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   والیت فقیھ از دیدگاه عالمھ مجلسى

   سلطان محمدى ابو الفضل

    

  

  :منبع

  ١۴نشریھ علوم سیاسي شماره 

........  

  مقدمھ

و یا ھر )) حكومت سلطنتى((و بھ عنوان نظریھ جایگزین )) حكومت فقیھ((بررسى دیدگاه عالمھ مجلسى درباره والیت فقیھ بھ معناى در 

آیا , اجتماعى جامعھ عصر صفوى, این سواالت مطرح مى شود كھ با توجھ بھ واقعیات تاریخى و تحوالت سیاسى, نوع نظام سیاسى دیگر

كننده نظریھ والیت فقیھ در قبال حكومت سلطنتى كھ نظریھ رایج در فرھنگ سیاسى آن روز بھ شمار مى رفت مجلسى مى توانست ارائھ 

آیا ایشان با مانعى از سوى دستگاه سیاسى حاكم مواجھ , و حتى در صورت امكان طرح نظریھ والیت فقیھ بھ معناى حكومت فقیھ, بوده باشد

نیز عالمان شیعى زمینھ و آمادگى پذیرش این نظریھ بدیع سیاسى و دینى را داشتند كھ دست كم  نمى شد؟ و نیز آیا جامعھ دینى و سیاسى و

  در مقام نظر و اندیشھ بھ طور آزادانھ حكومت را حق مشروع و قانونى فقیھ عادل جامع الشرایط بدانند و آن را اظھار و تإیید كنند؟

آید پاسخ آن را پی ش از آن كھ در آثار مجلسى جست وجو كنیم باید در واقعیات تاریخى و ضرورت اینھا پرسش ھایى است كھ بھ نظر م

سبب , اجتماعى آن دوره, بدین معنا كھ سلطھ مطلق پادشاھان صفوى و نیز محدودیت ھاى سیاسى; اجتماعى آن دوران بیابیم, ھاى سیاسى

این اندیشمند , ثانیا; آن در جامعھ سیاسى آن روز محتمل نباشدتحقق عینى , در صورت امكان ارائھ و اظھار نظریھ والیت فقیھ, شد كھ اوال

سعى در اصالح حكومت موجود را داشتھ باشد تا با ھمسو ساختن و ھدایت حاكمان سیاسى , شیعى بھ جاى نظریھ پردازى در باب حكومت

  .ق و پیاده سازدخواستھ ھاى دینى و سیاسى فقھاى شیعھ را بھ دست مجریان حكومت صفوى محق, بھ تعالیم دینى

بھ این نكتھ مھم پى خواھیم برد كھ عالمان شیعى این دوره از جملھ مرحوم , از این منظر اگر حكومت صفویھ را مورد مطالعھ قرار دھیم

از ; فرھنگى عالمان دین باشند, سالطین صفوى را ملزم مى ساختند كھ در سطح كالن مجرى دیدگاه ھا و خط مشى ھاى سیاسى, مجلسى

گذشتھ از مقام نظر كھ مستقال در تبیین اندیشھ سیاسى مجلسى بھ . رو حاكمان صفوى از لحاظ نظرى پیرو و تابع فقھاى امامیھ بودند این

بھ معناى )) والیت فقیھ((در مرحلھ اثبات و عمل سیاسى نیز عالمھ مجلسى را مى توان از مدافعان نظریھ , تحلیل آن خواھیم پرداخت

زیرا وى در زمانى كھ فقیھ جامع الشرایط مبسوط الید نبود و محدودیت , وسط فقیھ عادل جامع الشرایط بھ شمار آوردتصدى امور سیاسى ت

اجتماعى فقیھ , در حد امكان بخش مھمى از وظایف سیاسى, اجتماعى مانع از دست یابى فقھا بھ حكومت و قدرت سیاسى بودند, ھاى سیاسى

تصحیح و اصالح اعمال و رفتار سیاسى حاكمان صفوى و نیز ھدایت و ارشاد پادشاھان این سلسلھ مى  را بر عھده داشت و بدین وسیلھ بھ

و منصب قضاوت و امامت جمعھ این شھر در دوران سلطنت شاه , پایتخت پادشاھان صفوى, تصدى سمت شیخ االسالمى اصفھان. پرداخت

از قبیل ملزم ساختن شاه صفوى بھ , و مشكالت سیاسى اجتماعى آن دورانسلیمان و شاه سلطان حسین و نیز واكنش او در برابر مسائل 

رسیدگى بھ تظلمات مردم و نیز , مبارزه و جلوگیرى از رشد و توسعھ فرھنگ صوفى گرى, منع جنگ طوایف, صدور فرمان منع شراب

این مناصب سیاسى و مذھبى مھم ترین و  او با قبول. صدور فرمان ھاى امر بھ معروف و نھى از منكر موید این برداشت تاریخى است

اساسى ترین وظیفھ ولى فقیھ در عصر غیبت را كھ ھمان تبلیغ و ترویج دین و مذھب تشیع و نیز قضاوت و داورى در بین مسلمانان است 

  .بھ خوبى انجام داد



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

  

  والیت فقیھ از دیدگاه عالمھ مجلسى

بحث مبسوطى , )پادشاھان(نوان نظریھ جایگزین براى قدرت سیاسى حاكم غیرفقیھ مرحوم مجلسى درباره والیت فقیھ بھ ع, از لحاظ نظرى

مقبولھ عمر ((گر چھ مى توان دیدگاه وى درباره والیت فقیھ در عصر غیبت را اجماال از شرحى كھ بر . را در آثار خود ارائھ نداده است

  .ھ دست آوردنگاشتھ و نیز توضیحاتى كھ درباره انواع ریاسات داده ب)) بن حنظلھ

آن را موثق و مورد قبول اصحاب امامیھ )) مقبولھ عمر بن حنظلھ((مجلسى در مرآت العقول ـ كھ شرح بر كتاب كافى است ـ در شرح 

بھ این جملھ از حدیث مذكور استدالل شده بر این كھ : مى نویسد)) فانى قد جعلتھ علیكم حاكما((دانستھ و در توضیح این قسمت از روایت 

  .است در ھر چیزى و در ھر امرى مگر امورى كھ با دلیل استثنا شود) ع(نایب امام فقیھ

كسى كھ در وقایع خاصھ حكم مى كند و , ھمان قاضى است)) حاكم((ظاھر و مراد از لفظ : مجلسى در شرح مفردات این حدیث مى نویسد

