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The aim of this study is to compare Najaf and Qom ijtihad schools
with analytical and descriptive method, and by comparing the votes of
Imam Khomeini and Seyyed Ahmad Khansari. Imam Khomeini is the
symbol of the jurisprudential school of Qom, which considers ijtihad
arguments to be systematic and based on the major goals of Sharia;
the obligation to form an Islamic state under the absolute authority of
the jurist is the basis of his political thought. Sayyid Ahmad Khansari
is also a symbol of the school of Najaf, whose intellectual accuracy in
jurisprudence is more than paying attention to custom. . The
government and the administration of society are silent on the idea of
reading. At the same time, the legitimacy of the state in terms of the
necessity, urgency, and necessity of maintaining the social system,
which is the common reason for the customary and Islamic state, can
be deduced from his thought.
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هدف پژوهش حاضر مقایسهی دو مکتب اجتهادی نجف و قم با روش تحلیلی و توصیفی،
و از طریق مقایسهی آرای امام خمینی و سید احمد خوانساری است .اماام خمینای ،نمااد
می نگرند؛ وجوب تشکیل دولت اسرمی تحت والیت مطلقهی فقیه ،بنیا اندیشهی سیاسی
ایشا است .سید احمد خوانساری نیز نماد مکتب نجف است که دقت عقلی او در فقاهت
بیش از توجه به عرف میبا د ،از آ جاییکه ایشا ادلهی اجتهادی را بهصورت نظااموار
و بر محور مقاصد ریعت نمینگرند ،بنابراین ،دایرهی والیت را صرفاً در افتاا ،،قااا ،و
حسبیهی مایّقه میبیند .دولت و ادارهی جامعه در اندیشهی خوانسازی مسکوت است .در
عین حال ،مشروعیت دولت از باب ضرورت و اضطرار و وجوب حفظ نظام اجتماعی کاه
دلیل مشترک دولت عرفی و اسرمی است ،از اندیشهی وی قابل استنباط میبا د.

کلیدواژهها :امام خمینی ،سید احمد خوانساری ،والیت فقیه ،فقیه حاکم ،دولت اسالمی.
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مقایسهی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشهی امام خمینی و سید احمد خوانساری

مکتب فقهی قم است که ادلهی اجتهادی را نظاموار و بار محاور مقاصاد کار

اریعت
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مقدمه

امام خمینی و م حوم سید احمد خوانساری ،دو فقیه و م جع مسلّم معاص و بهلحاظ ولمی،
از مشاهی جاان تشیّع در ا ن اخی هستند .ی جی رهبج انقجالج جاجانی اسجالم و دارای
مقبولیت وامه و دیه ی هم بناب گواهی آیتاهلل شیخ وبدال یم حائ ی یزدی« :م تاجد
بود ،بهه معنا که اجتااد را تفسی کنیم؛ و واد بود ،بهه معنا که ودالت را معنجی کنجیم»
(انصاریان خوانساری ،8994 ،ص01 .م .امام خمینی ایشان را چنین مع فی میکند:
این والم بزرگوار و م جع معظم که پیوسته در حوزتهای ولمیه و م امع متدینه مقام رفیع و
بلندی داشت و وم ش یف خود را در رات تدریس و ت بیت و ولم و ومل به پایان رساند ،حق
بزرگی ب حوزتها دارد؛ چهاینکه با رفتار و اوما خود و تقوا و سجی تی خجوی

پیوسجته در

نفوس مستعدت موث و موجب ت بیت بود( .امام خمینی/8991،الف،ج ،89ص891 .م
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محمدهادی مع فت دربارتی این م جع معظم مینویسد« :آنچه در میان ولماى اجم
پس از فوت آیت اهلل ب وج دى مسلم بود ،اولمیت ایشان بود .لذا اف ادى چون امام خمینى
سعى داشتند م جعیجت ایشجان را پجس از آیجتاهلل ب وجج دى مرج ن نماینجد ،امجا ایشجان
نپذی فت» (مع فت،8931،ص193 .م.
امام خمینی و آیتاهلل خوانساری را میتوان نماد دو م تب فقای ام و ن ف دانسجت.
این دو م تب دربارت ی حضور فقه و فقیه در سیاست ،دو دیجدگات متفجاوت دارنجد .پیج وان
م تب ن ف ،والیت سیاسی فقیه در زمان غیبت را بهصورت نظاممنجد دنبجا نمجیکننجد؛
حا آنکه والیت و حاکمیت سیاسی فقیاان در م تب ام ط فداران ف اوانی دارد .نهارندت
به این ن ته نیز وااف و معت ف است که در ش لگی ی اندیشجهی ایجن دو فقیجه ،ووامجل
مختلفی از جمله پی فامها و ووامل محیری اث گذار بودتاند؛ ولی در این م ا مختص ،
تناا مبانی فقایای که در ش لگی ی اندیشهی فقای بهصجورت مسجتقیم اث گجذار بجودت
است ،معیار مقایسهی آن دو ا ار خواهد گ فت .این مقایسه دربجارتی شجئون فقیجه واججد
ش ائط میتواند دارای اهمیَّت ویژت ای بودت و باوث غنای ولمی و اجتاادی پی امجون ایجن
موضوع مام شود.
در این مقاله ،به این پ س پاسخ دادت خواهد شد که بین دیدگاتهای دو فقیجه مجورد
بحث ،دربارتی شئون و اختیارات فقیه جامعالش ایط در ابواج فقای و حجوزتی ومجومی و
سیاسی ،چه شباهتها و تفاوت هایی وججود دارد مبجانی و پیامجد هج یجد از دو دیجدگات
چیست

 .1مبانی نظریهی امام خمینی

مرالعهی مبانی نظ یهی امام خمینی ،انسج ام هدفمنجد آن را آشج ار مجیسجازد .او ابتجدا
منظومهی جامعی از اسالم را ب اساس تعالیم کالمی ب ای خود ای اد نمود و آن را مبنجای
اجتااد در فقهاالح ام ا ار داد .در ادامه به اجما این مبنا را توضیح میدهیم.
 .1.1قاعدهی حفظ نظام

« .1لتوقف النظام علیها».
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به اتفاع وقل و ش ع ،پاسداری از تمامیت ارضی و و ضی و سجاختار اجتمجاوی مسجلمانان
واجب است .بش با ت به ی طوالنی ،پاسداشت نظجام را ونصج اساسجی اسجتم ار حیجات
بش ی میداند .حفظ نظام  -در اصرالن  -وبجارت اسجت از م مجوع سجامانهی سیاسجی،
اجتماوی ،ااتصادی ،ارزش ها ،هن ارها و باورهایی که ساختار جامعه مبتنی ب آنهاست و
در صورت اخال در آن ،نظام اجتمجاوی در معج و وی انجی اج ار مجیگیج د» (بجاایزادت و
امیدیف د ،8999 ،ص869 .م .وجه دیه حفظ نظام ،اختال نظام است که بجه ح جم وقجل و
ش ع ممنوع است« .اختال نظام ضد وام حفظ نظام است و از اینرو در فقه ما بارها کنار
هم ا ار گ فتهاند» (ای وانی8416 ،ع ،ج ،8ص01 .م.
این مام در ش یعت اسالمی نیز مورد توجه ا ار گ فته اسجت .وججوج حفجظ نظجام از
چنان پشتوانه ای ب خوردار است که نهتناا بهونوان یجد ح جم شج وی ،بل جه بجهونجوان
ااودتی مسلم در ساختار ش یعت اسالمی رخ نمایاندت و مصجدر بسجیاری از اح جام دیهج
گ دیدت است .بهونوان نمونه می توان به فتوای ب خی فقاجای بجزرب بجه وججوج کفجایی
تحصیل اجتااد به ونوان ش ط اضاوت اشارت نمود که دلیل آن تواف نظام ب وجود اضات
واجد ش ایط است(8ن فی8411 ،ع ،ج ،18ص414 .م .بناب فتجوای مجورد اتفجاع فقیاجان ،خخجذ
اج ت ب واجبات نظامیه یا همان اموری که پایهی اوام و استم ار جامعه هستند ،بالاش ا
است (غ وی اصفاانی8491 ،ع ،ص 188و توحیدی تب یزی8483 ،ع ،ج ،8ص13 .م .ااودتی حفجظ
نظام در اندیشهی امام خمینی جایهات ویجژتای دارد و مسجتند بسجیاری از فتجاوا و نظج ات
ایشان است .از دیدگات او «حفظ نظام از واجبهای مؤکّد ،و ازهمگسستهی و اختال امور
مسلمانان ام ناخوشایند است؛ اج ای اح ام خداوند و منع از اختال نظجام ،بجدون وججود
والی و ب ا اری ح ومت ام ان ندارد» (امام خمینی8419 ،ع ،ج ،1ص689 .م .در ایجن نهج ش،
واژتی "نظام" همان م مووهی سامانهای است که ذک ش رفت.

