تبیین والیت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی
در نگرههای ضرورت ،مصلحت و استبداد
محمدشتا بدرا
دریافت9315/99/92 :

1

پذیرش9316/02/05 :

چکیده
به نظر میرسد از بیشترین مناقشهها در مدیریت اسالمی را در سطح كالن و در
عصر غیبت ،میتوان در نوع نگاه به موضوع والیت فقیه دانست؛ البته در مسئله
پذیرش یا عدم پذیرش مطلقه بودن آن -چه اینكه اعتقاد به این اصل مترقی به
عنوان سازوكار حکومت در عصر غیبت -در چارچوب اعتقادیِ اسالمی ایرانی-
ضرورت محل بحث را تأمین مینماید؛ لذا جدالی در انکار نیست ،و آنچه
وجود دارد ،اشکال شکلی و سازوكاری است.
به همین قرائن -در این تکنگاری -ابتدا به اثبات عقالنی موضوع والیت
مطلقه فقیه با نگرش فلسفه عرفانی پرداخته شد؛ سپس بررسی پیامدها ،شبهات
و كاركردهای آ ن به صورت اجمالی پردازش شد تا در نهایت به پاسخی برای
پرسش اصلی پژوهش برسد ،كه:
-

والیت فقیه با قید اطالق ،ضرورتی در عصر غیبت است؛ یا مصلحتی
برای جامعه اسالمی است؛ و یا حربه ای پنهان برای استبداد است؟

واژگان كلیدی :والیت فقیه ،والیت مطلقه فقیه ،ضرورت ،مصلحت ،استبداد

 -0پژوهشگر جامعة المصطفی

العالميةshetabadra14@gmail.com ،
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مقدمه
در ابتدای مقاله تبیین مقدمهای مفهومی الزم است ،سپس به بررسی دو
شبهه مطروحه پرداخته خواهد شد:
گفته می شود :والیت فقیه 1بحثی كالمی است؛ كه با نیل به اینكه در زمره
فروعات دین و در امتداد دو اصل ثابت :نبوت و امامت بیان میشود ،جایگاهی
رفیع در حکمت الهی دارد ،و نه اینكه صرفاً بحثی فقهی -حقوقی باشد.
مسئله ای كه موضوع آن فعل خداست ،در فن فقه و حقوق و اخالق
نمی گنجد ،و جایگاه رفیعش در علم حکمت و كالم است.

7

این مطلب ،در ادامه با توجه به اصل تشکیک ،اثبات خواهد شد؛ لذا با
نیل به فرعیت بحث ،تقلیدی بودن آن به معنای مراجعه غیر متخصص به
متخصص -در مقام شکلگیری وحدت اسالمی -منحصر به فرد مینماید.
شایان توجه است ،كه اگر والیت فقیه را در تعریف درست آن ،مستقل
از شخصمحوری و با نگاهی ماهوی و از منشأ بیابیم ،به معنای اراده الهی
است ،كه در قالب جریان تشکیک ،تحت حاكمیت مطلق الهی معنا میشود:
خالفت از رسول همانند خالفت از خدا ،حقیقتی است تشکیکی و
طولی ،كه در رتبه نخست ،از آن انسان كامل معصوم است؛ و در رتبه
دوم از آن ،انسان متکامل غیر معصوم است.

3

1. Wilayat al Absolute Faqih
 -2جوادی آملی ،6029 ،ص.55 .
 -1همان ،6088 ،ص.621 .
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لذا مالزمه میان پذیرش رسالت پیامبر اكرم

و امامت امام معصوم ،و

والیت فقیه وجود دارد:
والیتی كه برای پیامبر

میباشد ،برای فقیه هم ثابت است؛ و در این

مطلب ،هیچ شکی نیست.

1

این بیان ،تأمل بیشتری نیازمند اس ت؛ چرا كه با توجه به همین
مالحظات و درک مبانی و اصول مندمج در آن ،میتوان به دركی صحیح از
كاركرد والیت مطلقه فقیه و نقش تعیین كنندگی آن از حیث ضروری
بودن ،تابع مصالح و یا استبدادی بودن ،دست یافت.