  .ى را عموما بیان مى كندیعنى كسى كھ احكام شرع, حكم را تنفیذ مى كند و مراد از آن مفتى نیست

, عدالت, از قبیل فقاھت; اجتھاد و افضلیت او در تمام خصال و صفاتى مى داند كھ در مقبولھ ذكر شده است, مجلسى از جملھ شرایط قاضى

ى شود كھ بنابر این از شرح و تفسیر مجلسى بر مقبولھ عمر بن حنظلھ در خصوص والیت فقیھ بھ صراحت استفاده م; ورع و تقوا, وثاقت

در تصدى منصب قضاوت است و در امور غیر قضایى كھ الزمھ والیت مطلقھ فقیھ در عصر غیبت است چنین ) ع(تنھا نیابت فقیھ از امام

  .نیابتى ندارد

یابت تعبیر كرده ـ شرحى را درباره والیت و ن)) بعض االفاضل((از یكى از علما ـ كھ بھ , ادامھ شرح مقبولھ عمر بن حنظلھ)١(وى در 

گر چھ بھ نظر مجلسى بسیارى از , بیان او را متین دانستھ است, كھ مستفاد از این روایت است نقل كرده و در خاتمھ آن) ع(فقیھ از امام

را )) والیت فقیھ((وعده تإلیف رسالھ اى مستقل در خصوص , عالمھ مجلسى بعد از نقل قول این دانشمند. مطالب آن خالى از اشكال نیست

عالمھ مجلسى را از اظھار نظر , شاید برخى از مالحظات سیاسى و اجتماعى آن روز. لیكن بعد از آن موفق بھ انجام آن نگردید; ستداده ا

  .و ارائھ عقیده باطنى خود در خصوص این مسإلھ باز داشتھ است

ریاست بر , بلكھ ریاست مذموم, است ناپسند و خصلتى مذموم معرفى نشده, بھ طور مطلق, از نظر مجلسى ریاست طلبى در دین اسالم

اما ریاستى كھ براى اجراى اوامر خداوند و ھدایت بندگان او و ; اساس ظلم و جور و باطل و نیز ریاستى كھ فى نفسھ مطلوب انسان باشد

آید, نیز بھ منظور اقامھ امر بھ معروف و نھى از منكر باشد   )٢.(ریاست ممدوح و مشروع بھ حساب م

مى )) والت((در معناى , ))والتختانوا والتكم) ((ع(در شرح این سخن امام على; را بر فقھا نیز اطالق كرده است)) والى((فظ ھمچنین او ل

  :نویسد

ائمھ , مراد از كلمھ والت) ٣(;خصوصا بل عموما, إو االعم منھم و من المنصوبین من قبلھم, والواله جمع الولى و المراد بھم االئمھ

  .یا اعم از ایشان و منصوبین از جانب آنھا بھ نصب خاص بلكھ بھ نصب عام ھستند) السالمعلیھم (معصومین

این عبارت مجلسى صریح در جواز تصدى . والیت عامھ فقھاى شیعھ در عصر غیبت است, ))نصب عام((روشن است كھ مقصود وى از 

با این توضیح مى توان دیدگاه تإییدآمیز عالمھ مجلسى درباره . است) ع(امارت و والیت از سوى فقیھان جامع الشرایط در زمان غیبت امام

در , بھ تعبیر دیگر; جواز و حتى رجحان تشكیل حكومت اسالمى و تصدى ریاست دنیوى توسط فقیھ عادل در عصر غیبت را بھ دست آورد

ان كھ فاقد شرط علم و عدالت و شجاعت ریاست عالم عادل نسبت بھ دیگر, صورت فراھم آمدن شرایط مناسب براى استقرار حكومت شیعى

  .این مطلب از نظر عقلى و عقال امرى خدشھ ناپذیر است; اولویت و ارجحیت دارد, و تدبیر در امور سیاسى ھستند

از اقدام قھرآمیز و نظامى را براى خارج ساختن حكومت و قدرت سیاسى , لیكن این نكتھ را ھم باید در نظر داشت كھ مجلسى در زمان تقیھ

ھمان طور كھ سیره فقھاى بزرگ شیعھ نیز بر ھمین بوده , دست غیرشیعیان یا حاكمان جور و دست یافتن شیعیان بھ آن را توصیھ نمى كند
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بعد از امام حسین تا ظھور امام ) علیھم السالم(زمان و حال ائمھ, زیرا مجلسى از جملھ كسانى است كھ بر اساس مفاد روایات, است

البتھ ایشان ترك قتال با دشمنان دین و نیز تقیھ در برابر مخالفان را مشروط بر ) ۴(;ال ترك قتال و تقیھ معرفى كرده استح, را) عج(زمان

بنابراین مبارزه با حكام جور در صورتى كھ ) ۵(;بطالن و اضمحالل دین نگردد, این مى داند كھ تقیھ شیعیان در عصر غیبت منجر بھ فساد

  .از نظر وى امرى الزم و واجب است, شددین در معرض تھدید با

در این جا براى توضیح بیشتر نظر عالمھ مجلسى در خصوص جواز و حتى لزوم تصدى فقھا و عالمان دینى بر ریاست ھاى دینى و 

  :بیان مفصل ایشان در این باره را از كتاب بحاراالنوار و مرآت العقول ذكر مى كنیم) والیت و قضاوت, حكومت(دنیوى 

  :در بحاراالنوار روایتى را در نكوھش ریاست طلبى بدین مضمون نقل كرده است وى

در پاسخ او در مذمت ریاست طلبى ) ع(امام. سخن از مردى بھ میان آورد و گفت او ریاست را دوست دارد) ع(معمر بن خالد در نزد امام

بھ صید و دریدن و ھالك ساختن طعمھ خود باشند و بھ گلھ  از ضرر دو گرگى كھ معتاد, ضرر ریاست طلبى بر دین مردم مسلمان: فرمود

  .گوسفندى كھ چوپان ھاى آن متفرق شده حملھ برند و زیان رسانند بیشتر خواھد بود

مرحوم مجلسى در شرح این حدیث ابتدا ریاست را در یك تقسیم كلى بھ دو قسم ریاست ممدوح و پسندیده و ریاست مذموم و ناپسند تقسیم 