723

 .1.1جامعیت و جاودانگی اسالم

واژتی "جامعیت" ،ناظ به الم و حیات بش است که شامل همهی ابعاد مورد نیاز روحانی
و مادی ،دنیایی و آخ تی انسان میشود .واژتی "جاودانهی" ،ناظ به دوام و ابدیت ب نامه
و اح ام اسالمی تا رستاخیز است .در کلمات و اندیشهی امام خمینجی ،هج دو واژت دارای
کارب د اابل توجای هستند .جامعیت و جاودانهی اسالم و ب نامهی ارائهشجدتی آن ،بج ای
تمام سرون زندگی بش اصالت اندیشهی امام و مبنای سلوک وملی و اجتااد فقای ایشان
است؛ این مساله در تمام مقاطع زندگی ف ی ،ولمی ،سیاسی و اجتماوی ،مجورد توججه و
مبنای اسالمشناسی ایشان بودت است .از دیدگات او:
اسالم از ابل از تولد انسان شالودتی حیات ف دى را ریخته است تا آن واجت کجه در وائلجه
زندگى مىکند ،شالودتی اجتماع وائلهاى را ریخته است و ت لیف معیّن ف مودت اسجت تجا آن
وات که در تعلیم وارد مىشود ،تا آن وات که در اجتمجاع وارد مجىشجود ،تجا آن واجت کجه
سال بیست و دوم /شماره هشتادوهشتم /زمستان 7931
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روابر

با سای ممالد و سای دوَ و سای ملل هست .تمام اینها ب نامه دارد؛ تمام اینهجا

ت لیف دارد در ش ع مرا  .اینطور نیست که فقط دوا و زیارت اسجت؛ فقجط نمجاز و دوجا و
زیارتْ اح ام اسالم نیست؛ دوا و زیارت ید باج از ابواج اسالم اسجت ،ل جن سیاسجت دارد
اسالم؛ ادارتی ممل تى دارد اسالم؛ ممالد بزرب را ادارت مىکند( .امام خمینی/8991 ،الجف،
ج ،1ص98 .و ج  ،4ص401.م

ایشان گاهی ب ای اثبات ب ت ی جامعیت اسالم به مقایسه مبادرت نمودت و ب این باور
است که« :اانونهای بش ی انسان را بههمان زندگانی مادی دنیایی دووت میکننجد و از
زندگانی همیشهی غافل میکنند و چنین اانونی ب ای انسان که دارای دو زندگانی است و
سازوب ب ه دو را نیازمند است ،زیان هجای نجاگفتنی دارد» (امجام خمینجی ،8913 ،ص-981 .
989م .در آثار فلسفی ایشان نیز این ن ته مورد اشارت ا ار گ فتجه اسجت( .اردبیلجی ،8918،ج،9
ص946.م این نه ش طی م ور زمان و ممارست ولمی و اجتاادی و ت بی ،نهتناجا رو بجه
سستی نه اییدت که مت امل و راسخت نیز شدت است؛ تاججاییکجه در اواخج ومج  ،همجان
نه شی را داشتند که در سن  40سالهی هنهام تألیف کشفاالس ار 8پیشه ک دت بودند .این
ثبات و رسوخ در تمام اظاار نظ های ایشان مشاود است.
 .1نام این اثر "کشف اسرار" بوده است ولی نسخهی مورد ارجاع با نام کشفاالسرار چاپ و منتشر شده است.

 .1.1ضرورت حکومت اسالمی

 .1.1سیرهی عملی پیامبر و امیر مومنان

اولین گام اساسی پیامب اک م پس از استق ار در مدینه ،تش یل دولت و تصدی اجدرت
ومومی بود؛ این اتفاع از مسلمات تاریخ اسالم بودت و کسی در آن ت دیدی ندارد .پجس از
آن حض ت ،ولی بن ابیطالب ب ای تصدی ادرت و دولجت اسجالمی تجالش نمجود؛ ولجی
بهدالیلی موفق نشد« .سنهی  90ت.ع با بیعت م دم دولت آن حض ت شج ل گ فجت کجه
وم ش پنج سا است» (رشاد ،8913 ،ج ،4ص49 .؛ معجادیخوات ،8919 ،ج ،8ص01 .م .ازآنجاکجه
در اندیشهی او معصوم در دورتی غیبت همهی صالحیتهای سیاسی و ح ومتی خود را
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در اندیشه ی امام خمینی ،بخشی از اح ام اسالم مستلزم تش یل ح ومت اسالمی اسجت؛
درغی اینصورت اابل اج ا نخواهد بود .ودم اج ای ب خی از اح ام ،با جامعیت و جاودانهی
اسالم ناسازگار است« .ض ورت اج اى اح ام که تشج یل ح ومجت رسجو اکج م را الزم
آوردت ،منحص و محدود به زمان آن حض ت نیست و پس از رحلت رسو اک م نیز ادامجه
دارد .طبق آیهی ش یفه ،اح ام اسالم محدود به زمان و م جانى نیسجت و تجا ابجد بجااى و
نیامدت ،تا پس از آن مت وک شود و دیه
الزماالج است .تناا ب اى زمان رسو اک م
حدود و اصاص ،یعنى اانون جزاى اسالم اج ا نشود؛ یا انجواع مالیجاتهجاى مقج ر گ فتجه
نشود؛ یا دفاع از س زمین و امجت اسجالم تعریجل گج دد .ایجن حج ف کجه اجوانین اسجالم
تعریلپذی یا منحص و محدود به زمان یا م انى است ،ب خالف ض وریات اوتقادى اسالم
است .بناب این ،چون اج اى اح ام پس از رسو اک م و تا ابد ضج ورت دارد ،تشج یل
ح ومت و ب ا ارى دستهات اج ا و ادارت ض ورت مىیابد .بدون تش یل ح ومجت و بجدون
دستهات اج ا و ادارت ،که همهی ج یانات و فعالیتهاى افج اد را از ط یجق اجج اى اح جام،
تحت نظام وادالنه درآورد ،ه جوم ج بهوجود مىآید؛ فساد اجتماوى و اوتقادى و اخالاى
پدید مىآید .پس ب اى اینکه ه جوم ج و ونانگسیختهى پی نیاید و جامعه دچار فساد
نشود ،چارتاى نیست جز تش یل ح ومت و انتظام بخشیدن به همهی امورى که در کشور
و
ج یان مىیابد .بناب این به ض ورت ش ع و وقل آنچه در دورتی حیات رسو اک م
زمان امی المومنین ولى بن ابىطالب الزم بودت ،یعنى ح ومت و دستهات اجج ا و ادارت،
پس از ایشان و در زمان ما الزم است .که اظاار کند که تش یل ح ومت اسالمى ض ورت
ندارد ،من ض ورت اج اى اح ام اسالم شدت و جامعیت اح جام و ججاودانهى دیجن مبجین
اسالم را ان ار ک دت است» (امام خمینی8494،ع/ج ،ص13 .م.
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به فقیه واجد ش ائط منتقل ک دت است ،مانند او موظف به تش یل دولت است .اسجتناد بجه
سی ت ی این دو معصوم بارها در کلمات امام صورت پذی فته و رفتار نبوی را یادآور شجدت و
اینطور نبود که فقط اانون را بیان و ابالغ کننجد،
معتقد است« :در زمان رسو اک م
م ى اانون بود .مجلالا اجوانین جزایجى را اجج ا
بل ه آن را اج ا مىک دند .رسو اللَّه
مىک د .دست سارع را مىب ید؛ حد مىزد؛ رجم مىک د» (امام خمینی/8494 ،ج ص31 .م .در
دیدگات امام تمام این صالحیتها در دوران غیبت به فقیه منتقل شدت است و دیه ان نباید
متصدی خودمختارانهی آنها شوند.
 .1مبانی نظریهی آیتاهلل خوانساری
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مبانی دیدگات آیتاهلل خوانساری در اجتااد ،که همان دیدگات م تب ن ف است ،بهگونجهی
دیه ی مر ن شدت است .در م تب اجتاادی او ه ید از ادله بدون توججه بجه دیهج ی و
بهدور از نه ش نظاموارت مورد ب رسی ا ار میگی نجد .در ایجن م تجب ،توججه بجه مقاصجد
ش یعت چندان مشاود و اابل ب داشت نیست.
 .1.1اصل عدم والیت

اگ چه م حوم خوانساری در آثار فقای خود به تبیین "اصل ودم والیت" نپ داخته اسجت،
ولی در اث کالمیاش ،التزام به لزوم نصب الای از ط یق نصوص وحیانی نسبت به پیامب
و نصوص نبوی نسبت به ائمهی معصومین و سلب مش وویت از غیج آن را ب آینجد اصجل
ودم والیت میداند(خوانساری8991 ،هج  /ج ص19 .م؛ لذا در مقام ب رسی ادلجهی م بجوط بجه
والیت حاکم در تمام ابواج فقای به این اصل ملتزم است .در تبیین والیت فقیه ،به دلیل
و ب هان وقلی توجای ندارد و نظام اجتاادی خود را در این مساله ،مانند سای ابواج فقجه،
ب ادلهی نقلی استوار میسازد .در دلیل نقلی نیز از تفسی موسع پ هیز میکند تا اصل ودم
والیت را پاس داشته و موجبات تضعیف آن را ف اهم نساخته باشد .بناب این ،بدون توجه به
دریافتها و نظ ات مشاور ،ادله ی نقلی را ی ی پس از دیه ی مورد ب رسی ا ار میدهد.
پس از اح از ای اد سندی و داللتی ،نخست ان بار ضعف آن ها با ومجل اصجحاج را ان جار
نمودت و اوتبار ادله ب ای اثبات والیجت فقیجه بجهمعنجای اباحجهی تصج ف را در حجد امجور
حسبیهی مضیّقه میپذی د.
بین این دو صالحیت تفاوت زیادی وجود دارد .خاستهات صجالحیت ناشجی از اباحجهی
تص ف ،ض ورت است؛ ولی صالحیت ناشی از والیت ،مبتنیبج نیابجت وامجه و مصجلحت
است .بیت دید اختیارات مقتدرانه در صالحیت والیی بسیار بی تج از اختیجارات ناشجی از

اباحهی تص ف است .در صالحیت ناشی از اباحهی تص ف ،اگ فقیه به ف دی ب ای تصدی
ام ی از امور حسبیه وکالت دهد ،با فوت او وکیل او منعز است؛ ولی در وکالت ناشجی از
والیت ،فوت موکِّل ،موجب انعزا وکیل نمیگ دد .با توجه به م مووهی تفاوتهای بین
این دو میتوان اباحهی تص ف را "والیت متزلز " نامید(همان ،ص10 .م.
 .1.1اصل لزوم عصمت حاکم اسالمی

