
  
  
  
  
  
  
  

  :استی معاصر از فقه سيفهم خوانش فقها
  م خمینی و حضرت اماینی نائيرزای مي، انصاریمطالعۀ مرتض

  يپور چنار الهمحمد عبد/  هي بهنوئيدريعباس ح
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  دهیچک  
طـور مـشخص،      فقه و سياست يا فقه سياست، عمري به درازاي اديان الهـي و، بـه              

ديـدگاه عالمـان دينـي      در  ويژه    ، اما رابطة فقه و سياست، به      )تاريخچه(اسالم دارد   
، البتـه، دربـارة ايـن موضـوع مباحـث           )مسئله(مبهم است   بر جامعه علمي    معاصر،  

؛ درنتيجـه اکنـون بـا ايـن پرسـش           )پيـشينه (شده است   ارائه  ناکافي،  فراوان ولي   
 از  )اهللا نـائيني و امـام خمينـي         شيخ انـصاري،آيت  ( معاصر يفقهاکه   :روايم  روبه

رسد از سـويي      مي به نظر ) سؤال (؟اند  داشته ييها است چه خوانش  يموضوع فقه س  
 به تناسب وضعيت    اند، و ازسوي ديگر،     ايشان خوانشي برگرفته از دين مطرح کرده      

گوناگون از فقه و سياست را عرضه کـرده انـد           هاي    و به ميزان درک خويش،نسبت    
 معاصـر از موضـوع فقـه        ي فقهـا  يهـا  فهم خـوانش  دربارة  ن پژوهش   يا). فرضيه(

سود برده   يريروش تفس براي دستيابي به اين هدف از       مقاله  ؛  )هدف (است است يس
ـ  با قائل شدن وال    يخ انصار يشهد  د  نشان مي پژوهش   ها   يبررس). روش(است   ت ي
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ـ أ ت  امامـان معـصوم    يمطلقه برا  ـ س اصـل وال   يس  هـان ي فق يبـرا را  ت مطلقـه    ي
 يعي و تشر  ينيت تکو يوالشدن    با قائل  ينينائکند؛ سپس،     مطرح مي ط  يالشرا جامع

 امـام معـصوم و   ي برا حضرت امام.دهد ميحکم  او يعيت تشريوالبه ه،  ي فق يبرا
ـ ت فق ي که مسئول  يتي وال است؛ت مطلقه   يالوبه  ه، قائل   ي فق يول ه در امـور عامـه و       ي

کـسان  ياسـت را  يسـو، منـصب قـضا و س    ازديگروکـشد     مـي  به تصوير  را   يهمگان
  .)يافته(دهد  يمحکم ط يالشرا ه جامعيبودن فق و به عادلانگارد  مي

  واژگان کلیدي
  امور حسبه و ه، امور عامه يت فقياست، واليفقه س

  مقدمه
شده دربارة سياست است که       مطرح يها شهيها و اند   هياز نظر سرشار  ران  ير ا خ معاص يتار

 سـنت   يات از ارکان اصل   يفقه در کنار فلسفه و ادب     همواره  . فقه سياست از جمله آنهاست    
 از دانـش    يرو، فقها بـا برخـوردار      نيا؛ از شده است   ي تلق يراني ا يست ملسمان ي ز يفکر

پرداختند، بلکه امور سياسي را نيز مد نظر داشـتند،            قضاوت و فتوا دادن مي    به  فقط  فقه نه   
ها   استدالل ا و چه آن هنگام که ب      ،اند هن بوده ي دفاع از م   ي درپ اآن زمان که در قالب فتاو     چه  

ساختند، اما در دوره معاصـر       را مشخص مي  است  يفقه و س  نسبت   ي، و عقل  ين نقل يو براه 
آن از سياسـت،    در  فراوانـي    يکـه فقهـا    بيان نمـود  است را   ي س   از فقه  يخيد بتوان تار  يشا
ـ ن م ياما در ا  اند،    بحث کرده ... سلطنت جائر، مشروطه و     خصوص    به پـژوهش  ايـن   ان،  ي

  .کند بررسي مي را  و حضرت اماميني نائيرزاي، ميخ انصاري ش شهياند
 يفقهـا وي يکـي از     . استپژوهش  اين   نقطه آغاز    يخ انصار يشهاي سياسي     انديشه

 يد مرتـض يگونـه کـه شـه    همـان و شود،  ي شناخته مي قمريم هجر زدهيمشهور قرن س  
 كه همه را    يترين شخصيت اصول   در صد ساله اخير مهم    «: گفته است درباره وي    يمطهر
 استاد المتأخرين حـاج     ، كرد ي و علم اصول را وارد مرحله جديد       ،الشعاع قرار داده   تحت

 يديمحضر اسات انصاري از   خ  ي ش .)٢٢ و ٢١: ٣، ج   ١٣٦٨مطهري،   (» است ي انصار يشيخ مرتض 
، کاشف الغطا و صاحب     ي، مال احمد نراق   ين انصار يخ حس يد محمد مجاهد، ش   يچون س 
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ـ ترببسياري  و شاگردان   شمار    بيآثار  بهره برد و    جواهر   ـ يت نمـود کـه م     ي بهـا    گـران  يراث
ـ       المکاسببا نام    يکتاب و شوند؛    محسوب مي  شـود کـه    ي از متون ارزشـمند شـناخته م

 ييتا آنجـا کـه در دوره مـشروطه فقهـا          اند    نگاشتهها   قهيها و تعل   بر آن شرح  گر  ي د يفقها
ـ   ي د ي و از سـو    ،انـد   مشروطه مواجه بوده   مسئله با   يي از سو  ينيچون نائ  ـ با يگـر، م ست ي

 در يخ انــصاريشه شــيــخــصوص اند  بــه،اســتي فقــه و سدربــارهش را ي خــوديــدگاه 
ـ االمـه بيـان       تنبيه االصول، فوائداالصول و   کفايه．مانند   يشانها کتاب پـس از   . نمودنـد  يم

 ،مواجه شد ) شيعي( سلف با حکومت جائر موافق       ي همچون فقها   حضرت امام  يچند
جه يدرنتداد،    ميز پاسخ   يطه فکر ن  يشده در ح   ست به مسائل مطرح   يبا يگر، م ي د يو از سو  

 بررسـي   رااسـت   يفقه و س  ميان  نسبت   واليت فقيه، تحرير الوسيله و البيع     مانند   يدر آثار 
را اسـت   ياز موضوع فقه س   برده    نام ي فقها يها خوانشاين پژوهش    رو نيازا؛  کرده است 
  .کند بررسي مي

 استی از فقه سي انصاریخ مرتضیخوانش ش. 1
 کـه   ،استکرده  است مطرح   يموضوع فقه س  درباره   ييها شهيها و اند    گزاره ي،خ انصار يش

 خـصوص مکاسـب     بـه  در آثارش    يو.  معاصر شد  ي فقها ي برا يورز شهيه اند يما دست
 و هنگـام    ،ن حوزه اقدام نموده   يس اصل در ا   يسأرانه به ت  يگ است سخت يسبررسي  هنگام  

است کـه سـبب     کار برده   به  فراواني   يها ظرافت و دقت  باره  ن  يم در ا  يم شبکه مفاه  يترس
 و اظهـاراتش   شهيخ در انديش.  استدالل شده استيم و واردشدن به فضاياستخراج مفاه 

 امـر   ٢،»مطلـوب «ح امـر    يسـپس بـا تـشر     را نقـد کنـد و        ١»بالفعل«امر  د است تا    درصد
ـ  بـا ا   را ترسيم نمايد؛ البتـه     ٣»ممکن« ـ  ي ـ ح کـه ا   ين توض هـا و    ن سـه امـر در حکومـت       ي
ـ ي اند يـا فاسـد؛      خوبتاً  يماهتوانند تحقق يابند که       مي ييها استيس  امـر بالفعـل بـا       يعن

                                                       
1. The Actual. 
2. The Ideal. 
3. The Possible. 
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 و امـر مطلـوب و ممکـن جـزو           ،سـت  موجود و فاسـد گـره خـورده ا         ياسي س يها نظام
  .روند ي خوب به شمار ميها نظام

تحفـه  از   يتيبا روا  نخست   ح امر بالفعل بر آن است تا در وهله        ي در توض  يخ انصار يش
ـ ح نما ياسـت را تـشر    ين فقه و س   ين منظر نسبت ب   يو از ا   آن را بررسي کند      العقول اگـر  . دي

م شد که او در چند ي متوجه خواه،مي آغاز کنکتاب المکاسبخ در  يبحث را از اظهارات ش    
ـ اسـت را ب   ي در حـوزه س    ييها فقره گزاره  در ايـن کتـاب      ي نخـست و   :ان نمـوده اسـت    ي

 از اظهـارات    يتوان بـه خـوانش معنـادار       يق آنها م  ي که از طر   ،نمودهبيان   را   ييها کدواژه
ـ    ، ورود به بحـث    ياو برا . زبان شد  و با متن هم   در آنها دست يافت     مندرج   ط و   انـواع رواب
صـورت   بهرا  ...  و   ي، اقتصاد ياسي اعم از س   ،رديگ يها صورت م   ن انسان يکه ب را   يتعامالت
ـ رواکند و     بررسي مي  يمعنادار ـ بـاره     وي درايـن  . چينـد   را برمـي   يات پرشـمول  ي ن يچن

عنـوان    از اخبار را کـه بـه    يم و تبرک بعض   ميسزاوار است در گام اول از باب ت       «: ديگو يم
، ج  ١٣٦٨انصاري،  (» مي ذکر کن  ،ث حالل وحرام است   يم مکاسب از ح   ي تنظ ي برا يضابطه کل 

ـ  يالزم اسـت تـا بـرا      نخست  است که در گام     وي چنين    نظر   گري د يري به تعب  ؛)١: ١ م ي تنظ
اي   العقول زمينه   براي تحف و  اي تهيه شود      ضابطه ،ث حالل و حرام   يهم از ح   مکاسب آن 

بررسي کند تا   را   از جهت معامالت     ي درصدد است تا مناسبات زندگ     يوفراهم آيد؛ زيرا    
همانـا  کـه   متـضمن جهـات چهارگانـه اسـت         مناسـبات    آن   ،در پرتو آن به ما نشان دهد      

