
 

 

 

 

 

 

 هيفق هيت مطلقد اطالق در واليقت قيحق

 )ره(ي نيبر نظر امام خم يکرديبا رو
 يزيخورم يدريد حد محم  ي  س

 دهيچک

( يو اجتماع ياسي)س يعباديرو غ ير مطلق امور عباديو تدب يسرپرست يت مطلقه به معنايوال

ه ت مطلقيکه دارد به دو شعبه مهم وال ياراتيه از منظر اختيجامعه است. لذا فق افرادمطلق  يبرا

 رابرب در واليت اطالق يگاهت مطلقه يشود. در واليم ميه تقسي  سببه امور ح   يدت مقيه و واليفق

 به آن تقييد برابر در گاه و شوديم مطرح ام تي کفاي واجبات يبرخ و هحسبي   امور به آن تقييد

 .هثانوي  و هاولي  از اعم شرع احکام

 يبه واکاو ،موضوع يايق در ابعاد و زواي، با غور و تدقيفيتوص - يليرو به روش تحلشيمقاله پ

)ره( ينيامام خم حضرت دگاهيد بر ديکأبا ت ياسالم ةجامعمطلقه و يتوالبا  آن ارتباط و اطالق ديق

 ينسب ،هيفق تيوالاطالق در بحث  ينکه واژةه به اده است که با توج  يجه رسين نتيپرداخته و به ا

به خالف  ،گردديد نمي  ه مقي  ت، نسبت به امور حسبياطالق والمحصور است،  يدر عنوان وصفو 

 ع ندارد.يه و آله و سل م( استقالل در تشرياهلل عل ي)صل رسول اکرم ياحکام شرع که حت  

 .يه، امام خمينيفق يت مطلقة، والهي  حسب اموراطالق، مطلقه، د يق: اههدواژيکل

 

                                                             
  يد محالتيشه يمجتمع آموزش عالاستاديار فقه و اصول (mohamadh436@yahoo.com) 
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 مهمقد  

 ( در جهانامام معصوم )عبت ي، در عصر غينياز حکومت د يه به عنوان مصداقيت فقيوال يةنظر

ع، يدب کامالً يشةک انديعصر ما،  يستيسم و مشهورات مدرنيسکوالر يطرةسم و سير اومانياس

رال بيل يحکومت يها، در مقابل مدلين جد يگزيو منحصر به فرد است که به عنوان جا يانقالب

. و .. يستيفاش يهاحکومتي، ستياليسوس يها، دولتيغرب يدموکراس الي، سوسيدموکراس –

 .(229: 1393)زرشناس،  ده استيمطرح گرد

ه يقت فااريقبول دارند اما در مورد اخت يکالم - يشمندان فقهياند يه را همةت فقيوال يةنظر

ا و معن يبررس ،هنظري  اين از ارکان مهم ديگر د، از طرفنتفاوت نظر دار ياجتماع ياسيدر امور س

يين تعفقيه يواليت فقيه است که در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولد اطالق در يقضرورت 

ل و اثبات يصدد تحلموضوع، در يايو کنکاش در ابعاد و زوا يپژوهش با واکاو اين لذا ،شوديم

، در هجامع افراد ةاليت فقيه بر همت وشمولي  يبه معنان ياست و ا« مطلقه بودن واليت»ه ي فرض

 ةاولي  احکامتواند فوق يفقيه ميول نکهينه ا است. ينيد در جامعة ياجتماع ياسيامور س همة

 .عمل کند يثانو احکامرا ترك نموده و بر طبق  ياول احکامعمل کند و بنابر مصالح،  يفقه

 «تيوال» مفهوم و معنا

؛ به کار رفته است يگوناگون يدر معان که است اسالم ينظام سياس ي کليد گاناز واژ «واليت»

 نقل سکِّيتتَول يَت و سلطان است؛ و از ابن يبه معن هت و با کسرمحب  يبه معنفتح واو با  يَتالوَ

ر ومازمام  دارعهده را گويند که يکس يو وال يرا دارد و ول يء با کسره نيز همين معنالشده که و 

ت و نظر به دس که يکس اوست. و نيز ةگويند که نصرت و کمک از ناحي يبه کس يول باشد. يکس

 .(455 :1، ج1416 طريحي،) تدبير امور کند خودش

 المنير آمده:در مصباح

أَكْثَرُهُمَا )وَلَِيه( )َيلِيهِ( بِكَْسرَتَيِْن  ()و در آن دو لغت استالْفِْعلِ لُغَتَاِن  يالوَلْيُ: مِثْلُ فَْلسِ الْقُْربُ وَ فِ

من  ييعن ؛َو الْمَرْأةِ يالصَّب يَقلِيَلةُ االسْتِعْمَالِ.. و وَلِيُت عَلَ يو الثَّاِنيَُة مِْن بَاِب َوعَدَ )وَلَاهُ، يَِليهِ(؛ َو هِ

 عليهيمُوَلَّو زن و طفل را  ،وُلَاة  و فاعل آن والٍ است و جمع آن  ،بر طفل و زن واليت پيدا کردم
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بر او غالب شد  ييعن عَلَْيهِ ياسْتَوْلَنصرت است. و  يمعن با کسره و فتحه بهگويند و اليت و واَليت 

 (.672: 2ج تا،بي فيومي،) و بر او تمک ن يافت

 آمده:  اللغةصحاحدر 

، «كلْ ممِّا يَِليكَ»کرد؛ و  يدور يبعد از نزديک ي. يعني: القرُب و الدنوُّ. يقال: تباعََد بعدَ وَلْ يالْوَلْ

ست؛ اسلطان  يبه معن ،با کَسر واوبخور... و و اليت  ،از آنچه نزديک تو است ييعن ؛مما يقاربک يأ

 .(2528 :6، ج1410 جوهري،) نصرت است ي  معنبه  واو با کسر و فتح و وَاليت و و اليت

نصرت است؛ مانند سخن خداوند  يمعنامصدر و به ،صلدر ا «واو با فتحه»بنابراين واليت 

 اسم مصدر« واو به کسر »و  (44)کهف:  «لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ عُقْباًهُنَالِكَ الْوَالَيَةُ »فرمايد: يکه م

واحد است و اين همان  ييک معن يدارا وََلايَت باشد. و ظاهراًيمارت و رياست ماَ يمعناو به 

رد مو ولا يمعن يق ذکر شده توسط بزرگان لغت شناسيدر تمام مصادباشد. يم يمعنو اشتراك

اشتراك و کثرت  تعدد وضع، يا عنوانهبه ، يايو وضع يلغو يعنوان خروج از معنو به ،نظر است

 استعمال نيست. 

