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حقيقت قيد اطالق در واليت مطلقه فقيه
با رويکردي بر نظر امام خميني (ره)
سيد محمد حيدري

خورميزي

چکيده
واليت مطلقه به معناي سرپرستي و تدبير مطلق امور عبادي و غيرعبادي (سياسي و اجتماعي)
براي مطلق افراد جامعه است .لذا فقيه از منظر اختياراتي که دارد به دو شعبه مهم واليت مطلقه
فقيه و واليت مقيد به امور حسبيه تقسيم ميشود .در واليت مطلقه گاهي اطالق واليت در برابر
تقييد آن به امور حسبيه و برخي واجبات کفايي امت مطرح ميشود و گاه در برابر تقييد آن به
احکام شرع اعم از اوليه و ثانويه.
مقاله پيشرو به روش تحليلي  -توصيفي ،با غور و تدقيق در ابعاد و زواياي موضوع ،به واکاوي
قيد اطالق و ارتباط آن با واليتمطلقه و جامعة اسالمي با تأکيد بر ديدگاه حضرت امام خميني(ره)
پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که با توجه به اينکه واژة اطالق در بحث واليت فقيه ،نسبي
و در عنوان وصفي محصور است ،اطالق واليت ،نسبت به امور حسبيه مقيد نميگردد ،به خالف
احکام شرع که حتي رسول اکرم (صلي اهلل عليه و آله و سلم) استقالل در تشريع ندارد.

کليدواژهها:

قيد اطالق ،مطلقه ،امور حسبيه ،واليت مطلقة فقيه ،امام خميني.

 استاديار فقه و اصول مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي ()mohamadh436@yahoo.com
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مقدمه
نظرية واليت فقيه به عنوان مصداقي از حکومت ديني ،در عصر غيبت امام معصوم (ع) در جهان
اسير اومانيسم و سيطرة سکوالريسم و مشهورات مدرنيستي عصر ما ،يک انديشة کامالً بديع،
انقالبي و منحصر به فرد است که به عنوان جايگزين جدي ،در مقابل مدلهاي حکومتي ليبرال
– دموکراسي ،سوسيال دموکراسي غربي ،دولتهاي سوسياليستي ،حکومتهاي فاشيستي و ...
مطرح گرديده است (زرشناس.)229 :1393 ،
نظرية واليت فقيه را همة انديشمندان فقهي  -کالمي قبول دارند اما در مورد اختيارات فقيه
در امور سياسي اجتماعي تفاوت نظر دارند ،از طرف ديگر از ارکان مهم اين نظريه ،بررسي معنا و
ضرورت قيد اطالق در واليت فقيه است که در قالب اين عنوان ،حدود اختيارات وليفقيه تعيين
ميشود ،لذا اين پژوهش با واکاوي و کنکاش در ابعاد و زواياي موضوع ،درصدد تحليل و اثبات
فرضيه «مطلقه بودن واليت» است و اين به معناي شموليت واليت فقيه بر همة افراد جامعه ،در
همة امور سياسي اجتماعي در جامعة ديني است .نه اينکه وليفقيه ميتواند فوق احکام اولية
فقهي عمل کند و بنابر مصالح ،احکام اولي را ترك نموده و بر طبق احکام ثانوي عمل کند.

معنا و مفهوم «واليت»
«واليت» از واژگان کليدي نظام سياسي اسالم است که در معاني گوناگوني به کار رفته است؛
وَاليَت با فتح واو به معني محبت و با کسره به معني تَوليَت و سلطان است؛ و از ابنسکِّيت نقل
شده که والء با کسره نيز همين معني را دارد و ولي و والي کسي را گويند که عهدهدار زمام امور
کسي باشد .ولي به کسي گويند که نصرت و کمک از ناحية اوست .و نيز کسي که به دست و نظر
خودش تدبير امور کند (طريحي ،1416 ،ج.)455 :1
در مصباحالمنير آمده:
ن
سرَتَيْ ِ
الوَلْيُ :مِثْلُ فَ ْلسِ الْقُ ْربُ وَ فِي الْفِ ْعلِ لُغَتَا ِن (و در آن دو لغت است) أَكْثَرُهُمَا (وَلِيَه) ( َيلِيهِ) بِكَ ْ
ت عَلَي الصَّبي َو الْمَرْأةِ؛ يعني من
ب َوعَدَ (وَلَاهُ ،يَلِيهِ)؛ َو هِي َقلِي َلةُ االسْتِعْمَالِ ..و وَلِي ُ
ن بَا ِ
و الثَّا ِنيَ ُة مِ ْ
بر طفل و زن واليت پيدا کردم ،و فاعل آن والٍ است و جمع آن وُلَاة ،و زن و طفل را مُوَلَّيعليه
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گويند واليت و وَاليت با کسره و فتحه به معني نصرت است .و اسْتَوْلَيعَلَ ْي ِه يعني بر او غالب شد
و بر او تمکن يافت (فيومي ،بيتا ،ج.)672 :2

در صحاحاللغة آمده:
ب و الدنوُّ .يقال :تباعَ َد بعدَ وَ ْلي .يعني بعد از نزديکي دوري کرد؛ و «كلْ ممِّا يَلِيكَ»،
الْوَلْي :القر ُ
أي مما يقاربک؛ يعني از آنچه نزديک تو است ،بخور ...و واليت با کَسر واو ،به معني سلطان است؛

و واليت و وَاليت با کسر و فتح واو به معني نصرت است (جوهري ،1410 ،ج.)2528 :6
بنابراين واليت «با فتحه واو» در اصل ،مصدر و بهمعناي نصرت است؛ مانند سخن خداوند
که ميفرمايد« :هُنَالِكَ الْوَالَيَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ عُقْباً» (کهف )44 :و «به کسر واو» اسم مصدر
و به معناي اَمارت و رياست ميباشد .و ظاهراً وَلَايَت داراي يک معني واحد است و اين همان
اشتراك معنوي ميباشد .در تمام مصاديق ذکر شده توسط بزرگان لغت شناسي معني اول مورد
نظر است ،و بهعنوان خروج از معني لغوي و وضعي ،يا بهعنوانه تعدد وضع ،يا اشتراك و کثرت
استعمال نيست.
واليت «به کسر واو» به معناي سلطة بر ديگري و يا ديگران از لحاظ جاني و يا مالي يا هر
دو ،به حکم عقل و يا شرع و به عنوان اصلي و يا عارضي (عنوان اولي يا ثانوي) ميباشد