  :پس مصادیق ھر یك از این دو نوع ریاست را بھ تفصیل بیان كرده استكرده و س

یعنى پیامبران و , ریاست انبیا و اوصیا را مى داند كھ خداوند این نوع ریاست را بھ خواص بندگان خود, وى از مصادیق ریاست ممدوح

عطا كرده است و چون ایشان معصوم از خطا و گناه و موید بھ منظور ھدایت و ارشاد مردم و نیز دفع فساد از ایشان , )علیھم السالم(اوصیا

بنابراین ھرگاه ; تحصیل اغراض دنیایى باشد, پس امین و مصون از این ھستند كھ غرضشان از این ریاست, بھ عنایات ربانى ھستند

ت ایشان از مھالك دنیوى و اخروى غرض آنھا فقط شفقت بربندگان خدا و نجا, پیامبران یا اوصیاى آنھا در صدد طلب این ریاست برآیند

ریاست , اما در مورد سایر مردم) ۶(;))اجعلنى على خزائن االرض انى حفیظ علیم: ((فرمود) ع(ھمان گونھ كھ حضرت یوسف; خواھد بود

م بھ ریاست حق و بھ حسب نیات و انگیزه ھا و اختالف حاالت ایشان قابل تقسی, ھاى حق و باطلى است و این ریاست ھا مشتبھ خواھد بود

  .و باطل است

آید و مى گوید برخى از این ریاست : مجلسى در ادامھ بھ تشریح سھ نوع ریاست مى پردازد كھ عموما از وظایف و شوون فقھا بھ حساب م

را در بھ گفتھ وى قضاوت امر خطیرى است و شیطان . قضاوت و داورى در بین مردم است, ھا كھ مقسم ریاست حق و باطل واقع مى شود

لیكن كسى كھ اطمینان بھ خود دارد و گمان ; از این رو در اخبار و احادیث از تصدى امر قضا تحذیر و منع شده است; آن تسویالتى است

قبول آن بر او واجب , ھرگاه امام او را بر امر قضا تكلیف كند) ع(در زمان حضور و بسط ید امام, دارد كھ فریب شیطان را نمى خورد

, واجب است)) امر قضا((تصدى , آن است كھ بر فقیھ جامع شرایط حكم و فتوا)) میان فقھا((مشھور ) ع(و در زمان غیبت امام خواھد بود

  .بھ وجوب عینى یا بھ وجوب كفایى

, از تصدى امر قضا اطاعت امام خود)) فقیھ((اگر غرض : وى در تشخیص این نوع ریاست كھ آیا ریاست حق است یا باطل مى گوید

احقاق حقوق و حفظ فروج و اموال و اعراض مردم از تلف باشد و نیز غرض او برترى جویى و , فقت و دلسوزى بر بندگان خداش

ریاست حقى است كھ بھ , این نوع ریاست, جلب قلوب آنھا و كسب مدح و ثناگویى از طرف ایشان نباشد, تسلط بر ایشان, بر مردم)) ترفع((

كسب مال حرام و جلب , از تصدى مقام قضاوت)) فقیھ((اما اگر غرض ; ه و از امام خود پیروى نموده استوسیلھ آن خدا را اطاعت كرد

این ریاست از نوع ریاست باطل خواھد بود كھ در اخبار و روایات بھ شدت مذمت و از آن تحذیر , قلوب خواص و عوام و مانند آن باشد

  .شده است

بدتر از ریاست : ذكر مى شود كھ بدتر از ریاست فوق بوده و حد شرك بھ خداست و مى نویسدمجلسى نوع دیگرى از ریاست باطل را مت

مانند كسى كھ منصب امامت و خالفت را ادعا و , ریاست كسى است بر آنچھ كھ حق او نبوده و سزاوار و شایستھ آن نیست ادعا كند, مذكور
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) علیھم السالم(ریاست دینى كذابین و متصنعین است كھ در عصر ائمھ, ریاستقریب بھ این نوع . تصاحب نماید و با ائمھ حق معارضھ كند

  .مانند حسن بصرى و سفیان ثورى, بودند و مردم را از رجوع بھ ایشان باز مى داشتند

یت این امور كسى كھ اھل: تدریس و وعظ را دانستھ و مى گوید, ارتكاب فتوا, وى از جملھ ریاست ھایى را كھ منقسم بھ حق و باطل مى شود

, را داشتھ و بھ آنچھ مى گوید وفتوا مى دھد عالم بوده و تابع كتاب و سنت باشد و غرض او ھدایت مردم و تعلیم مسائل دینى ایشان باشد

اما كسى ; و چھ بسا محتمل است ارتكاب این امور واجب باشد بھ وجوب عینى یا بھ وجوب كفایى, ریاست او ریاست حق محسوب مى شود

, ھلیت آن را ندارد و آیات قرآن و اخبار را بدون این كھ معانى آنھا را بداند بھ رإى خود تفسیر كند و براى مردم بھ غیر علم فتوا دھدكھ ا

قل ھل ننبئكم باالخسرین إعماال الذین ضل سعیھم فى الحیوه : ((این شخص از زمره كسانى خواھد بود كھ خداوند درباره آنھا فرموده است

لیكن انسانى مرائى و , ھمچنین است كسى كھ اھلیت این امور را از جھت علم دارا باشد) ٧)).(و ھم یحسبون انھم یحسنون صنعاالدنیا 

متصنع و خودنما بوده و كالم را از موضع خود تحریف كند و برخالف علم خود براى مردم فتوا دھد و یا غرض او تنھا كسب شھرت و 

  .ل و منصب باشد او نیز از ھالكت شوندگان خواھد بودجلب دل ھاى مردم یا تحصیل ما

متصدى این مقام نیز اگر اھلیت آن را داشتھ و : مجلسى امامت جمعھ و جماعت را ھم از جملھ ریاسات بر مى شمارد و اظھار مى دارد

  .نیتش صحیح باشد از ریاسات حقھ محسوب مى گردد و گر نھ او نیز از اھل فساد خواھد بود

این ریاست , ریاست اگر بھ جھت شرعى و غرض صحیح باشد: معیار تشخیص ریاست حق و باطل را این گونھ بیان مى كند, یانوى در پا

