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االسالم و المسلمین دکتر محسن کدیور در سال حجۀتوسط  هاي دولت در فقه شیعهنظریهچاپ اول کتاب 
نویسنده ابتدا در مقدمه به مباحثی همچون مراحل تطور فقه سیاسی شیعه و  2به زینت طبع آراسته شد. 1376

ها را به نه دسته تقسیم پردازد؛ و سپس تمامی نظریههاي باواسطه و بالواسطه میها به نظریهبندي آنبقهط
کند: سلطنت مشروعه، والیت انتصابی عامه فقیهان، والیت انتصابی عامه شوراي مراجع تقلید، والیت می

الیت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه، خالفت مردم با نظارت مرجعیت، و
  انتخابی اسالمی و وکالت مالکان شخصی مشاع.

هاي فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع ترین برجستگی این کتاب آن است که براي اولین بار نظریهمهم
بندي کرده است. عالوه بر آن، استنادات کامل و تمییز بین ارکان، مبانی و تقریرهاي مختلف یک طبقه

دهد که در فقه سیاسی شیعه تنها به خوبی نشان می متن فوقها را میسر ساخته است. ریه، فهم دقیق نظریهنظ
از  هاي مختلف، و گاه متعارض، سخن گفت. این کتابیک قرائت وجود ندارد؛ و همواره باید از قرائت

تحقیقات بسیاري در حوزه فقه شیعه ، مورد استناد و استنادات زیاد به دلیل اتقان ابتدا مورد استقبال گرفت؛ و
  قرار گرفت. 

  از نظر محتوایی، نکات زیر ممکن است به تدقیق و ارتقاي سطح علمی کتاب یاري رساند:  
یا  »حاکمیت«هاى ، نظریهها را از باب تسامح بپذیریم)بر آن» نظریه«(اگر اطالق  هاى یاد شدهنظریه -1

با این فرض مسلم که مراد نویسنده دولت به معناي قوه ». دولت« هاىهستند؛ نه نظریه »مشروعیت«مبانى 
دولت به معناي مدرن (شامل سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت)  توان حدس زد کهمیمجریه نیست، 

توان هاي فقها نظریه دولت نیست. دو دلیل براي این مطلب میو یا غیرمدرن قصد شده باشد؛ اما اساساً نظریه
توان دریافت که امثال آیات عظام اراکی و گلپایگانی ها میدر درجه اول، با رجوع به این نظریهارائه کرد: 

تر آن است که اساساً فقهاي اند. مسئله مبناییو مانند ایشان نظریه دولت (حتی به معناي غیرمدرن آن) نداشته
تاریخ به ضرورت تشکیل دولت بر اند نظریه دولت داشته باشند؛ چرا که ایشان در طول توانستهشیعی نمی

اند فقه حکومتی و مباحث توانستهنمی »تصلب سنت«به دلیل اند؛ و بنابراین، اساس شریعت رأي نداده
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اند، فقه همچون توزیع قدرت اندیشیده باشند. برعکس، اهل سنت که از ابتدا با این مسئله سروکار داشته
اند. بدون دلیل نیست که بحث مصلحت که چندین قرن حکومتی و مباحثی همچون مصلحت را فربه کرده

به  است در بین اهل سنت مطرح بوده، تنها در سه دهه عصر جمهوري اسالمی، آن هم به شکل نحیف،
   بحث گذاشته شده است.

خوانده شده است؛ در حالی که نه به معناي دقیق » روش تحلیل انتقادي«، 7روش این کتاب در ص  -2
بندي است، نه تحلیل و باالتر از آن، انتقاد. نه انتقادي. سطح این نوشتار، توصیف و طبقهتحلیلی است، و 

 شد. اشاره می 1شاید بهتر بود، به روش تحلیل گفتار

اندیشه سیاسی، طبق ها در حوزه اندیشه سیاسى شیعه، مطرحند؛ نه فقط در فقه سیاسی شیعه. این نظریه -3
نظریه به خصوص صدر و شهید نظریه خالفت مردم فقه سیاسی است. تعریف، اعم از فلسفه سیاسی و 

 در مجموع توانندزنند؛ ولى نمى  یزدى هرچند بر مبناى فقهى هم تکیه مى  مهدى حائرىدکتر وکالت 
اند. نظریه وکالت  بر دو قاعده ه نشدهئارا این دو نظریه، بر اساس روش فقهى نظریه فقهى محسوب شوند.

اى در حوزه فلسفه سیاسی نظریهبنابراین، و  ؛مند نیستشناسى فقهى بهرهولى از روش ؛دزنفقهى تکیه مى
در باشد. فقه اساساً در پی کشف مراد شارع مقدس در خصوص احکام خمسه میشود. محسوب مى شیعه

نه براساس  2،کندرا مطرح مى» عدم امکان جعل در تشریعیات«مبحث  حکمت و حکومتجا که کتاب آن
از سوى خداوند ــ تبارك و تعالى ــ را  براي هر انسانی فقهى؛ بلکه با استداللى عقلى، جعل والیت روش

اي که مرحوم حائري بین نظریه خود با قرارداد اجتماعی روسو انجام همچنین، مقایسه کند. محال، اعالم مى
وط به حوزه فلسفه سیاسی قلمداد هاي مربداده، گواهی بر این مسئله است که نظریه وي باید در زمره نظریه

اش به فلسفه سیاسی، و حائري به این مسئله اشاره دارد که نظریهدکتر خود عالوه بر آن که  شود.
  ٣تر است.نظریه امام خمینی به فقه سیاسی، نزدیک

ومت نظریه حک«هایی همچون نظریهتوان تغییر پیدا کرد، مى» اندیشه سیاسى شیعه«به کتاب  اگر عنوان -4
 .را نیز به آنها افزود ، و خصوصاً نظریه عالمه طباطبایی،عبدالکریم سروشدکتر از » دموکراتیک دینى

حکومتی، و  »اقدامات« ،را نیز افزود. طبق این نظریه »نظریه حسبه حکومتى«توان هاى باال، مىبه نظریه -5
هرچند دلیلى براى شمول  ساس،بر این اشود. از باب حسبه واجب مى ،تشکیل حکومت اسالمىچه بسا 
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- مى 1باشد.واجب مى تشکیل حکومت از باب حسبهاقدامات حکومتی یا اما  ،والیت فقیهان در دست نیست

به نظر وي، حسبه اداره کشور و دفاع را نیز نام برد.  را 2جواد تبریزىاهللا آیتتوان از صاحبان این نظریه 
  شود. شامل می

ر درا اند، که معتقد به نظریه حسبه ،یخ عبدالکریم حائرى و محمدعلى اراکىش  نظریه حاج کدیوردکتر  -6
ساالرانه نیز از این نظریه تعبیرى مردم بتوانشاید  ،در عین حال کند.میسلطنت مشروعه ذکر   نظریهزمره 

خود مردم   هب  توانارائه داد. اگر فقیهان قدرمتیقن براى اداره جامعه نباشند، حکومت و مدیریت جامعه را مى
تر به تفسیر به نظریات الهى ـ مردمى شبیه نظریه فوق با اینوان گفت شاید بتجاست که واگذار کرد. از این

نظریه آخوند خراسانی، که خود دکتر کدیور بعد از نگارش این کتاب به آن پرداخته، نیز از این  رسد.  نظر
هاي سیاسی و اجتماعی قائل راي فقها در حوزهرسد. وي هیچ گونه والیتی بجهت حائز اهمیت به نظر می

 ساالر تلقی شود.اي مردمتواند نظریهنیست؛ و می

شوکت) نظریه اول (سلطنت مشروعه یا والیت انتصابى فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذى -7
ولت را از هم صاحبان این نظریه اصالتاً معتقدند خداوند حوزه دین و دگویا چنان مطرح شده است که 

رسد در حالی که به نظر میتفکیک نموده، و اولى را به فقیهان و دومى را به شاهان واگذار کرده است. 
خود نویسنده البته،  .نماییمعملکرد سیاسى ایشان تفکیک مقتضیات اندیشه سیاسى فقیهان را از  الزم است

 کند:معرفى مى» نظریه«عنوان آن را به  ،هرحال ولى به ،به این مسئله توجه داشتهمحترم 

و کارکرد فقیهان را  ؛را تحمیل شرایط زمانه دانست ]بین حوزه شرعیات و عرفیات[توان این تفکیک مى«
- تفسیر کرد. اما شواهد آینده نشان مى» المیسور الیسقط بالمعسور«و » ما الیدرك کله الیترك کله«از باب 

اند، و سالطین نیز با به رسمیت در خدمت مذهب در آورده دهد که از یک سو، فقیهان شوکت سالطین را
اند... تصریحاتى که در سطور آینده مند شدهشناختن اقتدار فقیهان در شرعیات از حمایت مهم ایشان بهره

 3.»دهدخواهد آمد، خبر از نوعى توجیه فقهى واقعیت خارجى مى
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اندیشه سیاسى است. اگر اندیشمندى در عمل د خو و بدل اضطرارى، غیر از» یت خارجىتوجیه فقهى واقع«
ها اى از باب عدم قدرت و احکام ثانویه به آنبه سلطنت شاهان تمکین کرده باشد، یا حتى در بعد اندیشه

غیر از اعتقاد اولیه به آن مسئله است. این گونه فقیهان ممکن است حکومت شاهان را در  ،مشروعیت دهد
  اصل غیرمشروع بدانند. 

