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  هیت فقیۀ والیگسترة شمول توقیع شریف در نظر
  *مهدي طاهري

  يدهكچ
تـا كنـون    .ه در تاريخ شيعه براي اثبات واليت فقها به آن استناد شده اسـت كروايتي است توقيع شريف، 

بـه   پرداخته شده وواليت فقيهان در عصر غيبت  داللت يا عدم داللت اين روايت بر اصل به بررسي بيشتر
 شده اسـت ن مقاله تالش ينشده است. در ا توجه ت فقيه در اين روايت، چندانواليديگر هاي اثبات جنبه

ـ ف، نسبتيع شريشمول توقة تا افزون بر اثبات واليت فقها در امور سياسي و اجتماعي، گستر از  يبه برخ
ـنخ داوش گركز يعه نيهان شيت فقيوالة ل مطرح در حوزئمسا شناسـي نظريـات   د. بر اين اساس، ضمن س
ـيده و بـا نفـي شـوراي      انتصاب آن واليت فقيه و ةميت فقيه، داللت اين روايت بر نظريكحا به اثبات رس

ت در واليت سياسـي  شرط اعلمي ،است. پس از آن ومت ديني نيز اشاره شدهكرهبري، به نقش مردم در ح
  بخش اين نوشتار است.انيم نيز پاكاختيارات ولي حا ةگستر ث درو بح شدهفقيه بررسي 
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  مقدمه
جوامـع انسـانی اسـت. در طـول      ةاندیشمندان مختلف، بـراي ادار  شدةپذیرفتهاز نیازهاي ی کیومت کح

ومت، در اندیشـه و عمـل   کنندگان ضرورت حکارکاندگاه یداز و  شدهار کمتر انکتاریخ بشر نیز این مهم 
ومـت باشـد، متوجـه حـق     کنـاظر بـه اصـل ح   ه کآنبیش از  ،ومتکح بارةاستقبال نشده است. بحث در

ت بـراي انسـان، بـه    میـ کانگاشتن حـق حا . برخی با مسلّم استامور اجتماع  ةمیت و چگونگی ادارکحا
امـور اجتمـاع خـویش را     ةچگونگی ادار ،ر اساس آناند تا بومت پرداختهکالی از حکو اش تدوین نمونه

  زندگی خویش را سامان بخشند. نند وکارزیابی 
یمـان زمـام   که حکـ و باور دارد تا زمانی  ددانمیومت فیلسوفان کومت را حکبهترین نوع ح افالطون

 ،اي بعـد هـ در دوره )499بنـد  ،1380افالطون، ( ن نخواهد بود.کمم آنجامعه را به دست نگیرند، اصالح 
خویش را بر شرارت ذاتی انسـان مبتنـی سـاخته بودنـد، بـاور       ۀه اندیشک هابز توماساندیشمندانی چون 

ه بـه  کـ نیز  كجان ال )1380 هابز،(ر.ك:  ومتی مطلقه باشد.کح ةتحت ادار بایده اجتماع انسانی کداشتند 
 ،و در ادامـه  )178، صكن الجـا (درکـ ومت لیبرال را پیشنهاد میکسرشتی انسان معتقد بود، مدل حکنی

 عمـومی اسـت.   ةتی بـر اسـاس اراد  میکامقتضـی وجـود حـ    ،ه قرارداد اجتماعیکبر این پندار بود  روسو
  )103ص ،1379 سو،ور(

مـال و  کاي از ادارة جامعه را براي سـعادت،  شیوه انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی
ر اندیشۀ علماي شیعه داشـته و در حقیقـت، برگرفتـه از    ه ریشه دکتعالی بشر امروز به ارمغان آورد 

میت، مختص خداوند متعـال اسـت و   کمنبع نظریۀ امامت شیعی است. بر اساس این نظریه، حق حا
ه وطـن ماسـت، اقتضـا    کـ ند. محدودیت جهانی کوین و تشریع عالم را اداره میکه نظام تکاوست 

