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محوریت نظریه «والیت فقیه» در انقالب اسالمی ،این موضوو را در مظظور اندیشوهورزیِ
پژوهشووارام ملف ووا وورار داد اسووت ویاری از مففکوورام مصا وور و یرم و نام ووا
رویکردهای رومدیظی ه دنبال فهم موضو رآمد اند و تبیینهای اندیشنظدام اسالمی هوم
عندتاً ر پایه فقه سیاسی است؛ در حالی که ه شهادت تاریخ اندیشه سیاسی ،والیت فقیه
موضو مطالصه و د د ه یاری از مفک نام و فی وفام شیصی هوم وود اسوت فقیهوام
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 .1مقدمه

مطالعه تاریخی در باب موضوع «والیت فقیه» نشان میدهد این اصطالح افزون بر دانش
فقه سیاسی ،در دو دانش کالم سیاسی و فلسفه سیاسی نیز تبیین گردیدده اسدت .ادرای
پیچیده سیاسی در صدر غیبت امام عصر و در دوره انتقال والیدت از معصدوم بده
والیت نایبان وی ،عالمان ایعی را واداات تا ضرورت موضدوع را از منظرهدای فلسدفی،
کالمی و فقهی تبیین و مسئولیت آن را بر دوش فقه سیاسی واگذار کنند .بهتددری نقدش
دو دانش فلسفه سیاسی و کالم سیاسی در تبیین والیت فقیه به فراموای سپرده اد و در
دوره معاصر ،این موضوع صرفاً بر عهده فقیهان دیده اد .در این نواتار ضمن تأکیدد بدر
رویکردهای سه دانش فرایند بازسازی آن مورد توجه قرار گرفت .نگارندده کوادیده اسدت
رهیافت سه حوزه دانشی را در تالقی بر این موضوع مهم کده در مرکدز اندیشده انقدالب
اسالمی قرار دارد ،ارائه کند.
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 .2رهیافت کالم سیاسی به والیت فقیه
الف) هویت معرفتی کالم سیاسی

