اختیارات ولی فقیه در نظر صاحب جواهر،
امام خمینی و محقق خویی

تاریخ دریافت1931/1/62 :

تاریخ تأیید1931/3/2 :

سیدسعید امامی

*

معنای موسع مه شامل والی سیاسی فقیه شود ،در آرای ایشان مبهم ب ه نر ر م یرس د.
ب ر ام ور
صااب جواهر والی عامه فقیه و امام خمینی والی مطلقه ،به معنای زعام
مسلمین و جامعه را ضبو دارند .مدعای مقاله این اس مه فقها نوعی والی را برای فقی ه
یرفتهاند ،اما از جه ضیق و توس عه ای ن والی  ،اختالف اتی در آرای آنه ا مش اهده
پذ 
میشود .این مقاله مه با روش متابخانهای و بهرهگیری و اس تناد ب ه آر ار فقه ی ص ورت
گرفته ،اشترامات و افتراضات اندیشه فقهای یادشده را درباره گستره وظ ایف و اختی ارات
یفقیه بررسی مرده ،به این نتیجه رسیده اس مه عرصه آن مح دود ب ه افت ا و ضا ا
ول 
یشود .تعارضی مه میان دیدگاههای این سه اندیش مند
نیس و شامل والی سیاسی نیز م 
در اربات والی برای فقیهان دیده می شود ،اختالفی بدوی و ظاهری اس  ،ن ه اقیق ی و
غیرضابلجمع.
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و اج رای
یفقیه ،نقش مهم ی در اعم ا ااممی
بررسی گستره اختیارات و وظایف ول 
سیاس های اسالمی دارد .محقق خویی افزون بر پذیرش والی در اوزه افت ا و ضا ا ،
یداند و اسبه ب ه
یفقیه م 
امور اسبه به معنای مایق آن را داخل در محدوده اختیارات ول 

یفقیه ،فقه سیاسی.
کلیدواژهها :امام خمینی ،محقق خویی ،صاحب جواهر ،اختیارات ول 
* مدرس حوزه علمیه قم و محقق پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالالمی پژوهشالااه علالوم و فرهنال
اسالمی(.)ss_e56@yahoo.com
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پیش از ورود به بحثهای اصلی این بخش ،باید توجه کرد که چهار مساللله ییالع عنالوا
والیت فقها مطرح است :افتاء ،قضاء ،حسبه و والیت سیاسالی .فقهالا ،افتالاء را از مناصالب،
وظایف و اختیارات یاتی فقیه میدانند (خویی )93 :5 ،1911 ،و در این مسلله اتفاقنظر دارنالد
و تنها مخالف در این موضوع ،مسلک اخباریا است؛ آنا که به حرمالت اجتهالاد و تقلیالد
قایع شدهاند و اجتهاد کرد در احکام دین را حالرام مالیداننالد (اسالترآباد1362 ،،ق .)31 :در
منصالب خطیالر
توضیح مبحث افتاء چنین میتوا گفت که در زما غیبت امام زما
افتاء بر اساس دالیع متعدد ،مخصوص مجتهدا و فقیهالا جالام الشالرای اسالت؛ یعنالی
کسانی که شرای علمی ،عملی ،اعتقادی و اخالقی الزم را دارا باشند؛ زیرا با توجه به ادله،
آنا ای دارند که در مقام فتوا بنشینند و احکام خدا را بر اساس اجتهاد بیا کنند و خالود
نیز این شیوه را امضا و مردم را ترغیب و تشویق میکردند که به علمای دین و
ائمه
راویا حدیث که حالل و حرام الهی را شناختهاند ،مراجعه کنند و معالالم دیالن را از آنالا
بایرند و از آنا تقلید نمایند 1.آیت اهلل خویی افتاء را یکی از وظایف و مناصب برای فقیاله
شمرده است و بلکه در صورت رجوع مردم به او ،افتاء را برای فقیه جالام الشالرای واجالب
میداند (خویى.)93 :5 ،1911 ،
فقهای امامیه بر آ اند که شارع مقدس برای فقیها جام الشرای سه منصب شالرعی
معیّن کرده است :منصب افتاء (حق فتوا داد و اظهارنظر در احکام دین) ،منصب قضاوت
و داوری در اختالفات امالت اسالالمی ،و منصالب والیالت و زمامالداری در امالور سیاسالی و
اجتماعی و اداره امور کشور اسالمی (انصاری1311 ،ق80 :6 ،؛ نراقالی1311 ،ق ،586 :عائالده .)53
امام خمینی نظام افتاء و اجتهاد در احکام دین را به طور وجوب کفایی بالر عهالده کسالانی
میداند که با اختیار خودشا به احکام دین عالم شدند و به مقام اجتهاد رسالیدند و مالردم
مسلما نیز باید به آنا رجوع کنند و از آنجا که هر کس نمیتواند عهدهدار ایالن مطلالب
شود ،حدود و شرایطی خاصی دارد؛ یعنی تنها به افراد خاصی اجازه داده است که اِخبالار از
حکم خدا کنند و در احکام دین فتوا بدهند که از ایشا به «فقیاله جالام الشالرای » تعبیالر
میشود (امام خمینی ،بیتا35 :6 ،؛ سبحانی .)191 :9 ،1986 ،صاحب جواهر در «کتالاب القضالاء»

 . 1مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابیخدیجه و توقی شریف.

نقطه اشتراک سه دیدگاه
الف) قضاء

در تبیین دیدگاههای اعالم سهگانه در خصوص قضاء ،چنین میتوا گفت کاله ایالن ساله
اندیشمند هر مجتهدی را مأیو در امر قضاوت نمیدانند ،بلکه مالیگوینالد تنهالا مجتهالد
مطلق جام الشرای از ناحیه شارع مأیو و منصالوب در تصالدی منصالب قضالاوت اسالت
(نجفی1303 ،ق933 :61 ،؛ امام خمینالى ،بالیتالا الالف303 :6 ،و301؛ خالویی1318 ،ق الالف .)92 :البتاله
صاحب جواهر در این مسلله ادعای اجماع به هالر دو قسالم آ نمالوده (نجفالی1303 ،ق:61 ،
 )933و امام نیز ادعای نفی خالف کرده است (امام خمینالی1369 ،ق15 :و .)18ایالن دو فقیاله،
قضاوت مجتهد متجزی را محتاج ای و اجازه از مجتهد مطلق جالام الشالرای دانسالتند و
فرمودند آنها در قضاوت مستقع نیستند ،بلکه از سوی دیاری منصوب شدهاند .اما دیدگاه
آیتاهلل خویی در این خصوص آ است که دلیلی وجود ندارد کاله مجتهالد جالام الشالرای
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در تفاوت بین فتوا با حکم ،فتوا را چنین تعریف کرده است :اِخبار از جانب خدا درباره حکم
شرعی در خصوص موضوعات کلی ،به استناد ادله مقالرر در فقاله (کتالاب ،سالنت ،عقالع و
اجماع) از طرف مجتهد ،اعم از آنکه به صورت خبر القا شود یا به صورت امر .برای مثالال،
فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامع ،به حکمی از احکام الهی دست مییابد ،سپس نظر
1
خود را بدین صورت اظهار میکند؛ مثع اینکه مالقى خمالر و بالول نجالس اسالت (نجفالی،
1303ق.)100 :30 ،
با توجه به مباحث مطرحشده ،روشن گردید که منصب افتاء در احکالام دیالن در زمالا
به مجتهدا جام الشرای تفویض شده اسالت و کسالا دیاالر حالق
غیبت امام زما
اظهارنظر در احکام دین یا صدور فتوا را ندارند و هرکس بدو ای و اجازه پیامبر خدا
در مقام فتوا قرار گیرد ،بر خداوند متعال افترا بسته اسالت (نالک :یالونس:
و امام معصوم
 6.)53ازاینرو ،تمام فقها از جمله این سه فقیه نامدار اتفالاقنظالر دارنالد کاله افتالاء یکالی از
مناصب فقیه است.