 يطه شـرع  يگر در ح  يامور د مانند  ت  ي وال ،خي ش ي برا .)٢و١: همان (ت است يوالنخستينش  
 اسـت کـه در امـر        ي صورت حرام آن صورت    ؛تواند صورت حرام و حالل داشته باشد       يم

  يابد؛تحقق تواند  مي است که در امر مطلوب و ممکن ي صورتش و صورت حاللبالفعل
 کـه   يـي ا گونـه  بهشود،     مي دچار جور و ظلم   حرام است زيرا     امر بالفعل    ،دومدر وهلة   

ن جور سبب شده است تا هرگونـه        يا.  جور روا داشته است    يشاي بر مرئوسان و رعا    يوال
 ، با جـائر باشـد     ي که درصدد همکار   ي و فرد   با آن نامناسب باشد    يث دوست يمراوده از ح  

ـ در زا زيـرا    ؛ار، در هر دو حالش مرتکب فعل حرام شده است         يچه کم و چه بس     شـدن   لي
ـ   جـه ينتکـه   نمـوده اسـت     يـاري    و ظالم را     ، مباشرت داشته  ،حق رفـتن حـق و      نياش ازب
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ن يه ا خ ب يپرداختن ش اهميت  ن  ي بنابرا .)١: همان(شدن باطل بر نفوس و اجتماع است         حاکم
 اتخـاذ و اسـتنباط      ي بـرا  يا سـرلوحه در مقـام    را   آن   يوبدين لحـاظ اسـت کـه        ت  يروا

ـ که او در شعاع ا     يصورت است، به به کار برده    است  ي حوزه س  ياه  گزاره ـ ن روا ي همـه  ت  ي
ـ باجمـال     بـه است را   ي مرتبط با س   ياه  گزاره گـر  يدهـاي   بخـش  و سـپس در  ،ان نمـوده ي

  .آن را بررسي کرده استل يتفص به
است سه فرض و به تناسب آن سه حکم         يرابطه فرد با دستگاه قدرت و س      درباره  خ  يش

 حکم  ،دي نما ي با حاکم ظالم و جائر همکار      ينکه اگر فرد  يانخست   فرض   :کند يصادر م 
جـه  ي و درنت  ،شـده دچار  ره  يگناه کب فرد به    آن   ، به حکم ادله چهارگانه    يعني ؛آن حرام است  

ـ وند برقـرار نما   يد با دستگاه جور پ     فرض دوم، اگر فر    ؛فعلش حرام است   ـ گـاه ا    آن ،دي ن ي
 بـاز  ، اگر در امور مبـاح باشـد  ي حتيث کارکردي و چه از حي،ث ساختار يرابطه چه از ح   

 بـا دسـتگاه     يشود که فرد در وضع عـاد       يدا م ي هو يزمانمشکل   اما   ؛حکم آن حرام است   
ـ که آ شود    ميطرح   مباح باشد و آنگاه م     ين وضع عاد  ياو   ، داشته باشد  يمذکور همکار  ا ي

بنـابراين  ن نظر اسـت کـه       يخ بر ا  ي ش ؟ با دستگاه حاکم حکمش حرام است      ي و يهمکار
ـ   شود،    نميتنها از اعوان محسوب       شخص نه  ،فرض ن هـم بـر او صـادق        يبلکه عنوان مع

  .)٥٥-٥٣: همان(تواند حکمش حرام باشد  يجه نمي و درنت،ستين
ـ    فرد با دستگاه   هف رابط يشدن کم و ک    با مشخص  و   حکومـت  يخ انـصار  ي قدرت، ش

را سه نوع حکومـت     توان    مي ياز نظر و  کند؛    بندي مي   را تقسيم  موجود   ياسي س يها نظام
؛ سـلطان   )شـيعه  (سلطان جائر موافـق   : دادص  يت جائرانه تشخ  ي با ماه  يدر شکل سلطان  

 ،شي که باورهـا   يسلطان جائر موافق است کس    . و سلطان جائر کافر   ) سني(جائر مخالف   
 يش سـن  يباورهـا کـه    سـلطان جـائر مخـالف        ؛ جائرانه است  ش اعمال ي ول ،ست ا يعيش

 و اعمال   ، و کافرانه  يعيرشي غ يشان اما دسته سوم باورها    ؛ ظالمانه است  شاعمالو  مذهب  
ـ     شده ي دو نوع اول، فقط از باب فعل ظلم نف         .)همـان (ز ظالمانه است    ي ن انآن  نـوع   يانـد، ول

ـ  ، و هـم از بـاب اعمـال        ،رها هم از باب باو    ،ن نوع است  يسوم که بدتر   .  شـده اسـت    ي نف
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بـودن در    ن خوب يگرچه ا دارد،   بهتر   ينسبت به نوع سوم، وجه    نخست  ن، دو نوع    يبنابرا
  .   مناسبيها  نه حکومت؛ فاسد استيها  حکومت شکل

ظالمانـه  امـا    بودنـشان مطـرح اسـت و         ظالمانـه  سـبب    ،نخستدر ارتباط با دو نوع      
ـ      ياسيه اعتبار وجود خود قدرت س     ا ب يبه چه معناست؟ آ   بودنشان    ي ظالمانه و حـرام تلق

ظالمانه و حرام است؟    گيرد،    نشئت مي از قدرت موجود    شان که    اعمالچون  ا  يشود؟   يم
ـ  ي وجود خود قدرت و گستره اعمال قـدرت، تفـاوت          يعنين دو،   يان ا يمهرچند   م و  ي عظ

 و  ،تـاً جائرانـه   ياهگاه قـدرت م     آن ،رفته شود يپذصورت نخست   اگر  .  وجود دارد  نياديبن
 امـا در    شـود؛  لحاظ   ين قدرت يا اعمال چن  ي ،آنکه فرد حاکم   ي ب ،جه حرام خواهد بود   يدرنت

 از قدرت جائرانه و ظالمانه      ي افعال ناش  ي ول ،شود يرفته م يدوم، وجود قدرت پذ   صورت  
  .گردد مي يتلق

ـ ا شخص حاکم بر قـدرت از ح       يخ، سلطان   ياز نظر ش   ـ ث بـاور و ن    ي فعـل  از لحـاظ    ز  ي
ـ رو،    ازايـن ائر باشـد     و ج  تواند ظالم  يم کـسان  ياسـت را بـا صـاحبش        يخ منـصب س   يش
 شود کـه بـا      يق ظلم تلق  ي مصاد ءتواند جز  ي م يخ افعال و اعمال   ي از نظر ش   ي ول ،انگارد يم

ن اگر حاکم در اموال و انفس       يبنابراهمراه باشد؛    يگريا د يتصرف در اموال و انفس مردم       
 درخصوص تصرفات اهل سنت هـم وجـود         يا ر شبهه  اگ ي حت ، بکند يتصرفاتمردمش  

خـراج بـراي     اين استدالل، اخـذ   براساس  . شود ي م ي آن حرام و ظالمانه تلق     ،داشته باشد 
گونـه کـه     آن. دمها و مطالبات از مـر       سلطان مؤمن حرام است تا چه رسد به ديگر ماليات         

  : ديگو يش ميخوتوضيح مبناي فقهي در و  اشاره به سلطان قاجار خود در
 زيرا مراد   ؛كند، خارج از شبهه خراج و مقاسمه است         مؤمن از مردم اخذ مي     آنچه جائر 

شبهه استحقاق اخذ آنهاست كه حاصل از مبنـاي مـذهب عامـه اهـل                از اين شبهه،  
نظير شبهه تملك ساير آنچه كه بـدون اسـتحقاق اخـاذي             سنت در اين مورد است،    

 يـا نايـب      از آن امـام    اًخراجيه منحصر شيعه، واليت اراضي     اما در مذهب   ؛دكنن  مي
 چيـزي   ،كنـد   آنچه جائر مؤمن به اسم خراج اخـذ مـي          ، بنابراين ،خاص و عام اوست   

يك چنين ظلمـي بـا      . شود  محسوب مي   يك ظلم  ،است كه براساس اعتقاد شيعي او     
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. گيـرد، يكـسان اسـت    تعلق نمي  خراج به آنلك خاصه كه اصالًااخاذي سلطان از ام  
  .)٢٢ :همان(

ظالمانـه و   شـود، ولـي فعـل و عملـش            پذيرفته مـي  ث باور   يعه از ح  يسلطان ش بنابراين،  
 که منجـر بـه تـصرف مقـام          ي از باب فعل است، فعل     يعيطان ش لن ظلم در س   يا. جائرانه است 

جهت تـصرف نـاحق      ظلم به ،  نخست: ن تصرف متضمن دو ظلم است     يا. امامت شده است  
 لحاظ غـصب نـاحق مقـام واليـت امـام            ظلم به  وم، و د  ؛اموال مردم به اسم خراج و ماليات      

ـ  دل ي اجتمـاع  يشواهد فقه اين  خ  ي ش ين اساس، برا  يبر ا . ينسبت به اراضي خراج     يل کـاف  ي
ـ  ي معونت ظالم سـالط    يوجود دارد تا براساس حرمت کل       معونـه «: را تحـريم کنـد     يعين ش

ينمي الظ２الف مهظَلَم امراالربعه باالدله ح براسـاس      کمک بـه ظـالم در ظلـم        :ايرالكب هومن و  
  .)٢٣: همان( »ره استي گناهان کبء و آن جز، چهارگانه حراميها ادله

ز احکام مرتبط   ي موجود و ن   يها ت و شکل نظام   يماهدرباره   ياز طرح مباحث  پس  خ  يش
اين مطلـب چنـان مهـم اسـت کـه           . کند  را بررسي مي  ا امر مطلوب    ينظام مطلوب    ،با آنها 

ـ   همانا  .  را شکل داده است    ي و ياسيشه س ي اند ن بخش يتر يجد بيـان  خ در   ياظهـارات ش
شيخ .  است ياسي س ي فقه يها هم براساس گزاره   نقد وضع موجود آن   و  طرح امر مطلوب    

 ، نمـود  يگران، آن را نف   يز تصرف در جان و مال د      ي و ن  ن،بود يدر امر موجود با طرح غصب     
ـ  موجـود و ن     سنجش امـر   ي برا ياري آن را مع   ، در امر مطلوب   يول  ييغـا  ز طـرح شـکل    ي