دانش کالم سیاسی یکی از زیرااخههای معرفتی کالم اسالمی است که درباره اراده ،فعل
و جعل الهی در حیات سیاسی بحث میکند .این دانش از آغاز بر محور بحران خالفدت و
امامت در جامعه اسالمی اکل گرفت .در مکتب اهلبیت تمرکدز کدالم سیاسدی بده
صورت سنتی بر تبیین جایگاه و مشروعیت الهی امامان دوازدهگانه بود و در عصدر غیبدت
امام زمان بر موضوع «نیابت» و جانشینی از آن حضرت تمرکز دارد .در دوران حضدور
ائمه منازعات سیاسی بر سرِ اینکه چه کسی باید رهبری جامعده اسدالمی را برعهدده
بگیرد ،سبب تشدید اختالفات اد و در سایه اختالفنظرها ،مکاتب اعتقادی و نحلدههدای
سیاسی اکل گرفت .بخش بزرگی از مسلمانان با مشاهده ارای پیشآمده ،رویه جداری
انتخاب چهار خلیفة نخست را به عنوان هنجار مقبول پذیرفتند .ایعه نه به ایوه انتخداب،
بلکه به افراد منتخب منتقد بود و بر این باور بود که رهبری سیاسی امت ،امری الهی است
و مشروعیت آن نمیتواند صرفاً بر پایه مقبولیت مردمی و با اتکا بر خِدرد انسدانی حاصدل
اود .استمرار مجادالت کالمی در جامعه اسالمی ،در قرن چهارم و با ظهور پدیده غیبدت
امام دوازدهم  ،کالم سیاسی ایعه را وارد مرحله جدیدی کرد.
در ارای جدید ،عالمان ایعی ،بنمایههای اعتقدادی و معرفتدی خدویش را در قبدال
گفتمددانهددای رقیدب برجسددته سدداختند .آنهددا در حمایدت از دیدن و آمددوزههددای مکتددب
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اهلبیت با منطق اثباتى به تبیین دین و آموزههای دینی اهتمام ورزیدند و با استدالل
عقلی و نقلی از آن دفاع کردند .روشهای تبیینی و دفاعی آنها در قالب دانش «اعتقادات»
بازسازی اد و با عنوان «علم کالم؛ «علم التوحید»؛ «علم الذات والصفات»؛ «علم اصول
الدین»؛ «علم العقاید»؛ و «الفقه االکبر» مشهور گردید .به همین دلیدل ،کدالم را علمدى
میدانند که درباره اصول دین اسالم بحث و بر حقانیت آنها استدالل میکند و از آنها دفاع
مىنماید.
مکتب کالمی ایعه به دلیل جایگاه گفتمانی خود ،از ابتددا صدب ه سیاسدی خدود را در
رقابت با مکاتب دیگر د که نوعاً با قدرت سیاسی حاکم همراه بودند د حفظ کرد و موضوع
امامت و رهبری سیاسی جامعه اسالمی برای متکلمان ادیعی ،همدواره مقولدهای واقعدی،
هویتی و انضمامی بوده ،بر ذهن و رفتار سیاسی ایشان حاکم بود .به همدین دلیدل کدالم
سیاسی ایعه ،حوزه مطالعاتی مستقلی نبود؛ بلکه همه کالم ایعه ،سیاسدی بدود .البتده در
دوره اخیدر ،بدده دالیدل گسددترش موضددوعات بدینراددتهای در حددوزه سیاسددت ،رویکددرد
مستقلسازی «کالم سیاسی» مطرح اد تا آرا و اندیشههای اعتقدادی مسدلمانان در بداب
سیاست و زندگی اجتماعی به صورت تخصصی بازسازی اود.
خصلت بینرادتهای کدالم سیاسدی ،آن را در هدر دو حدوزه «علدم کدالم» و «علدم
سیاست» مطرح ساخته است .بر اساس هر دو رویکرد ،نقدش ربدوبی «خداوندد و وحدی و
آموزههای وحیانی و باورهای ایمانی» در هددایت ،تربیدت ،تددبیر و رهبدری در مناسدبات
اجتماعی مدنظر است .بنابراین ،اگر موضوع سیاست «قدرت» به معنای عام است ،موضوع
کالم سیاسی «قدرت مقید به نقش الهی» است .در داندش سیاسدت ،مهدمتدرین ویژگدی
قدرت سیاسی ،برخورداری از توانایی اثرگذاری بر رفتار دیگران است .حقیقت آن است که
مهمترین عنصر اثرگذاری و برتدرین سدازوکار اعمدال قددرت ،در پدیددههدای «دولدت»،
«حکومت» و «نظم سیاسی» قابل تحقق اسدت؛ بده همدین دلیدل در همده رویکردهدا و
مکاتب سیاسی ،ارائه الگوی «دولت» در اولویت قرار گرفته است و همین تصور به وجدود
آمده که موضوع سیاست «دولت یا حکومت» است.
در کالم سیاسی نیز همین انتظار وجود دارد که بددانیم در ربوبیدت الهدی ،بدرای اداره
زندگی سیاسی بشر چه نوع نظم سیاسی ،دولت ،حکومت و قدرتی طراحی و مشروع ادده
است .اهتمام ایعه به مسئله امامت و رهبرى جامعه اسالمى و اتخاذ آن به عندوان اصدلی
اعتقادى ،صب ه سیاسی دانش کالم را برجسته ساخته است .متکلمدان بدر اسداس مبدانی
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عالمان آغاز عصر غیبت در آثار خود با نگاه متکلمانه ،پیامبر خدا را متولی دین و دنیای
مردم دانستهاند و بعد از وی امامت را از اصول مکتب تشیع برامرده ،جایگاه آن را با نص
و انتصاب به نیابت از پیامبر تلقی (ایخ مفید5159 ،ق )99-93 :و امامت را به ریاست عامه در
دین و دنیا تعریف کردهاند« :االمام هو االنسان الذی له رئاسه عامه فی اموور الو ین و
ال نیا نیابۀ عن النبی» (همو5151 ،ق.)93 :
امامان معصوم در دوره حضور خود ،مرجعیت علمی و سیاسی جامعده را بدر عهدده
دااتند .در دوره غیبت ص رای امام دوازدهم نایبان خاص با نصب خاص آن حضدرت
در قالب وکالی چهارگانه ،از طرف او با مدردم در ارتبداب بودندد .در دوره غیبدت کبدرا بدا
اراادات و اااراتی که در روایات ائمده وجدود داادت و بدر اسداس نصدوص دیندی و
ضرورت عقلیِ استمرار دین و هدایت ،اعتقاد به جانشدینی در چدارچوب «نیابدت عدام» از
در میان متکلمان ایعه مطرح گردیدد (بهدروزی لد -529 :5911 ،
طرف حضرت حجت
 .)511معالوصف برخی از فقیهان بهرغم اعتقاد کالمی فوق ،به دلیل تمرکز بر منابع نقلی و
با مالحظه نارساییهای موجود در روایات ،دچار ابهامهایی در باب نیابت سیاسدی بودندد و
پیوسته این پرسش در ذهن آنها وجود داات که :با عدم دسترسى بده معصدوم ،مرجعیدت
سیاسی جامعه چه سرنواتى پیدا مىکند؟ آیا رهبرى در عصر غیبت ،تعطیلپدذیر اسدت و
کلیه ائون و اختیارات آن در این دوران متوقف میاود یا ایعیان همانند سایر مسلمانان
باید در برابر هر دولتى که قدرت را به دست گرفت ،تسلیم بااند و همه اختیارات رهبدرى
را متعلق به آنها بدانند و یا ااخاص خاص عهدهدار مسئولیتهاى اجتماعى اوند و بددون
تعطیل و توقف ،به نیازهاى جامعه رسیدگى کنند؟ (امام خمینی.)5911 :
فرضددیه اول و دوم ،یعنددی تعطیل دی حکومددت و نظددم سیاسددی ،در میددان متفکددران و
اندیشمندانِ مذهب ،بدون طرفدار قابل توجه است و مشروع دانستن کلیه حکومدتهدا در
عصر غیبت هم هیچ قایلی ندارد (همو .)531 :53 ،5911 ،بنابراین ،عالمان ایعه ،از ی سدو
بر ضرورت نظم سیاسی مشروع تأکید دارند و از سدوى دیگدر ،بدر نامشدروع بدودن نظدم
سلطانی جائرانه و کنارهگیرى از حکام جور و عدم همکارى با آنها تصریح کردهاند .بددون
تردید این دو نکته از مسلّمات مکتدب سیاسدی ادیعه بده ادمار مدىآیدد و مدورد توافدق
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رویکردهای کالمی و فقهی است.
اما در پاسخ به فرضیه سوم ،نظم سیاسی نیابتی ،یگانه مبناى مورد تسالم در این زمینه
است .در ادبیات فقهی به این نیابت با عبارتهایی که از سنخ گزارههای کدالم سیاسدی و
بیانگر اعتقاد به «مشروعیت الهی» آنهاست ،تصریح اده است؛ مانند «المأذون من جهوۀ
»
صاحب االمر» (ایخ مفید5159 ،ق« ،)152-153 :الوالیۀ فى جمیع ما لنیابۀ فیوه مو
(محقق کرکی5133 ،ق« ،)512 :5 ،ان یتولّوا ما تووالّ السوانان» (ادیخ مفیدد5159 ،ق،)611 :
«من الیه الحکم بحق النیابۀ»« ،من له الوالیۀ عاى شؤون العامه»« ،المنصوب لامصالح
العامه» (اهید ثانی5159 ،ق« ،)121 :5 ،انهم نواب االمام » (حلّی ،بدیتدا« ،)15 :1 ،النائوب
عن ولى االمر » (ابنادرید5151 ،،ق« ،)193-191 :9 ،االئمۀ ق فوضوا النظر فیوه الوى
فقهاء شیعتهم» (ایخ مفید5159 ،ق« ،)152-153 :المنصوب من قب االمام »« ،الوالیوۀ
من قباهم»« ،المتصرّف بامرهم» (همان)« ،النیابۀ المجعولۀ».
این عبارات همه بیانگر آن است که در عصر غیبت ،الگوی نیابدت در قالدب «والیدت
فقها» ،به مثابه پیشفرض قطعی و الگوی مقبول در جامعه اسدالمی ،مدورد توافدق همده
عالمان دینی بوده است .گزارههای فوق نشاندهنده آن است که فقیهان ،اصل اعتقاد بده
نیابت فقیه را به مثابه موضوعی اعتقادی و کالمی ،مسلّم فرض کردهاند و سپ ،به تبیین
وظایف و مسئولیتهای فقیه و تکالیف مردم در قبال آنها اهتمام ورزیدهاند .این باور قطعی
به نیابت فقیه تا آنجاست که متکلم و فقیه معاصر بر این باور اسدت کده حتدی اگدر هدیچ
روایت فقهیای هم در کار نبااد ،به لحاظ اعتقادی و عقلی «هدر کد ،عقایدد و احکدام
اسالم را ،حتی اجماالً دریافته بااد ،چون به والیدت فقیده برسدد و آن را بده تصدور آورد،
همانند امامت ،بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد دانست» (امام
خمینی.)9 :5911 ،
نکته مهم در اینجا آن است که رویکرد سیاسی متکلمانه ،در مکتب اهدلبیدت در
انحصار دانش مستقلی نبوده است و همه متفکران ایعه به تناسب در دانشهدای نقلدی و
عقلی به این رویکرد دین اناسانه اااره دارند .فلسفه سیاسی که در آغاز عمدتاً در انحصار
اندیشمندان ایعی بود ،اعتقادات سیاسی را در باب امامت و نیابدت در عصدر غیبدت امدام
عصر به طور گسترده مطرح کرده است؛ موضوعاتی نظیر نقش دین و توحید در ساخت
قدرت و جامعه و مدینه فاضله ،رفتار مؤمنان ،رسالت ،امامت ،مشروعیت حکومت نبدوی و
علوی ،و دولت جهانی مهدویت .این سنخ موضوعات افزون بر منابع کالم سیاسی ادیعه،
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در منابع فلسفه سیاسی هم قابل دسترسی است (مهاجرنیا5913 ،ب)19-93 :؛ همانطدور کده
در «دانش فقه» که بر مبانی و مفروضات متکلمانه و حجیتهای برساخته اعتقادی مبتنی
است ،از گذاتهها ی دور فقیهان بر این بداور بودندد کده فقده ،علدم بده احکدام ادرعی و
فرعیای است که در باالدست آن ،علم به اصول عقاید اسالمی و ضروریات دین قرار دارد
و به همین دلیل ،این دو دانش را با عنوان «فقه اکبر» و «فقه اص ر» مدیادناختد .البتده
متکلمان توانستند در محدوده دانش کالم ،مرزهای اعتقادی و کالمدی را جددا کنندد و در
آثار مستقل ارائه دهند؛ اما فقیهان هیچگاه بینیاز از اااره به حجیتهای اعتقادی و مبانی
کالمی نبودهاند .بنابراین ،بسیاری از مباحث کالمیِ سیاسدی را در پشدت احکدام فقهدی و
داللتهای التزامی مسائل فقه سیاسی مدیتدوان بده دسدت آورد .مقولده والیدت فقیده از
موضوعاتی است که از سنخ اعتقادات کالمی است که مشروعیت و حجیدت آن بده فعدل
معصوم و فعل اهلل میرسد .مع الوصف ،بده دلیدل محوریدت و کدارگزاری فقیده و وظدایف
گسترده اجرایی در حوزه تکلیف ارعی ،تبیین آن به دانش فقه واگذار اده اسدت (جدوادی
آملی.)519-515 :5911 ،
در ادامه افزون بر رویکردهای کالم سیاسی بده مسدئله «والیدت فقیده» ،رویکدرد دو
دانش «فلسفه سیاسی ایعه» و «فقه سیاسی ایعه» را بهاختصار تبیین و ارائه میکنیم.
 .3رهیافت فلسفه سیاسی به والیت فقیه
الف) هویت معرفتی فلسفه سیاسی

