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  شناسی ادله نقلی والیت فقیهگونه
  **قاسم شبان نیا رکن آبادي/  *مهدي قربانی

  چکيده
يت فقيه است. بررسي ادله نقلي واليت فقيه، يکي از موضوعات اساسي در باب نظريه وال

توانـد بـا   در اين نظريه، رياست و زمامداري فردي است کـه مـي  » واليت فقيه«منظور از 
مراجعه به منابع اسالمي، احکام و قوانين اسالمي را استخراج و استنباط نمايد. با توجه بـه  

شناسي ادلـة نقلـي واليـت    اهميت موضوع، اين مقاله، با رويكرد تحليلي و نظري، به گونه
رو، به تواند در اثبات واليت فقيه به کار آيد، ازاينهاي مختلفي که ميپردازد؛ گونهيه ميفق

اي که در آنها توان اشاره کرد: ادلة سلبي. يعني ادلهسه گونه از ادله نقلي در اين زمينه مي
ها عرفي و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهي شده است. ادله از رجوع حکومت

اي که در آنها شايستگان بـراي حکومـت و مـأذون از ناحيـه خداونـد      ابي؛ يعني ادلهايج
هايي که در آنها رسالت هر دو دسته قبلي اند. در نهايت، ادله تلفيقي؛ روايتمشخص شده

ها، ابتداء به نوعي مشروعيت سالطين عرفـي نفـي   با هم مطرح شده است. در اين روايت
  باشد.شود که بيانگر مشروعيت سياسي آنها ميقهاء اشاره ميشده و در ادامه به جايگاه ف

  ها: ادله نقلي، واليت فقيه، ادله سلبي، ادله ايجابي، ادله تلفيقي.كليدواژه
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   ۵۹ شناسي ادله نقلي واليت فقيهگونه

  مقدمه
انـد.  هاي سیاسی در طول تاریخ، همواره به عنوان رکنی از جهان سیاست مطرح بـوده نظریه

انـد یـا بـه    اسی، نهادهاي سیاسی را شـکل داده هاي سینظریه ،پاسخ به اینکه در طول تاریخ
اند، یا تعامـل  ها را فراهم نمودهگیري و رشد نظریههاي شکلعکس، نهادهاي سیاسی، زمینه

توان گاه نمیباشد، به هر حال هیچدو سویه بین آنها وجود دارد، داراي اهمیت به سزایی می
و در مجموعـه علـوم سیاسـی     هاي سیاسی را در بررسی تحـوالت تـاریخی سیاسـی   نظریه

پردازند هاي سیاسی میرو، اندیشمندان سیاسی به بررسی تاریخ اندیشهنادیده گرفت. از این
هاي مطرح در تاریخ تفکـر سیاسـی را موضـوع تـأمالت سیاسـی خـود قـرار        و همۀ نظریه

اصـول،  ها، خاسـتگاه، مبـانی،   ها، معموالً ضمن تبیین نظریهدهند. در این مجموعه دانشمی
گیـرد و در نهایـت، بـه قضـاوت و     ها و تأثیرات سیاسی و... نیز مورد توجه قرار میویژگی

شود. در این میان، نظریۀ والیت فقیه بر اسـاس مبـانی اندیشـه    داوري درباره آن پرداخته می
مطـرح بـوده اسـت. امـا پیـروزي انقـالب        ،هااسالمی و با الهام از آنها، در کنار سایر نظریه

گیري نظام سیاسی در ایران اسالمی بر مبناي نظریه والیت فقیه، این نظریـه  می و شکلاسال
خصوص در جهان اسالم به خـود معطـوف سـاخت.    توجه بیشتري را در سطح جهان، و به

اي را فراهم آورد تا فقهاء و محققان، بررسی بیشتر این نظریه در محورهـاي  همین امر زمینه
هـاي متعـددي در   خـود قـرار دهنـد. بـدین ترتیـب، پـژوهش      گوناگون را موضوع پژوهش 

محورهاي گوناگون از قبیل، خاستگاه، مبانی، اصول، ادلـه والیـت فقیـه و ... شـکل گرفتـه      
است. ادلۀ نقلی والیت فقیه، به صورت مبسوط در بسیاري از مکتوبـات مربـوط بـه نظریـۀ     

اختصاص یافته است. با ایـن   والیت فقیه مطرح گردیده و حتی آثار مستقلی به این موضوع
حال، در اکثر این آثار، به بررسی ادلۀ نقلی ایجابی در اثبات والیت فقیه پرداخته شده و ادله 

در ایـن نوشـتار    رو،تواند در این زمینه مفید باشد، مغفول مانده است. از ایندیگري، که می
ه، رویکردي جدیدي در هاي مختلف ادله نقلی والیت فقیتالش شده است ضمن بیان گونه

این موضوع ارائه گردد تا بتوان از این طریق، با اتقان بیشتري به اثبات والیت فقیه بر اساس 
  ادله نقلی پرداخت.