كیفیت ارتباط نامحدود و محدود؛ در تبیین والیت افقه
ولی مطلق خدای نامحدود است ،و در آن سو اشرف مخلوقات با نعمت
انحصاری تعقل -كه محدود و محصور در بعد زمان و مکان است -میباشد.
در این رابطه ،به طور اقتضایی و بنا به اصل سنخیت ،واسطهای در
قالب نمود وحی جهت برقراری ارتباط نامحدود با محدود ،نیاز میشود،
كه پس از تکامل نسبی استعدادها و آگاهی بشر در زمینه دیگر علل منجر
به ختم نبوتها ،عرصه جدیدی در ارتباط خالق و مخلوق معنا یافت.
این عرصه ،مقام و معرفت به لزوم امام ،با تمام كاركردهای نبی -به
استثنای وحی -و به صورت مصون از هر نقص و لغزشی ،است ،كه برای
این مرحله ،ایجابی شده است.

 -0امام خمينی ،602۵ ،ص.690 .

)156( / PURE LIFE, Vol.4.No.9, (Ramadan 1438. Khordad 1396. June. 2017

امام در غیر تفکر شیعی ،انسان كامل یا اهل مُحدَث تعبیر میشود ،كه
با توجه به حدیث قدسی لوح و قلم -1در ترسیم ازل و ابد عالم -پس از
ضرورت عصر غیبت ،این رابطه توسط ولیاهلل االعظم

تداوم یافت.

این تداوم بسان خورشید پشت ابر یا ركن واحد استواری عالم تعبیر میشود؛
لیکن با نیل به نوع حضور امام غایب ،و پایان یافتن حضور نواب خاص-7
تا هنگامه حضور مصلح كل -نواب عام ،جانشینان ایشان میباشند.
از طرف دیگر ،از نواب عام -به تعابیر مختلف و به صورت آشکار یا
غیر مستقیم -در روایات نام برده شده است 3،كه با بررسی آن تواصیف،
به فقیه در معنای حافظ دین و مدیر اسالمی به واسطه موجهترین افراد در
شناخت و استنباط احکام علمی و عملی و سیاسی اسالم میرسیم ،كه
چنین سازوكاری ،والیت افقه نامیده میشود.
از آنجایی كه همه شرایط محیطی در عصر غیبت -بسان اوان ظهور-
در ولی فقیه صدق میكند؛ لذا جانشین ولی خدا از جنبه مشروعیت نیز-
به عنوان ولی فقیه -از مقام والیت تشریعی در مقام قانونی و اجرایی
برخوردار میشود.
بیان این مطلب نیز الزم است ،كه این مطلب غیر از والیت تکوینی
است ،كه مختص به ذات اقدس اله است.
 -0ر .ک :طبرسی ،6۵30 ،ج ،6ص.17 .
 -2نواب اربعه به ترتيب تقدم و تأخر عبارتند از :ابوعمرو عثمانبن سعيد عمروي،
ابوجعفر محمدبن عثمانبن سعيد عمرى ،ابوالقاسم حسينبن روح نوبختى ،ابوالحسن
علىبن محمد سمرى( .ر .ک  :صدر ،6۵69 ،ج ،6ص169 .؛ جباری ،6089 ،ج ،6ص)11 .
 -1ر .ک :كلينى ،6086 ،ج ،6ص17 .؛ حر عاملى ،6۵32 ،ج ،68ص ،22 .باب .66
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انتخاب یا كشف ولی فقیه
كشف -نه انتخاب -اساساً امری با مشروعیت الهی است ،كه با انتخاب
مستقیم مردم ،حاصل نمیشود؛ در عین حال ،كشف چنین شخصی مطابق
با مبانی نظری قانون اساسی ،در اختیار مجلس تخصصی خبرگان قرار
گرفته است.

1

قضیه والیت فقیه یک چیزی نیست كه مجلس خبرگان ایجاد كرده
باشد؛ والیت فقیه یک چیزی است كه خدای تبارک و تعالی درست
كرده است؛ همان والیت رسول اهلل

است.