فلسفه سیاسی (هیئت وصفی) یا فلسفه سیاست (هیئت اضدافی) در تعریدف پسدینی د بده
تعبیر برخی از فیلسوفان سیاسی (کوئینتن )55 :5915 ،د عبارت از آن چیزی است که موضوع
مشترک ی سلسله کتابهای مشهور مانند جمهور افالطون ،سیاست ارسطو و آراء اهدل
الم ینۀ الفاضله فارابی است ،و در تعریف پیشینی ،دانشی است که از چرایدی و چگدونگی
زندگی انسانها در جامعه سیاسی بحث میکند و به دنبال اناسایی «بهترین نوع زنددگی
اجتماعی»« ،بهترین رژیم سیاسی» و «بهترین تعامل اجتماعی» است .به سدخنی دیگدر،
آنگاه که متفکر بر اساس پیشفرضهای خود ،از جامعه و زندگی سیاسی انسانها بحدث
میکند و به چیستی و چراییهای آن مدیپدردازد ،دربداره بایسدتگیهدا ،اایسدتگیهدا و
کاستیهای آن میاندیشد و از ضرورت قدرت ،دولت و حکومت ،نظم مطلدوب و سیاسدت
مطلوب می گوید و در مناسبات پیچیده در رواب اجتماعی به اهمیت و کارویژههای دین و
اخالق میاندیشد و از عمیقترین الیهها و االودههای دولت و توجیه اخالقی آن گفتوگو

میکند و در مقوله اهریاری و اهروندی ،به رابطه الدزام و اطاعدت مدیرسدد و در آیدین
سعادت ،خوابختی ،کمال ،فضیلت و خیرات و چگونگی دستیابی به آنها تأمل میکند و بر
مبنای مطلوبیت هایی که برای انسان و جامعده انسدانی دارد ،نسدخه مطلدوب و متناسدب
خویش را برای جوامع انسانی و جامعه خود تجویز مینماید ،در چدارچوب فلسدفه سیاسدی
میاندیشد .به همین دلیل ،فلسفه سیاسی را مجموعهای از تأمالت عقالنی درباره زنددگی
سیاسی دانستهاند (مهاجرنیا.)65 :5931 ،
ب) رویکرد فلسفه سیاسی به والیت فقیه
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حکیم ایعی ،ابونصر فارابی در چارچوب فلسفه سیاسی خویش ،بر این بداور اسدت کده بدا
دانش اعتقادات و کالم ،متفکر مىتواند به اثبات آرا (اندیشهها) و افعال (رفتارهدا)یدی کده
واضع اریعت اسالم به آنها تصریح کرده است ،مبادرت ورزد و دیدگاههداى مخدالف آرا و
افعال فوق را نقد و ابطال نماید (فارابى .)21 :5911 ،او بدا همدین رویکدرد بده تبیدین نظدام
سیاسی اسالم در قالب سه الگوی سیاسی ،یعنی «نظم رئی ،اول یا نظم سیاسی نبوی»،
«نظم رئی ،مماثل یا نظم سیاسی امامت» و «نظم سیاسی رئی ،سنت یا والیت فقیده»
میپردازد .فارابی بعد از تبیین نظم سیاسی نبوی که در رأس آن رسدول اهلل در مقدام
رئی ،اول قرار دارد (همو ،5335 ،ص ،)521از منظر فلسفه سیاسی ایعى به تبیدین رهبدرى
مماثل ،یعنی امامت میپردازد .او معتقد است رهبری مماثل در ارای  ،اوصداف ،وظدایف،
کارویژههای سیاسی ،خاستگاه دینى و مشروعیت الهدى همانندد رئدی ،اول اسدت (همدو،
5363م .)13 :نظم سیاسى مطلوب فارابى هنگامى است که رهبرى جامعه در دسدت رئدی،
اول یا رئی ،مماثل بااد و در صورت فقدان آن دو ،ضرورت ادامه حیات اجتماعى و حفظ
آیین و اریعتِ رئی ،اول اقتضا میکند نظام سیاسى بدون رهبرى رها نشود و چون هدر
کسى هم نمیتواند این مسئولیت را به عهده بگیرد« :رئیس المدینه الفاضله لیس یمکن
ان یکون اى انسان اتفق» (همو5335 ،م)522 :؛ بلکه ارای الزم را بایدد دارا باادد ،معلدم
ثانى با جامعنگرى و واقعبینىِ مبتنی بر تفکر ایعى خود ،رئی ،سدنت و والیدت فقیده را
مطرح میکند .او تصریح میکند که چنانچه بعد از ائمه ابرار  ،یعنى کسانى که رهبران
حقیقى هستند ،جانشین مماثلى نبااد ،همه سنتهای رئدی ،اول بددون کدم وکاسدت و
ت ییرى حفظ میاود و در اختیار رهبرى غیرمماثل (فقیه) قرار میگیرد تا به آنها عمل کند
و در امورى که تکلیف آن از سوی رئی ،اول مشخص نشده ،به اصول مقدره رئدی ،اول
مراجعه نماید و از طریق آن ،احکام امور مستحدثه و غیرمصرّحه را استنباب کند .به همین
دلیل ،رئی ،سنت نیازمند صناعت فقه است تا بتواند به وسیله آن به استخراج و اسدتنباب
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همه امور و احکام وضعنشده از سوی واضع اریعت بپردازد و با توجده بده اغدراض او ،در
میان امتى که اریعت براى آنها وضع اده است ،اهتمام ورزد و کسى که متولى «ریاست
سنت» است ،لزوماً باید فقیه بااد (همدو5363 ،م .)13 :فدارابی در تعریدف «والیدت فقیده»
مینویسد:
نوعى از رهبرى است که در زمان فقدان رئی ،اول و رئی ،مماثدل ،رهبدری جامعده را بده
عهده میگیرد و سیره و سنت و اریعت گذاته را تثبیت و تحکیم مینماید و بر اسداس آن
نیازهاى زمان خویش را استنباب و جامعه را به سوى سعادت هدایت و ارااد میکندد (همدو،
5361م.)15 :
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معلم ثانی کارکردها و وظایف والیت فقیه را در چارچوب اش ارب اساسی و اانزده
ویژگی برای «ولی فقیه» مطرح کرده است که در ادامه به آنها اااره خواهیم کرد .گفتندی
است فارابی ،ارای ولی فقیه را در ادامه ارای پیامبر اسالم و امامان معصوم در
مقام رؤسای اول و مماثل مطرح کرده است .برخورداری رئدی ،اول و مماثدل از اوصدافی
چون حکمت و عصمت و دریافت وحی ،افزون بر ضرورت عقلی ،با پشتوانه اعتقادی همراه
است و استمرار ریاست فاضله آنهدا در قالدب «رئدی ،سدنت» ،همدین ضدرورت عقلدی و
اعتقادی را دربردارد.
شرایط رئیس سنت (ولی فقیه)