هاي مختلف ادله نقلی والیت فقیه کدام هسـتند؟ بـا   سئوال اصلی عبارت است از: گونه
باشند: ـ مفهوم  ر مطرح میتوجه به این سئوال، سئواالت فرعی دیگري نیز در محورهاي زی
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جایگـاه ادلـه    -جایگاه ادلۀ سلبی در اثبات والیـت فقیـه چیسـت؟     -والیت فقیه چیست؟ 
ادله تلفیقی چه جایگاهی در اثبـات نقلـی والیـت     -ایجابی در اثبات والیت فقیه چیست؟ 

  فقیه دارند؟
والیـت فقیـه،    با توجه به این سئواالت، این تحقیق در پی این است که آیا بـراي اثبـات  

  توان از سه گونه ادله سلبی، ایجابی و تلفیقی بهره برد؟می
والیـت  «و » فقیـه «، »والیـت «هاي سئوال، ابتداء به بررسی مفهوم واژه این براي پاسخ به

-خواهیم پرداخت. در ادامه به ترتیب، ادله سلبی، ادله ایجابی و ادله تلفیقی را که مـی » فقیه
  والیت فقیه سودمند باشند، بیان خواهیم کرد.  توانند در روند اثبات 

  مفهوم شناسي بحث  
  . مفهوم واليت۱
هـاي گونـاگون علـوم    اي است که عالوه بر کاربرد لغـوي، در حـوزه  در لغت واژه» والیت«

هـاي  در بـاب » والیـت «اسالمی، مانند کالم، فلسفه، فقه، و عرفان نیز بـه کـار رفتـه اسـت.     
-هاي رایج محسوب میایت، حجر، نکاح و مکاسب از واژهگوناگون فقه مثل قصاص، وص

گرفته شده و براي آن معـانی متعـددي از قبیـل    » ولی«در زبان عربی از ماده » والیت«شود. 
، »والیت«قرب، دوست، یاور، قیام به کار، اختیاردار و سرپرست میان شده است. براي واژه 

بندي کلی، معـانی  در یک تقسیم 1کنند.ن میافزون بر آنها معناي سلطنت و رهبري را نیز بیا
. محبت یا دوستی، 2. قرابت یا نزدیکی، 1توان به چهار دسته تقسم کرد: متعدد مزبور را می

  . حکومت یا تصدي امر.4. نصرت یا یاري، 3
مورد توجه نیست؛ آنچه از این واژه اراده » نخست«سه مفهوم » والیت فقیه«در بحث از 

گونه کـه  همان 2کند.م چهارم، یعنی حکومت یا تصدي امر ارتباط پیدا میشده است با مفهو
والیت یعنی حکومت و اداره کشور و اجراي قـوانین  «فرمایند: در این باره می امام خمینی

، در اصطالح حکومـت و زمامـداري در امـور    »والیت«بنابراین، مراد از واژه  3»شرع مقدس.
که در کالم برخی فقهاي دیگر نیز به صراحت به آن اشاره باشد مربوط به جامعه سیاسی می

  4شده است.
اند. استفاده کرده» ریاست فقیه«، از اصطالح »والیت فقیه«برخی از فالسفه به جاي واژه 

هـاي  باشد. فـارابی در کتـاب  » والیت«تواند شاهدي بر معناي مورد نظر از کلمه این امر می



   ۶۱ شناسي ادله نقلي واليت فقيهگونه

 سیاست مدنیـه ده است. به عنوان مثال، ایشان در کتـاب  متعدد خود از ریاست فقیه بحث کر
هاي رئیس اول وجـود نداشـته باشـد، در    کند: اگر در جامعه شخص واجد ویژگیتأکید می

هاي رئیس اول مکتوب شده و به وسیله آن جامعـه  این صورت باید شرایع، تدبیرها و سنت
مکتـوب رؤسـاي گذشـته اداره     اداره شود. در چنین شرایطی، رئیسی که جامعه را با شرایع

   5کند، پادشاه سنت (ملک السنه) نامیده خواهد شد.می
کند که در صورت فقدان رئیس با این وجود، در برخی از آثار خود به صراحت بیان می

، رئیس دوم، یعنی کسی که عالم به شریعت است و بتوانـد احکـام امـور جدیـد را بـر      6اول
 7یشین استنباط کند، جانشین رئیس اول خواهد شـد. اساس روح شریعت و روش رؤساي پ

، چنین شخصی که بتواند در عین فهم شریعت، در صـورت نیـاز قـدرت بـر     فارابیاز نگاه 
است. وي معتقد است در صورت فقـدان رئـیس اول،   » فقیه«استنباط هم داشته باشد، همان 

لی هرگاه کسی کـه در  شوند. وکسانی که در همه شرایط همانند او هستند، جانشین وي می
همه احوال مماثل و همانند اوست نباشد، در این صورت الزم است کـه در همـه احـوال و    

هاي تحت ریاست اوست، از مقدرات گذشته تبعیت شده و با اعمالی که در جوامع و مدینه
آن مخالفت نگردد و در مواردي که نیازمند به وضع و تقـدیر جدیـدي باشـد، اسـتخراج و     