خ امر مطلـوب بـه      ين است که در نزد ش     يشود ا  يمطرح م آنچه  . دينما يحکومت مطرح م  
  يابد؟ مي و چگونه تحقق ،چه معنا بوده

تـا نظـام    کوشـد     مـي  مکاسب و قـضا خـويش     ن مسئله در کتاب     ي پاسخ به ا   ي برا يو
 چون قضا، افتا    يد مناصب توان ي م  هيک فق يد که   ي نما  و سپس مشخص  ،   را مطرح    شمطلوب

ت تصرف در امـوال و انفـس        ياست به وال  يگرچه منصب س  را برعهده بگيرد؛    است  يو س 
 گـره   ت امام معـصوم   ي با وال  يخ انصار يگر امر مطلوب ش   ير د ي به تعب  ؛گره خورده است  

بلکـه  محدود نيست،    يبه امور شرع  فقط   ت امام معصوم  ي وال ياز نظر و  . خورده است 
ـ ي و س  يامور عرف  ـ  را ن  ياس ـ    ي ـ گ يز دربـر م کـه امـر و حکمـش نافـذ و           يصـورت   بـه  ؛ردي
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ـ  خداوند بر جان، مال و انفس مردم وال        ياز سو رو آن فرد      ازاين ؛استشدني    طاعتا ت ي
  : ديگو يمباره  وي دراين .دارد

 و  ، مختص به اوامـر شـرعيه اسـت        نبايد تصور شود كه وجوب اطاعت از امام        هرگز
 در اوامر عرفي و سلطنت او بر اموال و انفـس وجـود              اماطاعت از ام   دليلي بر وجوب  

شود، اين است     بالجمله آنچه از ادله چهارگانه بعد از تتبع و تأمل استفاده مي             و ،ندارد
 بـر رعيـت      از جانب خداوند سلطنت مطلقه بر رعيت دارد و تصرف ائمه           امام كه

بـدون اذن ائمـه    ر عامـه  تصرف در بسياري از امو    جه،  ي درنت ؛ماضي و نافذ است    اًمطلق
   .)١٤: همان( » و رضايت آنان جايز نيستمعصوم

ـ  از نوع مطلقه بر اموال و انفـس مـردم وال           امام معصوم بنابراين نخست     و  ،ت دارد ي
ـ ي ؛ منوط بـه اذن امـام اسـت        يگريگران در امور د   ي، تصرف د  دوم نکـه فـرد الـف      ي ا  يعن

  . دي نمايتصرفتواند بدون اذن امام در امور فرد ب دخل و  ينم
خواهـد بـود؟ از     چگونـه   ت  ي، امر وال  ابت کبر يدوره غ و آغاز    امام معصوم اما با غيبت    

بركـاتي اسـت كـه      ديگـر   ر دوره غيبـت، هماننـد        د امام معصوم محروميت از   خ،  ينظر ش 
ـ بحـث از اختيـارات      گونـه     ايـن . دريغ داشته است   خداوند با غيبت او از ما       در حـوزه    يول

 »خَـاص  موجـد  مـن  وجوده أَو وجوده مطْلَق الْمطْلُوب كون  في لش２كا«مدار   سياست بر 
ـ  تحقق وال  ي برا يا صرف وجود شخص خاص    ي آ يعنباشد؛ ي   مي ـ ت فق ي ه و امـور حـسبه      ي
يعني آيا   ؛شود يمطرح م  .)همان( است   ينکه آن موجد به وجود افراد عام      يا ا ي ،کند يت م يکفا

نيـاز   م بنابراين به حضورشخص معـصو     ؟مطلوب شارع است  گونه مطلق     امر سياسي به  
فـرض  براسـاس   قـق يابـد؟     م تح بايد از طريق شخص اما    فقط  اي است كه      گونه  ارد يا به  ند

ـ  وال ،فـرض دوم  براساس   يولاست،  شده   واليت سياسي فقيهان اثبات      نخست، آنـان  ت  ي
 يما را بـه سـو     ديدگاهي  ن  ي چن .دهد  مي را بسط شود، اما انصاري فرض نخست        مي يمنتف

در مرحله نهان نيز و امر مطلوب   است  امر موجود کامالً حرام     زيرا   ؛دهد يامر ممکن سوق م   
 .  را برعهده داشته باشديتيد بتواند والي امر ممکن باي ول،برد يبت به سر ميو غ
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ثبـوت  فقـط و فقـط       مـدلول روايـات موجـود        خ بـر آن اسـت کـه       ين اساس، ش  يبر ا 
 و بـا فـرض      ،آنها مفـروض باشـد    دادن  انجام   ست كه مشروعيت  فقيه در اموري ا     واليت

فقـط  فقيه    درنتيجه ادله واليت   ؛است آنها منظور شده  درباره   قيام كفايي مردم     ،فقدان فقيه 
ترديد شـود،   مشروعيت آن در دوره غيبت      هرگاه در    اما   ،دهد  به فقيهان نوعي اولويت مي    

حنظلـه و     مقبولـه ابـن   ( ادله موجـود     با...  و مانند اجراي حدود توسط غير شخص امام      
نياز اسـت   دليل ديگري   به  فقيه اثبات كرد، بلكه      توان مشروعيت آنها را براي      نمي ١)توقيع

ز يگر متمـا  يکـد ي الزم است تا دو مقـام را از          ين از نظر و   ي بنابرا ؛كه اكنون موجود نيست   
ات آن امـر    به فقيهـان، تـا اينكـه خـصوصي         ارجاع معروف مأذون فيه    وجوب) الف: کرد

ـ  مثـل تجهيـز م     ؛رأي و نظر فقيه صورت گيرد     براساس    تـصرف و  ) ب؛  ت بـدون ولـي    ي
با روايـات موجـود      شيخ،ازديدگاه  . لمشروعيت تصرف ويژه فقيه در عرض و جان و ما         

و عـدم آن نيـز از         در مقام ثاني به مـشروعيت      افتا هرچند   ،شود  ثابت مي نوع نخست   فقط  
 .)١٨: همان( وظيفه مجتهد است

ـ ) واليـت فقيـه   (ر امر ممکن و نظام ممکن       د  الْمهِـم  أَن２مـا «: را دارد  سـخن ايـن   خ  يش
ـ ي ؛»الْمتَقَـدمينِ  الوجهين باحد الْفَقيه ه．ِولَاي لحكْمِ الت２عرضِ ـ  آ يعن ـ ا حکـم وال   ي ـ ت فق ي ه ي

 بندي  جمع .)همان(ت در امور حسبه     يا وال يت مطلقه   ي وال ؟ است يمتعرض به دو وجه قبل    
 در  واليـت اسـتقاللي   « حدود واليت فقيهـان در دو وجـه متفـاوت            ره دربا يخش ديدگاه

ت وجه  ين باور است که وال    يبر ا  يو. كند   توجه مي  » در تصرف  يواليت اذن « و   »تصرف
 كه منوط بـه     يموارد در» غير«وجه دوم كه تصرف      و   ،ه در تصرف  ي، استقالل فق  نخست

 اي   شيخ قاعـده  باره    دراين. ازه فقيه موقوف باشد   ، در عصر غيبت به اج      است اذن امام بوده  
  :کند بيان مي ني چنكند و كلي تأسيس مي

                                                       
در ايـن   . در سياسـت اسـت    واليت فقيه   درباره اثبات    که   شود  تلقي مي از رواياتي   در فقه   حنظله    بن  مقبوله عمر . ١

اي  مقبوله توقيع نيز از نظر فقها بر       . واليت و حکومت دارد    برصراحت  روايت تعبير حکم و حاکم از نظر فقها         
  .جويند مياثبات اصل واليت فقيه در عرصه سياست بدان استناد 
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، اگر معلـوم نباشـد كـه وظيفـه          باشدكه اراده تحقق آن مورد نظر شارع         ر معروفي ه
است و يا عموم قادر به انجام آن است، و احتمال داده شود كه               شخص يا گروه خاصي   

ر فقيه است، رجوع به فقيـه در ايـن مـوارد واجـب              به نظ  وجود يا وجوب آن مشروط    
خـصوص منـوط بـه نظـر          با توجه به ادله به اين نتيجه برسد كـه بـه            اگر فقيه  و   است

در . گردد   و توليت آن جايز است، متولي آن مي        ،خاص او نيست   مستقيم امام يا نايب   
  .)١٧: همان(د شو نمي دار  و توليتش را عهده،غير اين صورت، آن امر را تعطيل كرده

ط يد مجتهـد جـامع الـشرا      يخ با ي از نظر ش   ،ت مطلقه است  يکه واجد وال  چنين فقيهي   
ـ  کرده  که عقل و شرع آن را ثابت         يت امور يمشروعزيرا   ؛باشد  يو شارع به تـرک آن راض

ـ  توسـط فق    نخـست  بت در وهلـه   يا غ يد در دوران حضور     ي با ،ستين ط يه جـامع الـشرا    ي
رنـد  يواجب است آن را برعهـده بگ      عادل  منان  ؤر م  و درصورت فقدانش ب    ،رديصورت گ 

شـئون  همه  ه در   ين فق يانخست  ن گفت که    يتوان چن  ي پس م  ،)٥٥٨-٥٥٣: ٣، ج   ١٣٦٨انصاري،  (
ـ  با ،انـد  ي که آنها بازگوکننده گفتار اله     يعي، در وقا  دارد؛ و دوم  ت  يمرتبط با امت مرجع    د ي

شيخ صـدوق،   (د  ان  تياجد مرجع  و و  ،آنان حجت خداوند بر امت    زيرا   ؛رجوع شود ايشان    به
 و موضـوعات،    يفـروع احکـام شـرع     همه  ط در   يه جامع شرا  يحکم فق سوم   ؛)٤٨٤: ١٣٨٠

عنـه باشـد،     آنهـا مفـروغ   دادن  ت انجـام    ي کـه مـشروع    يامـور  و در    ،حجت و نافذ است   
 بر امت واجب اسـت آن را        ،ز وجود نداشته باشد   ي ن يطيالشرا ه جامع ي که اگر فق   يا گونه به

  .)١٤٠-١٣٧: ٢، ج ١٣٦٨انصاري، ( دبرپا دارن
 ه سـامان  اش   مشرب فقهي   در ،شت دا ي اصول يکه به علما   يخ بنا به دلبستگ   ين، ش يبنابرا