« . 1االخبار عن اهلل تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي ،كالقول بنجاسة مالقي البول أو الخمر ،و أما قول هذا
القدح نجس لذلك فهو ليس فتوى في الحقيقة و إن كان ربما يتوسع بإطالقها عليه».
« . 6قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».
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بتواند منصب قضاوت را به کسی واگذار کند؛ البته ایشا به دلیع اهمیالت منصالب قضالاء،
اهمال آ را در هیچ حالی قابع قبول نمیداند و ازاینرو ،به دلیالع عقلالی تمسالک کالرده،
میگوید کسی که به حکم عقع از باب قدر متیقن صالحیت داوری و قضاوت دارد ،فقیاله
جام الشرای است و نتیجه میگیرد به طور قط مجتهد جام الشرای تنها کسی است که
از سوی شارع مقدس به منصب قضاوت نصب شده است (خالویی1318 ،ق.ب82 :66 ،؛ همالو،
بیتا.)88 :6 ،
ب) حسبه
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دو نوع نااه به گستره امور حسبی در کلمات فقها وجود دارد :برخی دایره امالور حسالبی را
مضیق و برخی دایره آ را گستردهتر میدانند و مفهوم موس آ را پذیرفتهاند .حسبه باله
معنای مضیق ،شامع اموری میشود که در شریعت ،متصدّ ،خالاص یالا عالامى بالرا ،آ
تعیین نشده است؛ مانند سرپرسالتى افالراد صاليیر و دیواناله بالدو سرپرسالت ،امالوال فالرد
مفقوداالثر ،موقوفات بدو متولّى ،وصایا ،بدو وصیّ و صَرف خمس .گالاه نیالز معنالای
موسعی از آ اراده میشود که شامع همه اموری است که شارع مقدس راضی به تالرک و
اهمال آ نیست و اقامه آ را ضروری میداند .به همین دلیع ،برخی از فقها تصدی امور
سیاسی و زعامت بر جامعه و تنظیم امور مردم را نیز از امور حسبه دانستهاند (نائینی1363 ،ق:
111؛ تبریزی1312 ،ق98 :9 ،و.)35
آنچه از بررسی عبارتهای این سه متفکر بزرگ اسالمی در خصوص امور حسبیه باله
دست آمده ،چنین است :از نظر معنایی و تعریف اصطالحی ،هیچگونه اختالفالی بالین آنهالا
وجو د ندارد و هر سه معنای مشترکی را از کاربرد واژه حسالبه در کتالب فقهالی خالود اراده
کردهاند که هما معنای مشهور نزد فقهاست؛ یعنی «آنچه در بعالد دنیالوی و اخالروی باله
مصالح عمومی ارتباط دارد و شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آ نیست و برپایی آ
را ضروری میشمارد» (خویی1318 ،ق.الف366 :؛ مراغالی1311 ،ق511 :6 ،؛ نراقالی1311 ،ق)592 :
که همه آ را پذیرفتهاند و از آ به عنوا قاعده و دلیع عقلالی در مسالائع متعالدد فقهالی
استفاده کردهاند .البته توجه امام خمینی و آیت اهلل خویی همچو معاصرا باله آ بیشالتر
بوده و بنا به تصریح صاحب جواهر ،قدما کمتر از حسبه بود یا نبود مسلله والیت فقیه
سخن گفتهاند (نجفی1303 ،ق .)180 :12 ،این امر موجب شده وی نیز به طور مستقع به این
قاعده نپردازد و کمتر از آ بحث کند.
در اندیشه این سه متفکر اسالمی ،تصالرف فقیهالا در امالور حسالبیه واجالب شالمرده

ج) والیت سیاسی

نقطه مشترک هر سه فقیه آ است که نوعی اختیار و حق تصرف در امور سیاسی را برای
فقیها قایع شدهاند .بنا بر اندیشه فقهی صاحب جواهر و حضرت امام ،این حق تصرف به
«والیت» تعبیر شده است و آ را زیرمجموعه هما مفهالوم عالام والیالت فقیهالا قالرار
میدهند (نجفی1303 ،ق366-361 :15 ،؛ امام خمینالى1361 ،ق)269 :6 ،؛ اما محقق خویی تعبیالر
متفاوتی از آ ارائه کرده و از حق تصرف و افراد مشالمول قالدر متالیقن در اجالرای برخالی
احکام و انجام برخی تصرفات و مانند آ سخن گفته است (خویی1318 ،ق الف.)369 :
گفتنی است مقصود از امور سیاسی ،هر امری است که به تالدبیر امالور جامعاله و نظالم
داد به زندگی دنیوی مردم مربوط است یا به تعبیر دقیالقتالر از آقاضالیاء عراقالی ،همالا
«ادارة البالد و سياسة العباد» است (عراقی ،بیتا .)95 :بنابراین ،تمامی اموری که به نحوی
به امور عمومی مرتب میشود ،امر سیاسی است .ازاینرو ،قایع شد به حق تصرف برای
فقیها  ،از هر بابی که باشد ،دلیلی است بر این مدعا که این فقها ،از جمله محقق خویی،
برای فقیها در امور سیاسی نوعی اولویت قایعاند .افزو بر ایالن ،محقالق خالویی جهالاد
ابتدایی را در شرای خاص اجازه فرموده است که این ای نیز بر پایه قدر متیقن ،اولویالت
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میشود؛ لیکن در سعه و ضیق آ اختالفنظر وجود دارد .البته هر سه این اندیشمندا در
خصوص مشروعیت تصدی فقیه جام الشرای و بلکه تعیّن وی از باب قدر متعین بر امالور
حسبی به معنای مضیق ،اتفاقنظر دارند .محقق خویی بر این باور است که فقیه بر فراتر از
امور فتوایی و قضایی والیت ندارد و در خصوص امور حسبیه از افالرادی اسالت کاله یقینالا
تصرف او جایز است (خویی1318 ،ق.الف)369-366 :؛ ولی امام خمینی و صاحب جواهر افزو
بر پذیرش قدر متیقن ،این تصرفات فقیه را از باب والیت در نظر گرفتهاند کاله باله دلیالع
نصب ایشا از طرف شارع ،متصدی آ خواهنالد بالود (نجفالی1303 ،ق 366-361 :15 ،و :61
 933 -935و 18 :30؛ امام خمینى1361 ،ق)225 :6 ،؛ به این معنا که فقیها در عصالر غیبالت از
بر امور حسبیه منصوباند .نقطه مشترک این دو نظریه آ است که
طرف معصوما
فقیه در امور حسبیه جایزالتصرف است .بنا به نظر آیتاهلل خویی ،این تصرف از بالاب قالدر
متیقن ،و به نظر امام خمینی و صاحب جواهر ،این تصرف از باب والیت و نصب اسالت .از
آنجا که نظریه حسبه یکی از راههای اثبات والیت برای فقیه است ،مستند امام خمینی که
از قالالایال نظریالاله انتصالالاب اسالالت نیالالز قالالرار گرفتالاله اسالالت (امالالام خمینالالى1361 ،ق.)225 :6 ،
برایناساس ،نظریه حسبه در طول نظریه انتصاب قرار میگیرد.
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مدیریت جهاد ابتدایی را به فقیها واگذار میکند و هیچ تردیدی نیست که جهاد ابتالدایی
امری حاکمیتی و سیاسی است .نتیجه آنکه ،بر مبنای هر ساله فقیاله ژرفانالدیش ،نالوعی
اولویت و حق تصرف برای فقیها وجود دارد که هما اشالتراک نظالر ایالن اندیشالمندا
است ،اما دامنه و منشأ این اولویت مورد اختالف است.
نظریه والیت عامه صاحب جواهر و والیت مطلقه امام خمینی کاله در ایالن مقالاله باله
اعتبار اشخاص ،آنها را دو نظریه متفاوت از هم ،ولی به اعتبار مآل و نتیجه ،واحالد فالر
کردهایم که در نظریه نصب اتفاق دارند ،افزو بر منصب افتالاء و قضالاء ،تصالدّی منصالب
بر عهده فقیه واجد شرای میگذارند و فقیه
اداره امور عامه را از باب نیابت از معصوم
حاکم ،تمام اختیارات حکومتی امام معصوم را داراست؛ بنا بر نظریه نصب و والیت مطلقاله
و عامه فقیه ،اطاعت از ولیفقیه الزم و واجب خواهد بود .صاحب جواهر با دقت در روایات
و دلیعهای عقلی ،حوزه سیاست و حکومت را بخشی از فقه معرفی میکنالد و ورود در آ
را یکی از وظایف و اختیارات فقیه برمیشمرد (نجفی1303 ،ق.)366-361 :15 ،
وجه تمایز سه دیدگاه
الف) قضاء