فقیه  فارابیبنابراین،  8آن بر عهده فقیه بوده و ایشان جانشین رئیس اول خواهد شد. استنباط
داند که در فقدان رئیس اول و کسانی که همانند او هسـتند، جانشـین   را از جمله کسانی می

همـان  » والیـت «شـود. بنـابراین، منظـور از    ایشان بوده و مقام ریاست به ایشان منتقـل مـی  
اصـطالح رایجـی اسـت،    » والیـت «است ولی چون در فقه شـیعه واژه  ریاست و زمامداري 

توانسـت در ایـن بحـث    آن را بر سایر اصطالحاتی کـه مـی  » والیت فقیه«فقهاء در موضوع 
  اند.مورد استفاده قرار گیرد، ترجیح داده

  . مفهوم فقيه۲
رفته است. مفهـوم   است. فقه در قرآن کریم و احادیث زیادي به کار» فقه«از مشتقات واژه » فقیه«

فقه در اصـطالح، بـه دو معنـا بـه      9.باشداین کلمه، در همه جا، با تعمق و فهم عمیق همراه می
  . دانش احکام و مقررات اسالمی.2. علم و آگاهی به مجموعه دین و 1کار رفته است: 

عبارت است از: بصیرت کامل نسـبت بـه کـل دیـن و مجموعـۀ      » فقه«طبق اصطالح نخست، 
اخـالق و احکـام    ه خداوند براي هدایت بشر فرستاده است. این مجموعه شـامل عقایـد،  آنچه ک
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علم به احکام و مقررات فرعی شـرعی  » فقه«باشد. ولی بر اساس معناي اصطالحی دوم، می
توانـد بـه مـدد آن، بـا     ، فقه صناعتی است که انسان مـی فارابیبه تعبیر  10از روي ادله است.

ه و مصرحه به استخراج و استنباط آنچه واضع شریعت، به تحدید استفاده از احکام موضوع
امروزه انصراف و تبادر فقـه بـه همـین معنـاي دوم      11و بیانش تصریح نکرده است، بپردازد.

  باشد.کاربرد آن در معناي لغوي یا اصطالحی نخست، نیازمند قرینه می 12است.
بنـدد. بـر   در ذهن نقش مـی » فقیه«با توجه به معناي فقه، تصویر نسبتاً روشنی از معناي 

شود که توانایی فصلی براي به کسی گفته می» فقیه«توان گفت: در اصطالح، این اساس، می
استخراج احکام شرعی و قوانین کلی اسالم، از منابع اولیه آن، یعنی کتاب، سنت، اجمـاع و  

  13عقل داشته باشد.
را چنین تعریـف  » والیت فقیه«ه مرکب توان واژ، می»فقیه«و » والیت«با توجه به مفهوم 

تواند با مراجعه به منابع والیت فقیه به معناي ریاست و زمامداري فردي است که می«نمود: 
  » اسالمی، احکام و قوانین اسالمی را استخراج و استنباط نماید.

هاي متعدد ادلـه نقلـی والیـت    به بررسی گونه» والیت فقیه«پس از روشن شدن مفهوم 
  پردازیم.می فقیه

  ادله سلبي  
هاي عرفی، فاقـد  کنند حکومتپردازیم که داللت میهایی میدر این زمینه به بررسی روایت
هاي عرفـی  ها، مسلمانان را از رجوع به حکومتگونه روایتمشروعیت سیاسی هستند. این

، »عرفـی  هـاي حکومت«کنند. منظور از و داشتن ارتباط با آنها در سطوح گوناگون، نهی می
هر گونه حکومتی است که فاقد اذن الهی براي ادارة جامعه سیاسی است. هرچند این دسته 

ها، در اثبات والیت فقیه نقش بسیار مهمی دارنـد، ولـی توجـه چنـدانی بـه آنهـا       از روایت
هاي ایجابی والیـت فقیـه مـورد توجـه     ها، در کنار روایتشود. اگر این دسته از روایتنمی

ثیرگذار خواهد أگیرد، تهاي ایجابی صورت مید، در فهم و استنباطی که از روایتقرار گیرن
ها توجه بیشتري شود. در ایـن صـورت،   هاي پنهان این روایتکند تا به الیهبود و کمک می

والیـت  «هاي ایجـابی نیـز بـه اثبـات     هاي حداقلی از روایتتوان بر اساس برداشتحتی می
  پرداخت.  » فقیه



   ۶۳ شناسي ادله نقلي واليت فقيهگونه

  يت پيروي فقهاء از سالطين. ممنوع۱
نقل شده، پیروي فقهاء از سـالطین نهـی شـده اسـت.      بر اساس روایتی که از پیامبر اکرم

انـد، امـین   دانشمندان فقیه تا هنگامى که وارد دنیا نشـده  فرمایند:حضرت در این روایت می
پیروى سـلطان،   عرض شد یا رسول اللَّه! معنى ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود:پیامبرانند. 