 ) مرورى خواهیم داشت. او1191ـ  1267بر اندیشه سیاسى سیدجعفر کشفى ( توضیح بیشتر،ن، براى اکنو
کند. تاریخ به دو دوره، نبوت (از هبوط آدم تا ظهور بحث خود را از مخلوق اول و فلسفه تاریخ شروع مى

و در  ،رویه ظاهرى عقلشود. در عصر نبوت، امام زمان ـ ع ـ) و دوره والیت (دوره ظهور ایشان) تقسیم مى
و در ریاست حکمت (عصر غیبت)، یا مجتهد باید شاه شود،  ؛شودعصر والیت، رویه باطنى عقل شکفته مى

یا شاه باید اجتهاد بیاموزد. ریاست حکمت، که نوعى از دولت آرمانى است در دوران غیبت امام 
از  اند.ن از سیاست و جامعه دورى گزیدههاى گوناگومعصوم(ع) اتفاق نیفتاده است؛ زیرا فقیهان به علّت

دو چیز است: میزان ارتباط با روح محمدى  ر غیبت، میزان مشروعیت دولت دینىدیدگاه کشفى، در عص
نه نیابت.  ،حکومت از باب ضرورت است ،(یا عقل فعال)؛ و اشاعه خیرات و ازاله شرور. در این صورت

توان به تفکیک والیت انتصابى از این باب، مى اما ،است ند مشروعیت قاجارها زیر سؤالبنابراین، هرچ
شوکت در عرفیات تن داد. به همین دلیل است که او بین دولت   فقیهان در شرعیات و سلطنت سلطان ذى

اى بحث نظرى و اندیشه توان نتیجه گرفت کهاز این بحث مى شود.حقه اولیه و ثانویه، تفکیک قایل مى
 اضطرار جدا نمود. و  ا باید از بحث اجراکومت اسالمى ردرباره ح

شبیه انتقاد باال، به نظریه حکومت مشروطه نیز وارد است. به نظر نایینى مشروعیت حکومت مشروطه به  -8
این دلیل است که در حکومت استبدادى سه ظلم (در حق خدا، امام معصوم و مردم)، و در حکومت 

وطه از باب دفع افسد شود. پس مشروعیت مشرروا داشته مىیک ظلم (تنها در حق امام معصوم)  مشروطه
نظریه اصلی و مشروعیت ذاتى ندارد. البته، نایینى به این مبحث شکل نظرى داده است.  ؛به فاسد است

بر اساس حسبه موسع، حسبه موسع است.  1آید،برمیتنبیه االمۀ و تنزیه الملۀ نایینی، آن گونه که از کتاب 
ها راضی نیست به مواردي همچون مسائل صغار و اره شد، اموري که شارع به ترك آنهمان گونه که اش
جا که دو نظریه مشروعه و در آنگیرد. شود؛ بلکه امور اجتماعی و سیاسی را نیز در بر مییتامی محدود نمی

با هم  توهم این مسئله وجود دارد که این دو از یک جنس هستند که 2شوند،مشروطه با هم مقایسه می
 .قید دولت است، نه والیت» مشروطه«اند، در حالی که مقایسه شده
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(در  در این کتاب، سه نظریه براي شهید صدر برشمرده شده است: حکومت انتخابی بر اساس شورا -9
و خالفت مردم با ) الفتاوي الواضحۀو  ،منهاج الصالحین(در ، والیت انتصابی عامه فقیهان )االسس االسالمیۀ

و  ،لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ عن مشروع دستور الجمهوریۀ االسالمیۀ ،االسالم یقود الحیاة (در رت مرجعیتنظا
به اعتقاد کدیور، نظریه آخر ترکیبی از دو نظریه قبل و رأي نهایی ایشان . )خالفۀ االنسان و شهادة االنبیاء

و سیاست و اداره جامعه  ؛مین قرار دادهرا خلیفه خود در ز بر اساس نظریه اخیر، خداوند انسانشود. تلقی می
براى حفظ خالفت الهى انسان، شاهدان خود (انبیاء امامان و علماى دین) را  .را به آنها واگذار نموده است

کند: اول قاعده شورا (که امت خالفت خود را بر اساس دو قاعده اعمال مى ،برانگیخته است. بنابراین
حق  طور مساوى. امت  و دوم والیت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به مربوط به موارد غیرمنصوص است)؛

یس قوه مجریه و انتخاب اعضاى قوه مقننه. ئکند: انتخاب رهاى زیر اعمال مىخداداد خالفت خود را از راه
جمهورى  الفراغ، وضع قوانین مورد نیاز به عهده قوه مقننه است.بر اساس این نظریه، در حوزه منطقه

باشد؛ چون شرع بر رییس دولت  همان خالفت مردم با نظارت مرجعیت است، و مقید به قانون مى اسالمى،
و مردم به نحو مساوى سیطره دارد. مرجعیت صالحه، یک نهاد است؛ نه یک شخص. قوه قضاییه زیر نظر 

ین امر زمینه ا .که خارج از خالفت مردم قرار داردو تنها نهادى است  ؛کندنهاد مرجعیت ایفاى وظیفه مى
 نماید.مى تفکیک قوا و سالمت و اسالمیت قدرت سیاسى را تضمین

؛ و نظریه سوم ترکیبی از دو ظاهر عبارات کتاب این است که صدر سه نظریه مختلف ارائه کرده است
المقدور باید سعى نمود اقوال مختلف یک اندیشمند را بر هم حتى. مسئله این است که باشدنظریه قبل می

چون اصل آن است پس، . را به وي منسوب نکنیممتضاد، متفاوت، و شاید  ییهاتا ارائه نظریه ،ل نمودحم
تطور نشده باشد، در صورت امکان باید بین عبارات وي جمع نمود. تناقض و حتی دچار  اندیشمند اندیشه

قابل جمع  ظارت مرجعیتظریه خالفت مردم با ننظریه والیت انتصابى عامه فقیهان و نشاید  ،طور مثال به
جا که همان نظریه نصب است؛ اما از آن الفتاوى الواضحۀباشند. نظریه فقهى سیدمحمد باقر صدر در کتاب 

- نظریه دوم را ارائه نموده است. شاهد جمع مذکور آن است که او مى ،ایشان به نقش مردم نیز توجه دارد

و  ؛کندوالیت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر اعمال مى گوید امت خالفت خود را بر اساس دو قاعده شورا و
طبق اگر  گاه نظریه نصب امام خمینى) تحقق یافته است.این امر در جمهورى اسالمى ایران (به عنوان تجلی

خالفۀ االنسان و شهادة هم در نظریه خالفت انسان و نظارت مرجعیت (نظریه سوم کدیور، جناب تحلیل 
لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ عن مشروع جمهوري اسالمی ( شرحی بر قانون اساسی، و هم دطرح شده باش )االنبیاء



پس باید مفاد هر دو یک چیز باشد؛ در حالی که نظارت در  1) تلقی شود،دستور الجمهوریۀ االسالمیۀ
  نبوده است. »مرجعیت«جمهوري اسالمی ایران از آنِ 

نیز با نظریه خالفت انسان و نظارت االسس االسالمیۀ  به همین منوال، چه بسا بتوان ادعا نمود رأي صدر در
نظریه دولت انتخابی اسالمی مطرح شده  ،مرجعیت قابل جمع باشد. به عقیده دکتر کدیور، در این کتاب

است؛ در حالی که شاید بتوان گفت عنصر مشورت و تطبیق احکام شرعی به ترتیب به خالفت انسان و 
بل ذکر است که مقصود از تحلیل فوق آن نیست که الزاماً تغییر و تطوري قانظارت مرجعیت اشاره  دارد. 

این  ضرورتاًشود؛ بلکه اثبات این مسئله است که دلیلی وجود ندارد که در نظریه شهید صدر مشاهده نمی
  باشند.سه رأي متفاوت 

اهللا خویی نسبت به دیدگاه شیخ انصاري و آیت -بر خالف نظر مشهور  -اهللا محمدهادي معرفت آیت -10
با توجه به آراي متفاوت در خصوص کتب مختلف شیخ و با  2را مثبت ارزیابی کرده است. فقیهوالیت 

  کرد. توجه به محوریت اندیشه ایشان در بین فقهاي شیعی، بهتر بود دکتر کدیور تحلیلی ارائه می
شان به شکل جداگانه به بحث بایست در کتب فقهی ایآراي شیخ انصاري نسبت به والیت فقیه را می

 طرحپس از مکاسب، ها نیز بحث شود. او در کتاب در آن - و احتماالً تحول  -گذاشت؛ تا امکان مقایسه 
والیت عامه معصومان (ع)، والیت فقها را به سه بعد افتاء، قضاء و والیت عامه تقسیم؛ و به درستی بحث را 

آید. از دیدگاه شیخ، اثبات نیز از دو بعد اول سخن به میان نمی نماید. در این مقالهدر قسم سوم محصور می
ماند: دونه خرط القتاد (همانند دست کشیدن بر والیتی براي فقیه همانند امام معصوم (ع) به امري ممتنع می

و لو به دست غیر  -خارهاي ساقه گل به شکل برعکس). البته در این میان اموري هست که بر هر تقدیر 
و  3شود. شیخ به روایات باب، همانند توقیع شریفباید تحقق یابد؛ که از آن به امور حسبیه تعبیر می - فقها 

توانند این امور را بر عهده گیرند: کند که فقها قدر متیقن کسانی هستند که میمقبوله، از این نظر اشاره می
للفقیه فی االمور التی تکون مشروعیۀ ایجادها  فقد ظهر مما ذکرنا ان ما دل علیه هذه االدلۀ هو ثبوت الوالیۀ«

   4»فی الخارج مفروغاً عنه، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام به کفایۀ.
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(تابستان  17ش اندیشه حوزه، ، »ییاهللا خووالیت فقیه از دیدگاه شیخ انصاري و آیت«. محمد هادي معرفت، 2 
1378.(  
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شیخ در بحث «علی ابوالحسنی بین کالم شیخ در مکاسب و کتاب خمس و زکات این گونه جمع کرده که 
کند که بر حسب اعتقاد شیعی پیامبر و نفی می مکاسب گونه و سطحی خاص از والیت را از شخص فقیه

اند ... اما تصرفاتی که حکام جامعه به عنوان زمامدار و سرپرست مردم براي ائمه معصومین داراي آن بوده
چرخد، آن اساساً چرخ اجتماع و سیاست نمیدهند و بیسیاسی آنان انجام می –حفظ مصالح اجتماعی 

محمدهادي معرفت هم رجوع به فقها بر اساس توقیع را منحصر به  5».استبراي فقیه نیز مجاز و مشروع 
داند؛ بلکه معتقد است تصمیم و اقدام در مسائل سیاسی و اجتماعی، اقامه نظام و سؤال از امور شرعی نمی

را از خود شیخ وام  مسئلهاگر صغراي  ،از دیدگاه وي 6شود.مطلق اموري مربوط به شؤون عامه را شامل می
 مسئله)، و کبراي بحث را از مسائل مذکور استخراج نماییم، 7یریم (اقامۀ النظام من الواجبات المطلقۀگ
شود. اشکال اساسی که در برداشت فوق وجود دارد آن است که به روشنی اثبات می» والیت عامه فقیه«