دیدگاه صاحب جواهر و امام خمینی در خصوص منصب قضاء ،باله نالوع ناالاه ایشالا باله
مسلله والیت برمیگردد .حضرت امام در این خصوص با صاحب جواهر همنظر است؛ لالذا
شرط والیت در امر قضاء را برای فقیه ،ای امام یا نایب ایشا میدانالد و مالیگویالد:
اجماع منقول و محصع دراینباره وجود دارد (هما  .)69 :30 ،امام خمینی نیز چالو والیالت
میداند (امام خمینى،
و اماما معصوم
فقها را در طول زعامت سیاسی پیيمبر خدا
1361ق )265 :6 ،و فقها را در مناصب مختلف صاحب والیت برمیشمارد ،در این خصالوص
می گوید :منصب قضاء از مناصب بسیار شریف و مهمی است که از طرف خدای متعال باله
و از ناحیه آنا به فقیه جام الشرای
و از طرف ایشا به امام معصوم
پیامبر خدا
اعطا شده است (همو ،بیتا.الف.)303 :6 ،
صاحب جواهر و امام خمینی در تأیید دیدگاه خود از برخی روایات ،از جمله مقبوله عمر
بن حنظله و مشهوره ابیخدیجه و توقی مبارک استفاده (همو1318 ،ق203-533 :3 ،؛ نجفالی،
1303ق )18 :30 ،و به عنوا ادله خود در خصوص وظیفه قضاوت فقیه مطرح کردهانالد؛ باله
گونهای که صاحب جواهر درباره مضمو مقبوله عمر بن حنظله معتقد است مضالمو آ
مطلبی فراتر از جعع و نصب قاضی را ارائه میکند (نجفی1303 ،ق .)18 :30 ،افزو بر ایالن،
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و
صاحب جواهر ادعا میکند قول مشهور فقها این است که در زما غیبت امام زما
در صورت امنیت در مقابع فتنه و تصدی حکام ،فقیها جام الشرای میتواننالد قضالاوت
کنند و ادعای نفی خالف هم دراین باره دارند و آ را از ضروریات مذهب مالیدانالد (همالو،
1303ق .)933 :61 ،امام خمینی نیز عالوه بر قبول ایالن نظالر ،بعالد از نقالع روایالات آ را از
ضروریات فقه و مذهب میداند (امام خمینالی1369 ،ق )18 :و همچو صاحب جواهر اختالف
در این مسلله را نفی میکند (همالا  .)15 :افزو بر ایالن ،صالاحب جالواهر باله قالدر متالیقن
تمسک میکند و میگوید :امر قضاء در عصر غیبت ،وظیفه مجتهد جالام الشالرای اسالت؛
چو او قدر متیقن از نصوص و اجماع محصع و منقول است (نجفی1303 ،ق.)933 :61 ،
در مقابع ،آیت اهلل خویی در آثار خویش ،گاه از طریق والیت و گاهی هالم از راه جالواز
تصرف ،به تصدی در وظیفه قضاء (و حسبه) برای فقیه قایع است .ایشا در دو کتاب فقه
الشیعه و التنقیح ،والیت را فیالجمله از اجماع و نص بالرای فقیاله ثابالت مالیدانالد (خالویی،
1311ق658 :؛ همو1318 ،ق الف )360 :و همچو صاحب جواهر معتقد است قدر متیقن از این
اجماع و نص ،هما ثبوت والیت برای فقیه در امر قضاء اسالت .البتاله محقالق خالویی در
کتاب الصوم در بحث رؤیت هالل ،اظهارنظر دیاری دارد و میگویالد :هالیچ دلیالع معتبالر
لفظی از آیات و روایات و نیز اجماع نداریم که بر نصب فقیه به منصب قضاء داللت داشته
باشد .در همین حال تصدی امر قضاء را در انحصار فقیه میداند؛ منتها نه به استناد آیات و
روایات ،بلکه به اعتماد دلیع عقلی .لذا با نبود دلیع معتبر روایی در خصوص امر قضاء برای
فقیه ،ایشا به دلیع عقع تمسک میکند و به دلیع اهمیت منصب قضاء ،اهمال آ را در
هیچ حال جایز نمیداند و میگوید :به حکم عقع و از باب قدر متیقن ،فقیه متصالدی ایالن
امر خواهد بود و به همین دلیع ،قطعا او در مقام قضاء منصوب شارع مقدس اسالت (همالو،
1318ق .ب82 :66 ،؛ همو ،بیتا.)88 :6 ،
بنا بر نظر امام خمینی و صاحب جواهر ،به این دلیع که معتقدند والیت در قضاء برای
فقیه از مقوله حق شمرده میشود ،تصدی فقیه در این منصب را واجالب عینالی مالیداننالد
(معرفت)59-50 :1981 ،؛ ولی بر اساس دیدگاه آیتاهلل خویی که والیت یا تصدی فقیه را در
امر قضاء از مقوله تکلیف میشمارد ،تصدی امر قضاء را برای فقیه واجب کفایی مالیدانالد
(خویی1318 ،ق.ب.)2 :31 ،
ماهیت والیت در اندیشه امام خمینی به گونه دیاری است .ایشالا مطلبالی را مطالرح
می کند که نقطه مقابع دیالدگاه محقالق خالویی اسالت .باله نظالر ایشالا  ،آنچاله از روایالت
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ابیخدیجه به دست میآید ،این است که مقالام ریاسالت و قضالاوتی کاله ائماله
فقهای اسالم تعیین کردهاند ،همیشه محفوظ است و میگوید:
اگر بعد از معصوما

بالرای

حق ریاست و قضاوت از فقهایی که از جانب ایشا نصب شدهاند،

سلب میشود ،ایشا باید گوشزد میکرد که این منصب برای فقها تا وقتی اسالت کاله مالن
هستم و بعد از من معزول میشود .بنابراین ،علمای اسالم طبق این روایت از طرف امام
به مقام حکومت و قضاوت منصوباند و این منصب برای همیشه برای آنها محفوظ اسالت و
احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشالد،
نادرست است ... .ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق
فقها جعع فرموده باشند ،حضرت موسى بن جعفر یا ائمه بعد،