  14»دینتان از ایشان برحذر باشید.ه پس چون چنین کنند، نسبت ب
هاي عرفی، فاقـد مشـروعیت   این روایت، به روشنی گویاي این نکته است که حکومت

سیاسی بوده و تبعیت عالم دینی از آنان، موجب سقوط وي از جایگاه خود خواهد شد. اگر 
چنین حکمی نسبت بـه علمـایی کـه بـا آنـان       هاي عرفی داراي مشروعیت بودند،حکومت

  شد.کنند، فاقد استدالل منطقی میهایی پیروي میارتباط دارند و از چنین حکومت

  نهي از عمل براي سالطين .۲
  .ر کردن براي سالطین نهی شده استنقل شده است که در آنها، از کا هایی از معصومانروایت

گفتم: نظـر شـما دربـارة عمـل      وید: به امام رضاگمنصور عیاشی میروایت اول، محمدبن
سلطان چیست؟ حضرت فرمودند: ورود در اعمال آنها و کمـک بـه آنهـا و     رايکردن ب

تالش براي رفع احتیاجات آنها، برابر بـا کفـر اسـت و توجـه بـه آنهـا از روي عمـد از        
  15»شود.اي است که انسان به واسطه آن مستحق آتش میگناهان کبیره

اعمـال سـلطان ورود    براي درباره گروهی از شیعیان، که دوم، مردي از امام صادقروایت 
دارنـد، پرسـید، حضـرت در    کنند و آنها را دوسـت مـی  کنند و براي آنها کار میپیدا می

  16»پاسخ فرمودند: اینان شیعه نیستند، بلکه از آنها هستند.
ال کـردم. ایشـان در پاسـخ    دربـاره عمـل بـراي سـالطین سـئو      از امام بـاقر  روایت سوم،

  17»فرمودند: این کار را نکنید.
کند که گویاي این امر اسـت کـه   این سه روایت هرگونه ارتباط با سالطین عرفی را نفی می

توانـد در  هاي عرفی چون فاقد مشروعیت هستند، باید از تمامی ارتباطاتی کـه مـی  حکومت
  اري نمود.بقاء و استمرار حکومت آنان تأثیرگذار باشد، خودد

  . نهي از پذيرش دعوت ظالم۳
مـواردي را بـه ایشـان     ،در این نامه .اندنوشته محمد بن مسلم زهرياي به نامه امام سجاد
  فرمایند:حضرت می ،دهند. در بخشی از این نامهتذکر می
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ایـن   ،ترین بـارى کـه بـر دوش دارى   اى و سبکبدان که کمترین چیزى که کتمان نموده
اى و راه گمراهـى را بـا   نس خود، سـتمگر را از وحشـت تنهـایى رهـا سـاخته     است که با ا

ترسم کـه فـرداى   وه! چه مى .اىو پذیرفتن دعوتش، برایش هموار کرده ،نزدیک شدن به او
گرفتار گناه خود باشى و به خاطر درآمدى که در اثر کمـک بـه    ،قیامت همراه با خیانتکاران

اى ازخواست قرار گیرى؛ زیرا تو چیزى را دریافت کردهمورد ب ،اىستمگران به دست آورده
اى به کسى نزدیک شده .و نه از آن کسى که آن را به تو بخشیده است ،که نه از آن تو است

بـراى جلـوگیرى از    ،تو نیز از این نزدیکى خـود بـه او   .که حقّ هیچ کس را نپرداخته است
    18اى.دوست داشته ،رفتهاى و کسى را که به جنگ خدا باطل استفاده نکرده

این روایت نیز به روشنی گویاي این مطلب است که سالطین عرفی، فاقـد مشـروعیت   
سیاسی هستند. باید از هر ابزار ممکنی براي تضعیف آنها استفاده نمود. در واقع، روایـت بـا   

  کند.اي از مبارزه نرم را براي مقابله حاکمان نامشروع توصیه میظرافت تمام گونه
هایی نیز وجود دارد که در آنها، بر اصل ضرورت هاي سلبی، روایتالبته در کنار روایت

هـا  در تفسیر انـواع والیـت   امام صادقشناخت مأذون از ناحیه خداوند تأکید شده است. 
  فرمایند:می

والیت و حکومت بر مردم دو راه دارد: یکى از آن دو، والیت حکمرانـان دادگـر اسـت    
الیت آنان فرمان داده و آنان را بر مردم سرپرسـت نمـوده والیـت و حکومـت     که خدا به و

تـرین رده آنـان. ایـن بـابى از ابـواب      مأموران و کارگزاران حکمرانان است تا برسد به پایین
از نظر کسى که بر آنها مأموریت دارد. راه دیگر والیـت، والیـت و حکومـت     ،والیت است

ترین رده آنان. این نیز بابى از زاران او تا برسد به پایینحکمرانان ناحق است و والیت کارگ
همـان پـذیرفتن    ،نـوع حـالل کـارگزارى    ،پـس  .ابواب به عهده گرفتن امور حکومتى است