چیزي نیست » قامه نظاما«کند که والیت فقها در امور حسبیه محصور است؛ و مقصود او از شیخ تصریح می
ها قیام نکند، بر ها وابسته است که حتی اگر فقیه به آنجز احکام انتظامی که جامعه اسالمی به شکلی به آن

شود؛ و مقصود از شود. طبق تعریف، احکام انتظامی نوعی از امور حسبیه محسوب میدیگران واجب می
 -حکومت اسالمی. قیام به امور حسبیه و احکام انتظامی همین امور است، نه برپایی نظام و » برپایی نظام«

  کجا، و اثبات والیت عامه فقها کجا!؟  - تنها از باب قدر متیقن 
داند؛ بلکه امور عامه را شامل ، نفوذ حکم فقیه را به باب قضاوت محدود نمیقضاءشیخ انصاري در کتاب 

که مربوط به قضاوت » حکم«مۀ)؛ چرا که به جاي لفظ شود (و منه یظهر کون الفقیه مرجعاً فی االمور العامی
ان تعلیل االمام (ع) وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً «استفاده شده: » حاکم«است، از 

علی االطالق و حجۀ کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقۀ و 
مبنی بر رضایت نسبت به حاکم بودن فقیه در  - ع- (تعلیل امام  8»تخاصم.حجیته العامۀ فال یختص بصورة ال

ها و حجیت داشتن وي، داللت بر حکومت مطلقه و حجیت عام وي دارد؛ پس به صورت تخاصم خصومت
در خصوص امور سیاسی و » حاکم«آورد که خورد). استاد معرفت از نهج البالغه شاهد میتخصیص نمی

گره » والیت مطلقه«جا، به معناي دارد؛ و خاص امور قضایی نیست. تمام سخن در ایناجتماعی نیز کاربرد 
  خورد. این اصطالح ممکن است به سه معنا به کار رود: می
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والیت «طبق اصطالحی که امام خمینی (ره) در سالهاي پایانی عمر خود به کار برد، مقصود از  - 1
، بلکه از جمله معهوده نه در زمره احکام ثانویهاست؛ که » مصلحت«اعمال والیت بر اساس » مطلقه

شود. بدون شک، این معنا مقصود شیخ انصاري احکام اولیه، و مقدم بر دیگر احکام اولیه تلقی می
  اي نداشته است.نبود؛ و شاید قبل از امام خمینی نیز این تعابیر سابقه

یاسی و اجتماعی، آن گونه که استاد احتمال دوم، اطالق والیت نسبت به کلیه امور عامه و احکام س - 2
است؛ که  مکاسب، است. الزمه این احتمال، عدول شیخ از قول خود در معرفت برداشت کرده

کنند؛ عالوه بر آن که با شواهد عبارات شیخ در دو کتابش امثال استاد معرفت نیز قبول نمی
 سازگاري ندارد. 

بت به کلیه ابواب دایره حسبیه و امور انتظامی، احتمال آخر این است که غرض از اطالق، شمول نس - 3
و محدود نشدن به باب قضاوت یا هر باب دیگر است. این احتمال بین اقوال شیخ در جاهاي 

اگر سلطانی  ،کند؛ و با شواهد عبارات وي سازگاري دارد. به اعتقاد شیخ انصاريمختلف جمع می
طه به او قدرت داده است. ولی به هر حال، این براي خود نایبی انتخاب کرد، در تمامی امور مربو

اساسی بین  یشود. استاد معرفت هم، به درستی، تفاوتاي محدود میاطالق نسبی است و در دایره
بیند. از دیدگاه ایشان، شیخ در هر دو کتاب به والیت شیخ نمیقضاء و کتاب مکاسب مفاد کتاب 

جا والیت ایشان را در امور حسبیه محدود است.  عامه فقها رأي داده؛ و به نظر ما، در هر دو
شود. در از جمله امور اضافی است؛ و باید دید در مقایسه با چه چیزي در نظر گرفته می» اطالق«

است؛  -قضاوت  -، عدم اختصاص به صورت تخاصم »اطالق«کالم فوق الذکر شیخ، مقصود از 
رود. جالب آن است که معرفت در پایان کالم نمیاما از محدوده امور حسبیه و امور انتظامی فراتر 

همان را گفته که فقها از روز نخست در قضاء و مکاسب شیخ در دو کتاب «گیرد: خود نتیجه می
اند: اموري که مربوط به برپایی نظام است و تعطیل آن نشاید، بر عهده فقیهان باره والیت فقیه گفته

گیرد، با اي که وي مینتیجه» یی آن را بر پا دارند.جامع الشرایط است که به نحو واجب کفا
ناسازگاري دارد. فقهاي  -و فرضیه مقاله ایشان  -احتمال سوم سازگاري، و با احتمال اول و دوم 

اند؛ و وي نیز در همان مسیر گام برداشته دانستهقبل از شیخ، والیت را در امور حسبیه منحصر می
شود: حوزه ضیق (امور صغار و دو حیطه اراده می - ا تعریف واحد ب -است. البته از امور حسبیه 

ها یتامی و مانند آن)، و حوزه وسیع (که امور سیاسی و اجتماعی که شارع راضی به ترك آن
نیست). به هر حال، حتی حوزه دوم از حیطه والیت عامه فقیهان، و به طریق اولی از والیت مطلقه، 

و ربما «شود: نیز مشخص می زکاتو  خمس، مقصود شیخ در کتاب جاشمول کمتري دارد. از این



امکن القول بوجوب الدفع الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته و کونه حجۀ االمام علی الرعیۀ و امیناً 
و لو طلبها الفقیه فمقتضی ادلۀ النیابۀ العامۀ « 9»علیه و خلیفۀ له کما استفید ذلک کله من االخبار.

عموم نیابت فقیه در دوران غیبت  10»الن منعه رد علیه و الراد علیه راد علی اهللا تعالی. وجوب الدفع
 شود.باز در حد امور حسبیه محدود می

، نیز صادق است. هرچند 11فقیه شهرت دارداین سخن در خصوص صاحب جواهر که به دفاع از والیت
آن را انکار نماید گویا طعم فقه را کند و معتقد است اگر کسی وي عموم والیت فقیه را قبول می

نچشیده است، ولی باز مقصود او تاَسیس حکومت اسالمی نیست؛ چرا که جهاد، و اموري که به حاکم 
- کند؛ و میعادل نیاز دارد، همانند جهاد دعوت که به سلطان و جیوش و امراء نیاز دارد، را استثنا می

که امام صادق (ع) فرمود اگر به اندازه این گوسفندان، شد؛ همان گونه واال دولت حق ظاهر می«گوید 
   12»کردم.یعنی چهل نفر، یار و همراه داشتم خروج می

اهللا خویی همانند امام خمینی قائل به والیت فقیه بود؛ و تنها، به اعتقاد استاد مهدي هادوي نیز، آیت -11
اهللا خویی و امام خمینی به این ظریه آیتدر راستاي اثبات شباهت کامل ن وي 13دلیلشان با هم فرق داشت.

براي انتصاب حاکمان شرع حکم صادر کرد؛ و  1991در انتفاضه  اهللا خوییآیتکند که نکته اشاره می
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داند (سیدسجاد . به طور مثال، ایزدهی صاحب جواهر را معتقد به والیت مطلقه فقیه همانند امام خمینی می١١ 

وي این گونه است:  ). استدالل114- 108، ص 1384، قم، بوستان کتاب، اندیشه سیاسی صاحب جواهرایزدهی، 
والیت فقیه از دیدگاه صاحب جواهر عمومیت دارد و به قول استاد معرفت مقصود از والیت عامه همان والیت 
مطلقه است؛ پس مقصود صاحب جواهر همان والیت مطلقه امام خمینی است! در حالی که اطالق در کالم وي، 

د قضاء اشاره دارد. والیت عامه هم دو شکل دارد: والیت همانند متون شیخ اعظم، به مقید نشدن در اموري همانن
  مقیده و والیت مطلقه.

نعم لم یأَذنوا لهم فی زمن الغیبۀ لبعض االمور التی «: 397بیروت، ص ، 21ج ، جواهر الکالمحسن نجفی، محمد. 12 
مما یعلمون قصور الید یعلمون عدم حاجتهم الیها کجهاد الدعوة المحتاج الی سلطان و جیوش و امراء و نحو ذلک 

ذه الشویهات و لو ال ان لی عدد ه :الیه الصادق (ع) بقوله . واال لظهرت دولۀ الحق کما اومأفیها عن ذلک و نحوه
  . »کانت اربعین لخرجت
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والیت مطلقه «تصریح کرد که به عنوان فقیه براي ایجاد امنیت و نظم اعمال والیت کرده است. مقصود از 
   14همان اطالق در علم اصول است.» فقیه

جا ربطی به اطالق در علم اصول با جاري کردن مقدمات حکمت نکته اول این است که اطالق در این
شود که اگر مخاطب به چیزي امر کرد و مقدمات حکمت جاري ندارد؛ چرا که در علم اصول بحث می

توان با جاري می شد، باید به اطالق قول وي اخذ کرد. به طور مثال، اگر متکلم به اداي نمازي دستور دهد،
جا، را اتیان نمود؛ در صورتی که در این -بدون توجه به قیودي خاص  - شدن مقدمات حکمت، مطلق نماز 

در والیت مطلقه فقیه این نیست که شارع دستوري داده باشد، و با اجراي مقدمات » اطالق«غرض از قید 
توجه به این که قولی مخصوص امام  با - حکمت به اطالق آن اخذ کنیم. غرض از والیت مطلقه فقیه 

- به عنوان یکی از احکام اولیه» مصلحت«اعمال والیت با مالك  -خمینی است و قبل از ایشان سابقه نداشته 

اهللا گلپایگانی تقیید والیت اي است که بر دیگر احکام اولیه تقدم دارد. در مقابل، والیت مقیده امثال آیت
و تنها در همان حد  - که طبق آن حاکم فقط در صورت وجود عناوین ثانویه  به احکام اولیه و ثانویه است؛

تواند از حیطه احکام اولیه گذر نماید. امام خمینی (ره) فرمودند: می - » ر بقدرهاالضرورات تقد«از باب 
 ام حکومت در چارچوب احکام الهى داراى اختیار است، به کلى برخالفجانب گفته  این که  تعبیر به آن«