( )1شرط حکمت :این ارب در رهبری پیامبر و امام معصوم ضرورى است؛ اما در
رئی ،سنت (والیت فقیه) به دلیل عدم ارتباب با عقل فعال و فیض وحیانى ،به طور مسلّم
او حکیم به این معنا نیست ،ولی از حکمت بده معنداى فلسدفه ،یعندى کمدال قدوه ناطقده
میتواند برخوردار بااد؛ معالوصف ،این ارب برای والیت فقیه ادرب ترجیحدى اسدت .او
تصریح میکند« :و اما التابعۀ لها التی رئاستها سنّیۀ فایس تحتاج الى الفاسۀ بوالنبع»
(همو5363 ،م)63 :؛ یعنی ریاست تابعه رئی ،اول که ریاستش بر اساس سنت است ،بدالطبع
به فلسفه نیازى ندارد (مهاجرنیا5913 ،الف.)215 :
( )2شرط فقاهت :رئی ،سنت به دلیل عدم ارتباب با وحى ،جزء «واضعان ندوامی»،
نیست و نمیتواند واضع اریعت بااد .او صرفاً استمراردهنده رسالت رئدی ،اول و رئدی،
مماثل بوده ،موظف است اریعت و ریاستى را که به او واگذار اده ،بدون کم و کاسدت و
ت ییر حفظ کند« :الیخالف و الیغیر ب یبقى ک ما ق ر المتق م عاوى حالوه» (فدارابی،
5363م .)63 :اما چون مقتضیات زمان و مکان و مصالح امت در هر عصرى متفاوت اسدت،
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وظیفه رئی ،سنت است که از طریق اصول و قواعد کلى اریعت ،به استخراج و اسدتنباب
احکام و قوانین مورد نیاز جامعه بپردازد« :ینظر الى ک ما یحتاج الى تق یر ممالم یصرح
به من تق م فیستنبط و یستخرج عن االشیاء التی صرح االول بتقو یرها» (همدان.)13 :
حکیم فارابی از منظر فلسفه سیاسی و کالم سیاسی معتقد اسدت فقیده حداکم بایدد واجدد
هشت ارب بااد (همدان :)13-5 :اناخت اریعت ،اناخت مقتضیات زمان وضدع ادریعت،
اناخت ناسخ و منسوخ در اریعت ،آانایى با ل ت و زبان رئی ،اول ،آادنایى بدا عدادات
زمان رئی ،اول ،آانایى با استعماالت و استعارات زمان رئدی ،اول ،ادناخت مشدهورات
زمان خطاب و آانایى با روایت و درایت.
( )3شرط دینشناسى« :فقیه جامعالشرای » حق جعل و وضدع قدانون و ادریعت را
ندارد و در واقع همه رهاورد او ،منقوالتى است که مستند به دین و ادریعت اسدت (همدو،
5333م )599 :و اصوالً دانش فقه بر مبانی و پیشفرضهای مسلم اعتقادی (همو-15 :5911 ،
 )12و دیددناددناختی اسددتوار اسددت (همددو5333 ،م .)595 :از ایددن نظددر ،رئددی ،سددنت بایددد
«دیناناس» باادد« :عارفاً بالشرایع و السنن المتق موۀ» (همدو5315 ،م .)61 :او بایدد بدا
اریعت و سنتى که پیشینیان وضع کردهاند و بده واسدطه آن بده تددبیر و سیاسدت مددن
پرداختهاند ،آانا بااد تا بتواند نظام سیاسى عصر خویش را بهتر تدبیر و رهبرى کند.
( )4شرط زمانشناسى :برخالف رئی ،اول که براى تدبیر نظام سیاسدى و هددایت و
رهبرى مردم به سوى سعادت ،تنها الزم است زمان خود را بشناسد ،رئی ،سدنت و فقیده
جامعالشرای افزون بر اناخت عصر خویش و تشخیص مصالح امدت معاصدر خدود ،بایدد
ارای و مقتضیات دوران رئی ،اول و رئدی ،مماثدل را هدم بشناسدد (همدو5333 ،م.)15 :
فارابى معتقد است رئی ،سنت و فقیه جامعالشرای باید از ویژگی «جودت رأى» و تعقدل
در همه حوادث واقعهای که عمران و آبادى مدینه و زمان او به آن وابسته است و در سیره
پیشینیان نبوده است ،برخوردار بااد؛ زیرا او موظف است اصول ثابت و کلیدات ادریعت را
رعایت کند :و بداند متناسب با چه زمانی ،وضع اده است (همان).
( )5شرط قدرت هدایت :اگرچه رئی ،سنت ،انسان استثنایىِ متصل بده عقدل فعدال
نیست تا بتواند به طور کامل سعادت و هدایت را براى امدت ترسدیم کندد ،ولدی در عصدر
خویش در هرم قدرتى است که فارابى بر مقیاس سلسلهمراتب هستى در مدینده معمدارى
کرده است؛ لذا به تبع رئی ،اول باید بتواند امت را با «جودت ارااد» به دیدن و ادریعت
رئی ،اول هدایت کند و چون سطح فکرى امت مختلف است ،برخى را با برهان و برخدى
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را با اقناع از راه تمثیل و محاکات ارااد نماید (همو5139 ،ق.)19- 11 :
( )6شرط قدرت بر جهاد :این ارب از جمله ارای مشترک بین رئدی ،اول ،رئدی،
مماثل و رئی ،فقیه است .آنها افزون بر تواندایى جسدمانى (همدو5335 ،م ،ص )521بایدد در
مباارت اعمال جنگى بهخوبى مقاوم و در این کدار ثابدتقددم و اسدتوار باادند و ایدن در
صورتى محقق میاود کده صدناعت و فندون جنگدى را بشناسدند (همدان .)593 :سدالمت
جسمانى و قدرت بر جهاد ،هم ارب ثبوتى است و هم ارب اثباتى؛ به این معندا کده اگدر
اخصى واجد همه ارای ریاست بااد ،ولى قادر بر جهاد نبااد ،بههدیچوجده نمدیتواندد
رئی ،بشود و اگر در اثناى ریاست بر اثر ضعف جسمانى قدرت بر جهاد زایدل ادود ،هدم
ثبوتاً و هم تحققاً ارب و صفت ریاست از بین میرود و رئی ،منعزل میگدردد .بندابراین،
در همه مراحل ریاست استمرار این ارب الزم است؛ زیرا براى سرکوب دامنان خارجى و
تأدیب طاغیان داخلى ،رئی ،به قدرت نظامى نیاز دارد« :هى القو عاى جود الت بیر فى
قو الجیوش و استعمال آالت الحرب و الناس الحربیین فى مغالبوۀ االموم و المو ن»
(همو5139 ،ق .)15 :قدرت بر جهاد عبدارت اسدت از بهتدرین ادیوه تددبیر در بدهکدارگیرى
سپاهیان و استفاده از سالحها و ابزار جنگى و مردمان جنگجدو بدراى پیدروزى بدر سدایر
امتها و مدینهها.
افزون بر ارای اشگانه پیشگفته ،فارابى براى رئی ،سدنت و ولدی فقیده ،ادانزده
ویژگی طبعی هم قایل است (مهاجرنیا5913 ،الف .)213 :اوصاف طبعى ،با مقام تحقق و اثبات
مرتب اند و رؤسا در مقام عمل و تدبیر سیاسى باید متصف به آنها بااند .بندابراین در ایدن
موارد ،بین وظایف رسول اهلل در مقام رئی ،اول و امدام معصدوم در مقدام رئدی،
مماثل با ولی فقیه در مقام رئی ،سنّت ،تفاوتی وجود نددارد .در فلسدفه سیاسدی فدارابی،
تبیین رئی ،اول و رئی ،مماثل به دلیل برخورداری از ارب حکمت ،در محددوده فلسدفه
سیاسی و کالم سیاسی باقی مانده است؛ اما حوزه تبیین والیت فقیه در مقام ریاست تابعه
غیرمماثل به «فقه مدنی» واگذار اده است (همان.)511 :
 .4رهیافت فقه سیاسی به والیت فقیه
الف) هویت معرفتی فقه سیاسی
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از فقه سیاسی به عنوان یکی از ابواب فقه یا ی گرایش تخصصدی یدا اداخهای از فقده
عمومی و یا به مثابه دانشی جدیدالتأسی ،،تعاریف بسیاری ارائه ادده اسدت .بده مدوازات
تاریخ فقه ،همواره بخشی از آن به نام «فقه سیاسات» ،عهدهدار تبیدین وظدایف سیاسدی،