والیت حکمران دادگر است که خداوند فرمان داده به شناخت او و تحـت والیـت او قـرار    
که خداوند حکمـران دادگـر را    جهتیدر همان  ،گرفتن و در خدمت او و کارگزارانش بودن

مأمور داشته، بدون افزودن یا کاستن از آنچه خدا نـازل فرمـوده اسـت و بـدون تحریـف و      
از لحـاظ خـدمت    ،در صورتى که حکمران دادگر و عادل باشـد  ،تجاوز از فرمان الهى. پس

کردن و یارى و همکارى با او در عرصه حکومتش و تقویت او، حـالل و مشـروع اسـت و    
مله با آنها نیز حالل است. این از آن جهت اسـت کـه در والیـت و حکومـت حکمـران      معا
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گردد و هر سـتم و بیـداد و فسـادى محـو     دادگر و کارگزاران او، هر حقّ و عدالتى احیا مى
چنین حکمرانـى   ،براى همین است که هر کس در تقویت قدرت و حکومت ،پس .شودمى

در واقع در طاعت خدا کوشیده و دیـن   .یارى رساندتالش نماید و در امور حکومتى به او 
اما راه حرام والیت و حکومـت، خـدمت بـه حکمـران بیـدادگر و       او را تقویت کرده است.

کارگزاران اوست، از آن رئیس گرفته تا پیروان حکمران و زیر دسـتان او و از کـارگزاران او   
بر مردمى که متصـدى کـار آنهاسـت.    ترین رده آنان در هر بابى از ابواب کارگزارى تا پایین

کار کردن براى حرام است و معامله با آنها از راه ،در خدمت آنها بودن به عنوان کارمند ،پس
گرفتار عذاب خواهد  ،آنان، حرام شده است هر چه کم یا زیاد چنین چیزى را مرتکب شود

از آن جهـت اسـت کـه در     ایـن  .آیدبود؛ زیرا هر گونه کمک به آنها، گناه کبیره به شمار مى
شود و باطل نیـز بـه طـور    حکومت حکمران بیدادگر، حقّ و حقوق به طور کامل پایمال مى

هاى آسمانى و کشتار پیـامبران  اظهار ظلم و ستم و فساد و ابطال کتاب .گرددکامل زنده مى
 بـه  ،پـس  .شـود و مؤمنان و ویران شدن مساجد و تبدیل سنّت خدا و احکام او، رایـج مـى  

مگـر از   ،کار کردن براى آنها و کمک و فعالیت درآمدزا براى آنها، حـرام اسـت  دلیل همین 
  19روى ناچارى مانند ضرورت در خوردن خون و مردار.

که مشروعیت نظام سیاسـی، از ناحیـه خداونـد اسـت؛ تنهـا      این روایت، ضمن بیان این
حیـه خداونـد بـه آنهـا     هایی داراي مشروعیت سیاسی هستند که اذن حکومت از ناحکومت

کند که مسلمانان براي دسترسـی بـه کسـانی کـه از ناحیـه خداونـد اذّن       داده شود، تاکید می
اند، باید تالش کنند. دستور تالش براي شناسایی ولی خدا، گویـاي ایـن   حکومت پیدا کرده

نکته است که شواهد کافی براي این امر وجود داشته و دسترسی به چنین شـناختی، امـري   
  ممکن است.

سیاسی هستند، و باید بـراي   هاي عرفی، فاقد مشروعیتبنابراین، از آنجایی که حکومت
شناخت ولی خدا و حاکم مـأذون از ناحیـه او تـالش کـرد و از آن تبعیـت نمـود. در ایـن        

وجو کـرد. در  صورت، باید در ادله نقلی ایجابی، براي شناخت حاکم جامعه اسالمی جست
توانـد مـورد   روایتی که در آن والیتی براي گروهی ثابت شده باشد، مـی چنین شرایطی، هر 

هاي عرفـی و  توان گفت: اوالً، نظامسان، با نگاهی به ادله سلبی، میاستدالل قرار گیرد. بدین
هایی که فاقد اذن از ناحیه خداوند هستند، داراي مشروعیت سیاسی نخواهند بـود.  حکومت
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و اثبات حاکمیت براي شخص مـاذون از سـوي خداونـد، ارتبـاط      ثانیاً، بین ادله نقلی سلبی
تنگاتنگی وجود دارد؛ به این معنا که با نفی مشروعیت سالطین عرفـی، حاکمیـت شـخص    

  شود. ماذون استفاده می

   ادله ايجابي
هاي عرفـی،  اي که از طریق نفی مشروعیت از حکومتدر ادلۀ سلبی والیت فقیه، یعنی ادله

، مشروعیت نظام سیاسی حاکم باید ریشه در هاي اهل بیتطبق روایت روشن گردید که
توانند بر مردم حکومت کنند که صـالحیت آنهـا از ناحیـه    اذن الهی داشته باشد؛ کسانی می

خداوند تأیید شده باشد. مسلمانان نیز موظف به شناسایی کسـانی هسـتند کـه از اذن الهـی     
پـردازیم  هـایی مـی  جابی والیت فقیه، به بررسی روایتبرخوردارند. بر این اساس، در ادلۀ ای