هاى من است؛ چرا که اگر چنین تحدیدى وجود داشته باشد، دست حکومت بسته خواهد شد. گفته
در موقعى که آن قرارداد مخالف  - تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است حکومت مى
دى که جریان تواند هر امرى را چه عبادى یا غیرعباجانبه لغو کند؛ و مىیک – و اسالم باشد مصالح کشور

 15».آن مخالف اسالم است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند

اهللا خویی را با توجه به کتب متعدد ایشان استنباط؛ و نکته دوم در این خصوص آن است دیدگاه آیت
یۀ اما الوال«داند: شان را کشف کنیم. وي شأن فقیه را به امور حسبیه محدود میارتباط آن با عمل سیاسی

ظاهراً او دخالت  16»علی االمور الحسبیۀ ... فهی ثابتۀ للفقیه الجامع الشرائط فان فصل الخصومات بید الفقیه.
انما الثابت ان له التصرف فی االمور التی «داند، نه از باب والیت: فقیه در این حوزه را از باب تصرف می
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فقیهان را حتی در امور حسبیه فاقد  - هللا خویی اهمانند آیت -برخی فقها  17».البد من تحققها فی الخارج
   18دانند.والیت شرعی دانسته، تنها به عنوان قدر متیقن مجاز به تصرف می

اهللا خویی در امور سیاسی بعضاً دخالت کرده، یا حق تصرف در غنائم جنگی را براي فقیه اما این که آیت
شود. طبق نظر ل مختلف شیخ انصاري شد، روشن میبا توجه به تفسیر و وجه جمعی که بین اقوا 19داند،می

تواند تواند در امور حسبیه تصرف کند؛ و امور حسبیه میاهللا خویی، فقیه قدر متیقن افرادي است که میآیت
رسد کسی که والیت یا تصرف برخی از شؤون سیاسی و اجتماعی را نیز در برگیرد. به هر حال، به نظر می

اي همچون والیت مطلقه فقیه فاصله شود؛ و با نظریهکند، به همان حد محدود میه میفقیه را به امور حسبی
گیرد. این برداشت با استدالل ایشان به عموم مصلحت و اطالق دلیل منافاتی ندارد؛ چرا که به هر حال، می

تواند احکام شود. طبق نظر وي، به دو دلیل فقیه میوالیت به امور حسبیه و احکام انتظامی تحدید می
انتظامی اسالمی را اجرا نماید: اوالً اجراي احکام انتظامی در راستاي مصلحت عمومی و براي حفظ نظم و 

تواند مخصوص برهه خاصی باشد. ثانیاً دالیل احکام جلوگیري از فساد و ظلم تشریع شده؛ و بنابراین نمی
مخاطب این تکلیف نیستند؛ زیرا در آن صورت  انتظامی اطالق زمانی و احوالی دارد. بی تردید، آحاد مردم

آید؛ عالوه بر آن که روایاتی همانند توقیع شریف مردم را به فقها ارجاع داده اختالل نظام به وجود می
اهللا معرفت که اطالق در نظریه امام خمینی و شیخ انصاري و بر خالف ادعاي آیت - توان پس می 20است.
نتیجه گرفت که هر چند حفظ نظام (احکام انتظامی) از واجبات مطلقه  - 21اندداهللا خویی را یکسان میآیت

است (حفظ النظام من الواجبات المطلقۀ التی ال تقیید لها)، ولی این اطالق به احکام حسبیه و انتظامی 
 اهللاشود؛ و با والیت مطلقه (در لسان امام خمینی) تباین اساسی دارد. بر خالف استنباط آیتمحدود می

اهللا خویی هم مثل امام خمینی دلیل امامت را به عینه براي والیت فقها جاري معرفت که معتقد است آیت
)، باید گفت امام 23-عج- االمر (فما هو دلیل االمامۀ بعینه دلیل علی لزوم الحکومۀ بعد غیبۀ ولی 22داندمی
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اهللا داند؛ در حالی که آیتنیز جاري میخمینی بر اساس دلیل تنزیل، کلیه شؤون امام معصوم را براي فقیه 
شمارد. خویی تصرف فقها در امور حسبیه و امور انتظامی را تنها در این محدوده، از باب قدر متیقن جایز می

بدین سان در واجبات نظامی و اجراي احکام انتظامی، به «گیرد: جالب است که استاد معرفت خود نتیجه می
 -با عنوان قدر متیقن و به نحو واجب کفایی  -، بر فقیه جامع الشرائط سبب عدم تعیین مسئول مشخص

کند... قلمرو والیت فقیه از دیدگاه فقها به گستردگی دار شود؛ و این حقی را ایجاب نمیواجب است عهده
اهللا خویی، تصرف ولی فقیه در امور به دیگر بیان، از دیدگاه آیت 24»والیت کبراي امامان معصوم نیست.
آن هم از باب قدر متیقن و وجوب  -شود؛ بلکه تنها حکمی تکلیفی حسبیه منصبی براي او محسوب نمی

کند که باشد. کدیور به درستی اشاره میاست؛ و محدوده آن با والیت معصومان یکسان نمی -کفایی 
هاي والیی را با نظریهها هاي جواز تصرف فقیه بدیل و جانشین نظریه والیت فقیه هستند؛ و نباید آندیدگاه

   25اشتباه کرد.
شد؛ اما گرد دکتر کدیور معتقد است پس از اوج اندیشه نائینی در مشروطه، فقه سیاسی دچار عقب -12

اهللا بروجردي یاد کرد. توان از آراي آیتگرد تنها میدر انتهاي دوره رکود و عقب«نکته مهم این است که 
شمارد؛ و با اقامه دلیل عقلی راي اثبات والیت انتصابی عامه فقیهان کافی نمیایشان ادله نقلی بجا مانده را ب

داند. وي براي اولین بار بر امتزاج دیانت و سیاست پافشاري، و مسایل سیاسی و تدبیر مسئله را اثبات شده می
اهللا ست آیتمحسن کدیور معتقد ا 26»کند.امور اجتماعی در جامعه اسالمی را از وظایف فقیهان اعالم می

   27بروجردي به والیت عامه فقیهان قائل بوده است.
و سپس  ،به شکل مشخص نقل قولالبدر الزاهر جهت بررسی این مدعا، الزم است مباحث ایشان از کتاب 

تحلیل شود. در کتاب مذکور، در باره مأذون بودن فقها براي اقامه نماز جمعه دو مؤخره تحت عنوان 
؛ که تذنیب اول اشاره اجمالی به حدود والیت فقیه دارد، و تذنیب دوم درباره شروط ارائه شده» تذنیبان«

کند. به نماز جمعه است. ایشان در ابتدا نظر شیخ، مالزمه بحث جعل حکومت با اقامه نماز جمعه، را نقل می
ع، متصدي همه اعتقاد او، اگر کسی معتقد به این باشد که فقها وظیفه تشکیل حکومت دارند پس به طور قط

وظایف حاکمان اسالمی هستند؛ و اقامه جمعه یکی از وظایف حاکمان اسالمی است؛ همان گونه که در 
عهد پیامبر (ص) و خلفاي راشدین این بحث رواج داشته است. پس در وضعیت فعلی، وظیفه فقها اقامه 

                                                   
  .260. معرفت، همان، ص 24 
  .132-131همان، ص . کدیور، 25 

 .20، ص هاي دولت در فقه سیاسی شیعهنظریهکدیور،  ـ 26

  .21. همان، ص 27 



چون برخی با  28دارد. وجود جمعه نیست؛ و در اخباري که استدالل به ترخیص دارند اشکاالت جدي
اهللا بروجردي به مناسبت وارد بحث دانند، آیتاستفاده از ادله والیت فقیه اقامه جمعه را از وظایف فقیه می

  نماید:شود؛ و ابتدا به مقدماتی عقلی اشاره میادله والیت فقیه می
ها مربوط نبوده و به آن به درستی که در جامعه اموري وجود دارد که از وظایف افراد جامعه مقدمه اول:

نیست؛ بلکه از امور عام اجتماعی است که حفظ نظام اجتماع به آن بستگی دارد، از قبیل قضاوت، والیت بر 
غایب و ناتوان، مصرف اموال پیدا شده و مجهول المالک، حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و 

جامعه مربوط است و متصدي آن شخصی خاص نیست؛ دشمنان و غیره که به سیاست  دفاع هنگام حمله
بلکه وظایف سرپرست جامعه و کسی است که سررشته امور مهم جامعه در دستان او قرار دارد؛ و بر اوست 

  دار شود.که ریاست و خالفت را عهده
ی ـ ماند که اسالم دینی سیاسکند شکی باقی نمیبراي کسی که در قوانین اسالم تحقیق می مقدمه دوم:

اجتماعی است و احکامش منحصر در عبادات براي تامین سعادت اخروي افراد نیست؛ بلکه اکثر احکام 
اسالمی براي سیاست جامعه و تنظیم امور اجتماعی و تامین سعادت این دنیا و یا مرتبط به سعادت هر دو 

به خصومات و یا احکام دنیاست، مثل احکام حدود، قصاص، دیات و احکام قضائی شرعی براي پایان دادن 
مالیات دولت اسالمی وارد شده است. بنابراین خاص و عام اتفاق نظر دارند در جامعه اسالمی و محیط 
اسالم وجود سیاستمدار و رهبر تدبیر کننده در امور مسلمانان الزم است؛ بلکه از ضروریات اسالم است؛ 

شود یا با انتخاب عمومی است یامبر تعیین میگرچه در شرایط و خصوصیات رهبر و این که او از جانب پ
  خورد.اختالف نظر به چشم می

پوشیده نیست که اداره جامعه و تامین جهات اجتماعی در دین اسالم از مسایل روحانی و  مقدمه سوم:
 مسایل مربوط به تبلیغ و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلکه سیاست از صدر اول با دیانت مختلط و از شؤون به

رود. پیامبر (ص) شخصاً امور مسلمانان را پیگیري و تدبیر، و خصومات را حل و فصل، و حکام و شمار می
خواست. در گذشته، مساجد در کنار ها مالیات میکرد؛ و از آنوالیان را براي شهرهاي مختلف انتخاب می

شکل از امتزاج جهات روحانی و شد؛ و حاکمان و مبلغان دین در کنار هم بودند. این داراالماره بنا می
هاي اجتماعی اي از نیازمنديهاي دین اسالم است. خالصه این که اوالً ما مجموعهمسایل سیاسی از ویژگی