(موسوي

خلخالي )227 :1422 ،و حقيقت آن ،تصدي و صاحباختياري است و واليتپذيري ،اطاعت و
مسئوليتپذيري توأم با شناخت و محبت است که تضمينکنندة سعادت فردي و اجتماعي انسان
در دنيا و آخرت ميباشد (رجالي تهراني.)81 :1383 ،
«واليت» از نظر افراد تحت واليت (موليعليهم) به واليت خاصه و عامه تقسيم ميگردد .در
قسم اول ،واليت نسبت به افراد خاصي مطرح شده است ،نظير واليت پدر و جد پدري بر فرزندان
صغير ،سفيه يا مجنون ،در قسم دوم ،واليت بر عموم افراد جامعه اعمال ميگردد .همين
تقسيمبندي نسبت به شئون افراد تحت واليت نيز وجود دارد.
«واليت» در صورتي که همة امور افراد تحت واليت را دربر گيرد ،عامه و اگر مربوط به شأن
خاصي باشد ،خاصه است .اگر واليت نسبت به افراد خاصي مطرح باشد نظير واليت پدر و جد بر
فرزند صغير ،آن را واليت خاصه گويند (بحرالعلوم ،1403 ،ج.)234 :3
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اما «فقيه» در لغت به معناي متخصص در فقه و کسي که آگاه به حالل و حرام دين است؛
و در اصطالح ،به مجتهد جامعالشرايطي گويند که آگاه به قوانين اسالم ،عادل ،باتقوا و کاردان،
مدير و توانا در امر رهبري جامعة اسالمي است.
از اين رو ،وليفقيه به معناي زمامداري ،مجتهد جامعالشرايطي است که در زمان غيبت در
عمل به قوانين اسالمي ،ادامه دهندة راه امامان معصوم عليهمالسالم باشد.

معنا و مفهوم قيد «اطالق» در واليت
معاني مفروض براي قيد اطالق در واليت مطلقه ،بايد در لغت مورد واکاوي قرار گيرد تا معناي
مورد بحث مشخص گردد .معاني قابل فرض براي مطلقه عبارتند از:
 .1تمرکز قدرت و سپردن قدرت بيمهار به شخص واحد هر چند عادل ميباشد؛
 .2تعميم حوزة واليت در تمامي عرصههاي فردي و اجتماعي افراد است؛
 .3شموليت واليتفقيه در امور عبادي و غيرعبادي (سياسي اجتماعي) بر همة افراد جامعه
است؛
 .4شموليت واليت فقيه در همة مواردي که موضوع يکي از احکام پنجگانه فقهي است؛
 .5محدود نشدن ولي فقيه به حد قانون بشري و امکان وضع قانون توسط اوست؛
 .6عمل کردن ولي فقيه فوق احکام اوليه فقهي و ترك احکام اولي بنا بر مصالح جامعه؛
 .7عمل کردن ولي فقيه فوق قانون الهي که حتي منجر به تعطيلي بعضي از احکام بنابر
اقتضاي شرايط ميشود.
کلمة «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي رها کردن ،گشودن ،آزادکردن ،روان کردن
(عميد ،)198 :1363 ،و تقييد خالف آن است و رابطة بين آن دو ،ملکه و عدم ملکه است .مطلق،
صفت است به معناي آزاد و رها ،بيقيد ،خودکامه ،خودسر ،خيرهسر (همان.)1132 :
مقيد ضد مطلق ،اسم مفعول و به معناي بند شده ،پابند ،در قيد و بند است (همان.)1150 :
مطلق و مقيد از صفات نسبي معنا هستند که به اعتبار اتحاد لفظ و معنا ،به لفظ نسبت داده
ميشوند ،نسبي بودن آنها به خاطر اين است که لفظ ،ممکن است از جهتي مطلق و از جهت ديگر
مقيد باشد؛ مثالً هرگاه لفظ بنده را با قيد ايمان به کار ببريم ،از جهت ايمان مقيد است ولي از جهت
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زن يا مرد بودن يا سياه و سفيد بودن و غيره مطلق است (منتظري ،1409 ،ج .)443 :8گاهي «مطلق»
در برابر «نسبي» به کار ميرود و گاهي در برابر «مشروط» .نخست صرفاً در علوم حقيقي است ،ولي
استعمال دوم ،هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد .از طرف
ديگر کاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطالق ،بسيار متفاوت است .به
عبارت ديگر هر کجا که اين واژه به کار ميرود ،بايد دقت شود که مراد از آن ،اطالق در برابر کدام
قيد ميباشد؛ مثالً «مطلقه» در نظامهاي سياسي غالب ًا به رژيمهاي فاقد قانون اساسي اطالق ميشود؛
ولي در نظام مردم ساالري ديني به گونة ديگري استعمال ميشود.
از اين رو اطالق در بحث واليت فقيه در عنوان وصفي محصور است ،اطالق نسبي است و در
چارچوب مقتضيات فقه ،شريعت و مصالح امت محدود ميباشد و هرگونه تفسيري براي اطالق برخالف
معناي ياد شده ،حاکي از بياطالعي از مصطلحات فقهي و قواعد عربي است (معرفت.)74 :1377 ،
در اصطالح اصوليان ،مطلق به معناي لفظي است که داللت کند بر شيوع در جنسش