که در آنها، شایستگان براي حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده باشند. در این 
مرحله، هر روایتی که در آن نوعی از والیـت بـراي فقیـه اثبـات شـده باشـد، بـراي اثبـات         

هـاي عرفـی بـه طـور     نی حکومتکند؛ زیرا از طرف مقابل، یعکفایت می» والیت کلی فقیه«
رو، در چنین شـرایطی، اثبـات والیـت بـراي کسـانی،      کلی نفی مشروعیت شده است. ازاین

تواند دلیلی بر والیت آنها در سایر موارد باشـد؛ چـرا کـه اگـر     هرچند در موارد محدود، می
ـ     ت مالك مشروعیت، والیت و اذن الهی باشد، کسانی که والیت آنهـا در چنـدین مـورد ثاب

شده است، نسبت به کسانی که هیچ گونه والیتی بـراي آنهـا ثابـت نیسـت، مقـدم در اداره      
هـایی  روایـت  آیات و جامعه و والیت بر امور خواهند بود. در اینجا به بررسی این دسته از

  پردازیم.توان به آنها تمسک کرد، میکه در اثبات والیت فقیه می

  الف. آيات
 اولـو  و خـدا  پیـامبر  کنیـد  اطاعـت  را و خدا کنید اطاعت! ایدردهآو ایمان که کسانى اى«. 1

  ).59(نساء: » را] پیامبر اوصیاى[ األمر
رو، اختصاص بـه  به کار رفته است. از این» آمنُوا الَّذینَ أَیها ای«در ابتداي این آیه خطاب 

روشـن  شـود.  نخواهد داشت و زمان غیبت معصوم را نیز شامل می زمان حضور معصوم
بایـد  » اولی االمـر «است که در عصر غیبت، اطاعت معصوم ممکن نیست. بنابراین، مصداق 

است. بنابراین، اگـر فقیـه جـامع    » فقیه جامع الشرایط«شخص دیگري باشد. قدر متیقن آن، 
  20الشرایط متصدي امور جامعه اسالمی شود، اطاعت از وي واجب خواهد بود.
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 کـه  همانهـا  اندآورده ایمان که آنها و او پیامبر و داستخ تنها شما، ولى و سرپرست«. 2
  ).55(مائده: » دهندمى زکات رکوع، حال در و دارند،مى برپا را نماز

شروع شده اسـت، مخـتص بـه    » آمنُوا الَّذینَ أَیها ای«این آیه نیز به دلیل اینکه با خطاب 
طبق این آیه، خـدا، رسـول   » ولی« کسانی که در زمان نزول آیه حضور داشتند، نخواهد بود.

منان هستند. اما باید بپذیریم که منظور از مومنان در آیه شـریفه، گروهـی از آنـان    ؤخدا و م
آید که همـه مومنـان بـر یکـدیگر والیـت داشـته       هستند؛ زیرا در غیر این صورت، الزم می

شبیه به آنها هستند،  و کسانی که باشند. بنابراین، منظور از مومنان در آیه، ائمه معصومین
ترین افراد و قدر متیقن از کسانی هستند کـه بـه   باشد. مسلم است که فقهاي عادل، شبیهمی

در » والیـت «رو، حمـل  هستند. از این لحاظ سلوك فردي و اجتماعی، شبیه به معصومان
درست نیست و با آیات بعدي همین سوره همسو نخواهد بود؛ چرا کـه در  » محبت«آیه، بر 

شود که ایـن آیـه، هـم    رو روشن میاهللا و غلبه آنها است. از اینآیات بعدي، بحث از حزب
  21در صدد بیان رئیس و رهبر حزب است.

آیات دیگري نیز براي اثبات ایجابی والیت فقیه مورد تمسک قرار گرفته اسـت، امـا بـه    
والیت فقیه است  هاي مختلف ادله نقلیدلیل اینکه هدف از بیان این مباحث، شناخت گونه

  کنیم.و نه بررسی تفصیلی آنها، از بیان آنها صرف نظر می

  ب. روايات
یک از آنها، بیانگر والیت بـراي فقهـا در    نقل شده است که هر هایی از معصومانروایت

عصر غیبت هستند. هرچنـد در مـورد گسـتره ایـن والیـت، اخـتالف نظرهـایی بـه چشـم          
اساس رویکرد این نوشتار، چنین اختالف نظرهـایی   شت، برگونه که گذخورد، اما همانمی

تأثیر چندانی در اثبات اصل مطلب نخواهد داشت؛ چرا که بر اساس این رویکـرد، اثبـات والیـت    
کنـد.  فقها در چندین مورد، براي اثبات والیت کلی آنها در امور مربوط به اداره جامعه کفایت مـی 

کننـده  را که بیانگر جانشـینی فقهـا در عصـر غیبـت و اثبـات     هایی روایت خشدر این برو، از این
البته باید به این نکته توجـه داشـت کـه منطـوق      کنیم.اي از والیت براي آنها هستند، بیان میگونه

