بی فایده می گردد. طبق  امکان حل حوادث برای آنان میسر 
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که  این فرض، والیت برای فقها به انتخاب تحصیل می گردد نه به نصب و مجالی باقی نمی ماند 
به توقیع شریف برای نصب فقها استناد نمود. بلی، این روایت بر صالحیت فقیه و اینکه او برای 
کس دیگری مراجعه نمود و او را برای این جهت  انتخاب متعین است داللت دارد و نمی شود به 

کرد و این نکته ای است شایان تأمل«)همان: ص 272-271(. انتخاب 
5- حدیث الفقهاء حصون االسالم

- متن روایت
کافی، از محمد بن یحیی، از احمد بن محمد، از ابن محبوب، از علی بن ابی حمزه،  کتاب  »در 
که می فرمود: »اذا مات المؤمن  گفت از ابی الحسن موسی بن جعفر A شنیدم  که  روایت شده 
کان یصعد فیها  کان یعبد اهلل علیها و ابواب السماء آلتی  بکت علیه المالئکة و بقاع االرض آلتی 
کحصن سور  باعماله و ثلم فی االسالم ثلمة ال یسدها شی ء، الن المؤمنین الفقهاء حصون االسالم 
که مؤمن از  کتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، حدیث 3(؛ آن گاه  المدینة لها«)کافی 1/ 38، 
که  که بر آن خداوند را عبادت می کرده، و درهای آسمان  دنیا برود فرشتگان و تمام بقعه های زمین 
که هیچ  با اعمال خویش از آن باال رفته، همه بر وی می گریند، و در اسالم شکافی ایجاد می گردد 
که مؤمنهای فقیه دژهای اسالم هستند، همانند دژ اطراف شهر برای شهر  چیز آن را پر نمی کند، چرا 

)همان: ص 261(.
- بررسی سند روایت

که او از بزرگان  که مورد مناقشه باشد، نیست، مگر علی بن ابی حمزه  کسی  »در سند روایت، 
واقفیه  است، و ضعف او در بین علمای رجال و فقها مشهور است، و لکن در اینجا، ابن محبوب، 
که اصحاب، آنچه از طریق  کرده و ابن محبوب از اصحاب اجماع است  این روایت را از وی نقل 
که طایفه  وی نقل شده باشد را صحیح می دانند. عالوه بر این از مرحوم شیخ در عده نقل شده 
)امامیــه( بــه اخبار علی بن ابی حمزه عمل می کنند و ابن غضائری در احواالت فرزندش حســن 

می نویسد: »پدرش از وی مورد وثوق تر است«.
کســانی نظیر صفوان و ابن ابی  کرده اند،  »بســیاری از بزرگان اصحاب ما نیز از وی روایت نقل 
عمیر و بزنطی و ابن محبوب و دیگران )تنقیح المقال، 2/ 262( و شاید همه این ها موجب وثوق به 
گر چه فاسد المذهب بوده است، و شاید نقل این روایت ها از وی مربوط به دورانی  گردد ا خبر وی 
کاظمA ایجاد شد،  که فرقه واقفیه پس از وفات امام  که از جهت عقیده سالم بوده، چرا  است 

و این نکته ای است قابل توجه.«
که در روایت آمده با  »محتمل است واژه فقیه از ابتدای روایت سقط شده باشد. زیرا جهاتی 
مرگ فقیه تناسب دارد و ذیل روایت نیز ]که در آن »المؤمنین الفقهاء« آمده[ قرینه بر همین معنی 
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که می فرماید: »اذا مات   A اســت و نیز مؤید همین اســت مرســله ابن ابی عمیر، از امام صادق
کتاب فضل العلم، باب فقد  المؤمن الفقیه ثلم فی االسالم ثلمة ال یسدها شی ء«)کافی 1/ 38، 