7

فلسفه این كشف نیز با لحاظ رویکردهای تخصصی آن است؛ همانگونه
كه به عنوان مثال ریاست سازمان تخصصی نظاممهندسی را باید صنف
تخصصی مهندسان انجام دهند؛ كشف ولی فقیه نیز به لحاظ تشخیص
فقاهت و عدالت و سایر شرایط منطوی در فقیه ،در مجلس تخصصی
خبرگان انجام میشود.

سایر ادله
دیگر دالیل عقلی و نقلی در این ارتباط محدود به وجود حکومت
ایده آل در عصر غیبت ،لزوم سنخیت بین نوع حاكمیت و نوع حکومت،

 -0ر .ک :فصل هشتم قانون اساسی ،اصول  011و .019
 -2امام خمينی ،0191 ،ج ،01ص.111 .
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اصل تنزل تدریجی ،1یا صرف اشارات غیر مستقیم سورههای نساء و
مائده ،7و یا حدیث توقیع شریف 3و ...محصور نمیباشد.
قرینه مطلب اینكه -تاكنون -نظریهها و قواعد لطف ،٤كشف و نصب،1
پرورش 1و ...نیز مطرح شده است.
 -0انسان همواره میکوشد تا در اعمالش شرايط مطلوب را فراهم آورد ...در مورد زعامت
سياسی و رهبری نيز که از مهمترين مسائل زندگی انسان است ،وقتی همه شرايط مطلوب به
داليلی فراهم نبود ،به يک مرحله نازلتر مراجعه میکند .حکومت ايدهآل و مطلوب در اسالم
حکومتی است ،که امامان معصوم

مجری آن باشند .در عصر غيبت که به امام معصوم

دسترسی نيست ،امر حکومت بر عهده فقيه عادل است؛ چرا که نزديکترين و شبيهترين فرد به
امام معصوم است؛ هر چند فاصله ميان آنها بسيار زياد است( .مصباح يزدی ،0199 ،ص)01 .
 -2ر .ک :نساء58-52 ،؛ مائده.۵۵-53،۵7،۵5 ،
« -1
»؛ (حر عاملی ،6۵32 ،ج ،68ص )636 .در مسائل مستحدثه به راويان حديث ما
مراجعه کنيد ،که آن ها حجت من بر شما هستند ،و من حجت خدا بر آنها هستم.
 -4قاعده لطف ،قاعدهاي كالمی است؛ به اين معني كه لطف الهی بر اين تعلق دارد ،كه راه
هدايت بسته نباشد؛ زيرا دين مجموعه و دستگاه فنی و به هم پيوستهای است ،كه برای فهم و درك
و عمل به دستورات آن ،كارشناس آن نيز همراه آن بايد باشد؛ پس لطف الهی ايجاب میكند كه
عنايت او همواره برای هدايت بشر ،ساری و جاری باشد( .مطهری ،607۵ ،صص)29-25 .
البته [لطف] به حدی نمی رسد ،که از انسان سلب اختيار شود ،و اصل قدرت و توانايی نيز
وابسته به آن نيست( .آل کاشف الغطاء ،6088 ،صص)611-617 .
 -5در مبنای نصب الهی و نظريه کشف گفته میشود :اگر مشروعيت را به معنای شرعيت
بگيريم ،مشروعيت رهبری ،به رأی خبرگان وابسته نيست؛ بلکه به نصب الهی است ،و رأی
خبرگان ،مشروعيتی به وی اعطا نمیکند؛ بلکه جنبه کاشفيت از اين نصب دارد ،و به
اصطالح ،تعيين مصداق میکند .با اين توصيف ،حلقه دور میشکند؛ زيرا در شبهه دور،
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به طور كلی ،فضای تبیین ابعاد و ابعاض این بحث در فلسفه عرفانی،7
همواره مفتوح است.