 هر اي يمال يا و يجان لحاظ از ديگران يا و يديگر بر ةسلط يمعنا به «به کسر واو» اليتو 

 يوموس) باشدمي( يثانو يا ياول عنوان) يعارض يا و ياصل عنوان به و شرع يا و عقل حکم به دو،

 و اطاعت ،پذيريواليت و است يارياختصاحب و يدتص  ،آن قتيحق و (227 :1422 خلخالي،

 نسانا اجتماعي و فردي سعادت ةکنندتضمين که است محبت و شناخت با مأتو پذيري تمسئولي 

 .(81 :1383 ،يتهران ي)رجال باشدمي آخرت و دنيا در

ر گردد. ديه تقسيم مه و عام عليهم( به واليت خاص يتحت واليت )مول  افراداز نظر « اليتو » 

واليت نسبت به افراد خاصي مطرح شده است، نظير واليت پدر و جد  پدري بر فرزندان  قسم اول،

گردد. همين يجامعه اعمال م افراددر قسم دوم، واليت بر عموم  غير، سفيه يا مجنون،ص

 تحت واليت نيز وجود دارد. افرادون ئنسبت به ش يبندتقسيم

ه و اگر مربوط به شأن عام   ،تحت واليت را دربر گيرد افرادامور  که همة يدر صورت« واليت»

بر  ت پدر و جدير واليمطرح باشد نظ يخاص افرادت نسبت به ياگر وال .است هخاص  ،باشد يخاص

 .(234 :3ج، 1403 ،)بحرالعلوم نديت خاصه گويرا وال آنر، يفرزند صغ
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 ؛است نيکه آگاه به حالل و حرام د يکسو ص در فقه متخص  يدر لغت به معنا «هيفق» اما

، باتقوا و کاردان ، عادل،اسالم نيکه آگاه به قوان نديگو يطيراالش  مجتهد جامع به ،در اصطالح و

 .است ياسالم ةجامع يو توانا در امر رهبر ريمد

در  بتياست که در زمان غ يطيراالش مجتهد جامع ،يزمامدار يبه معنا هيفقيولرو،  نيا از

 .الم باشدالس هميراه امامان معصوم عل ةدهندادامه  ،ياسالم نيعمل به قوان

 تيدر وال« اطالق»د يقو مفهوم  معنا

 يمعنا رد تايقرار گ يد در لغت مورد واکاويبا ،ت مطلقهيد اطالق در واليق يبرامفروض  يمعان

 :مطلقه عبارتند از يقابل فرض برا يمعان .ص گرددمشخ  مورد بحث

 ؛باشديمهار به شخص واحد هر چند عادل ميتمرکز قدرت و سپردن قدرت ب .1

 ؛است افراد ياجتماع و يفرد يهاعرصه يواليت در تمام ةتعميم حوز .2

ه جامع افراد ةبر هم (ياجتماع ياسي)س يعبادريو غ يدر امور عباد فقيهت واليتشمولي  .3

 ؛است

 ؛است يگانه فقهپنج احکاماز  يکه موضوع يک يموارد ةفقيه در هم تيت والشمولي  .4

 ؛و امکان وضع قانون توسط اوست يقانون بشر فقيه به حد  يمحدود نشدن ول .5

 ؛بنا بر مصالح جامعه ياول احکامترك و  يه فقهاولي  احکامفقيه فوق  يولعمل کردن  .6

نابر ب احکاماز  يبعض يبه تعطيلمنجر  يحت  که يفقيه فوق قانون اله يولعمل کردن  .7

 .شوديم شرايط ياقتضا

کردن، گشودن، آزادکردن، روان کردن  رها يدر لغت به معنا« مطلقه» اي« مطلق» ةکلم

 ،. مطلقاست ملکه عدم و ملکه ،دو آن نيب ةرابط و است آن خالف دييتق و، (198 :1363 د،ي)عم

 .(1132 :)همان سررهيخ خودسر، خودکامه، د،يقيآزاد و رها، ب يصفت است به معنا

  .(1150 :)همان است بند و ديق در پابند، ،بند شده يمعنا به و مفعول اسممقي د ضد مطلق، 

داده  به لفظ نسبت ،حاد لفظ و معنامعنا هستند که به اعتبار ات  ينسب اتصفاز د يمطلق و مق

مطلق و از جهت ديگر  يممکن است از جهت ،بودن آنها به خاطر اين است که لفظ يشوند، نسبيم

از جهت  ياز جهت ايمان مقي د است ول ،قيد ايمان به کار ببريم باهرگاه لفظ بنده را  مثالً ؛مقيد باشد
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« مطلق» ي. گاه(443 :8، ج1409 ،ي)منتظرزن يا مرد بودن يا سياه و سفيد بودن و غيره مطلق است 

 ي، ولاست يقيدر علوم حق نخست صرفاً«. مشروط»در برابر  يرود و گاهيبه کار م« ينسب»در برابر 

دارد. از طرف  اني( جرياسي)مانند علوم س يو هم در علوم اعتبار يقيهم در علوم حق ،استعمال دوم

متفاوت است. به  اريو وسعت اطالق، بس رهياز نظر دا زين يواژه در علوم اعتبار نيکاربرد ا گريد

اطالق در برابر کدام  ،آن ازکه مراد  شوددقت  ديرود، بايواژه به کار م نيهر کجا که ا گريعبارت د

شود؛ ياطالق م يفاقد قانون اساس يهاميبه رژ غالباً  ياسيس يهادر نظام« مطلقه»باشد؛ مثالً يم ديق

 شود.ياستعمال م يگريد ةگونبه  ينيد يمردم ساالر در نظام يول

و در  است يمحصور است، اطالق نسب يه در عنوان وصفيت فقين رو اطالق در بحث والياز ا

الف اطالق برخ يبرا يريباشد و هرگونه تفسيمحدود م مصالح امتعت و يشر ،ات فقهي  چارچوب مقتض

 .(74: 1377)معرفت، است  يو قواعد عرب ياز مصطلحات فقه ياطالعياز ب ياد شده، حاکي يمعنا

ظفر، م)وع در جنسش ياست که داللت کند بر ش يلفظ يبه معنا مطلق ،اصطالح اصولياندر 

مثل عتق رقبه که در جنس مبهمه  .(559 :2ج، 1417 ،ي؛ عراق243 :1409 ،ي؛ آخوند خراسان171 :1جتا، يب

نداشته باشد مثل اعتق رقبه وع در تمام جنس يد است که شيوع دارد و در مقابلش مقيرقبه ش

 المؤمنه.

 شمول تقابلي  که ياگونه به باشد رها و آزاد يقيد هرگونه از که است يلفظ مطلق لفظپس 

 ،آن بر يقيد افزودن با لفظن يا. باشد داشته دربرگيرد، توانديم لفظ که را يحاالت و افراد ةهم بر

 تاس. مثل لفظ انسان که مطلق گردديم «مُقيَّد» کند،يم محدود را آن شيوع و شمول ةدائر که

 کند.د مييت که آن را مقنگ، نژاد، زبان و ملي نظير ر يقطع نظر از قيود با

 تعميمست و ينبه شخص واحد  مهاريبتمرکز قدرت و سپردن قدرت  يلذا مطلقه به معنا

 خالف ،نيرا ايست زين گانهجنو احکام پ افراد ياجتماع و يفرد يهاعرصه يواليت در تمام ةحوز

و امکان وضع قانون  يقانون بشر فقيه به حد يمحدود نشدن ول ين به معنايهمچن .عقل است

 يبه معنا اطالق، بلکه يعيت تشريدارد و نه وال ينيت تکويه نه واليفقيرا وليست زياو نتوسط 

ت سجانياست. در ا يالبلوو عام يحکومت يهاحوزه ةدر هم هيفقينفوذ ول ةحوز عابيشمول و است

