
  

 هاي دولت در فقه شیعهبررسي و نقد نظریه
 *دکتر سیدصادق حقیقت

 5/9/88: تاریخ تأیید 17/7/88: تاریخ دریافت

] 1.[به زینت طبع آراسته شد 1376هاي دولت در فقه شیعه توسط دكتر محسن كدیور در سال  چاپ اول كتاب نظریه
هاي با واسطه و  بندي آنها به نظریه نویسنده، در مقدمه به مباحثي همچون مراحل تطور فقه سیاسي شیعه و طبقه

سلطنت مشروعه، والیت انتصابي عامه : كند ها را به نه دسته تقسیم مي پردازد؛ و سپس، تمامي نظریه بالواسطه مي
فقیهان، والیت انتصابي عامه شوراي مراجع تقلید، والیت انتصابي مطلقه فقیهان، دولت مشروطه، خالفت مردم با 

 .نظارت مرجعیت، والیت انتخابي مقیده فقیه، دولت انتخابي اسالمي و وكالت مالكان شخصي مشاع
بندي  هاي فقه سیاسي شیعه را به شكل جامع طبقه ترین برجستگي این كتاب، آن است كه براي اولین بار، نظریه مهم

ها  عالوه بر آن، استنادات كامل و تمییز بین اركان، مباني و تقریرهاي مختلف یك نظریه، فهم دقیق نظریه. كرده است
ر ساخته است دهد كه در فقه سیاسي شیعه، تنها یك قرائت وجود ندارد؛ و همواره  متن فوق به خوبي نشان مي. را میسّ

 . هاي مختلف، و گاه متعارض، سخن گفت باید از قرائت
 :از نظر محتوایي، نكات زیر ممكن است به تدقیق و ارتقاي سطح علمي كتاب یاري رساند

یا مباني » حاكمیت«هاي  ، نظریه)بر آنها را از باب تسامح بپذیریم» نظریه«اگر اطالق (هاي یاد شده  نظریه. 1
م كه مراد نویسنده، دولت به معناي قوه مجریه نیست، . »دولت«هاي  هستند؛ نه نظریه» مشروعیت« با این فرض مسّل

و یا غیر مدرن قصد شده ) شامل سرزمین، جمعیت، حاكمیت و حكومت(توان حدس زد كه دولت به معناي مدرن  مي
در درجه اول، با : توان ارائه كرد دو دلیل براي این مطلب مي. هاي فقها نظریه دولت نیست باشد؛ اما اساسًا نظریه

حتي به معناي (توان دریافت كه آیات عظام اراكي و گلپایگاني و امثال اینان، نظریه دولت  ها مي رجوع به این نظریه
اند نظریه دولت داشته باشند؛  توانسته تر، آن است كه اساسًا فقهاي شیعي نمي مسئله مبنایي. اند نداشته) غیر مدرن آن

ب «اند؛ و بنابراین، به دلیل  چرا كه ایشان در طول تاریخ به ضرورت تشكیل دولت بر اساس شریعت رأي نداده تصّل
بر عكس، اهل سنت كه از ابتدا با . اند فقه حكومتي و مباحثي همچون توزیع قدرت اندیشیده باشند توانسته نمي» سنت

بدون دلیل نیست كه بحث . اند اند، فقه حكومتي و مباحثي همچون مصلحت را فربه كرده این مسئله سروكار داشته
مصلحت كه چندین سده است در بین اهل سنت مطرح بوده، تنها در سه دهه عصر جمهوري اسالمي؛ آن هم به 

 .شكل نحیف، به بحث گذاشته شده است
كه نه به معناي دقیق تحلیلي است، خوانده شده است؛ در حالي» روش تحلیل انتقادي«، 7روش این كتاب در ص . 2

شاید بهتر بود، به . بندي است، نه تحلیل و باالتر از آن، انتقاد سطح این نوشتار، توصیف و طبقه. و نه انتقادي
 .شد اشاره مي] 2[روش تحلیل گفتار

اندیشه سیاسي، طبق تعریف، . ها در حوزه اندیشه سیاسي شیعه، مطرحند؛ نه فقط در فقه سیاسي شیعه این نظریه. 3
نظریه خالفت مردم شهید صدر و به خصوص نظریه وكالت دكتر مهدي . اعم از فلسفه سیاسي و فقه سیاسي است
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این دو . توانند در مجموع، نظریه فقهي محسوب شوند زنند؛ ولي نمي حائري یزدي هر چند بر مبناي فقهي هم تكیه مي
شناسي فقهي  زند؛ ولي از روش نظریه وكالت بر دو قاعده فقهي تكیه مي. اند نظریه، براساس روش فقهي ارائه نشده

فقه، اساسًا در پي كشف مراد . شود اي در حوزه فلسفه سیاسي شیعه محسوب مي مند نیست؛ و بنابراین، نظریه بهره
عدم امكان جعل در «جا كه كتاب حكمت و حكومت، مبحث  در آن. باشد شارع مقدس در خصوص احكام خمسه مي

نه بر اساس روش فقهي؛ بلكه با استداللي عقلي، جعل والیت براي هر انساني از ] 3[كند، را مطرح مي» تشریعیات
اي كه مرحوم حائري بین نظریه خود با قرارداد  همچنین، مقایسه. كند سوي خداوند ـ تبارك و تعالي ـ را محال، اعالم مي

هاي مربوط به حوزه فلسفه  اجتماعي روسو انجام داده، گواهي بر این مسئله است كه نظریه وي باید در زمره نظریه
اش به فلسفه سیاسي، و نظریه  ، خود دكتر حائري به این مسئله اشاره دارد كه نظریهعالوه بر آن. سیاسي قلمداد شود

 ]4.[تر است به فقه سیاسي، نزدیك; امام خمیني
 
نظریه حكومت «هایي همچون  توان نظریه كرد، مي تغییر پیدا مي» اندیشه سیاسي شیعه«اگر عنوان كتاب به . 4

 .از دكتر عبدالكریم سروش، و خصوصًا نظریه عالمه طباطبایي، را نیز به آنها افزود» دموكراتیك دیني
بر اساس این نظریه، اقدامات حكومتي، و چه . را نیز افزود» نظریه حسبه حكومتي«هاي باال،  توان به نظریه مي. 5

بر این اساس، هر چند دلیلي براي شمول والیت فقیهان در . شود بسا تشكیل حكومت اسالمي، از باب حسبه واجب مي
توان از صاحبان این  مي] 5.[باشد دست نیست، اما اقدامات حكومتي یا تشكیل حكومت از باب حسبه واجب مي

 .شود به نظر وي، حسبه اداره كشور و دفاع را نیز شامل مي. را نام برد] 6[نظریه، آیت اهللا میرزا جواد تبریزي
اند ـ را در زمره نظریه  معتقد به نظریه حسبهدكتر كدیور، نظریه حاج شیخ عبدالكریم حائري و محمدعلي اراكي ـ كه . 6

