اثبات والیت مطلقه فقیه از طریق برهان خلف و
مستقیم
تاريخ دريافت2951/5/21 :

تاريخ تأييد2951/21/12 :

محمدرضا شایق

در عصر غیبت میتوان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت والیت فقی ه را اثب ا
کرد .با فرض خلف ،یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت ،وضع از سه فرض
خارج نیست )1 :حاکمیت طاغو ؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایا  ،این فرض ش رعا
ممتنع است )2 .عدم وجود حاکم :این فرض عادتا ناممكن اس ت و ار ر ایج اد ش ود
مستلزم اخالل نظام نوعی است .همچنین شرعا جایز نیست )3 .ح اکمیتی ب ین ح ق و
باطل :این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حقاند ی ا
باطل و آنچه حق نباشد قطعا باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِالَّ

اثبات والیت مطلقه فقیه از طریق برهان خلف و مستقیم



الضَّاللُ ؛ واسطهای بین حق و باطل وجود ندارد .بنابراین با ممتنع بودن هر سه ف رض،
هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد .اقامه بره ان مس تقیم ب رای اثب ا
والیت فقیه سه مقدمه دارد )1 :تعطیل حدود االهی در عصر غیبت با وجود امكان اقامه
آن جایز نیست؛  )2مجری این احكام باید احكام را بداند (فقیه باشد)؛  .3مجری ب رای
اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (والیت) .مجم و ای ن مق دما


استاديار دانشگاه يزد.
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وجود والیت فقیه را واجب میکند.

کلیدواژگان :واليت ،حاكميت ،فقيه ،طاغوت ،واليت فقيه.
درآمد
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در اين مقاله با روشی نو و تكيه بر قرآن ،ضرورت حاكميت فقيهه در صرهر غي هت
مورد توجه قرار میگيرد .ابتدا با روش برهان خلف ،تمام فروضی كه برای حاكميت در
صرر غي ت مترور است را طرح و سپس شاكله بحث بر مدار دو اصل مورد وفاق كهه
تحقق اين دو اصل در صرر غي ت ،بدون حاكميت فقيه غيرممكن است بنا خواهد شد.
در اث ات مشروصيت واليت فقيه ،به ويژه در صرر حاضر ،زحمهات زيهادی كشهيده
شده است؛ اما بيشتر اين م احث چند نقطه ضعف دارند كه ص ارتاند از:
 .2اين بحهث هها حهالتی تهدافعی داشهته ،در جثهت اث هات مشهروصيت و دفها از
مشروصيت واليت فقيه بودهاند در حالی كه بايد بر ضرورت اين بحهث متمركهش شهد و
خرم را در موضع پاسخ گويی قرار داد كه چرا در صرهر غي هت بايهد حهدود االههی را
تعطيل و حاكميت طاغوت را در اجرای منويات خود آزاد گذاشت.
 .1اين بحثها واليت فقيه را يک نظريه میدانند .اين خطای بشرگهی اسهت؛ چهه
اينكه بدون واليت فقيه و بدون اجرای حدود االهی ،دين بهه انهشوا مهیرود و احكهام
االهی تعطيل خواهد شد .همچنين كتب فقثی اماميه ،از ابتدا تها كنهون ،بهدون ههي
اختالفی حاكم را در امور اجتماصی دارای حق تررف دانستهاند .آيا اين حق تررف به
معنای واليت نيست؟
 . 9بيشتر اين م احث برای اث ات واليت فقيه ،تكيه بر روايهات و گهاهی ترهار و
م احث اجتماصی دارند و كمتر به آيات قرآن استناد كردهاند .همين امر به خرم امكان
مقابله و مقاومت در برابر بحث را داده است.
 .1پيچيدگی و فنی بودن بيشازحد بسياری از م احث ،باصث شهده كهه درآ آنثها
برای افكار صمومی سخت باشد؛ در حالی كه ش ثههای مخالفان برای مردم قابلفثم و
ساده است؛ لذا مردم درگير ش ثات میشوند؛ اما با اين م احث پيچيهده نمهیتواننهد از
ش ثه خارج شوند .اين اشكال از بشرگترين نواقص م احث واليت فقيه در چنهد دههه
اخير است.

 .1اثبات ضرورت والیت فقیه در عصر غیبت با برهان خلف

 .1-1پذیرش حاکمیت غیرفقیه

هر حاكميتی است كهه منتسهب بهه م هدر تشهريع
طاغوت در اصتقاد اهلبيت
ن اشد .انتسا به م در تشريع يا به اث ات ن وت يا امامت يا استناد بهه امهام اسهت؛
بنابراين هر حاكميتی غير از حاكميت فقيه با هر رنگی مرداق طاغوت است؛ حتی اگر
مدصی اجرای حدود االهی باشد(مثل دولت بنی ص اس) .ال ته با اين مقهدار مشهروصيت
حاكميت فقيه اث ات نمیشود.
بنابر نص بسيار از آيات قرآن كريم و روايات ،هرگونه ارت اطی با طاغوت كه موجب
مشرو شمردن يا دوام حكومت وی گردد ،حرام است؛ مثل مراجعه برای داوری ،دادن
ماليات ،سرباز شدن برای طهاغوت ،ترهدی مناصهب حكهومتی ،و ق هاوت بها حكهم
طاغوت .قرآن كريم كسانی كه داوری نشد طاغوت میبرنهد و ادصهای ايمهان دارنهد را
تلويحاً فاقد ايمان معرفی فرموده و ادصای ايمان آنان را منسو به زصم (گمان باطل)
دانسته است(نساء .)11 :اگر كسی طلب خود را با حكم طاغوت بگيرد ،مهالی حهرام را
گرفته است .امام صادق