بدین ترتیب اخبارى كھ از . ممدوح است و اگر ریاست بر غیرجھات شرعى بوده و یا ھمراه با اغراض فاسد باشد ریاست مذموم خواھد بود

نفس ریاست , این وجوه باطل كھ ذكر شد حمل مى شود و یا بر موردى حمل مى شود كھ مقصود شخص بر یكى از. ریاست طلبى منع كرد

  )٨.(و سلطھ طلبى بر مردم باشد

بھ , امرى جایز و حتى واجب باشد, بنابراین ھرگاه تصدى ریاست معنوى و دینى مردم براى فقیھان با شرایطى كھ در عبارات فوق ذكر شد

ست بر امور دنیوى مردم با ھدف صحیح توسط فقھا ـ كھ در مرتبھ نازل تر از ریاست معنوى قرار دارد ـ با دست گرفتن حكومت و ریا

  .بھ طریق اولى جایز و چھ بسا واجب خواھد بود, ھدف صحیح

المان و فقیھان ھرگاه ع: مطلبى است كھ وى در رد عزلت گزینى و انزوا گرایى فقھا اظھار كرده است, موید این استنتاج از كالم ایشان

او عزلت تامھ را بھ گونھ . عزلت ایشان سبب گمراھى و حیرت و نیز استیالى شیاطین جن و انس بر مردم خواھد شد, عزلت اختیار كنند

امر بھ معروف و نھى از منكر ـ كھ مصداق كامل آن در امور حكومتى و بھ دست , اى كھ موجب ترك امور واجب از قبیل تعلیم و تعلم

معاشرت و حضور عالمان و فقیھان در اجتماع را كھ داراى منافع و فوایدى از , در مقابل; تحقق مى یابد ـ شود جایز و روا نمى داندحاكم 

كسب ریاست , از سوى دیگر) ٩.(احیاى شعایر دین و امر بھ معروف و نھى از منكر باشد بر عزلت ترجیح مى دھد, قبیل تعلیم و تعلم

, مشمول عناوین ریاست مذموم, و اجراى اوامر خداوند و نیز اقامھ امر بھ معروف و نھى ازمنكر, منظور ھدایت مردمدنیوى توسط فقھا بھ 

مانند ریاست ظالمانھ و ریاست بھ قصد استیالى بر مردم و نیز ریاستى كھ صاحب آن استحقاق و صالحیت آن را نداشتھ باشد و یا ریاستى 

توسل بھ اھل باطل براى دست یابى , در زمان استیالى دولت باطل, بھ اعتقاد مجلسى) ١٠.(اشد نمى باشدكھ بالذات مطلوب و مراد انسان ب

خواه بھ اذن خاص یا بھ اذن عام ـ كھ مختص فقھا در عصر , در صورتى كھ شخص مإذون از جانب امام حق باشد) حكومت(بھ ریاست 

  )١١.(ن امر را نادر مى داندگر چھ مجلسى تحقق ای, غیبت است ـ محذورى نخواھد داشت

  

  شوون والیت فقیھ

  :عالمھ مجلسى براى ولى فقیھ در عصر غیبت شوون و وظایفى را بر مى شمرد كھ از این قرار است
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  افتا در مسائل شرعى. ١

حفظ شریعت از  وظیفھ اصلى فقیھان و مجتھدان و محدثان امامیھ را, مجلسى بر اساس روایات متواتر, ھمان طورى كھ قبال اشاره شد

  .تحریف و بدعت و بیان احكام براى مردم و وظیفھ مردم را رجوع بھ ایشان و تقلید از آنھا مى داند

مرجعیت مجتھدان و فقیھان و محدثان , مجلسى در بحث امامت حق الیقین درباره وظیفھ دینى مردم در اخذ احكام شریعت در عصر غیبت

  :درا براى ایشان اثبات كرده و مى نویس

پس ; فقھا و راویان اخبار خود را ھادى دین مردم گردانیده و مردم را امر بھ رجوع بھ ایشان در مسائل دینى فرموده اند) علیھم السالم(ائمھ

بھ شیعیان رسید كھ در ) عج(چنانچھ فرمان ھا و توقیعات از حضرت صاحب... چندان حیرتى براى شیعیان نخواھد بود, در غیبت ایشان

  )١٢.(كھ ایشان حجت منند بر شما و من حجت خدایم بر ھمھ یا بر ایشان, بت ما رجوع كنید بھ راویان احادیث ماایام غی

و وظیفھ جمعى را كھ فاقد مرتبھ اجتھاد در امور دینى , وى در كتاب عین الحیوه نیز بھ مرجعیت عالمان دینى در عصر غیبت اشاره كرده

مى داند و در اثبات )) كھ علوم ایشان را مى دانند و تابع دنیاى باطل نیستند) علیھم السالم(معصومین رجوع بھ راویان اخبار ائمھ((ھستند 

بھ اسحاق بن ) عج(و توقیع امام زمان...) من كان منكم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حاللنا و حرامنا(این معنا بھ مقبولھ عمر بن حنظلھ 

  )١٣. (استناد مى كند...) فیھا الى رواه إحادیثنا فإما الحوادث الواقعھ فارجعوا(یعقوب 

كھ صالحیت فھم ) عامھ مردم(ھمچنین مجلسى اخذ احكام خدا را از عالمى كھ از معصوم روایت مى كند یا كالم معصوم را براى كسانى 

بر مردم نیز واجب مى داند كھ در بھ منزلھ اخذ از معصوم مى داند و , كالم معصوم را بدون تلقین عالمان دینى ندارند تفسیر مى كند

  )١۵.(را والى و قیم دین معرفى مى كند) فقھا(در جاى دیگر عالم حقیقى ) ١۴.(شناخت احكام خداوند متعال بھ ایشان رجوع كنند

آیدبیان احكام و ھدایت مردم ھستند و این امر از وظایف اختصاصى ایشان , نتیجھ آن كھ در عصر غیبت فقیھان متولى امر افتا   .بھ شمار م

  

  قضاوت. ٢

منصبى است كھ اختصاص بھ , نیز تعبیر مى شود)) حاكم((و از قاضى بھ عنوان )) حكومت((قضاوت كھ از آن در لسان روایات بھ 

لت و مجلسى بھ دال, ھمان طور كھ گذشت. و مستفاد از مقبولھ عمر بن حنظلھ و قدر متیقن از داللت آن است, مجتھدان و فقھاى امامیھ دارد