منظومهی اندیشه ی ایشان این است که حاکمیت و ح ومت اسالمی باید در دسجت امجام
معصومِ منصوص و منصوج از سوی خدای متعا باشد .پیامد وملی این اصل ایجن اسجت
که چنانچه دلیلی ب استلنائات ی ااامه گ دد ،باید به منروع مضجیق و یجا اجدر متجیقن آن
ملتزم بود .والیت امامان معصوم ادر متیقن دلیلی است که آنان را از شجمو اصجل وجدم
والیت خارج ساخته است؛ تعمیم آن به غی معصوم پذی فته نخواهد بود(همانم.
 .1.1اختصاص اجرای برخی از ابواب شریعت به امام معصوم

 .1شئون و اختیارات فقیه در باب عبادات

ی ی از ساحت های مورد اختالف دربارتی صالحیت و شئون فقیه جامع شج ایط حجوزتی
وبادات است .وجوج ب خی از وبادات مانند نماز جمعه و نماز ویدین مش وط بجه حضجور
است .در زمان غیبت پیشوای معصوم ،فتاوای گوناگونی از سوی فقاجای
امام معصوم
شیعه در خصوص این دو صادر شدت است.
در اندیشهی امام خمینی نماز جمعه "واجب تخیی ی" است (امام خمینی8494 ،ع/ج ،ج،8

مقایسهی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشهی امام خمینی و سید احمد خوانساری

همانگونهکه از نظ گذشت در اندیشهی سید خوانساری ،اج ای ب خی از آموزتها و اح ام
است و بدون حضور او اابلیَّت اج ایی ندارد .الزمهی
اسالمی منوط به حضور معصوم
آش ار و غی اابل ان ار نظ یجه ی او ،نفجی اسجتعداد اج ایجی بسجیاری از اح جام اسجالم در
حوزت های سیاسی و اجتماوی است .دغدغهی ارائهی ط ن و راه ار بج ای ادارتی شجئون
سیاسی و اجتماوی جامعهی اسجالمی در آثارشجان مشجاود نبجودت و بجی تج بجا روی ج د
ف دگ ایانه و تبیین ت الیف م لّفان ،اح ام را استنباط نمودتاند؛ بههمیندلیجل در مجواردی
مانند حدود ،گاهی بهص احت ب این باور است که این بحث بیفایدت اسجت ،زیج ا اجج ای
است و او خود می داند که ت لیف چیست و نیجازی بجه
حدود در اختیار امام معصوم
تعیین ت لیف ب ای او با اجتاادات فقیاجان نیسجت (خوانسجاری8410 ،ع ،ج ،6ص11 .م .پجس
ب اساس دیدگات م حوم خوانساری ،والیت فقیه تناا در موارد مص ن معتب اسجت و تفسجی
موسّع از آن را نمیتوان پذی فت.
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ص181 .م .اگ چه احتیاط مستحب را در جمع بین جمعه و ظا میداند ،ولی آن را مُ ْفِجی
از نماز ظا دانسته و ه کس که نمازجمعه را بهجا آورد ،واجب نیست که نمجاز ظاج هجم
بخواند (همانم .فتوای کفایت نماز جمعه از نماز ظا ناظ به تس ِّی فیال ملهی صالحیت
امام معصوم به فقیه جامعالش ایط ب ای ااامهی این وبادت است؛ ولی در اندیشهی آیتاهلل
خوانساری تناا «در زمان حضور معصوم واجب وینی است و در زمان غیبجت آن حضج ت
اش الی در بهجاآوردن آن نیست رجاءً ،ولی اکتفا به آن از نماز ظا محل اش ا اسجت»
(خوانساری8919،ع ،ص919م ودم وجوج نماز وید فر و نماز وید ا بان ،ودم کفایجت نمجاز
جمعجه از نمججاز ظاج در دوران غیبججت و اناطجهی وجججوج وینجی نمججاز جمعجه بج حضججور
یا نایب خاص  ،اجازتی ااامهی آن با نیت رجاء ،اختصاص ح مت ت لیفی و
معصوم
برالن معامله در وات ااامجهی نمجاز جمعجه در زمجان حضجور معصجوم (همجانم نجاظ بجه
و غی معصجوم در حجوزتی وبجادات نجزد م حجوم
تفاوت بین صالحیت امجام معصجوم
خوانساری است.
صالحیت تصمیم گی ی حاکم در خصوص م ان نمازگزار نیجز جالجب توججه اسجت .در
اندیشه ی فقای امام خمینی اگ مس د خ اج هم شود ،نمی توانند آن را بف وشند یا داخل
ملد و جادت نمایند ،ولی تخ یب آن را از باج تزاحم بین دو ح م ش وی و تقدم ح م اهمّ
ب مام با اذن حاکم جایز میدانند( .امام خمینی ،8918 ،ص849م؛ زی ا «ح ومت ب ت از اح ام
اولیهی ف ویهی الایه است» (امام خمینی/8991 ،الجف ،ج ،11ص408 .م ولجی در آثجار آیجتاهلل
خوانساری راجع به تقدم اهم در مقام تزاحم 8بین بقای مس د و مصجالح و ضج ورتهجای
شا ی نظ و ن تهای یافت نمی شود .شاید بداهت تقدم اهجم کجه ضج ورت شجا ی و در
نتی ه ،جواز تخ یب مس د است ،منشأ س وت او باشد.
امام خمینی اذن حاکم ش ع را درصورتیکه مالد م ان مغصوج ناشناخته بودت ،نافجذ
دانسته ،نماز را در پ تو اذن وی صحیح میداند (امام خمینی ،8918 ،ص843 .م .از دیدگات سید
خوانساری اجازت و تنفیذ حاکم از باج والیت وامه ،جواز بهجاآوردن نماز در ایجن م جان را
موجب نمی شود؛ زی ا این ام متواف ب ثبوت والیت وامه ب ای فقیه اسجت کجه بجهنظج
 .1تزاحم ،یعنی تعاند و تنافی دو حکم شرعی در مقام امتثال و عمل؛ بهاینمعناکه در مقام امتثال ،اتیان هر دو برای
مکلف میسور نمیباشد و ناگزیر از رهاکردن یکی و امتثال دیگری استت؛ ماننتد ح تس مست د و لتزوم توستعهی
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خیابان شهری.

محل اش ا است (خوانساری8419 ،ع ،ص809 .م .خاستهات تفجاوت ایجن دو نهج ش را بایجد
نظ یهی والیت وامه یا مرلقه ی فقیجه دانسجت کجه تنفیجذ شج وی اذن حجاکم را موججب
میشود؛ گزارتای که مورد تایید پیوستهی امام خمینی و مورد ت دید و ان ار م ر آیجتاهلل
خوانساری است.
 .1.1شئون و اختیارات فقیه جامعالشرایط در واجبات مالی

 .1.1.1شئون و اختیارات فقیه در باب زکات

دیدگات ه دو فقیه معاص  ،دربارتی زکات ایجن اسجت کجه وججوج زکجات و مالیجاتهجای
اسالمی ض وری دین است( .امام خمینی8494 ،ع/الف ،ج ،1ص194 .؛ خوانساری ،8410 ،ج ،1ص.
811و ،8419ص909 .م .افضل و بل ه احوط در زمان غیبت ،پ داخت زکات بجه فقیجه اسجت؛
به ویژت اگ ح مِ به پ داخت نماید .زی ا او به مواع مص ف آگجاتتج اسجت( .امجام خمینجی،
8494ع/الف ،ج ،1ص 194 .و خوانساری ،8410 ،ج ،1ص990 .م بهنظ امجام خمینجی «اگج فقیجه
بهونوان والیت ،زکات را از مالد گ فته و سپس تلف شود ،ذمهی مالد ب ئ است»( .امام
خمینی8494 ،ع/الف ،ج ،1ص194 .م

از دیدگات خوانساری «اگ والیت وامه ب ای فقیه ثابت باشد ،میتوان ح م به پ داخت
زکات از باج والیت را پذی فت» (خوانساری8419 ،ع ،ص990 .م .او در ادامه ب این باور است
که در اثبات مبنا  -یعنی والیت وامه ب ای فقیه  -ت دیجد و تأمجل وججود دارد (خوانسجاری،
 ، 8410ج ،1ص818 .م؛ بااینحا در مقام بیان مورد ارجح در پ داخجت زکجات معتقجد اسجت:
«افضل تسلیمنمودن زکات به م تاد جامعالش ایط است؛ بهخصجوص اگج مرالبجه کنجد.
ه چند ااوی ودم وجوج پ داخت به م تاد و جواز مص ف آن توسط خجود زکجاتدهنجدت
است ،به مباش ت خودش» (خوانساری8991 ،ع ،ص80 .؛ 8410ع ،ج ،3ص11 .م.
ارجحیت فقیه ب ای دریافت زکات نه از باج والیت ،بل ه به دلیل او فیجت و ابصج یت

مقایسهی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشهی امام خمینی و سید احمد خوانساری