مشروعیت و مقبولیت
مشروعیت 3والیت از آن خدا ،و مقبولیت ٤توسط مردم حاصل میآید ،و
این نقطه مقابل نگاه دموكراسیمحور 1است ،كه منجر به حکومت مردم بر
مردم از قِبَل حاكمیت مطلق اومانیسم ٦میشود؛ حال آنكه مشروعیت
صرفاً در ارتباط با حاكمیت مطلق شارع مقدس میباشد ،كه به اذن او
والیت -تشریعی -معنا مییابد.
بیان این نکته نیز الزم است ،كه مقبولیت به مثابه رأی مردم -در بیعت
با ولی -شرط الزم است؛ اما شرط كافی نیست؛ لذا بنیان قائم به رأی
اكثریت -كه جلّ ماهوی دموكراسی را شکل میدهد -مقبولیت مردمی را
به واسطه امکان خطایابی ،به امری نسبی تبدیل میكند.

چنين فرض شده بود ،که خبرگان به رهبری مشروعيت میدهند .بنابراين ،نه تنها رهبری
مشروعيت خويش را از مجلس خبرگان نمیگيرد؛ بلکه خود ،مشروعيتدهنده به همه
اجزای نظام است( .مجله معارف ،6085 ،ص)68 .
 -0از جديدترين نظريه ها در موضوع شيوه شناسايی و سير تطورات شخصيتی مصاديق
واليت فقيه است ،که هنوز ابعاد آن ،تبيين نشده است.
2. Mystical Philosophy
3. Legitimation
4. Acceptability
5. Humanism
6. Democracy
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مطلب دیگر اینكه ،خودمتناقض 1است؛ چون ضمانت اجرای الهی
ندارد ،و مخالف نصّ صریح قرآن كریم است ،كه میفرماید:
«
2

»؛ اگر از بیشتر كسانی كه در روی زمین
هستند ،اطاعت كنی ،تو را از راه خدا گمراه میكنند؛ آنها تنها از گمان
پیروی مینمایند ،و تخمین و حدس میزنند.

بنابراین ،رأی -صرفاً -با حقیقت است؛ چرا كه اگر اكثریت مردم اتفاق
نظر در موضوعی نداشته باشند ،پذیرش آن الزم است؛ اما این به معنای
حقیقت داشتن آن نیست ،كه می توان به مثال رایج در غربِ امروز-
همجنسبازی -اشاره كرد؛ هم چنین برای تقریب بهتر مسئله ،میتوان به
تاریخ تحلیلی صدر اسالم مراجعه كرد.
تبیین این دیدگاه در نگرش مردمساالری دینی 3راهگشاست.

طرح دو پرسش با پاسخی در متن استدالل
 آیا پیش از پذیرش والیت فقیه ،میتوان به سازوكاری دینیجهت برقراری حکومت معتقد نبود؟
 آیا با فرض پذیرش والیت فقیه ،با مقایسه نظامات حاكم برجهان ،میتوان به نگاهی الهیتر از این رویکرد ،به سیاست و
حکومتداری رسید؟
1. Self-Contradictory
 -2انعام.661 ،
3. Religious Democracy
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 بررسی دو شبهه -1والیت فقیه را در صورت پذیرش ،صرفاً در امور حسبیه میپذیریم،
و با قید اطالق نمیپذیریم.
به نظر میرسد پذیرش حسبی والیت فقیه ،مانع تحقق وحدت كلمه ،و
آرامش روانیِ فردی -جمعی خواهد بود؛ مضافاً اینكه موجب تضعیف
اصل فصلالخطاب ،و مدیریت واحد خواهد شد.
همچنین تلقی حسبیه داشتن ،در مقوله امنیت ملی 1در عصر انقالبهای
نرم -7در جهان معاصر -و نیز اراده تبلیغی مبنی بر تکثر پلورالیسم

3

حاكمیتی ،كه در سایه مشروعیتبخشی به اومانیسم انجام میپذیرد،
زمینههای پیدایی ترمیدور ٤در حاكمیت تفکر سکوالر 1را نشانه میرود.
مسئله شورایی كردن رهبری نیز بر همین اساس ،ضعف مبنایی و
تئوریکی در عمل می یابد؛ چرا كه مطابق با مبنای قرآن كریم ،گریزی از
اجرای اصل فصل الخطاب نیست؛ هر چند این اصل ،منافاتی با مشورت و
استفاده از شوراهای تخصصی و عمومی ندارد:

1. National Security
2. Revolutions Software
3. Pluralism
4. Thermidor
نکته :اصطالحی در جامعهشناسی؛ به معنای بازگشت به سنن قبل از انقالب يا حركت دوري
انقالبها است ،که نخستين مرتبه توسط كرين برينتون ( )Crane Brintonدر كتاب
«كالبدشكافي چهار انقالب» به كار برده شد .اين مقطع در فرانسه ،دوره استقرار ديكتاتوري
پس از انقالب است( .ر .ک« :فرهنگ علوم سياسی» ،علی آقابخشی و مينو افشاریراد)0199 ،
5. Secular Thinking
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«
»؛ 0پس به [بركت]
رحمت الهى با آنان نرمخو شدى؛ و اگر تندخو و سختدل بودى ،از
پیرامون تو پراكنده مىشدند؛ پس از آنان درگذر ،و برایشان آمرزش
بخواه ،و در كار[ها] با آنان [مردم] مشورت كن ،و چون تصمیم گرفتى،
بر خدا توكل كن؛ زیرا خداوند توكلكنندگان را دوست مىدارد.

بنابراین ،رهبر جامعه پس از مشورت و بهرهمندی از آرای دلسوزانه
فردی و شورایی -شوراهای عمومی و تخصصی -الزم است با تمسک به
حبل اهلل المتین ،و با توكل و استعانت از خدای متعال -قاطعانه -تصمیم
گرفته ،و در مسیر هدایت جامعه ،حركت كند.
از طرف دیگر ،پذیرش والیت مقید ،ضمن غیر موجه كردن
كاركردهای والیت ،مشروعیت محل بحث را نیز خدشهدار میكند؛ حال
آنكه راهبرد امام خمینی كبیر در مساوی قراردادن اختیارات ولی فقیه با
اختیارات نبی مکرم اسالم

با تمام شئونات آن -با نیل به اختیارات

نیابتبردار آن -منجر به مقبولیت مردمی نیز شد:
وقتى مىگوییم والیتى را كه رسول اكرم

و ائمه

داشتند؛ بعد از

غیبت ،فقیه عادل دارد ،براى هیچكس این توهم نباید پیدا شود ،كه
مقام فقها همان مقام ائمه

و پیامبر اكرم

است؛ زیرا اینجا صحبت

از مقام نیست؛ بلکه صحبت از والیت -یعنى حکومت و اداره كشور و
اجراى قوانین شرع مقدس -مىباشد ،نه شأن و مقام برتر و غیر عادى.
 -0آل عمران.652 ،
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به عبارت دیگر والیت مورد بحث یعنى حکومت و اجرای قوانین
الهى و اداره جامعه اسالمى.
والیت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقالیى است ،و واقعیتى جز
جعل قانونى ندارد؛ وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب
مىشود -مثالً براى حضانت و سرپرستى كسى یا حکومت -دیگر
معقول نیست در اعمال این والیت ،فرقى بین رسول اكرم
فقیه وجود داشته باشد.

و امام یا

0

هر چند در میان علمای شیعی نیز نگرش آیتاهلل بروجردی از طرفی ،و
آیتاهلل خویی و بعضی از علمای حاضر به صورتی دیگر ،و متفاوت با
نگاه موجود میباشد؛ اما هر كدام تشکیک در اطالق یا حسبی بودن مبنای
نظریه میكنند؛ چرا كه از پس از غیبت كبری تا امروز ،حوزه اجماعی
فقاهت شیعه نسبت به مقوله والیت ،رویکرد استنکاری نداشته است.
به عنوان نمونه به جمله مشهور مرحوم صاحب «جواهر» اشاره میشود:
«

»؛ 2اگر كسی منکر

والیت فقیه باشد ،گویا طعم فقه را نچشیده است.