ظھور مقبولھ عمر بن حنظلھ در اثبات منصب قضاوت براى مجتھد و نصب وى بھ عنوان حاكم بھ معناى قاضى از طرف امام تصریح 

  .كرده است

شیعیان را از رجوع بھ حاكم جور در مرافعات و منازعات نھى فرموده و مراجعھ بھ حاكم جور را بھ منزلھ ) ع(امام صادق, در این حدیث

من تحاكم الیھم فى حق إو باطل ((عالمھ مجلسى در شرح این جملھ از مقبولھ عمر بن حنظلھ . ترافع بھ طاغوت معرفى كرده استتحاكم و 

مراد از طاغوت در این جا كسى است كھ بھ : مى گوید)) طاغوت((بعد از نقل معناى لغوى و اصطالحى ) ١۶(,))فانما تحاكم الى الطاغوت

او در وجھ تسمیھ حاكم جور بھ . و قضاوت را تصدى نماید و حال آن كھ اھلیت حكم و قضاوت را دارا نیست باطل حكم كند و منصب حكم

بھ تإیید مقبولھ عمربن حنظلھ داللت بر )) یریدون إن یتحاكموا الى الطاغوت((آیھ : طاغوت بعد از ذكر احتماالت سھ گانھ اظھار مى دارد

  .كند ترافع بھ حكام جور مى) حرمت(عدم جواز 

در صورت اضطرار و عدم امكان ترافع بھ فقیھ , وى سپس دیدگاه كسانى را مطرح مى كند كھ معتقدند براى گرفتن حقوق معلوم الثبوت

نظریھ خود را , طرفداران این دیدگاه. عادل و نیز عدم امكان استمداد از حكام جور در اجراى حكم فقیھ عادل توسل بھ حكام جور جایز است

, ترافع بھ حاكم جور در صورت اضطرار, زیرا بنا بھ گفتھ ایشان, تإیید مى كنند)) یریدون إن یتحاكموا الى الطاغوت((د بھ آیھ با استنا

لیكن مجلسى در این قول مناقشھ ; ))مسإلھ مورد بحث موضوعا از مدلول آیھ خارج است((بنابراین ; ترافع از روى اراده و اختیار نیست

مجلسى در صورت رجوع بھ , بھ ھر تقدیر) ١٧.(آن را مورد خدشھ قرار مى دھد, است)) قویھ االشكال((كھ این مسإلھ  كرده و با بیان این
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در اعیان و منافع اعیان با علم , اگر رجوع بھ حاكم جور: وى مى گوید. تفصیلى را ذكر كرده است كھ در این جا نقل مى كنیم, حاكم جور

نظر مشھور بر این است كھ اخذ آن مال بھ سبب , حكم كند)) نیز بھ نفع مدعى((بوده باشد و حاكم جور )) مال اوست, براین كھ مال((مدعى 

او در . بنابراین مدعى مى تواند در مالى كھ بھ حكم حاكم جائر اخذ كرده تصرف كند; ولى مإخوذ حرام نیست, حكم حاكم جائر حرام است

د از حرمت اخذ آن است كھ ازالھ ید مدعى علیھ و استقرار ید مدعى بر آن مال جایز نیست مرا: توضیح حرمت اخذ و مإخوذ چنین مى گوید

و اگر چنانچھ حق مدعى معلوم الثبوت , تصرف در آن مال نیز جایز نیست, و مقصود از حرمت مإخوذ این است كھ عالوه بر حرمت اخذ

, در تمام این صورت ھا, ون الحقیقھ یا مشكوك الحقیقھ و یا دین بوده باشدو بھ سبب حكم حاكم جائر ثابت شده باشد و یا این كھ مظن, نباشد

, عالوه بر حرمت اخذ, و در تمام این حاالت((موجب جواز تصرف نمى گردد , استحقاق در عین و تعین در دین بھ سبب حكم طاغوت

  )١٨)).(تصرف در مإخود نیز حرام است

  

  )خمس و زكات(والیت بر سھمین . ٣

در رسالھ , لسى در بحث از متولى خمس در عصر غیبت واین كھ چھ كسى باید آن را دریافت كند و بھ موارد مصرف آن برساندعالمھ مج

  :چنین فتوا مى دھد)) خمس و زكات((

در را بھ عالم عادل اثنا عشرى بدھند كھ بھ سادات برساند بھ ق)) از خمس((آن است كھ حصھ سادات )) وجوبى((در زمان غیبت احوط 

  . احتیاج ایشان

  :فتواى مشھور را اختیار مى كند و مى نویسد, در زمان غیبت با اشاره بھ اختالفى بودن مسإلھ) عج(درباره سھم امام زمان

  .مشھور آن است كھ باید بھ عالم عادل داد كھ بر سبیل تتمھ بھ نیابت آن حضرت بھ سادات برساند

سھم خودشان را بر شیعیان حالل كرده اند بى وجھ مى داند و اظھار مى ) علیھم السالم(ائمھ, وى نظر كسانى را كھ معتقدند در زمان غیبت

  :دارد

  )١٩.(بلكھ خالفش ظاھر است, را بر شیعیان حالل كرده باشد)) خمس((روایت صریحى نرسیده است كھ ) ع(از حضرت صاحب االمر

  :برسد و موارد مصرف آن را نیز باید مجتھد تعیین كند مى نویسدمرحوم مجلسى در اثبات این كھ خمس باید بھ دست مجتھد عادل 

و حسین بن روح و , نایبان آن حضرت یعنى عثمان عمرى و پسرش محمد) سال ٧۴(در زمان غیبت صغرا كھ ھفتاد سال و كسرى بود 

و بھ فرموده آن حضرت بھ مردم  على بن محمد سمرى ـ رضى هللا عنھم ـ حصھ آن حضرت را بلكھ جمیع خمس را از شیعیان مى گرفتند

  .مى دادند

  :مجلسى در زمان غیبت كبرا مجتھدان را نایب عام آن حضرت مى داند و تحویل خمس بھ ایشان را الزم دانستھ و در این باره مى گوید

وم ایشانند خمس را باید كھ علماى ربانى و محدثان و حامالن عل, نیز نایب عام آن حضرت) غیبت كبرا(و ظاھر آن است كھ در این زمان 