این مقام و منصب را بالرا،
نقض نفرمودهاند؛ یعنالى

نمىشود نقض کنند و باویند در امور خود به فقهالا ،عالدول رجالوع نکنیالد (امالام خمینالی،
1369ق.)35 :
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شایسته است به تفالاوت دو عنالوا «والیالت» و «جالواز تصالرف» نیالز اشالاره کنالیم.
«والیت» از دیدگاه فقهی ،حق محسوب میشود؛ بدین معنا که بر اساس اندیشه صالاحب
جواهر و امام خمینی به دلیع اینکه تصدی فقیه در امور عامه به عنوا منصالب باله فقیاله
واگذار شده است ،زمانی که دسترسی به معصوم مقدور نباشد ،فقیه جام الشرای به نیابت
حق حاکمیت دارد و اداره امور جامعه برعهده اوست .از این اصع اسالتنباط
از معصوم
میشود که از نظر این دو اندیشمند ،غیر فقیه حق حاکمیت ندارد؛ در حالی که در اندیشاله
محقق خویی «جواز تصرف» در امور جامعه حق تلقی نمیگردد ،بلکه از باب وظیفه ،فقیه
در تصدی امور جامعه ،شایستای بیشتری از دیارا دارد؛ منتهی جواز تصرف در این امور
به عنوا وظیفهای شرعی است و مانند واجبات کفایی دیار ،چنانچاله فقیاله عهالدهدار آ
شود ،از دیارا ساق میگردد (معرفت .)59-50 :1981 ،بنا بر نظریه والیت ،افالرادی کاله از
طرف فقیه به امر قضاوت منصوب میشوند ،از طرف فقیه دارای منصب رسمی هسالتند و
با مرگ فقیه از مقامشا عزل نمیشوند؛ در حالی که اگر ماهیالت تصالدی فقیاله را جالواز
تصرف بدانیم ،منصوبا او حکم وکالت دارند که به محض مرگ فقیه از وکالت عزل می-
شوند (خویی1318 ،ق.الف.)363-369 :
ادله صاحب جواهر همچو امام خمینی و آیتاهلل خویی در بحث قضاء ،برخی روایالات ،از
است (نجفی،
جمله روایت مقبوله عمر بن حنظله و ابوخدیجه و توقی مبارک امام زما
1303ق .)933 :61 ،اما به نظر آیت اهلل خویی در باب قضاء دلیع لفظی معتبری وجالود نالدارد

(خویی ،بیتا83 :6 ،و )31و تمام ادلهای را که در خصوص والیت فقیه آمده ،ضعیف میدانالد.
از نظر ایشا  ،مقبوله عمر بن حنظلاله ضالعف سالندی و داللالی دارد (همالا  )81 :و روایالت
ابیخدیجه را گرچه صحیحه میداند ،آ را ویژه قاضی تحکیم برمیشمارد و میگوید این
را،
روایت ارتباطی با نصب قاضی به قضاوت ندارد و توقی مبارک از ناحیه امام زمالا
هم از جهت سندی و هم از جهت دالله ضعیف میدانالد (همالا  .)89 :امالا ایشالا بالهرغالم
نپذیرفتن روایات باب ،به استناد حکم عقع ،فقیه را در امر قضاء منصوب شارع میداند.
ب) حسبه

 . 1در دیدگاه اول :جواز تصرف ،جواز بالمعنی االعم است که با وجوب نیز جم میشود.
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بنا بر قول به ثبوت والیت عامّاله و مطلقاله بالرا ،فقیاله جالام الشالرای  ،اختالفالی دربالاره
مشروعیّت تصدّ ،امور حسبى ،اعم از موس و مضیق نیست؛ زیرا بنا بالر قالول باله ثبالوت
والیت مطلقه و والیت عامه ،متصدّ ،امور یادشده تعیین شالده اسالت .امالا بحالث از امالور
حسبه در جایی قابع طرح است که به ثبوت والیت مطلقه و عامه برا ،فقیه قایع نباشیم.
توضیح بیشتر اینکه ،برخی از فقها همچو امام خمینی و صاحب جواهر ،والیت فقیاله را
در محدوده امور حسبیه از باب والیت میدانند (امام خمینالى1361 ،ق225 :6 ،؛ نجفالی 1303ق،
)155 :66؛ به دلیع اینکه آنها ،والیت فقیها را به عنوا نیابت از معصوم و در شالمار
یکی از مناصب فقیها قرار دادهاند و به انتصاب فقیه معتقدند و تعابیری همچو «جعالع
والیت» یا «تفویض والیت» در عبارت آنا گویای همین مطلب است (نجفی1303 ،ق:15 ،
 366-361و  935-933 :61و  .)18 :30بنابراین مبنا ،مشروعیت الهالی والیالت فقیاله و قالدرت
سیاسی آنها شکع می گیرد و به همین دلیع ،آنها متصدی این امور خواهند بود .در مقابالع
این دیدگاه ،آیت اهلل خویی به نظریه حسبه معتقد است .به نظر ایشا  ،والیالت فقیهالا در
امور حسبیه به عنوا یک منصب مطرح نیست ،بلکه از باب قدر متیقن و به عنوا تکلیف
شرعی و وجوب کفایی در تصدی امور حسبیه بر دیارا مقدماند (خویی1318 ،ق.ب.)2 :31 ،
با توجه به دو دیدگاه مطرحشده ،یعنی جواز تصرف فقیه در امور حسبیه و والیت فقیه
در امور حسبیه ،چنین به نظر میرسد که هر دو گروه تصرف فقیهالا را در امالور حسالبیه
واجب میدانند؛ 1اما در عمع اختالف این دو دیدگاه ثمراتی در پی خواهد داشالت .مطالابق
رأی آیتاهلل خویی ،با مرگ فقیه وکیال فقیه منعزل میشوند (خویی1318 ،ق.الف)363 :؛ اما
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بر اساس نظریه امام خمینی و صاحب جواهر ،تا وقتی فقیه بعدی ،وکیال را عزل نکالرده
باشد ،برکنار نمیشوند .مطابق هر دو دیدگاه تا وقتی حسبی بالود امالری دوام و اسالتمرار
داشته باشد ،والیت یا جواز تصرف برقرار خواهد بود .در نهایت با توجه به نظریاله محقالق
خویی (نظریه حسبه) و نظریه امام خمینی و صاحب جواهر (نظریه انتصاب) چنین میتوا
مطرح کرد که در هر دو نظریه در خصوص تصدی فقیه جام الشالرای بالر امالور حسالبیه،
اتفاقنظر وجود دارد .آیتاهلل معرفت در مقاله «والیت فقیه» دراینباره میفرماید:
تصدی امور حسبیه مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح هماالانی ،از ضالروریاتی اسالت کاله
شرع مقدس اهمال درباره آ را اجازه نمیدهد و قدر متیقن و حداقع وظیفه فقهای شایسته
است که آ را عهدهدار شوند .منتها طبق این برداشت ،تصالدی در ایالن امالور یالک وظیفاله
شرعی مانند دیار واجبات کفایی است (هما دیدگاه آیتاهلل خالویی)؛ ولالی طبالق برداشالت
دیار فقها (امام خمینی و صاحب جواهر) ،این یک منصب است که از جانب شالارع باله آنهالا
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واگذار شده ... .همای به این نتیجه رسیده انالد کاله در عصالر غیبالت ،حالق تصالدی در امالور
حسبیه ،از جمله رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطاله بالا
مصالح عامه است ،به فقیها جام الشرای واگذار شده است؛ خواه به حکم وظیفه و تکلیالف
باشد یا منصب شرعی که به نام والیت عامه یاد میشود و در هر دو صالورت ،حالق تصالدی
اینگونه امور با فقهای شایسته است (معرفت.)112-118 :1911 ،

آیتاهلل خویی شأ فقیه را در امور حسبیه محدود میداند و بنا به نظر ایشا  ،تصالرف
فقیه در امور حسبیه به معنای مضیق آ  ،ماننالد سرپرسالتی افالراد صاليیر و دیواناله بالدو
سرپرست و اموال مفقوداالثر و موقوفات بدو متولی محدود است و این تصالرف در امالور
حسبیه با وجود فقیها واجد شرای  ،از باب قدر متیقن برای آنا مجاز و بر غیر آنا حرام
است .در نبود فقیها عادل یا عدم بس ید آنا  ،عدول مؤمنا متصدی این امور خواهند
بود (خویی1318 ،ق.الف .)363-366 :بنا به نظریه امام خمینی ،امور حسبیه به امور مربوط باله
یتیما بی سرپرست ،غایبا مفقوداالثر و  ...محدود نیست ،بلکاله آنچاله را در حالوزه امالور
خصوصی و عمومی قرار دارد و شارع مقدس راضی به اهمالال آ نیسالت ،دربرمالیگیالرد.
حفظ حقوق نظام ،پاسداری از مرزها و جلوگیری از انحرافات و آنچه مربوط به حکومالت و
دولت است ،از مصادیق روشن امور حسبیه به شمار میآید (امام خمینى1361 ،ق.)225 :6 ،
با توجه به قلمرو عام و گسترده امور حسبیه ،والیت یا جواز تصرف فقیه جام الشالرای
به هما نسبت عام و فراگیر است .آیتاهلل خویی اعلمیت نسبی را بالرای فقیاله متصالدی