اعمـال نمایـد. بـا     سـط پیـامبران و امامـان   صـورت طـولی تو  میت را بهکدارد تا خداوند این حا
هـایی از سـوي شـهروندان جامعـۀ شـیعی،      گیري مفهوم غیبت در اندیشۀ تشیع، شاهد پرسشلکش

شیعه نیز در این موارد، مردم  دربارة چگونگی حل مسائل زندگی خویش، هستیم. امامان معصوم
میـت  کاي از حادهندة شـیوه قلی، این روایات، ارائهاند. افزون بر ادلۀ عرا به فقهاي شیعه ارجاع داده

  باشند.در عصر غیبت، بر اساس والیت فقیه عادل می
در پاسـخ بـه پرسـش     ه از وجـود مقـدس امـام عصـر    کـ توقیع شریف، از نمونـه روایـاتی اسـت    

افـزون بـر ارجـاع مـردم در      ،و بر این مهم داللـت دارد. ایـن روایـت    است شدهصادر  یعقوببناسحاق
ومـت و... را  کانتصابی بودن این شـیوه از ح  ،شمول اختیارات فقیه ةحوادث واقعه به فقهاي شیعه، گستر
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ـ  کـ مستلزم بررسی سند و داللت این روایت بـوده   ،لهئد. اثبات این مسنکبیان می ۀ حاضـر  ه رسـالت مقال
  در دو بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.، رواین است. از

  لياتك )الف
  روايت متن

بیان بخشـی از آن در مـتن مقالـه و     رسدمی به نظر شد.روایت از چند جنبه در این مقاله بررسی خواهد 
  الزم و ضروري است. در این روایت بیان شده است: ،توجه خواننده محترم به آن

لینـی  یعقوب الکبن قولویه وأبی غالب الزراري وغیرهما عن محمدبن محمدبن وأخبرنی جماعۀ عن جعفر
أن یوصل لی کتابا قد سـألت فیـه   ـ رحمه اهللا ـ عثمان العمري بن یعقوب قال سألت محمدبن عن إسحاق

أما ما سألت عنه أرشـد اهللا  ـ  علیه السالمـ عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط موالنا صاحب الدار 
علیـه  ـ لیس منی وسبیله سبیل ابن نوح ومن أنکرنی ف ...نا وبنی عمنا بیتاهلوثبتک من أمر المنکرین لی من 

وأما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل إخوة یوسف على نبینا وآله وعلیه السالم و أما الفقاع فشـربه  ـ   السالم
کذب الوقاتون وأما قول من زعم أن ـ عز وجل ـ وأما ظهور الفرج فإنه إلى اهللا ... حرام وال بأس بالشلماب 

م یقتل فکفر وتکذیب وضالل و أما الحوادث الواقعـۀ فـارجعوا فیهـا إلـى رواة     لـ  علیه السالمـ الحسین  
وعن أبیه من ـ رضی اهللا عنه ـ عثمان العمري بن اهللا علیکم وأما محمدۀأنا حج حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و

... نـه شـکه و  مهزیار األهوازي فسیصلح اهللا قلبه ویزیل عبن علیبن قبل فإنه ثقتی وکتابه کتابی وأما محمد
بـن  نعیم فإنه رجل من شیعتنا أهل البیت وأما أبو الخطاب محمدبن شاذانبن وثمن المغنیۀ حرام وأما محمد

إنه لم یکن أحد من آبائی إال  ...ن الغیبۀأما علۀ ما وقع م و ...وأصحابه ملعونون زینب األجدع فإنه ملعونأبی
خرج حین أخرج وال بیعۀ ألحد من الطواغیت فی عنقی وأمـا  وقد وقعت فی عنقه بیعۀ لطاغیۀ زمانه وإنی أ

الدعاء بتعجیل الفرج  وأکثروا ...وجه االنتفاع فی غیبتی فکاالنتفاع بالشمس إذا غیبتها عن األبصار السحاب و
 )293ص ،1370(طوسی،  .یعقوب وعلى من اتبع الهدىبن ذلک فرجکم والسالم علیک یا إسحاق فإنّ