  )٢٠.(بگیرند و بھ سادات كھ عیال آن حضرتند برسانند

نظریھ , بوده است) علیھم السالم(وى با بیان این مطلب كھ حلیت خمس براى شیعیان مربوط بھ زمان تقیھ از خلفاى جور معاصر ائمھ

وى درباره مجموع سھمین ) ٢١.(ھستند مردود مى داند كسانى را كھ قائل بھ شمول و عموم حلیت خمس بر شیعیان حتى در زمان غیبت

خمس را در موارد آن صرف كند برىء الذمھ نخواھد )) عالم محدث عادل((معتقد است اگر صاحب مال از نزد خود بدون مراجعھ بھ 

  )٢٢.(شد

ھم امام و سادات را بھ مستحقین آن داده مى در پاسخ بھ این سوال كھ آیا مى توان بدون اجازه فقیھ س)) مسائل ایادى سبإ((ایشان در رسالھ 

  : و در پاسخ از سوال مشابھ مى گوید)) بدھند) علیھم السالم(البتھ بھ تجویز عالم بھ اخبار اھل البیت: ((نویسد

  )٢٣.(آنچھ را مصلحت داند بھ عمل آورد)) آن((حصھ امام را البتھ بھ تجویز فقیھ بدھند و فقیھ در تقسیم 
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میراث (در صرف خمس و اموال بھ جا مانده از كسى كھ وارث ندارد ) علیھم السالم(فقیھ محدث عادل از ائمھ معصومین مجلسى بھ نیابت

  .تصریح دارد, و غیر این دو مورد از اموال امام مانند فىء و انفال) من الوارث لھ

در زمان تقیھ : ال ذكر كرده كھ احتمال سوم چنین استسھ احتم)) میاسیر شیعتنا إمناونا على محاویجھم) ((ع(او در شرح حدیث امام صادق

بر شیعیان غنى و ثروتمند واجب است كھ خمس و سایر اموال امام را از فىء و انفال كھ در دستشان است و رساندن آن بھ , و غیبت

عالمھ . امین ائمھ ھستند, ال امام بھ فقرابنابراین ثروتمندان شیعھ در رساندن امو; ))بھ دست فقرا برسانند((ممكن نیست ) علیھم السالم(ائمھ

مجلسى در خاتمھ این احتمال افزوده است احوط آن است كھ خمس و سایر اموال امام را بھ فقیھ محدث عادل برسانند تا او در موارد 

  )٢۴.(صرف كند) علیھم السالم(مصرف آن بھ نیابت از ائمھ معصومین

تحویل آن بھ مجتھد مستحب است تا این كھ مجتھد زكات را در مصارف آن مصرف . استنیز معتقد )) فطره((مجلسى در مورد زكات 

  )٢۶.(وى در كتاب مرآت العقول بر مفاد این فتاوا تإكید كرده است) ٢۵.(كند

س و میراث خم, زكات, از قبیل فىء و انفال, والیت فقیھان بر اموال عمومى, با توجھ بھ مطالب پیش گفتھ روشن شد كھ از نظرگاه مجلسى

از این رو فقیھ از ; امرى ثابت است و با عنایت بھ این نكتھ كھ دایره انفال و سھم آن در بیت المال بسیار گسترده است)) من الوارث لھ((

  .قدرت اقتصادى وسیعى برخوردار خواھد بود

  

  تصدى امور حسبیھ. ۴

طریحى . ارائھ گردد)) امور حسبیھ((و )) حسبھ((است تعریفى از مفھوم  الزم, قبل از پرداختن بھ دیدگاه عالمھ مجلسى درباره امور حسبیھ

والحسبھ االمر بالمعروف و النھى عن المنكر و اختلف فى وجوبھا عینا إو : ((مى گوید)) حسبھ((در مجمع البحرین در تعریف واژه 

  :و در تفسیر امور حسبیھ گفتھ شده است) ٢٧))(كفایھ

و نمى توان آن را رھا , جام آن را شارع مقدس حتما خواستار است و اجازه اھمال در آن را ھرگز نمى دھدامور حسبیھ امورى است كھ ان

  )٢٨.(ساخت تا بر زمین بماند

شرعى است و رھا ساختن و تعطیل آن از ) كفایى(واجب , امور حسبیھ در موردى اطالق مى شود كھ بھ پاداشتن آن امر, بھ تعبیر دیگر

  .تنظر شرع جایز نیس

رسیدگى و سرپرستى و , و بھ بیان دیگر, حفاظت از مصالح عامھ امت, در بیان مصادیق امور حسبیھ بھ امورى مانند ایجاد نظم در جامعھ

  .ضمانت اجرایى احكام انتظامى اسالم مانند قضا مى توان اشاره كرد

نوان مدرك و مستند فتاواى فقھى در خصوص مصالح باید توجھ داشت كھ اھمیت مسإلھ حسبھ در آن است كھ در متون فقھى شیعھ بھ ع

از این رو برخى از فقھاى شیعھ كھ اثبات والیت مطلقھ فقیھ در امور ; عامھ و نیز بیان وظایف حكومتى فقیھان مورد استناد قرار مى گیرد

والیت و حكومت , ھا بر امور حسبیھبا استناد بھ حق تصدى فق, را از طریق ادلھ شرعى مشكل مى دانند) مسائل حكومتى(و مصالح عامھ 

  )٢٩. (فقیھ را بھ عنوان یك وظیفھ و تكلیف شرعى براى فقھاى جامع الشرایط در عصر غیبت اثبات كره اند

مطلب . عالمھ مجلسى از فقھایى است كھ تصدى حكام شرع یعنى فقھاى جامع الشرایط بر امور حسبیھ در نزد او مسلم و ثابت بوده است

  .نمونھ مى تواند بیانگر دیدگاه ایشان دراین باره باشدذیل از باب 

ـ مجموعھ پاسخ ھاى او بھ سواالت فقھى مقلدان ـ در جواب از این پرسش كھ اگر دسترسى بھ حاكم )) مسائل ایادى سبإ((وى در رسالھ 

  : سدمى نوی, آیا مومنان عدول مى توانند اموال یتیم و غایب را ضبط و حفظ كنند, شرع ممكن نباشد

  )٣٠.(ظاھرا توانند حفظ آن كرد) مراد عدول مومنان است(اگر جماعتى باشند كھ دیانت ایشان معلوم باشد 