العلماء، حدیث 2(.
کافــی به نقل از تعدادی اصحاب ما، از ســهل بــن زیاد وعلی بن  عیــن همیــن روایــت در فروع 
که می گوید از ابی الحســن  ابراهیم، از پدرش جمیعًا از ابن محبوب، از علی بن رئاب، نقل شــده 
که می فرمود ... آنگاه همه روایت را عینًا ذکر می کند و در آنجا نیز لفظ فقها ساقط  اول A شنیدم 
که امر دایر باشد بین اینکه یک  شده است. و سند روایت هم صحیح است. و لکن در صورتی 
کلمه الفقهاء، زاید باشد یا اینکه زائد نباشد و احتمال سقط داده شود اصل  لفظ، در روایتی مانند 
که در نگارش چیزی نوشته نشود به  نزد عقال، بر زاید نبودنش می باشد، زیرا بسیار اتفاق می افتد 
که در روایت آمده، به  گردید امور و جهاتی  کمتر متصور است. و باز روشن  که  خالف اضافه نوشتن 
خصوص جمله »ثلم فی االسالم ثلمة« و نیز جمله: »حصون االسالم« با رحلت فقیه تناسب دارد 
کلمه الفقهاء در بعضی روایات زائد است یا  که آیا  نه صرف مردن هر مؤمن. ]پس از این دو احتمال 
کلمه ذکر شده ساقط شده است؟ باید گفت احتمال دوم مقدم است.«)همان:  که بدون این  آنجا 

ص 263-262(.
- بررسی محتوای روایت

که به احکام عبادی و یا مراسم  گفت اســالم دینی نیســت  »و اّما در بیان داللت حدیث باید 
گســترده و زیادی در زمینه معامالت،  کرده باشــد، بلکه دارای احکام بسیار  کتفا  شــخصی تنها ا
مالیات های اســالمی، چگونگی تنظیم خانواده، سیاست گذاری شهرها، امر به معروف و نهی از 

منکر، جهاد و دفاع، حل اختالفات و حدود و قصاص و دیات و همانند آن می باشد.
کتاب ها نیست، بلکه اسالم با استنباط احکام و  گوشه گیری و بازی با  و هرگز حفظ اسالم به 
نشر و تعلیم و تطبیق آن با مسائل روز و حوادث واقعه، و اجرا و تنفیذ احکام الهی و بسط عدالت و 
گردآوری مالیات ها و صرف  اجرای حدود شرعی و حراست از مرزها و دفع و رفع هجوم دشمنان، و 
آن در مصالح مسلمانان و ... حفظ و حراست می گردد و همه این ها جز با تشکیل دولت و تحصیل 

کارگزار و قاضی و همانند آن حاصل نمی شود. قدرت و نصب 
ْسَوٌة َحَسَنٌة« 

ُ
کرد و خداوند سبحان فرمود: »َلکْم ِفی َرُسوِل اهلل أ کرم a نیز اینگونه عمل  پیامبر ا

کناره  که از مردم  )احزاب-21(؛ عمل پیامبر خدا بهترین سرمشق برای شماست. حال آیا فقیهی 
گزیده و نسبت به امور مسلمانان اهتمام نورزیده و در جهت  گوشه منزل خویش عزلت  گرفته و در 
گذاشته  کارهای آنان تالش نکرده و میدان و زمینه را برای دشمنان اسالم ومسلمین خالی  اصالح 
کشــورهای اســالمی هجوم آورده و خون هایشــان را ریخته و حرث و نســل را به  و در نتیجه آنان به 
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کتب و نوشته های آنان جلوگیری به عمل  کلمه اسالم و نشر  گسترش و اعالی  کشانده و از  نابودی 
کردند- آیا  آوردند- چنانچه صهیونیست ها در فلسطین و لبنان و روس ها در افغانستان اینگونه 
انصافًا می توان چنین فقیهی را دژ اسالم، دژی همانند دیوارهای محکم شهر برای شهر نامید؟! پس 
سعی در اقامه حکومت حق، بال اشکال و واجب است، و همه مسلمانان مکلف به این وظیفه 