  منابع روايت
ایـن روایـت را در    طبرسـی از چند طریق در منابع روایی شیعه نقل شـده اسـت. مرحـوم     ،شریف توقیع

 )281، ص2ج ،ق1403 طبرسـی، ( د.نـ کیعقـوب نقـل مـی   بـن و او از اسـحاق  لینیک، از االحتجاجتاب ک
 از یعقـوب محمـدبن از  عصاممحمدبنمحمدبناز  ،الدینمالکتاب کنیز این روایت را در  صدوقمرحوم 

در  شـیخ طوسـی  طریق سوم، روایت  )484ص ،2ج ،ق1395 ،(صدوق رده است.کنقل  یعقوببناقاسح
 غالب الـزراري ابیاز  قولویهبنمحمدجعفربناز  ،. ایشان این روایت را از طریق جماعتیاست الغیبۀ تابک

  )293ص  ،1370 طوسی،( .استردهکر کذ یعقوببناسحاقاز  یعقوبمحمدبنو او از 
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  د روايتبررسي سن
، االحتجـاج در  طبرسـی گفته، نقـل  هاي پیشه در بین نقلکته الزم است کدر بررسی سند، توجه به این ن

وجـود   عصـام محمـدبن نیز  صدوقتواند قابل استدالل باشد. در نقل مرحوم نمی درنتیجهو  استمرسل 
تـاب  کدر  طوسـی  شیخنقل ) 199ص ،17ج ،1374 ی،ئخو( ه در منابع رجالی شیعه مجهول است.کدارد 
د، نـ که شیخ از ایشان، روایت را نقل مـی که قدر متیقنِ جماعتی کچرا است؛داراي معتبرترین طریق الغیبۀ 

ه هـر دو  کـ اسـت   عبیداهللا الغضـائري بنحسین، ، و دیگريشیخ مفیدیعنی  ،نعمانمحمدبنمحمدبنی کی
ایـن روایـت را از   الطائفـه،  ادعـاي شـیخ  ه جماعت مـورد  کدیگر این ۀتکاند. نمورد اعتماد و از ثقات شیعه

 نجاشـی، ( .نـد ه هـر دو ثقـه و مـورد اعتماد   کـ اند دهرکنقل  غالب الزراريابیو  قولویهبن جعفربن محمد
  )109، صتابیطوسی، ؛ 123، صق1407

توان شـواهدي  نیز می بارهدر این ولی ؛باشد یعقوببناسحاقشاید مجهول بودن  ،ل این روایتکمش
 یعقـوب بـن اسـحاق . برخی، خود توقیع را داللت بر جاللت شـأن  ردکاعتنا بودن نقل ایشان بیان بر قابل 
مـن   کاهللا وثبت كلت عنه ارشدأاما ما س«: خطاب به او چنین آمده است در توقیعِ امام چون ؛انددانسته
امـا  ؛ »من اتبـع الهـدي   یعقوب وعلیبن م یا اسحاقکالسالم علی نا وبنی عمنا...بیتاهلرین لی من کامر المن

ه امامـت  کـ سانی کاز  .قدم بداردخداوند هدایتت نماید و تو را ثابت ؛ه سؤال نموديکدر رابطه با مسائلی 
ه راه هـدایت را  کـ سـانی  ک ،... سالم بر تـو و ]پذیرفتن والیت من[خاطر من بیت و عموزادگان مرا بهاهل

در نزد امـام   یعقوببناسحاقل بر شأن و جاللت قدر گونه خطاب از طرف امام، دلیاین» .انتخاب نمایند
  )68، ص1373 خمینی، موسوي( است.