بـوده   ينظـام اسـتعمار    وينظم سلطان هبازتاب دهند که  را برنتافته،يارزش  وينهاد،  يماد
ـ يس ت موجود يوضعاست بنابراين    ـ  بعـد  هـم در     ياس ا  ر يدر بعـد خـارج    هـم     و ،ي داخل

ـ يمناسـبات س دربـاره   يها و اظهارت  و گزاره  ،دانسته است نامطلوب    و قـدرت اعـم از   ياس
ـ است و وال  ي در حوزه س   يس اصل يسأان نموده که منجر به ت     ي ب ي و خارج  يداخل ت شـده،   ي

ـ ن اصـل، تبع   ياساس ا بر.  است اد شده ي» ه مطلقه يت فق يوال«عنوان  با   که از آن     ياصل ت از  ي
.  واجـب اسـت    ي بر امت اسالم   بت امام عصر  يام غ يامور و در ا   همه  ه مطلقه در    يت فق يوال



 ٧٣     م خميني و حضرت امايني نائيرزاي مي، انصاريمطالعة مرتض :استي معاصر از فقه سيفهم خوانش فقها

اسـت کـه حکـم      صورت    بودن فقيه است و فقط دراين     ط  يجامع الشرا  ين اطاعت يالزمه چن 
اين اصل از قدرت سياسـي      ت  ي درنها ؛واجب است طاعتش   و   ،ه مطلقه نافذ  ي فق يا ول يه  يفق

ـ  يبخـش  تينـه مـشروع   کنـد،     زدايي مي   خاندان قاجار مشروعيت   نکـه  ياخالصـه   . ه آن ب
سـبب شـده اسـت کـه او      المکاسـب کتـاب  خـصوص در    بـه يخ انصاريشهاي    کوشش

 را ي کـه و  يگـاه يابـد، جا  ياسـت ب  يخصوص فقـه س    است به ي س هشي مهم در اند   يگاهيجا
  . ندگان کرده استيان گذشتگان و آيل به نقطه حائل ميتبد

 استی از فقه سینی نائيرزایخوانش م. 2
وي ديدگاه اصلي خـويش را       بود   يخ انصار ي و متأخر ش   يند خراسان عصر آخو   هم ينينائ

امـا  ان نموده است ي بتنبيه االمه ز کتاب   ي و ن  مکاسبر دو درس    ياست در تقر  يفقه س درباره  
اسـت  يفقـه س  دربـاره    يها و اظهـارات و     متضمن خوانش  کتاب تنبيه االمه  به خصوص   

ـ گر، هنگـام    ي د ياسيشمند س يچون هر اند  هم ينينائ. است هـا بـا      روابـط انـسان    يبررس
ـ هاي    م و گزاره  ي، مفاه يقدرت، از مبان   هگر در شبک  يکدي ـ    يخاص کنـد و بـا      ي اسـتفاده م

ـ و در نها  سـازد     ميش ارتباط برقرار    ي خو يم و مبان  ين مفاه ي، ب ي خاص يکرد فقه يرو ت، ي
  . کند يد مي را تولياسي سي فقهيها ها و گزاره خوانش

 اسـتبداد   ي و ي بـرا  .کنـد  ي از استبداد آغاز م    ،استيفقه س را درباره    بحث خود    ينينائ
بـه   اسـالم    يعلماگفتني است   . رديگ ي قرار م  يد عمل يبرابر توح است، و در     يشرک عمل 

ـ ، توح يد نظر يتوح(شمارند    برميد  ي توح ي که برا  يموازات اقسام  ـ ، توح يد صـفات  ي د ي
ـ    ي، شرک را ن   )يد عباد ي و توح  يفعل ـ  ي، صـفات  يز به شرک ذات ـ  (ي و طـاعت   ي، فعل ) يعمل

ـ   ياست که استبداد اعم از فـرد      عقيده  ن  ي بر ا  ينينائرو،   نی ازا کنند؛  ميم  يتقس ، ي و جمع
ر هر دو ظلـم مرتکـب       يشود که در آن مستبد و استبدادپذ       ي م ي، شرک تلق  يني و د  ياسيس

 ي اسـتبداد  يهـا  حکومـت زيرا ماهيت    ؛ محمل ظلم  يگري و د  ؛ عامل ظلم  يکي: اند شده
ـ شرک اسـت و ا     ـ    ي ـ .  آنـان اسـت نـه بـالعرض        ين شـرک ذات ـ      يذات ن يبـودن شـرک چن

ـ  به ا  ييها حکومت  قـانون   يدر آن اراده شـخص بـه جـا        نخـست   اسـت کـه     سـبب   ن  ي
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اء شَيا  ت م يد و فاعل  يرِيات م يت و حاکم  ين نوع حکومت در مالک    ي ا دوم و   ؛فرماست حکم
ـ  در جان و انفس مردم دخـل و تـصرف نما           يتيمسئول چيه يتواند ب  يممستبد  است و    ؛ دي

 ؛تيو ظـالم بـه سـاحت احـد        کننـده     غصب يتي و حاکم  ين حکومت ينکه چن يت ا ينهادر
 بـالد و ظلـم بـه        کننـده   غصب و   ،ه مقدس امامت  يت و ظلم به ناح    يمقام وال کننده    غصب

 شده است که بـا      ي تلق ينجاست ذات مانند   ين حکومت ين استبداد چن  ي بنابرا ؛استبندگان  
 نـه طاهرشـدن     ،شدن است  ش منوط به ساقط   شدن و زائل شدني نيست،     زائل يزيچ چ يه
ا نظام موجـود را از بـاب ظلـم و           ي ين امر موجود  ي چن ينينائ ،باره  دراين .)٤٧: ١٣٣٤نائيني،  (

رنـده  ي است کـه مـستبد و پذ       يغ دو دم  ي استبداد ت  ويدگاه  ياز د  ؛ زيرا کند ي م يغصب، نف 
  .کشاند ياستبداد، هر دو را به باتالق ظلم م

ـ  کند؛  را بررسي مي   ت امامان معصوم  ي مسئله وال  يني، نائ از بحث استبداد  پس    ي بحث
 بـر   ينينـائ ديـدگاه   از  . ر بکـشاند  ياست را به تصو   ي حکومت و س   ينوع آرمان تواند    ميکه  

کـس   چي و ه  ، خداوند است   از آن  يعي و تشر  ينيت اعم از تکو   ي، وال يدياساس اصل توح  
ـ  بودن  مـسخر  اشـاره بـه      ينيت تکو يوال. ت ندارد ي وال يگريبر د   و ي،جهـان در اراده اله
وي دربـاره   .  دارد يها در قانون و اراده اله       اراده انسان  نبود  داللت به تابع   يعيت تشر يوال

 يهـا  رو ادلـه   نيا، از دينما ي آنها را ثابت م    ي و نقل  يها با توسل به ادله عقل      تين نوع وال  يا
ـ «و  » استت از آن خد   يخلقت و حاکم  «،  »بودن خدا  يقيمالک حق «مانند   ييروا اذن  يب

خـدا   يعي و تـشر   ينيت تکو ي اشاره به وال   ،)همـان (»  ندارد يتي و وال  يتيکس حاکم  چياو ه 
چ کس بر جان و ير از او هي خداست و غ   يت، امر ذات  يکه وال دهد    نشان مي ها   ن ادله يا. دارد

 ،دي اعطا نما  يگريش را به د   يت خو يت ندارد، گرچه خدا قادر است تا وال       يمال انسان وال  
ـ      ي؛ نه ذات  ، است ي عرض ي امر ،يگري د يت اعطاشده برا  ين وال ي ا يول  ي پـس، امـر عرض

  .رد نه بالعکسيگ ي ميش را از امر ذاتيت خويمشروع
 آنها را در    ينکه هر دو  يا ا ي ي،عيا تشر ي است   ينيشده از نوع تکو    ضيت تفو يوالاما آيا   

 امامان معصوم  و   امبراني پ ت را به  يزد منان هر دو وال    يکه ا عقيده دارد    ينيرد؟ نائ يگ يبر م 
يعنـي   ؛ت برخوردارنـد  يامبران از هر دو وال    ين امامان معصوم و پ    ي بنابرا ؛اعطا کرده است  
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 خدا بـه    ي از سو  يين توانا يند و ا  ير اراده آنها  يها در تسخ    همه موجودات و انسان    نخست
از اوامـر    شان يامور زندگ همه  در  تا  ها الزم است     انساندوم بر    و   ؛ض شده است  يآنان تفو 

  امـام معـصوم    ي برا ينيت اعظم و کبرا از نظر نائ      يجه ثبوت وال  ي درنت ؛نديت نما يآنها تبع 
  .  است که هر چهار منبع، قرآن، سنت، عقل و اجماع بر آن داللت دارديامر

ن معناست ي به ا  امام معصوم  ي برا يعي و تشر  ينيت تکو ي ثبوت وال  ينيشه نائ يدر اند 
ـ  اند ،بيه االمه نتاش در کتاب     شهيدان ان ي در هنگام ب   يکه و  را نقـد    يشه آخونـد خراسـان    ي

 در وهلـة    ن بـاور اسـت کـه امامـان معـصوم          ي بر خالف آخوند بر ا     ينينائ. کرده است 
ـ  نـه مق   ،ت آنها مطلقـه اسـت     يگستره وال دوم     و در وهله   ،ند دار ت عامه يوالنخست    ؟دهي

 يت اله ي وال يعيتشرجنبه   و هم    ي،نيهم جنبه تکو  اينکه   يعنيت امامان،   يمطلقه بودن وال  
 ت امـام معـصوم    يده بودن وال  يمقيعني   يشود، در برابر نظر آخوند خراسان      يمرا شامل   

 بلکـه   ند، ا ر اراده امام معصوم    مسخّ ،موجوداتفقط   نه   ينياز نظر نائ  زيرا   ؛رديگ يقرار م 
ن امـام   ي بنـابرا  .نـد يعت نما ي تب يد از زعامت و قضاوت آنها در امور زندگ        يز با يها ن  انسان

ن ي گرچه ا  ؛ديتواند در شئون امت دخل و تصرف نما        يو م دارد   يت تصرف ي وال معصوم
 ي را امر  ت عامه امام معصوم   ي است که وال   يخ انصار ي ش هشي بر اند  يدأييخوانش مهر ت  