(مظفر،

بيتا ،ج171 :1؛ آخوند خراساني243 :1409 ،؛ عراقي ،1417 ،ج .)559 :2مثل عتق رقبه که در جنس مبهمه
رقبه شيوع دارد و در مقابلش مقيد است که شيوع در تمام جنس نداشته باشد مثل اعتق رقبه
المؤمنه.
پس لفظ مطلق لفظي است که از هرگونه قيدي آزاد و رها باشد به گونهاي که قابليت شمول
بر همة افراد و حاالتي را که لفظ ميتواند دربرگيرد ،داشته باشد .اين لفظ با افزودن قيدي بر آن،
که دائرة شمول و شيوع آن را محدود ميکند« ،مُقيَّد» ميگردد .مثل لفظ انسان که مطلق است
با قطع نظر از قيودي نظير رنگ ،نژاد ،زبان و مليت که آن را مقيد ميکند.
لذا مطلقه به معناي تمرکز قدرت و سپردن قدرت بيمهار به شخص واحد نيست و تعميم
حوزة واليت در تمامي عرصههاي فردي و اجتماعي افراد و احکام پنجگانه نيست زيرا اين ،خالف
عقل است .همچنين به معناي محدود نشدن وليفقيه به حد قانون بشري و امکان وضع قانون
توسط او نيست زيرا وليفقيه نه واليت تکويني دارد و نه واليت تشريعي ،بلکه اطالق به معناي
شمول و استيعاب حوزة نفوذ وليفقيه در همة حوزههاي حکومتي و عامالبلوي است .در اينجاست
که حوزة نفوذ و اعمال واليت فقيه همانند معصوم (ع) است.
حضرت امام خميني(ره) ميفرمايند:
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حاکم ميتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند؛ و مسجدي که ضرار باشد ،در صورتي که رفع
بدون تخريب نشود ،خراب کند .حکومت ميتواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته
است ،در موقعي که مخالف مصالح کشور و اسالم باشد ،يکجانبه لغو کند و ميتواند هر امري را،
چه عبادي و يا غيرعبادي است که جريان آن مخالف مصالح اسالم است ،از آن مادامي که چنين
است ،جلوگيري کند .حکومت ميتواند از حج ،که از فرايض مهم الهي است ،در مواقعي که مخالف

صالح کشور اسالمي دانست موقتاً جلوگيري کند (موسوي خميني ،بيتا ،ج.)452 :20
بنابراين از ديدگاه امام(ره) ،شموليت واليت منحصر به احکام نيست بلکه هر امري را ،چه
عبادي و چه غيرعبادي (سياسي و اجتماعي) تحت سلطة ولي فقيه ميداند.

زمينههاي فقهي قيد اطالق
اصل مسئله حکومت ديني در فلسفه ،عرفان ،کالم و فقه مطرح بوده است ،به طور مثال طبق
نظرية فارابي ،حکومت مبتني بر حکمت و شريعت درست است .اما در فقه آمده است اگر حکومت
فقط مبتني بر شريعت باشد ،درست است.
در فقه ،اصل بر عدم ثبوت واليت استقاللي 1افراد بر يکديگر است (انصاري ،1411 ،ج،)81 :2
چه برسد به اينکه واليت مطلقه باشد؛ زيرا واليت داشتن يعني اولويت در تصرف که يک امر
اعتباري و جعلي است و در مواردي که شک در وجود جعل داريم ،اصل ،عدم جعل است.

 .1شيخ اعظم ،واليت را تحت دو عنوان قابل تصور ميداند (انصاري ،1415 ،ج.)546 :3
الف .واليت در تصرف (اموال و نفوس)؛ که از آن تعبير به استقاللي ميشود يعني استقالل ولي در تصرف ،که اين
خود بر دو نوع است محدود و مطلق.
ب .واليت اذني؛ يا غيراستقاللي يعني تصرف غير ،بر اذن ولي توقف دارد .مانند واليت پدر در ازدواج دختر بالغه باکره
که صحت آن مشروط به اذن پدر است .در مورد فقيه نيز منظور همان «واليت اذني» است يعني ديگران بايد از او
اجازه بگيرند تا بتوانند عمل کنند .حق نظارت و مرجعيت در امور و حوادثي است که با شرکت خود مردم قابل اجرا
است ،ولي در عين حال براي حفظ نظم بايد زير نظر ولي امر انجام گيرد؛ اگرچه ولي ،خودش استقاللي در تصرف
ال نميتواند تقاص بگيرد ولي ميتواند به تقاص گيرنده اذن تقاص
نداشته باشد .مانند حق تقاص که خود فقيه مستق ً
بدهد و يا مانند مصرف برخي از اموال بيت المال از قبيل مجهولالمالک و سهم امام(ع) و يا واليت بر متولي اوقاف
که از طرف او منصوب شود و امثال آن از امور حسبيه (ر.ك :حيدري خورميزي.)33-29 :1394 ،
بنابراين واليت به دو صورت تصور ميشود :استقاللي و غيراستقاللي (اذني)؛ در مورد اول ،اصل ،عدم واليت است .در
اين مورد ،هم اصل عملي وجود دارد و هم اصل لفظي و بر اساس اصل لفظي است که کالم بر معناي حقيقي حمل
ميشود که همان مقتضاي نصوص است (همان).

حقيقت قيد اطالق در واليت مطلقه فقيه با رويکردي بر نظر امام خميني(ره)