اگر فقیهان، . ساالرانه نیز ارائه داددر عین حال، شاید بتوان از این نظریه، تعبیري مردم. كند سلطنت مشروعه ذكر مي
جاست كه از این. توان به خود مردم واگذار كرد قدر متیقن براي اداره جامعه نباشند، حكومت و مدیریت جامعه را مي

نظریه آخوند خراساني ـ كه . تر به نظر رسد شاید بتوان گفت نظریه فوق با این تفسیر به نظریات الهي ـ مردمي شبیه
 . رسد خود دكتر كدیور بعد از نگارش این كتاب به آن پرداخته ـ نیز از این جهت حائز اهمیت به نظر مي

 
چنان مطرح ) سلطنت مشروعه یا والیت انتصابي فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذي شوكت(نظریه اول . 7

شده كه گویا صاحبان این نظریه اصالتًا معتقدند خداوند، حوزه دین و دولت را از هم تفكیك نموده، و اولي را به فقیهان 
رسد الزم است اندیشه سیاسي فقیهان را از مقتضیات  كه به نظر ميدر حالي. و دومي را به شاهان واگذار كرده است

البته، خود نویسنده محترم به این مسئله توجه داشته، ولي به هر حال، آن را به . عملكرد سیاسي ایشان تفكیك نماییم
 :كند معرفي مي» نظریه«عنوان 

ما «را تحمیل شرایط زمانه دانست؛ كاركرد فقیهان را از باب ] بین حوزه شرعیات و عرفیات[توان این تفكیك  مي«
دهد كه از یك سو،  اما شواهد آینده نشان مي. تفسیر كرد» المیسور الیسقط بالمعسور«و » الیدرك كله الیترك كله

اند، و سالطین نیز با به رسمیت شناختن اقتدار فقیهان در  فقیهان، شوكت سالطین را در خدمت مذهب در آورده
تصریحاتي كه در سطور آینده خواهد آمد، خبر از نوعي توجیه فقهي ... اند مند شده شرعیات از حمایت مهم ایشان بهره

 ]7.[»دهد واقعیت خارجي مي
اگر اندیشمندي در عمل به . و بدل اضطراري، غیر از خود اندیشه سیاسي است» توجیه فقهي واقعیت خارجي«

اي از باب عدم قدرت و احكام ثانویه به آنها مشروعیت دهد،  سلطنت شاهان تمكین كرده باشد، یا حتي در بعد اندیشه
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 .این گونه فقیهان ممكن است حكومت شاهان را در اصل، غیر مشروع بدانند. غیر از اعتقاد اولیه به آن مسئله است
او بحث . خواهیم داشت) 1191ـ  1267(اكنون، براي توضیح بیشتر، مروري بر اندیشه سیاسي سید جعفر كشفي 

علیه (از هبوط آدم تا ظهور امام زمان(تاریخ به دو دوره، نبوت . كند خود را از مخلوق اول و فلسفه تاریخ شروع مي
در عصر نبوت، رویه ظاهري عقل، و در عصر والیت، . شود تقسیم مي) دوره ظهور ایشان(و دوره والیت )) السالم

، یا مجتهد باید شاه شود، یا شاه باید اجتهاد )عصر غیبت(شود؛ و در ریاست حكمت  رویه باطني عقل شكفته مي
اتفاق نیفتاده ) علیه السالم(ریاست حكمت، كه نوعي از دولت آرماني است در دوران غیبت امام معصوم. بیاموزد

ت از دیدگاه كشفي، در عصر غیبت، میزان . اند هاي گوناگون از سیاست و جامعه دوري گزیده است؛ زیرا فقیهان به عّل
در . ؛ و اشاعه خیرات و ازاله شرور)یا عقل فعال(میزان ارتباط با روح محمدي : مشروعیت دولت دیني دو چیز است

بنابراین، هر چند مشروعیت قاجارها زیر سؤال است، اما از . این صورت، حكومت از باب ضرورت است، نه نیابت
به . توان به تفكیك والیت انتصابي فقیهان در شرعیات و سلطنت سلطان ذي شوكت در عرفیات تن داد این باب، مي

توان نتیجه گرفت كه بحث  از این بحث مي. شود همین دلیل است كه او بین دولت حقه اولیه و ثانویه، تفكیك قائل مي
 .اي درباره حكومت اسالمي را باید از بحث اجرا و اضطرار جدا نمود نظري و اندیشه

به نظر نائیني، مشروعیت حكومت مشروطه به این . شبیه انتقاد باال، به نظریه حكومت مشروطه نیز وارد است. 8
، و در حكومت مشروطه، یك ظلم )در حق خدا، امام معصوم و مردم(دلیل است كه در حكومت استبدادي، سه ظلم 

پس مشروعیت مشروطه از باب دفع افسد به فاسد است؛ و مشروعیت . شود روا داشته مي) تنها در حق امام معصوم(
گونه كه از كتاب تنبیه االمة و نظریه اصلي نائیني، آن. البته، نائیني به این مبحث شكل نظري داده است. ذاتي ندارد

بر اساس حسبه موسع، همان گونه كه اشاره شد، اموري كه شارع به ترك . حسبه موسع است] 8.[آید تنزیه الملة بر مي
شود؛ بلكه امور اجتماعي و سیاسي را نیز  آنها راضي نیست، به مواردي همچون مسائل صغار و یتامي محدود نمي

توهم این مسئله وجود دارد كه ] 9[شوند، جا كه دو نظریه مشروعه و مشروطه با هم مقایسه ميدر آن. گیرد در بر مي
 .، قید دولت است، نه والیت»مشروطه«كه اند، در حالي این دو از یك جنس هستند كه با هم مقایسه شده

در االسس (حكومت انتخابي بر اساس شورا : در این كتاب، سه نظریه براي شهید صدر بر شمرده شده است. 9
و خالفت مردم با نظارت ) در منهاج الصالحین، و الفتاوي الواضحة(، والیت انتصابي عامه فقیهان )االسالمیة
در االسالم یقود الحیاة، لمحة فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة االسالمیة، و خالفة االنسان و (مرجعیت 

بر اساس . شود به اعتقاد كدیور، نظریه آخر، تركیبي از دو نظریه قبل و رأي نهایي ایشان تلقي مي). شهادة االنبیاء
. نظریه اخیر، خداوند، انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده؛ و سیاست و اداره جامعه را به آنها واگذار نموده است

بنابراین، امت، خالفت . را برانگیخته است) انبیاء، امامان و علماي دین(براي حفظ خالفت الهي انسان، شاهدان خود 
؛ و دوم والیت )كه مربوط به موارد غیر منصوص است(اول قاعده شورا : كند خود را بر اساس دو قاعده اعمال مي