ج) والیت سیاسی

والیت سیاسی تعبیری است مربوط به امور عموم جامعه و نظالم داد باله زنالدگی دنیالوی
مردم و به تعبیر دقیقتر «ادارة البالد و سياسة العباد» است(عراقی ،بیتا .)95 :معتقدا باله
والیت سیاسی فقیه همچو صاحب جواهر و امام خمینی معتقدنالد در عصالر غیبالت امالام
معصوم  ،وظایف فقها از دایره افتاء و قضاء و امور حسبه فراتر رفته و اداره نظم عمومی
هسالتند و
جامعه نیز از وظایف آنهاست .بر این اساس ،فقها نایبا عام امالام معصالوم
در امور سیاسی و حکومتی دارا بوده است ،بالرای فقهالا نیالز
هما والیتی که معصوم
و
ثابت است .لذا والیت فقیه در دورا غیبت ،امتداد هما زعامت سیاسی پیيمبر خدا
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امور حسبی الزم میداند .مطابق نظریه حسبه ،تصدی امور به عنوا واجب کفالایی بالرای
فقیه مطرح است و در صورت اقدام یک فقیه به تصدی ،تکلیف از دیارا ساق میشود و
البته مزاحمت فقیها دیار برای فقیه متصدی نیز جایز نخواهد بود.
دیدگاه ناارنده در خصوص حسبه این است که دلیع حسبه به عنوا دلیع مستقع در
عر ادله والیت فقیه قرار دارد؛ لذا بنا بر دلیع حسبه ،فقها قدر متیقن کسانی هستند که
شارع وظیفه اجرای امور حسبی را بر عهده آنا گذاشته است ،اما بنا بر اطالق ادله لفظالی
والیت فقیه ،فقها ،منصوب از ناحیه شارع در انجام این وظیفه خواهند بالود .از طرفالی ،باله
نظر میرسد اختیارات فقیه بر اساس دلیع حسبه ،اضیق از اختیارات وی بر اساس اطالالق
ادله خواهد بود؛ چو بنا بر اطالق ادله والیت فقیه ،اختیارات اوسعی برای فقیه قابع تصور
است؛ هما طور که در تعبیر فقها مطرح است و امام خمینی هالم والیالت مطلقاله را از آ
اراده کرده است؛ ولی بر اساس دلیع حسبه ،مصادیق و موارد تا احراز نشود که «الیرضالی
الشارع باهمالها» نمی تواند جزء اختیارات ولی فقیه قرار گیرد ،اما در خصوص اطالق ادلاله
چنین احرازی نیاز نیست .پس با توجه به اینکه مالک امالور حسالبیه ،یالا عقلالی اسالت یالا
شرعی ،مصادیق امور حسبیهای که از طریق عقع به دست میآیالد ،بسالیار گسالتردهتالر از
مصادق امور حسبیهای است که از طریق شرع به دست میآید و با توجه باله ایالن عبالارت
امام خمینی« :اگر عقال یا به واسطه ادله شرعی احراز شود که فال شیء مطلقالا مطلالوب
است و نظر شخصی در او دخیع نمیباشد ،بر هر مکلفی کفایتا تحقق آ واجب است ولو
اینکه کافر باشد» (همالا  )311 :براین اساس میتوا گفت تشکیع حکومت و تصدی امالور
عمومی و سیاسی به عنوا یک واجب کفایی از مصادیق عقلی امور حسبیه است کاله باله
عنوا یک امر و شیء مطلقا مطلوب گنجانده شده است.
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اماما معصوم است که مسلولیت اجرای عدالت اجتماعی و اداره شاللو عاماله را بالر
عهده دارد .هیچگونه ارتباطی با دخالت در شلو خصوصالی مالردم نالدارد ،ماالر آنکاله بالا
مصلحت عمومی مرتب گردد .از این دیدگاه شکع مشروع حکومت آ اسالت کاله تحالت
زعامت و رهبری فقیه جام الشرای باشد و حاکمی که بدو نصب شالارع حکومالت کنالد،
طاغوت شمرده میشود (امام خمینى1361 ،ق265 :6 ،؛ نجفی1303 ،ق 18 :30 ،و .)152 :12
در مقابع ،محقق خویی با انکار والیت عامه ،دامنه وظایف فقیه را منحصر به امر افتاء
و قضاء و امور حسبیه می داند و نقش فقیه را در سرپرستی و رهبری امور عمالومی جامعاله
نادیده می گیرد .ایشا مستندات روایی والیت عام فقیه را رد می کند و با این استدالل که
روایات یادشده بر امری فراتر از افتاء و قضاء و امور حسبیه داللت ندارد ،باله عالدم والیالت
فقیها در حوزه امور عموم معتقد است (خویى36 :5 ،1911 ،؛ همو1318 ،ق.الف123 :61 ،؛ همو،
1318ق.ب.)366 :
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والیت عامه (نجفی1303 ،ق 18 :30 ،و 152 :12و 118و  )932 :61موضوعی است که در بیشالتر
استداللهای صاحب جواهر به چشم می خورد و آ را با الفاظی مثع کع ،عمالوم ،جمیال ،
کثیر ،اجم و غیره بیا داشته است .اراده عمومیت والیت ادعاشده ایشالا باله دو لحالاظ
قابع تصور است :عمومیت در برابر خصوص احکام شرعی و عمومیت در برابر افراد تحالت
والیت فقیه.
در خصوص لحاظ اول ،ایشا تأکید میکند که گستره اختیارات و والیت فقیه ،مسائع
شرعی و احکام شریعت نیست ،بلکه تمامی امور عمومی مؤمنا است .ایشالا تخصالیص
والیت در محدوده احکام شرعی (همو )361-366 :15 ،یا به عبارت دیار ،تخصیص والیالت
تنها در والیت بر افتاء را ردّ کرده است و محدوده والیت را در هر موضوع و حکمی که در
شرع مدخلیت دارد ،توسعه میدهد و آ را از وظایف فقیه میداند .برای مثال ،حفظ مالال
اطفال و دیواناا و افراد غایب قطعا از احکام شرعی نیست ،بلکه از موضوعاتی است کاله
در شرع مقدس مدخلیت دارد و اقدام و دخالت فقیه برای حفظ آ از وظایف فقیاله بالوده،
عنوا والیت بر این موضوع محقق است .باله عبالارت دیاالر ،فقیاله در هماله موضالوعات
شرعی ،اعم از تنازعات و مخاصمات مردم و امور سیاسی و اجتماعی اجازه دخالت و حالق
تصرف در این امور را دارد .به عبارت روشنتر ،والیت در قضاء و والیت سیاسی که غیر از
والیت افتاء است ،در محدوده اختیارات فقیه گنجانده شده است .عامه بود در این لحاظ،

بررسی معنای مطلقه

یکی از محققا معاصر در تبیین قید اطالق در والیت فقیه میگوید:
مقصود از مفهوم «اطالق» در عبارت «والیت مطلقه فقیه» ،شمول و گسترش دامنه والیت
فقیه در تمامی زمینههای مربوط به امور جامعاله در چهالارچوب مصاللحت شالرع و مصاللحت
عمومی جامعه است .این خود تقیید در عین اطالق است؛ چو مقیالد باله مقتضالیات فقاله و
شریعت و مصالح امت است .پس مراد از کلمه اطالق ،مطلق بود نسالبی اسالت در مقابالع
دیار والیتها که جهت خاصّی از آنها مدنظر است و هرگز به معنای نامحدود بود والیالت
و اختیارات ولی فقیه نیست (معرفت.)15-13 :1981 ،