11

همچنين ادلة ارائه شده در کتب فقهي براي واليت فقيه ،توانايي اثبات واليت بر اموال و
انفس را بهطور عموم و گسترده ،نظير واليت پيامبر و امام براي فقيه را ندارند ،ولي واليت در
مسائلي که جامعه بدان نيازمند است و معموالً به پيشواي خود مراجعه ميکنند ،مانند امور
سياسي و اجتماعي ،براي فقيه در زمان غيبت ثابت است (موسوي خميني ،1430 ،ج.)654 :2
مقصود از «مطلقه» در اصطالح «واليت مطلقه فقيه» آن است که دايرة اختيارات ولي فقيه
محدود به احکام اولي و ثانوي و قوانين مدون نيست ،بلکه هرگاه ضرورت جامعة اسالمي ايجاب
کند که موقت ًا برنامهاي برخالف آنها انجام شود ،وليفقيه ميتواند به آن کار اقدام نمايد .مثالً در
فقه اسالمي تخريب مسجد ،حرام ميباشد .اما اگر به تخريب مسجدي براي خيابانکشي نياز شد،
در اين مورد نظريه مخالف واليت مطلقه آن است که تا زماني که تخريب مسجد به حد ضرورت
نرسد ،نميتوان آن را تخريب نمود اما ديدگاه واليت مطلقه آن است که شارع مقدس به ولي امر
اجازه داده است ،که در صورت مصلحت اهم ،دست به اين کار بزند ،و الزم نيست آن اندازه صبر
کند که براي جامعه مشکالت پديد آيد و مسئله را به مرز ضرورت و حکم ثانوي برساند.
بنابراين ،مقصود از اطالق ،گسترش دامنة اختيارات ولي فقيه است تا آنجا که شريعت امتداد
دارد و مسئوليت اجرايي او در تمام احکام انتظامي اسالم و در رابطه با همة ابعاد مصالح امت
ميباشد و مانند ديگر واليتها ،يک سويه نخواهد بود .بدينسان مطلقه در برابر مقيد بودن
ميباشد؛ لذا اختيارات فقيه محدود و مقيد به امور خاصي مانند امور حسبيه نيست.

بررسي اثبات قيد اطالق از منظر امام خميني(ره)
مهمترين اثر امام خميني(ره) درباره واليت فقيه ،کتاب حکومت اسالمي است که حاصل سلسله
مباحث حوزوي در نجف اشرف به شمار ميرود .ايشان در اين کتاب ،ولي امر مسلمين را در دوران
پس از حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) ،فقهاي عادل و عالم ميدانند و داليل عقلي و
نقلي بسياري را در اثبات آن بيان ميدارند.
ايشان اختيارات فقيه جامعالشرايط را فراتر از قضاوت و يا امور حسبيه در مفهوم محدود آن و
در حقيقت برابر با اختيارات حکومت ميدانستند و از آن تعبير به «واليت مطلقه يا عامه» نمودهاند
(موسوي خميني ،1430 ،ج )626 :2و بر اين عقيده هستند که واليت فقيه همان واليت پيامبر (ص) و
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معصوم (ع) است .بنابراين تمام اختيارات آنها را دارد لذا قيد مطلقه در اين نظريه بيشتر نمود
دارد و امور حسبيه را از مواردي ميداند که بايد مجتهد عادل آنها را تصدي نمايد و يا با اجازة او
انجام شود ،مانند رسيدگي به اموال ايتام (موسوي خميني .)633 :1426 ،به اعتقاد ايشان ،فقها براي
واليت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب هستند و وظايف فقها را در مسائل حکومتي از مصاديق
بارز امور حسبيه ميدانند (موسوي خميني ،1430 ،ج.)665 :2

زمينههاي کالمي قيد اطالق
در علم کالم بايد ادلة روايي قيد مطلقه مورد واکاوي قرار گيرد .روايات زيادي در اين زمينه وجود
دارد 1که به جهت اختصار ،سه مورد از آن را مورد تحليل و بررسي قرار ميدهيم؛
يکي از معروفترين اين روايات ،مقبولة عمربنحنظله است که در بسياري از کتب شيعه
مورد بررسي قرار گرفته است .مانند صاحب جواهر (نجفي ،1404 ،ج )32 :40شيخ انصاري

(انصاري،

 .1الف .روايت إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيي ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسي ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ،عَنْ أَبِي
الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السالم ،قَالَ« :إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ،وَذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً ،وَإِنَّمَا
أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِي ِثهِمْ ،فَمَنْ أَ َخذَ ِبشَيْءٍ مِنْهَا ،فَقَ ْد أَخَ َذ حَظّ ًا وَافِراً ،فَا ْنظُرُوا ِعلْمَكُمْ هذَا عَمَّنْ تَأْ ُخذُونَهُ؟ (کليني،
 ،1429ج .)76 :1امام صادق عليهالسالم ميفرمايند  :علما وارثان پيامبرانند؛ زيرا پيامبران درهم و دينار به ارث
نگذاشتند ،بلکه احاديثي از خويش بر جاي نهادند .پس هرکس چيزي از اين احاديث را بياموزد ،بهرهاي فراوان برده
است؛ بنابراين ،بنگريد که دانش خود را از چه کسي فرا ميگيريد.
شبيه اين حديث از ابن قداح نقل شده است؛ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ ا ْلأَنْبِيَاءِ؛ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ َلمْ ُيوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً ،وَلكِنْ وَرَّثُوا
الْعِلْمَ ،فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ ،أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ (همان .)83 :پيامبران دينار و درهمي به ارث نميگذارند ،و لکن علم را به ميراث
ميگذارند ،پس هر که بهرهاي از آن به دست آورد ،بهرة بسياري به دست آورده است (منتظري ،1409 ،ج.)258 :2
ي
ب .روايت الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ :محدث نوري در مستدركالوسايل از غررالحکم آورده است؛ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْآمِ ِد ُّ
فِي الْغُرَر ،عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ :الْعُ َلمَاءُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ (محدث نوري ،1408 ،ج .)321 :17علما حاکمان بر
مردم هستند.
مستدركالوسائل و مستنبطالمسائل ،از ميرزا حسين بن ميرزا محمدتقي بن ميرزا علي محمد طبرسي نوري (1320
ه .ق ).که در آن حدود  23000حديث گردآورده شده است .وي اين اثر خود را به عنوان تکمله وسائلالشيعه ،به
ذکر احاديثي که در آن کتاب نيامده اختصاص داده است .کتاب بر اساس ترتيب وسائل تنظيم شده ،و مؤلف فهرستي
مفصل و خاتمه اي در علم رجال و درايه بر آن افزوده است (موسوي خميني .)106 :1423 ،همچنين غررالحکم و
دررالکلم من کالم عليبنابيطالب از ابوالفتوح عبدالواحدبنمحمد بن عبدالواحدبن محمدآمدي 510( ،ه .ق ).حاوي
مواعظ و کلمات قصار حضرت علي(ع) که به ترتيب حروف الفبا مرتب شده است (همان).
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 ،1415ج )552 :3امام خميني(ره) در االجتهاد و التقليد ،معتمد االصول ،کتاب البيع ،واليت فقيه
و ( ...موسوي خميني26 :1426 ،؛ همان ،1420 ،ج428 :2؛ همان ،1430 ،ج641 :2؛ همان.)89 :1423 ،
نکته مهم ،استفاده قيد مطلقه از اين روايت است که در ادامه به چند نمونه آن پرداخته ميشود:
 .1روايت مقبوله عمر بن حنظله
« ...فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ( »...کليني ،1429 ،ج:1