فرمود:
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در اين روش تمام حاكميتهای قابلترور در صرر غي ت امام زمان(صج) ،احراء و
بررسی میشود؛ به طوری كه فرض ديگری مترور نخواهد بود .آنگاه با ادله محكم از
كتا و سنت تمام فروض ،غير از فرض حاكميت ولی فقيه ،ابطال مهیشهود و فهرض
حاكميت فقيه اث ات خواهد شد.
در صرر غي ت هي راهی جش يكی از چثار فرض زير پيش روی مؤمنهان نخواههد
بود:
الف) پذيرش حاكميت غيرفقيه؛ هر كسی كه باشد و با هر شهيوهای كهه روی كهار
آيد؛
) نفی حاكميت و زندگی بدون حكومت؛
ج) پذيرش حاكميتی كه واسطه بين حكومت طاغوتی و حاكميت حق است؛
د) پذيرش حاكميت فقيه.
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هركس در امر حق با باطلی داوری نشد آنثها (سهالطين جهور) ب هرد ،داوری بهه نهشد
طاغوت برده و هر آنچه از مال كه به نفع او حكم دهد (و او بگيرد) حرامی را گرفته است،
اگرچه حق او ثابت باشد؛ چراكه با حكم طاغوت آن را گرفته اسهت(کلین ی ،1041 ،ج،1
ص.)11

صفوان جمان ،از اصحا جليلش ،را مالمت فرمود كه چرا شترانت
امام كاظم
را به هارون ص اسی كرايه دادی .او صذر آورد كه برای سفر حج كرايه دادم .امام بهه او
فرمود:
ای صفوان! آيا دوست داری آنثا (ههارون و حكهامش) بهاقی باشهند تها كرايهه تهو را
بپردازند؟ گفتم :آری .فرمود هركس بقای آنثا را دوست بدارد از آنثاست و هركس از آنثها
باشد به آتش دوزخ وارد میشود(مجلسی ،1043 ،ج ،12ص.)311
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برای شناخت بثتر جايگاه طاغوت اطال از ديدگاه قرآن كريم بسيار مثم است .از
منظر قرآن كريم:
ه طاغوت ولی كفار است(بقره.)251 :
ه حكمكننده به حكم طاغوت ظالم ،كافر و فاسق است(سوره مائده.)01 ،05 ،00 :
ه آنكه داوری نشد طاغوت برد ايمان واقعی ندارد(نساء.)14 :
ه صراره دصوت پيام ران دو چيش است ،ص ادت خدا و اجتنا از طاغوت(نحل.)31 :
 .۱-۱-۱طاغوت كیست؟

حال جای اين سؤال است كه ماهيهت طهاغوت چيسهت و از نظهر قهرآن طهاغوت
كيست .طاغوت در لغت به معنای كثيرالطغيان است(آلوسی ،1015 ،ج ،3ص )11و نيش
گفتهاند طاغوت ص ارت از هر متراوز و ههر مع هود غيرخهدا(راغ ب اص فنانی،1012 ،
ص .)521ابن منظور در لسان العر به نقل از كع ی ،طاغوت را شيطان ترجمه كهرده
است(ابن منظور ،1010 ،ج .)21 ،2ال ته ترجمه طاغوت به شيطان ترجمه بهه مرهداق
است.
بر اساس قرآن ،طاغوت هر موجوديتی است كه مردم را دصهوت بهه اطاصهت خهود
می كند و به ذات اقدس االهی منسو نيست ،خواه در ظاهر بها خهدا ضهديت داشهته
باشد ،خواه در ظاهر ضديتی با دين خدا از خود نشان ندهد و در صمل به قوانين االهی

 .۱-۲نفی حاكمیت و زندگی بدون حكومت

اين فرض صادتاً محال است؛ زيرا انسان موجودی اجتماصی است .نيازههای انسهان
بسيار وسيع تر از توان و امكاناتش است ،به همين دليل به ديگران احتيهاج دارد و بايهد
در جامعه زندگی كند .وقتی جامعه انسانی تشكيل شود ،نيازمند قانون است .همچنهين
قههانون بههدون مرههری (حاكميههت) اثههری نخواهههد داشههت؛ بنههابراين حكومههت امههری
اجتنا ناپذير است .دليل اين مدصا ترربه بشر در طول تهاريخ اسهت .اميرمؤمنهان
فرمودند :البد للناس من امير برّ او فاجر؛ مردم ناگشيرند فرمانروايی داشته باشند (حال)

يا نيک يا بد(رضی ،1010 ،ص.)22
با فرض اينكه جامعه ای در تاريخ پيدا شود كه ههر حكهومتی را نفهی كنهد ،ماننهد
خوارج 2،اين كار شرصاً جايش نيست؛ زيرا اين روش اخالل به نظام نوصی است و اخالل
به نظام نوصی قطعاً حرام و مورد نثی شديد شار مقدس است؛ زيرا دفع دشمن ،تأمين
شثرها و راهها ،واردات ارزاق ،جمع ماليات برای سازندگی كشور ،رسيدگی به دصهاوی،
احقاق حقوق ،سهركو طاغيهان و آشهوبگران و امهوری از ايهن ق يهل جهش از طريهق
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وقعی ننثد ،و خواه مدصی اجرای احكام دين خدا باشد؛ مثل حكومهت ص اسهی و سهاير
حكومتهای باطل با ادصای دينی .اين موجوديت گهاه شهيطان اسهت ،گهاه بهتههای
بت پرستان ،گاه ق ات جور و گاه سالطين و حكام .با اين وصف اگر حاكمی به ظهاهر
مردمدار و دارای سعه صدر باشد؛ اما تحت اين تعريف قرار گيرد ،طاغوت خواهد بود.
در مقابل طاغوت ،حاكميت منسو به خدا وجود دارد كه يا حاكميت معروم است
يا حاكميت منتسب به او .حاكميت منسو به خدا در صرر غي هت فقهد در حاكميهت
حاكمی كه نائب صام آن ح رت باشد ،محقق میشود.
حاصل آنكه همه اختالفكننهدگان در موضهو مهورد بحهث ،در حرمهت پهذيرش
حاكميت طاغوت اتفاق نظر دارند و اين فرض قطعاً مردود و مخالف وظيفهه و تكليهف
مؤمنان در صرر غي ت ك ری است.