  . دهي نه مق،دانست يمطلق م
ا طـرح   گاه ب  ت را مشخص ساخت، آن    ي حکومت و وال   ياز آنکه نوع آرمان   پس   ينينائ

نظام ممکـن در    را بررسي، و     اسالم   ي فقها و علما   يت برا يش مسئله وال  ينظام ممکن خو  
نايبـان  ن مسئله مطرح است که      يب، ا يل فقدان امام غا   يبه دل . کند  ميمطرح  را  بت  يدوره غ 

؟ مطلقه  يعيا تشر ي ، است ينيت آنان تکو  يا وال ي دارند؟ آ  يتي چه نوع وال   امامان معصوم 
ـ اصـل وال  نخـست    بر آن است که      ينيا حسبه؟ نائ  ي ،عامه است ده؟  يا مق ي ،است ت را بـه    ي

 ييهـا   همان ادلـه   يرو و  ني از ا  ؛ديگاه گستره و حدود آن را مشخص نما         آن ،اثبات رساند 
ـ نام ي فقها اثبات م   يت عامه را برا   يد که برخالف آخوند اصل وال     يجو ياستناد م  زيـرا   ؛دي

  .  کرده بودي فقها نفيا برات عامه ري وال،ها آخوند با استناد بدان
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مقبولــه « فقــط ،هــا اســتناد جــسته بــود  کــه آخونــد بــداني در همــه اخبــارينينــائ
 ؛دانـد  ي و بسنده م   يه از جهت سند و داللت کاف      يت فق ي اثبات وال  يرا برا » حنظله عمربن

همانند آخوند عمل کرده است؛ يعني معتقـد بـود           ،گري د يها اتيگرچه در استناد به روا    
 بـرخالف   ي و .ت فقهـا را اثبـات کنـد       يتواند اصل وال   يا داللت نم  يا به لحاظ سند     که آنه 

 علمـا نـازل     ، مثال در منزلت   ي برا ؛داند يت م ي اثبات وال  ين مقبوله را شرط کاف    يآخوند ا 
ـ  ، نه حکومت  ،کنند يغ م يآنها احکام تبل  زيرا   ،اند لياسرائ ي بن يايانب ـ ا توق ي ف بـه   يع شـر  ي

نکـه مـشهوره   يا اي ،ت عامه فقها اشاره ندارديلحاظ داللت بر وال به ي ول،لحاظ سند کامل  
ـ ت عامه ن  ي و هم به لحاظ داللت متضمن امر وال        ،جه هم به لحاظ سند    يخد ياب  امـا   ؛ستي

ـ  اثبـات وال   يشرط بسنده برا  در مقام   مقبوله  اين   ـ ت عامـه کفا   ي ـ  ي  خـود   يو. کنـد  يت م
  : ديگو ين ميباره چن نيدرا

 فاقد اشکال   يت عامه فقها از نظر فن     ي اثبات وال  يور برا تمسک جستن به مقبوله مذک    
  که از امام   يالؤکننده در س   الؤت ظهور در مطلب دارد و س      ين روا ي صدر ا  ي ول ،است

ـ   يز حـرف او را در ا      ي و امام ن   ، را در مقابل سلطان قرار داده      يکرده، قاض   در  ينکـه قاض
  ).١١٦: همان(» ت نموده استي تثب،مقابل سلطان است

 بلکه  ،امر قضا صادر کند   درباره   يتواند حکم  يمفقط  ن معناست که فقه نه      يفقره بد ن  يا
ـ ه حـاکم، وال   ين فق ي بنابرا ؛ديز کسب نما  يمنصب زعامت را ن   تواند    مي ت عامـه دارد و بـر       ي
  . استين منصبي فاقد چنيدر مقابل، قاضکند، مردم حکومت بر تواند  ين اساس ميهم

را نقـد    يشه آخوند خراسـان   ي اند ،ت عامه دارد  ي وال ،هي فق  که ،ن مدعا ياثبات ا نائيني با   
ماننـد   ينيکه نـائ   يدرحالپذيرفت؛    را نمي  فقها   يت عامه برا  يآخوند وال کرده است؛ زيرا    

اصـل  پس از اثبـات      ينيدر ادامه، نائ  . رديپذ ي فقها م  يت را برا  ين نوع وال  ياشيخ انصاري   
، فقهـا   ي از نظـر و    .کنـد   ا مشخص مي  رت  ين وال يت، گستره و حدود ا    ي وال يعنيمسئله،  

ـ ازيـرا    ؛ داشته باشند  ينيت تکو يتوانند وال  ينم ـ ن وال ي ـ ت مخـتص پ   ي  و امـام    امبراني
 را  يعيت تـشر  يوالتوان    مي اما   ،کردض  ي تفو يگريبه د آن را   توان    نمي است و    معصوم

 قـضاء و    نخـست : تواند دو قسم باشـد     يت م ين وال يض نمود، هرچند ا   يه اعلم تفو  يبه فق 
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ن نوع  ي و ا  ينيو نه تکو  دارد،   يعيت عامه تشر  ي فقط وال  يهين فق يچن. استي و دوم، س   ؛افتا
در نتيجـه    ؛ باشـد  يعي تشر يني عامه تکو  ت امام معصوم  يتواند همچون وال   يت نم يوال

 در  ين معنـا کـه از نظـر و        ي بد ؛دهد يا نظارت م  يت  ياست حکم به وال   ي در قسم س   ينينائ
ـ  و فقهـا ن    ،شـود  يده م يت نام بي که دوره غ   ياميو ا وضعيت   ـ ز بـسط    ي گـاه    آن ،د ندارنـد  ي

وي . و نظارت اوست  ط  يه جامع الشرا  يل اذن و از فق    يت حکومت منوط به تحص    يمشروع
 و  بت که دسـت امـت از دامـان امامـان معـصوم            ين عصر غ  يدر ا «: ديگو يمباره    دراين

ف مـذکور هـم     يظـا ابت نواب عام در اقامـه و      يت و ن  يعصمت آنها کوتاه بوده و مقام وال      
ـ       ير مقدور است آ   ياش غ  يز تداع يشده و و ن    غصب ـ  ... اسـت  يا ارجـاعش از نحـوه اول ا  ي

 هـم  ،هم غصب: ز استي بر غصب و ظلم بر سه چي مبتني نحوه اول)٤٢ و ٤١: همـان (» ه؟يثان
، غصب و ظلمـش فقـط بـر         ي اما در مقابل، نحوه ثان     ؛امامت و عباد  و هم   ت،  يظلم بر احد  
توان   مي يني از نظر نائ   .)٤٧: همان( است   يگر عار يو از دو غصب و ظلم د      است  مقام امامت   

براساس ديـدگاه   ت پوشاند   ين غصب و ظلم لباس مشروع     ياتوسط فقها به    اذن  با صدور   
ـ  نجاست دست کن   ، البته با حکم شرع    ، است شدنيريتطهاست که    ياستبداد نجاست وي   ز ي

  . استي باقد خوي بر جاياهيگردد گرچه س ير مياه با شستن تطهيس
ـ گ يل امور حسبه قرار م    ياست در ذ  ي امر س  يني نائ يبرا ـ جـه، فق  ي درنت ؛ردي ـ ه بـه دل   ي ل ي

 و از نظـر     ،ابت و جواز تـصرف برخـوردار اسـت        يطه، از حق ن   ين ح يت بر عامه در ا    ياولو
  : ديگو يموي . قن استين امر از باب قدر متي اينينائ

ه را که عدم رضاء    يت نوع يآنچه از وال  ...بت  ين است که در عصر غ     يه ا ياز مذهب ما امام   
ـ ه ناميف حـسب ي وظا،شارع مقدس به اهمال آن معلوم شد   ابـت فقهـا عـصر    ي و ن،دهي

ـ ابت عامـه در جم    ي با عدم ثبوت ن    يحت. ميقن و ثابت دانست   يبت را در آن قد مت     يغ ع ي
ه اسـالم بلکـه   يـض مناصب، و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختالل نظام و ذهاب ب          

ـ ه از اوضـح قطع يه از تمام امور حسب    ي راجع به حفظ و نظم ممالک اسالم       تياهم ات ي
  .)٤٦: همان(است 
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ـ ي ؛دهد ي بسط م  ياسي گستره امور حسبه را به امور س       ينين فقره نائ  يدر ا  درواقع،    يعن
ـ . کنـد  ي م يامور حسبه تلق  جزء   را   يجاد نظم و حفظ مملکت اسالم     يا ف ين وظـا  يهمچن

ضرورت حکومت را   گونه    اينشمارد و    يه م ين امور حسب  يتر  مهم ن امور را از   يمرتبط به ا  
ـ وجه نبا  چيه  و به  ،ستندير ن يپذ لي تعط ين امور يچنزيرا   ؛کند يثابت م  و  ،د تـرک شـوند    ي

ـ         يط است و ا   يه جامع الشرا  يبر عهده فق  نيز   آنها   يتصد  ؛قن اسـت  ين امـر از بـاب قـدر مت
ط، يه جامع الـشرا   يو با وجود فق   است،   داشته   يت ذات يثي ح ياسي امور س  ي و يبرا نيبنابرا

فقـط   نـه  يگريه است که ديفقط درصورت فقدان فق. نداردرا   حق دخالت در آن      يگريد
  . شود يمنيز واجب دخالتش  يبلکه گاهيابد،  ميحق دخالت 

وي . کنـد   را نقد مي   ي خوانش آخوند خراسان   ،خيد نظر ش  أيي با ت  ينيدر امور حسبه، نائ   
که آخونـد    ي درحال ؛قن قائل است  يه جواز تصرف از باب قدر مت      يسب فقها در امور ح    يبرا

 جواز تـصرف    ي بلکه حت  ، قائل نبود  يتيوالفقط   فقها نه    يقن برا ي از باب قدر مت    يخراسان
ـ  فقها در امور حـسبه وال      ي برا ينين نائ يبنابرا. داد ينمرا  در آن    ـ     ي ـ  ف ونذُأت از جـنس م ه ي

 و بـر عامـه      ،طيجامع الـشرا  بايد   يهين فق يهرچند چن . رهاشب＂مالْل بود نه بِ   قائ) مورد إذن (
  . خ از باب من وجه استي همچون شياست، نسبتيمتقدم باشد و نسبت فقه و س