 است. )ع( همانند معصوم هيفق تينفوذ و اعمال وال ةحوزکه 

 ند: يفرماي)ره( مينيامام خمحضرت 
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ع که رف يکه ض رار باشد، در صورت يتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند؛ و مسجديحاکم م

را که خود با مردم بسته  يشرع يتواند قراردادهايبدون تخريب نشود، خراب کند. حکومت م

ا، ر يتواند هر امريو م جانبه لغو کندباشد، يک اسالمکه مخالف مصالح کشور و  ياست، در موقع

که چنين  ياست، از آن مادام اسالماست که جريان آن مخالف مصالح  يعبادو يا غير يچه عباد

که مخالف  ياست، در مواقع ياله مهم تواند از حج، که از فرايضيکند. حکومت م يجلوگير ،است

 .(452 :20تا، جي، بينيخم ي)موسو کند يدانست موقتاً جلوگير ياسالمصالح کشور 

ه را، چ يهر امرست بلکه يت منحصر به احکام نيت والي شمول ،دگاه امام)ره(ين از ديبنابرا

  داند. يه ميفق يلو ( تحت سلطةياجتماع و ياسي)س يعبادريچه غو  يعباد

 اطالق ديق يفقه يهانهيزم

 قطبدر فلسفه، عرفان، کالم و فقه مطرح بوده است، به طور مثال  ينيحکومت د مسئلهاصل 

عت درست است. اما در فقه آمده است اگر حکومت يبر حکمت و شر يمبتن حکومت  ،يفاراب ةينظر

 عت باشد، درست است. يبر شر يفقط مبتن

 ،(81 :2، ج1411، ي)انصار بر يکديگر است افراد 1ياستقالل فقه، اصل بر عدم ثبوت واليت در

امر  ف که يکت در تصر مطلقه باشد؛ زيرا واليت داشتن يعني اولوي  تيوال نکهيبرسد به ا چه

 ست.عدم جعل ا ،اصل ،اعتباري و جعلي است و در مواردي که شک در وجود جعل داريم

                                                             
 (. 546 :3ج ،1415داند )انصاري، يشيخ اعظم، واليت را تحت دو عنوان قابل تصور م. 1

ه اين در تصرف، ک يول شود يعني استقاللاستقاللي ميالف. واليت در تصرف )اموال و نفوس(؛ که از آن تعبير به 
 .خود بر دو نوع است محدود و مطلق

توقف دارد. مانند واليت پدر در ازدواج دختر بالغه باکره  غيراستقاللي يعني تصرف غير، بر اذن ولييا ب. واليت اذني؛ 
يعني ديگران بايد از او  است« ت اذنيوالي»در مورد فقيه نيز منظور همان  .که صحت آن مشروط به اذن پدر است

جرا ا ت در امور و حوادثي است که با شرکت خود مردم قابلحق نظارت و مرجعي  بتوانند عمل کنند.اجازه بگيرند تا 
خودش استقاللي در تصرف  حال براي حفظ نظم بايد زير نظر ولي امر انجام گيرد؛ اگرچه ولي، است، ولي در عين
تقاص نده اذن گير تواند به تقاصتقاص بگيرد ولي مي تواندحق تقاص که خود فقيه مستقالً نمي نداشته باشد. مانند

 اوقاف يالمالک و سهم امام)ع( و يا واليت بر متولاز اموال بيت المال از قبيل مجهول يمصرف برخ بدهد و يا مانند
  (.33-29: 1394 ،يزيخورم يدريح)ر.ك:  هطرف او منصوب شود و امثال آن از امور حسبي  از که

ت. در عدم واليت اس ،اصل ،در مورد اول ؛استقاللي و غيراستقاللي )اذني( :شودر ميبنابراين واليت به دو صورت تصو 
حمل  يحقيق ياصل لفظي است که کالم بر معنا هم اصل عملي وجود دارد و هم اصل لفظي و بر اساس ،اين مورد

 .)همان( استشود که همان مقتضاي نصوص يم
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توانايي اثبات واليت بر اموال و  ه،يفق تيوال يبرا يدر کتب فقهارائه شده  ةادل همچنين 

 ولي واليت در ،ندارند رانظير واليت پيامبر و امام براي فقيه  ،طور عموم و گستردهبه راانفس 

امور  مانند ،کنندبه پيشواي خود مراجعه مي يازمند است و معموالًنلي که جامعه بدان ئمسا

 .(654 :2، ج1430، ينيخم ي)موسو است تثاب غيبت زمان در فقيه براي ،يو اجتماع ياسيس

 هيقف يول اراتياخت ةريدا که است آن «واليت مطلقه فقيه»اصطالح  در «مطلقه» از مقصود 

 جابيا ياسالم ةجامعضرورت  هرگاه بلکه ،ستين مدون نيقوان و يثانو و ياول احکام به محدود

 در ثالًم. دينما اقدام کار آن به توانديم هيفقيول ،شود انجام آنها برخالف يابرنامه تاً موق  که کند

 ،از شدين يکشابانيخ يبرا يمسجد بيتخر به اگر ماا. باشديم حرام مسجد، بيتخر ياسالم فقه

 ضرورت حد به مسجد بيتخر که يزمان تا که است آن مطلقه تيوال مخالف هينظرن مورد يدر ا

 مرا يول به مقدس شارع که است آن مطلقه تيوال دگاهيداما  نمود بيتخر را آن توانينم نرسد،

 صبر اندازه آن ستين الزم و بزند، کار نيا به دست ،اهم مصلحت صورت در که است، داده اجازه

 . برساند يثانو حکم و ضرورت مرز به را مسئله و ديآ ديپد مشکالت جامعه يبرا که کند

 امتداد عتيشر که آنجا تا است هيفق ولي اختيارات ةدامن گسترش اطالق، از مقصود ن،يبنابرا

 امت مصالح ابعاد همة با رابطه در و اسالم يانتظام احکام تمام در او يياجرا تيمسئول و دارد

 نبود ديمق برابر در مطلقه ساننيبد. بود نخواهد هيسو کي ها،تيوال گريد مانند و باشديم

 .ستين هي مانند امور حسب يخاص امور به ديمقو  محدود هيفق اراتياختلذا  باشد؛يم

 )ره(ينيد اطالق از منظر امام خمياثبات ق يبررس

ي است که حاصل سلسله اسالم، کتاب حکومت هيت فقيباره وال)ره( درينيخم ترين اثر اماممهم

را در دوران  ينان در اين کتاب، ولي امر مسلمرود. ايشمباحث حوزوي در نجف اشرف به شمار مي

دانند و داليل عقلي و )ع(، فقهاي عادل و عالم مي )ص( و ائمه اطهار پس از حضرت رسول اکرم

 .دارندنقلي بسياري را در اثبات آن بيان مي

 و آن محدود مفهوم در حسبيه امور يا و قضاوت از فراتر را الشرايطجامع فقيه اختيارات شانيا

 اندمودهن «عامه يا مطلقه واليت» به تعبير آن از و دانستنديم حکومت اختيارات با برابر حقيقت در