بخشی از وبادات اسالمی در ساحت امور مالی وااع شدت و تحتونوان واجبات مالی از آن
بحث میشود .دلیل وبادیدانستن این بخ این است که شج ط تن جز آن اصجد ا بجت
است و بدون اصد ا بت ،م لف ب یّالذمه نمیشود .در ا آن ک یم (م یم93-98 ،م و روایات
اسالمی (ح واملی8419 ،ع ،ج ،8ص11 .م نیز این دو را کنار هم ا ار دادتاند .فقیاان شیعه در
این حوزت نیز دارای صالحیتها و شئونی هستند که ناشی از والیجت یجا اباحجهی تصج ف
است .امام خمینی و آیتاهلل خوانساری در این حوزت دارای دو دیدگات متفاوتاند که از نظ
خواهد گذشت.
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فقیه بهموارد مص ف است (خوانساری8410 ،ع ،ج ،1ص80 .م .البته او فیجت فقیجه بجه موااجع
مص ف را بهصورت ید ااودتی ف اگی و مرلق نمیپذی د و ب این باور است که« :گاهی
مالد بات از فقیه موااع مص ف را تشخیص میدهجد» (خوانسجاری (8919ع ،ص18 .م؛ ولجی
«اگ م تاد ح م کند به ب دن زکات نزد او ،واجب است ب دن و درایجنصجورت ببج ای
مقلدش] جایز نیست که خود مبادرت بجه مصج ف زکجات در مجوارد تعیجینشجدت بنمایجد»
(خوانساری8419 ،ع ،ص411 .م .مبنای این نهج ش را بایجد والیجت در فتجوا و وججوج تقلیجد
دانست؛ بههمیندلیل ب ائت ذمهی زکاتدهندتای که فقیه از باج والیت وامه زکجات را
گ فته است ،موکو به تقلید از م تادی میداند که معتقد به والیت وامهی فقیجه اسجت؛
درغی اینصورت ب ائت ذمه را م دد دانسته و پ داخت زکات به حاکم ب مبنای والیت وامه
را مورد ت دید ا ار میدهد (خوانساری8419 ،ع ،ص80 .م.
از آنجا که در دیدگات او پ داخت زکات به فقیه ب مبنجای والیجت بجا اشج ا مواججه
می شود ،وکالت را راه ار ش وی ب ای جواز پ داخت زکات به فقیه پجی ناجاد مجینمایجد؛
بهاینمعناکه فقیه ،وکیل مالد ما متعلَّق زکات باشد تا آن را «بهونوان وکالت بجه فقیج
ب ساند» (خوانساری8410،ع ،ج ،1ص811 .م .والوتب آن ،زکات در حوزتی وبجادات اسجت کجه
اصد ا بت ش ط صحت آن است .همچنین «تولی نیت مالدِ ممتنع از ادای زکات ،توسط
حاکم ش ع محل تأمل است» (خوانساری8991 ،ع ،ص30 .م .از نظج ایشجان ،اججازتی فقیجه
موجب تصحیح ش وی خ ید مالی که بخشی از آن متعلق زکجات اسجت ،نمجیشجود .زیج ا
«چنین تاثی ی ب ای اجازتی حاکم ش ع ،مبتنی ب ثبوت والیت وامه ب ای فقیه است کجه
مبنا بوالیت وامه ب ای فقیه] محل ت دید و مخجدوش اسجت» (خوانسجاری8419،ع ،ص31 .م.
همچنین اگ بدون اجازت ی حاکم ش ع با مالی که ب ای زکات کنار گذاشته شجدت ،ت جارت
نماید و ض ر کند ،نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگ منفعت کند ،بناب احتیجاط واججب
باید آن را به مستحق بدهد؛ ولی مساله ب حسب اواود محل اشج ا اسجت؛ زیج ا صجحت
معامله وجای ندارد ،مه با اجازتی حاکم ش ع؛ و این مشج ل اسجت» (خوانسجاری8419 ،ع،
ص941 .م .بهدلیل اش ا در مبنای ادای زکات به حاکم بهونوان والیت ،وججوج پ داخجت
زکات به وی چندان موجّه بهنظ نمیرسد» (خوانساری8991 ،ع ،ص36 .م.
دلیل ودم وجاهت و ت دید در صحت پ داخت به حاکم ،ثابتنبودن والیت وامه ب ای فقیجه
در اندیشه ی خوانساری است .ب مبنای اصل ودم والیت در حوزت ی زکجات ،فقیجه مبسجوطالیجد
نیست؛ دلیل این روی د را باید اوتقاد وی به ودم ثبوت والیت وامه تلقی نمود.

 .1.1.1شئون و اختیارات فقیه در باب خمس

فتوای مشاور فقیاان این است که خمس به ش بخ تقسیم میشود؛ سام خدا ،سام
رسو خدا ،سام نزدی ان و ذوى الق باى رسو  .و سه سام مخصوص امام اسجت؛ سجام
ایتام آ محمد ،سام فق اى آنان ،سام ابنالسجبیل آنجان (طوسجى8913 ،ش ،ص119 .؛ حلجی،
8413ع ،ج ،1ص613 .؛ ح یم8481 ،ع ،ج ،8ص411م .همچنین مص ف سام امام بایجد بجا اذن
م تاد جامعالش ایط باشد» (امام خمینی ،8918 ،ص983 .م و «ب ای مص ف سام سادات هم
باید از م تاد جامعالش ایط اجازت گ فت» (همانم.
خوانساری در این رابره معتقدند:
سام امام که وبارت است از سام خدا ،سام رسو و سام ذویالق بی در زمان غیبت ،باید
در راستای تامین کمبودهای طوائف سهگانه از سادات ص ف شود؛ اما مص ف سام امام
در غی سادات ناشی از ارع به رضایت امام

است که گویای رضایت آنان ب تص ف شجیعیان در

خمس است .رضایت آنان نیز موجب اباحهی تص ف است ،نه مل یت( .خوانساری8410 ،ع،
ج ،1ص813م

الزام احتیاطی ب تامین نظ پ داختکنندتی خمس در کنار نظ حجاکم شج ع ،گویجای
ودم اختیار تامهی مستقل فقیه ب ای تصمیمگی ی در این موضجوع اسجت .البتجه در ججای
دیه  ،ضمن اوتبار اجازت و تشخیص م تاجد ججامعالشج ایط بج ای مصج ف سجام امجام،
هماهنهی با نظ مالد متعلّق خمس را از باج احتیاط الزم میداند و ب این باور است که:
«بهموجب احتیاط ،باید به م تاد جامعالش ایط ب سد تا او در موارد صالحدید خود مص ف
نمودت یا تحت نظارت و اذن او مص ف گ دد» (خوانسجاری8991 ،ع ،ص 866 .و 863م .مبنجای
چنین نه ش این است که حاکم ش ع ،سلرهی مال انه و حاکمانهی محض ب خمس پیدا
نمی کند ،بل ه سام امام هم ملد سادات بودت و اجازت و رضایت آنان در کنجار صجالحدید
حاکم ش ع الزامی است و باید رضایت آنان در مص ف خمس ،ضمیمهی اذن حاکم گج دد
تا ح یم مال یت خصوصی نیز پاس داشته شود .اص ار آیتاهلل خوانساری ب این انضمام ،به
این دلیل است که والیت فقیه نمیتواند مال یت سادات ب خمس را سلب نماید.
 .1شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب عقود

مبحث "وقود" همهی ابوابی را درب میگیج د کجه الزمجهی تحقجق آن وججود دو طج ف
(موجب و اابلم است و فااد جنبه ی تعبدی است .در این مختص  ،ب خی از ابواج فقای را
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ب ای شیعیان و تتبع در احوا ائمه

است .دلیل آن هجم اخبجار تحلیجل خمجس
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بهونوان نمونه ب رسی میکنیم تا تفاوت دیدگات امام و م حوم خوانساری را نمایان سازیم.
 .1.1شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب "وقف"
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باج واف در مواردی با موضوع شئون و صالحیتهای حاکم ش ع م تبط مجیشجود؛ زیج ا
جایهات و صالحیت تعیینکنندتای دارد .در نه ش امام خمینی ب ای تحقق ابو در واجف
وام ،ابو توسط حاکم ش ع یا منصوج او موجب تنفیذ ش وی واف وام است (امام خمینی،
8494ع/الف  ،ج ،1ص69 .م  .همچنجین در تحقجق اجبض کجه شج ط صجحت واجف اسجت و
مواوفٌولیام نابالغ یا سفیه یا م نون و یا ب ای سادات و املجا ایجنهاسجت و اجیّم و یجا
متولی واف معین نشدت و یا مفقود هستند ،پذی ش و ابو حجاکم شج ع ،موججب تن جز و
تحقق ش وی واف میباشد (امام خمینی8494 ،ع/الف ،ج 1ص491 .م .در صورت خیانت متولی
یا ایم و انح اف واف از مص ف و موارد تعیینشدت ،تعیجین متجولی یجا اجیم در صجالحیت
حاکم ش ع خواهد بود (همان ،ص498 .م.
در نه ش فقای آیتاهلل خوانساری حاکم ش ع چنین صالحیتی ندارد .در مجوردی کجه
واف ،وام باشد و اف اد معینّی منظور نه دد ،مانند واف ب ای مس د و مدرسجه یجا فقج ا و
سادات ،که اابل ،معیّن و مشخص نیست« ،نظ یهی مع وفی که پذی ش حاکم یا نجاظ را
کافی دانسته است فااد اوتبار است؛ زی ا هیچ ید از این دو مقام ،ط ف وقد نیسجتند کجه
ابو آنان رکن واف را محقق نماید .گ چه والیت وامه را هم ب ای حاکم پذی فته باشیم؛
ولی چنان گست دگی ندارد که این مورد را پوش دادت و فقدان اابل را جب ان نماید .شاهد
گویای این نظ  ،هبه است که اگ واهب بهصورت وام بج ای موججودین یجد شجا و یجا
آبادی چیزی را هبه نماید ،بدون پذی ش هبه توسط موججودین ،پجذی ش حجاکم و متجولی
موجب تن ّز آن نمیشود» (خوانساری8410ع ،ج ،4ص9 .م .چنانچه ب اف اد مخصوصی مانند
اوالد خود واف ک دت باشد و آنها بالغ باشند ،اختیار با خود آنان است؛ و اگ بجالغ نباشجند،
اختیار با ولیّ ایشان است .ب ای استفادت از واف ،اجازتی حاکم ش ع الزم نیست .اگ مل ی
را ملال ب فق ا یا سادات واف کند ،یا واف کند که منافع آن بجه مصج ف خیج ات ب سجد،
درصورتیکه ب ای آن ملد ،متولی معیّن ن دت باشجد ،اختیجار آن بجا حجاکم شج ع اسجت
(خوانساری8419 ،ع ،ص439 .م.
نظ ات فوع گویای این است که از نظ م حوم خوانساری ومل ب اسجاس نیجت وااجف
مام است و حاکم ش ع از باج والیت ،اجازتی ورود به این مورد را ندارد و بههمینجاجت
تناا میتواند متولی را تعیین نماید .ب ایناساس «ب ف و ثبوت والیت وامه بج ای فقیجه،