ه کـ و بر ایـن باورنـد    اندردهکاعتماد  یعقوببناسحاقاز امثال  لینیکه برخی بر نقل کله دیگر اینئمس
 (ر.ك: .نـد کنمـی  ى نقـل روایتـ  ه مورد وثوق نباشـند، کو ایشان از افرادي  است اعتماد داشتهاو به  لینیک

ه کـ ه بر این اساس بایـد تمـام روایـاتی را    کچرا ؛باشد پذیرفتنیتواند این بیان نمی )1377 هادوي تهرانی،
ال کاشـ  برخی نیز چنـین سی بدان قائل نیست. که جز اخباریین کحال آن ؛رده است، پذیرفتکنقل  لینیک
نیـز مـورد تردیـد     اونقـل   ،است هردکننقل افی کتاب شریف کاین روایت را در  لینیکچون ه ک اندردهک

 اي در زمـان غیبـت صـغري بـوده    در شـرایط ویـژه   لینیکه مرحوم کتوان بیان داشت در پاسخ می. است
و افشـاي   این نامه مشتمل بر اسم سفیر خاص حضرت بود ،ه اقتضاي تقیه داشت. از سوي دیگرک است

آن  لینـی کن مرحوم کل ؛بیان نشده استافی ک این روایت در، روصالح نبود. ازاین هنگامنام ایشان در آن 
ه، نیـاوردن روایتـی در   کـ نیگر ای. داست ردهکبیان  قولویهابنچون ، همرا براي شاگردان مورد اعتماد خود

  .نیستدلیل بر عدم اطمینان به راوي یا روایت  ،افیک
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توانــد ضــعف احتمــالی گفتــه، برخــی از فقهــا معتقدنــد آنچــه مــی افــزون بــر مطالــب پــیش
هـاي مختلـف   ند، عمل و استدالل فقهاي شیعه به این روایت، در دورهکرا جبران  یعقوببناسحاق
تـوان ایـن روایـت را مـورد اطمینـان      ) بر این اساس مـی 62ق، ص1417(صافی گلپایگانی،  است.

ز سند این روایت را تام و در حد اعال صـحیح  یرد. برخی فقهاي معاصر نکدانست و به آن استدالل 
  ).22ق، ص1432(حسینی حائري،  اند.مردهبرش

  بررسي داللت
مستلزم بررسی چند فراز از این روایت است. قسمت  ،داللت توقیع مورد بحث بر مدعاي این مقاله

» مکإنهـم حجتـی علـی   «، و قسمت دوم، تبیین اطـالق فقـرة   »الحوادث الواقعۀ«اول، دریافت مراد از 
ه مـراد از  کاست  رده و بیان داشتهک کتمس» وادث الواقعۀالح«به اطالق  مرحوم شیخ انصارياست. 

لحاظ عرف یا شرع یا عقل به رئـیس  ه مردم در آنها بهکحوادث در این روایت، مطلق اموري است 
شان امـوري همچـون والیـت بـر امـوال      ی) ا551، ص3ق، ج1415 (انصاري، نند.کخود مراجعه می

آیـد،  ه از عبـارت شـیخ برمـی   کـ شمارد؛ اما چنـان رمیبـ  ه از سنخ امور حسبیه استکـ  قاصرین را
 (همـان،  برشمردن این امور، از قبیل تمثیل است و مراد ایشان، برشمردن موارد والیت فقها نیسـت. 

ضمن اشـاره بـه روایـاتی در خصـوص حـدود، تعزیـرات و مسـائل         يه وک) افزون بر این555ص
ه کـ ) این بیان مؤید این است 550ص (همان، د.دانومتی، این امور را مربوط به امام مسلمین میکح

امـام  «عنوان تمثیل است و فقیه والیات دیگري نیـز دارد. مـراد از   مثال به اموال قاصرین و... تنها به
ه از محـدودة  کـ ه موارد حدود و تعزیرات کاست؛ چرا» فقیه شیعه«در این بیان شیخ نیز » المسلمین

  ق علما، در اختیار فقهاست.قضا هستند، براساس روایات و به اتفا
ه در اجتمـاع  کـ اسـت   يدارنـد: مـراد امـور   یان میب» الحوادث الواقعه«رامون یز پین یگانیاهللا گلپاتیآ
همچـون قتـل و سـرقت     یعمـال ان امور شـامل  یو مصلح است. ا يازمند متصدیدهند و نرخ می یانسان