 .1خوارج هر نوع حکومتی را نفی میکردند؛ اما به دلیل اينکه نتوانستند بهه ايهر ر
ادامه دهند ،مجبور شدند ذ الثديه را به رياست خود برگزينند.
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تشكيالت حكومتی قابل انرام نخواهد بود .اميرمؤمنان

در اين باره فرمودند:

در حاكميت امير نيک يا بدكار مؤمن به امور خود پرداختهه و كهافر از دنيهايش بثهره
می برد تا خدا اجل (هركس) را برساند و با آن حكومت ماليات جمعآوری شده و با دشهمن
مقابله میگردد و راه ها امن و حق ضعيف از قوی (در محكمه) ستانده میشهود تها اينكهه
نيكوكار بياسايد و آسودگی از بدكاری فراهم آيد(همان ،ص.)22
 .۱-۳پذیرش حاكمیتی كه واسطه بین حكومت طاغوتی و حاكمیت حق است
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شايد كسی بگويد با توجه به فقدان ادله بر ضرورت يا مشروصيت حاكميت فقيه در
صرر غي ت و نيش حرمت پذيرش طاغوت راه سومی وجود دارد و آن پذيرش حاكميتی
است كه واسطه بين حكومت حق و حكومت باطل باشد .بطهالن ايهن فهرض روشهن
است؛ زيرا حق و باطل واسطه ندارد و آنچه حق ن اشد ،باطل است .قهرآن كهريم ايهن
حقيقت را به نری غيرقابلتأويل بيان كرده است « :فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِالَّ الضَّهل ؛ پهس
بعد از حق (و ماورای آن) چه چيشی جش گمراهی است؟»(یونس.)32 :
بنابراين فرض سوم نيش غيرصملی و مردود است و هي راهی جهش پهذيرش فهرض
چثارم ،يعنی حاكميت فقيه ،باقی نخواهد ماند .اين برهان دليلی بر جواز و مشهروصيت
حكومت فقيه نيست ،بلكه با اين برهان بايد پذيرفت كهه پهذيرش حاكميهت فقيهه در
صرر غي ت فري ه ای بشرگ و رد آن گناهی صظيم اسهت؛ چهه ايهن كهه نفهی آن بهه
حاكميت طاغوت میانرامد .قرآن و روايات سرشهار از صهدم پهذيرش طهاغوت اسهت؛
چنان كه شثيد ثانی رری فقثای اماميه را در مورد تحاكم الی الطهاغوت نقهل كهرده و
گفته است:
هركس از قاضی منسو به امام به ق ات جور صدول كند ،گناهكار و فاسهق اسهت؛
چه اينكه اين كار به نظر ما (اماميه) گناه بشرگ هالكتبار میباشد(ش نید ث انی،1014 ،
ج ،3ص.)12

در حالی كه رفتن پيش قاضی طاغوت مرت ه نازلی از تأييد طاغوت اسهت ،مفثهوم
حديث اين است كه گناه رد حاكميت فقيه يا صدم حمايت از تمكهين وی (در صهورت
امكان) ،گناهی بشرگ نشد خدا است.
 .2برهان مستقیم
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اين برهان با سه پيش فرض ،كه در ابتدا آنثا را اث ات خواهيم كرد ،شكل میگيرد.

در صورت اث ات اين فروض ،ضرورت حاكميت فقيه در صرر غي ت اث ات میشود.
 .۲-۱پیشفرض اول :در عصر غیبت نباید حدود االهی تعطیل شود

در ميان فقثا ،هي صاحب نظری نيست كه قائل به جواز تعطيهل حهدود االههی و
قوانين و احكام كتا آسمانی باشد .ادصای مخالفان اين است كه به دليل صدم امكهان
اقامه اين حدود ،شرايد اضطرار پيش میآيد و تكليف اقامهه حهدود از صثهده مكلفهين
برداشته میشود.
بنابراين بحث در اين مرال برای اث ات مدصا نيست؛ چه اينكه خرم اين مهدصا را
ق ول دارد .الجرم اين بحث يک بحث صلمی برای تأكيهد بهر مهدصا و تحكهيم م هانی
موضو است.
داليل فراوانی است كه اطالق آنثا ناظر بهه
در قرآن كريم و روايات اهلبيت
اجرای حدود االهی در هر زمان و حرمت تعطيل آنثا است .در مقابل ،هي دليلهی كهه
صالحيت تقييد اين مطلقات را داشته باشهد و اقامهه ايهن حهدود را مقيهد بهه ح هور
سازد ،وجود ندارد؛ مگر در مواردی خاص مثل جثاد ابتدايی و نماز جمعهه در
امام
صرر غي ت (با اختالف در مورد دوم).
آیات:

ه « وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ؛ (مائده )02 :و هركس بها
آنچه (از احكام) كه خدا نازل فرموده حكم نكند (از) فاسقان است .در دو آية بعدی نيش
اين افراد ،كافر و ظالم ناميده شدهاند .تع ير «لم يحكم بما انزلاهلل» ،اگرچه به معنهای
تعطيل حدود نيست ،ولی مستلشم تعطيل حدود است.
ه آيات دال بر وجو ادای زكات؛
ه آيات نثی از دوستی با دشمنان خدا؛
ه آيات قراص و حدود و ديات؛
ه آيات ارث؛
ه آيات مربوط به اموال ،خاصه اموال يتيمان؛
ه و بسياری از آيات ديگر كه در قرآن كريم مؤمنان را موظف به اجرای اين حدود