داریم که از وظایف رهبر جامعه است. ثانیاً دیانت مقدس اسالم نه تنها در تبیین این امور سستی نکرده؛ بلکه 
لحاظ، تشریع و اجراي احکام زیادي را به سیاستمدار مسلمان تفویض  بیشترین اهتمام را داشته؛ و بدین
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کرده است. ثالثاً سیاستمدار مسلمانان در صدر اسالم کسی جز شخص نبی اکرم (ص) و سپس خلفاي بعد 
  اند.از او نبوده

ا ما معتقدیم پیامبر (ص) پس از خود امر خالفت را رها نکرده، بلکه حضرت علی (ع) رمقدمه چهارم: 
ها تعیین کرده است. بعد هم امامت و خالفت به اوالد حضرت علی (ع) منتقل شده، که البته حقوق آن

غصب شد. پس به طور قطع، مرجع براي رسیدگی در امور مهم اجتماعی که ذکر شد ائمه اثنی عشر هستند؛ 
   29شد.ها تلقی میو اگر قدرت بر اجراي آن داشتند، از وظایف خاص آن

دانستند که اغلب شیعیان در زمان حضور و جمیع گویند: امامان معصوم میاز ذکر مقدمات میایشان پس 
ها در زمان غیبت امکان دسترسی به آنها را ندارند. لذا با توجه به تفریق شیعیان در شهرهاي مختلف و آن

ها را براي و امثال اینمسلم الید نبودن امامان، پس به طور قطع امامان کسانی مثل زراره و محمدبنمبسوط
دانستند دسترسی به کند با این که امامان معصوم میاند. ایشان اضافه میرسیدگی به این امور مشخص کرده

شود که شیعیان از رجوع به طاغوت و قاضیان جور منع کنند و خود نیز کسی آنها غیرممکن است، آیا می
وال غایب و ناتوان و دفاع از حوزه اسالم معین را براي رجوع در امور مهمی چون فصل خصومات، ام

نکنند!؟ پس ما به طور قطع یقین داریم که اصحاب ائمه درباره کسانی که مرجع شیعه در این مسائل باشند، 
اند تا در صورت عدم تمکن هایی داده و کسانی را تعیین کردهاند؛ و امامان نیز پاسخها سؤاالتی کردهاز آن

ها از کتب روایی امان و هنگام نیاز به ایشان مراجعه کنند. نهایت، آن که این پرسش و پاسخاز دسترسی به ام
وي پس از بیان مطالب  30حنظله به دستمان نرسیده است.ساقط شده و به جز روایت ابی خدیجه و عمربن

ارع راضی به السالم) این امور مهمه که شکند به طور قطع ائمه معصومین (علیهمگیري میگذشته نتیجه
اند. لذا فقیه هاي شیعیان در عصر غیبت، رها نکردهها به خواستهترك آن نیست را، به خصوص با احاطه آن

رسند: قضیه دائر است به این که براي این امور نصب شده است. ایشان با قیاس استثنایی به نصب فقیه می
اولی باطل، و بنابراین دومی صحیح است. به اعتقاد  اند.ائمه یا کسی را نصب نکرده، و یا فقیه را نصب کرده

قد جعلته «حنظله در عبارت در مقبوله عمربن» حاکماً«توان فهمید که مراد از کلمه ایشان، با این مقدمات می
شود؛ و شارع مقدس نیز در مورد کلیه اموراجتماعی است؛ و وظیفه شخص خاصی تلقی نمی» علیکم حاکماً

اضی نیست، ولو این که در زمان غیبت باشد. البته تصدي این امور اختصاص به قاضی هم ها ربه اهمال آن
  31ندارد؛ گرچه شغل قضاوت معموالً و عرفاَ با تصدي سایر امور مبتال به جامعه مالزم بوده است.
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ز جمعه هم ماند که آیا اقامه نمانویسد: این مسئله باقی میمی -یعنی اقامه جمعه  - وي در ادامه بحث اصلی 
جا، بخش ها نیست، یا خیر؟ در ایناز همان امور عامه مبتال به جامعه است که شارع راضی به ترك آن

گیرد که از دید بسیاري از محققین مخفی مانده است. ایشان براي پاسخ دیگري از استدالل ایشان شکل می
الید : دسته اول وظایفی که به امام مبسوطنویسند وظایف امام دو دسته استبه وظیفه فقیه در اقامه جمعه می

ها؛ و دسته دوم مرتبط است، مثل حفظ انتظامات داخلیه و سد ثغور مملکت و امر به جهاد و دفاع و مانند این
ها را با تواند آنها را ترك کند؛ چون میالید نبودن نیز نباید آنوظایفی است که امام در صورت مبسوط

وکیل کردن افراد و ارجاع به غیر انجام دهد، مثل تصرف در اموال یتیم و دیوانگان و قضاوت بین مردم و 
گویند ظاهراً اقامه جمعه از قسم اول است. لذا فقیه نباید اقامه تصرف در اموال غایبان. ایشان در ادامه می

سته دوم است، یعنی اموري که شارع راضی به جمعه نماید؛ چون قدر متیقن از ادله والیت فقیه خصوص د
  32باشد.ها نیست و بسط ید شرط آن نمیترك آن

تر از نتیجه پایانی بیان جا آن است که مقدمه اول استدالل، امور عام اجتماعی را گستردهنکته مهم در این
یت بر غایب و کند. ایشان در مقدمه اول امور عام اجتماعی که متصدي آن شخص خاصی نیست را والمی

ناتوان، مصرف اموال مجهول المالک، حفظ نظام داخلی و امنیت مرزها، و دستور جهاد و دفاع ذکر 
کنند. بر این اساس، وظیفه فقیه پرداختن به این امور عامه مهمه است که وظایف سیاسی و حکومتی هم می

یت عامه فقیهان. اما طبق بحث برداشت شود یا وال 33در آن گنجانده شده است؛ خواه از آن حسبه موسع
اخیر، دایره امور حسبیه بسیار مضیق است؛ و حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع از حیطه 

- شود؛ و فقط اموري چون پرداختن به اموال غایب ناتوان و فصل خصومات باقی میامور حسبیه خارج می

داند. فایت کرده، ایشان را معتقد به والیت انتصابی عامه میماند. دکتر کدیور که تنها به مقدمات عقلی ک
تر از والیت انتصابی عامه است، الزم است اهللا بروجردي به حسبه موسع شبیهعالوه بر این که عبارات آیت

بین این دو فقره عبارت ایشان به شکلی رفع تناقض نماییم؛ چرا که مقدمه اول اموري همانند جهاد را داخل، 
کند. در رفع این ناسازه، ممکن است تصور ش اخیر این گونه امور را از حیطه والیت فقها خارج میو بخ

شود ایشان در بحث اول در مقام استدالل عقلی والیت فقیه هستند (امور مبتال به اجتماعی که شارع راضی 
به را مضیق (امور مبتالد از روایات شود، مستفاها نیست)، اما زمانی که بحث نقلی مطرح میبه ترك آن
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ها راضی نیست. در مقابل، حسبه مضیق تنها به . مقصود از حسبه موسع، امور اجتماعی وسیعی است که شارع به ترك آن33 
 تر است؛ چرا که بهشود. حیطه والیت انتصابی عامه از امور حسبه موسع هم بیشمسائلی همانند امور غیب و قصر محدود می

   گردد.محدود نمی» ن راضی نیستامروي که شارع به ترك آ«



بینند. بنابراین، در بخش باشد) میها نیست و الزمه آن بسط ید نمیاجتماعی که شارع راضی به ترك آن
اول ایشان در مقام اثبات والیت فقیه از منظر ادله عقلی بودند؛ و در بحث دوم در مقام تعیین داللت ادله 

گیري اسالم هم که در دوره شکلالبدر الزاهر ید ظاهر کتاب نقلی بودند که به قدر متیقن اکتفا کردند. شا
به این  توانمیاهللا منتظري تقریر شده، نیز همین برداشت باشد.  اما از منظر دیگري هم سیاسی توسط آیت

کند. پس باید مبحث گذشته را همانند بحث پرداخت؛ و آن این که کل بحث ایشان یک چیز را اثبات می
گیري از ر مجموع تحلیل کرد. ایشان در صدد ارائه دالیل عقلی مجزا نیستند؛ بلکه با بهرهیک کل دید؛ و د

ها مقدمات عقلی به دنبال اثبات میزان داللت روایات بر حوزه اعمال والیت هستند. در واقع، این مقدمات
ه کردن فهم روایات هستند، نه مقدمات دلیل عقلی مستقل. گویا مشی ایشان در دروس خارج ضمیم

توان حدس زد که مقدمات خارجی و عقلی براي فهم روایات بوده است. از این منظر و با مقدمات عقلی می
ها نیابت داده است. اما این مسئله امام مسائل مبتال به مردم را رها نکرده، و به فقیه براي سامان دادن آن حوزه

توانیم از باب اعمال والیت، وظیفه ذکر شد را میماند که چه قدر از این مسائلی که در مقدمات باقی می
توان در حوزه شود؛ که ایشان معتقدند قطعاً امور مبتالبه را میجا، بحث قدر متیقن مطرح میفقها بدانیم. این

اعمال والیت قرار داد؛ و مسایل تعبدي چون نماز جمعه از این حوزه خارج است. حاصل آن که بر اساس 
اند؛ بلکه مقدماتی براي فهم ادله نقلی و شرعی ان در صدد ارائه دلیل مستقل عقلی نبودهاحتمال اخیر، ایش

ها شود که فقیه جز در امور اجتماعی که شارع مقدس راضی به ترك آناند؛ و نتیجه این میذکر کرده
دي از اندیشه اهللا اشتهارباشد، والیت ندارد. احتمال اخیر با برداشت آیتنیست و الزمه آن بسط ید نمی

سیاست حتی براي انبیاء و ائمه (ع)  به، ورود ر این اساسب اهللا بروجردي تناسب بیشتري دارد.سیاسی آیت
حتی معصومان نیز  باالتر آن کهشود. نیز در حد ضرورت بوده؛ و به بیان دیگر شأن اصلی ایشان تلقی نمی

واقع، والیت سیاسی جزء شؤون ذاتی ایشان اند؛ و در کردهفقط به هنگام مصلحت در سیاست دخالت می
در مجموع، باید گفت دیدگاه  34شأن اصلی ایشان همانا امور مربوط به مبدأ و معاد بوده است. ؛ بلکهنبوده
   اهللا بروجردي نسبت به مسئله والیت فقیه نیاز به تدقیق بیشتري دارد.آیت

هرچند نظریه والیت انتخابی اده شده است. نسبت د »نظریه انتخاب«در این کتاب به شهید مطهري  -13
و در (قدس سره) مطهري بر سر درس امام خمینی  استادحسینعلی منتظري و اهللا آیتمقیده فقیه در مباحثه 

تر از نظریه نزدیک »نظارت«به نظریه  استاد شهیدانتقاد به نظریه نصب متولد شد، اما عبارات به جا مانده از 
ظریه والیت و نظارت آن است که در والیت، مشروعیت نهایتاً، با واسطه یا بدون تفاوت ناست.  »والیت«
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شود؛ و فقیه گردد؛ در حالی که در نظریه نظارت، امور اجرایی به خود مردم سپرده میواسطه، به فقیه بازمی
هاي ضمانتتواند به شکلی باشد که خود مردم (یا فقها) بر اجرا یا تقنین نظارت دارند. این نظارت می

تواند به شکل انتصابی یا انتخابی باشد. انتصاب و انتخاب شکل والیت میاجرایی براي آن تعبیه کنند. 
آن بوده که  هريطممقصود به هر حال، رسیدن به قدرت است؛ هرچند در محدوده والیت هم تأثیر دارد. 