انتخاب : كند هاي زیر اعمال مي امت، حق خداداد خالفت خود را از راه. مؤمنین و مؤمنات بر یكدیگر به طور مساوي
بر اساس این نظریه، در حوزه منطقة الفراغ، وضع قوانین مورد نیاز به . رئیس قوه مجریه و انتخاب اعضاي قوه مقننه

باشد؛ چون  جمهوري اسالمي، همان خالفت مردم با نظارت مرجعیت است، و مقید به قانون مي. عهده قوه مقننه است
قوه قضائیه . مرجعیت صالحه، یك نهاد است؛ نه یك شخص. شرع بر رئیس دولت و مردم به نحو مساوي سیطره دارد

این امر، زمینه . كند؛ و تنها نهادي است كه خارج از خالفت مردم قرار دارد زیر نظر نهاد مرجعیت، ایفاي وظیفه مي
 .نماید تفكیك قوا و سالمت و اسالمیت قدرت سیاسي را تضمین مي

المقدور  مسئله، این است كه حتي. ظاهر عبارات كتاب، این است كه شهید صدر، سه نظریه مختلف ارائه كرده است
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هایي متفاوت، و شاید متضاد را به وي  باید سعي نمود اقوال مختلف یك اندیشمند را بر هم حمل نمود تا ارائه نظریه
چون اصل، آن است كه اندیشه اندیشمند دچار تناقض و حتي تطور نشده باشد، در صورت امكان باید . منسوب نكنیم

به طور مثال، شاید نظریه والیت انتصابي عامه فقیهان و نظریه خالفت مردم با نظارت . بین عبارات وي جمع نمود
ا . مرجعیت قابل جمع باشند ّ نظریه فقهي سید محمد باقر صدر در كتاب الفتاوي الواضحة همان نظریه نصب است؛ ام

شاهد جمع مذكور، آن است كه او . جا كه ایشان به نقش مردم نیز توجه دارد، نظریه دوم را ارائه نموده استاز آن
كند؛ و این امر  گوید امت خالفت خود را بر اساس دو قاعده شورا و والیت مؤمنین و مؤمنات بر یكدیگر اعمال مي مي

اگر تحلیل كدیور، نظریه . تحقق یافته است) به عنوان تجلیگاه نظریه نصب امام خمیني(در جمهوري اسالمي ایران 
، و هم شرحي بر قانون اساسي )خالفة االنسان و شهادة االنبیاء(سوم هم در نظریه خالفت انسان و نظارت مرجعیت 

پس باید مفاد هر دو ] 10[تلقي شود،) لمحة فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة االسالمیه(جمهوري اسالمي 
 .كه نظارت در جمهوري اسالمي ایران از آنِ مرجعیت نبوده استیك چیز باشد؛ در حالي

به همین منوال، چه بسا بتوان ادعا نمود رأي صدر در االسس االسالمیه نیز با نظریه خالفت انسان و نظارت 
به عقیده دكتر كدیور، در این كتاب، نظریه دولت انتخابي اسالمي مطرح شده است؛ در . مرجعیت قابل جمع باشد

كه شاید بتوان گفت عنصر مشورت و تطبیق احكام شرعي به ترتیب به خالفت انسان و نظارت مرجعیت اشاره حالي
قابل ذكر است كه مقصود از تحلیل فوق آن نیست كه الزامًا تغییر و تطوري در نظریه شهید صدر مشاهده . دارد
 .شود؛ بلكه اثبات این مسئله است كه دلیلي وجود ندارد كه ضرورتًا این سه رأي متفاوت باشند نمي
آیت اهللا محمدهادي معرفت ـ برخالف نظر مشهور ـ دیدگاه شیخ انصاري و آیت اهللا خویي نسبت به والیت فقیه را . 10

با توجه به آراي متفاوت در خصوص كتب مختلف شیخ و با توجه به محوریت اندیشه ] 11.[مثبت ارزیابي كرده است
 .كرد ایشان در بین فقهاي شیعي، بهتر بود دكتر كدیور، تحلیلي ارائه مي

بایست در كتب فقهي ایشان به شكل جداگانه به بحث گذاشت تا امكان  آراي شیخ انصاري نسبت به والیت فقیه را مي
علیه (او در كتاب مكاسب، پس از طرح والیت عامه معصومان. مقایسه ـ و احتماًال تحول ـ در آنها نیز بحث شود

، والیت فقها را به سه بعد افتاء، قضاء و والیت عامه تقسیم؛ و به درستي بحث را در قسم سوم محصور )السالم
از دیدگاه شیخ، اثبات والیتي براي فقیه همانند امام . آید در این مقاله نیز از دو بعد اول سخن به میان نمي. نماید مي

همانند دست كشیدن بر خارهاي ساقه گل به شكل (دونه خرط القتاد : ماند به امري ممتنع مي) علیه السالم( معصوم
البته در این میان اموري هست كه بر هر تقدیرـ و لو به دست غیر فقها ـ باید تحقق یابد؛ كه از آن به امور ). برعكس

كند كه فقها قدر  و مقبوله، از این نظر اشاره مي] 12[شیخ به روایات باب، همانند توقیع شریف. شود حسبیه تعبیر مي
فقد ظهر مما ذكرنا ان ما دل علیه هذه االدلة هو ثبوت «: توانند این امور را بر عهده گیرند متیقن كساني هستند كه مي

الوالیة للفقیه في االمور التي تكون مشروعیه ایجادها في الخارج مفروغًا عنه، بحیث لو فرض عدم الفقیه كان علي 
 ]13.[»الناس القیام به كفایه

شیخ در بحث مكاسب، «گونه جمع كرده كه  علي ابوالحسني بین كالم شیخ در مكاسب و كتاب خمس و زكات، این
كند كه بر حسب اعتقاد شیعي، پیامبر و ائمه معصومین  گونه و سطحي خاص از والیت را از شخص فقیه نفي مي

اما تصرفاتي كه حكام جامعه به عنوان زمامدار و سرپرست مردم براي حفظ مصالح اجتماعي ـ ... اند داراي آن بوده
.[»چرخد، براي فقیه نیز مجاز و مشروع است آن اساسًا چرخ اجتماع و سیاست نمي دهند و بي سیاسي آنان انجام مي

داند؛ بلكه معتقد  محمدهادي معرفت هم رجوع به فقها بر اساس توقیع را منحصر به سؤال از امور شرعي نمي] 14
است تصمیم و اقدام در مسائل سیاسي و اجتماعي، اقامه نظام و مطلق اموري مربوط به شئون عامه را شامل 
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و ] 16)[اقامة النظام من الواجبات المطلقه(از دیدگاه وي، اگر صغراي مسئله را از خود شیخ وام گیریم ] 15.[شود مي
اشكال اساسي . شود به روشني اثبات مي» والیت عامه فقیه«كبراي بحث را از مسائل مذكور استخراج نماییم، مسئله 