ب) رویکرد فقه سیاسی به والیت فقیه

بررسیهای تاریخی نشان میدهد به موازات تحول ارای سیاسی ،رویکردهدای فقیهانده
به نظریه والیت فقیه نیز دچار تطور ادهاند .چهار نسل از رویکردهای فقیهانه ،حاصل این
تطور است .در ادامه با رعایت اختصار به رویکردهای فقیهانه عالمان ایعی به والیت فقیه
اااره میکنیم.
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تنظیم و تدبیر جامعه اسالمی و رواب سیاسی آنها با دیگر جوامع بوده اسدت .در مجمدوع
چهار رویکرد مفهومی به فقه سیاسی میتوان ارائه کرد:
 .5احکام عملی اسالم در باب سیاست و مناسبات سیاسی جامعه اسالمی است.
 .2بخشی از فقه است که به امور سیاسی و وظایف سیاسی مکلفان میپردازد.
 .9بابی از ابواب عملی فقه است که با اداره زندگی مردم ارتباب دارد.
 .1دانش اسالمیِ بینراتهای میان فقه و سیاست است که موضوع آن قدرت سیاسدی
است و درباره همه مسائل سیاسی نظر دارد.
به لحاظ معرفتاناسی ،دانش فقه بر مفروضات کالمی مبتنی اسدت (مهاجرنیدا.)5911 :
در گذاته این دو دانش به عنوان فقه اص ر و اکبر در کنار هم بودند و به مروز زمان از هم
فاصله گرفتند؛ تا آنجا که کشف بنیادهای اعتقادی و کالمی در احکام فقهی ،به تفطدن و
تأمل بسیار نیاز پیدا کرد .در مقوله والیدت فقیده ،همدروی و همسدویی دو داندش بسدیار
مشهود است؛ تا آنجا که نوع فقیهان ابتدا با تفطن به جایگاه کالمی آن ،به اصل حاکمیت
مطلق و انحصاری خداوند اااره میکنند که هیچک ،غیر از خدا حاکمیت ندارد و خداوندد
برای اجرای این حاکمیت ابتدا به رسول مکرم اسالم اذن حکومدت داده اسدت و ایدن
اجازه از طریق او به امامان معصوم رسیده اسدت و در دوره غیبدت امدام دوازدهدم
برای هدایت و رهبری جامعه به فقیهان واجد ارای به نحو عام ،اجازه والیدت و رهبدری
تفویض گردیده است .آنها بعد از بیان این فرایند کالمدی ،وارد ادرای فقهدی و قلمدروی
اختیارات فقیه میاوند (ایخ انصاری :5939 ،باب .)11