نظریهای كه از عهد دور و بیش از هزار سال پیش ،توسط ثقة اإلسالم كلینی،
شیخ صدوق ،شیخ مفید ،سید مرتضی ،شیخ طوسی و بعد شیخ انصاری و...
مطرح شده بود ،و نخستین بار توسط امام راحل ،ابتدا ظرفیت پذیرش آن
ایجاد؛ و آنگاه خواست مبنی بر اجرای آن ،محقق شد.
 -0امام خمينی ،602۵ ،ص.51 .
 -2نجفی ،6019 ،ج ،69ص.027 .
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بنا به تحلیلی پیچیدهتر نیز میتوان پیشینه و قدمت این نوع والیت را
حتی به ماقبل اسالم و زمان انبیای الهی

نیز تأویل برد؛ آنجا كه قرآن

كریم میفرماید:
«

»؛

0

ما تورات را كه در آن هدایت و روشنایی است ،نازل كردیم؛ پیامبرانی كه
تسلیم فرمان بودند ،بنا بر آن برای یهود حکم كردند؛ و نیز خداشناسان و
دانشمندان كه به حفظ كتاب خدا مأمور بودند ،و بر آن گواهی دادند؛ پس
از مردم نترسید ،از من بترسید؛ و آیات مرا به بهای اندک مفروشید؛ و هر
كه بر وفق آیاتی كه خدا نازل كرده است حکم نکند ،كافر است.

 -7والیت فقیه با سازوكار اطالق ،ضمن تمرد از قانون ،منجر به
انحصارگرایی 7و حکومت توتالیتر -3تمامیتخواهی -میشود.
والیت فقیه به استناد به استناد بند پنجم از اصل دوم ٤و اصل پنجم قانون
اساسی ،1و اختیارات تعریف شده و مشخصی كه به استناد اصل 118

 -0مائده.۵۵ ،
2. Exclusivist
3. Totalitarianism
 -4جمهوری اسالمی؛ نظامی است بر پايه ايمان به ...امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی
آن در تداوم انقالب اسالمی.
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قانون اساسی دارد 7،و نیز نظارت بر حسن انجام فعالیتهای آن ،ضمن
متوجه كردن مجلس خبرگان ،اصول  182و  111قانون اساسی را به خود
اختصاص میدهد.
البته این محدودیت در موضوعیت با قید اطالق در والیت نیست ،كه
اولی مربوط به شخصیت رهبری و در ارتباط با مزاج بشری و ممکنالخطا
بودن او میباشد؛ و دومی در ارتباط با مقام جانشینی ایشان ،مستقل از
شخصیت حقیقیاش مطرح میشود.
شخص غیر از مقام (والیت) است؛ این مقام از راه پایهگذاری فطرت
اسالمی به ثبوت رسیده ،و الغای آن الغای فطرت است؛ و الغای
فطرت ،الغای اصل اسالم است.

1

بنابراین:
والیت فقیه میخواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد؛ نه اینكه میخواهد
دیکتاتوری بکند.

4

 -0در زمان غيب حضرت ولی عصر

در جمهوری اسالمی ايران ،واليت امر و امامت

امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدير و مدبر است ،که طبق اصل
يکصد و هفتم ،عهدهدار آن میگردد.
 -2تذکر اين مطلب الزم است ،که استناد به قانون اساسی به معنای حد نهايی پذيرش
واليت فقيه نيست :اينکه در قانون اساسی هست ،اين بعض شذون واليت فقيه هست نه همه
شذون واليت فقيه( .امام خمينی ،6070 ،ج ،66ص)۵1۵ .
 -1طباطبايی ،6087 ،ص81 .
 -4امام خمينی ،602۵ ،ج ،63ص.5۵ .
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نتیجهگیری
در ارتباط با پذیرش نگاه مطلقه بودن 1امر والیت فقیه -در امور نیابتبردار-
به پیدایش قسمتی از الیههای ارتباط با جهانبینی اسالمی در تلقی و نحوه
نگرش جهتدهی میشود؛ لذا:
اعتقاد به والیت فقیه یعنی اعتقاد به یک برداشت ،و استمدادطلبی از اسالم.