كند كه والیت فقها در امور حسبیه، محصور است؛ و  كه در برداشت فوق وجود دارد، آن است كه شیخ تصریح مي
چیزي نیست جز احكام انتظامي كه جامعه اسالمي به شكلي به آنها وابسته است كه حتي » اقامه نماز«مقصود او از 

طبق تعریف، احكام انتظامي، نوعي از امور حسبیه محسوب . شود اگر فقیه به آنها قیام نكند، بر دیگران واجب مي
قیام به امور حسبیه و . ، همین امور است، نه برپایي نظام و حكومت اسالمي»برپایي نظام«شود؛ و مقصود از  مي

 ؟!احكام انتظامي ـ تنها از باب قدر متیقن ـ كجا، و اثبات والیت عامه فقها كجا
و (شود  داند؛ بلكه امور عامه را شامل مي شیخ انصاري در كتاب قضاء، نفوذ حكم فقیه را به باب قضاوت محدود نمي

» حاكم«كه مربوط به قضاوت است، از » حكم«؛ چرا كه به جاي لفظ )منه یظهر كون الفقیه مرجعًا في االمور العامه
وجوب الرضا بحكومته في الخصومات بجعله حاكمًا علي االطالق و حجة ) علیه السالم(ان تعلیل االمام«: استفاده شده

كذلك یدل علي ان حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقه و حجیته العامة فال یختص بصورة 
ها و حجیت داشتن  مبني بر رضایت نسبت به حاكم بودن فقیه در خصومت) علیه السالم(تعلیل امام] (17.[»التخاصم

استاد معرفت از ). خورد وي، داللت بر حكومت مطلقه و حجیت عام وي دارد؛ پس به صورت تخاصم تخصیص نمي
در خصوص امور سیاسي و اجتماعي نیز كاربرد دارد؛ و خاص امور قضایي » حاكم«آورد كه  البالغه شاهد مي نهج

این اصطالح ممكن است به سه معنا به كار . خورد گره مي» والیت مطلقه«جا، به معناي تمام سخن در این. نیست
 :رود

، اعمال والیت »والیت مطلقه«هاي پایاني عمر خود به كار برد، مقصود از  در سال; طبق اصطالحي كه امام خمیني
است؛ كه نه در زمره احكام ثانویه، بلكه از جمله احكام اولیه، و مقدم بر دیگر احكام اولیه » مصلحت«بر اساس 
اي  نیز این تعابیر، سابقه; بدون شك، این معنا، مقصود شیخ انصاري نبود؛ و شاید قبل از امام خمیني. شود تلقي مي

 .نداشته است
 

گونه كه استاد معرفت برداشت احتمال دوم، اطالق والیت نسبت به كلیه امور عامه و احكام سیاسي و اجتماعي، آن
كنند؛  الزمه این احتمال، عدول شیخ از قول خود در مكاسب است؛ كه امثال استاد معرفت نیز قبول نمي. كرده است

 .كه با شواهد عبارات شیخ در دو كتابش سازگاري نداردعالوه بر آن
احتمال آخر، این است كه غرض از اطالق، شمول نسبت به كلیه ابواب دایره حسبیه و امور انتظامي، و محدود 

كند؛ و با شواهد  این احتمال بین اقوال شیخ در جاهاي مختلف جمع مي. نشدن به باب قضاوت یا هر باب دیگر است
به اعتقاد شیخ انصاري، اگر سلطاني براي خود نایبي انتخاب كرد، در تمامي امور مربوطه . عبارات وي سازگاري دارد

استاد معرفت هم، به . شود اي محدود مي ولي به هر حال، این اطالق، نسبي است و در دایره. به او قدرت داده است
از دیدگاه ایشان، شیخ در هر دو كتاب . بیند درستي، تفاوتي اساسي بین مفاد كتاب مكاسب و كتاب قضاء شیخ نمي

از » اطالق«. به والیت عامه فقها رأي داده؛ و به نظر ما، در هر دو جا والیت ایشان در امور حسبیه محدود است
در كالم فوق الذكر شیخ، مقصود . شود جمله امور اضافي است؛ و باید دید در مقایسه با چه چیزي در نظر گرفته مي

، عدم اختصاص به صورت تخاصم ـ قضاوت ـ است؛ اما از محدوده امور حسبیه و امور انتظامي فراتر »اطالق«از 
شیخ در دو كتاب مكاسب و قضاء، همان را «: گیرد جالب آن است كه معرفت در پایان كالم خود نتیجه مي. رود نمي

اموري كه مربوط به برپایي نظام است و تعطیل آن نشاید، بر : اند گفته كه فقها از روز نخست درباره والیت فقیه گفته
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گیرد، با احتمال سوم  اي كه وي مي نتیجه. »عهده فقیهان جامع الشرایط است كه به نحو واجب كفایي، آن را بر پا دارند
فقهاي قبل از شیخ، والیت را در امور . سازگاري، و با احتمال اول و دوم ـ و فرضیه مقاله ایشان ـ ناسازگاري دارد

البته از امور حسبیه ـ با تعریف واحد ـ دو . اند؛ و وي نیز در همان مسیر گام برداشته است دانسته حسبیه منحصر مي
كه امور سیاسي و اجتماعي كه (، و حوزه وسیع )امور صغار و یتامي و مانند آن(حوزه ضیق : شود حیطه اراده مي

به هر حال، حتي حوزه دوم از حیطه والیت عامه فقیهان، و به طریق اولي از والیت ). شارع راضي به ترك آنها نیست
و ربما امكن «: شود جا، مقصود شیخ در كتاب خمس و زكات نیز مشخص مياز این. مطلقه، شمول كمتري دارد

القول بوجوب الدفع الي المجتهد نظرًا الي عموم نیابته و كونه حجة االمام علي الرعیة و امینًا علیه و خلیفة له كما 
و لو طلبها الفقیه فمقتضي ادلة النیابة العامه وجوب الدفع الن منعه رد علیه و «] 18.[»استفید ذلك كله من االخبار

 .شود عموم نیابت فقیه در دوران غیبت باز در حد امور حسبیه محدود مي] 19.[»الراد علیه راد علي اهللا تعالي
هر چند وي . نیز صادق است] 20.[این سخن در خصوص صاحب جواهر كه به دفاع از والیت فقیه شهرت دارد

كند و معتقد است اگر كسي آن را انكار نماید گویا طعم فقه را نچشیده است، ولي باز  عموم والیت فقیه را قبول مي
مقصود او تأسیس حكومت اسالمي نیست؛ چرا كه جهاد، و اموري كه به حاكم عادل نیاز دارد، همانند جهاد دعوت 

گونه كه شد؛ همان و اال دولت حق ظاهر مي«گوید  كند؛ و مي كه به سلطان و جیوش و امراء نیاز دارد، را استثنا مي
.[»كردم فرمود اگر به اندازه این گوسفندان، یعني چهل نفر، یار و همراه داشتم، خروج مي) علیه السالم(امام صادق