کنـد.  شود، والیت عام را براي فقها در عصر غیبت ثابت مـی هایی که در اینجا بیان میاکثر روایت
تردیـد دارنـد، بـر برداشـت      هـا که در داللـت ایـن دسـته از روایـت    اما براي همراهی با کسانی 

  حداقلی از آنها اکتفا کرده و بر این اساس، به اثبات مدعاي خود خواهیم پرداخت.
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  اهل رياست ي. فقها۱
هر که علم جوید براى اینکه بر علما ببالد، یا بر سفها ستیزد، یا مـردم را  «فرمود:  امام باقر

ید آتش دوزخ را جاى نشستن خود گیرد. همانا ریاست جز براى اهلش متوجه خود کند، با
  22»شایسته نیست.

  جانشينان پيامبر ي. فقها۲
، سه بار فرمود: پروردگارا جانشینان مرا مورد رحمت قرار ده، اصحاب گفتند: رسول خدا

اى رسول خدا! جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمـود: آنـان کـه پـس از مـن، بیاینـد و       
  23».احادیث مرا براى مردم روایت کنند و سنّت مرا به مردم بیاموزند

  اوصياء نبي ،و قضات عادل . فقهاء۳
اى کـه در  ! در جـایى نشسـته  اى شـریح « فرمایند:قاضى می خطاب به شریح امیرالمومنین

 24»نشیند.نآنجا به جز پیامبري یا وصى پیامبري یا مردى که شقی و بدبخت است، 

شود، فقیه قاضی، وصـی پیـامبر اسـت کـه والیـت امـر بـه او        وایت استفاده میاز این ر
  تفویض شده است.

  . مجاري امور در دست علماء۴
جریان امور و احکام به دست علما است، که امانتـدار  «فرمایند: می در روایتی امام حسین
 25»حالل و حرام خدایند.

   . علماء حاکمانند۵
  26»کنند: علما حاکمان و فرمانروایان بر مردم هستند.ریح میدرباره علماء تص امام علی

  . علماء محل رجوع در حوادث۶
آید، به روایان حدیث ما رجوع کنید، همانا آنان حجت من بـر شـما و   حوادثی که پیش می«

 27»من حجت خدا بر آنان هستم.
نـد؛ زیـرا   کدر این روایت، کسی نیست که فقط نقل روایت مـی » راوي«ظاهراً منظور از 

راویان بدین معنا حجت بر مردم نیستند. بنابراین، باید منظـور حضـرت کسـانی باشـد کـه      
حدیث باشد و بتوانند بـر اسـاس روایـات، احکـام     نقل توانایی آنها بیشتر از روایت، صرف 

  شرعی را استنباط کنند. 
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نـد. بـه نظـر    گیرهایی است که در این دسته قرار میها، تنها بخشی از روایتاین روایت
رسد، همین تعداد براي نشان دادن مدعاي ما کافی است. بنـابراین، وقتـی ایـن دسـته از     می

ها را، هرچند در ابتداء داللت آنها بر والیت فقیه روشـن نباشـد، در کنـار دسـته اول     روایت
 قرار دهیم، به روشنی گویاي این امر است که از منظر روایات، در عصر غیبت، اگر بنا باشد

که حکومتی برقرار شود، حکومت فقهاي جامع الشرایط خواهد بود، مگر اینکه کسـی ادعـا   
  کند که در عصر غیبت، نیازي یه تشکیل حکومت نیست! 

  ادله تلفيقي
هـم مطـرح    هایی هستند که در آنها، رسالت هر دو دسته قبلی بامنظور از این دسته، روایت
نفـی شـده و بـه     ،عی مشـروعیت سـالطین عرفـی   ها، ابتدا به نـو شده است. در این روایت
  شود که داراي مشروعیت سیاسی هستند.جایگاه فقهایی اشاره می

  سالطين طاغوت، علماي حاکم .۱
 اسـت. مـتن روایـت    اولین روایتی در این زمینه، مقبولـه عمـربن حنظلـه از امـام صـادق     

  چنین است: 
فـر از اصـحاب مـا دربـاره دیـن یـا       پرسیدم: دو ن گوید: از امام صادقعمر بن حنظله می

روند، این عمل جـایز اسـت؟   میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می
فرمود: کسى که در موضوعى حق یا باطل، نزد آنها به محاکمـه رود، چنـان اسـت کـه نـزد      

او باشـد،   طغیانگر به محاکمه رفته باشد. آنچه طغیانگر برایش حکم کند، اگر چه حق مسلم
گیرد؛ زیرا آن را به حکم طغیانگر گرفته است. در صـورتى  چنان است که مال حرامى را می

خواهند بـه طغیـانگر   فرماید: میکه، خدا امر فرموده است به او کافر باشند. خداى تعالى می
محاکمه برند، در صورتى که مأمور بودند به او کافر شوند. عـرض کـردم: پـس چـه کننـد؟      