به تعبیر یکی از شاگردا امام ،مقصود از «والیت مطلقه» ،والیالت مطلقاله در اجالرای
احکام اسالم است؛ یعنی اوال ،فقیه و حاکم اسالمی ،والیت مطلقهاش محالدود باله حیطاله
اجراست ،نه اینکه بتواند احکام اسالم را تيییر دهد .ثانیا ،در مقام اجرا نیز مطلالق باله ایالن
معنا نیست که هرگونه میع داشت ،احکام را اجرا کند ،بلکه اجرای احکام اسالمی نیز بایالد
با راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقع ناب بیا کردهاند ،صورت گیرد (جالوادی:1983 ،
 .)651به عبارت دیار ،مطلق بود والیت ،یعنی اینکه فقیه اوال ،ملتزم است هماله احکالام
اسالم را تبیین نماید .ثانیا ،همه آنها را اجرا کند؛ زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصالر
غیبت سزاوار تعطیع شد نیست .ثالثا ،برای تزاحم احکام چارهای بیندیشد؛ یعنالی هناالام

اختیارات ولی فقیه در نظر صاحب جواهر ،امام خمینی و محقق خویی

بر گستردگی و شمول اختیارات و وظایف داللت دارد و در عبارتهای بسیاری از صالاحب
جواهر به کار رفته است.
اما درباره عمومیت والیت به لحاظ دوم ،ایشا والیت را به لحاظ افراد تحالت والیالت
(مولّی علیهم) به والیت خاصه و عامه تقسیم میکند .در والیت خاصه ،آنچه مطرح است،
والیت بر افراد خاصی است .برای نمونه ،در فقه مصالادیق والیالت خاصاله عبالارتانالد از:
والیت پدر و جد پدری بر فرزندا صيیر ،سفیه و مجنو  ،والیت پسر بزرگتالر در انجالام
نماز و روزههای فوتشده پدر ،والیت بر موقوفات و والیت حاکم شرع و غیره .اما والیالت
عامه ،والیتی است که بر عموم افراد جامعه اعمال میشود و بیشتر در مباحث مربالوط باله
حکومت و والیت پیامبرا  ،اماما و فقیها مطرح میگردد که مراد از این نالوع والیالت،
هما والیت عامه است .خالصه آنکه ،در اندیشه سیاسی فقهی صاحب جواهر ،مرکز تدبیر
جامعه اسالمی ،والیت فقیها است که در همه زمینالههالای سیاسالی ،اجتمالاعی و حتالی
اقتصادی حضور فعال دارد و میتواند حضور پردامنه دین را در جها معاصر تضمین کند.
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اجرای احکام ،اگر دو حکم خداوند با یکدیار تزاحم داشته باشند ،باله گونالهای کاله انجالام
یکی سبب ترک دیاری میشود و دو حکم را در یک زما نمیتوا با هم اجرا کرد ،فقیه
جام الشرای و حاکم اسالمی حُکم «اهمّ» را اجرا و برای امکا اجالرای آ حکالم اهالمّ،
حُکم «مهم» را به صورت موقت تعطیع میکند .پس معنای والیت مطلقه ،آزادی مطلالق
فقیه و خودمحوری او در قانو گذاری و اجرای احکام الهی نیست (هما .)323-329 :
از دو دیدگاه فوق میتوا به ابعاد اطالق در والیالت مطلقاله فقیاله پالی بالرد .دیالدگاه
نخست ،اطالق را در خصوص قلمرو والیت به کار میبالرد و دیالدگاه دوم آ را در حالوزه
اجرا تفسیر میکند .از دیدگاه این مقاله ،چه قید اطالق را باله گسالتره موضالوعات مالرتب
کنیم و چه آ را درباره اجرا توضیح دهیم ،ایالن نکتاله در کالالم امالام خمینالی از اهمیالت
اساسی برخوردار است که نباید حکومت اسالمی باله بالنبسالت برسالد .بنالابراین ،هرگوناله
محدودیتی که حکومت اسالمی را دچار چالش کند ،برداشته میشود .البته این اطالق نیالز
در چارچوب قواعد شرعی و فقهی ،همچو مصلحت ،احکام ثانویه و مانند آ است.
امام خمینی در نامه باله رئالیسجمهالور وقالت در تالاریخ شالانزدهم دی  1922توضالیح
بیشتری در خصوص والیت مطلقه و عامّه فقیه ارائه کرد .ایشالا حکومالت را شالعبهای از
و از احکام اولیه اسالم دانست که مقدّم بر تمام احکام فرعی،
والیت مطلقه رسولاهلل
حتی نماز ،روزه و حج است .او برخی از مصالادیق و احکالام حکالومتی ناشالی از اختیالارات
حکومتی ولی فقیه را برشمرد؛ مانند این عبارت:
حکومت میتواند  ...هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی  ...که جریالا آ مخالالف مصالالح
اسالم است ،از آ مادامی که چنین است ،جلالوگیری کنالد .آنچاله گفتاله شالده  ...مزارعاله و
مضاربه و امثال آنها با آ اختیارات از بین خواهد رفت ... ،فرضا چنین باشد ،این از اختیارات
حکومت است (امام خمینی.)356-351 :60 ،1918 ،

بنابراین از دیدگاه امام ،ولی فقیه بر تمامی شلو سیاسی جامعه ،حق والیت و تصرّف
دارد و اموری مانند قضاوت ،اجرای حدود شرعی و تعزیرات ،قیمومیت صاليار و مجالانین و
سرپرستی اموال غایب ،از مصادیق اختیارات حاکم اسالمی و شلو سیاسی جامعه در قالب
احکام حکومتی است که اساس آ را مصلحت جامعه و اسالم با تشخیص ولی فقیه تعیین
میکند؛ البته ولی فقیه در امور خصوصی مردم وارد نمیشود.
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بررسی دیدگاه محقق خویی

در تشریح دیدگاههای محقق خویی چند نکته حایز اهمیت است .اوال ،آرای ایشالا دچالار
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نوعی تشتت است؛ زیرا در جایی میفرماید :منصب قضاء و افتاء بر اساس روایات به عهده
فقیها جام الشرای اسالت (خالویی1318 ،ق.الالف360 :و )363و در جالایی دیاالر از ایالن رأی
برمیگردد و روایات را برای اثبات والیت قضاء و افتاء برای فقیها کافی نمیدانالد (همالو،
1318ق.ب .)83 :66 ،ثانیا ،آیتاهلل خویی پس از تضعیف روایات درصدد اثبات والیت افتاء و
قضاء برای فقیها بوده ،برای این مدعا به دلیع عقلی استناد میکنالد .اینالک پرسالش آ
است که :اگر اموری مانند قضاء روی زمین بماند ،شارع نمیپسندد .حال چرا همین دلیالع
را به امور عمومی دیار تعمیم ندهیم؟
ایشا که به عنوا فقیهی که مخالف مسلله والیت فقیه شهرت یافته ،منکر مطالالب
یادشده در کالم صاحب جواهر و دیار فقهای بزرگ نیست ،بلکه مدعی آ است که اثبات
نیابت عامّه و والیت مطلقه فقیه به عنوا منصب ،از راه دالیع روایی مشالکع اسالت؛ امالا
درباره این مسلله که تصدّی امور عامّه ،بهویژه در خصوص اجرای احکام انتظالامی اسالالم
در عصر غیبت ،وظیفه فقیه جام الشرای و مبسوط الید است ،مخالفتی ندارد ،بلکه صریحا
آ را از ضروریات شرع میداند.
توضیح اینکه ،تصدّی امور حسبیه مانند ایجاد نظم و حفاظالت از مصالالح هماالانی ،از
ضروریاتی است که شرع مقدّس اهمال درباره آ را اجازه نمیدهد و قدر متیقن و حالداقع
وظیفه فقهای شایسته است که آ را عهدهدار شوند؛ منتهی طبق این برداشت ،تصدی در
این امور ،وظیفهای شرعی مانند دیار واجبات کفایی است که اگر کسانی که شایستای بر
پا ساختن آ را دارند ،عهدهدار شوند ،از دیارا ساق میشود؛ وگرنه ،همای مسلولاند و
مؤاخذه میشوند؛ اما طبق برداشت دیار فقها ،این منصبی است که از طرف شرع به آنالا
واگذار شده است .بنابراین در عمع ،هر دو دیدگاه در اینکه فقها باید عهدهدار این وظیفاله
مهم گردند ،یکسا اند؛ چه آنکه وظیفهای صرف باشد یا منصبی واگذارشده از جانب ائماله
هدی ؛ آری ،در برخی از فروع مسلله تفاوت هست (معرفت.)59-50 ،1981 ،
عدهای معتقدند گرچه آیتاهلل خویی در ادله لفظی والیت فقیه ،تشکیک کرد ،ولالی در
مقام عمع تفاوتی با دیار فقها از جهت گستره اختیارات برای فقیه ندارد (حیالدری1363 ،ق،
 .)633البته شاید بتوا گفت در کتابهایی که ایشا در اواخالر حیالات شریفشالا نوشالت،
نوعی تمایع به اثبات والیت فقیه از راه ادله لفظی ال دسالتکالم در بعضالی مالوارد ال دیالده
میشود ،بلکه در آخرین کتابهایی که از ایشا چاپ شده ،والیت مطلقه را برای ولی امر
عنوا نموده و ولی امر را اعم از امام معصوم و فقیه دانسته و به والیت مطلقاله فقیاله
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تصریح کرده است (خویی 1310ق922-925 :1 ،و .)913گروهالی از محققالا کاله باله بررسالی
اندیشه محقق خویی در باب والیت فقیه پرداختهاند نیز معتقدند نوعی تمایع باله پالذیرش
والیت برای فقیها در اواخر عمر ایشا پدید آمده بود و شواهدی بالرای ایالن نظالر ارائاله
کردهاند (حیدری1363 ،ق633 :؛ معرفت.)11 :1918 ،
اختالف بدوی یا حقیقی دیدگاهها