بر حفظ اموال غیب و قصر را مفروض تلقى )) فقیھ((ھمان طور كھ معلوم است او در این سوال و جواب تصدى و والیت حاكم شرع یعنى 
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بلكھ , ھ او حق تصدى فقیھ بر امور حسبیھ را مختص و منحصر بھ این دو مورد نمى داندباید توجھ داشت ك, از طرف دیگر; كرده است

بنابر این عدم تفصیل وى در این مسإلھ موید این معناست كھ از دیدگاه عالمھ مجلسى تصدى امور ; ذكر این دو مورد از باب مثال است

آیدجزء وظایف شر, حسبیھ كھ امور حكومتى از جملھ مھم ترین آن است   .عى فقیھان جامع الشرایط در عصر غیبت بھ شمار م

  

  امر بھ معروف و نھى از منكر

آنچھ از . را بھ امر بھ معروف و نھى از منكر تعریف و تفسیر كرده است)) حسبھ((طریحى در مجمع البحرین , ھمان طور كھ اشاره شد

آید مسإلھ امر بھ معروف و نھى از منكر است كھ یك واجب ھمگانى است و , این است كھ قدر متیقن از امور حسبیھ, این تعریف بھ دست م

  .وجوبش گاھى عینى و زمانى ھم كفایى است

نكتھ مھم در مسإلھ امر بھ معروف و نھى از منكر این است كھ مفھوم و عنوان معروف و منكر داراى چنان ویژگى است كھ مى تواند 

بھ گونھ اى كھ تشكیل حكومت اسالمى بھ دست فقیھ عادل را مى توان از مقدمات , نده شودبسیارى از مسائل سیاسى و حكومتى در آن گنجا

امر , مشخصا متوجھ فقھا مى شود, بنابراین آنچھ از این واجب اساسى عالوه بر سایر موارد; اجراى این دو فریضھ اساسى بھ حساب آورد

از قبیل مبارزه با تحریفات , اقتصادى و فرھنگى است, سیاسى اجتماعى بھ معروف و نھى از منكر در سطح كالن جامعھ و در مسائل مھم

آید, و بدعت ھا و بدعت گذاران از نمونھ . دفاع از حریم عقاید دینى و مذھبى و ارشاد و ھدایت حاكمان سیاسى كھ از عھده غیر فقھا بر نم

ن این سلسلھ است كھ دلیل عمده ایشان در تعامل با شاھان ھاى بارز آن در عھد صفوى معاشرت و ھمكارى فقھاى بزرگ شیعھ با پادشاھا

اقامھ و , و بھ بیان دیگر, ترویج معروف در جامعھ و پیشگیرى و رفع منكر از اجتماع مسلمان, لزوم ھدایت و ارشاد سالطین, صفوى

  .ارشاد و ھدایت آنھا معرفى كرده است, عالمھ مجلسى یكى از دالیل جواز قرب بھ پادشاھان را. احیاى این دو فریضھ مھم الھى بوده است

از بارزترین موارد عملكرد عالمھ مجلسى . ھمچنین دفع ظلم از مظلوم و نیز رفع نیازھاى مومنان از جملھ دالیل او در این امر بوده است

توسط شاه سلیمان و در عصر صفوى مى توان بھ پذیرش خواستھ ھاى او )) اقامھ و احیاى امر بھ معروف و نھى ازمنكر((در خصوص 

  :شاه سلطان حسین صفوى در موارد زیر اشاره كرد

ـ توقف و منع  ۴; ـ منع دستجات كبوتر بازى٣; ـ منع شراب فروشى در اصفھان و سایر شھرھا ٢; ـ شكستن بت ھندوھا در اصفھان ١

  .جنگ طوایف

  

  شرایط و صفات حاكم اسالمى

  :وى معتقد است. لم بھ خصوصیات احكام را از شرایط مھم امامت و رھبرى مى داندعدالت و ع, مجلسى مانند سایر متكلمان امامیھ

و ظاھر است كھ , مإمون از حیف و میل نیست و ایضا حكم موقوف است بر علم بھ خصوصیات احكام, اگر حاكم موید از جانب خدا نباشد

  .موید بھ وحى باشدپس حاكم باید ; عقل بشرى احاطھ بھ جمیع خصوصیات احكام نمى تواند نمود

از این عبارت مجلسى دو شرط مھم حاكم اسالمى یعنى علم و  ٠/۵٠ابتداى پاراگراف  ٠/٠٠;چپ  ٠/٠٠;راست  - تورفتگى ھا )٣١(

حال سخن در این است كھ در عصر غیبت كھ امام معصوم در جامعھ دینى و سیاسى مسلمانان حضور . عدالت بھ وضوح قابل استفاده است

از وجود این دو شرط اساسى در حاكم اسالمى چشم پوشى شده است كھ نتیجھ قھرى آن بھ قدرت رسیدن كسانى است كھ فاقد این آیا , ندارد

اوصاف ھستند یا این كھ حكم قطعى عقل در این مورد آن است كھ علم و عدالت از شرایط الزم و اساسى حاكم است و در ھیچ شرایطى 

در انسان ھاى عادى ممكن , عالى آن كھ موجب عصمت مى گردد بھ دلیل انحصار آن در امام معصومو چون مرتبھ ا, قابل اغماض نیست

از این ; مرتبھ نازل آن كھ ھمان ملكھ عدالت و اجتھاد است و در فقھاى جامع الشرایط در عصر غیبت موجود است باید رعایت گردد, نبود

قطعى حكم عقل درباره شرایط و صفات حاكم اسالمى است و با وجود فقیھ جامع در عصر غیبت از لوازم , رو حكومت فقیھ جامع الشرایط



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٩ 
 

  .و یا ھر عنوان دیگرى حق تصدى مدیریت سیاسى جامعھ مسلمانان را ندارند)) مسلمان ذى شوكت((كسانى دیگر چھ با عنوان , الشرایط

گر چھ در مورد , اقامھ كرده, و سایر اوصاف بر دیگران ادلھ عقلى و نقلى كھ مجلسى در لزوم افضل بودن امام و حاكم اسالمى در علم

, زیرا بسیارى از دلیل ھاى عقلى و نقلى مورد استناد وى مطلق, لیكن اختصاص بھ زمان حضور ندارد, است) علیھم السالم(ائمھ معصومین