 و (ص) پيامبر واليت همان فقيه واليت کههستند  عقيده اين و بر (626 :2ج ،1430 ،ينيخم ي)موسو
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مود شتر نيه بين نظريد مطلقه در ايارات آنها را دارد لذا قين تمام اختيبنابرا .است( ع) معصوم

 او ةاجاز با يا و نمايد يتصد  را آنها عادل مجتهد بايد که دانديم يموارد از را حسبيهو امور دارد 

 يبرا فقها ،شانيبه اعتقاد ا .(633 :1426 ،يخمين يموسو) تاميا اموال به يرسيدگ مانند ،شود انجام

 قيمصاد از يحکومت مسائل در را فقها فيوظاهستند و  منصوب( ع) معصوم امام هيناح از تيوال

 .(665 :2ج ،1430 ،ينيخم يموسو) داننديم هي  حسب امور بارز

 د اطالقيق يکالم يهانهيزم

جود نه وين زميدر ا ياديات زيروا رد.يگ رقرا يد مطلقه مورد واکاويق ييروا لةاد د يدر علم کالم با

 م؛يدهيقرار م يل و بررسيآن را مورد تحل از که به جهت اختصار، سه مورد 1دارد

 عهيش کتب از ياريبس حنظله است که دربنعمر ات، مقبولةين رواين ايتراز معروف يکي

، ي)انصار يخ انصاريش (32 :40ج ،1404، ي)نجف قرار گرفته است. مانند صاحب جواهر يمورد بررس

                                                             
نِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسي، عَنْ مُحَمَّدِ بْ تيالف. روا .1

وََذاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً، وَإِنَّمَا  بِيَاءِ،وَرَثَةُ الْأَنْإِنَّ الْعُلَمَاءَ »الْبَخْتَرِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السالم، قَاَل: 

 ،يني)کل ذُونَهُ؟ءٍ مِنْهَا، فَقَْد أَخََذ حَظًّا وَافِراً، فَاْنظُرُوا ِعلْمَكُمْ هذَا عَمَّنْ تَأْخُ أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيِثهِمْ، فَمَنْ أََخذَ ِبشَيْ

: علما وارثان پيامبرانند؛ زيرا پيامبران درهم و دينار به ارث نديفرمايالم مالس (. امام صادق عليه76 :1، ج1429
رده اي فراوان بنگذاشتند، بلکه احاديثي از خويش بر جاي نهادند. پس هرکس چيزي از اين احاديث را بياموزد، بهره

 .گيريدکسي فرا مي چهانش خود را از است؛ بنابراين، بنگريد که د

 اإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ اْلأَنْبِيَاءِ؛ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ َلمْ ُيوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً، وَلكِنْ وَرَّثُوشده است؛  نقلابن قداح  از ثيحد نيا شبيه

گذارند، و لکن علم را به ميراث ارث نمي هپيامبران دينار و درهمي ب (.83ان: )هم الْعِلَْم، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

 .(258 :2، ج1409 ،ي)منتظر بسياري به دست آورده است ةاي از آن به دست آورد، بهرگذارند، پس هر که بهرهمي

عَبْدُ الْوَاحِدِ الْآمِِديُّ الحک م آورده است؛ از غرر ليالوسادر مستدرك يمحدث نور الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عََلي النَّاسِ: تيروا. ب

(. علما حاکمان بر 321 :17، ج1408 ،ي)محدث نور فِي الْغُرَر، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَُلمَاءُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ

 .مردم هستند
 1320بن ميرزا محمدتقي بن ميرزا علي محمد طبرسي نوري )المسائل، از ميرزا حسين الوسائل و مستنبطمستدرك

الشيعه، به خود را به عنوان تکمله وسائل اثر. وي اين شده استحديث گردآورده  23000.( که در آن حدود . قه
فهرستي  لفؤاساس ترتيب وسائل تنظيم شده، و م رذکر احاديثي که در آن کتاب نيامده اختصاص داده است. کتاب ب

الحکم و غررن يهمچن. (106 :1423 ،ينيخم ي)موسو اي در علم رجال و درايه بر آن افزوده استل و خاتمهمفص
. ق.( حاوي ه 510آمدي، )الواحدبن محمدمحمد بن عبدالفتوح عبدالواحدبنطالب از ابوابيبنالکلم من کالم عليدرر

 .)همان( مرتب شده استمواعظ و کلمات قصار حضرت علي)ع( که به ترتيب حروف الفبا 
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ه يت فقيع، والي، معتمد االصول، کتاب البدياالجتهاد و التقل)ره( در ينيامام خم (552 :3ج ،1415

 .(89 :1423، همان؛ 641 :2ج ،1430، ؛ همان428 :2ج، 1420، ؛ همان26 :1426، ينيخم ي)موسو ...و 

 :شوديت است که در ادامه به چند نمونه آن پرداخته مين روايقه از اد مطل ياستفاده ق ،نکته مهم

 ت مقبوله عمر بن حنظلهيروا .1

 1.(167: 1ج ،1429، يني)کل «... حَاكِماً عَلَيْكُمْ جَعَلْتُهُ قَدْ فَإِنِّي»... 

شيعه( که  يمان )يعندو نفر از دوستان ةگويد: از امام صادق)ع( درباريعمر بن حنظله م

ؤال س ،مراجعه کرده بودند يرسيدگ يدر مورد قرض يا ميراث و به قضات برا ،بينشان بود ينزاع

 ،دحق يا ناحق به ايشان مراجعه کن يدر مورد دعاو س: هرکندکردم که آيا اين روا است؟ فرمود

ناروا مراجعه کرده باشد و هرچه را که به حکم آنها  ةقدرت حاکم يدر حقيقت به طاغوت يعن

 حق ثابت او باشد، زيرا  ،کنديگيرد گرچه آن را که دريافت ميدر حقيقت به طور حرام م ،بگيرد

ايد فرميم يتعال يخدا ود،ه آن کافر شگرفته که خدا دستور داده ب طاغوت يأآن را به حکم و با ر

 بايد: ندفرمود بکنند؟ بايد چه: پرسيدم «بِهِ يَكْفُرُوا أَنْ  أُمِرُوا قَدْ وَ  الطّاغُوتِ يإِلَ  اكَمُوايُرِيدُونَ أَنْ يَتَح»

ه م ما مطالعحرا و حالل در و کرده روايت را ما حديث که است يکس چه شما از ببينند کنند نگاه

و  ياو را به عنوان قاض يبايست ... و قوانين ما را شناخته است احکامنموده و صاحب نظر شده و 

 .(89 :1423، ينيخم ي)موسو اممن او را حاکم بر شما قرار داده داور بپذيرند، زيرا که

                                                             
 نِ الْحََُيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَْينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسي، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيي، عَنْ دَاوُدَ بْ. 1

رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا  إِلَي حَنْظَلَةَ، قَالَ: َسأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السالم عَنْ 

ُه حْكُمُ لَمَنْ تَحَاكَمَ إِلَيِْهمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَي الطَّاغُوتِ، وَمَا يَ»السُّْلطَانِ وَ إِلَي الْقُضَاةِ، أَيَِحلُّ ذلِكَ؟ قَاَل: 

رِيُدونَ أَنْ يُ»أَنْ ُيكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللّهُ تَعَالي: فَإِنَّمَا يَْأخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَقَدْ أَمَرَ اللّهُ 