رد که فقهـا در امـور عامـه و حـسبه واجـد      يپذ يخ را ميدگاه شين دي اينين، نائ يبنابرا
.  اسـت  يعي و تشر  ينيت تکو ي، وال ت امامان معصوم  يرد که وال  يپذ يز م ي و ن  ،ندا  تيوال

 يه و استبداد  ي نظام تملک  يت برا ي هرگونه مشروع  يخ انصار يت از ش  ي با تبع  ين و يهمچن
. باشـد   مـي کفر  رده    همز  ي شرک است و شرک ن     يني نائ ياستبداد برا زيرا   ؛داند يرا حرام م  

ـ أکند که در آن فقهـا بـا ت         يه مطرح م  يل نظام تملک  يته را به عنوان بد    ي نظام وال  ،خيش س يس
تـا انطبـاق و عـدم       تطبيـق دهنـد      يبا حکم شرع  را  شده   توانند احکام وضع   ي نظار م  نهاد

 در  ينيت نـائ  ي و خالق  ي از نبوغ فکر   ي ناش ين نهاد يس چن يسأ ت .نديد نما أييانطباق آن را ت   
  . است استيفقه س
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  استی از فقه سینیحضرت امام خم خوانش . 3
ـ ي سيشه فقهي بود، در انديني نائيرزاي و مي، که متاخر آخوند خراسان    حضرت امام   ياس

دهد که در   پيشنهاد  در عصر معاصر    را  است  يگر از فقه س   ي د يش بر آن است که شرح     يخو
ـ    ي،ني و نـائ   يخ انـصار  ي ش يها د خوانش ؤي موارد م  يبرخ کننـدة    بيـان گـر   ي د ي و در برخ

د ماننگر  ي بلکه در امور د    ،استيدر س فقط   نه   ي، و يري به تعب  ؛ع است ي نو و بد   يها خوانش
ـ  با ياز نظر و  . دينما ي مطرح م  يا ز سخن تازه  ين و اجتهاد ن   يد ـ د د ي ـ ن  ي ک کـل در نظـر      ي

 و  ي، اعـم از اجتمـاع     ي و جمع  ي اعم از فرد   ي زندگ يها عرصههمه  گرفته شود که آن در      
شود که بـه بطـن       ي حاصل م  ين زمان ي از د  ين برداشت يو چن دارد  ، برنامه و دستور     ياسيس

ن و اجتهاد سبب شـد تـا شـاهد          يبه د نگرش  ن  ي چن يريگ شکل. ميابيق امور دست    يحقا
بـه  يـا    ي، به لم  ين انّ ين تحول از براه   ي و ا  ،مياست متناسب با آن باش    يز س يتحول در فقه و ن    

ـ    .)٤٣ــ    ٢٥: ١٣٨٥خمينـي،   ( بـه معلـول بـود        ين علّ يگر، گذر از براه   ي د يسخن  از  ي پـس وقت
گـردد کـه     ي م ي تلق يمثابه امر علّ  ت به   يگاه جامع   آن ،شود يمه  تسخن گف ت اسالم   يجامع

 علـت بـه     ي الزم است به جـا     ين از نظر و   ي بنابرا ؛ه است يت فق يمعلولش حکومت و وال   
فقه درباره   حضرت امام هاي    نخستين ديدگاه  از   يکين  ي و ا  ،)همان(معلول پرداخته شود    

  .است استيس
ـ ت فق يرو حضرت امام در وهله اول به اثبات اصل وال          ناياز   و سـپس   ازد،  پـرد   مـي ه  ي

ش را از   يها ن خوانش يتر  مهم ي و ،طهيدر هر دو ح   کند و     ميقسم و حدود آن را مشخص       
ـ يهمـان دال  «است کـه    معتقد   ،ن اصل ي اثبات ا  يبراوي  . کند  بيان مي است  يفقه س   کـه   يل

بـت امـام    يناً متضمن حکومـت در دوران غ      يکند، ع  يلزوم امامت پس از نبوت را اثبات م       
ومرج   و هرج  يشاني به پر  يم خداوند راض  ييه عاقالنه است که بگو    جيدرنت ... است زمان

 پس از نوبت به     يليگونه که دال   ن همان ي بنابرا .)٤٦١: ١٣٩٠خميني،  (» ستين ن ياحوال مسلم 
ـ   نيز   فقها   يت برا يل به اثبات وال   ي همان دال  ،شود ياثبات امامت منجر م     ؛گـردد  يمنجـر م

. گردد يقش م ياست که تصورش موجب تصد     يه از آن دسته موضوعات    يت فق يوال«زيرا  
ـ ت فق ي چون به وال   ،افته باشد ي اجماالً در  يد و احکام اسالم را حت     يهرکس عقا  ه برسـد و    ي
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 خواهـد   يهي و بـد   يق خواهد کـرد و آن را ضـرور        يدرنگ تصد  ي ب ،آن را به تصور آورد    
ـ ق ا يه بعد از تصور دق    يت فق يوال«جه  ي در نت  .)١: ١٣٩٠خميني،   (»شناخت  مـسئله   ،ن حکـم  ي

از يح که منظور، نبود نين توضي البته با ا.)٤٧٧: ١٣٩٠خميني، (» ستيازمند برهان ني آن نينظر
 و  ، اسـت  ي کالم يهيه از موضوعات بد   يت فق يوالزيرا   ي؛ نه کالم  ، است يبه برهان فلسف  

گونـه کـه تـصور نبـوت و امامـت بـه        همان. ق گردديالزم است فقط تصور شود تا تصد     
ـ ق اصـول د   ي پس از تصد   يعني ؛شود يق آن منجر م   يتصد ـ    ي شـود و در اثـر       ين مطـرح م

  .گردد يق ميز تصديت فقها نيرش ضرورت امامت است که ضرورت واليپذ
 ، فقهـا اثبـات کـرده      يت را برا  ياصل وال فقط  د که امام نه     يآ ين بر م  يفقرات چن اين  از  

ق يصور و تـصد   ت از منظر ت   يکه اصل وال    يوقت. ز مشخص نموده است   يبلکه قسم آن را ن    
بـر همـان منـوال      نيـز   ت  ين است که قسم وال    ياش ا  ي منطق يگاه تال   آن ،رسد  يبه ثبوت م  

ن ي بنـابرا  ؛ همچـون ضـرورت امامـت و نبـوت اسـت           ،تيرش ضرورت وال  يپذ. است
 کـه از ضـرورت      يتي وال دوم و   ؛ است ي عامه تصرف  يتي وال ت امام معصوم  يوالنخست  
ـ    يز م يه ن ي فق ي برا ،گردد يق م يآن تصد  ـ ا. ن قـسم باشـد    يتواند متضمن هم ن خـوانش   ي

زيـرا   ؛ اسـت  يآخونـد خراسـان   ديدگاه  نقد  نخست   در وهلة    ياسيحضرت امام از فقه س    
ـ والمعتقـد بـود،       امامان معصوم  يده برا يت مق يآخوند به وال   ت مطلقـه را از آن خـدا     ي

ـ      ي درحال ؛دانست يم  بـه   بـراي امـام معـصوم      ينيخ و نـائ   يکه، حضرت امام همچون ش
 ي فقها يبرارا  ه راه   يت مطلقه فق  يس اصل وال  يسأخ با ت  يش. ت عامه مطلقه قائل است    يوال

ـ والفقط   نه   ن راستا حضرت امام   يدر هم . ش هموار کرد  يخوپس از     يت عامـه را بـرا     ي
قن در امور حسبه محـدود      يا از قدر باب مت    يبلکه آن را به جواز تصرف       پذيرفتند،    ميفقها  

ـ  بـه قائـل وال     ت امـام معـصوم    يا همچون وال   و در عوض، آن ر     ،کند ينم  يت تـصرف  ي
  . يعيا تشري ي نه اذن،داند يم

زيـرا   ؛رفته شـود  يد پذ ي آن با  يا جهيگاه نت   آن ،رفته شود ي پذ ين برهان ي مقدمه چن  يوقت
 ي نه جواز بـه تـصرف بـرا        يت تصرف يوال. شود  ميح منجر   ي صح ي به تال  ،حيمقدمه صح 

در حتـي   آخوند و   تأليفات   که در    ياراتيحدود و اخت   .را درپي دارد   يارات خاص يه اخت يفق
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ـ شـوکت    ي حکومت ذ  يار به معنا  ين نوع حدود و اخت    يا. شود يده نم ي د ينينائتأليفات   ا ي
ـ ا. است اسـت  يه در س  يد فق يحکومت بالمباشره و بسط     براساس   بلکه   ،ستيذونه ن أم ن ي

 ؛اصـر اسـت  اسـت در عـصر مع  ي از فقه سن خوانش حضرت امام يتر ين و جد  يتر مهم
ـ       يش مـشروع  ي همچون سـلف خـو     رو حضرت امام   نيازا  يت سـلطنت موجـود را نف

ـ  فق ي از سـو   ين حکـومت  ي چن ي به اذن برا   يچ اعتقاد ي و افزون بر آن، ه     ،دينما يم ه قائـل   ي
  .  قائل استيسيسأط شأن تيه جامع الشراي فقي بلکه برا،ستين

ـ والفقط  ه نه   يبت فق يامام معقتد است که در عصر غ       ـ  بلکـه خـود با     ،دت دار ي د بـدان   ي
براسـاس  بـت   ي حکومـت در دوران غ     ،گونه در فقره اول آمـد      همانزيرا   ؛مباشرت ورزد 

شارع مقدس بـه تـرک      زيرا   ؛گردد ياز نبوت آن ثابت م    پس  ل اثبات ضرورت امامت     يدال
. جامعه مسلمانان منجـر شـود     ومرج در    تواند به هرج   ي و ترک امور م    ،ستي ن يامور راض 

  : ديفرما ين ميچنره وي در اين با
 ين اله ي است که اوالً قوان    يتي ضرورت حکومت و وال    ين احکام متقتض  يماندن ا  يباق

ن، حفظ نظـام از واجبـات       يافزون بر ا  .  آن گردد  ي، متکفل به اجرا   ي و در ثان   ؛را حفظ 
ـ         يکد است و ا   ؤم ـ           ين واجب جـز بـا وجـود وال . دي و حکومـت بـه انجـام نخواهـد رس