در این جا بھ برخى از ادلھ عقلى و نقلى . تبلكھ قابل تعمیم بھ عصر غیبت نیز اس, و قابل تخصیص بھ زمان و مكان نیست, عام و كلى بوده

  .مورد استناد عالمھ مجلسى درباره شرایط و صفات حاكم اسالمى مى پردازیم

بھ بدیھى بودن حكم عقل در قبح تقدیم مفضول بر فاضل و جاھل , وى در اثبات برتر بودن حاكم بر دیگران در علم و دیگر فضایل انسانى

  ).٣٢))(تقدیم مفضول بر فاضل و متعلم بر معلم و تفضیل جاھل بر دانا قبیح است عقال: ((ویدبر عالم استناد كرده و مى گ

مانند این مورد كھ در اثبات فضیلت , بر قبح تقدیم مفضول بر فاضل و فاضل بر افضل تإكید مى كند, او در موارد متعدد در بحث امامت

  )).فضل)٣٣(نع تقدیم غیراالفضل على االوالعقل الصحیح یم: ((بر دیگران مى نویسد) ع(حضرت على

 ٣۵آیھ : از جملھ این آیات است, عالمھ مجلسى از آیات و روایات نیز براى اثبات لزوم افضل بودن امام و حاكم اسالمى استفاده كرده است

  .سوره نحل ۴٣سوره زمر و آیھ  ٣۶آیھ , سوره یونس

سى شرایط ریاست دینى و دنیوى در عصر غیبت ھمانند عصر حضور یكسان است روشن مى شود كھ از نظر عالمھ مجل, از آنچھ گفتھ شد

جز بر فقیھ ) ع(و باید در انتخاب حاكم اسالمى شرایط مذكور رعایت گردد و ادلھ اى كھ او اقامھ نموده در عصر عدم حضور امام معصوم

برخى از نویسندگان كھ در مقام تبیین اندیشھ سیاسى مجلسى بنابر این على رغم نظر . بر دیگران قابل انطباق نیست, عادل جامع الشرایط

مى توان او را از جملھ فقھایى بھ شمار آورد كھ در مقام نظر قائل بھ والیت فقیھ در , را بھ وى نسبت داده اند)) سلطنت مشروعھ((نظریھ 

  .اجتماعى خوددارى كرده است, اسىگر چھ از اظھار صریح این معنا در آثار خود بنابر مالحظات سی. عصر غیبت بوده است

  

شایان ذكر است كھ عدم استفاده . ١.حجھ االسالم ابوالفضل سلطانمحمدى پژوھشگر پژوھشكده اندیشھ سیاسى اسالم. پى نوشت ھا الف

یوى فقھا مورد زیرا ادلھ نقلى دیگرى نیز در اثبات ریاست دن, دلیل نفى بر آن نیست, عالمھ مجلسى از این حدیث در اثبات والیت فقیھ

. ٣.٣حدیث , ١٠۵ص, ۶٩ج) بى تا, موسسھ وفإ: بیروت(بحاراالنوار . ٢.استناد مجلسى قرار گرفتھ است كھ بھ آنھا اشاره خواھیم كرد

, ھمان. ٧٢.۵ح , ٣٠٠ـ  ٢٩٩ص , ۶٨ج, بحاراالنوار. ۵.۴ح , ٢۴۵ص , ٢٧ج, بحاراالنوار ٣;ح , ٣٣۶ـ  ٣٣۵ص, ۴ج, مرآت العقول

. ١.٩ح , ١۴٧ـ  ١۴۵ص , ٧٠ج, بحاراالنوار. ١٠۴.٨ـ  ١٠٣آیھ ) ١٨(كھف . ۵۵.٧آیھ ) ١٢(یوسف . ١۵.۶ح , ١٣٠ـ  ١٢٨ص , ۶٩ج

مرآت . ٢٩.١١ح , ۶٠ـ  ۵٩ص , ٧٠ج, بحاراالنوار ٣;ح , ٧۵ص , ١٠ج, ھمان. ١۵.١٠ح , ٣۶٩ـ  ٣۶٧ص , ١١ج, مرآت العقول

, انتشارات رشیدى(عین الحیوه . ٢۴۶.١٣ص ) ١٣۶٣, چاپ دوم, شیدىانتشارات ر(حق الیقین . ١.١٢ح , ٣٢٧ـ  ٣٢۵ص , ١ج, العقول

مرآت . ۶٠.١٧آیھ ) ۴(نسإ . ۴.١۶ح , ١٩٣ـ  ١۴۵ص , ١ج, ھمان. ۵.١۵ح , ٨٣ص , ٢ج, بحاراالنوار. ١۵۶.١۴ص ) ١٣۶٣, چاپ دوم

انتشارات كتابخانھ آیھ : قم(رسى بیست و پنج رسالھ فا. ١٠.١٩ح , ٢٢٢ـ  ٢٢١ص , ١ج, مرآت العقول. ١٠.١٨ح , ٢٢٢ص , ١ج, العقول

. ۵٨٣.٢۴ص , ھمان. ٣۵۶.٢٣ص , ھمان. ٣۵۶.٢٢ص , ھمان. ٢۵۵.٢١ص , ھمان. ٣۵۵.٢٠ـ  ٣۵۴ص ) ق ١۴١٢, هللا مرعشى نجفى

مرآت  ٣;ح , ٣۴٨ص , ۴ج, مرآت العقول. ٣۵٠.٢۶ص , بیست و پنج رسالھ فارسى. ٢١.٢۵ح , ٣٧٢ـ  ٣٧١ص , ٩ج, مرآت العقول

, محمد ھادى معرفت. ۴١.٢٨ص , ٢ج) ١٣۶٣, كتابفروشى مرتضوى(مجمع البحرین , طریحى. ٢٢.٢٧ح , ۴٢۴ص  ,١۶ج , العقول

بیست و پنج رسالھ . ۵٢.٣٠ـ  ۵٠ص , پیشین, محمد ھادى معرفت. ۵٠.٢٩ص) ١٣٧٧, چاپ دوم, موسسھ التمھید: قم(والیت فقیھ 

 . ٢٠ص , ٢٣٨ج, اربحاراالنو. ٨۵.٣٣ص , ھمان. ۵۵.٣٢ص , عین الحیوه. ٣١.فارسى



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٠ 
 

  

    

  

  

  

  

  
 