سال بیست و یکم /شماره هشتادودوم  /تابستان 7937

38

از مباحثی که بر اساس اندیشه فقهی سه فقیه نامبرده تا کنو طرح شد ،آیا تعارضالی کاله
میا این سه اندیشمند در اثبات والیت برای فقیها دیالده مالیشالود ،اختالفالی بالدوی و
ظاهری است یا اختالف عمقی و حقیقی است؟ بهعبارت روشالنتالر ،آیالا مالیتالوا میالا
دیدگاه های این فقیها در باب والیت فقیه جم کرد یا امکا جم میا آرای آنا وجود
ندارد؟ همچنین ،اگر این اختالف واقعی و حقیقی و غیرقابعجم است ،چه ثمرات علمی و
عملی بر آ بار میشود؟
در خصوص پرسش اول باید در آغاز نکاتی در باب والیت فقیه ،بهویژه دربالاره نظریاله
امام خمینی روشن شود .والیت مطلقه بیش از همه مورد خدشه و نقد صاحبنظرا قالرار
گرفته است و برخی در باب والیت ،دیدگاههای خاصی ارائه کردهاند .برای نموناله ،تصالور
برخی چنین است که اساسا مفهوم والیت ،مفهومی ماورایی است؛ به این معنا که والیالت
ثابت است .این نظریه ،مفهوم والیت را با ویژگالیهالای خالاص،
تنها برای معصوما
مثع عصمت ،ارتباط با عالم غیب و  ...پیوند میزند (حائری .)111 :1913 ،مدعای این نظریه
از چند زاویه قابع بحث و بررسی است .میدانیم والیت باالصاله و بالحقیقه از آ ِ خداونالد
است و هیچکس جز خدا بر کسی یا چیزی والیت ندارد .ازاینرو ،اصع واگذاری والیت به
غیر خداوند متعال ،خود نوعی استثنا بر این قاعده اسالت؛ امّالا بنالا باله دالیلالی خداونالد در
مواردی والیت خویش را به افراد خاصی تفویض کرده است .مساللما افالراد واجالد شالرای
والیت ،شرای خاص دارند و این شرای منحصر به عصمت و ارتباط با عالم غیب نیست.
به هر حال این واگذاری نشا میدهد که تفویض والیت به غیر خداوند مشروع و ممکن
است؛ اما حیطه و گستره این والیت واگذارشده در مالوارد مختلالف ،متفالاوت اسالت .هالیچ
قرار
فقیهی قایع نیست که والیت به معنای تصرف در امور عالم که در اختیار اماما
داشته است ،برای فقیه ثابت است؛ اما این سالخن باله معنالای نفالی کلالی والیالت از غیالر
معصوما نیست .نکته دیار آ است که قرآ کریم بهصراحت بیا داشته است که برخی
مؤمنا بر برخی دیار والیت دارند (نک :مائده )55 :و این دلیع نیز اصع مشروعیت تفویض