اثبات والیت مطلقه فقیه از طریق برهان خلف و مستقیم

 .2-1-1اطالق ادله
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میكند.
در رابطه با اين حدود دو نكته را بايد لحاظ كرد؛
الف) آنچه ذكر شد حدود و احكامی اجتماصیاند كه بداهتاً قابل ترآ نيسهتند؛ چهه
اينكه بديثی است كه هي كس نمی تواند مدصی شود در موضو قتل نفهس محتهرم،
اكل مال يتيم يا ظلم در مواريث در صرر غي ت ،موظف به اجرای احكهام االههی و رد
حقوق به صاح ان حق نيستيم.
) به لحاظ ماهيت اجتماصی اجرای اكثر اين احكام بدون وجهود يهک تشهكيالت
گسترده ق ايی ناممكن است و وجود تشكيالت ق ايی بها لهوازم ضهروری آن (مثهل
هشينه باال ،نيروی اجرايی برای اجرای احكام ،ضمانت اجرای احكهام ،و رسهيدگی بهه
تخلف ق ات) بدون وجود يک حاكميت ممكن نيست؛ زيرا نمیتوان ترور ايراد يک
دستگاه ق ايی كه مرری حدود االهی است در بطن حاكميت طاغوت محال است.
بنابراين معلوم می شود اين نشا كه آيا ادلة داله بر وجو تحاكم به فقيه در صرهر
غي ت ه مثل مق ولة صمر بن حنظله ه مربوط بهه بحهث ق اسهت يها حكومهت ،بحثهی
ظاهری و بی ثمر است؛ زيرا اوالً بدون حكومت ،ق اوت بين مردم ناممكن است؛ ثانيهاً
فلسفه وجودی حكومت ،ق اوت صادالنه بين مهردم اسهت .بهه همهين دليهل خداونهد
میفرمايد :يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَييْنَ النَّيا ِ بِيالْحَ ؛ ای
داود ما تو را خليفه (منسو از سوی خدا) در زمين قرار داديهم ،پهس بهين مهردم بهه

احكامی كه او نازل فرموده حكم كن(ص.)21 :
در اين آيه داوری بين مردم ،نتيره و فر و حاصل وجود حكومت است .اين معنها
از فاء تفريع فثميده میشود .در تفسیر المیزان آمده است:
حكم به حق بين مردم را فر خالفت او قرار داده و اين تأييهد مهیكنهد كهه مهراد از
استخالف وی فعليت بخشيد ن به آن است ،نه مررد خالفت شأنی؛ چه اينكه خدا او را در
صفاتش كامل ساخت و به او حكومت داد تا بين مردم حكم نمايهد(طباطب ایی1334 ،ق،
ج ،11ص.)130
 .2 1 2دلیل بر ضرور
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اجرای احكام االهی در عصر غیبت امام

هرچند برای اث ات ضرورت اجرای احكام االهی در صرر غي ت ،صرف اطالق ادله

كافی است و در اين مقام منكران بايد دليلی بر تقييد اين داليل به صرر ح هور امهام
ارائه كنند ،اما م اف بر اين دليل داليل ديگری نيش وجود دارد كه داللهت بهر وجهو
اجرای احكام و حدود االهی در صرر غي ت دارند .از جمله:
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ه آيات دال بر حرمت تحاكم به طاغوت(نساء )14 :و آيات دال بر وجو كفهر بهه
طاغوت(بقره )251 :از بثترين شواهد اين امر در قرآناند زيرا:
اوالً :اين ق يل آيات م ين حكمی از احكام االهی هستند.
ثانياً :اين حكم صموميت و جن ه اجتماصی دارد.
ثالثاً :اين حكم بايد در زمان حاكميت طاغوت اجرا شود و اين بدان معنا اسهت كهه
حتی در صرر حاكميت طاغوت هم اجرای حكم االهی واجب است .اين همان مطلو
ما ،يعنی وجو اجرای حكم در صرر غي ت ،است.
در صرصه روايات نيش به صورت ترريح و تلويح به ايهن حقيقهت برمهیخهوريم؛ از
جمله مق وله صمر بنحنظله(طوسی1041 ،ق ،ج ،1ص )341كهه بهر ضهرورت اجهرای
احكام االهی در صرر غي ت داللت دارد .اگر كسی داللت اين روايت را محرهور بهه
صرصه ق ا بداند نيش گريشی از اين امر نخواهد داشت كه داللت آن بر وجهو اجهرای
احكام االهی در صرر غي ت امام را ق ول كند.
اگر در موضوصات مختلف در روايات و كتب فقثی دقت كنهيم ،موجوديهت حهاكم
شر كامالً مشثود است؛ موجديت حاكمی كه كه بها حهق ترهرف خهود در امهوال و
نفوس و اصراض در همه احكام اجتماصی جايگهاه خاصهی دارد .وجهود چنهين حهاكمی
مفثومی جش ضرورت اجرای احكام االهی در صرر غي ت امام ندارد.
بنابراين اجرای حدود االهی در صرر غي ت امری اجتنا ناپذير و غيرقابهل خدشهه
است و پيشفرض اول جای ترديد ندارد.
 .۲-۲پیشفرض دوم :مجری حدود باید فقیه باشد