يَْنظُرَانِ إِلي مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ  قَدْ رَوي »وا بِهِ. قُلْتُ: فَكَيْفَ يََْنَعَانِ؟ قَالَ: يَتَحاكَمُوا إِلَي الطّاغُوتِ وَ َقدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُ

كْمِنَا ا حَكَمَ بِحُعَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَ  حَدِيثَنَا، وََنظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ َأحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ 

، 1429 ،يني)کل هِ وَهُوَ عَلي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ فَلَمْ يَقَْبلْهُ مِنْهُ، َفإِنَّمَا اسْتََخفَّ بِحُكْمِ الّلهِ وَعََليْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَي اللّ

 (.167: 1ج
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رش فقها قرار يند که مورد قبول و پذيگو 1«مقبوله» ،ثياز آن جهت به حد :ينقد و بررس

د و از انث استناد جسته و استدالل کردهين حديدر باب افتا و قضا به ا يرا همگياست، زگرفته 

 يبنا ،ت خبر واحدي ل حجيرا دلياست، ز يت خبر کافي حج ين اندازه برايدگاه علم رجال هميد

 .(124: 1377)معرفت،  عقال است

 :د بن حَين األسديوداو»ند: يفرمايم رجال يعلما نين و معتبرتريتريمياز قد - ينجاش

. داوود بن (159 :1407، نجاشي) «المالسّعن أبي عبداهلل و أبي الحسن عليهما يموالهم، كوفي، ثقة، رو

د ييمورد تأ يسين محمد بن عياست. همچنکرده  تيروا ن )ع(يصادقن ثقه است و از يحص

 . (333: )همان باشديم ينجاش

اصحاب در مورد او » ند:يفرمايدر مورد او م يد ثانيشخص دوم عمر بن حنظله است که شه

-133 :تاي، بي)عامل« امق کردهيگر تحقيد ييمن وثاقت او را از جا ياند ولرا نقل نکرده يو مدح ذم 

 تيلکن روا ست،ينحنظله نسبت به عمربن 2يليجرح و تعد ينکه در کتب رجالين با اي. بنابرا(134

 باشد. ياو مورد قبول علما م

درباره اصحاب  .قرار دارد -از اصحاب اجماع  - يصَفْوَانَ بْن  يَحْي ،ثين در سند حديهمچن

از ينيان بعد از او بيت راويسند روا ياجماع شده است که وجود اصحاب اجماع ما را از بررس

 .(455 :1425، يرازي)مکارم شکند يم

 قَدْ يفَإِنِّ»از عبارت  يخ انصاريز داللت بر مدعا دارد؛ شيت، متن آن نيد سند رواييأعالوه بر ت

ر ه نظر دارد و گرنه اگيف به مطلق حکومت فقيث شرياستفاده کرده که حد «حَاكِماً عَلَيْكُمْ جَعَلْتُهُ

 .  (48 :1415، ي)انصار د: حکما و نه حاکمايآن داشت که بفرما يجا ،رف قضاوت بودص  ،مقصود

                                                             
 .3معتبر  .2. مقبول 1است:  ياقسام ياند داراا نکردهيث از آن جهت که علما به مضمون آن عمل کرده يحد .1

و  (98: 1390)مدرسان،  اندرفتهيآن را پذ اند واست که علما بر طبق آن عمل کرده يفيث ضعيمردود؛ مقبوله حد
 اند.آن صرف نظر کرده يشکال سنداز ا  يبه نوع

که  يده است؛ به نحويگرد يا حفظ و ضبط وياست که موجب خلل در عدالت  يبيذکر معا ،رح در اصطالحجَ .2
 ين است که امريبه ا يل راويف کند؛ مانند کذاب، مضطرب، غال و... و تعديا آن را تضعيت او را از اعتبار ساقط يروا

عادل و خبر و شهادتش قابل قبول است؛ مانند: عدل، ثقه،  يباشد ظاهر نشده است و و ين و مروت از ويد مخل 
 (.88 :6، ج1411، ي)مامقان حجه و...
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، ياسيدادن مطلق حکومت )ساطالق عبارت، قرار يند: مقتضايفرماي)ره( مينيامام خم

ن مطلب يست که ايدال بر آن ن ،پرسديل بعد از آن مئکه سا يالؤباشد و سيه ميفق ي( براييقضا

گر يد يين در جاي. همچن(30 :1384، ينيخم ي)موسو ل باشدئال ساؤاختصاص به همان مورد س

ها زمان طور که در همةاز به حکومت است همانين المالس هيبت امام زمان عليدوران غدر اند: آورده

به حال  اسالمبه خصوص در زمان حال، چطور ممکن است که امت امبر است ياز به امام و پين

اختالل در  به هرج مرج و يم راضيشان نباشد. هرگز خداوند حکيبر ا يفيخود رها شوند و تکل

ثبوت امامت و نبوت  يرا که برا يليهمان دال. لذا (619 :2ج ،1430، خميني)موسوي  ستيحکومت ن

 يبت برايآن موارد در زمان غ ، همةتوان برشمرديم ياسالمجامعه  يارات مطلق آنها برايو اخت

ق ارات به طور مطلين تمام اختياند. بنابرارا امت به حال خود رها نشدهيز ،ه قابل اثبات استيفق

 کند.يدا ميه نمود پيت فقيدر وال

ت که ن صوريشود بدياطالق م د يق استفادة «حَاكِماً عَلَيْكُمْ جَعَلْتُهُ قَدْ َفإِنِّي»ن از عبارت يبنابرا

مطلق ن يالم به طور مطلق آمده است، بنابراالس هين سخن امام عليت و حکومت در ايجعل وال

  .شوديرا شامل م جامعه افرادمطلق  ي( برايو اجتماع ياسي)س يعبادريو غ يامور عباد

  حکاماال وَ الْاموُر   ار يمَجت يروا .2

 :17ج ،1408، يث نور)محد   «حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ يأَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَ  يعَلَ احكاممَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْ»

 .(237 :1404، ي؛ حران316

امورات و احکام به دست  فرمودند که)ع( نقل  نيرالمومني)ع( از ام نيت را امام حسين روايا

 ن هستند.يآنها که برحالل و حرام ام علما است؛

از گزند دشمن  اسالم ةکه با آنها بيض ياحکامآن امور و  ي، يعنحكاماالمُورِ وَ اال يمَجَارِمنظور از 

ر ب مناءاُدست علماء باهلل و ه اس مسير خود بساو امور بر  احکامو چنانچه تمام اين  ؛شوديحفظ م

شکسته شود، وحدت  اسالم ةا اگر بيضل او  ند؛پايدار خواهد ما اسالمحالل و حرام او قرار گيرد، 

 .(26 :2ج، 1421، يتهران يني)حس رودياز بين م و آسيب ديده ،دينو مسلمين از بين رفته، 

 عاَلم بقاء، ةدر جنبکه هستند  يپاسدار افرادعلماء ب اللَه و امناء بر حالل و حرام خدا، منظور از 

اند، و در دو مرحله علم باهلل و علم و سياسات پيدا کرده احکامأسفارشان تمام شده است؛ و علم به 