1.)167

عمر بن حنظله ميگويد :از امام صادق(ع) دربارة دو نفر از دوستانمان (يعني شيعه) که
نزاعي بينشان بود ،در مورد قرض يا ميراث و به قضات براي رسيدگي مراجعه کرده بودند ،سؤال
کردم که آيا اين روا است؟ فرمودند :هرکس در مورد دعاوي حق يا ناحق به ايشان مراجعه کند،
در حقيقت به طاغوت يعني قدرت حاکمة ناروا مراجعه کرده باشد و هرچه را که به حکم آنها
بگيرد ،در حقيقت به طور حرام ميگيرد گرچه آن را که دريافت ميکند ،حق ثابت او باشد ،زيرا
آن را به حکم و با رأي طاغوت گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود ،خداي تعالي ميفرمايد
«يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَي الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» پرسيدم :چه بايد بکنند؟ فرمودند :بايد
نگاه کنند ببينند از شما چه کسي است که حديث ما را روايت کرده و در حالل و حرام ما مطالعه
نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانين ما را شناخته است  ...بايستي او را به عنوان قاضي و
داور بپذيرند ،زيرا که من او را حاکم بر شما قرار دادهام (موسوي خميني.)89 :1423 ،

ن
 .1مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيي ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَ ْينِ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسي ،عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيي ،عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحََُيْنِ ،عَنْ عُمَرَ بْ ِ
حَنْظَلَةَ ،قَالََ :سأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السالم عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ،فَتَحَاكَمَا إِلَي
حلُّ ذلِكَ؟ قَالَ « :مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْ ِهمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ ،فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَي الطَّاغُوتِ ،وَمَا يَحْكُمُ لَ ُه
السُّ ْلطَانِ وَ إِلَي الْقُضَاةِ ،أَيَ ِ
فَإِنَّمَا يَ ْأخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ ،وَقَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ ُيكْفَرَ بِهِ ،قَالَ اللّهُ تَعَالي« :يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحاكَمُوا إِلَي الطّاغُوتِ وَ َقدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ .قُلْتُ :فَكَيْفَ يََْنَعَانِ؟ قَالَ« :يَ ْنظُرَانِ إِلي مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوي
حَدِيثَنَا ،وَ َنظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا ،وَعَرَفَ َأحْكَامَنَا ،فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ ُه عَلَيْكُمْ حَاكِماً ،فَإِ َذا حَكَمَ بِحُكْمِنَا
خفَّ بِحُكْمِ ال ّلهِ وَعَ َليْنَا رَدَّ ،وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَي اللّهِ وَهُوَ عَلي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّ ِه (کليني،1429 ،
فَلَمْ يَقْ َبلْهُ مِنْهَُ ،فإِنَّمَا اسْتَ َ
ج.)167 :1
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نقد و بررسي :از آن جهت به حديث« ،مقبوله» 1گويند که مورد قبول و پذيرش فقها قرار
گرفته است ،زيرا همگي در باب افتا و قضا به اين حديث استناد جسته و استدالل کردهاند و از
ديدگاه علم رجال همين اندازه براي حجيت خبر کافي است ،زيرا دليل حجيت خبر واحد ،بناي
عقال است (معرفت.)124 :1377 ،
نجاشي  -از قديميترين و معتبرترين علماي رجال ميفرمايند« :داوود بن حَين األسدي:

موالهم ،كوفي ،ثقة ،روي عن أبي عبداهلل و أبي الحسن عليهماالسّالم» (نجاشي .)159 :1407 ،داوود بن
حصين ثقه است و از صادقين (ع) روايت کرده است .همچنين محمد بن عيسي مورد تأييد
نجاشي ميباشد (همان.)333 :
شخص دوم عمر بن حنظله است که شهيد ثاني در مورد او ميفرمايند« :اصحاب در مورد او
ذم و مدحي را نقل نکردهاند ولي من وثاقت او را از جايي ديگر تحقيق کردهام» (عاملي ،بيتا-133 :

 .)134بنابراين با اينکه در کتب رجالي جرح و تعديلي 2نسبت به عمربنحنظله نيست ،لکن روايت
او مورد قبول علما ميباشد.
همچنين در سند حديث ،صَفْوَانَ بْن يَحْيي  -از اصحاب اجماع  -قرار دارد .درباره اصحاب
اجماع شده است که وجود اصحاب اجماع ما را از بررسي سند روايت راويان بعد از او بينياز
ميکند (مکارم شيرازي.)455 :1425 ،
عالوه بر تأييد سند روايت ،متن آن نيز داللت بر مدعا دارد؛ شيخ انصاري از عبارت «فَإِنِّي قَدْ

جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» استفاده کرده که حديث شريف به مطلق حکومت فقيه نظر دارد و گرنه اگر
مقصود ،صرف قضاوت بود ،جاي آن داشت که بفرمايد :حکما و نه حاکما (انصاري.)48 :1415 ،