نتیجه

نظریه والیت عامه و والیت مطلقه فقیه از سوی صاحب جواهر و امام خمینی باله منظالور
رف چالش محدودیت اختیارات ولی فقیه در اجرای قوانین اسالمی بس و توسالعه یافالت.
والیت در افت اء و قضاء و سایر امور عمومی جامعه ،از ثمرات این دو نظریه است .ادعا شده
که محقق خویی با انکار و نقد ادله والیت فقیه و طرح نظریه حسبه ،گستره وظایف فقیاله
را محدود نموده است و به اقامه حکومت نیز نظر نمیدهد .ایشا مسلما به تعطیلی احکام
شریعت معتقد نیست؛ بنابراین ،چه بر اساس نظریه والیت فقیه و چه بر اساس نظریه قدر
متیقن ،احکام شریعت باید اجرا شود و حد و حدود شریعت باید تحقق یابد .در این مقالاله،
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والیت را اثبات میکند.
به هر روی ،اگر مفهوم والیت را چنین ماورایی در نظر بایریم ،واگالذاری آ باله غیالر
خداوند دچار خدشه و اشکال است .به این معنا ،قطعا نظریه امام خمینی و صاحب جواهر و
تمامی فقیهانی که والیت را برای فقیها حتی به صورت محدود اثبات میکنند ،با نظریه
محقق خویی در اختالف عمیق است .اما چنانچه بنا بر اندیشه سیاسالی صالاحب جالواهر و
فقیهانی همچو امام خمینی ال که در کتب فقهی ارائه و بدا اقدام کردند ال مفهوم والیت
را دقیق بررسی کنیم و آ را یومراتب بدانیم و عرصههای آ را از هم تفکیک نمالاییم و
مراتب آ را در جای خود به کار ببریم ،میتوا راه جمعی میا این دو نظریاله (نصالب و
حسبه) در نظر گرفت و بر این اساس ،اختالف این دو دسته از فقیها بدوی خواهد بود.
توضیح آنکه ،با مراجعه به اندیشه امام خمینی و دیار فقیهالا حالامی نظریاله والیالت
فقیه ،آنچه از مفهوم والیت فقیه برداشت میشود ،هما جواز دخالت در امالور عمالومی و
امکا رتق و فتق امور است .به تعبیر حضرت امالام ،والیالت در اجالرای احکالام و قالوانین
شریعت .قوانین شریعت باید اجرا شود و اجرای آ به مجری نیاز دارد (امام خمینى1361 ،ق،
 .)260-211 :6در اینجا امام خمینی و صاحب جواهر میگویند :والیت اجرایی و سیاسالی در
اختیار فقیها است .محقق خویی همالین عبالارت را باله شالکع دیاالری بیالا مالیدارد و
میگوید فقیها قدر متیقن در اجرای احکام شریعت هستند .در تبیین مفهوم قالدر متالیقن
باید گفت :تا زمانی که فقیهی جام الشرای باشد ،دیارا حق اجرای شالریعت را ندارنالد؛
یعنی از مجموع آیات و روایات و سیره معصوما و اصحاب چنین برداشت مالیشالود کاله
فقیها در اجرای احکام شریعت بر دیارا اولویت دارند .مالحظه میکنیم که روح سخن
این دو گروه یکی است و بنابراین ،این دو نظریه قابع جم است.
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دیدگاه های این سه اندیشمند بررسی و مقایسه گردید .تعارضی کاله میالا آرای ایالن ساله
اندیشمند در اثبات والیت برای فقیها دیده میشود ،اختالفی بدوی و ظاهری است ،ناله
حقیقی و غیرقابعجم  .در نظریه نصب ،والیت اجرایی و سیاسی در اختیار فقیهالا اسالت.
در نظریه حسبه ،فقیها در اجرای احکام شریعت بر دیارا اولویت دارند.
حال در صورت پذیرفتن ظاهری بود اختالف ،چه ثمرات علمی و عملی بالر ایالن دو
نظریه (نصب و حسبه) مترتب میشود؟
از ثمرات علمی این اختالف آ است که بر مبنای نظریه امام خمینی ،که تشکیع حکومت
اسالمى و مسلله زعامت سیاسى و والیت مطلقۀ فقیه را در استمرار والیت معصوما
مى داند ،والیت برای فقیها ثابت میشود که پیامدهای بسیاری دارد .برای نمونه ،از آنجا
که والیت به عنوا یک حق به فقیه واگذار شده و یک منصب بالرای او تلقالی مالیشالود،
فقیه می تواند آ را به دیاری تفویض کند و این وکالت با مرگ فقیه هم زایع نمیشالود.
مثال ولیفقیه در جمهوری اسالمی ایالرا  ،برخالی از اختیالارات خالودش را باله نماینالدگا
خویش در نهادهای گوناگو تفویض میکند؛ همچو تفویض فرماندهی کع قوا در دورا
جن از سوی امام خمینی .پس گستره قلمرو اختیارات نمایندگا ولیفقیه ،بر اساس نظر
وی و اقتضائات زمانی ال مکانی مشخص میشود.
در نظریه محقق خویی که به قدر متیقن معتقد است (خالویی1318 ،ق.الالف )365-313 :و
جواز تصرّف فقیه را در امور حسبیه از باب والیت او نمیداند ،تفویض به ایالن معنالا قابالع
تصور نیست؛ زیرا یا فقیه خود میتواند به این امور اقدام کند یا نمیتواند .اگر بتواند ،آ را
اجرا میکند؛ اما اگر نتواند آ را اجرا کند ،تکلیف از او ساق و به دیارا منتقع میشالود.
در صورتی هم که نمایندهای معیّن کند ،گستره اختیارات شخص نماینده بر اساس موضوع
مدنظر تعیین میشود ،نه اینکه فقیه حدود و گستره آ را مشخص کند؛ زیرا فقیه والیتالی
ندارد تا بخشی از آ را به دیارا واگذار کند .به عبارت دیار ،این صرفا تکلیف و وظیفۀ
شرعى از باب وجوب کفایى است و افراد ،که در جهات مختلف منصوب کرده ،وکال ،او
شمرده مىشوند و با مرد و ،از وکالت منعزل مىگردند .به همین دلیع ،فقیه حق جالواز
تصرف در امور را به اندازۀ قدر متیقن دارد و نه بیشتر ،و چنانچه نتواند به تکلیالف خالویش
عمع کند ،تکلیف او ساق است.
اما ثمره عملی؛ آیا ثمره عملی بر این اختالفات مترتب است؟ در خصوص ثمره عملی
ابتدا باید به تصویر مشخصی از پیامدهای عملی این دو نظریه بپردازیم .چنا که میدانیم،
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امام خمینی به اجرای احکام شریعت بر مبنای حکومت ولیفقیه نظر میدهد؛ امالا محقالق
خویی که به والیت برای فقیه قایع نمیشود ،به اقامه حکومت نیز نظر نمیدهد ،امالا آیالا
این به معنای تعطیلی احکام شریعت است؟ مسلما پاسخ این پرسش منفی است .بنالابراین،
چه بر اساس نظریه والیت فقیه و چه بر اساس نظریه قدر متیقن ،احکام شریعت باید اجرا
شود و حد و حدود شریعت باید تحقق یابد .هیچ فقیهی حاضر به تعطیلی احکالام شالریعت
نیست؛ البته کسانی که به اثبات والیت برای فقیه معتقد نیستند ،روشهای دیاری بالرای
اجرای احکام در نظر گرفتهاند؛ روش هایی مانند واگذاری احکام اسالم به ساللطا عالادل،
سلطا مأیو یا حتی سلطا ظالم .البته برخی از احکام ممکن است به دالیالع مختلفالی
چو تقیه و مانند آ  ،در برههای از تاریخ ،امکا تحقق نداشته باشد ،امالا عمومالا احکالام
شریعت تعطیعشدنی نیست؛ زیرا تعطیلی احکام شریعت ،به معنای عبث بود کع شریعت
و مقطعی بود آ خواهد بود؛ چراکه به لحاظ تالاریخی ،تالا کنالو بشالر مالدت کوتالاهی
را تجربه کرده است .اگر
و امام معصوم
و بهویژه خالفت پیامبر خدا
معصوم
منحصر شود ،طبعا در دوره طوالنی از تالاریخ،
اجرای شریعت به دورا حضور معصوم
دستکم تا کنو تعطیع شده است و چنین پیامدی نمیتواند مورد قبول و پذیرش کسالی
قرار بایرد.
پس ،از مهمترین ثمرات عملی نظریه حضرت امام ،اقامه حکومت والیی است؛ زیرا از
این نظرگاه نمیتوا بسیاری از احکام شریعت را بالدو تکیاله بالر قهالر و قالدرت اجرایالی
ساخت .ثمره دیاری که حکومت والیی در پی دارد ،نقش مردم است .عمالوم مؤمنالا در
نظریه امام خمینی از جایااه بلندی برخوردارند؛ زیرا فقیه با تکیه بر آرای ایشا میتواند به
اقامه حکومت و سپس اجرای احکام و رتق و فتق امور بپردازد .البته چنا که روشن است،
رأی مردم به حکومت والیی ،در مشروعیت آ اثری ندارد و در عینیت و تحقق یافتن این
والیت اثر تام دارد که به مقبولیت تعبیر میشود؛ زیرا بنا بر نظریه نصب ،مشروعیت والیت
فقیه برگرفته از والیت اجرایی امام معصوم است.
توجه به این نکته ضروری است که اندیشه اقامه حکومالت ،تنهالا در نظریاله امالام خمینالی
تحقق یافته است و بسیاری از فقیهانی که به والیت فقیه فتوا دادهاند ،اندیشه حکومت در
سر نداشتهاند .حضرت امام معتقد است اجرای احکالام شالریعت و حکومالت ،الزم و ملالزوم
یکدیارند؛ به طوری که نمیتوا بسیاری از احکام شریعت را بالدو تکیاله بالر حکالومتی
مقتدر و عادالنه اجرا نمود .مثال بسیاری از حدود یا احکام مالی و اقتصادی اسالالم بالدو
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تکیه بر قهر و قدرت حکومتی قابع اجرا نیست .بنابراین ،دیدگاه حضرت امام در این باب،
گامی به جلو در اندیشه فقهی است.
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 وائين  ،ميرزا محمدحسين غروى (6242ق) ،تنبيه األمدة و تنييده الملدة ،قيم :اوتشيااات دفتيرتبىيغات اسالم حرزه عىميه قم.
 وجف (صاحب جراهر) ،محمدحسن (6242ق) ،جراهر ادکيالم فيی شيرح شيرائع اإلسيالم،بيروت :داا إحياء ادتراث ادعربی.
 وراق  ،مرد احمد بن محمد مهدى (6263ق) ،عرائد األيام فی بيان قراعد األحکام ،قم :دفتيرتبىيغات اسالم حرزه عىميه قم.