21[ 
قائل به والیت فقیه بود؛ و تنها، دلیلشان با ; به اعتقاد استاد مهدي هادوي نیز، آیت اهللا خویي همانند امام خمیني. 11

كند  اهللا خویي و امام خمیني به این نكته اشاره مي وي در راستاي اثبات شباهت كامل نظریه آیت] 22.[هم فرق داشت
براي انتصاب حاكمان شرع حكم صادر كرد؛ و تصریح كرد كه به عنوان فقیه  1991اهللا خویي در انتفاضه  كه آیت

، همان اطالق در علم اصول »والیت مطلقه فقیه«مقصود از . براي ایجاد امنیت و نظم، اعمال والیت كرده است
 ]23.[است

جا ربطي به اطالق در علم اصول با جاري كردن مقدمات حكمت ندارد؛ چرا كه نكته اول، این است كه اطالق در این
شود كه اگر مخاطب به چیزي امر كرد و مقدمات حكمت جاري شد، باید به اطالق قول وي  در علم اصول بحث مي

توان با جاري شدن مقدمات حكمت، مطلق نماز ـ  مي. به طور مثال، اگر متكلم به اداي نمازي دستور دهد. اخذ كرد
در والیت مطلقه فقیه، » اطالق«جا، غرض از قید  بدون توجه به قیودي خاص ـ را اتیان نمود؛ در صورتي كه در این

غرض از والیت مطلقه . این نیست كه شارع دستوري داده باشد، و با اجراي مقدمات حكمت به اطالق آن اخذ كنیم
است و قبل از ایشان سابقه نداشته ـ اعمال والیت با مالك ; كه قولي مخصوص امام خمینيـ با توجه به اینفقیه 

در مقابل، والیت مقیده امثال . اي است كه بر دیگر احكام اولیه تقدم دارد به عنوان یكي از احكام اولیه» مصلحت«
آیت اهللا گلپایگاني، تقیید والیت به احكام اولیه و ثانویه است؛ كه طبق آن حاكم، فقط در صورت وجود عناوین ثانویه ـ 

; امام خمیني. تواند از حیطه احكام اولیه گذر نماید ـ مي» الضرورات تقدر بقدرها«و تنها در همان حد از باب 
ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختیار است، به كلي بر خالف  كه این جانب گفتهتعبیر به آن«: فرمودند

تواند  حكومت مي. هاي من است؛ چرا كه اگر چنین تحدیدي وجود داشته باشد، دست حكومت بسته خواهد شد گفته
-قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است ـ در موقعي كه آن قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسالم باشد ـ یك

تواند هر امري را چه عبادي یا غیر عبادي كه جریان آن مخالف اسالم است، از آن مادامي كه  جانبه لغو كند؛ و مي
 ]24.[»چنین است جلوگیري كند
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نكته دوم در این خصوص، آن است كه دیدگاه آیت اهللا خویي را با توجه به كتب متعدد ایشان استنباط؛ و ارتباط آن 
... اما الوالیة علي االمور الحسبیه«: داند وي شأن فقیه را به امور حسبیه محدود مي. شان را كشف كنیم با عمل سیاسي

ظاهرًا او دخالت فقیه در این حوزه را از باب ] 25.[»فهي ثابتة للفقیه الجامع الشرائط فان فصل الخصومات بید الفقیه
] 26.[»انما الثابت ان له التصرف في االمور التي البد من تحققها في الخارج«: داند، نه از باب والیت تصرف مي

برخي فقها ـ همانند آیت اهللا خویي ـ فقیهان را حتي در امور حسبیه، فاقد والیت شرعي دانسته، تنها به عنوان قدر 
 ]27.[دانند متیقن، مجاز به تصرف مي

[داند، كه آیت اهللا خویي در امور سیاسي بعضًا دخالت كرده، یا حق تصرف در غنائم جنگي را براي فقیه مياما این
طبق نظر آیت اهللا . شود با توجه به تفسیر و وجه جمعي كه بین اقوال مختلف شیخ انصاري شد، روشن مي] 28

تواند برخي از شئون  تواند در امور حسبیه تصرف كند؛ و امور حسبیه مي خویي، فقیه قدر متیقن افرادي است كه مي
رسد كه كسي كه والیت یا تصرف فقیه را به امور  به هر حال، به نظر مي. سیاسي و اجتماعي را نیز در برگیرد

این . گیرد اي همچون والیت مطلقه فقیه فاصله مي شود؛ و با نظریه كند، به همان حد محدود مي حسبیه، محدود مي
برداشت با استدالل ایشان به عموم مصلحت و اطالق دلیل منافاتي ندارد؛ چرا كه به هر حال، والیت به امور حسبیه 

: تواند احكام انتظامي اسالمي را اجرا نماید بر اساس نظر وي، به دو دلیل فقیه مي. شود و احكام انتظامي تحدید مي
، اجراي احكام انتظامي در راستاي مصلحت عمومي و براي حفظ نظم و جلوگیري از فساد و ظلم تشریع شده؛ و  اوًال

، دالیل احكام انتظامي، اطالق زماني و احوالي دارد. تواند مخصوص برهه خاصي باشد بنابراین نمي تردید،  بي. ثانیًا
كه روایاتي آید؛ عالوه بر آن آحاد مردم، مخاطب این تكلیف نیستند؛ زیرا در آن صورت، اختالل نظام به وجود مي

توان برخالف ادعاي آیت اهللا معرفت ـ كه اطالق  پس مي] 29.[همانند توقیع شریف، مردم را به فقها ارجاع داده است
نتیجه گرفت كه هر چند حفظ نظام ] 30.[داند در نظریه امام خمیني و شیخ انصاري و آیت اهللا خویي را یكسان مي

، ولي این اطالق به )حفظ النظام من الواجبات المطلقة التي ال تقیید لها(از واجبات مطلقه است ) احكام انتظامي(
بر خالف . تباین اساسي دارد) در لسان امام خمیني(شود؛ و با والیت مطلقه  احكام حسبیه و انتظامي محدود مي

استنباط آیت اهللا معرفت كه معتقد است آیت اهللا خویي هم مثل امام خمیني، دلیل امامت را به عینه براي والیت فقها 
باید ] 32[،) -عج  -فما هو دلیل االمامة بعینه دلیل علي لزوم الحكومة بعد غیبة ولي االمر ] (31.[داند جاري مي

كه آیت اهللا داند؛ در حالي گفت امام خمیني بر اساس دلیل تنزیل، كلیه شئون امام معصوم را براي فقیه نیز جاري مي
. شمارد خویي، تصرف فقها در امور حسبیه و امور انتظامي را تنها در این محدوده، از باب قدر متیقن جایز مي

سان در واجبات نظامي و اجراي احكام انتظامي، به سبب  بدین«: گیرد جالب است كه استاد معرفت، خود نتیجه مي
دار  عدم تعیین مسئول مشخص، بر فقیه جامع الشرائط ـ با عنوان قدر متیقن و به نحو واجب كفایي ـ واجب است عهده