باز این مورد مشمو صالحیت دخالت و تصمیمگی ی او نخواهد بجود» (همجو8410 ،ع ،ج،4

ص9 .م؛ زی ا پذی ش مداخله ی حاکم و صالحیت او در مواردی از واجف ،از بجاج ضج ورت
امور حسبیه و رهایی از بالت لیفی و تحی است و ف ات از آن مش وویت ندارد.
 .1.1شئون فقیه حاکم در باب نکاح

اثبات والیتی مانند والیت معصومین ب ای فقیاان مجورد اشج ا اسجت ...ایجاس ازدواج بجا
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ازدواج و تش یل خانوادت از جاات متعددی مصداع حوزتی خصوصی است کجه اصجل بج
ناروا بودن دخالت ثالث است؛ بناب این چنانچه دخالت ثالث م از گ دد ،استلنایی بج ایجن
اصل است که ب آیند ض ورت یا مصلحت ی ی از ط فین و یا ه دو طج ف مجیباشجد .دو
فقیه مورد بحث در باج ن ان ،درخصوص ازدواج دخت و پس نابالغ و یا غی رشجید ،پجدر و
جدّ پدری را دارای والیت می دانند و معتقدند که اصل این است که حجاکم شج ع در بجاج
ن ان والیت ندارد.
از دیدگات امام خمینی «در صورت فقدان این دو یجا وصجیّ آنجان ،از بجاج ضج ورت و
م اوات مصلحت ملزمه و ت ک مفسدتای که تحج ز از آن الزم اسجت ،دخالجت و تصجمیم
حاکم ش ع الزم است» (امام خمینی8494 ،ع/الجف ،ج ،1ص144 .م .م حجوم خوانسجاری چنجین
نظ ی را ب نتابیدت ،ب اصل ودم والیت پافشاری میکند و معتقد است تناجا امجام معصجوم
حاض و یا منصوج خاص دارای والیت در ایجن حجوزت اسجت (خوانسجاری8410،ع،ج ،4ص.
860م؛ بناب این ،چنانچه دلیلی ب پذی ش و الزام دخالت ثالث ارائه گ دد ،باید به ادر متیقن
آن اکتفا نمود .اصل ودم والیت نیز ،این دیدگات را معاضدت مینماید.
در اندیشهی امام خمینی الزم است مق رات دولتی و اانونی در رابره با ازدواج روایجت
گ دند (امام خمینجی/8991 ،ج ،ج ،9ص896 .م؛ فقدان پجدر و ججد پجدری مجانع از ازدواج دختج
نیست ،بل ه با تصمیم و تنفیذ حاکم ش ع ازدواج صورت مجیگیج د (همجانم .هجمچنجین در
خصوص ازدواج نابالغ ،ورود حاکم ش ع از باج والیجت اسجت .از آنججا کجه در اندیشجهی
م حوم خوانساری ،والیت وامه ب ای فقیاان مخدوش است ،دخالت حاکم در ازدواج مبام
و فااد وجاهت ش وی است .از نظ ایشان "سلران" که در روایجت ،ولجیّ بجیس پ سجتان
مع فی شدت است ،تناا ب امام معصوم و نائب خاصج منربجق اسجت و شجامل سجای ین
نمیگ دد .ایشان تص یح میکنند:
ی کجه در راسجتای رفجع نیازهجای حیجاتی و ضج وری او مشج وع اسجت،
والیت حاکم ب صب ّ
معالفارع است .زی ا ب آوردتنشدن این نیازها موجب اختال به امور کودک شجدت کجه مجورد
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رضایت شارع نمی باشد .پجس حضجور حجاکم و تعیجین ت لیجف توسجط او ضج وری اسجت...
درحالیکه ازدواج در ردیف اینگونه ضج ورتهجا و نیازهجا نیسجت .پجس بایجد ججواز دخالجت
و والیججت حججاکم را در گسججت تی اججدر متججیقن محججدود سججاخت( .خوانسججاری8410 ،ع ،ج،4
ص866 .م

زی ا معیار مش وویت والیت حاکم ،ض ورت و اضجر ار و اکتفجا بجه اجدرمتیقن اسجت.
دربارت ی زنی که شوه ش مفقوداالث است ،پس از ب رسی جامع همجهی ااجوا و ادللجهی
آنها میگوید:
در اینجا اش ا دیه ی است و آن اینکه با توجه به تشجتت مجتن روایجات کجه در ب خجی،
تعیین ت لیف دربارت ی غایب مفقوداالث را به امام ،و در ب خی دیه به سلران و در روایجات
دیه به والی سپ دت است ،نمی توان این واژتها را در زمان غیبت ب فقیه اطالع نمود؛ زیج ا
ثبوت والیت وامه ب ای آنان مورد ت دید است .ناایتا ب نائبان خاص یعنی منصوبان مصج ن
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و بیواسرهی امام معصوم منربق است( .همان ،ص063 .م

بیان فوع نیز گویای این است که در دیدگات خوانساری ،والیت فقیاجان در گسجت تی
مص حات حسبیه است و ف ات از آن ،والیت ندارند .اگ چه در فتوای منتش شدت در رسالهی
وملیه رجوع زنی که شوه ش گم شدت و اصد ازدواج با دیه ی را دارد ،به م تاد واد را
الزم میداند (همان8419 ،ع ،ص444 .م .دلیل نظ اخی ش این است که ت لیف همس غائب
مفقوداالث از مصادیق امور حسبیه و از باج ض ورت و اضر ار است و اال این فتوا با آنچه
در اث استداللیاش بیان نمودت ،تنااض دارد.
این دو فقیه ،دربارت ی بیع و ش اء کسانی که به وللی مانند صغ  ،جنون ،سفه و ح ج ،
از تص ف در اموا خود منع شدت و تحت والیت پدر و یا ججد پجدری هسجتند ،در صجورت
فقدان پدر و جدّ ،حاکم یا همان فقیه جامعالش ایط جایهزین آنان میگج دد و در راسجتای
م اوات مصلحت اف اد مذکور ،حاکم حق تص ف در امجوا آنجان را خواهجد داشجت ...و بجا
فقدان حاکم ،ودو مومنان دارای این صالحیت خواهند بود (امام خمینجی8494 ،ع ،ص491.؛
خوانساری8419 ،ع ،ص113 .م.
دلیل ش وی ورود حاکم در این موضوع این است کجه مصجداع ضج ورت و مصجحلت
ملزمه یا همان حسبیه است .البته ضمیمهک دن اجازتی وصیّ موجود و در دست س ،موافق
احتیاط است .خاستهات این احتیاط ،نفی والیت وامه است .اگ والیت وامه نزد وی مسلم
بود ،ضمیمهک دن وصیّ موجود ض وری نیست.

 .5شئون و اختیارات فقیه حاکم در حوزهی مالکیت

امام خمینی در باج مال یت ،ضمن تاکید و تضمین مال یت خصوصجی ،تصجاحب ثج وت
توسط حاکم ش ع را در صالحیت دولت اسالمی میداند و معتقد است«:مال یت در اسجالم
محت م است و در بعض موارد ،چنانچه صجالن اسجالم و مسجلمین ااتضجا کنجد ،ولجىّامج
مىتواند مرابق مصلحت ومجل نمایجد» (امجام خمینجی/8991 ،الجف ،ج ،81ص418 .م« .دولجت
اسالمی به زوامت فقیه مىتواند ا اردادهاى ش وى را که خود بجا مج دم بسجته اسجت ،در
مواعى که آن ا ارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد ،یدجانبه لغو کند» (امام خمینجی،
/8991الف ،ج ،11ص401 .م.