 باشند. بنابراين علماء باهلل و بأمر اهلليبأمر اهلل، حائز مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت م
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، ايشان را در حرم خداونداند؛ و تههستند که به مزيد لطف پروردگار اختصاص ياف يافرادهمان 

فرموده و از علوم اصطالحي ه نيز  اشرابعلم زالل خود آنها را  يقدس خود داخل کرده و از صاف

 .(29 :ان)هم «عَنْ تَحْقيقٍ وَ شُهود يبِنورٍ إلَه»م نموده و به آنها فهمانده است، أم ا: آنها را عال  

ند: يفرماينه مين زميط است. در ايراالش ه جامعيفق ،منظور از علماء باهلل ،دگاه امام)ره(ياز د

لکه ع علما باشد، بيم حکم نسبت به جميد به علت تعميبه علماء باهلل، شا «األئمّة»عدول از لفظ 

... و  دارد نهياز به قريبه علما ن الم(الس )عليهم هئم  اف يرا توصياظهر است؛ ز هئم ار يانطباق آن بر غ

 را مراد از علماء باهلليفوق مقام فقها باشد، فاسد است، ز يينکه منظور از علماء باهلل معنايم اتوه 

 .(652: 2ج، 1430، ينيخم ي)موسو ستين يو عرفان يفلسف يمعنا

ه از )ع( ک هداءد الش  است از حضرت سي   ياين روايت از دو قسمت تشکيل يافته: قسمت اول روايت

از منکر و قسمت دوم  يمعروف و نهه امر ب هدربار اند)ع( نقل فرموده طالب يابن اب يعل اميرالمؤمنين

گاه مه و دستلَکه فقها در مورد مبارزه با ظَ يفيواليت فقيه و وظا ةهداء است دربارالش  دنطق حضرت سي 

دارند. اين نطق مشهور را در منا ايراد و در  احکام يو اجرا ياسالمجائر به منظور تشکيل حکومت  يدولت

 .(106 :1423، ينيخم ي)موسو تشريح فرموده است يموخود را بر ضد دولت جائر ا يت جهاد داخلآن عل 

ف است، البته صاحب يت به علت ارسال ضعيروا»امام )ره(  حضرت از منظر :يد و بررسنق

ز ين تيگر، متن روايد يينقل کرده است. از سوث ين کتاب اعتماد نموده و از آن، حديل به ايوسا

 شود.ين، ضعف سند جبران مي. بنابرا(651 :2ج ،1430 ،خميني ي)موسو« موافق اعتبار و عقل است

الم است که بر  به الف و يرا جمع محلياست ز« االمور يمجار»د اطالق از لفظ عام يق استفادة

توان ينم ،الم نقل شده استالس هيکه از امام عل يطوالن خطبةعموم و استغراق داللت دارد و در تمام 

، يجتماع، اي، مذهبيي، قضاياسيامور س نةيامور در زم دا کرد. پس همةيآن پ بر يصيا تخصيد ييتق

 )العلماء باهلل( ثابت است. طيالشراه جامعيفق ي، براياسالم جامعة ير امور عموميتدب و در کل  

م، يده قرار يرسات را مورد بر يرا اگر روايز ؛ل شدئقا يتي دمحدو ،مطلقه يتوان براين نميبنابرا

باشد را يز ميه نيفق يامام ثابت است برا يکه هر آنچه برا يبه طور يزينصب عام را در هر چ

 ةکه ادل چرا است؛ آن مانند و اتيوال ليقب از آن ريغ و قضا در متصرف يول ،هيفقپس  .رسانديم

ر است يپذن عبارات امکانيک به اطالق در ااست و تمس  يلفظ ةادل   ،بتيابت در زمان غين يفقها برا

 )ع(. نيت معصوميت والي ط است مانند عموميالشراه جامعيفق يت برايت واليمعمو ،آن جةيکه نت
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 ع امام زمان)ع(يت توقيروا .3

ث ما مراجعه يان حديآن به راووندد، در يپيکه به وقوع م يند: حوادثيفرماين نامه ميامام زمان در ا

  1.(140: 27، ج1409 ،ي)حرعامل ت خدا بر آنان هستمت من بر شما و من حج د، که آنان حج يکن

 يول ،از او نشده است يذکر يعقوب است که در کتب رجالياسحاق بن  ،تيروا ياشکال سند

تو را رشد دهد و به کمال برساند و ثابت قدم  يخدا ؛شَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَار»عبارت  امام زمان )ع(

جاللت مقام اوست؛  ، نشانةن عبارتيرا به کار برده است و ا (170 :2، ج1421، يتهران يني)حس «.بدارد

ت نام يدر سند روا يست. وليخود اوست لذا قابل اعتماد ن ينکه گفته شود چون راويمگر ا

ه. از يابن قولو د، ويخ مفي، شيخ طوسيخ صدوق، شيخورد مانند: شين به چشم ميد يهااستوانه

 ان نقل کنند.يف بدون اعتماد بر راويع شريرا مانند توق يت مهميد است که رواين رو بعيا

خ صدوق است و اعتماد يآمده است که از مشا ينيالکلعصامبندت محم ين در سند روايهمچن

 کند.يت ميخ صدوق به او کفايش

 يجمع محل ن واژةيب که اين ترتيبد کرد؛استفاده « الحوادث» از واژة د اطالق رايتوان قيم

 خيتمام موارد است. ش رندةيباشد و دربرگيد عموم و استغراق مياست که مف «الف و الم»به 

در مورد  و شرعاً عقالً  ،است که عرفاً يموارد ، همةمراد از حوادث»ند: يفرماين باره ميدر ا يانصار

 . (86 :2ج، 1411، ي)انصار «مراجعه کرد سيئد به ريآن با

 ياجتماع يمدهاآپيش« واقعه حوادث»منظور از نه آورده است که: ين زميدر ا حضرت امام)ره(

ل و سربسته سؤا يو به طور کل داده استيم يمردم و مسلمين رو يبوده که برا يهايو گرفتاري

بايد چه کنيم، وظيفه چيست؟  ياجتماع يمدهاآرسد، در پيشيکرده اکنون که دست ما به شما نم

                                                             
وبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَْعقُوبَ قَالَ: فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عََِامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُ  .1

َقدْ َسأَلُْت فِيهِ عَْن مَسَاِئلَ أَشَْكلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا  -سَأَلُْت مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصَِل لِي كِتَاباً

وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَي رُوَاِة  -أَنْ قَالَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَي  -صَاحِبِ الزَّمَانِ ع

 هُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّ -وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -َفإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ  -حَدِيثِنَا

 .(140: 27، ج1409 ،ي)حرعامل ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي

رَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا كُلِّهِْم عَنْ مُحَمَّدِ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ َعنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ َو أَبِي غَالِبٍ الزُّ وَ

 )همان( بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ ِفي الْإِحْتِجَاجِ ِمثْلَهُ
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د آييرجوع کنيم؟ آنچه به نظر م يرا ذکر کرده، و پرسيده در اين حوادث به چه کس ييا حوادث

اند که در حوادث و سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده ياين است که به طور کل 

باشند، و من يت من بر شما محج  مراجعه کنيد. آنها فقها يمشکالت به روات احاديث ما، يعن