والیت فقیه به این معنا نیست که « :نماید پرداز صرفاً باید بر امور نظارتفقیه همانند یک ایدئولوگ و نظریه
یعنی  - حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسالمی  س دولت قرار بگیرد و عمالًأفقیه خود در ر

نقش  -کشوري که در آن مردم، اسالم را به عنوان یک ایدئولوژي پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند 
ه ایدئولوگ این است که بر اجراي درست و صحیح . وظیفیک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم

خواهد رئیس دولت بشود و در داشته باشد. او صالحیت مجري قانون و کسی را که مینظارت استراتژي 
جالب آن که استاد شهید  35.»دهدقرار می و بررسی نظارتکادر ایدئولوژي اسالم به انجام برساند، مورد 

دوره  –تصور مردم آن روز «دهد: م این زمان و عصر مشروطه ارجاع میدرك این مسئله را به ارتکاز مرد
و نیز مردم ما از والیت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به  –مشروطیت 

برخی آراي اولیه حضرت امام نیز به این نظریه اشاره داشت؛ و باز به مشروطه البته، ظاهر  36».دست گیرند
گوییم حکومت  باید با قانون خدایی که گوییم حکومت باید با فقیه باشد؛ بلکه میما نمی«داد: اع میارج

گیرد؛ چنانکه دولت مشروطه صالح کشور و مردم است اداره شود؛ و این بی نظارت روحانی صورت نمی
فرد، و نظریه نظارت بر محور بر  –هاي والیت اصوالً نظریه 37».نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است

- شخص فقیه را مطرح می» چه کسی؟«هاي نوع اول در پاسخ به سؤال نهاد تأکید بیشتري دارند. در نظریه

و تنها  ؛کنند؛ اما در نظریه نظارت این فرض مطرح است که امور اجرایی به خود مردم واگذار شده است
ر شأن نظارت براي اسالمی بودن امور فرض گرفته باید از جانب متخصصان دینی مورد تأیید قرار گیرد. اگ

تر به شود، اساساً دلیلی ندارد که به نظارت فرد اکتفا کنیم؛ چرا که نظارت جمع فقیهان به صواب نزدیک
 هاي نظارتی محوریت دارد.هاي والیی بیش از نظریهرسد. دقیقاً به همین دلیل است که فرد در نظریهنظر می

مطهري را در زمره استاد متوجه این تفاوت شده؛ و حکومت والیی دکتر کدیور در کتاب  البته، ظاهراً خود
  38کند.قائالن به نظریه نظارت ذکر می
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در تفسیر نظریه والیت مطلقه انتصابی امام خمینی (ره) این نکته حائز اهمیت است که ایشان والیت  -14
که شاید بتوان ادعا کرد در اندیشه ایشان گذاري از  جاستدهند، نه به فرد. از اینمطلقه را به حکومت می

به   اختیارات حکومت در توصیف حوزه خمینیامام شود. محوري مشاهده می -محوري به نهاد - فرد
در چارچوب احکام الهى داراى  حکومتام گفته تعبیر به آن که اینجانب«طور صریح اعالم داشت: 

که  حکومت«به نظر امام خمینى،  39».اى اینجانب استهاختیار است، به طور کلى بر خالف گفته
اهللا علیه وآله و سلم ـ است، یکى از احکام اولیه اسالم   اى از والیت مطلقه رسول اهللا ـ صلىشعبه

در تمامی عبارات فوق، بحث از  40.»و روزه و حج است است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز
رد احکام ثانویه پس از بی سبب نبود که از دیدگاه ایشان،  ز فرد.حکومت و اختیارات آن است، نه ا

احکام ثانویه صرف و نیز  ؛ا رد احکام اولیه فرقى نداردبتشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس 
ى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان هیچ مقامى حق رد أو پس از ر کافی نیستفقیه  مطلقه والیت رايب

جا بود که امام در این 41اى اقدام کنداجراى آن باید بدون هیچ مالحظهو دولت در  ؛آن را ندارد
که تشخیص آن با عرف  ،تشخیص دو ـ سوم مجلس شوراى اسالمى در موضوعات عرفیه راحل
(و نه  فقیهشد که دیدگاه حکومتی امام نقد برخی فقهاي سنتی محسوب می .، را حجت دانستنداست

دانستند. در امور عمومى محدود به چارچوب احکام شرع می نهاد حکومت) را داراي والیت در
هاي نقش زمان و مکان را در نظر گیرید، چرا که این بحث«جا که امام (ره) توصیه کرد که آن

هاي زیرین اندیشه ایشان گذار از در الیه شاید 42،»کشاندبست میطلبگی پاسخگو نیست و ما را بن
فلسفه برخورد با شرك و کفر، و کلید حل » حکومت«ه ایشان، از دیدگا بود.» نهاد«به » فرد«

شود. مصلحت نظام از دیدگاه امام، با والیت مطلقه پیوند معضالت داخلی و خارجی محسوب می
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دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت تذکرى پدرانه به اعضاى شوراى نگهبان مى« :60ص ،21ج همان،. ٤٢ 
اى پرآشوب کنونى ، نقش زمان و مکان در اجتهاد چرا که یکى از مسایل بسیار مهم در  دنی ؛نظام را در نظر بگیرند

فلسفه عملى برخورد با شرك و کفر و معضالت داخلى وخارجى را تعیین  حکومتها است . گیرىو نوع تصمیم
- بستنه تنها قابل حل نیست که ما را به بن هاى طلبگى  مدارس که در چارچوب تئوریها است،و این بحث ؛کندمى

  .»کشاندهایى مى



تواند احکام اولیه و ثانویه (مصطلح) را (به شکل دارد. حکومت اسالمی بر اساس مصلحت می
م حکومتی و مصلحت نظام بر احکام شرعیه اولیه و ثانویه موقت) تعطیل نماید؛ و از این جهت، احکا

شود. پس به میان کشیده می» نهاد حکومت«رسد پاي جاست که به نظر میتقدم دارد. در این
کند؛ بلکه نهاد هاي شخص نیست که احکام شرعیه را تعطیل میسنجیتصمیمات و مصلحت

دهد، به یاسی فرد جاي خود را به نهاد میحکومت از چنین شأنی برخوردار است. وقتی در فقه س
اي در حوزه فلسفه سیاسی نباشد که شود. اگر نظریهنظریه دولت از نظر فلسفه سیاسی نیاز پیدا می

- ماند؛ و برداشتبحث فوق را هدایت کند، مصلحت دولت و مصلحت نظام بدون پشتوانه نظري می

شود. برعکس، اگر هر پذیر میاز آن امکان -حتی دولتی اقتدارگرا  –هاي متفاوت و گاه متضاد 
یک از دو دانش فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به وظیفه خود محدود شوند و به اصطالح با هم 

اي اندیشیده، و مددکار فقه سیاسی داشته باشند، در باب دولت از منظر فلسفه سیاسی نظریه 43همروي
تحت عنوان توان از آن میکه  را رباره دولتدخواهد شد.  به هر حال، اندیشه امام (قدس سره) 

نهادى بین مفاهیم تالشى در راستاى ایجاد هم، 44یادکرد» جمهورى اسالمى مبتنى بر والیت فقیه«
در تداوم سنت فکرى  ،منظر از اینشود؛ و محسوب میقدیم و جدید به ویژه والیت و جمهوریت 

   45.دروبه شمار میخواه نظیر نایینى مجتهدان مشروطه
دیدگاه نظري حضرت امام (قدس سره) از جهتی دیگر نیز نیاز به توضیح داشت. به طور کلی، از  -15

آن است که اصل نصب مشروط به آراي مردم  اولتوان به دست داد. برداشت نظریه نصب دو تقریر می
آن است که فقها با  مدوقرائت مردم شرط دانسته شود. رأي باشد؛ و یا حداقل به هنگام فعلیت یافتن نصب، 

تأمل در کلمات حضرت امام (ره)  دارد. ریمردم تنها در تحقق نظام تأث يمنصوبند؛ و آرا ینصب اله
  کند: برداشت اول را تأیید می

حکومت اسالمی حکومت ملی است؛ حکومت مستند به قانون الهی و آراي ملت است. با «
... اکثریت هر  ٤٦ملت عمل کرد، قهراً ساقط است. آید؛ و هر روز هم که بر خالف آرايآراي ملت می

چه گفتند، آراي ایشان معتبر است؛ و لو به خالف، به ضرر خودشان باشد. دموکراسی این است که 

                                                   
٤٣ . confluence 

  ).1380زمستان ( 16ش  سال چهارم، ،علوم سیاسىفصلنامه ، »نظام سیاسى و دولت در اسالم«داود فیرحى ،. ٤٤ 