نظر کنند به شخصى از خود شما، که حدیث ما را روایت کند و در حالل و حرام ما  فرمود:
نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضى شوند، همانا من او را حاکم شما قرار 
دادم. اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت، همانا حکم خـدا را سـبک   

رده است و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده و این در مـرز شـرك بـه    شمرده و ما را رد ک
  28.خدا است
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بـه  » مقبولـه «این روایت از نظر سند قوي است. به همین دلیل، محدثین و فقهاء عنـوان  
اند. مشـهور و  تأکید کرده عمر بن حنظلهبر وثاقت  شهید ثانیو نجاشی اند. این حدیث داده

  29اند.هاي ایشان عمل نمودهایتبزرگان شیعه نیز به رو
در این روایت، هر دو جنبه سلبی و ایجـابی در کنـار هـم بیـان شـده اسـت. در صـدر        
روایت، ابتداء به عدم مشروعیت سالطین عرفی و نظام مبتنـی بـر آن اشـاره شـده و تأکیـد      

ع، شود که شهروند مسلمان، حق شرعی خود را نیز نباید توسط آنها بدست آورد. در واقمی
کنـد. در مقابـل،   نوعی تحریم سیاسی و مبارزه نرم با سالطین عرفی را توصیه و واجب می

کنـد. اگـر در بحـث والیـت فقیـه، ایـن دو       ذیل روایت تکلیف ایجابی مسلمانان را بیان می
تـوان بـه فهـم مقصـود و مـراد      جهت باهم و در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند، بهتر می

ها، اشاره مستقیم هم به بحـث والیـت   یافت. حتی اگر در این روایتروایات ایجابی دست 
توان به ضرورت والیت فقیـه در عصـر   شد، باز هم از طریق این اقتران میسیاسی فقیه نمی

  برد. غیبت پی

  . نفي قضاوت سالطين و اثبات قضاوت فقيهان۲
یکـى از شـما   نقل شده است که حضـرت فرمودنـد: مبـادا     روایت دیگري از امام صادق

شیعیان در مورد دادخواهى، کسى را براى دادرسى نزد حاکم جـور بـرد، بلکـه بنگـرد چـه      
باشد، او را بـراى رفـع خصـومت و    کسى در میان شما با احکام و طرز حکومت ما آشنا مى

داورى برگزینید. پس حکم را به نزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذیرید. من نیـز او را  
  30دهم.اضى و داور قرار مىبر شما ق

در این روایت نیز، توجه به چند نکته الزم است: اوالً، قضاوت، از امور حاکمیتی است. 
حتی اگر بپذیریم این روایت فقط در مورد قضاوت است، باز ضرري به نتیجه مطلوب ما از 

بخـش  زند؛ زیرا حاکمیت دوگانه در یک کشور، مسلماً مردود اسـت. نفـی   این حدیث نمی
اعظمی از حاکمیت یک دولت، به معنـاي نفـی سـایر ارکـان حاکمیـت اسـت. ثانیـاً، طبـق         
رویکردي که در این نوشتار مطرح شد، در طـرف مقابـل (والیـت فقهـاء)، الزم نیسـت بـه       
والیت کامل سیاسی اشاره شود، بلکه با نفی مشروعیت حاکمیت عرفی و اثبـات برخـی از   

فقهاء و با در نظـر گـرفتن روایـاتی کـه در آنهـا امـر بـه         امور حاکمیتی، مثل قضاوت براي
توان به اثبات والیت فقها در عصر غیبت رسید. همـین مقـدار   تفحص از ولی شده بود، می
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گونه که قبالً بیان شد، ما معتقـدیم  کند. البته، همانبراي اثبات سلسله والیت فقیه کفایت می
کننـد ولـی از بـاب مماشـات بـا      قلی را بیان مـی هاي ایجابی، فراتر از والیت حداکه روایت

  منکرین این امر، تالش شد طبق دیدگاه آنها، به این نتیجه برسیم.

  نتيجه گيري
رسیم که براي اثبات والیت فقیه از منظـر روایـی،   از مجموع آنچه گذشت، به این نتیجه می

بـه   معتقـدین هاي باید رویکردي جدیدي را در پیش گرفت و بتوان حتی با پذیرش دیدگاه
 يبرداشت حداقلی از ادلۀ نقلی والیت فقیه، به اثبات این امر پرداخت. بدین منظور، ضـرور 

بنـدي آنهـا پرداختـه شـود تـا از ایـن       است ضمن توسعه در ادله نقلی والیت فقیه، به دسته
خـت.  اي از ادله و با یک نگاه جامع به روایات، به اثبات والیت فقیـه پردا طریق، با مجموعه

البته این رویکرد، از آنجایی که چندان مورد توجه قرار نگرفته اسـت، در بحـث ادلـۀ نقلـی     
م. در تیوالیت فقیه، شاهد اختالفاتی در امکان یا عدم امکان اثبات نقلـی والیـت فقیـه هسـ    

-با رویکرد پیشنهادي حتی بر اساس برداشت حداقلی از روایات ایجابی نیز می که صورتی
  قیه را اثبات نمود.توان والیت ف
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