قلمرو والیت فقیه از دیدگاه فقها به گستردگي والیت كبراي امامان معصوم ... كند شود؛ و این حقي را ایجاب نمي
به دیگر بیان، از دیدگاه آیت اهللا خویي، تصرف ولي فقیه در امور حسبیه، منصبي براي او محسوب ] 33.[»نیست
شود؛ بلكه تنها حكمي تكلیفي ـ آن هم از باب قدر متیقن و وجوب كفایي ـ است؛ و محدوده آن با والیت معصومان  نمي

هاي جواز تصرف فقیه، بدیل و جانشین نظریه والیت فقیه  كند كه دیدگاه كدیور به درستي اشاره مي. باشد یكسان نمي
 ]34.[هاي والیي اشتباه كرد هستند؛ و نباید آنها را با نظریه

 
گرد شد؛ اما نكته مهم،  دكتر كدیور معتقد است پس از اوج اندیشه نائیني در مشروطه، فقه سیاسي دچار عقب. 12

ایشان ادله نقلي بجا . توان از آراي آیت اهللا بروجردي یاد كرد گرد، تنها مي در انتهاي دوره ركود و عقب«این است كه 
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. داند شمارد؛ و با اقامه دلیل عقلي، مسئله را اثبات شده مي مانده را براي اثبات والیت انتصابي عامه فقیهان كافي نمي
وي براي اولین بار بر امتزاج دیانت و سیاست، پافشاري، و مسائل سیاسي و تدبیر امور اجتماعي در جامعه اسالمي 

محسن كدیور معتقد است آیت اهللا بروجردي به والیت عامه فقیهان قائل بوده ] 35.[»كند را از وظایف فقیهان اعالم مي
 ]36.[است

جهت بررسي این مدعا، الزم است مباحث ایشان از كتاب البدر الزاهر به شكل مشخص، نقل قول، و سپس تحلیل 
ارائه شده؛ كه » تذنیبان«در كتاب مذكور، درباره مأذون بودن فقها براي اقامه نماز جمعه، دو مؤخره تحت عنوان . شود

ایشان در ابتدا نظر . تذنیب اول، اشاره اجمالي به حدود والیت فقیه دارد، و تذنیب دوم درباره شروط نماز جمعه است
به اعتقاد او، اگر كسي معتقد به این باشد كه . كند شیخ، مالزمه بحث جعل حكومت با اقامه نماز جمعه، را نقل مي

فقها وظیفه تشكیل حكومت دارند پس به طور قطع، متصدي همه وظایف حاكمان اسالمي هستند؛ و اقامه جمعه، یكي 
. و خلفاي راشدین این بحث رواج داشته است) ص(گونه كه در عهد پیامبراز وظایف حاكمان اسالمي است؛ همان

پس در وضعیت فعلي، وظیفه فقها اقامه جمعه نیست؛ و در اخباري كه استدالل به ترخیص دارند اشكاالت جدي 
دانند، آیت اهللا بروجردي  چون برخي با استفاده از ادله والیت فقیه، اقامه جمعه را از وظایف فقیه مي] 37.[وجود دارد

 :نماید شود؛ و ابتدا به مقدماتي عقلي اشاره مي به مناسبت، وارد بحث ادله والیت فقیه مي
 

به درستي كه در جامعه، اموري وجود دارد كه از وظایف افراد جامعه نبوده و به آنها مربوط نیست؛ بلكه : مقدمه اول
از امور عام اجتماعي است كه حفظ نظام اجتماع به آن بستگي دارد، از قبیل قضاوت، والیت بر غایب و ناتوان، 

مصرف اموال پیدا شده و مجهول المالك، حفظ نظام داخلي، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع هنگام حمله دشمنان و 
غیره كه به سیاست جامعه مربوط است و متصدي آن، شخصي خاص نیست؛ بلكه وظایف سرپرست جامعه و كسي 

 .دار شود است كه سررشته امور مهم جامعه در دستان او قرار دارد؛ و بر اوست كه ریاست و خالفت را عهده
 

ماند كه اسالم، دیني سیاسي ـ اجتماعي است  كند، شكي باقي نمي براي كسي كه در قوانین اسالم تحقیق مي: مقدمه دوم
و احكامش منحصر در عبادات براي تأمین سعادت اخروي افراد نیست؛ بلكه اكثر احكام اسالمي براي سیاست جامعه 
و تنظیم امور اجتماعي و تأمین سعادت این دنیا و یا مرتبط به سعادت هر دو دنیاست؛ مثل احكام حدود، قصاص، 

. دیات و احكام قضائي شرعي كه براي پایان دادن به خصومات و یا احكام مالیات دولت اسالمي وارد شده است
مدار و رهبر تدبیر كننده  بنابراین، خاص و عام اتفاق نظر دارند كه در جامعه اسالمي و محیط اسالم، وجود سیاست

كه او از در امور مسلمانان، الزم است؛ بلكه از ضروریات اسالم است؛ گرچه در شرایط و خصوصیات رهبر و این
 .خورد شود یا با انتخاب عمومي است، اختالف نظر به چشم مي جانب پیامبر تعیین مي

 
پوشیده نیست كه اداره جامعه و تأمین جهات اجتماعي در دین اسالم از مسائل روحاني و مسائل مربوط : مقدمه سوم

. رود به تبلیغ و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلكه سیاست از صدر اول با دیانت مختلط و از شئون به شمار مي
گیري و تدبیر، و خصومات را حل و فصل، و حكام و والیان را براي  شخصًا امور مسلمانان را پي) ص(پیامبر

شد؛ و  در گذشته، مساجد در كنار داراالماره بنا مي. خواست كرد؛ و از آنها مالیات مي شهرهاي مختلف انتخاب مي
هاي دین  این شكل از امتزاج جهات روحاني و مسائل سیاسي از ویژگي. حاكمان و مبلغان دین در كنار هم بودند

، ما مجموعهخالصه این. اسالم است . هاي اجتماعي داریم كه از وظایف رهبر جامعه است اي از نیازمندي كه اوًال
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، دیانت مقدس اسالم، نه تنها در تبیین این امور، سستي نكرده؛ بلكه بیشترین اهتمام را داشته؛ و بدین لحاظ،  ً ◌ ثانیًا
، سیاست. مدار مسلمان تفویض كرده است تشریع و اجراي احكام زیادي را به سیاست مدار مسلمانان در صدر  ثالثًا

 .اند و سپس خلفاي بعد از او نبوده) ص(اسالم، كسي جز شخص نبي اكرم
 

را تعیین ) علیه السالم(پس از خود امر خالفت را رها نكرده، بلكه حضرت علي) ص(ما معتقدیم پیامبر: مقدمه چهارم
. منتقل شده، كه البته حقوق آنها غصب شد) علیه السالم(بعد هم امامت و خالفت به اوالد حضرت علي. كرده است