 .(80 :1423، ينيخم يموسو) «ت خدا بر شمايمحج 

مجهول باشد و به اصطالح  يکه از لحاظ حکم شرع يحوادثشامل  «الحوادث» ن واژةيبنابرا

که از لحاظ تشخيص حق  و باطل مورد نزاع و خصومت قرار  يوادثح وحکمي ه( )شبهات ياصول

حوادث  و ه قضائي ه(دارد )شبهات موضوعي  يکه نياز به قضاوت قاض يموضوعات اختالف يگيرد؛ يعن

 يمآنها تصمي هکند که درباريايجاب م ييا شرع يکه ضرورت عقل« هامور حسبي » ي؛ يعنيضرور

شود يرا شامل م صاحب و امثال آنيسرپرست و اموات بيبه ايتام ب يگرفته شود؛ مانند رسيدگ

 .  (427 :1422، يخلخال ي)موسو

ت ابيوکالت و ن – فَِإنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ -)ع(  ل امامياطالق تعل ين مقتضيهمچن

 . (126 :1414، يرئحا يني)حس )ع( در آن امور ثابت است ت بودن اماماست که حج  يامور فقها در همة

ط يالشراجامع يالم فرمودند فقهاالس هيامام زمان علنکه يا»صاحب جواهر آورده است که 

ط يالشراه جامعينکه فقيدارد در ا يتريظهور قو ،ت خدا هستمند و من حج يت من بر شماحج 

 يفقها»کتب:  يبنابر نقل بعض يت خدا بر آن هستم. حت ت باشد در تمام آنچه من حج حج 

را واضح است که يدارد ز يتريظهور قون سخن يا« من بر شما هستند فةيط خليالشراجامع

 تيتمام آنچه من بر شما وال يعنيت است؛ يت در والي عموم ،ن عرفاً يا جانشيفه يمنظور از خل

 . (395: 21ج، 1404، ي)نجف ت دارنديز از جانب من بر شما واليط نيالشراجامع يدارم، فقها

 د اطالقيق يعقل يهانهيزم

 باشد؛ياز به پنج مقدمه مين عقل منظر از د اطالقيق اثبات يبرا

 يازهاين نيمأت ين براياست و ا يات عقل عملي هيها و بدل حکومت جزء ضرورتياول: تشک

رد يکه بپذ يباشد. کسي... م و فساد و اختالل در نظام و ،مرج از هرج و يريو جلوگ ياجتماع

 رد.يد حکومت را بپذيبا حتماً  ،ت داردي انسان مدن

ن. اما قوام يسرزم .4مردم  .3حاکم  .2ن ي. قوان1باشد: يچهار رکن م يدارا يحکومتدوم: هر 

 است. يکند که چه حکومتيص من مشخ يرا قوانين آن است. زيک حکومت به قواني
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منسوخ نشده است، بلکه موضوع  يداربرده ياند، حت نسخ نشده ياسالمن يسوم: احکام و قوان

 أَبَداً  حَرَامٌ وَحَرَامُهُ الْقِيَامَةِ، يَوْمِ يحَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِل»دار هستند؛ يپا امتيق ندارد. و تا قآن تحق 

هميشه  يبرا )ص( حالل محمد .(147: 1ج، 1429، يني)کل «غَيْرُهُ ءُ يَجِي وَلَا غَيْرُهُ لَايَكُونُ الْقِيَامَةِ، يَوْمِ يإِل

غير از آن  يچيز امت حرام است،يشه تا روز قيهم ياو براحرام  و تا روز قيامت حالل است؛

 آيد.يبعد از آن نم ينيست، و چيز

 ،دآزاد باش يرا اگر فرديست، زير نس يبدون حکومت م ين اجتماعيق احکام و قوانچهارم: تحق 

مت م است و حکون صورت حقوق فرد بر جامعه مقد يداشته باشد، در ا ياقتصاد - ياسيت سيفعال

 شود.يم يستياليم شود، حکومت سوساگر حقوق جامعه بر حقوق فرد مقد  و ؛شوديم يستيبراليل

 ست.ير نيپذامکان ،ديالبدون حاکم مبسوط ينيپنجم: حکومت د

جامع را  ياجتماع ياسين سيتواند قوانيم ين است که چه حاکميشود ايکه مطرح م يالؤس

من، عادل، عالم، ؤد مينکه بايحاکم عالوه بر ا ،کندين مورد است که عقل حکم ميدر ا ؟اده کنديپ

 .براي تمام اعصار و قرون است احکامقوانين و را يز ؛ز باشديد نيالد مبسوطيبا ،عاقل، مجتهد است

ات فقيه از تمام اختيارهاي اضطراري و اعتقاد به اينکه وليتفقيه به وضعي کردن قلمرو وليد ي قم

عطيلي ت ةمان غيبت برخوردار نيست، به منزلي در زاسالم ةهاي جامعنيازمنديحکومتي براي تأمين 

 عقلرو  نيشود. از ايي ماسالم ةموجب اختالل در تأمين مصالح جامعبوده و  اسالم احکامبرخي از 

 .کنديمت يوال يبرا اطالق ديق اثبات جهينت در و هيفق يول بودن ديالحکم به مبسوط

قطعي گرفتن شأن حکومتي فقيه واجد شرايط، بحث خود را با تحليل عقلي بر  فقها با يبرخ

اعمال واليت از طرف فقيه  ةاگر براي گسترند و معتقدکرده اطالق آن متمرکز  ديقحيطه واليت و 

 .(397: 21،  ج1404 ،ي)نجف ماندت قائل باشيم، بسياري از امور مربوط به شيعيان بالتکليف ميمحدودي 

 از جمله فقهايي است که عالوه بر تاکيد بر قيد اطالق براي واليت مطلقه فقيه،صاحب جواهر 

 .)همان( قرار داده است کنند، به شدت مورد مالمتکه در اين زمينه تشکيک ميرا ي افراد

 ر قرا د مورد غفلتين نکته نبايا ،ت مطلقه از منظر عقليوال يد اطالق برايبا توجه به اثبات ق

ترا خواهد بدعت و يا اف ي تعالاهلل احکامو تشريع او در برابر  ستين قانونگذارو مشر ع  ،فقيهرد که يگ

قالل است ،ماهلل عليه و آله و سل   يرسول اکرم صل ياست و حت  يهتشريع مخصوص ذات ال رايز ؛بود
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ر حق تشريع د يکس اطالق در واليت فقيه به معنا هيچ. يدر تشريع ندارد، مگر به صورت امضاي

 .(234 :1422، يخلخال ي)موسو يثانو احکامو نه در  ياول احکامنيست، نه در  ياهلل را مدع احکاممقابل 

 جهينت

 نيدر عو شـود يمـ ـاديامور از او  ةبر عام تيبه وال يعامه و زمان ابتيند اطالق، در ياز ق يگاه

 ضرورت ديمانند: ق) دهايسلسله مرزها و ق کينسبت به  يينوع اطالق و رها کياز  يبـرخوردار

 )مصالح جامعه( حد و مرز ينوع يدارا (،ياحکام شرع رچوبچها ديق(، هيحسب )امور اضطرار و

 يزمان ،اصطالح است نياستعمال ا ينگرش و چگونگ ةکه وجود دارد در نحو يتنها تفاوت است.