7

بنابراین و مطابق با محتوای ارائه شده در این تکنگاشت ،نکات زیر
استنتاج میشود:
 -1والیت فقیه مطلبی است ،كه همواره مدنظر فقهای امامیه بوده ،و
قدمتی طوالنی -در عصر غیبت -دارد.
 -7علت عدم تأكید مصرح این مقوله -به دلیل موجه -وجود
حکومتهای طاغوتی در الیههای باالیی و پایینی جامعه بوده است،
كه امکان تحقق این مقوله را بعید -و بلکه ممتنع -مینموده است.
 -3والیت فقیه با قید اطالق به همان معنای مطلقه بودنی كه فقط
برای خدای تبارک و تعالی به كار برده میشود ،نیست.
 -٤والیت فقیه با قید اطالق ،امور نیابت بردار از امام معصوم
عهده دارد ،و امور غیر از این ،چنین نیست.

را بر

3

1. Absolute
 -2ر .ک :امام خامنهایhttp://www.ghadeer.org/Book/415/66222 ،
« -1اتفق اصحابنا علی ان الفقيه العدل اإلمامي الجامع الشرائط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد
فی األحکام الشرعية نائب عن قبل ائمة الهدی

فی حال الغيبة فی جميع ما للنيابة فيه

مدخل» (محقق کرکی ،6۵32 ،ج ،6ص )6۵9 .فقهای شيعه اتفاق نظر دارند ،که فقيه عادل
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به عنوان مثال ،مقولههایی از قبیل عصمت ،والیت تکوینی و نیز
پارهای از اختیارات كه امام معصوم

در حوزه مسائل خصوصی

افراد داشته اند ،از امور غیر نبابت بردار برای ولی فقیه است.
یک نوع از امثله نیز به صورت اجماعی است؛ مثالً مبحث جهاد
ابتدایی ،كه قاطبه فقهای امامیه و جمهور ،قائل به اختصاصی
بودن آن برای امام معصوم

هستند؛ هر چند در این میان،

آیتاهلل خویی و امام خامنه ای نظر متفاوتی دارند.

1

 -1والیت مطلقه فقیه در عصر غیبت ،ضرورتی حیاتی است ،كه با
توجه به گستردگی امور فردی و اجتماعی و جهانی ،و پیچیدگی
عرصههای كالن مدیریت اسالمی ،7نمیتواند صرفاً رویکردی
مصلحتگرایانه باشد

امامی مذهب ،که جامع شرايط فتوا است ،و از او به مجتهد در احکام شرعيه تعبير میشود،
از جانب ائمه  -در زمان غيبت -در همه اموری که نيابتبردار است ،نايب میباشد.
« -0ومن طبيعي ان تخصيص هذا الحکم بزمان موقت وهو زمان الحضور ال ينسجم مع اهتمام
القرآن وأمره من دون توقيت فی ضن نصوصه الکثيرة»؛ (خويی ،6۵63 ،صص )010-011 .و
طبيعی است که تخصيص اين حکم به زمان خاص ،که زمان حضور امام معصوم باشد -با
اهتمام قرآن و امر آن به جهاد ابتدايی ،بدون اختصاص دادن آن به وقت خاص -در ضمن
جمالت فراوان و صريح ،همخوانی و انسجام ندارد.
بعيد نيست كه حكم به جهاد ابتدايى توسط فقيه جامعالشرايطى كه متصدى واليت امر
مسلمين است ،در صورتى كه مصلحت آن را اقتضا كند ،جايز باشد؛ بلكه اين نظر اقوى
است( .امام خامنهای ،6082 ،سؤال )63۵8
2. Islamic Management
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 -٦در ادامه بند قبل ،از منظر عقلی و نقلی و حتی در قواره عرفی نیز
نمی توان شأنیتی تقریبی یا تخریجی میان این شکل از والیت با
مقولهای به نام استبداد ،رهجویی كرد؛ چه اینكه تضادی الینحل
میان این دو -به صورت همیشگی -حاكم است.
از طرف دیگر و مبتنی بر برهان خلف ،1شرط ابقای والیت تنها
تا زمانی است ،كه فق یه در دایره تعین شرایط منصوص ،منطوی
باشد ،كه در غیر این صورت خود به خود ،عزل خواهد شد؛ و
این غیر از مفاهیم مندمج در استبداد است:
همانطور كه والیت مشروط به وجود تمام شرایط بود تا نزدیکترین
و شبیهترین شخص به معصوم انتخاب شود ،اگر یکی از شرایط هم
مفقود شود ،ولی فقیه خود به خود منعزل میشود؛ و وظیفه خبرگان
فقط این است ،كه مطلب را به مردم اعالم كند.