اين پيشفرض بديثی است و صالوه بر داليل محكم شرصی ،بنها بهر نظهر قاط هه
صقال بی ترديد غيرفقيه امكان شرصی اجرای حدود را ندارد .چگونه كسهی كهه شهرايد
ق ا را نداشته باشد و احكام و حقوق و حدود را نداند ،میتواند مرری حدود باشد؟ بهه
ص ارت ديگر ،روش صقال اين است كه هر كاری را به دست كسی بدهند كه در آن كار
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ت حر و خ رگی داشته باشد .بنابراين سپردن كار به دست غيرخ ره روا نيست .همچنين
صالوه بر روش صقال ،داليل محكم شرصی نيش همين امر را اث ات میكنند.
 .۲-۳پیشفرض سوم :داشتن حق تصرف
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وقتی فقيه جامع الشرايد در جايگاه اجرای حدود و احكام االهی قرار گرفت و بهين
مردم داوری كرد ،بايد حكم وی نافذ باشد ،وگرنه اين كار ص هث و بهیحاصهل اسهت؛
چنان كه اگر حكم قاضی در دستگاه ق ا نافذ ن اشهد ،تشهكيالت ق هايی تشهكيالتی
صاطل و بی فايده خواهد بود .فقيه بايد بتواند در اموال و نفوس تررف كند؛ مثالً قاتهل
را قراص ،مفسد فیاالرض را اصدام و اموال صاح ان حق را از غاص ان بازپس گيهرد.
اگر فقيه اين حق را داشته باشد (كه در آن ترديدی نيست) در ايهن صهورت واليهتش
اث ات شده است؛ زيرا واليت به معنای حق تررف در امور فرد مولی صليه توسد ولهی
است .دقت در كاربرد اين كلمه در قرآن و روايات همين معنا را با قيد تررف صادالنهه
(براساس احكام االهی) میرساند.
قرآن كريم میفرمايد « :النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِيِِمْ ؛ پيهام ر بهر مؤمنهان
سشاوارتر از خود آنثاست»(احزاب)1 ،؛ يعنهی رسهول خهدا

در ترهرف در شهنون

مختلف مؤمنان بر آنثا اولويت دارد و ترميمی كه او در مهورد آنثها و سرنوشهت آنثها
بگيرد ،بر ترميم خود آنثا برای خودشان مقدم است .در جامع البی ان آمهده اسهت :آن
ح رت بر مؤمنان از خودشان سشاوارتر است كه هرچه صالح بداند در مورد آنثا حكم

كند(طبری1012 ،ق ،ج ،21ص.)11
همچنين هنگامی كه پيام ر می خواست اميرمؤمنان را به جهای خهود بهه وصهايت
نرب فرمايد و در زندگی مردم با نرب حاكم تررف كند ،ابتدا از مردم سؤال فرمهود:
«الست اولي بالمؤمنين؛ آيا من بر مؤمنان سشاوارتر (از خودشان نس ت بهه خودشهان)
نيستم؟»(عیاشی1324 ،ق ،ج ،1ص.)333
در تفسیر تبیان آمده است:
به تدبير امور مؤمنان سشاوارتر است و احق است كهه آنچهه را او برگشيهده
پيام ر
برگشينند و نس ت به آنثا آن گونه حكم كند كه خودشان در حق خود نمیكننهد(طوس ی،
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بیتا ،ج ،2ص.)311

صاحب مجمع البیان در تفسير اين آيه گفته است:
در معنای اين آيه اقوالی است اول اينكه رسول خدا به تدبير امور مؤمنان سهشاوارتر و
حكم او بر مؤمنان از حكم خودشان برخود نافذتر است ...دوم اينكه ابن ص اس گفته يعنی
هرگاه رسول خدا مردم را به چيشی دصوت كند و ميل مردم به چيش ديگری باشد ،اطاصهت
از خواست آن ح رت اوال بر پيروی از ميل خودشان است ...سوم اينكه حكم آن ح رت
بر آنثا نافذتر از حكهم آنثها بهر يكهديگر (و خودشهان) اسهت(طبرس ی1312 ،ش ،ج،2
ص.)523

است كه ملک (محتاج به آبادسازی) را كه (مشرف بهر خهرا اسهت و)
حق امام
اهل آن از تعمير آن خودداری میكنند (از آنثا گرفته ،آن را) آباد سازد؛ به صورتی كه خود
بخواهد؛ زيرا او بر مؤمنان اولی از خودشان بر خويش است(ش نید ث انی1014 ،ق ،ج،1
ص.)101

از مطالب پيشگفته معلوم میشود كه هر سه پيشفرض ،قطعی و غيرقابل انكارند؛
يعنی تعطيل حدود االهی (در صورت تمكن از اجرای آن) در صرر غي هت امهام حهرام
است ،مرری اين حدود كارشناس قوی دين و آگاه به حدود و احكام آن (يعنهی فقيهه
جامع شرايد) است و فقيه حق تررف(اين حق تررف ،همان واليت است) در امهور و
شنون مختلف زندگی جمعی و فردی را دارد .بنابراين ضهرورت واليهت فقيهه روشهن
است.
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همان طور كه آشكار است معانی يادشده به معنای اصهلی واليهت ،يعنهی اولويهت
رسول خدا در تررف در شنون مؤمنان ،برمیگردد.
صاحب الروضة البهیه میگويد:

 .3مراد از والیت مطلقه چیست؟

اصطالح «واليت مطلقه فقيه» كه از صرصه فقه به ف ای سياسهی كشهيده شهده،
ص ارتی چالش برانگيش و م ثم است؛ چه اينكهه گهاهی يهک واده در دو مرهال معهانی
متفاوتی دارد و چه بسا واده و اصطالحی در يک صرصه معنايی خهو و مطلهو و در
صرصه ديگر معنايی منفور داشته باشد .اصطالح «مطلقه» در كنار اختيهارات حهاكم در
ف ای سياسی ،اصطالحی ناخوشايند است كه موجب ايراد ذهنيت منفی میشود .بهه
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همين دليل به بدخواهان اين امكان را می دهد تا آن را بهه نهوصی اسهت داد حكهومتی
تفسير كنند .بنابراين در اين رابطه دو اقدام ضروری است :اول تفسهير درسهت و بيهان
مراد واقعی از اين اصطالح؛ دوم پيدا كردن اصطالحی مناسب بههجهای آن در صرصهه
بهه كهار
سياسی؛ همان طور كه وقتی يثود لفظ «راصنا» 2را برای رسهول گرامهی
می بردند ،خداوند به مؤمنان امر فرمود كهه بهه جهای لفهظ «راصنها» از وادة «انظرنها»
استفاده كنند(طبرسی1312 ،ش ،ج ،1ص.)303
به نظر می رسد استعمال ص ارت «واليت فراگير» به جای «واليت مطلقهه» واجهد
همان معنا و فاقد وصف منفی مشبور است.
 .۳-۱معنای والیت مطلقه