هستند و رهبر این دولت، و متصدی اقامه این حکومت، فقیه واجد شرایط است.
که »ســپاهیان به اذن خداوند دژ مردم هســتند ... و رعیت جز با حراست آنان قوام  گونه  همان 
نمی یابند«)نهج البالغه، نامه 53( چنانچه در نهج البالغه آمده، فقها نیز جایگاهشان در حفظ 
گونه است. امیر المؤمنین A چنانچه در نهج البالغه آمده می فرماید:  اسالم و مسلمانان همین 
گــر افــراد حاضر حضور نیافته و حجت به وجود یاور اقامه نشــده بود، و خداوند از علما پیمان  »ا
گرســنگی مظلوم تن ندهند، ریســمان شــتر خالفت را بر  که بر شــکم بارگی ســتمگر و  نگرفته بود 
که از این جمالت استفاده می شود وظیفه علما  کوهانش می افکندم.« )نهج البالغه، خطبه 3( 
گذاردن این سنخ از  در قبال تعدی ستمگران و محرومیت ستمدیدگان بسیار خطیر است و مهمل 

مسائل اجتماعی، به هیچ وجه بر آنان روا نیست.
که در تقریب اســتدالل به این حدیث شــریف برای نصب فقها به  این نهایت چیزی اســت 

کسی بگوید: گفت، اّما ممکن است  عنوان والی می توان 
بلــی والیــت بر مســلمانان، حق فقهاســت و برای اقامــه دولت و حفظ اســالم هم اینان متعین 
که به وسیله نصب از جانب ائمه b باشد، بلکه  می باشند و لکن این الزامًا بدین معنی نیست 
که بر آنان واجب اســت قوایشــان را آماده نموده و خود را برای قبول وظیفه  شــاید مراد این باشــد 
کنند و بر مسلمانان نیز واجب است بپاخاسته و با همکاری  کاندیدا  امامت و رهبری بر مسلمانان 
که بر اهل یک شهر و مسئولین  گونه  کنند، همان  خویش، آنان را برای انجام این مسئولیت انتخاب 
کنند، پس شخص  آن الزم است برای حفاظت شهر از هجوم دشمنان دیوار ]کمربند امنیتی[ ایجاد 
که برای یک شــهر جز یک دیوار نیســت،  گونه  منتخب با انتخاب امت والی می گردد، وهمان 
که مسلمانان وی  کسی است  برای جامعه اسالمی نیز جز یک والی بالفعل نمی باشد و او همان 
کرده اند و ســایر فقها، فقط دارای شــأنیت و صالحیت هســتند، و ما، در  را از بیــن فقهــا انتخاب 
کردیم  گذشته اشکال والیت بالفعل داشتن همه فقها، در یک عصر را در مرحله ثبوت بیان  فصل 
گر همه مسلمانان از عمل به این وظیفه مهم ]انتخاب رهبر[ سرباز  که می توان مراجعه نمود. بلی، ا
که از باب امور حسبیه، شئون حکومت را در حّد توان به عهده بگیرند. زدند، بر فقها واجب است 
گفته شود متبادر از حفظ اسالم و قدر متقین از آن همان تالش و فعالیت علمی  باز ممکن است 
نسبت به احکام اهلل است، فعالیت هایی از قبیل استنباط احکام و تفسیر و تبلیغ و دفع شبهات 
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کارهای دیگری همانند آن. و اما اجرا و تنفیذ احکام اسالم در جامعه امر دیگری  کتاب و  و نشر 
که خود مبین معارف  که معلوم نیست مشمول این حدیث باشد. و آیا امام صادق A مثاًل  است 
گفته  و احکام اسالم است و فقهای بسیاری را تربیت فرموده، دژ و قلعه اسالم نیست؟ مگر اینکه 
کلمه »حصون« مطلق است و به اطالق خود شامل حفظ اسالم، )به همه اشکال آن( در علوم  شود 
 A و سیاست و اجرا می گردد. پس جهتی برای اخذ به »قدر متیقن« باقی نمی ماند و امام صادق
گر من به تعداد این بزغاله ها شیعه داشتم ]که تعدادشان 17 رأس بوده[ نشستن برای من  نیز فرمود: ا
کفر، باب قلة عدد المؤمنین، حدیث 4؛ منتظری؛ 1409  کتاب ایمان و  جایز نبود. )کافی 2/ 243، 