 .6شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب ارث

ارث نیز در مواردی ،نیازمند تعیین ت لیف توسط حاکم اسالمی است .بهاتفاع فقیاان شیعه
 در ب خی از ف وو  -امام معصوم وارث میت مسلمان میشود .بناب نظج هج دو فقیجهمورد بحث ،در بسیاری از ف وو م بوط به مانعیت کف و فقدان وارث واجد ش ایط ،امجام
معصوم وارث میت میشود (امام خمینجی8494 ،ع/الجف ج ،1ص943 .؛ خوانسجاری 8410 ،ع ،ج،0
ص199 .م.
بناب دیدگات امام خمینی در زمان غیبت امام معصوم ،مقام صالح بج ای تصجمیمگیج ی
پی امون ما بالوارث ،حاکم ش ع است؛ این گزارت ،نهتناا ید فتوا که ااودتای مسجلم در
اندیشهی ایشان است (امام خمینی/8991 ،ج ،ج ،9ص418 .م .تتبجع در مجوارد متعجدد ارث بجال
وارث ،ااودتبودن این گزارت در اندیشهی امام خمینی را اثبات میکند .مانند اینکجه «اگج
ید ف د باایی از اصل بااییزادت بودت ،حاکم اسالمی صالحیت تعیین ت لیف امجوا او را
دارد» (همان ،ج ،9ص016 .م و «در ف و فوت یا کشتهشجدن م تجد فرج ی و فقجدان وارث
مسلمان ب ای وی ،توسط دولت اسالمی تعیین ت لیف میگ دد» (امام خمینی/8991 ،ج ،ج،9
ص113 .م.
به اتفاع فقیاان شیعه درصورتی که میت ،م تد ملِّی بودت باشد نیز ،ارث وی بجه امجام
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در اندیشهی خوانساری وضعیت متفاوت است؛ وی معتقد است «گ چه بهموجب آیجات
و روایات ،اولویت و صالحیت و سلرهی ب انفس و امجوا م دمجان بج ای پیجامب و امجام
مسلّم است ،ولی با م اجعه به گفتار و تاریخ زندگانی آنان پ هیزشان از اج ای
معصوم
این اولویت مح ز است» (خوانساری8410 ،ع ،ج ،9ص91 .م .پس غی معصوم هم نمیتواند آن
را اوما نماید .یعنی ورود فقیه از باج والیت در این گست ت فااد مش وویت است.
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معصججوم مججیرسججد (امججام خمینججی/8991 ،ج ،ص113 .؛ خوانسججاری8410 ،ع ،ج ،0ص199 .م.
همچنین در صورتی که شوه کاف و همس ش مسجلمان بجودت و وارث مسجلمانی غیج از
همس ش نداشته باشد ،ید چاارم ارث به زوجه و مابقی به امام تعلق پیدا میکند.
ه گات مقتو بدون وارث باشد امام معصوم وارث او بودت و ولیّ دم او تلقی میگ دد؛ او
می تواند اصاص نماید یا به دیه رضایت دهد یا بنجاب اجو دیهج مجیتوانجد وفجو نمایجد
(خوانساری8419 ،ع ،ص1 .م .از نظ خوانسجاری ارث بجهسجبب والیجت ،تناجا در مجورد امجام
جاری است؛ لذا درصورت فقدان وارث واججد شج ائط ،امجام معصجوم وارث او
معصوم
خواهد بود و این در زمان غیبت به کسی منتقل نمیگ دد؛ بل ه بین فق ا تقسیم میشود»
(خوانساری8410 ،ع ،ج ،0ص964 .م .در آثار سهگانهی فقای خوانسجاری ،نظج و فتجوایی کجه
گویای این باشد که در زمان غیبت ،فقیه جامعالش ایط بج ارث بجدون وارث والیجت دارد،
مشاهدت نمیشود و تناا با وبارت "لإلمام" نظ ش را خاتمه می دهد .مبنای ایجن نهج ش
نیز ،ودم اثبات والیت وامه ب ای فقیه است.
ب اساس این نظ یه که همهی صالحیتهای اجتماوی و سیاسی در زمجان غیبجت ،بجه
فقیه حاکم منتقل می شود باید گفت نائب امام در تمجام ف وضجی کجه امجام معصجوم وارث
میشود ،وارث خواهد شد .بناب مبنای امام خمینی « اگج فجوت او معلجوم اسجت و وارثجى
بهغی از امام ندارد ،ت کهی او م بجوط بجه حجاکم شج ع اسجت» (امجام خمینجی/8991 ،ج ،ج،4
ص418 .م.
 .7شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب وصیت

بهنظ ه دو فقیه ،وصیّ متوفای بدون وصیّ ،امام معصوم یا نائب خاص اوست .تفاوت دو
دیدگات در خصوص نحوتی انتقا این صالحیت در زمان غیبت به حجاکم شج ع اسجالمی
است .از دیدگات امام خمینی «درصورت و وو جنون ادواری ب وصیّ ،احتیجاط مسجتحب
این است که در دوران افااه ،حاکم او را نصب نماید تا تص فات مشج وویت یابجد» (امجام
خمینی8494 ،ع/الف ،ج ،1ص91 .م؛ همچنین اگ ی ی از اوصیا فوت شدت یا م نجون گ دنجد،
«حاکم ف دی را جایهزین او میگ داند تا احتیاط م اوات شود .اگ خیانت وصیّ اح از شود
حاکم باید او را وز نمودت و ف دی را جایهزین نماید یا ف دی را با وصیّ خجائن ضجمیمه
نماید» (امام خمینی8494 ،ع ،ج ،1ص81 .م .اگ وصی ،وصیَّت وادی نمودت و وصیّ را تعیجین
ن دت باشد و یا بهدلیلی وصیّ تعیینشدت نتواند اومجا وظیفجه نمایجد« ،حجاکم واجدتدار
تصمیم دربارتی آن است» (امام خمینی8494 ،ع/الف ،ج ،1ص81 .م .از دیدگات خوانساری:

در محدودتی امور اطفا  ،حاکم در حد ض ورت میتواند تعجین ت لیجف نمجودت و بجهموججب
مصالح اطفا و م انین بازماندت از میَّت ،تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید .یعنی ب مبنای امور
حسبیه ،دخالت حاکم در حد ض ورت (و نه مصلحت غی ملزمهم م از است؛ ولی اگ دخالجت
را ب مبنای والیت وامه توجیه کنیم با مُش ل مُواجه خواهد شد؛ زی ا والیت وامه ب ای فقیه
ثابت نشدت است( .خوانساری8410 ،ع ،ج ،4ص98 .م

این در حالی است که امام خمینی ب مبنجای والیجت وامجهی فقیجه ،تعیجین وصجیّ را
مشمو صالحیت فقیه میداند و اح از ض ورت ادارتی اطفا و املا آن ب ای مش وویت
دخالت فقیه را الزم نمیداند.
 .8شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب قضاوت
والیت فقیاان در حوزتی اضاوت مورد اتفاع همهی فقاای شیعه است (آشجتیانی8410 ،ع،
مقایسهی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشهی امام خمینی و سید احمد خوانساری

ج ،8ص41 .؛ موسوی اردبیلی8410 ،ع ،ج ،1ص63 .م؛ ه دو فقیه مورد بحث نیجز بج آن اتفجاع
نظ دارند .امام خمینی مقام اضاوت را از ناحیهی خدای متعا بهت تیب اولویت ،نخست به
پیامب و بعد از او به ائمهی معصومین و پس از آنان در زمان غیبت ،به فقیه جامعالشج ایط
منتقل می داند و معتقد است که منصب اضا بج اى فقیجه وجاد اسجت و ایجن موضجوع از
ض وریات فقه است و در آن خالفى نیست .یعنی صالحیت اضایی فقیه از سنخ صالحیت
والیی است و اضاوت فااد ش ائط ،حتی در اشیای حقی ت نیز ح ام است و ت افع بجه فقیجه
جامعالش ایط را ب ای فصل خصومت واجب میداند (امام خمینی8494 ،ع/،الف ،ج ،1ص496 .م.
در اندیشهی م حوم خوانساری ،والیت در باج اضا بج ای فقاجا صج فا درب گی نجدتی
ط فین دووا است و سای ین را شامل نمیشود .بهبیاندیهج  ،چنجانچجه طج فین اضجاوت
فقیای را نسبت به خود پذی فتند و نزد او ت افع ک دنجد ،ح جم وی بج آنجان نافجذ اسجت.
خوانساری بین "ح ومت" و "اضاوت" تفاوت اائل شدت و ب این باور است که صالحیت
فقیاان ب ای اضاوت «از باج انفاذ ح م ش وی است؛ دایقا مانند همان صالحیت آمج در
ام بهمع وف و ناهی در نایازمن است .گ چه این تفسی با ظاه روایت "ح َم بحُ منا"
سازگاری ندارد ...تفسی دیه از والیت در اضاوت این است که شارع تناا ب خی از شئون
اف ادی را به ف د دیه ی (فقیهم ارجاع دادت است ،نه اینکه به آنان والیتجی ماننجد والیجت
پدر و جد و متولی ب واف را به فقیه دادت باشد» (خوانساری8410 ،ع ،ص4 .م .توجه و اوتماد
آیت اهلل خوانساری ب اصل ودم والیت و ضعف ادلهی ملبِتهی والیت فقیه نجزد او ،وی را
به ارائهی تفسی غی والیی از صالحیت اضایی فقیاان متمایل نمودت است.
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 .9شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب شهادت

نظ فقای امام خمینی دربارتی شاادت باطل این است که باید شاهدان باطل را کجه بجه
دروغ شاادت دادت و موجب ض ر جانی و مالی یا حیلیتی شدتاند ،در شا شُا ت نمجود تجا
شاادت آنان بیاوتبار گ دد؛ حاکم نیز میتواند آنان را آنگونه که صالن مجیدانجد تعزیج
نماید (امام خمینی8494 ،ع/الف ،ج ،1ص498 .م .ولی بناب نظ خوانساری «اگ کسی بجه دروغ
شاادت دادت و موجب مح ومیت ف دی گ دد ،بین م دم مع فی شدت و امجام معصجوم
ب ای مدتی او را زندان نمودت ،آنگات آزادش میک د .تس ی این صالحیت به غیج از امجام
معصوم و نایب خاص محل ت دید و تامل است» (خوانساری ،8410 ،ع ،ج ،6ص863 .م؛ یعنی
فقیه جامعالش ایط صالحیت صدور ح م حبس و ترویف 8ب ای وی را ندارد.
 .11شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب امربهمعروف و نهیازمنکر
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از دیدگات امام خمینی «تمام م احل ام بهمع وف و نایازمن ب ای نجوع و آحجاد م لفجان
واجب کفایی است؛ ولی اگ تحقق نایازمن متواف ب ای اد ض ج و جج ن باشجد ،بنجاب
باشد .در روزگار ما فقیه جامعالش ایط جایهزین اوست
احتیاط باید با اذن امام معصوم
(امام خمینی8494 ،ع/الف ،ج ،8ص401 .م؛ همچنین مبادرت بجه جج ن و اتجل بجا اذن م تاجد
جامعالش ایط مش وع است (امام خمینی8494 ،ع/الف ،ج ،8ص403 .م .والوتب این ،آنجاکجه در
پ تو ان ام این ف یضه ،تحمیل ض ر به ف د مورد خراج محتمل است ،مانند اینکه «نای
از من تناا با کتدزدن و واردنمودن درد و رنج ،حبس و سختگی ی محقق شود ،با الزام
به روایت ت تیب بین م اتب از آسان به سخت ،در آخ  ،به استیذان از م تاد جامعالش ایط
منوط است» (امام خمینی8494 ،ع/الف ،ج ،8ص403 .م.
م حوم خوانساری اذن فقیه جامعالش ایط را در اینبارت نافذ نمیداند؛ زی ا ادلهی وجوج
ام بهمع وف و نایازمن از ف و تواف ب اتل و ج ن منص ف است .والوتب آن ،موجب
ب وز ه جوم ج نیز میگ دد (خوانساری8410 ،ع ،ج ،0ص991 .م .در نتی ه ،ام و ناجی وملجی
که اض ار به مامور و منایّ را بهدنبا داشته باشد ،م از نیست .بنجاب این ،ام بجهمعج وف و
نایازمن در همان م احل بدوی متواف است!
 . 1تطویف یعنی معرفی شاهد کاذبی که به دروغ ادای شهادت نموده و باعث خسارت به محکوم علیه شده استت؛
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تا در جامعه شناخته شود و جامعه به او اعتماد نکند.