در صلم اصول فقه« ،مطلق» حكمی است كه مقيد به وصف و شرطی نيست :برای
مثال در آية كريمه « وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ؛ و نفسی كه خدا (كشتن آن را)
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حرام ساخته را نكشيد»(اسراء ،)33 :نفس قيدی ندارد ،يعنی حكم حرمت قتل نفس از
غيرمؤمن برداشته نمیشود؛ لذا به حكم اطالق آيه ،حكم حرمت فراگير است و مهؤمن
و كافر را در بر میگيرد.
صده ای در فراگير بودن اختيارات (واليت) فقيه در امهور جامعهه ترديهد و تشهكيک
كردند و گفتند كه واليت و اختيار فقيه در امور ص ادی است ،نه همه امهور جامعهه .بهه
ص ارت ديگر امر به تقليد از صلما و رجو مردم به آنثا صرفاً در امور ص ادی و وظهايف
فردی است ،نه مطلق امور و به صورتی فراگير .در مقابل اين ادصها ،سهخن حهق ايهن
است كه امر به رجو به صلما در تمام شنون فردی و اجتماصی است .در روايتی از امام
صرر

آمده است« :فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فيِا الي روات احاديثنا فانِم

حجتي عليكم و انا حجةاهلل عليِم»(صدوق1335 ،ق ،ج ،2ص.)020
در اين روايت ،امر به رجو به فقثا در صرر غي ت ،مقيد بهه قيهد خاصهی نيسهت،
بلكه اين حكم به صورت مطلق (بدون قيد) آمده است؛ بنابراين مؤمنان موظفاند كهه
 .1اير اژه در زبان عرب معنای مراعات کردن در زبان عبری معنای تحمیق نمهودن
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میدهد.

 .۳-۲یك نكته مهم

حال فرض كنيم به جای روايت احاديث واقعه روايتی نقل شده بهود كهه در زمهان
غي ت مردم را از رجو به فقثا در مسائل اجتماصی و سياسی نثهی مهیكهرد .در ايهن
صورت نيش هرگش اين روايت فرضی ،قادر به نفی واليت فقثای جامع الشرايد در صرر
غي ت ن ود؛ زيرا با قرآن تعارض پيدا میكرد .به همهين دليهل از درجهه اصت هار سهاقد
میشد.
 .3-2-1بیان تعارض حدیث مفروض با قرآن

صلت مخالفت اين حديث فرضی با قرآن كريم اين است كه چنين حديثی مسهتلشم
تعطيل شدن حدود ،ديات و ساير احكام حكومتی و جمعی میشود؛ به ص هارت ديگهر،
صمل به اين روايت مستلشم تعطيل شدن بخش صمده احكام االهی است.
از طرف ديگر ،اين شيوه باصث زمامهداری طهاغوت ،بلكهه تحكهيم حاكميهت وی
می شود؛ زيرا در هر حالتی مردم به حاكم نياز دارند .اگر حهاكم احكهام االههی را اجهرا
كند ،بنابراين او ،فقيه است (در فرض حاضر فقيه زمامدار نيست) و اگر احكام االهی را
اجرا نكند ،طاغوت است؛ بی شک كنار رفتن فقيه منرر به شهق دوم ،يعنهی حاكميهت
طاغوت ،می شود .در م احث ق ل اث ات شد كه قرآن و روايات از هر دو مورد (تعطيهل
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در صرر غي ت در تمام امور و حوادث به فقيه مراجعه كنند .اگر برای فقيه حق تررف
قائل ن اشيم ،امر به رجو  ،حكمی لغو و ص ث ،بلكه صرف ايذاء فقثا و مؤمنان خواههد
بود .چگونه معقول است كه كسی شک بين ركعات نماز و احكهام وضهعی مربهوط بهه
تطثير بدن و ل اس را از حوادث واقعه بداند ،امها حملهة دشهمن بهه كشهور اسهالمی و
فتنههای بشرگ اجتماصی كه دامنگير مردم است را از حوادث غيرواقعه؟
همچنين واليت در امور ص ادی معنا ندارد؛ زيرا واليت ص ارت از حق تررف اسهت
و امور ص ادی مررای تررف نيستند .نقش فقيه در امور ص هادی بيهان حكهم ص هادت
مستفاد از كتا و سنت بهرای مهردم اسهت .ترهرف در امهوال و نفهوس و اصهراض و
مناصب ،در شنون اجتماصی يا مورادی كه به شنون اجتماصی گهره خهوردهانهد ،امكهان
دارد.
صالوه بر اين داليل ،قيد زدن بدون دليل به ايهن روايهت ،موجهب تعطيهل حهدود
االهی و حاكميت طاغوت میشود كه به شثادت قرآن و سنت از اك ر ك ائر است.
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نمودن احكام خدا يا حكومت طاغوت) به شدت نثی كردهاند؛ بنابراين حديث مفروض
هم با قرآن معارض است ،هم با احاديث متواتر؛ چنين دليلهی از درجهه اصت هار سهاقد
خواهد بود.
معلوم شد كه حتی اگر حديثی نيش در كار میبود كه از مراجعه به فقثا نثی میكرد،
بازهم قادر به نفی مرجعيت فقيه و واليت فراگير او در همه امور جامعه ن ود .سؤال اين
است كه چگونه با وجود حديثی م نی بر امر به مردم برای مراجعهه بهه فقيهه ،صهدهای
واليت را در صرر غي ت نفی میكنند؟
آيا می توان گفت كه اگر فقيه تمكن تشكيل حكومت را داشت نيش حهق حاكميهت
ندارد و دليلی بر حاكميت وی نيست؟ آيا با كنار رفتن فقيه حدود صظيم االههی ضهايع
نمیشود و اموال مؤمنان به كام دشمنان اسالم نمیرود؟
وقتی زمام امور جمعی از دست فقيه گرفته شود ،فقيهه محرهور بهه نظهر دادن در
صرصه ص اديات فردی میشود .الت ه اين صرصه نيش از تعرض طاغوت مرهون نخواههد
ماند .اين حقيقتی است كه ترربه تاريخی آن را به خهوبی ثابهت كهرده اسهت .كشهف
حرا توسد رضاخان و اج ار به نماز خواندن به زبان تركی و توسعه مراكهش فحشها و
فساد در تركيه توسد آتاترآ و هشاران سنگاندازی ديگر بر سر راه دين مردم نتيرهه
حاكميت طاغوت است .با حاكميت طاغوت مردم از ديهن فاصهله گرفتهه ،از معهالم آن
بيگانه میشوند .كه اين اتفاق ثمرة جداسازی و ت عيض در احكام اسالم و تفكيک بين
امور فردی و اجتماصی آن است .در حالی كه احكام فهردی و جمعهی اسهالم بهه ههم
پيوستهاند و تعطيل پارهای ،باصث تعطيل جميع میشود؛ به همين دليل است كهه ذات
اقدس حق ،اقامه نماز و ايتاء زكات و امر به معروف و نثی از منكهر را نتيرهه برپهايی
حاكميت حق در قرآن قرار داده است « :الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّيةََ
وَ آتَوُا الزَّكاََ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نََِوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؛ آنان كه چون در زمهين بهه آنثها
قدرت دهيم نماز به پا میدارند و زكات میدهند و به خهوبیهها امهر و از بهديثا نثهی
میكنند»(حج.)01 :
خداوند ايمان ت عي ی را بیفايده و مساوی كفر دانسته اسهت(نس اء)151 154 :؛
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چراكه صدم ايمان به بع ی از معالم دين ،بقيه اصتقاد را بیاثر و خرا میكنهد .قهرآن