یک ـ نسل اول رویکردهای فقهی به والیت فقیه

در مقطع زمانی غیبت ص رای امام زمان و حدود ی سده بعد از آن ،خأل حضور امدام
و بحران جانشینی آن حضرت در فضای خفقان آن دوره ،از مهمترین دغدغههای کالمدی
و فقهی ایعه بود .تدوین آثار متعدد در باب غیبدت و حیدرت و سدرگردانی ادیعه ،بیدانگر
همین دغدغه است.
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با عنایت به همین فضای فکری ،عالمان بزرگ برای بقای تشیع احساس خطر کردندد
و در ارای داوار خفقان عباسی به فکر تعیین مصداق جانشدینی از امدام معصدوم در
چارچوب «والیت فقیه» برآمدند .ایخ مفید نخستین فقیهی اسدت کده بده ایدن حقیقدت
گوازد میکند و به لحاظ اعتقادی ،به مشروعیت رهبری فقها در تدبیر امور ایعه تصریح
مینماید و در چارچوب «اعتقاد کالمی» به تبیین رسوم عملی و فقهی آن مدیپدردازد .او
اقامه حدود الهی را در انحصار منصوبان معصومان میداندد« :من نصبو لوذل مون
االمراء و الحکام ،و ق فوضوا النظرفیه الی فقهاء شویعتهم موع االمکوان» (ادیخ مفیدد،
5159ق .)153 :مفید با عنایت به ارای داوار سیاسی آن روز ،برای نخسدتینبدار «نظریده
دولت در دولت» را که مقصود از آن ،مشروعیت دولت فقیه از ناحیه امدام عصدر ذیدل
دولت نامشروع عباسیان است ،مطرح کرد و اعالم نمود« :من تأمّر عای النّاس من اهو
الحق بتمکین ظالم له ،و کان امیراً من قِبَاه فی ظاهرِ الحال ،فانّما هو امیرٌ فی الحقیقۀِ
مِن قِب صاحبِ األمر ،الذّی سوّغه ذل و اذن له فیه» (همان.)159 :
با پذیرش این «مبنای کالمی» که فقیه میتواند در حاایه سدالطین جدور ،از طدرف
امام معصوم مشروعیت دااته بااد ،باب فقهی گستردهای برای والیت فقها باز اد که
از سوی ااگردان ایخ مفید تقویت گردید و به مدت اش قرن تا دوره صفویان در ایدران
مبنای اعتقادی و فقهی تشیع امرده میاد .برای تقویت همین مبنای ایخ مفید بود که
سید مرتضی کتاب العمل مع السلطان را نگاات .آنچه در این رویکرد قابدل توجده اسدت،
ترسیم جایگاه والیت فقیه و مسئولیتهای الهی آن ،در چارچوب فراانگاره نظام امامدت و
تأکید بر مشروعیت والیت به مثابه «مجعول الهی» و «فعل الهی» است.
دو ـ نسل دوم رویکردهای فقهی به والیت فقیه

بعد از اشصد سال حاکمیت نظریه «مشروعیت والیت فقیه در حاایه سالطین جور» ،بدا
روی کار آمدن سلسله ایعی صفوی ،تحول نوینی در ایران اتفاق افتاد .ااهان صدفوی از
فقهای بزرگ به عنوان مشدارکت در حکومدت و والیدت دعدوت کردندد .محقدق کرکدی
نخستین فقیهی است که دعوت آنها را پذیرفت و ضدرورت رهبدری سیاسدی را در قالدب
«والیت فقیه» با استدالل عقلی و اعتقادی تبیین نمود .او با تدوین کتاب جامع المقاصدد
اعالم کرد« :فان الفقیه المأمون الجامع لشرایط الفتوی منصوب من قب االمام» .فقیده
جامعالشرای به لحاظ «اعتقادی» منصوب از ناحیه امدام معصدوم اسدت و بده لحداظ
«فقهی» یاری او برای تشکیل حکومت اسالمی واجب است (محقق کرکی5131 ،ق.)915 :2 ،

سه ـ نسل سوم رویکردهای کالمی به والیت فقیه

در پایان قرن سیزدهم ،با ورود مدرنیته به جهان اسالم و بهویژه ایران ،بروز جندگ میدان
ایران و روس ،ورود انگلیسیها به ایران و انعقاد قراردادهای استعماری ،ارایطی پدید آمد
که عالمان و فقیهان بزرگ ایعی ،بهناچار در قبدال آن واکدنش نشدان دادندد .سرسدختی
دستگاه سلطنت قاجاریه در مقابل علما ،زمینهساز نهضت مشروطیت اد که در آن ،ندوعی
سازش میان دستگاه سلطنت با علما پدید آورد و نظریه محقق کرکی مجدداً مطرح گردید؛
با این تفاوت که در دوره محقق کرکی ،ااهان صفویه به دلخواه خود از فقیهان دعوت به
همکاری نمودند ،در حالی که در دوره قاجاریه با قیام علما و قتل ناصرالدین ااه ،دسدتگاه
سلطنت حاضر به تعامل اد .به همین دلیل ،عمده دغدغه علما محدود و مشدروب کدردن
ااه بود و در قالب نظریه تلفیقی «فقیه د ااه مشروب» مطرح اد .نائینی در تنبیه االمۀ و
تنزیه الماّۀ دنبال والیت مستقل فقیه است ،اما وقتی آن امکانپذیر نیست ،درصدد حضور
فقیهان مشروع در دستگاه سیاسی تملیکیه برمیآید .تالش ایشان و سایر فقها این بود که
ابتدا جایگاه اعتقادی این نظریه را تثبیت کنند؛ لذا افزون بر تقریدر نظدری والیدت فقیده،
اصرار دااتند در قانون اساسی ،تمام مشروطیت را در بستر پارادایم و اندیشه مهدویت کده
از مباحث کالمی است ،قرار دهند .برای این منظور در اصل دوم قانون اساسی ،هم اصدل
مشروطیت را تحت توجه و تأیید امام زمان معرفی کردند و هم تصریح نمودند که همه