پس به طور قطع، مرجع براي رسیدگي در امور مهم اجتماعي كه ذكر شد، ائمه اثني عشر هستند؛ و اگر قدرت بر 
 ]38.[شد اجراي آن داشتند، از وظایف خاص آنها تلقي مي

دانستند كه اغلب شیعیان در زمان حضور و جمیع آنها و در  امامان معصوم مي: گویند ایشان پس از ذكر مقدمات مي
الید  از این رو با توجه به تفریق شیعیان در شهرهاي مختلف و مبسوط. زمان غیبت، امكان دسترسي به آنها را ندارند

نبودن امامان، پس به طور قطع امامان، كساني مثل زراره و محمد بن مسلم و امثال اینها را براي رسیدگي به این 
دانستند دسترسي به آنها غیرممكن است، آیا  كه امامان معصوم ميكند با این ایشان اضافه مي. اند امور مشخص كرده

شود كه شیعیان را از رجوع به طاغوت و قاضیان جور منع كنند و خود نیز كسي را براي رجوع در امور مهمي  مي
؟ پس ما به طور قطع یقین داریم كه !چون فصل خصومات، اموال غایب و ناتوان و دفاع از حوزه اسالم معین نكنند

هایي  اند؛ و امامان نیز پاسخ اصحاب ائمه درباره كساني كه مرجع شیعه در این مسائل باشند، از آنها سؤاالتي كرده
. اند تا در صورت عدم تمكن از دسترسي به امامان و هنگام نیاز به ایشان مراجعه كنند داده و كساني را تعیین كرده

ها از كتب روایي ساقط شده و به جز روایت ابي خدیجه و عمر بن حنظه به دستمان  كه این پرسش و پاسخنهایت، آن
، این امور مهمه :كند به طور قطع ائمه معصومین گیري مي وي پس از بیان مطالب گذشته، نتیجه] 39.[نرسیده است

هاي شیعیان در عصر غیبت، رها  كه شارع راضي به ترك آن نیست را، به خصوص با احاطه آنها به خواسته
قضیه دائر : رسند ایشان با قیاس استثنایي به نصب فقیه مي. در نتیجه، فقیه براي این امور نصب شده است. اند نكرده

. اولي باطل، و بنابراین، دومي صحیح است. اند كه ائمه یا كسي را نصب نكرده، و یا فقیه را نصب كردهاست به این
قد «در مقبوله عمربن حنظله در عبارت » حاكماً «توان فهمید كه مراد از كلمه  به اعتقاد ایشان، با این مقدمات مي

شود؛ و شارع مقدس نیز  در مورد كلیه امور اجتماعي است؛ و وظیفه شخص خاصي تلقي نمي» جعلته علیكم حاكماً 
البته تصدي این امور، اختصاص به قاضي هم ندارد؛ . كه در زمان غیبت باشدبه اهمال آنها راضي نیست، ولو این

 ] 40.[گرچه شغل قضاوت، معموًال و عرفًا با تصدي و سایر امور مبتال به جامعه مالزم بوده است
ماند كه آیا اقامه نماز جمعه هم از همان  این مسئله باقي مي: نویسد وي در ادامه بحث اصلي ـ یعني اقامه جمعه ـ مي

جا، بخش دیگري از استدالل امور عامه مبتال به جامعه است كه شارع، راضي به ترك آنها نیست، یا خیر؟ در این
ایشان براي پاسخ به وظیفه فقیه در اقامه جمعه . گیرد كه از دید بسیاري از محققین مخفي مانده است ایشان شكل مي

الید مرتبط است، مثل حفظ انتظامات  دسته اول، وظایفي كه به امام مبسوط: نویسند وظایف امام، دو دسته است مي
داخلیه و سد ثغور مملكت و امر به جهاد و دفاع و مانند اینها؛ و دسته دوم، وظایفي است كه امام در صورت 

تواند آنها را با وكیل كردن افراد و ارجاع به غیر انجام دهد، مثل  الید نبودن نیز نباید آنها را ترك كند؛ چون مي مبسوط
گویند ظاهرًا  ایشان در ادامه مي. تصرف در اموال یتیم و دیوانگان و قضاوت بین مردم و تصرف در اموال غایبان

لذا فقیه نباید اقامه جمعه نباید؛ چون قدر متیقن از ادله والیت فقیه، خصوص دسته دوم . اقامه جمعه از قسم اول است
 ]41.[باشد ید، شرط آن نمي است، یعني اموري كه شارع، راضي به ترك آنها نیست و بسط
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. كند تر از نتیجه پایاني بیان مي جا، آن است كه مقدمه اول استدالل، امور عام اجتماعي را گسترده نكته مهم در این

ایشان در مقدمه اول امور عام اجتماعي كه متصدي آن شخص خاص نیست را والیت بر غایب و ناتوان، مصرف 
بر این اساس، وظیفه . كنند اموال مجهول المالك، حفظ نظام داخلي و امنیت مرزها، و دستور جهاد و دفاع ذكر مي

فقیه، پرداختن به این امور عامه مهمه است كه وظایف سیاسي و حكومتي هم در آن گنجانده شده است؛ خواه از آن 
اما طبق بحث اخیر، دایره امور حسبیه، بسیار مضیق است؛ و . برداشت شود یا والیت عامه فقیهان] 42[حسبه موسع

شود؛ و فقط اموري چون  حفظ نظام داخلي، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع از حیطه امور حسبیه خارج مي
دكتر كدیور ـ كه تنها به مقدمات عقلي كفایت كرده ـ . ماند پرداختن به اموال غایب ناتوان و فصل خصومات باقي مي

تر  كه عبارات آیت اهللا بروجردي به حسبه موسع، شبیهعالوه بر این. داند ایشان را معتقد به والیت انتصابي عامه مي
از والیت انتصابي عامه است، الزم است بین این دو فقره عبارت ایشان به شكلي رفع تناقض نماییم؛ چرا كه مقدمه 

در رفع این . كند گونه امور را از حیطه والیت فقها خارج مياول، اموري همانند جهاد را داخل، و بخش اخیر، این
امور مبتال به اجتماعي (ناسازه، ممكن است تصور شود ایشان در بحث اول در مقام استدالل عقلي والیت فقیه هستند 

امور (شود، مستفاد از روایات را مضیق  ، اما زماني كه بحث نقلي مطرح مي)كه شارع، راضي به ترك آنها نیست
بنابراین، در بخش اول، . بینند مي) باشد ید نمي مبتال به اجتماعي كه شارع، راضي به ترك آنها نیست و الزمه آن بسط

ایشان در مقام اثبات والیت فقیه از منظر ادله عقلي بودند؛ و در بحث دوم در مقام تعیین داللت ادله نقلي بودند كه 
گیري اسالم سیاسي توسط آیت اهللا  شاید ظاهر كتاب البدر الزاهر هم كه در دوره شكل. به قدر متیقن، اكتفا كردند