حتی صمل نكردن به يكی از واج ات را مساوی كفر (بهاطنی) دانسهته و بهر آن تأكيهد
فرموده است:
ه « وَ مَنْ يَتَوَلَُِّمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنُِْمْ؛ هركس (از شما) با كفار دوستی كنهد از جملهة
آنثا است»(مائده .)52 :در اين آيه تلويحاً به كفر (باطنی) كسی كه تارآ فري ة ت ری
است ،اشاره شده است.
ه « وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...إِنْ كُنْيتُمْ آمَنْيتُمْ
بِاللَّهِ؛ بدانيد كه هر سودی به دست آوريد يک پنرم آن حق خدا و رسول است؛ اگر به
خدا ايمان داريد»(انفال .)04 :مفثوم مخالف ص ارت «ان كنتم آمنتم باهلل» اين است كه

اين حقيقت در روايات است و صمده اين روايات در جلد اول وس ائل الش یعه آمهده
است .مرمو اين آيات و روايات اين حقيقت را مسرل میسازد كه اسهالم بها جميهع
احكام و صقايدش آيينی تفكيکناپذير و غيرقابل ترشيه است و اگر احكهام و صقايهد از
هم جدا شوند ،روح خود را از دست میدهند؛ مانند تالزم سر و بهدن و تهالزم قهرآن و
صترت.
با اين وصف چگونه می توان دين مؤمنان را با تفكيک بين احكام فردی و جمعهی
(با سلب واليت فراگير از فقيه) حفظ كرد و سايه شوم فرهنگ شهيطانی طهاغوت را از
سر آنان برداشت؟ بنابراين مفثوم واقعی واليت مطلقه اين نيست كه فقيه اختيهار دارد
هر كار می خواهد به صورت فراقانونی انرام دهد يا اختيهارات نامحهدود داشهته باشهد؛
بلكه مراد اين است كه مردم موظف هستند در صرر غي ت (و حتهی در صرهر ح هور
امام جايی كه دسترسی به او ندارند) در تمام حوادث زندگی به فقيه مراجعه كنند تها او
حكم خدا را به آنثا ابالغ و حدود و احكام خدا را در ميان آنان اجرا كند.
گاه مخالفان به مثالهايی اشاره میكنند كه برای اث ات نظرشان مؤثر است؛ مهثالً
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اگر به اين فري ه االهی صمل نكنيد ،به خدا ايمان نداريد.
ه در آية پنرم سوره مائده صمل نكردن به فرائض و حدود االهی ،كفر به ايمان به
نقل شده كه مراد از كفر به ايمان اين است
حسا آمده و در تفسير روايی از امام
كه كسی واج ی را صمداً ترآ كند(بحرانی1310 ،ش ،ج ،2ص.)250
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می گويند يكی از مراديق واليت مطلقه فقيه آن است كه میتواند همسر مردی را كه
صالح بداند ،بدون اذن شوهر طالق بدهد؛ در حالی كه اين حكم در مواردی است كه
حق زن ،به خاطر بقای زوجيت ،در معرض ضيا قرار گرفته است و راهی جهش طهالق
ندارد؛ مثالً زوج حاضر نيست نفقه متعهارف زن را بپهردازد و ادامهه زنهدگی بهرای زن
موجب صسر و حرج است و راهی برای پرداخت قثری توسد حاكم وجهود نهدارد(مثالً
مرد اموالش را مخفی كرده و به هي وجثی نمیپهردازد) و زن نيهش بهه همهين سه ب
خواستار طالق شده باشد؛ اما اگر يكی از اين شرايد منفی باشد ،هرگش اين حق بهرای
حاكم ثابت نيست .همچنين زنی كه شوهرش مفقود شده ،از جثت تحقق شرايد ،حق
طالق پيدا نموده است ،در اين صورت اگر از حاكم درخواست طالق كرد ،حهاكم حهق
دارد كه با تحقق شرايد وی را ط ق درخواستش طالق دهد(شنید ثانی1014 ،ق ،ج،1
ص.)15
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صريب است كه اين مع ل در همه قوانين و نظامهای حقوقی پيشبينهی شهده و
قوانين مربوطه حق حاكم را با تحقق شرايد طالق زوجه مشخص كرده است و كسی
آنثا را متثم به است داد و بیحد و حرر بهودن اختيهارات حهاكم نمهیكنهد؛ امها بهرای
حاكميت فقيه است داد محسو میشود.
جثت ديگر بحث اين است كه نتيره واليت فقيه ،واليت احكام االهی يا به تع ير
بع ی بشرگان واليت فقه است .مراد اينكه در نفس االمر ،فقيه هي اختياری نهدارد و
آنچه فرمان می دهد حكمی از احكام االهی است و فقيه واسهطه ت ليهآ آن اسهت ،نهه
مردر صدور آن .اگر اطاصت از فقيه واجب شده ،به س ب اطاصت از اوامر االهی است.
اين قاصده نهتنثا در مورد فقيه جاری و ساری است ،بلكه امام و پيام ر نيش تحت همين
ثابهت
ضابطه انهد و اگهر روايهات تنفيهذ ،حهق تشهريع را منحرهراً بهرای پيهام ر
دانستهاند(ابنحیون1325 ،ق ،ج ،2ص )312به معنای نقهض قاصهده فهوق نسه ت بهه
ح رت نيست ،بلكه بدين معناست كه رسول خدا به مرت ههای از كمهاالت صقلهی (بها
تأديب االهی) دست يافته كه جش به حكم خدا حكهم نمهیكنهد(ن وری1042 ،ق ،ج،2
ص.)331
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با اين اوصاف آيا می توان كسی كه واسطه بين خدا و مهردم بهوده ،موظهف اسهت