  .331مدرن، تهران، نشر نی، ص اسالم، سنت و دولت . سیدعلی میرموسوي، 45 

 .213، ص 5، ج صحیفه نورامام خمینی، .  46



... وقتی رفراندم اعالم شد، رأي من حکومت جمهوري اسالمی است؛ لکن ١آراي اکثریت معتبر است.
خواهیم؛ بگویند که ما سند و بگویند که ما رژیم سلطنتی میتمام مردم آزادند که آراي خودشان را بنوی

خواهیم؛ جمهوري باشد، لکن خواهیم؛ آزادند بگویند ما رژیم غربی میبرگشت محمدرضا پهلوي می
  ٢».اسالم نباشد

ساالر است که حاضر است قدرت سیاسی را در صورتی که مردم اسالم و نظریه فوق آن قدر مردم
 تر از قانون اساسىوسیعتواند میاختیارات ولى فقیه ، دومبر اساس قرائت د واگذارد. اما روحانیت را نخواهن

 .رودو اصل کارگزارى دولت زیر سؤال  ؛کندامر پیدا  انتخابات شکل صورى و مشروط به رأى ولى 3باشد،
ضایت و و به جاى آن که مردم بر اساس ر ؛گیرندمیرا » حقوق«جاى  »تکالیف« ،در چنین نظامى .رود

باید اعمال خاصى را  ،حقوق خود بتوانند آزادانه در امور اجتماعى و سیاسى شرکت کنند، بر اساس تکلیف
شود و استقالل خود را فرد در آن مستحیل مىو  ؛گراستبا این تفسیر، نظامى جمع ،انجام دهند. نظام والیى

  4.کندمصلحت بر فرد غلبه پیدا مىدهد. در مقابل، دولت با اقتدار تمام بر اساس اصل  از دست مى

در ولی  ،اهللا منتظري، والیت انتخابی مقیده فقیه اعالم شدهبه درستی نظریه آیتدر این کتاب، هرچند  -16
(نظریه نظارت و حتی شوراي  ایشانالزم است به نظریات اخیر هاي دولت در فقه شیعه نظریهچاپ جدید  

دراسات فی والیۀ الفقیه در تفاوت دو کتاب » نهاد«به » فرد«سد گذار از ربه نظر می نیز اشاره شود. )رهبري
نظریه «نیز قابل طرح باشد. در این که در کتاب اول  6حکومت دینی و حقوق انسانو  5و فقه الدولۀ االسالمیۀ

فرض نانوشته رسد پیشطرح شده، شکی وجود ندارد. اما به نظر می» نظریه والیت انتخابی مقیده فقیه«
باید آن را درانداختن طرحی نو  ،ده در کتاب دوم گذاري ظریف از فرد به نهاد بوده است؛ و بنابرایننویسن

                                                   
 .304، ص 9همان، .  1

 .727، ص 6همان، ج .  2

قابل از دیدگاه دین ما، فقط یک مالك براى اطاعت داریم، و آن هم دستورى است که دین مى گوید. ما در م«. 3
 ).1/5/1380( خراسانو روزنامه  ایرانروزنامه  ،محمد تقى مصباح یزدى، »غیر از خدا مسئولیت نداریم

بپذیرید، و لو این که حکومت به زور  خواهید در این کشور زندگى کنید، باید حکومت اسالمى رااگر مى«. 4
متوسل شده باشد. هر کس که مخالف حکومت اسالمى باشد، محکوم است و باید با آن مبارزه کرد، حتى اگر در 

 ).5/3/1380( آفتاب یزد ،تقى مصباحمحمد، »یک نفر در کشور باقى مانده باشد این راه تنها

قم، المرکز العالمی للدراسات االسالمیۀ، یه و فقه الدولۀ االسالمیۀ، دراسات فی والیۀ الفق. حسینعلی المنتظري، 5 
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تلقی نمود. با در نظر گرفتن این مفروض که ایشان تناقض  -و نه تقریري جدید از نظریه والیت انتخابی  - 
قرائن خارجی  وگرفتن نیت مؤلف ( اند (یعنی در زمان واحد به هر دو مبنا معتقد نیستند) و با در نظرنگفته

شود. در راستاي مشاهده می» نظارت«به » والیت«بنایی از متوان گفت در آراي اخیر گذاري دیگر)، می
  شود:تأیید این مدعا، به چند مورد اشاره می

نوعی قدرت و اقتدار براي » والیت«ماهیت والیت غیر از نظارت است. ماهیت والیت و نظارت:  - الف
عبارت است از بررسی » نظارت«شود؛ در حالی که رستی است که به شخص یا اشخاص معینی اعطا میسرپ

انطباق احکام و اعمال موجود در یک حکومت بر اساس شریعت، که اصوالً بر اساس درخواست مردم 
ه است: پذیرد. در نظریه نخست ایشان، ماهیت والیت فقیه به عنوان تداوم والیت الهی تصور شدصورت می

تر آن است؛ و مراتب نازل –تبارك وتعالی  - مرتبه کامله والیت تشریعی منحصر به ذات پاك خداوند «
در زمان غیبت براي فقیه عادل آگاه  و –علیهم السالم  -براي برخی پیامبران، پیامبر اکرم و ائمه معصومین 

  1».آنان است به زمان حوادث و بصیرت نسبت مشکالت زمان وقدرتمند بر حل و فصل
بلکه  ؛هشدبه والیت منصوب نشخص معینی از سوي شارع مقدس ، والیت انتخابی فقیه بر اساس نظریه

اصل انتخاب فرد  مقدس شارعپس هرچند وجود صفاتى را براى حاکم اسالمى اعتبار کرده است. خداوند 
کنندگان و هاى انتخابژگىاما شکل حکومت، نحوه انتخاب، وی ؛واجد شرایط را از سوى مردم امضا کرده

چگونگى اجراى آن را به عقال واگذار شده است. بر اساس این نظریه، بیعت وسیله انشاى تولیت است. در 
زمان غیبت، مشروعیت حکومت در چارچوب شرع، مستند به مردم است. با سازوکار شرایط ضمن عقد، 

شود والیت حاکم را به مدت چنین مىتوان مقید نمود. هماختیارات حاکم را به قانون اساسى می
مشخصى(مثل ده سال) محدود کنند. ولى امر در دو صورت قابل عزل است: صفات معتبر را از دست دهد، 

ن اساسى) تخلف نماید. دولت متصدى امور عمومى یا از تعهدات خود (شرایط ضمن عقد در قالب قانو
مقیده فقیه،  انتخابى بر نظریه والیت بنا زادند.و مردم در زندگى خصوصى و امور شخصى آ ؛جامعه است

کند. فقیه باشد، ولى وي از سازوکار مشورت استفاده مىگرچه تبعیت از رأى اکثریت بر حاکم واجب نمى
بینى شود. بر تواند به شکل نسبى در قانون اساسى پیشتفکیک قوا میو  ؛دگانه اشراف داربر قواى سه

دو نظریه والیت انتصابى مطلقه و د، نه همه فقها و نه شوراى ایشان. الیت دارو» فقیه«یه، اساس این نظر
اند: منشأ مشروعیت، اسالمیت، نقش مردم، نظریه والیت انتخابى مقیده فقیه در جهات زیر قابل مقایسه

و مهار قدرت سیاسى،  پذیرىبیعت، جمهورى بودن حکومت، نصب و عزل حاکم، قانون اساسى، نظارت
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هاى اسالمى، و تقیید اختیارات دولت، مدت زمامدارى، مصلحت نظام، وحدت و تعدد حکومتاطالق 
به دستاوردهاي بشر  که حکومت دینی و حقوق انسانبرعکس، کتاب  1ها.جامعه مدنى و محدوده آزادى

- در خصوص تفکیک قوا و توزیع قدرت توجه دارد، به صراحت والیت فقیه در حوزه اجرا را منتفی می

چه اهمیت دارد تنها و تنها اجراي احکام شریعت است؛ و والیت شخص فقیه در بر این اساس، آن 2ند.دا
  در دیدگاه جدید، ضرورتی ندارد فقیه در رأس امور باشد. 3این زمینه مدخلیتی ندارد.

اش اجماعی فقهاست؛ و جملگی حداقل بر داشتن والیت فقیه به معناي کلیمحدوده والیت:  - ب
اي اند. اما تنها پارهدر حوزه فتوا و قضاوت و والیت (یا جواز تصرف) در محدوده حسبه اذعان کردهوالیت 

اند. نظریه از ایشان به والیت فقیه به معناي داشتن والیت سیاسی گسترده براي تشکیل حکومت اعتقاد داشته
قرارداد بیعت و شروط ضمن  در محدوده شرع مقدس، و در محدوده» فقیه«والیت انتخابی والیت را براي 

نماید؛ و بدین جهت عقد (همانند شرط مدت ده ساله و یا شرائط مربوط به قانون اساسی) محدود می
همه اموري که متعلق به «تري نسبت به نظریه والیت مطلقه انتصابی فقیه براي فقیه قائل است: محدوده مضیق

توان وظایف باشد... و نیز میر عهده حاکم اسالمی میجامعه مسلمانان به عنوان به عنوان جامعه است، ب
وي  4».حاکم را در این جمله خالصه خالصه کرد: نگهبانی دین واداره دنیا: حراسۀ الدین وسیاسۀ الدنیا

محدوده والیت  5کند که والیت به مثابه نظارت در کشورهاي پادشاهی همانند انگلستان نیست.تصریح می
اما بر اساس نظریه اخیر ایشان، اساساً فقیه والیتی  6گیرد.زمان غیبت را نیز در بر می فقیه جهاد ابتدایی در

براي تشکیل حکومت و اداره آن را ندارد؛ و تنها (در صورتی که مردم بخواهند) بر اعمال صحیح احکام 
ایشان در  7».و این گونه نیست که والیت وي در حوزه اجرا ثابت باشد« خواهد نمود:» نظارت«شریعت 
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بینی توانند سازوکارهایی را پیشمی» خود مردم«البته  1هم بر این امر تأکید کرده بودند. 1376سخنرانی سال 
 2کنند که این نظارت همراه با ضمانت اجرایی باشد. مرحوم نایینی هم که والیت را در حد حسبه موسع

اساس قانون اساسی مشروطه) اعتقاد داشت،  پذیرفته بود و به نظارت پنج فقیه بر اجراي صحیح احکام (بر
بحث حکومت دینی و حقوق انسان نیز جز این اعتقاد نداشت. شاید به همین دلیل باشد که وي در کتاب 