7

در پایان ،با توجه به گستردگی و افق عمیق این مقوله و ارائه پاسخی
اجمالی به پرسش اصلی تکنگاشت -كه در متن چنین تالشی شد-
حسن ختام چنین بیان میشود:
گررر بحررر را بریررزی در كرروزهای

چند كنجد قسرمت یرک روزهای

3

1. Proof by Contradiction
 -2مصباح يزدی ،6020 ،ص.601 .
 -1مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بخش .6

تبيين والیت مطلقه فقيه به منظور گزینش سنجه رویكردي در نگرههاي ضرورت ،مصلحت و استبداد169 /

منابع و مآخذ
-1

.

 -7آقابخشی ،علی ،.افشاریراد ،مينو،)6072( ،.

،

تهران :انتشارات چاپار.
 -3آل کاشف الغطاء ،محمد حسين،)6088( ،.
 ،ترجمه ناصر مکارم شيرازی ،قم :انتشارات امام علیبن ابیطالب .
 -٤امام خمينی ،سيد روح اهلل،)6070( ،.

 ،تهران :مؤسسه تنظيم

و نشر آثار امام خمينی.
 -1همان،)602۵( ،.

 ،تهران :مؤسسه تنظيم

و نشر آثار امام خمينی.
 -٦امام خامنهای ،سيد علی،)6082( ،.

 ،تهران :انتشارات

بينالمللی هدی.
 -2جباری ،محمد رضا،)6089( ،.

،

قم :انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی.
 -0جوادی آملی ،عبداهلل،)6029( ،.

 ،قم :مرکز نشر اسراء.

 -0همان،)6088( ،.

 ،قم :مرکز نشر اسراء.

 -18حر عاملی ،محمدبن حسن،)6۵32( ،.
 ،قم :مؤسسة آلالبيت .
 -11خويی ،سيد ابوالقاسم،)6۵63( ،.
 -17دانشگاه

و

دانشجو

در

 ،قم :انتشارات مدينة العلم.
بيانات

مقام

معظم

.http://www.ghadeer.org/Book/415/66222
 -13شبهه دور ،مجله معارف.)6085( ۵3 ،
 -1٤صدر ،سيد محمد،)6۵69( ،.

 ،بيروت :دار التعارف.

رهبری،

)170( / PURE LIFE, Vol.4.No.9, (Ramadan 1438. Khordad 1396. June. 2017

 -11طباطبايی سيد محمدحسين،)6087( ،.

 ،قم :انتشارات تشيع.

 - 1٦طبرسی ،احمدبن علی،)6۵30 ( ،.

،

مشهد :نشر مرتضی.
-12

.

 -10کلينی ،محمدبن يعقوب،)6086( ،.

 ،تهران :مکتبة الصدوق.

 - 10محقق کرکی ،علی بن حسين ،) 6۵32( ،.
 ،قم :كتابخانه آيت اهلل مرعشی نجفی.
 -78مصباح يزدی ،محمد تقی،)6077( ،.
 ،قم :انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی.
 -71همان،)6020( ،.

 ،قم :انتشارات

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی.
 -77مطهری ،مرتضی،)607۵( ،.
 -73مولوی ،جاللالدين محمد،.
 -7٤نجفی ،محمد حسين،)6019( ،.
بيروت  :دار احياء التراث العربی.

 ،تهران :انتشارات صدرا.
 ،بیتا.
،