آخرين نكته اينكه اگر واليت را به معنای حق تررف در شنون ديگران(كه تحهت
واليتاند) بدانيم ،در اين صورت نمیتوان واليت را بهه فقهه اسهناد داد ،مگهر مرهازاً؛
همان طور كه وقتی خوارج حكميت را به قرآن اسناد دادنهد ،اميرمؤمنهان فرمهود :ايهن
قرآن خطوطی نگاشته شده بين دو جمله است و به ناچار زبان گويايی میخواهد و اين
مردان (افراد) هستند كه به جای آن سخن میگويند(رضی1010 ،ق ،ص.)122
بيهان شهده اسهت را بهين
فقيه مكلف است احكام االهی كه در فقه اهلبيت
مردم جاری و براساس آن در شنون آنثا تررف كنهد؛ لهذا واليهت متعلهق بهه وی بها
محوريت فقه است.
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احكام االهی را در ميان آنثا اجرا كند (حتی اگر صليه خود وی باشد) را مسهت د ناميهد؟
مست د ،حاكمان حكومت های غيراالهی هستند كه در مواضعی كه اختيار صمل دارنهد،
براساس خواست خود صمل نموده ،خود را م در و منشأ صدور حكم میداننهد .آنهان در
بسياری از موارد خواسته خود را بر مرالح جمعی و جوامع انسانی ترجيح میدهند؛ اگر
چنين ن ود شاهد اين همه نهشا و حهوادث تلهخ در جامعهه بشهری ن هوديم .بهه دليهل
جلوگيری از همين خودرريی شرط صدالت برای واليت فقيه آمده است .صدالت (با ههر
تعريفی كه از تعاريف موجود از آن داشته باشيم) آن است كه فقيثی كه حتی بع ی از
احكام االهی را حتی در زندگی شخری خود ناديده میگيرد ،صالحيت زصامت امت را
نخواهد داشت .به ص ارت ديگر در نگاه فقه اسالم كسی كه متردی زصامهت مؤمنهان
است بايد مقيدترين مردم به احكام االهی و به بيان سهادهتهر قانونمهدارترين آنثها بهه
قوانين االهی باشد .اين شرط در هي يک از نظامهای غيراالهی ،از جملهه نظهامههای
لي رالی كه مدصی آزادی اند ،به صهورت قانونمنهد وجهود نهدارد ،اگرچهه شهعار آن داده
میشود.

نتیجه

میيابيم كه هر نهو تأييهد طهاغوت ،كهه
با تأمل در قرآن و روايات اهلبيت
اظثر مراديق آن حاكميت باطل است (ولو به مراجعه در دصوای حق) ،گناهی بهشرگ
است .كفر به طاغوت از فرايض منروصه در قرآن است كه تمام اقسام نفی ،از جملهه
نفی موجوديت طاغوت (در صورت تمكن) ،را در بر میگيهرد .نفهی حاكميهت شهرصی
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(واليت فقيه) هي نتيرهای جش حاكميت طاغوت نخواهد داشت؛ زيهرا جامعهه بشهری
هرگش از حاكميت بی نياز نيست و با نفی حاكميت فقيه يا مخالفت با تحقق آن ،نوبهت
به حاكميت طاغوت میرسد.
در اين مقاله مشخص شد كه :الف) تمكين ظاغوت به هر شكل آن به نص آيات و
روايات حرام است؛ ) احكام االهی در صرر غي هت ن ايهد تعطيهل شهود؛ ج) مرهری
احكام جش فقيه جامع الشرايد كس ديگری نيست؛ د) بدون حق تررف فقيه در شنون
مردم و نيش بدون تعميم اين واليت به همه امور (واليت مطلقه) اين كار ممكن نخواهد
بود .با اين بيان روشن می توان ادصا كرد كه واليت فقيه در صرر غي ت امری ضروری
و واجب است.
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