شـان  ید. ایـ نمایازمند مرجع، رهبر و مصلح مین اند و مردم رات مردمینظم اجتماع و امن یه منافکشود یم
  )800ص ،1384شود.(گلپایگانی، یز شامل میت، مسائل مستحدثه را نین روایت ایه عمومکمعتقد است 

ه قرینـه  ک ن خواهد بودکگاه ممبه اطالق دلیل، آن که تمسکد یین پرسش به ذهن سبقت جوشاید ا
 پرسـش ه در ایـن روایـت،   کـ حـال آن  ؛، وجود نداشته باشـد ه صالحیت قرینه بودن را داردکچه آن یا هر

ه سـنخ حـوادث   کقرینه بر این باشد  پرسشه این کرود یو احتمال ماست راوي، از روایت حذف شده 
 خواهـد بـود.  » الحـوادث «، احتمال این قرینه، مـانع اخـذ بـه اطـالق     رومورد سؤال چه بوده است. ازاین
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چنـد سـؤال راوي در روایـت    ه هرکتوان بیان داشت ن پرسش میدر پاسخ ای )326ص ،ق1373 ی،ننائی(
 هـاي ) بخـش همـان بـرد. ( توان به سنخ سؤال نیز پیمی ن به قرینۀ نوع جواب امامکر نشده است، لکذ

و  اسـت سـؤال   خـوبی روشـنگر  است، بـه  ردهکمطرح  پاسخ به پرسشدر  ه امامکمختلف روایت نیز 
  )58، ص1376 خمینی،( نیست.» الحوادث« به اطالق کمانعی بر تمسرو، ازاین

ه ایـن روایـت شـامل چنـد پرسـش در      کخواهیم یافت با تحلیل تمامی ابعاد روایت، در هکتوضیح آن
 ار امامـت ائمـه  کچون انالمی همکئل ها مربوط به مساهاي مختلف دینی است. برخی از پرسشحوزه

 نیـز برخـی   هسـتند. ثمـن مغنیـه    و بم شرعی فقاع، شـلما کل شرعی همچون: حئبرخی مربوط به مسا
و پــدر ایشــان،  عثمــان العمــريمحمــدبنچــون اقــت یــا عــدم وثاقــت برخــی افــراد هممربــوط بــه وث

چنـین شـامل   ، همباشـد. ایـن روایـت   مـی  زینـب األجـدع  أبیمحمدبنو  بن مهزیار اهوازيعلیمحمدبن
 ،. اسـت. در ایـن میـان   ، غصـب حقـوق ایشـان و..   امر فرج و شهادت امام حسـین  دربارةی یهاپرسش

لیـف  کسب تک و از امام است نیز سخن به میان آورده» الحوادث الواقعۀ«اي به نام لهئننده از مسکالؤس
 ۀه همـ کـ م مسـائل شـرعی، بل  کنه از سنخ پرسش از ح ،. با توجه به این بیان، سنخ حوادث واقعهندکمی

از ایـن حـوادث، امـور والیـی و سیاسـی       برخـی . انده مردم در عصر غیبت با آن مواجهکحوادثی است 
  .استامور والیی و سیاسی  ،»الحوادث الواقعه«متبادر از  ،است. بنابراین

اسـت. بـر اسـاس    » اهللا ۀی علیکم وأنا حجحجتفإنهم «بخش قابل استشهاد دیگر از این روایت، فراز 
ومتی، افـزون  کـ ر سیاسی و حتوان والیت فقیه شیعه در عصر غیبت را در امواین بخش از روایت نیز می

ه مـراد  کـ ـ احادیث را    رواة، اساس این فراز از روایت امامرساند. بر ایی و فتوایی به اثبات بر امور قض
 رده اسـت. در ایـن  کـ ) حجت خویش بر مـردم معرفـی   662، ص 1384، ینجفـ (  انداز آن فقهاي شیعه