كه كل توان به این بحث پرداخت؛ و آن این اما از منظر دیگري هم مي. منتظري تقریر شده، نیز همین برداشت باشد
ایشان . پس باید مبحث گذشته را همانند یك كل دید؛ و در مجموع تحلیل كرد. كند بحث ایشان، یك چیز را اثبات مي

گیري از مقدمات عقلي به دنبال اثبات میزان داللت روایات بر  در صدد ارائه دالیل عقلي مجزا نیستند؛ بلكه با بهره
گویا مشي ایشان . در واقع، اینها مقدمات فهم روایات هستند، نه مقدمات دلیل عقلي مستقل. حوزه اعمال والیت هستند

 در دروس خارج، ضمیمه كردن مقدمات خارجي 
توان حدس زد كه امام، مسائل مبتال به مردم  از این منظر و با مقدمات عقلي مي. و عقلي براي فهم روایات بوده است

ماند كه چه قدر از این  اما این مسئله باقي مي. ها نیابت داده است را رها نكرده، و به فقیه براي سامان دادن آن حوزه
جا، بحث قدر متیقن مطرح  این. توانیم از باب اعمال والیت، وظیفه فقها بدانیم مسائلي كه در مقدمات ذكر شد را مي

توان در حوزه اعمال والیت قرار داد؛ و مسائل تعبدي چون نماز  شود؛ كه ایشان معتقدند قطعًا امور مبتالبه را مي مي
اند؛  كه بر اساس احتمال اخیر، ایشان در صدد ارائه دلیل مستقل عقلي نبودهحاصل آن. جمعه از این حوزه خارج است

شود كه فقیه جز در امور اجتماعي كه شارع  اند؛ و نتیجه این مي بلكه مقدماتي براي فهم ادله نقلي و شرعي ذكر كرده
احتمال اخیر با برداشت آیت اهللا . باشد، والیت ندارد مقدس، راضي به ترك آنها نیست و الزمه آن بسط ید نمي

بر این اساس، ورود به سیاست حتي براي انبیاء و . اشتهاردي از اندیشه سیاسي آیت اهللا بروجردي تناسب بیشتري دارد
كه حتي باالتر آن. شود نیز در حد ضرورت بوده؛ و به بیان دیگر شأن اصلي ایشان تلقي نمي) علیه السالم(ائمه

اند؛ و در واقع، والیت سیاسي جزء شئون ذاتي  كرده معصومان نیز فقط به هنگام مصلحت در سیاست دخالت مي
 ] 43.[ایشان نبوده؛ بلكه شأن اصلي ایشان، همانا امور مربوط به مبدأ و معاد بوده است

 .در مجموع، باید گفت دیدگاه آیت اهللا بروجردي نسبت به مسئله والیت فقیه نیاز به تدقیق بیشتري دارد
هر چند نظریه والیت انتخابي مقیده فقیه . نسبت داده شده است» نظریه انتخاب«در این كتاب به شهید مطهري، . 13
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و در انتقاد به نظریه ) قدس سره(در مباحث آیت اهللا حسینعلي منتظري و استاد مطهري بر سر درس امام خمیني
تفاوت . است» والیت«تر از نظریه  نزدیك» نظارت«نصب متولد شد، اما عبارات به جا مانده از استاد شهید به نظریه 

، با واسطه یا بدون واسطه، به فقیه باز مي گردد؛ در  نظریه والیت و نظارت، آن است كه در والیت، مشروعیت نهایتًا
. بر اجرا یا تقنین نظارت دارند) یا فقها(شود؛ و فقیه  كه در نظریه نظارت، امور اجرایي به خود مردم سپرده ميحالي

تواند به شكل  والیت مي. هاي اجرایي براي آن تعبیه كنند تواند به شكلي باشد كه خود مردم، ضمانت این نظارت مي
به . انتصاب و انتخاب، شكل رسیدن به قدرت است؛ هرچند در محدوده والیت هم تأثیر دارد. انتصابي یا انتخابي باشد

: پرداز، صرفًا باید بر امور نظارت نماید هر حال، مقصوِد مطهري آن بوده كه فقیه همانند یك ایدئولوگ و نظریه
نقش فقیه در یك كشور . والیت فقیه به این معنا نیست كه فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عمًال حكومت كند«

اسالميـ  یعني كشوري كه در آن مردم، اسالم را به عنوان یك ایدئولوژي پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند ـ نقش 
وظیفه ایدئولوگ این است كه بر اجراي درست و صحیح استراتژي نظارت . یك ایدئولوگ است، نه نقش یك حاكم

خواهد رئیس دولت بشود و در كادر ایدئولوژي اسالم به انجام  او صالحیت مجري قانون و كسي را كه مي. داشته باشد
كه استاد شهید، درك این مسئله را به ارتكاز مردم این جالب آن] 44.[»دهد برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي

ـ و نیز مردم ما از والیت فقیه این  تصور مردم آن روز ـ دوره مشروطیت«: دهد زمان و عصر مشروطه ارجاع مي
البته، ظاهر برخي آراي اولیه حضرت ] 45.[»نبوده و نیست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را به دست گیرند

گوییم حكومت باید با فقیه باشد؛ بلكه  ما نمي«: داد امام نیز به این نظریه اشاره داشت؛ و باز به مشروطه ارجاع مي
نظارت روحاني صورت  گوییم حكومت باید با قانون خدایي كه صالح كشور و مردم است اداره شود؛ و این بي مي
 ]46.[»كه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق كرده استگیرد؛ چنان نمي

هاي نوع اول در پاسخ  در نظریه. هاي والیت محور بر فرد، و نظریه نظارت بر نهاد تأكید بیشتري دارند اصوًال نظریه
كنند؛ اما در نظریه نظارت، این فرض مطرح است كه امور اجرایي  ، شخص فقیه را مطرح مي»چه كسي؟«به سؤال 

اگر شأن نظارت براي . به خود مردم واگذار شده است؛ و تنها باید از جانب متخصصان دیني مورد تأیید قرار گیرد
اسالمي بودن امور فرض گرفته شود، اساسًا دلیلي ندارد كه به نظارت فرد اكتفا كنیم؛ چرا كه نظارت جمیع فقیهان به 

هاي نظارتي  هاي والیي، بیش از نظریه دقیقًا به همین دلیل است كه فرد در نظریه. رسد تر به نظر مي صواب نزدیك
البته، ظاهرًا خود دكتر كدیور در كتاب حكومت والیي متوجه این تفاوت شده؛ و استاد مطهري را در . محوریت دارد

 ]47.[كند زمره قائالن به نظریه نظارت ذكر مي
 .شود هاي بعد تلقي ميكاهد؛ بلکه پیشنهاداتي براي اصالح در چاپ در مجموع، نكات فوق از ارزش كتاب نمي
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