ق: ص 265(.
برای تحقیق بیشتر درمورد مشروعیت والیت فقیه به منابع زیر رجوع شود:

1. حدیث العلما حکام علی الناس مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، باب وجوب 
ئمــة ع من أحکام  الرجــوع فــی القضــاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشــیعة فیمــا رووه عن ال

الشریعة ال فیما یقولونه برأیهم ..... ص: 311
2. حدیث مجاری االمور علی ایدی العلما واالحکام بحار النوار )ط - بیروت(، ج97، باب 
1: وجوب المر بالمعروف و النهی عن المنکر و فضلهما ..... ص: 68-حدیث الفقها امنا الرسل 

کل بعلمه و المباهی به ..... ص: 46 الکافی )ط - السالمیة( / ج1، باب المستأ
نتیجه

 مشــروعیت والیــت فقیه درعصرغیبت از جانــب خداوند متعال می باشــد و دالیل عقلی هم 
گر از جانب خداوند، والیت فقیه مشــروعیت نداشــته باشــد، با حکمت  که ا داللت بر این دارد 
گر برای هدایت بشــر فردی، ولو به شــکل عام انتخاب  الهی ســازگار نمی باشــد. به خاطر اینکه ا
نشود، اقتضای حکمت الهی ازبین می رود و دلیل عقلی دیگر برای اثبات مشروعیت والیت فقیه 
به وجود آمدن نقض غرض اســت. و اینکه اقتضای شــکرگزاری از ولی نعمت ایجاب می کند در 
که انسانیت انسان به آن ها بستگی دارد به طریق اولی  اولیای روحانی و ولی نعمت های معنوی 
که اطاعت از پیامبران و پیشوایان عادل از نظر عقل، پسندیده و بلکه  باید این اصل را پذیرفت 
کند و نداشتن والی بالطف  که خیرخواه اوست تبعیت  الزم و واجب اســت. انســان باید ازکسی 
کافرین  که  خداوند متعال سازگار نیست ودالیل نقلی اعم از قرآن و سنت این مهم را تأیید می کند 
کنند و در منابع معتبر شیعه نقل شده و قابل قبول فقهاء و علما  نمی توانند بر مسلمانان حکومت 
که همان  که امام علیه السالم حاضرنیست، وظیفه مارجوع به راویان حدیث  که درزمانی  است 
که  کسی  کاشــفیت را در انتخاب ولی فقیه دارند. زیرا  فقها هســتند می باشــد و مردم فقط نقش 
که شایان ذکراست این است  شروط الزمه راداشته باشد، این والیت برایش ثابت می گردد. مطلبی 
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که حکومت اسالمی تشکیل  که این موضوع جای بسی تحقیق و بررسی دارد، خصوصًا در دوره ما 
شده و حمالت دشمن به این موضوع بسیار است. مخصوصًا موضوع تعیین شخص معینی برای 
زمام داری حکومت اسالمی. لذا باید درمورد روش تعیین این شخص، مقاالت متعددی نوشته 

گرفته شود. شود تاجلوی حمالت دشمن به مقام والیت 
پی نوشت

که شرع خواهان تحقق آن ها در جامعه است؛ و با   ]1[  امور حسبیه” کارهای پسندیده ای است 
انجام دادن یک یا چند نفر، از عهده دیگران برداشته می شود. از جمله مصادیق امور حسبیه 
می توان امر به معروف و نهی از منکر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدی این امور در عصر غیبت بر 

عهده فقیه عادل است و او می تواند شخص شایسته ای را اجازه تصدی بدهد.
کاظم )ع( شدند  که منکر رحلت امام موسی   ]2[  واقفه یا واقفیه نام عمومی فرقه ای از شیعه است 

کردند. )مقرر(.کتابنامه  و در امامت آن حضرت درنگ 
كتابنامه

كتب

* قرآن کریم.

* نهج البالغه.

کلینی رازی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، )1407 ق(، الکافی )ط- السالمیة(، تهران: دار الکتب السالمیه.   .1

2. ابن بابویه، محمد بن علی بن حسین، (1413 ق)، من ال یحضره الفقیه، قم: انتشارات اسالمی، چ دوم.