ـ  ين، حفظ مرزها  يهمچن  يالي آنهـا از اسـت     ين از تهـاجم و حفـظ شـهرها        يسلم م
ـ  ا يشان از سـو    متجاوزان از نظر عقل و شرع واجب است و ترک          زد تبـارک معقـول     ي

  .)٤٦١: همان(ست ين
کنـد کـه    يز حکم ميکه عقل نلست ب ي ن ين امور راض  يشارع به ترک ا   فقط  ن، نه   ي بنابرا

ـ ضه اسـالم با   ي بالد اسالم و ب    ،نانا حفظ نظم و انتظامات مسلم     يبرا د حکومـت وجـود     ي
ـ  اند .گـران ي نـه د   ، و فقها باشـد    ينيد عالمان د  يد در   ين حکومت با  يداشته باشد و ا     و   شهي

  .ان نموده بوديگر بي دي آن را به صورتي انصاريخ مرتضيشتر  پيش که يخوانش
و حـدود   دربـاره   عقـل و نقـل      زيـرا    ؛ واضح اسـت   نيزن امر   يل ا ي دل از نظر امام                

ان ين شرع آگاه باشد و در م      يد به قوان  ي با يوال «:کند ين حکم م  يه چن يارات فق يط اخت يشرا
ـ ن امر حکومـت بـر عهـده فق        ي بنابرا ؛ احکام خود متصف به عدل باشد      يمردم و اجرا   ه ي
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گر در  ي د ي نه کس  ،ن را دارد  يت بر مسلم  يت وال يعادل نهاده شده است و اوست که صالح       
ت امر حکومـت در دوره      يچنان واضح است که وال    مطلب  ن  ي ا .)٤٦٥: همـان (» بتيدوره غ 

 ين شرع و عادل به رفتار و اجـرا        ي که عالم به قوان    يهيدهد، فق  يه قرار م  يد فق يبت را در    يغ
ـ   ين است که فقدان حکومت در عـصر غ        ي ا يل عقل يدل. آن است  ضـرر  توانـد دو     يبـت م

شود ل  يتعطمسلمانان  عات  ان اجتما ياحکام شرع در م   رعايت  نکه  يانخست   :داشته باشد 
منوط مسلمانان  ت اجتماع   ينکه، حفظ نظم و امن    يگر ا يشوند و د  دچار  بزه و فساد    به  و آنان   

ن نـوع حکومـت کـه تـصورش موجـب           ي و ا  ، است ياسيبه وجود حکومت و قدرت س     
جه، ي درنت ؛است است يد او در س   يه و بسط    ي همانا حکومت بالمباشره فق    ،شود يق م يتصد

 محول  ينيبت آن را به عالمان د     ي و در عصر غ    ، نبوده ين امور راض  يبه ترک ا  گاه   چيشارع ه 
  : د داشته باشندياست بسط يد فقها در سيد بايگو ي ميرو، و ناياز. استنموده 

ـ  كـه در طـولِ با      يك مملكت ي ساختن   يلكن برا   سـال تـا حـاال، اگـر     ٢٥٠٠د گفـت  ي
 من شاهدش   يعنيكه خود ما     يدر طول چند سال   ،  مي به آن نداشته باش    يم كار يبخواه

كـردن   در خـراب  . ن مملكـت كوشـش كردنـد      يكردن ا   آنها با تمام قوا در خراب      ،بودم
ـ يهـا، مجـالت، راد     ل روزنامه ي از قب  يغيل تبل يغات و وسا  يكردن تبل  فرهنگ، خراب   ـو

ـ  را كه باييزهايد؛ چيال كني را كه شما خ  يزيون و هر چ   يزيتلو ـ  ايد بـرا ي ن مملكـت  ي
  .)٢١: ١٠، ج ١٣٦٧ ،خميني( ت بكند مملكت رايوزنده باشد، تربخدمت بكند، آم

 جـز بـا اقامـه حکومـت         ي احکام اله  ياجراکند که    ين حکم م  ي چن يل عقل يپس، دال 
ـ که ا  ني ا ي و برا  .)٤٦٢: ١٣٩٠خميني،  (ست  ير ن يپذ  امکان ياسالم ن احکـام بـه سـعادت دو        ي

ـ ه و مجرئ  يازمند قوه اجرائ  ي ن ،منجر شود انسان   يتيگ  هرچنـد   ،)٢٥: ١٣٩٠خمينـي،    (سـت ه ا ي
 بلکـه   ، باشـد  تواند محصور و محدود به دوره حضور امام        ين احکام نم  ي ا ياجرازمان  

گر طـول   يد هزار سال د   يبت شا ي چون عصر غ   ؛)٢٦: همان(شود   يز شامل م  يبت را ن  يدوره غ 
 بـر   يد احکام اسـالم   ين مدت نبا  ي در ا  ، ظهور نکند  ت آن حضر  ،حتل مص رو بناب کشيد  

ن مذکور و مرتبط با امر اجتماع بـشر         يت قوان يت و ماه  يفي اما ک  ، و اجرا نشوند   ،ن بماند يزم
ن و لـزوم نجـات      اناجه ضرورت حفظ وحدت در اجتمـاع مـسلم        ينت؛ در اند ع شده يتشر
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ـ   ،)٣٦-٢٧: همان( غاصب   يها  جائر و دولت   يها مردم از حکومت   ـ ن حفـظ ک   ي و همچن ان ي
کند که حکومت به فقهـا       يجاب م ي ا يامور داخل و نظم   جامعه مسلمانان    ياسالم، مرزها 

  ).٤٦٢: همان (سپرده شود
ـ  و توسل به روا    ،دهد ياست ارائه م  يد فقها در س   ي بسط   يامام برا که   اي  ياما ادله نقل   ات ي

ـ  از روا  مثالً ؛ت است ي آنها حائز اهم   يها هم از باب داللت    آن » ننـد يعالمـان حـافظ د    «ت  ي
ل حکومـت   يز تـشک  ين متضمن وجود فقها و ن     يعه د کند که حفظ مجمو    ين استنباط م  يچن

  ، ١٣٤٤کلينـي،   ( »نـد ا  امبرانين پ ينان د ي فقها ام  :الرسلِ أُمنَاءُ الفقها«ت  يز از روا  ي و ن  ، است ينيد
ـ جه  ينت، در شود يت م يز شامل حکومت و وال    يکند که امانت ن    ين برداشت م  يچن )٤٦: ١ج   د ي
ت و داللـت    يحنظلـه از جهـت سـند       له عمـربن  ت مقبو يا روا ي ،است بسط دارد  يه در س  يفق

جه يخد يمشهوره اب از  ا  ي ،)٩٢: ١٣٩٠خمينـي،    (ت فقها اشاره دارد   يواضح و مبرهن است بر وال     
من او را بـر     «را  ي ز ؛دين کن يي تع ، که به حالل و حرام امور آگاه است        ي فرد ،دارد يکه اظهار م  

ـ وت به زمامدار ستمگر رجوع کن      امر قضا  ي قرار دادم و مبادا شما برا      يشما داور و قاض    » دي
 يهـا  د بـه قـدرت    ي و قضاوت نبا   ياساس، بحث داور   نيبراکند که     استنباط مي  ،)٩٣: همان(

از نظـر   زيـرا    ؛د به حاکمان عادل و عالم رجوع کـرد        يبلکه با شود،  غاصب و ستمگر رجوع     
  .  نداردي معنايگري بدون ديکي و ، استيکياست يامام منصب قضاوت و س

ـ ياسـت   ي حضرت امام که منصب قـضاوت و س        ين مسئله از سو   يطرح ا   ، اسـت   يک
ل ياست را در ذي سينيان نائين مي هرچند در ا؛ از مقبوله و مشهوره استيريبراساس تفس

ـ د فق ي منجر به بسط     ،رديگ ي که از آن م    يا جهي نت ي ول ،دهد يقضاوت قرار م   ـ أه در ت  ي س يس
ن است کـه دو منـصب       يمقبوله و مشهوره ا   شد، اما برداشت حضرت امام از        ينهاد نظار م  

و  اسـت    يقاضمانند   ،رديگ ياست را به دست م    ي که س  يهي و فق  ، است يکياست و قضا    يس
ن حـق   ي ا ،دي که قادر است منصب قضا را کسب نما        يفرديعني   ؛راند ي م   حکم يگريبر د 

 ،ابدي  يل قضاء معنا م   ياست در ذ  ي چون س  شود؛ز برخودرار   ياست ن يتا از منصب س   را دارد   
ـ      يو نه بالعکس و قاض     البتـه  . نـه و اجتمـاع مربوطـه اسـت        يم مد ي و حاکم شرع همان زع

ن نظر بود که منـصب      يحضرت امام بر ا   «: اند گفتهباره  ن  ي در ا  يدرست  به يگونه که برخ   آن
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ـ ا...  چـون    ؛ل منصب قضا قرار دهند    ي و حاکم را در ذ     ،حکومت ـ ن دو در دو چ    ي ز عمـده   ي
 اشتراک در ادله دو منصب قضاء و        يگري و د  ي؛تراک در اصل اول    اش يکي: اشتراک داشتند 

  .)٢٨٧: ١٣٩٣فيرحي، (» گردند ي مين سبب، دو مقام به عنوان مقام واحد تلقي به هم؛استيس
ـ  ياسـت امـر   ي امام منـصب قـضا همچـون منـصب س          يرو، برا  نيااز  و  ، اسـت  ي اله

منـصب، قـضا و   ونـد  خدا. باشـد محـدود   شـوکت  يا سلطان ذيه يتواند به ماذون ف    ينم
ن امور ي در ا و امامامبريگونه که پ  همان ؛استکرده  ا و امامان واگذار     يبر انب  را   استيس

دهـد الزم اسـت      يمدارند و در اموري که ميان مسلمانان اختالف رخ          ت عامه مطلقه    يوال
ـ   ،بتي در زمان غ   ،الن رجوع شود  وا رس ي که به امام معصوم    ـ  کـه اصـل وال     ي به طرق ت ي

. الن به فقها اعطا شـده اسـت       و امامان و رس   يز از سو  يها ن  ن منصب ي ا ،فقها ثابت شد   يبرا
ن اتصاف به   يا. ز متصف گردد  يد به عدل ن   ين امور اعلم باشد بلکه با     يد در ا  يبافقط  ه نه   يفق