 .1حديث از آن جهت که علما به مضمون آن عمل کرده يا نکردهاند داراي اقسامي است .1 :مقبول  .2معتبر .3
مردود؛ مقبوله حديث ضعيفي است که علما بر طبق آن عمل کردهاند و آن را پذيرفتهاند (مدرسان )98 :1390 ،و
به نوعي از اشکال سندي آن صرف نظر کردهاند.
 .2جَرح در اصطالح ،ذکر معايبي است که موجب خلل در عدالت يا حفظ و ضبط وي گرديده است؛ به نحوي که
روايت او را از اعتبار ساقط يا آن را تضعيف کند؛ مانند کذاب ،مضطرب ،غال و ...و تعديل راوي به اين است که امري
مخل دين و مروت از وي باشد ظاهر نشده است و وي عادل و خبر و شهادتش قابل قبول است؛ مانند :عدل ،ثقه،
حجه و( ...مامقاني ،1411 ،ج.)88 :6
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امام خميني(ره) ميفرمايند :مقتضاي اطالق عبارت ،قراردادن مطلق حکومت (سياسي،
قضايي) براي فقيه ميباشد و سؤالي که سائل بعد از آن ميپرسد ،دال بر آن نيست که اين مطلب
اختصاص به همان مورد سؤال سائل باشد (موسوي خميني .)30 :1384 ،همچنين در جايي ديگر
آوردهاند :در دوران غيبت امام زمان عليهالسالم نياز به حکومت است همانطور که در همة زمانها
نياز به امام و پيامبر است به خصوص در زمان حال ،چطور ممکن است که امت اسالم به حال
خود رها شوند و تکليفي بر ايشان نباشد .هرگز خداوند حکيم راضي به هرج مرج و اختالل در
حکومت نيست (موسوي خميني ،1430 ،ج .)619 :2لذا همان داليلي را که براي ثبوت امامت و نبوت
و اختيارات مطلق آنها براي جامعه اسالمي ميتوان برشمرد ،همة آن موارد در زمان غيبت براي
فقيه قابل اثبات است ،زيرا امت به حال خود رها نشدهاند .بنابراين تمام اختيارات به طور مطلق
در واليت فقيه نمود پيدا ميکند.
بنابراين از عبارت « َفإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» استفادة قيد اطالق ميشود بدين صورت که
جعل واليت و حکومت در اين سخن امام عليهالسالم به طور مطلق آمده است ،بنابراين مطلق
امور عبادي و غيرعبادي (سياسي و اجتماعي) براي مطلق افراد جامعه را شامل ميشود.
 .2روايت مَجاري الْاموُر وَ االحکام
«مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْاحكام عَلَي أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَي حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ» (محدث نوري ،1408 ،ج:17

316؛ حراني.)237 :1404 ،
اين روايت را امام حسين (ع) از اميرالمومنين (ع) نقل فرمودند که امورات و احکام به دست
علما است؛ آنها که برحالل و حرام امين هستند.
منظور از َمجَارِي االمُورِ وَ االحكام ،يعني آن امور و احکامي که با آنها بيضة اسالم از گزند دشمن
حفظ ميشود؛ و چنانچه تمام اين احکام و امور بر اساس مسير خود به دست علماء باهلل و اُمناء بر
حالل و حرام او قرار گيرد ،اسالم پايدار خواهد ماند؛ و الا اگر بيضة اسالم شکسته شود ،وحدت
مسلمين از بين رفته ،و دين ،آسيب ديده و از بين ميرود (حسيني تهراني ،1421 ،ج.)26 :2
منظور از علماء باللَه و امناء بر حالل و حرام خدا ،افراد پاسداري هستند که در جنبة عالَم بقاء،
أسفارشان تمام شده است؛ و علم به احکام و سياسات پيدا کردهاند ،و در دو مرحله علم باهلل و علم
بأمر اهلل ،حائز مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ميباشند .بنابراين علماء باهلل و بأمر اهلل
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همان افرادي هستند که به مزيد لطف پروردگار اختصاص يافتهاند؛ و خداوند ،ايشان را در حرم
قدس خود داخل کرده و از صافي علم زالل خود آنها را اشراب فرموده و از علوم اصطالحيه نيز
آنها را عالم نموده و به آنها فهمانده است ،أما« :بِنورٍ إلَهي عَنْ تَحْقيقٍ وَ شُهود» (همان.)29 :
از ديدگاه امام(ره) ،منظور از علماء باهلل ،فقيه جامعالشرايط است .در اين زمينه ميفرمايند:
عدول از لفظ «األئمّة» به علماء باهلل ،شايد به علت تعميم حکم نسبت به جميع علما باشد ،بلکه
انطباق آن بر غير ائمه اظهر است؛ زيرا توصيف ائمه (عليهمالسالم) به علما نياز به قرينه دارد  ...و
توهم اينکه منظور از علماء باهلل معنايي فوق مقام فقها باشد ،فاسد است ،زيرا مراد از علماء باهلل
معناي فلسفي و عرفاني نيست (موسوي خميني ،1430 ،ج.)652 :2
اين روايت از دو قسمت تشکيل يافته :قسمت اول روايتي است از حضرت سيد الشهداء (ع) که از
اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب (ع) نقل فرمودهاند درباره امر به معروف و نهي از منکر و قسمت دوم
نطق حضرت سيدالشهداء است دربارة واليت فقيه و وظايفي که فقها در مورد مبارزه با ظَلَمه و دستگاه
دولتي جائر به منظور تشکيل حکومت اسالمي و اجراي احکام دارند .اين نطق مشهور را در منا ايراد و در
آن علت جهاد داخلي خود را بر ضد دولت جائر اموي تشريح فرموده است (موسوي خميني.)106 :1423 ،
نقد و بررسي :از منظر حضرت امام (ره) «روايت به علت ارسال ضعيف است ،البته صاحب
وسايل به اين کتاب اعتماد نموده و از آن ،حديث نقل کرده است .از سويي ديگر ،متن روايت نيز
موافق اعتبار و عقل است» (موسوي خميني ،1430 ،ج .)651 :2بنابراين ،ضعف سند جبران ميشود.
استفادة قيد اطالق از لفظ عام «مجاري االمور» است زيرا جمع محلي به الف و الم است که بر
عموم و استغراق داللت دارد و در تمام خطبة طوالني که از امام عليهالسالم نقل شده است ،نميتوان
تقييد يا تخصيصي بر آن پيدا کرد .پس همة امور در زمينة امور سياسي ،قضايي ،مذهبي ،اجتماعي،
و در کل تدبير امور عمومي جامعة اسالمي ،براي فقيه جامعالشرايط (العلماء باهلل) ثابت است.
بنابراين نميتوان براي مطلقه ،محدوديتي قائل شد؛ زيرا اگر روايات را مورد بررسي قرار دهيم،
نصب عام را در هر چيزي به طوري که هر آنچه براي امام ثابت است براي فقيه نيز ميباشد را
ميرساند .پس فقيه ،ولي متصرف در قضا و غير آن از قبيل واليات و مانند آن است؛ چراکه ادلة
فقها براي نيابت در زمان غيبت ،ادلة لفظي است و تمسک به اطالق در اين عبارات امکانپذير است
که نتيجة آن ،عموميت واليت براي فقيه جامعالشرايط است مانند عموميت واليت معصومين (ع).
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 .3روايت توقيع امام زمان(ع)
امام زمان در اين نامه ميفرمايند :حوادثي که به وقوع ميپيوندد ،در آن به راويان حديث ما مراجعه
کنيد ،که آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم

(حرعاملي ،1409 ،ج1.)140 :27

اشکال سندي روايت ،اسحاق بن يعقوب است که در کتب رجالي ذکري از او نشده است ،ولي
امام زمان (ع) عبارت «ار َشدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ؛ خداي تو را رشد دهد و به کمال برساند و ثابت قدم
بدارد( ».حسيني تهراني ،1421 ،ج )170 :2را به کار برده است و اين عبارت ،نشانة جاللت مقام اوست؛
مگر اينکه گفته شود چون راوي خود اوست لذا قابل اعتماد نيست .ولي در سند روايت نام
استوانههاي دين به چشم ميخورد مانند :شيخ صدوق ،شيخ طوسي ،شيخ مفيد ،و ابن قولويه .از
اين رو بعيد است که روايت مهمي را مانند توقيع شريف بدون اعتماد بر راويان نقل کنند.
همچنين در سند روايت محمدبنعصامالکليني آمده است که از مشايخ صدوق است و اعتماد
شيخ صدوق به او کفايت ميکند.
ميتوان قيد اطالق را از واژة «الحوادث» استفاده کرد؛ بدين ترتيب که اين واژة جمع محلي
به «الف و الم» است که مفيد عموم و استغراق ميباشد و دربرگيرندة تمام موارد است .شيخ
ال و شرعاً در مورد
انصاري در اين باره ميفرمايند« :مراد از حوادث ،همة مواردي است که عرفاً ،عق ً
آن بايد به رئيس مراجعه کرد» (انصاري ،1411 ،ج.)86 :2
حضرت امام(ره) در اين زمينه آورده است که :منظور از «حوادث واقعه» پيشآمدهاي اجتماعي
و گرفتاريهايي بوده که براي مردم و مسلمين روي ميداده است و به طور کلي و سربسته سؤال
کرده اکنون که دست ما به شما نميرسد ،در پيشآمدهاي اجتماعي بايد چه کنيم ،وظيفه چيست؟

 .1فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عََِامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْ ُقوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَ ْعقُوبَ قَالَ:
ن مَسَا ِئلَ أَشْ َكلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا
ت فِيهِ عَ ْ
ل لِي كِتَاباًَ -قدْ َسأَلْ ُ
ي أَنْ يُوصِ َ
ت مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِ َّ
سَأَلْ ُ
صَاحِبِ الزَّمَانِ ع -أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ ال َّلهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَي أَنْ قَالَ -وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَي رُوَا ِة
حَدِيثِنَاَ -فإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ  -وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّ ُه
ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي (حرعاملي ،1409 ،ج.)140 :27
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ َعنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ َو أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا كُلِّهِ ْم عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ ِمثْلَهُ (همان)
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يا حوادثي را ذکر کرده ،و پرسيده در اين حوادث به چه کسي رجوع کنيم؟ آنچه به نظر ميآيد
اين است که به طور کلي سؤال کرده ،و حضرت طبق سؤال او جواب فرمودهاند که در حوادث و
مشکالت به روات احاديث ما ،يعني فقها مراجعه کنيد .آنها حجت من بر شما ميباشند ،و من
حجت خدا بر شمايم» (موسوي خميني.)80 :1423 ،
بنابراين واژة «الحوادث» شامل حوادثي که از لحاظ حکم شرعي مجهول باشد و به اصطالح
اصولي (شبهاتحکميه) و حوادثي که از لحاظ تشخيص حق و باطل مورد نزاع و خصومت قرار
گيرد؛ يعني موضوعات اختالفي که نياز به قضاوت قاضي دارد (شبهات موضوعيه قضائيه) و حوادث
ضروري؛ يعني «امور حسبيه» که ضرورت عقلي يا شرعي ايجاب ميکند که درباره آنها تصميمي
گرفته شود؛ مانند رسيدگي به ايتام بيسرپرست و اموات بيصاحب و امثال آن را شامل ميشود
(موسوي خلخالي.)427 :1422 ،
همچنين مقتضي اطالق تعليل امام (ع)  -فَ ِإنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ – وکالت و نيابت
فقها در همة اموري است که حجت بودن امام (ع) در آن امور ثابت است (حسيني حائري.)126 :1414 ،
صاحب جواهر آورده است که «اينکه امام زمان عليهالسالم فرمودند فقهاي جامعالشرايط
حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم ،ظهور قويتري دارد در اينکه فقيه جامعالشرايط
حجت باشد در تمام آنچه من حجت خدا بر آن هستم .حتي بنابر نقل بعضي کتب« :فقهاي
جامعالشرايط خليفة من بر شما هستند» اين سخن ظهور قويتري دارد زيرا واضح است که
منظور از خليفه يا جانشين عرف ًا ،عموميت در واليت است؛ يعني تمام آنچه من بر شما واليت
دارم ،فقهاي جامعالشرايط نيز از جانب من بر شما واليت دارند (نجفي ،1404 ،ج.)395 :21