 .11شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب حدود

مقایسهی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشهی امام خمینی و سید احمد خوانساری

در دیدگات امام خمینی «وادتدارشدن امور سیاسی مانند اج ای حجدود و اضجاوت ،و امجور
مالیه مانند جمعآوری مالیات و مباحات ش وی ،در صالحیت امام معصجوم و منصجوج
خاص اوست .در زمان غیبت ولیّام و سجلران دوران(وججم فقیاجان واججد شج ایری کجه
شایستهی فتوا دارند ،اائم مقجام ایشجان بجودت و ججز جاجاد ابتجدایی ،تمجام اختیجارات امجام
را دارا میباشند» (امام خمینی8419 ،ع ،ج ،1ص490 .م.
معصوم
ااامهی حدود در زمان غیبت امام معصجوم از نظج آیجتاهلل خوانسجاری ،در صجالحیت
فقیاان جامعالش ایط ا ار نمی گی د .او ب این مساله مدوی شا ت و ناال ادوجای اجمجاع
است (خوانساری8410 ،ع ،ج ،0ص488 .م .از نظ ایشان مقایسجهی حجدود و امج بجهمعج وف و
نایازمن ایاس معالفارع است؛ «زی ا الزمهی حدود ،ایذا و ایالم (م ازات و آزارم است و
باید توسط معصوم یا منصوج خاص او اج ا شود» (همانم و وجدالت اسجالمی معمجو
گ دد .در دیدگات ایشان «اج ای حدود ،اضاوت و مالیات شج وی تناجا در صجالحیت امجام
مسلمانان و منصوج ویژتی اوست .در زمان غیبت ولیّام و سلران روزگار(وجم ان ام این
وظیفه ب وادتی کسی نیست» (خوانسجاری8410 ،ع ،ج ،0ص409 .م؛ ایجن دو مقولجه تناجا در
صالحیت پیامب و امامان معصوم یا منصوبان مصج ن و ویجژتی ایشجان اسجت .مقبولجهی
وم بن حنظله نیز توان اثبات چنین صالحیتی را ب ای غی معصوم ندارد»(همانم.
تعریلی حدود نیز در نزد م حوم خوانساری نه انکنندت نیست و نمیتجوان بجه اسجتناد
وجوج ااامه ی آن ،حدود اختیارات فقیه را گسجت ش داد .بجهنظج ایشجان موضجوع حجدود
مشمو ادلهی ام بهمع وف و نایازمن نیست تا ومومات و اجماوی کجه جمجاوتی ادوجا
ک دت اند ،حدود را نیز شامل شدت و آن را نیز واجب نماید؛ بل ه چون حدود ،حاوی ایجذاء و
تحمیل درد ب محدودٌولیه است ،در حیرهی صالحیت معصوم و یا نائب خاص اوست .اگ
ح مت ااامهی حدود در زمان حضور و غیبت شامل ااامهکننجدگان ،محجدودٌولیام و نجوع
م لفان است و ااامه ی آن در زمان غیبت و حضور واجب و ض وری است؛ باید در همهی
زمانها ،ابل از مقبولهی بوم بن حنظله] و مشاورتی بابی خدی ه] نیز واجب بودت باشد.
این بدان معناست که معصومان ،فقیاان ،ودو مومنین و درصورت فقدان یا ناتوانی آنان،
فساع هم ملزم به اج ای حدود باشند .این نیز برالن روشن است .پس اختصجاص ایجن
ام به معصومان و منصوج ویژتی ایشان بعید نیست(همانم.
م حوم خوانساری ب این باور است ازآنجاییکه همهی ادلهی ارائهشدت ب ای وجوج و
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لزوم اج ای حدود در زمان غیبت مخدوش هستند ،حدود در زمجان غیبجت معصجوم اابجل
اج است .در آثار فتوایی او نیز اج ای حدود در زمان غیبت امام معصوم محل ت دیجد اج ار
گ فته و معتقد است«:باید دانست که اج ای حدود در زمان غیبت خالی از اش ا نیسجت»
(خوانساری8410 ،ع ،ج ،3ص494 .م.
پ س اابل ط ن این است که درصورت واوع و اثبات ج ائم مشمو م ازات حد ،آیا
م م رها میشود یا تعزی میگ دد در کلمات م حوم خوانساری بهصورت شجفاف بج ای
این پ س پاسخی نمیتوان یافت؛ البته میتوان بداهت پاسخ را محملی ب ای سج وت او
دانست .رهاسازی م مِ مشمو حد از همهی م ازاتها موجب مفاسدی است کجه هجیچ
مومنی آن را ب نمیتابد .از جملهی آنها میتوان تحلیل ح ام ،اشاوهی فساد ،نقض هن ار
ومومی اسالمی و نظم ومومی را ب شم د .پس ج ائم ،مشمو حجدود شج وی بج فج و
تعریلی حدود در دورتی غیبت ،مصداع امور حسبیه است که شارع به رهانمودن آن راضی
نیست .ادلهی نایازمن نیز موید همین نظ است .بنجا بج مبنجای لجزوم تناسجب جج م و
م ازات ،باید تعزی ِ دونالحد صورت گی د.
 .11شئون و اختیارات فقیه حاکم در موضوعات

ی ی از حیره های مسلّم والیت یا اختیارات فقیه ،در محجدوتی موضجووات اسجت؛ ماننجد
طلوع و افو ماتهای ام ی که در پارتای از مناسد اسالمی اهمیت ویژتای دارند .اوتبار
نظ حاکم ش ع ب ای اثبات طلوع یا افو مات ام ی از دی باز مجورد بحجث فقیاجان بجودت
است .از دیدگات امام خمینی پن مین رات اثبات حلو مات این است که «حاکم ش ع ح جم
کند که او مات است ...کسی هم که تقلید از او نمیکند ،باید به ح م او ومل کند» (امجام
خمینی8494 ،ع/الف ،ج ،1ص169 .م.

آیتاهلل خوانساری در اینبارت نیز متفاوت میاندیشد .از دیجدگات او ح جم حجاکم شج ع
ب ای ثبوت هال از اوتبار ش وی ب خوردار نبودت و «ثبوت هال بجه ح جم حجاکم شج ع
محلّ تأمّل است» (خوانساری8419 ،ع ،ص903 .م؛ وجه این تأمّل را باید ودم ثبجوت والیجت
وامهی فقیه در گسجت ت ی موضجووات نجزد سجید خوانسجاری دانسجت .ب آینجد ایجن بجاور،
بی اوتباری ح م حاکم ش ع در خصوص این موضوع اسجت .درحجالیکجه امجام خمینجی و
اائلین به والیت وامهی فقیه ،چنین صالحیتی را باور داشته و ب اساسآن ح م حاکم بجه
رویت هال را نافذ و حتی ب ای سای فقاا غی اابل خدشه میدانند .چنین نظج ی ب آینجد
اوتقاد به والیت وامه فقیه واجد ش ائط است.

 .11شئون و اختیارات فقیه حاکم در حوزهی عمومی و سیاسی

شئون و اختیارات فقیه جامعالش ایط در حوزتی امور ومومی و ح ومتی ،مامت ین بخج
نوشتهی حاض است؛ نه ش این دو فقیه معاص در این حوزت کامال متفاوت است.
 .11.1دیدگاه امام خمینی

 .11.1اندیشهی آیتاهلل خوانساری

در اندیشهی م حوم خوانساری بهدلیل مخدوشبودن ادلهی نقلی ،نصجب حجاکم در دوران
غیبت تحتونوان نیابت وامه ی فقیه مخدوش و م دود است؛ در اث کالمی و آثار فقاجی
خوانساری نیز پ س از نحوتی ادارتی جامعه اسالمی در دوران غیبت بیپاسخ میمانجد.
ایشان «هیچ م حله از والیت را ب اى فقیه معتقد نبودت و حتى حجق تصج ف در خمجس و
زکات را هم ب مبنای والیت وامه ب نمیتابد؛ تا چه رسد بهاج اى حدود و اصاص و دیه

مقایسهی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشهی امام خمینی و سید احمد خوانساری