ت تصرف در امور يط عادل از واليه جامع الشرا  يشود که فقط فق    يت و عدل سبب م    ياعلم
، همچنـين  و   ، از احکام شـرع حکـم برانـد        ياساس عدل و اگاه   د بر را داشته باشد و بتوان    

 حل  يجه برا ي درنت ،کند يت م يقضا کفا را   ،استيه اعلم عادل در منصب س     يک فق يوجود  
گـر و چـه     ي د يت دارد و چه فقهـا     يت و اهل  ياو صالح زيرا   ؛د به او رجوع شود    يمسائل با 

  .)٢٩١و ٢٩٠: همان( اند يتيت و اهلين صالحيقضات جور فاقد چن
ـ کوشد تا اند   ياست م يش از فقه س   ين حضرت امام در خوانش خو     يبنابرا ـ  ي  يشه فقه

ـ کند کـه وال    يرا نقد م  ديدگاه  ن  ي ا يو. بدهدمعاصرانش را بسط     ت عامـه مطلقـه فقـط       ي
ـ ينکه فقها وال  يا ا ي ، است ا امام معصوم  يمحدود به خدا     ـ ي و اگـر وال    ، ندارنـد  يت ـ  ن يت ز ي

ـ است که، وال  معتقد  در مقابل، امام    . ينيو نه تکو   است   يعي آن تشر  ،داشته باشند  ت امـام   ي
 ي؛ني نه تکو  ،دهي نه مق  ،ت مطلقه است  ين وال ي ا دوم ؛ت عامه است  ي از جنس وال   معصوم

د که مطلقه   يآ يمشمار   به   ت عامه امامان معصوم   ي از وال  يا ز شعبه يت فقها ن  ي وال و سوم   
ه ي فق ياست که در امور عموم    معتقد   ينيخ و نائ  ين ش و همچ يو. يعيا تشر يده  ياست نه مق  

 و  يگر فقهـا برتـر    يط و اعلم بر د    يه جامع الشرا  يان فقها، فق  ي و م  ، دارد يبر عامه مردم برتر   
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ـ   ا  ينيد نظر نـائ   أيي امام در کنار ت    ياما نوآور . ت دارد يالو  يدر نظـام اسـالم    کـه   ن اسـت    ي
ـ يقـضا   اسـت و    يرفته شود که منصب س    يپذي  وقت.  است يکياست  يمنصب قضا و س     يک

 منصف  يد قاض ي بلکه با  ،د به امور و احکام شرع اعلم باشد       يبافقط  گاه حاکم نه      آن ،است
 بر ن معناست که حضرت امامينه بديم مدي و زعيبودن وال عادل. و متصف به عدل باشد 

 امر مطلوب    حضرت امام  يهنگام.  صفت عدل را بدان اضافه نموده است       ينيخالف نائ 
ـ  بـه دل   يبر و کند که دولت جائر و حاکم فشار          را بررسي مي  و ممکن    ـ ل تعب ي د و مـسائل    ي

 يليبا طرح امر مطلوب و ممکـن بـد        کوشد    مياو  . ش شده است  يش از پ  يبچهل   يها دهه
بلکه در  نکرد،  به عالم نظر محدود     را فقط    و آن    ،ابدي حکومت وقت ب   ي برا يفقهـ   ياسيس

ط عادل ملـزم بـه      يه اعلم جامع الشرا   يفقگر،  ي د يري به تعب  ؛ به کار برد   ٥٧ز در سال    يعمل ن 
 و ،ستيــ بــه تــرک آن نيزد تبــارک راضــيــ کــه ايحکــومت. ل حکومــت اســتيتــشک

 احکام  يضه اسالم، ضرورت اجرا   يان و ب  ي همچون وحدت، حفظ ک    ي عقل يها ضرورت
  .ل حکومت اقدام کنديتشکبراي ه خود يشود که فق يسبب م... و حفظ نظم بالد و 

  يریگ جهینت
  تـرين موضـوعاتي اسـت کـه امـروزه در             ترين مباحـث و جـزء زنـده         يه از مهم  واليت فق 

فقهـاي معاصـر از شـيخ انـصاري تـا       . مان جاري و ساري است     حيات سياسي و اجتماعي   
انـد کـه سـبب کثـرت          هاي از اين موضوع بيـان کـرده         ها و قرائت     خوانش حضرت امام 

هـاي فقهـا      هـا و برداشـت      يشهها، اند   اين خوانش . ها از موضوع واحد شده است       خوانش
کننـده و نيـز گـاهي       درباره موضوع فقه سياست در تقابل با يکديگر نيست، بلکـه تکميـل            

. دهنده يکديگر است، و اين امر سبب بالندگي فقه در حيـات سياسـي معاصـر شـده                   بسط
سياست امروزه در ايران چنان مباني فقهي دارد که بدون شناخت آن هرگونه سخني درباره               

رو فقهـا در تـاريخ معاصـر همـواره            يت، شکل و علمکرد آن نابجا خواهد بود؛ ازايـن         ماه
  .اند که موضوع واليت را در مقام يکي از موضوعات اصلي خويش دنبال کنند درصدد بوده
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واليت فقيه در نزد فقهايي همچون شيخ انصاري، آخوند خراساني، ميرزاي نـائيني و     
شـود؛ درنتيجـه، قـوام سياسـت و            محسوب مـي    جزو امور و شئون عامه     حضرت امام 

از ديدگاه اين فقها چنين اموري بايد برپـا شـوند و            . اجتماع در اجتماع بدان وابسته است     
گاه تعطيل نشوند؛ زيرا شارع مقدس در هيچ وضـعيتي اعـم از زمـاني و مکـاني بـه                      هيچ

 دارد، واليتي   شدن آن راضي نيست؛ در نتيجه، فقيه در محدوده شئون عامه واليت             تعطيل
تواند سبب تميز او از ديگري شود؛ همچنين اين وظيفه و مسئوليت بر عهده فقيهي         که مي 

شـرط  ) يـا دانـش شـرعي     (در اين منصب، فقاهـت      . است که مجتهد جامع شرايط باشد     
شود، و وجود واليت عامل مشروعيت براي فقيه جامع شرايط اسـت،              واليت قلمداد مي  

وي پذيرش همگاني است؛ به تعبيري، پذيرش همگاني سبب         هرچند مقبوليت آن در گر    
شود، ولي مشروعيت آن در گرو پـذيرش          شدن واليت فقيه در عرصه سياست مي        بالفعل

نيست؛ ديگر اينکه اطالق مطلقه از سوي شيخ انصاري و حضرت امام به واليت فقيـه از                 
کننـده    ئوليت تـضمين  اين مس . باب مسئوليتي است که فقيه در مصالح نوعيه و عامه دارد          

  . عدالت، نظم، تأمين مصالح نوعيه و نيز اجراي احکام شريعت است
موضوع واليت فقيهي که از سوي اين فقها بيان شد، در مقام بديلي براي نظام سياسي                

: موجود، مانند قاجار و پهلوي بود؛ زيرا امر سياسي موجود متضمن سه ظلـم شـده بـود                 
رو ايـن    در حق مردم و سوم در حق ايـزد منـان، ازايـن            نخست در حق امام معصوم، دوم       

جايگزين درصدد برگرداندن حق به صاحبان حق بود؛ بنابراين اين جـايگزين از سـويي         
کند؛ و از سوي ديگر، حق شـرعي فقهـا             در سياست اشاره مي    بر منصب امامان معصوم   

 از تعطيلـي آن     در منصب سياست را در کنار منصب قضا و افتا نشان دهد، حقي که شارع              
اساس براي فقه و فقها، مناصب سه گانه حق شـرعي قلمـداد شـده                 راضي نيست؛ براين  

تواند در شئون عامه، امـوال        خصوص در حيطه سياست، ولي مي       است، حقي که در آن به     
فقهـايي همچـون نـائيني سياسـت را در ذيـل منـصب              . و نفوس دخل و تصرف نمايـد      

داند، سبب    نصب قضاوت و سياست را يکسان مي      آورد، ولي حضرت امام م      قضاوت مي 
انگاشتن اين مناصب از نظر حضرت امام اين اسـت کـه فقيـه بـراي تـصرف در                     يکسان

 شرايط بودن و اعلم بودن الزم است که عادل نيز باشد؛             نفوس جدا از دانش فقهي و جامع      
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ين همانـا   زيرا قاضي صرف نظر از دانش بايد در عمل نيز به عدل متـصف باشـد؛ بنـابرا                 
  .وظيفه فقيه در سياست اجراي شريعت و برپايي قسط در جامعه است

هاي فقهاي معاصر تا حدي با يکديگر         اما شيوه تحقق واليت فقيه در انديشه و خوانش        
در انديشه شيخ انصاري، واليت فقيه براي تحقـق امـر سياسـت در عـصر                . متفاوت است 

آخونـد خراسـاني    .  شرايط براي او مهيـا نباشـد       تواند به اذن اکتفا کند مادامي که        غيبت مي 
گيري   واليت فقها در امور حسبه و حتي عامه را واجد اشکال دانسته است، و حکم به شکل                

هاي نـائيني سـبب شـد تـا           کوشش. دهد  عقالي امت براي جلوگيري از استبداد حاکم مي       
معـي از فقهـا     براي برقراري حکومت واليته، متممي به قانون مشروطه افـزوده شـود و ج             

سـازي نظـام سياسـي اسـالمي تلقـي       ها براي پياده  نيت نظار را بيابند که از نخستين گام       أش
 توانست نه فقط در نظر، بلکـه در عمـل نظـام سياسـي               شود؛ درنهايت، حضرت امام     مي

اسالمي براساس نظام واليت فقيه را تأسيس کند، و فقه سياسي را بيش از پـيش بـه منـصه                    
بنـابراين شـيخ    . هـاي فقهـاي پيـشين بـود         کننده تالش   کوششي که تکميل  ظهور برساند؛   

انصاري واليت مطلقه فقيه را در عالم نظر تأسيس نمود، ولي حضرت امام افزون بـر عـالم                  
  .  ريزي کرد و فقه سياست را از عالم نظر به عالم عمل کشاند نظر، در عالم عمل نيز آن را پايه
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