اگر در جایی یا در زمانی مردم براي تشکیل حاکمیت الزم اقدام نکردند و «حسبه را پیش کشیده است: 
و قتل و غارت به وجود آمد، و یا حاکمیت ظالمی سر کار باشد  طبعا هرج و مرج و ناامنی و تضییع حقوق

 حسبههاي انسانی و دینی باشد، در این دو صورت از باب که حقوق مردم را تضییع کرده و یا معاند ارزش
در درجه اول بر فقهاي عادل و در درجه دوم بر عدول مؤمنین واجب است به اندازه توان خود در راه 

  3».باشدو بر مردم نیز اعانت آنان واجب می ؛زم و ضروري اقدام نمایندتشکیل حاکمیت ال
شرایط حاکم اسالمی بر اساس نظریه والیت انتخابی با نظریه نظارت فقیه (یا شرایط حاکم اسالمی:  -ج

فقها) تفاوت دارد. در نظریه نخست، چند شرط براي حاکم اسالمی برشمرده شده است: عقل وافی، اسالم  
ترین شرط)، تدبیر، ن، عدالت، فقاهت و علم اجتهادي به احکام اسالمی بلکه افقهیت (به عنوان مهمو ایما

به شکل صریح به شرط فقاهت و افقهیت اشاره  دراسات در حالی که 4بخیل نبودن، رجولیت و پاکزادي.
و شرط اعلمیت  6؛»ردوالیت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت ندا«، حکومت دینیدر کتاب  5نموده،

  7فقط به حوزه افتاء محدود شده است.
                                                   

قانون اساسی وظایفی در که دارد، ن شرایطیآفقیه هم با ولی یک والیت فقیه هم هست. در قانون اساسی ما،«. ١ 
  ).23/8/76سخنرانی  ،حسینعلی منتظريکند ( نظارتکه  مهم بوده این اش کهعمده  وظیفه ه؛برایش مشخص شد

. یک تصور (االمور التی الیرضی الشارع بترکها) ها نباشد. حسبه اموري است که شارع مقدس راضی به ترك آن2 
شد (حسبه مضیق). اما حسبه طبق برداشت محقق صغار و یتامی محدود می این بود که حسبه به اموري همچون

شود نایینی اموري همچون نظم شهرها و حفظ مرزها و کلیه اموري که وظیفه سلطان هر مملکتی است را شامل می
، چاپ سوم، محمود طالقانی اهللا سید، با مقدمه و پاورقی آیتتنبیه االمۀ و تنزیه الملۀ(محمدحسین غروي نایینی، 
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بر اساس نظریه والیت انتخابی مقیده فقیه، تنها یک فقیه شخصی یا گروهی بودن این مسئولیت:  -د
در این نظریه والیت فقیه مطرح است، نه والیت فقیهان. «هاي انتصابی، والیت بالفعل دارد. بر خالف نظریه

رئیس حکومت اسالمی فرد «در حالی که در نظریه نخست  1».فاقد والیت فعلیه هستندفقیهان غیر منتخب 
تواند به وسیله یک فقیه یا جمعی از فقها صورت در نظریه دوم، نظارت می 2،»است، نه شوراي رهبري

 -ی یا چند فقیه از میان آنان به شکل شورای -در فرض ما که یک فقیه از میان فقهاي صاحب فتوا «پذیرد: 
و نظر و فتواي او هم باید تبعیت  ؛قوانین مخالف شرع را رد کند حق دارد بر قوانین کشور نظارت و احیاناً

در «دهد: به عقیده ایشان، شوراي رهبري خطر استبداد را کاهش می 3».اي را یافته استشود و چنین سلطه
، بهتر است؛ زیرا در شخص واحد رسد اگر قدرت سیاسی به شخص واحد منتقل نشودهر حال، به نظر می

قدرت سیاسی » و امرهم شوري بینهم«خطر استبداد بیشتر است ... پس، چه مانعی دارد به مقتضاي آیه شریفه 
شوند؟ و قطعاً خطر متعلق به جمیع مراجعی باشد که به عنوان شوراي رهبري از ناحیه خبرگان تعیین می

را باید در تفاوت معصوم (ع) و غیرمعصوم و احتمال خطاپذیري  دلیل این امر 4».استبداد کمتر خواهد بود
ها و ارتباطات جهانی و نیاز به با وضع پیچیده سیاست در دنیاي امروز و با رشد سیاسی ملت«جستجو نمود: 

هاي قدرت به یک فرد هاي مختلف، سپردن همه اهرمهایی گوناگون و مغزهاي متفکر در رشتهتخصص
  5».طا، و بسا تأثیرپذیر از افراد ظاهرالصالح طماع و متملق، به نفع اسالم و کشور نیستغیرمعصوم جائزالخ

هرچند در نظریه والیت انتخابی مشروعیت اساساً از جانب مردم است، اما از منشأ مشروعیت فقیه:  - ه
این توان مشروعیت در این جهت که خداوند صفات حاکم اسالمی (از جمله فقاهت) را معین کرده می

هاي نصبی (همانند نظریه والیت نظریه را از جهت تعیین صفات والی، الهی نیز دانست. مشروعیت در نظریه
مطلقه فقیه) از جانب خداوند است و آراي مردم صرفاً از باب مقبولیت احترام دارد؛ اما مشروعیت والیت 

کنند، آورند و با او بیعت میمیفقیه نظریه نخب از این جهت که مردم هستند که به یکی از فقها روي 
براي امت حق انتخاب وجود دارد، اما نه به شکل مطلق، بلکه با در نظر گرفتن صفات «مردمی است: 

                                                   
  .157. کدیور، همان، ص 1 
  .37، ص 3، ج دراسات فی والیۀ الفقیه. المنتظري، 2 
  .14ص  ،حکومت دینی و حقوق انسان . منتظري،3 
  .53، ص 1382، چاپ سوم، قم، دفتر آیت اهللا منتظري، اههادیدگ. حسینعلی منتظري، 4 
  .45-44 ص ،همان. 5 



کند؛ و والیتی براي در نظریه اخیر ایشان، همان گونه که اشاره شد، فقیه (یا فقها) تنها نظارت می 1».معتبر
د. مشروعیت نظارت وي هم کامالً مردمی است؛ و تنها در حکومت کردن ندارد که از نوع آن بحث شو
  کند. صورتی که مردم بخواهند به این مهم اقدام می

توان بر اساس ساختار حکومت اسالمی بر اساس نظریه نخب را میساختار حکومت اسالمی:  -و
چند سه قوه ساختاري که در قانون اساسی جمهوري اسالمی پیشنهاد شده حدس زد. در نظریه نخست هر

کند کنند. وي تصریح میمجریه، مقننه و قضاییه وجود دارند، ولی جملگی تحت والیت فقیه معنا پیدا می
در این نظریه به  2».باشدذکر شد، در فرض تمرکز قوا در حاکمیت دینی میدراسات چه در کتاب آن«که: 

ول ومکلف اصلی، حاکم اسالمی درحکومت اسالمی، فرد مسئ«ساختار هرمی قدرت تصریح وجود دارد: 
 هرم قدرت ومسؤلیتگانه بازوها و ایادي وي هستند؛ و در حقیقت، وي در رأس مخروط است؛ وقواي سه

جا که فقیه اما در نظریه اخیر ایشان، از آن 3».قرار گرفته؛ و بر تمامی پیکره حکومت اشراف تام وتمام دارد
براساس «توان از مدل تفکیک قوا سخن گفت: تري میواقعی داراي والیت در امور اجرایی نیست، به شکل

زمینه  -به ویژه در شرایط کنونی جوامع  -اصوالً تمرکز قوا در یک شخص غیرمعصوم  ،تجربه و حکم عقال
دایره والیت فقیه واجد شرایط محدود به  طبعاً ،در فرض تفکیک قوا آورد.استبداد و فساد را فراهم می

و این گونه نیست که والیت وي در حوزه اجرا  ؛رت بر مشروعیت قوانین کشور خواهد بودهمان افتاء و نظا
عالوه بر این، ایشان اضافه  5».طبق نظریه تفکیک قوا، متولی قوه مجریه الزم نیست فقیه باشد« 4».ثابت باشد

و بنابراین  است؛ و نیاز به تعریف کارشناسی دارد؛» پیشنهاد«کند که مدل نظارت فقیه تنها یک می
  6هاي کارآمدتري را جایگزین نمایند.توانند مدلمتخصصان می

حکومت دینی و حقوق  و دراسات فی والیۀ الفقیه و فقه الدولۀ االسالمیۀدر مجموع، در مقایسه دو کتاب 
یه محور (والیت انتخابی مقیده فقیه) به سمت نظر - توان تمایلی از نظریه فردحداقل به شش دلیل میانسان 

محور (نظریه نظارت) را مشاهده نمود: ماهیت والیت غیر از ماهیت نظارت است؛ محدوده والیت در  -نهاد
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ترین شرط حاکم اسالمی بنا بر نظریه نظریه اول شمول بیشتري نسبت به نظریه دوم دارد؛ در حالی که مهم
رد؛ در نظریه نخست تنها یک فقیه اول فقاهت و افقهیت است، در نظریه دوم اساساً فقیه والیت اجرایی ندا

تواند به شوراي فقها نیز واگذار شود؛ منشأ (و نه شوراي فقها) والیت دارد، اما در نظریه اخیر نظارت می
کند. اما مشروعیت فقیه بنا بر نظریه اول از جانب مردم است، هرچند صفات حاکم را خداوند مشخص می

ندارد که از منشأ مشروعیت آن سخنی به میان آید؛ بر اساس نظریه  بنا بر نظریه اخیر، فقیه والیت اجرایی
در واقع، تمرکز قوا  ،توان گفتکند؛ و بنابراین میاول تفکیک قوا فقط تحت والیت فقیه معنا پیدا می

- تري محقق میوجود دارد. اما در نظریه دوم چون فقیه والیت اجرایی ندارد، تفکیک قوا به شکل کامل

  اهللا منتظري به نظریه نظارت و شوراي مراجع متمایل شده بود.  اخیر آیتآراي  شود.
کاهد؛ به خصوص مورد اخیر که پیشنهادي براي اصالح در ، نکات فوق از ارزش کتاب نمیبه هر حال

  شود. هاي بعد تلقی میچاپ
 