در دیدگات امام خمینی «والیت فقیه از موضوواتى است که تصور آنها موجب تصجدیق
مىشود و چندان به ب هان احتیاج ندارد» (امام خمینی/8991 ،ج ،ص89 .م .ادلهی نقلی دا ب
والیت فقیه ،مؤید ح م وقلی است .او صحت صدور و سند روایات مجورد اسجتناد در ایجن
زمینه را چندان مورد توجه ا ار نمی دهد و تناا به تبیین داللت آنها بج مرلجوج بسجندت
می کند .با ب رسی آثار فقای امام خمینی میتوان چنجین گفجت کجه منظومجهی اجتاجاد و
استنباط ایشان ب بنیان اسالم سیاسی و اجتماوی استوار است .در دیدگات ایشان ،ح ومجت
فلسفهی وملی تمامی فقه اسجت (امجام خمینجی/8991 ،الجف ،ج ،18ص119 .م .ایشجان در آغجاز
ت وین اجتاادشان تش یل دولت اسالمی را در پ تو حضور فقیه میدانستند که تحقجق آن
در فضا و ادبیات کتاج "کشف اس ار هزارساله" در االب نظارت مر ن شدت بود .در آنججا
ایشان ب این نظ بودند که فقاا باید ب نظام تقنینی نظجارت کننجد و یجد نفج وجاد را
بهونوان سلران انتخاج نمایند (امجام خمینجی ،8913 ،ص819-810 .م .ایجن نهج ش در االجب
نظ یه ی والیت فقیه ی ی دیه از م احل ت املی خجود را طجی نمجود .ه چندکجه در آثجار
ولمی ،تعبی "والیت مرلقهی فقیه" از ایشان صادر نشدت است ،ولی تصج یح بجه والیجت
مرلقه در اواخ وم ش یف صورت گ فت که ب اساسآن فقیه حق تعریلی مواجت اح جام
اولیه مانند نماز و روزت و حج را نیز دارد (همو ،8991 ،ج ،11ص014 .م .در منظومهی ف ی و
فقاهتی امام خمینی ،تحقق دولت اسالمی بدون حضور فقیه ب تابیدت نمیشود؛ زی ا فقیه از
سوی امامان معصجوم بجهنیابجت در حجوزتی ومجومی و اجتمجاوی منصجوج شجدت و تمجام
صالحیتهای آنان در حوزتی ومومی و اجتماوی را داراست.
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امور اجتماوی .این ک ا و نظ یهی حض ت امام ک ا که معتقد است فقیه ،والیجت مرلقجه
معتقد است ،بج اى فقیجه
و امامان معصوم
دارد؛ همان والیتى را که ب اى پیامب
جامعالش ایط هم مىپذی د» (م تضوی لنه ودی ،8931 ،ص199 .م.
در اندیشهی خوانساری در تمام ابواج فقه ،ه جا و در ه موضووی که تعیین ت لیجف
به اثبات والیت وامه منوط بودت است ،مورد تامّل و ان ار ا ار گ فته است .صالحیتهجای
فقیه جامعالش ایط یا همان حاکم ش ع محدود در حیرهی حسبیهی مضیّقه است .بجدیای
است که در این نه ش ،زوامت سیاسی و تش یل دولت ،بهویژت بهمعنای اجدرت والیجهی
س زمینی و دولت مدرن ام وزی منتفی است .از نظ او فقیجه فقجط در سجاحت افتجا ،امجور
حسبیه به مفاوم مضیق و اضاوت والیت دارد؛ والیت او در حوزتی اضاوت نیز در صورت
ت افع ط فین و پذی ش والیت اوست و نسبت بجه دیهج ان نفجوذ شج وی نجدارد .بنجاب این
صالحیت بنیادین و اوّلی فقیه واجد ش ائط در حوزتی افتاء و بیان اح ام است .ف ات از آن،
مشمو اصل ودم والیت و صالحیت است (خوانساری8410 ،ع ،ج ،9ص91 .م.
پس ب مبنای م حوم خوانساری بهاستناد والیت وامهی فقیه نمیتوان دولت اسجالمی
ای اد نمود؛ زی ا دولت اسالمی مبتنی ب اختیارات حاکم ب ای اج ای حجداکل ی و در حجد
ام ان ش یعت است .اح ام اسالم اموری ف ازمانی و ف ام انی هسجتند و دولجت اسجالمی
موظف است حتیالمقدور همهی آنها را اج ا نماید .واتی صالحیت ش وی م لفین بج ای
دولت ب اساس ش یعت اسالمی اثبات نشود ،نمی توان به تاسیس دولت اسجالمی مبجادرت
ورزید .حفظ نظام اجتماوی و تامین امنیت و دفاع ،موجب پذی ش اضر اری دولت و فجی
است که ملتزم به اج ای ش یعت نخواهد بود.
نتیجهگیری

در اندیشه ی دو فقیه مورد بحث ،شئون و اختیارات فقیه در دوران غیبجت بسجیار متفجاوت
هستند .ه چند در ابواج مختلف اتفاع نظ هایی بین آن دو یافت میشود ،اما امام خمینجی
در این بارت دارای روی دی متفاوت است .او س شت اسالم و اح ام اسالمی را اجتمجاوی،
ح ومتی و ب ای ادارتی جاان بش یت در همهی زمانها مناسب مجیدانجد؛ ایجن نهج ش
مبنای اصلی نظ یه ی ایشان است که ترور نظ یاش نیجز بج آن مبتنجی اسجت .نهج ش
کما گ ایانه و جامع به اسالم ،زی ساخت ایدتی وجوج تشج یل دولجت در دورتی غیبجت
است که از ط یق انتقا جمیع صجالحیتهجای ح جومتی و سیاسجی آن
امام معصوم

مقایسهی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشهی امام خمینی و سید احمد خوانساری

حض ت به فقیه جامع ش ایط ام انپذی مجیگج دد .از دیجدگات ایشجان تاسجیس ح ومجت
اسالمی بدون حضور فقیه جامعالش ایط مم ن نیست؛ ایجن حضجور مجیتوانجد در اشج ا
متعددی نمایان گ دد .پیامد این نه ش ،وجوج حفظ نظام سیاسی بجهسجان نمجاز و بل جه
باالت است .در این دیدگات ،وبادت و سیاست دو روی ید حقیقت هستند.
از دیدگات خوانساری فقیه جامعالش ایط بی ت شأن مبیّن دارد .گ چه او از ط ف امجام
در اموری چون اضاوت ،افتاء و امورحسبیه دارای والیت و م جاز بجه تصج ف
معصوم
شدت است ،ولی بناب اصل ودم والیت و ضعف سندی و داللتی ادلهی نقلی دا ّ ب والیت
فقیه ،والیت وامه به وی تفویض نشدت است .فقدان نه ش کالن و نظاممنجد بجه ادلجهی
اجتاادی و ب رسی ه ید از ادله بدون توجه به دیهج ی ،م حجوم خوانسجاری را بجه ایجن
دیدگات رهنمون ساخته است .در این نه ش ،نق اجتماوی فقیه به حداال رسیدت اسجت.
با توجه به ض ورت وقلی ح ومت نزد صاحب این دیدگات ،ب آیند آن ،پذی ش مشج وویت
دولت و فی است؛ زی ا ض ورت و اضر اری که موجب مشج وویت دولجت اسجت ،کفایجت
تش یل دولت اسالمی را نمی دهد .دولت اسالمی ملتزم به اج ای حداکل ی ش یعت بهادر
مقدور است .م حوم خوانساری هیچ گونه حضور مدی انه ،ناظ انه ،فج دی و یجا شجورایی در
ح ومت بهمعنی ام وزی آن را ب ای فقیه ب نتابیدت اسجت .او در ابجواج و موضجوواتی کجه
س شت آن ها ف ا ف دی است و م ی آن ید نظام و تش یالت است -ماننجد جزائیجات،
دفاع ،سیاسات و سای ابواج و اح امی که در نظام اجتماوی تعیینکننجدت هسجتند  -فااجد
نه ش نظاممندِ کالن است؛ بناب این در آثار فقایاش به بیان اح ام و ت جالیف شخصجی
م لفان اکتفا نمودت و در مواردی بهولت تواف ب خی از اح ام ب ثبوت والیت وامله بج ای
فقیه بحث را بیثم دانسته است .چنین نه شهایی نسبت به س نوشت امجت اسجالمی و
جاان اسالم احساس ت لیف ش وی ندارند .اص ار ب اصل ودم والیت ،اوتماد بجه ادلجهی
نقلی بی از ادلهی وقلی ،اکتفا به ادر متیقن و التزام به شجفافیت ،شج ط وصجمت بج ای
حاکم اسالمی ،ودم کفایت ادلهی نقلی دا ب والیت فقیه ،پذی ش تعریلی ب خی از ابواج
و اح ام اسالمی در زمان غیبت؛ ولل غلبه ی ف دیت ب اجتاجاد م حجوم خوانسجاری را در
فام اسالمِ زمانهی غیبت و پ هیز از ورود به ساحت حوزتی ومومی ف اهم نمودت است.
در د این دیدگات ،بیط فی نسبت به پدیدتی دولت نافته است .ض ورت حفظ نظجام
اجتماوی ،ض ورت وجود دولت را اثبات میکند و وجود آن را بهسان اکل میته مجیپجذی د؛
ش ل و مد آن نیز بسته به زمانه اابل دگ گونی و تحو اسجت .بنجاب این تحقجق دولجت
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اسالمی به استناد ض ورت وقلی و ش وی و بهمالحظهی اضر ار ،بهسان اکل میته بج ای
صیانت از استم ار نظام اجتماوی و پیشهی ی از اختال آن مورد اتفاع وقالست .اگ بتوان
دولت و فیای را که به ش یعت التزام ندارد ،بهاسجتناد اضجر ار اسجالمی بنجامیم ،آیجتاهلل
خوانساری در بخشی از دیدگات خود با امام خمینی بهتالای رسیدتاند؛ بناب این میتوان ادوا
ک د که ام ان تش یل دولجت اسجالمی ،تالاجی دو اندیشجه اسجت .تج جیح دولجت و فجی
ب وضعیت بیدولتی که موجب اختال نظام است ،نقرجهی دیهج اتفجاع دو فقیجه مجورد
بحث میباشد.
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