زمينههاي عقلي قيد اطالق
براي اثبات قيد اطالق از منظر عقل نياز به پنج مقدمه ميباشد؛
اول :تشکيل حکومت جزء ضرورتها و بديهيات عقل عملي است و اين براي تأمين نيازهاي
اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج ،و فساد و اختالل در نظام و  ...ميباشد .کسي که بپذيرد
انسان مدنيت دارد ،حتم ًا بايد حکومت را بپذيرد.
دوم :هر حکومتي داراي چهار رکن ميباشد .1 :قوانين  .2حاکم  .3مردم  .4سرزمين .اما قوام
يک حکومت به قوانين آن است .زيرا قوانين مشخص ميکند که چه حکومتي است.
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سوم :احکام و قوانين اسالمي نسخ نشدهاند ،حتي بردهداري منسوخ نشده است ،بلکه موضوع
آن تحقق ندارد .و تا قيامت پايدار هستند؛ «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً

إِلي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِيءُ غَيْرُهُ» (کليني ،1429 ،ج .)147 :1حالل محمد (ص) براي هميشه
تا روز قيامت حالل است؛ و حرام او براي هميشه تا روز قيامت حرام است ،چيزي غير از آن
نيست ،و چيزي بعد از آن نميآيد.
چهارم :تحقق احکام و قوانين اجتماعي بدون حکومت ميسر نيست ،زيرا اگر فردي آزاد باشد،
فعاليت سياسي  -اقتصادي داشته باشد ،در اين صورت حقوق فرد بر جامعه مقدم است و حکومت
ليبراليستي ميشود؛ و اگر حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدم شود ،حکومت سوسياليستي ميشود.
پنجم :حکومت ديني بدون حاکم مبسوطاليد ،امکانپذير نيست.
سؤالي که مطرح ميشود اين است که چه حاکمي ميتواند قوانين سياسي اجتماعي جامع را
پياده کند؟ در اين مورد است که عقل حکم ميکند ،حاکم عالوه بر اينکه بايد مؤمن ،عادل ،عالم،
عاقل ،مجتهد است ،بايد مبسوطاليد نيز باشد؛ زيرا قوانين و احکام براي تمام اعصار و قرون است.
مقيد کردن قلمرو وليفقيه به وضعيتهاي اضطراري و اعتقاد به اينکه وليفقيه از تمام اختيارات
حکومتي براي تأمين نيازمنديهاي جامعة اسالمي در زمان غيبت برخوردار نيست ،به منزلة تعطيلي
برخي از احکام اسالم بوده و موجب اختالل در تأمين مصالح جامعة اسالمي ميشود .از اين رو عقل
حکم به مبسوطاليد بودن ولي فقيه و در نتيجه اثبات قيد اطالق براي واليت ميکند.
برخي فقها با قطعي گرفتن شأن حکومتي فقيه واجد شرايط ،بحث خود را با تحليل عقلي بر
حيطه واليت و قيد اطالق آن متمرکز کرده و معتقدند اگر براي گسترة اعمال واليت از طرف فقيه
محدوديت قائل باشيم ،بسياري از امور مربوط به شيعيان بالتکليف ميماند (نجفي ،1404 ،ج.)397 :21
صاحب جواهر از جمله فقهايي است که عالوه بر تاکيد بر قيد اطالق براي واليت مطلقه فقيه،
افرادي را که در اين زمينه تشکيک ميکنند ،به شدت مورد مالمت قرار داده است (همان).
با توجه به اثبات قيد اطالق براي واليت مطلقه از منظر عقل ،اين نکته نبايد مورد غفلت قرار
گيرد که فقيه ،مشرع و قانونگذار نيست و تشريع او در برابر احکام اهلل تعالي بدعت و يا افترا خواهد
بود؛ زيرا تشريع مخصوص ذات الهي است و حتي رسول اکرم صلي اهلل عليه و آله و سلم ،استقالل
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در تشريع ندارد ،مگر به صورت امضايي .هيچ کس اطالق در واليت فقيه به معناي حق تشريع در
مقابل احکام اهلل را مدعي نيست ،نه در احکام اولي و نه در احکام ثانوي (موسوي خلخالي.)234 :1422 ،

نتيجه
گاهي از قيد اطالق ،در نيابت عامه و زماني به واليت بر عامة امور از او يـاد مـيشـود و در عين
بـرخورداري از يک نوع اطالق و رهايي نسبت به يک سلسله مرزها و قيدها (مانند :قيد ضرورت
و اضطرار (امور حسبيه) ،قيد چهارچوب احکام شرعي) ،داراي نوعي حد و مرز (مصالح جامعه)
است .تنها تفاوتي که وجود دارد در نحوة نگرش و چگونگي استعمال اين اصطالح است ،زماني
که واليت فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود ،مراد از آن ،همان حکومت و زمامداري امور جامعه
است که براساس ادلةعقلي و نقلي متعددي در زمان غيبت امام معصوم (ع) بر عهدة فقيه
جامعالشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامعالشرايط از سوي آن بزرگواران براي اداره و رهبري
جامعة اسالمي منصوب گرديده و داراي حق حاکميت ميباشد .اما زماني که واليت مطلقة فقيه
استعمال ميشود ،ناظر به حيطة اختيارات و گسترة وظايف و مسئوليتهاي وليفقيه است .نظريه
امام خميني(ره) دربارة حوزة اختيارات ولي فقيه ،مورد قبول اکثريت فقهاي شيعه ميباشد ،لذا
فقيه همة اختيارات الزم حکومتي امام معصوم (ع) را دارد و هر نوع واليتي که در حوزة رهبري
جامعه براي امام (ع) ثابت شده ،براي فقيه نيز ثابت است .جز آنچه که به دليل خاص از مختصات
امام معصوم (ع) شمرده شده است ،از قبيل عصمت ،واليت تکويني و نيز پارهاي از اختياراتي که
پيامبر در حوزة مسائل خصوصي افراد داشتهاند .در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبة
واليت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست ،بلکه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام
امامت و عصمت امام معصوم (ع) است.
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