تالقی سه دانش سیاسی اسالمی و تحول نظریه والیت فقیه

کرکی با پذیرش نظریه دولت تلفیقی «فقیه د سلطان عادل مأذون» ،رویکدرد اعتقدادی و
فقهی جدیدی به اصل والیت فقیه به مثابه نایدب امدام عصدر و «مجعدول خداوندد»
تأسی ،کرد .او به لحاظ کالمی و اعتقدادی بدرای خدود ،مشدروعیت سیاسدی مسدتقل از
ااهان صفوی قایل بود (همدو5133 ،ق ،)512 :5 ،اما با توجه به ارای  ،به لحداظ فقهدی بدا
ااهان صفوی تعامل داات.
این رویکرد کالمی و اعتقادی درباره جایگاه والیدت فقیده ،مدورد پدذیرش سدالطین
صفوی قرار گرفت و آنها مشروعیت قدرت سیاسیاان را دستوری الهی و منوب به تأییدد
«نایب امام زمان» نمودند .ااه طهماسب رسماً خطاب به محقق کرکی اعالم کدرد« :تدو
اایستهتر از من به سلطنتی؛ زیرا تو نایب امام هستی و من از کارگزارانت هستم و بده
اوامر و نواهی تو عمل میکنم» (موسوی خراسانی5933 ،ق .)965 :1 ،نظریه والیت تلفیقی بدا
سالطین عادل مأذون ،حدود دو قرن در دوره صفویان و یکصد سال پ ،از آن ،به عنوان
نظریه غالب تشیع مطرح بود تا آنکه در دوره مدرن تحوالتی در آن به وجود آمد.
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قوانین و مقررات کشور باید منطبق با مکتب اهل بیت بااد .در اصل اول تصریح دارد
که مذهب رسمی ایران ،اسالم و طریقه حقه جعفریه اثنیعشریه است و پادااه ایران هدم
باید د به لحاظ کالمی د معتقد و د به لحاظ فقهی د مروج این مذهب بااد .بنا بدر اصدل
 15عدول مجتهدان جامعالشرای هم بر همه امور نظارت دارند و بر اساس دو اصل  23و
 25دین و اریعت ،اصل ثابتِ قوانینِ مشروطه است که هرگز در آن بدازنگری و ت ییدری
نباید صورت بگیرد .اگرچه نظریه تلفیقی فقیه د ااه مشروب ،در مقام عمل به طور کامدل
محقق نشد و در نطفه خفه گردید ،اما به لحاظ قدانونی تدا انقدالب اسدالمی سدال 5911
مبنای زمامداری در ایران به امار میآمد.
چهار ـ نسل چهارم رویکردهای کالمی به والیت فقیه
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با وقوع انقالب اسالمی ،تالش جدیدی در بازسازی نیابت و جانشدینی امدام غایدب از
منظر اعتقادی صورت گرفت .نخستین جهتگیری در این خصوص ،ارتقای معرفتی نیابت
فقیه از محدوده «فقه سیاسی» به «کالم سیاسی» بود .فقهای معاصدر از دیددگاه فقهدی
حسبهگرایان که نیابت را در حد «اباحه تصرف در امور حسبه» میدانستند ،عبور کردندد و
همچنین از آرای کسانی که «والیت را بر امور حسبه» (ادیخ انصداری5939 ،م )119 :9 ،آن
هم به صورت مضیق در احکام ارعی و قضایی منحصر کرده بودند ،گذاتند .آنها با تردید
در فتاوایی که اخذ خراج را از سوی فقیه منع میکرد و با بردااتن حکم وجدوب از آن یدا
پرداخت آن به حاکم جائر (نجفی ،)531 :22 ،5961 ،اخذ خراج را به نحو اباحه بر اساس ابهه
مصداقی میدانست ،آن را مردود اعالم نمودند و ابهه در سدهم امدام از خمد ،،اجدراى
حدود ،انفال و اقامه نماز جمعه را سزاوار ندانستند.
تالش این دسته از فقها به بازسازی جایگاه و «حقیقدت اعتقدادی» نیابدت انجامیدد و
اختیارات سیاسی فقیه را بر اساس ادله عقلی و نقلی گسترش داد .برجستهسدازی حقیقدت
نیابت عامه به قدری اهمیت پیدا کرد که منکر والیت فقیه ،به عنوان منکر امری ضرورى
تلقى گردید و مخالف با نظر عموم فقها امرده اد.
ارتقای حوزه «نیابت فقیه» به عرصه باورهای اعتقادی و کالمی در حدد «فعدل اهلل»،
این سؤال و دغدغه را گسترش داد که :آیا خداوند درباره حکومت در عصر غیبدت دسدتور
خاصی داده و تکلیفی معین کرده است یا خیر؟ اگر از حیث کالمی ثابت اود خداوند فقیه
عادل را در عصر غیبت امام عصر بدر امدت والیدت داده اسدت ،آنگداه نتدای فقهدی
«وظیفه فقیه» در انجام مسئولیت و «وظیفه اطاعت مردم» از او در عرصده فقده سیاسدی

تالقی سه دانش سیاسی اسالمی و تحول نظریه والیت فقیه

مطرح میاود (جوادی آملدی .)519-515 :5931 ،امام خمیندی پدیش از تحلیدل ادلده نقلدی و
استدالل فقهی حسب «قاعده کالمی لطف» ،معتقد است والیت فقیه تداوم امامت اسدت:
« فما هو دلی اإلمامۀ ،بعینه دلی عاى لزوم الحکومۀ بع غیبۀ ولی األمر عجّو الاّوه
تعالى فرجه الشریف» (امام خمینی )653 :2 ،5916 ،و عدالوه بدر «مقدام دلیدل» ،در «مقدام
عمل» هم معتقد است محدوده والیت فقیده ،دایرمددار فهدم والیدت معصدوم اسدت:
« فاافقیه العادل جمیع ما لارسول واالئمۀ عاویهم السو م مموا یرجوع الوی الحکوموۀ
والسیاسۀ والیعق الفرق»(همان .)161 :بنابراین ،همانطور کده لطدف خددای متعدال بده
بندگان اقتضا کرد قوانین هدایتبخش را از طریق پیامبر و جانشینانش اجرا نماید ،همدین
امر مقتضی آن است که در عصر غیبت ،امت را سرگردان رها نکندد و «اسدتمرار زنددگی
سیاسی»« ،لزوم بقای اریعت» و «ضدرورت وجدود امامدت و رهبدری» بده دوره حضدور
اختصاص ندارد .وجود این سه عنصر سبب ادده اسدت تدا ادیوه اسدتدالل متکلمدان بدر
ضرورت رهبری ،ابتدا بر پایه قاعده لطف استوار بااد (صدافی گلپایگدانی5151 ،ق .)52 :امدام
خمینی برای تبیین دیدگاه فقهی خویش به استداللهای متکلمانه ذیل روی آورده است:
( )1جامعیت احکام اسالم :باور به جامع بودن دین اسدالم یکدی از مبدانی اعتقدادی
والیت فقیه است و نقش زیربنایی در پیدایی این نظریه دارد (امام خمینی.)651 :2 ،5916 ،
( )2جاودانگی احکام اسالم :احکام الهی در همه زمینههای مالی ،سیاسی ،حقوقی تدا
روز قیامت جاودانه هستند و نسخ نشدهاند (همان.)653 :
( )3ضرورت اجرای احکام اسالم و تشکیل حکومت :جداودانگی و جامعیدت اسدالم،
مستلزم حکومت است و به زمان حضور معصوم اختصداص نددارد و نیدازی دائمدی اسدت
(همان).
( )4ضرورت علم و عدالت حاکم اسالمی :اجرای احکام اسالم بدر فقاهدت و عددالت
حاکم اسالمی مبتنی است؛ زیرا اگر فقاهت نبااد ،تشخیص حکم خدا ممکن نخواهد بود،
و اگر عدالت نبااد ،اجرای حکم خدا بهدرستی صورت نمیگیرد (همان.)629 :
فقهای معاصر استدالل بر نیابت را فراتر از روایات بردهاند؛ تا آنجدا کده «تصدور آن را
موجب تصدیق آن میدانند» (همو ،5911 ،ص .)9جالب است کده مرحلده تصدور را تنهدا در
بخش احکام فقهی نمیدانند ،بلکه حوزه اعتقادات را مقدم بر احکام میبینند؛ به این معندا
که «هرک ،عقاید و احکام اسالم را ،حتی اجماالً دریافته بااد ،چون به والیت فقیه برسد
و آن را به تصور آورد ،بیدرنگ تصدیق خواهدد کدرد و آن را ضدروری و بددیهی خواهدد
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اناخت» (همان) .با توجه به ارتقای سطح موضوع از سطح وظیفه به سطح اعتقاد ،دیگدر
صرف روش نقلی برای نیابت کافی نیست و بالطبع نیازمند استدالل عقلی اسدت .آنهدا در
روش عقلی به دو طریق موضوع را بررسی میکنند:
طریق اول :روش هستیشناختی نیابت
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در این رویکرد با ابتنای اصل و فرع ،به بازسازی دو پدیده «اصالت و نیابت» میپردازند و
جایگاه و هستی والیت فقیه را فرع والیت اصالی معصوم قرار میدهندد و بدا تسدری
بنیادهای عقالنی امامت به نیابت ،موضوع را از دایره استداللهدای راید فقهدی و نقلدی
خارج میکنند و به سمت ضروریات و بدیهیات عقلی میکشانند .به همین دلیل ،به طدرح
«والیت اعتباری ذیل والیت تکوینی»« ،نیابت ذیل امامت»« ،فقیه ذیل امام» و «عصدر
غیبت ذیل عصر حضور» روی آوردهاند و به موارد ذیل توجه کردهاند:
وحدت اثباتی در اصل و فرع :همان دالیلی که لزوم رسالت و امامت را اثبات میکند،
صبدردار
عیناً لزوم حکومت را در عصر غیبت نیز اامل میاود؛ زیرا قاعدۀ عقلدی تخصدی 
نبوده ،مخصوص زمان و مکان خاصی نیست (همان).
وحدت قلمرو اصل و فرع :اگر فقیه عادل در عصدر غیبدت بده پدا خاسدت و تشدکیل
حکومت داد ،همان والیتی را که حضدرت رسدول اکدرم در امدر ادارۀ جامعده داادت،
داراست و بر همه الزم است از او اطاعت کنند (همان).
وحدت ضرورت اصل و فرع :این اتحاد از راه های مختلفی مانند مدذاق ادریعت ،روح
کلی حاکم بر احکام اسالمی و آموزههای دینی فهمیده میاود.
عصمت اصل و عدالت فرع :طبیعت طرز حکومت اسدالمی کده حکدومتی مبتندی بدر
قانون است ،اقتضا میکند زمامدار آن دارای دو صفت علم به قانون و عدالت بااد (همان).
سنخ والیت معصوم ،تکوینی و تشریعی است؛ در حالی که والیت نایب ،اعتبار عقالیی
است (همان.)15 :
طریق دوم :روش غایتشناختی نیابت
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همانطورکه اااره اد ،امام خمینی با استفاده از مذاق اریعت ،روح کلی حاکم بر احکدام
اسالمی و آموزههای دینی ،به این نتیجه رسید که تصور اینها موجب «تصددیق ضدرورت
والیت فقیه و بداهت آن است» (همدان )9 :و در تشریح ماهیت این تصور در عصدر غیبدت
امام دوازدهم و ضرورت حکومت و والیت فقیه ،به مواردی اااره کرد:
( )5اسالم دین و قانون زندگی است که برای اصالح و سعادت بشر آمده است (همدان:

 .5نتیجه

دستیابی به رویکردهای متکلمان ایعی در خصوص «والیت فقیه» ،ما را واداادت تدا بده
عرصه سه دانش اسالمی«فلسفه سیاسی»« ،کالم سیاسی» و «فقه سیاسی» وارد ادویم.
هر سه دانش بهخوبی از عهده تبیین آن برآمدهاند؛ با این تفاوت که به دلیدل نزدیکدی دو
دانش کالم و فقه که در گذاته به آن دو «فقه اکبر و فقه اص ر» گفتده مدیادد ،بخدش
زیادی از رویکردهای متکلمان را به موضوع باید در پیشفدرضهدای اعتقدادی و مبدانی
نظری فقیهان جستوجو کرد؛ به همین دلیل ،رویکردهای فقیهان بده مقولده «نیابدت» و
والیت فقیه دارای دو بخش «کالمی و فقهی» است که با دقت نظدر ،قابدل تمایزگدذاری
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ص .)51-1دین از سیاست جدا نیست و اسالم از اول ظهورش دنبال اداره جامعه و زنددگی
سیاسی انسانها بوده است (همان.)51-51 :
( )2تدبیر و اداره جامعه اسالمی نیازمند قانون الهی است ،امدا صدرف «قدانون الهدی»
کافی نیست و جامعه نیازمند دستگاه اجرا و اداره و تشکیالت حکومتی و مؤسسات اجرایی
است (همان).
( )9اجرای اسالم و قوانین اسالمی و نظامهای مالی ،دفاعی ،حقوقی و جزایدی بددون
تشکیالت حکومتی و حاکم اسالمی امکانپذیر نیست (همان.)21-23 :
( )1بدون حکومت و تشکیالت حکومتی ،اختالل نظام پیش میآید و جامعه به هرج و
مرج میانجامد (همان.)53 :
( )1لزوم مبارزه با ستمگران و نجات مظلومان و محرومان ،نیازمند تشکیالت اجرایی و
نظام سیاسی است (همان.)21-21 :
( )6تشکیل حکومت برای حفظ وحدت مسلمین ،ضروری است (همان.)26-21 :
( )1استمرار احکام اسالم و عمل به سنت پیامبر اسالم و سدیره امیرمؤمندان و
بقای جامعه اسالمی ،جز با دستگاه و تشکیالت حکومتی امکانپذیر نیست (همدان ،ص-51
.)23
( )1ضرورت عمل به حکم اراادی روایات اسالمی در پیروی از حکم عقدل ،نیداز بده
والیت فقیه در عصر غیبت را ضروری میکند (همان.)23 :
استدالل به حکم عقل در ضرورتهای فوق نشانه آن است که نیابت و والیت فقیهان
در عصر غیبت ،حکمی نقلی و تعبدی نیست ،بلکه قوام مُل و ملت و ضرورت عقلی دین
و زندگی به آن وابسته است.
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هستند .همانطور که تمایز رویکرد کالم سیاسی بدا رویکدرد فلسدفه سیاسدی ،عمددتاً در
هستها و نیستهای توصیفی و هنجاری است و اینکه متکلمان در کنار روش عقلدی ،از
منابع نقلی هم بهره میگیرند .مثالً نگاه حکیم فارابی ،فیلسوف ایعی به «والیدت فقیده»
ناای از رویکرد اعتقادی و هنجاری وی است.
موضوعاتی از سنخ این تحقیق با دو پیچیدگی خاص مواجهاند:
اول) به خصیصة موضوعمحوری تحقیق ،یعنی «والیت فقیه» بازمیگردد که به لحاظ
معرفتی هم در دانش فقه سیاسی موضوع اناختهاده و محوری است .جمعدی از عالمدان
ایعی جایگاه اولیه آن را به علم کالم برگرداندهاند و معتقدند مشروعیت جعل والیت برای
فقیه در عصر غیبت ،بده اراده و «فعدل اهلل» برمدی گدردد .از طرفدی ،مطلوبیدت عقلدی و
مشروعیت ارعی «رئی ،سنت» و والیت فقیه از اموری است که فیلسوفان ایعی بر آن
تصریح کردهاند.
دوم) به رویکردهای کالم سیاسی بازمیگردد که دستکم در سه داندش حضدور دارد:
یکی در خود علم کالم ،دیگری در فلسفه سیاسی اسالمی و سوم در فقه سیاسی .در ایدن
تحقیق تالش اد «والیت فقیه» در افق سه دانش مالحظه اود.
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