3.ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1395 ق(، کمال الدین و تمام النعمة، تهران: اسالمیه، چ دوم.

4.ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1403 ق(، معانی الخبار، قم: انتشارات اسالمی، چ اول.

5. امام خمینی )ره(، سید روح اهلل موسوی، )1423 ق(، والیت فقیه )امام خمینی(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی قدس سره، چ دوازدهم.

6. بغدادی، مفید، محّمد بن محمد بن نعمان عکبری، )1413 ق(، المقنعة )للشیخ المفید(، در یک جلد، کنگره 

جهانی هزاره شیخ مفید رحمة اهلل علیه، قم : چ اول.

7. جوادی آملی، عبداهلل، )1388 ش(، والیت فقیه والیت فقاهت وعدالت، قم: مرکز نشر اسرا، چ نهم.

8. حر عاملی، محمد بن الحسین، )1401 ق(، »وسائل الشیعه«، ج 18، تهران: انتشارات مکتبه االسالمیه، چ پنجم.

9. حلی، حسن بن یوسف، )1407 ق(، »کشف المراد فی شرح تجرید االعتقادات«، موسسه نشر اسالمی، چ هشتم.

10. راغب أصفهانی، حسین بن محمد، )1412 ق(، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دار القلم، چ اول.

11. زمخشری، ابو القاسم، محمود بن عمر، )1417 ق(، الفائق فی غریب الحدیث، بیروت: دار الکتب العلمیة، چ 

اول.
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12. شهید ثانی، زین الدین بن علی، )1409 ق(، منیة المرید،مکتب العالم السالمی،قم، چ اول.

13. طاهری، حبیب اهلل، )1377 ش(، تحقیقی پیرامون والیت فقیه، تهران: انتشارات اسالمی، چ پنجم.

14. طوسی، محمد بن الحسن، )1407 ق(، تهذیب الحکام )تحقیق خرسان(، تهران: دار الکتب السالمیه، چ 

چهارم.

کتاب العین، قم: نشر هجرت، چ دوم. 15. فراهیدی، خلیل بن احمد، )1410 ق(، 

کبر، ( 1412 ق )، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب االسالمیه، چ ششم. 16. قرشی بنایی، علی ا

کلینی رازی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، )1363 ش(، االصول من الکافی، تهران: دارالکتاب االسالمیه،   .17

چ پنجم.

18. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی،(1403 ق)، بحار النوار )ط- بیروت(، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 

چ دوم.

19. محمدی اشتهاردی، محمد، )1379 ش(، والیت فقیه ستون خیمه اسالمی، تهران: نشرمطهر، چ اول.

20. مصباح یزدی، محمد تقی، )1388 ش(، نگاهی گذرا بر نظریه والیت فقیه، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی 

w، چ شانزدهم.

کلمات القرآن الکریم، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران - ایران، چ اول. 21. مصطفوی، 1402 ه  ق، التحقیق فی 

کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  22. مصطفوی، حسن، )1368 ش(، التحقیق فی 

چ اول.

23. مفید، محمد بن محمد، )1413 ق(، الختصاص، قم: الموتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید، ایران، چ اول.

کیهان، چ اول. 24. نجف آبادی، حسین علی منتظری )1409 ق(، مبانی فقهی حکومت اسالمی، قم: مؤسسه 

 ،b 25. نوری، حسین بن محمد تقی، )1408 ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسة آل البیت

چ اول.

مقاالت

26. ایــزدی، حســن ونــد، فضلی، مهــدی، امین، عزیــزاهلل، )1390 ش(، »والیت فقیه در اندیشــه سیاســی آخوند 

خراسانی«، دانش سیاسی، سال هفتم، ش 1.

کالمی(«، فصلنامه  کید بر آثار  کالمی یا فقهی؟)با تأ کربالیی پازوکی، علی، )1390 ش(، »والیت فقیه مسأله   .27

علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال هفتم، ش 26.

نرم افزار

28. جامع االحادیث 3.5، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.

29. جامع فقه اهل البیت 2،0، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی،1391.