امور جامعه  يدارامهمان حکومت و زم ،مطلقه استعمال شود، مراد از آن ديبدون ق هيفق تيکه وال

 هيفق ة)ع( بر عهد امام معصوم بتيدر زمان غ يدمتعد  ي و نقل يعقلةاست که براساس ادل

 يرهبراداره و  يآن بزرگواران برا ياز سو طيراالش عادل جامع هيگذاشته شده و فق طيراالش جامع

 هيفق ةمطلق تيکه وال يزمان اما .باشديم تيحاکم حق  يو دارا دهيمنصوب گرد ياسالم ةجامع

ه ينظر .است هيفقيول يهاتي مسئولو  فيوظا ةو گستر اراتياخت ةطيشود، ناظر به حياستعمال م

ذا لباشد، يم عهيش يفقها تيمورد قبول اکثر، هيفق يول اراتياخت ةحوز ة)ره( دربارينيخم امام

 يرهبر ةکه در حوز يتيرا دارد و هر نوع وال)ع(  امام معصوم يالزم حکومت اراتياخت ةهم هيفق

ات از مختص صخا ليثابت است. جز آنچه که به دل زين هيفق يبرا ،ثابت شده )ع( امام يجامعه برا

که  ياراتياز اخت ياپاره زيو ن ينيتکو تيعصمت، وال لي)ع( شمرده شده است، از قب امام معصوم

 ةشده مربوط به جنب ادياختصاصات  قتياند. در حقداشته افراد يمسائل خصوص ةدر حوز امبريپ

م و شرافت مقا يتي بلکه به خاطر جهات شخص ست،ين ياجتماع يزعامت و رهبر يبه معن تيوال

 )ع( است.  امامت و عصمت امام معصوم

 منابعفهرست 

 .ميقرآن کر -

 تا.ي، ب(ع)البيت، مؤسسه آل األصولكفاية، ق(1409) ني، محمد کاظم بن حسيآخوند خراسان -

  .منشورات دار الذخائرقم: ، کتاب المکاسب (،ق1411) يفولدز بن محمد امين يمرتض ،يانصار -
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 يکنگره جهانقم: ، القضاء و الشهادات ق(،1415) يدزفول بن محمد امين يمرتض ،يانصار -

 .يبزرگداشت شيخ اعظم انصار

 ، چاپمكتبة الَادقمنشورات تهران: ، بلغة الفقيه (،ق1403) يتقدد بن محم بحرالعلوم، محم  -

  .چهارم

  .نيي، بيروت: دارالعلم للمالالصحاح(، ق1410) ، اسماعيل بن حماديجوهر -

 .دوم اپ، چياسالمانتشارات  ، قم:تحف العقول عن آل الرسول (،ق1404)، ابن شعبه يحران -

 .السالممؤسسه آل البيت عليهمقم: ، الشيعةوسائل، ق(1409) حسنبن، محمديعاملحر  -

انتشارات مشهد: ، اسالمواليت فقيه در حکومت ، ق(1421) حسيندمحمد، سي يتهرانينيحس -

 .دوم ، چاپيعالمه طباطباي

 .يسالممجمع الفکر اال :، قمبهيعصر الغ يه االمر فيوال، ق(1414) يريحا ينيحس -

شيخ انصاري از منظر  تحليل تطبيقي واليت اذني فقيه»(، 1394) دمحم دي ، سيزيخورم يدريح -

 .40-23، ص2، ش1، سواليت انديشنامه تخصصي –دوفصلنامه علمي ، در: «و امام خميني)ره(

 .، قم: نبوغبتيه در عصر غيت فقيوال، (1383) رضاي، عليتهران يرجال -

 نشر معارف.قم: ، يفرهنگ -ياسيس نامةواژه، (1393) اريزرشناس، شهر -

 اپ سوم.چ ،يمرتضو يتهران: کتابفروش، البحرينمجمع، ق(1416) ، فخرالدينيطريح -

 ه. يچاپخانه علم :، قمهيعلم الدرا يه فيشرح البدا، تا(ي)ب بن احمد ين عليالدني، زيعامل -

 .ياسالمدفتر انتشارات قم: ، األفكارنهاية، ق(1417) الدين، ضياءيعراق -

 ر.ير کبيسسه انتشارات امؤمتهران: ، ديفرهنگ عم، (1363) د، حسنيعم -

م: ، قالمنير في غريب الشرح الکبير للرافعيالمصباح، تا(ي)ب ي، احمد بن محمد مقريفيوم -

 منشورات دارالرضي.

 .و النشر للطباعةالحديث دارقم: ، الکافي، ق(1429) ، ابو جعفر محمد بن يعقوبيکلين -

 .تيالب، قم: موسسه آليدرضا مامقانمحم  قي، تحقهيمقباس الهدا، ق(1411) ، عبداهلليمامقان -

لبنان:  -روت يب، المسائلالوسائل و مستنبطمستدرك، ق(1408) ، ميرزا حسينينورث محد  -

 .السالممؤسسه آل البيت عليهم

 ، انتشارات اسماعيليان. الفقهاصول، تا(ي)بدرضا ر، محم مظف  -

 .ديالتمه يانتشارات يسسه فرهنگؤمقم: ، هيت فقيوال، (1377) يدهادمعرفت، محم  -
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انتشارات مدرسة اإلمام علي بن قم: ، (کتاب البيع) أنوار الفقاهة، ق(1425) ر، ناصيشيرازمکارم  -

 .المالسّأبي طالب عليه

، يصلوات ترجمه، يحکومت اسالم يفقه يمبان، ق(1409) يعل، حسينيآبادنجف يمنتظر -

 مؤسسه کيهان.قم: ، ابوالفضل، يمحمود و شکور

: جعفر ، ترجمهيا واليت فقيه اسالمت در حاکمي ، ق(1422) يدمهدد محم ، سي  يخلخال يموسو -

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم. ياسالم، قم: دفتر انتشارات يالهاد

مؤسسه تنظيم و نشر  تهران: ،االجتهاد و التقليد، ق(1426-1384) اهللروحدي س ،ينيخم يموسو -

 چاپ دوم. ،(ره)يآثار امام خمين

 .المسائلتوضيح، ق(1426) __________________ -

 امام آثار نشر و تنظيم مؤسسهتهران:  ،امام صحيفة، تا(ي)ب __________________ -

 .يخمين

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام تهران: ، البيعکتاب، ق(1430) __________________ -

 سوم. اپ، چيخمين

 امام آثار نشر و تنظيم مؤسسهتهران:  ،األصولمعتمد ،ق(1420) __________________ -

 .يخمين

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام تهران: ، فقيه واليت ،ق(1423) __________________ -

 .دوازدهم ، چاپيخمين

قم: ، يعةفهرست أسماء مصنفي الش  -رجال النجاشي ، ق(1407) يعل، ابوالحسن احمدبنينجاش -

 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم ياسالمدفتر انتشارات 

دار إحياء التراث روت: يب، سالمئع االجواهر الکالم في شرح شرا ، ق(1404) دحسن، محم ينجف -

 .هفتم چاپالعربي، 

 
 