اند. بـر اسـاس   تدر چه اموري بر مردم حج هاي شیعهه فقکز خواهد شد کپرسش بر این امر متمر ،مجال
ه امام بر مردم حجـت  کتمامی مواردي توان بیان داشت در حجت بودن روات، میبارة اطالق بیان امام در

ایـن   به اطالق بیان امـام بـر   کاند و بر این اساس به دلیل تمست امام بر مردماست، فقهاي شیعه نیز حج
و  انـد ت امام بـر مـردم  ی، حجامور سیاسی و والی ی امور و از آن جمله،ه فقها در تمامکباور خواهیم بود 

  .نندکبه ایشان مراجعه  ،ه در صورت عدم دسترسی به امامکمردم در این امور وظیفه دارند 
و  اسـت از سنخ اطالق شـمولی   ،ه اطالق در موضوع مورد بحثکال شود کشاید بر این استدالل اش

 ،»تحجـ «توان به دلیل اطالق اس نمییابد. بر این اسرعیه جریان نمیش ۀاطالق شمولی در محمول قضی
بـودن ایشـان در امـور مـورد      حجـت تـوان  ه تنها میکبل شد؛ها بودن فقها در تمامی زمینه حجتمدعی 
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ه در کـ هاي راوي اسـت  . امور قدر متیقن در این روایت، همان پرسشردکاز در این روایت را اثبات کارت
بـودن روات   حجـت قرینه بر مـراد امـام از    ،دارد و این امور» الحوادث الواقعه«در » ال« واقع بازگشت به

بـه اطـالق در    کتمسـ رو، ل دارد. ازایـن ئبازگشت به آن مسا ،بودن فقها حجتو در واقع  استاحادیث 
  نیست. درست ،این فقره از روایت

ن اسـت  یـ بر ا یال مبتنکن اشیش اری، پذنخستته الزم است. کتوجه به دو ن ،الکدر پاسخ به این اش
، الـف و الم جـنس باشـد،    »ال«ه کـ  یاما در صورت نیم؛ک یتلق عهد» ال«را » الحوادث الواقعه«در » ال«ه ک
. اسـت  ین حـوادث یبودن فقها در جنس چنـ  حجته نشان از کچرا ؛رفتیگفته را پذشیال پکتوان اشینم
 یدمصـطف یسو  یگـان یاهللا گلپاتیـ آ، يخ انصاریشان یب رامون مراد از حوادث واقعه دریتر پشیه پک یانیب

ن یـ باشـد. در ا » الحـوادث الواقعـه  «در » ال«جـنس بـودن    بر الف و الم يدیتواند مؤیگذشت، م ینیخم
  ست.یرش نیال، مورد پذکصورت از ابتدا اش

ریـان  به اطـالق شـمولی و ج   کتمسه استدالل بر اطالق دلیل، تنها مبتنی بر کدر صورتی  :دوم ۀتکن
 بـه اطـالق دلیـل    درنتیجه نتوانیمو  وارد باشدن است کال ممکشرعیه باشد، این اش ۀآن در محمول قضی

در » یحجتـ «مـراد از   دهـد مـی ه نشـان  کـ  هستن در این فراز از روایت، قرائن دیگري ک. لنیمک کتمس
باشـد.  یـه مـی  شئون امـام بـراي فق  ۀ هم ةآن دربردارند ةو گستر استروایت مورد بحث، اطالق شمولی 

د، بخـش  نـ که ادعاي نگارنده را ثابـت مـی  کاي . قرینهردک پیروين موجود ئه از قراکالزم است ، روازاین
هـا بـر مـردم    زمینـه  ۀاست. بر اساس این بخش از روایت، امام در همـ » انا حجۀ اهللا« یعنی ،دوم این فراز

ث را یـ روایـت، حجیـت روات احاد   ه امـام در کـ انـد. این ف به تبعیت از ایشـان لکمو مردم  است حجت
هـا داللـت خواهـد داشـت.     زمینه ۀروات در هم ۀت مطلقحجیبرانگاشته است،  ت خویشهمچون حجی

ه امـور مـورد   کـ از، سخن بـر ایـن اسـت    کت فقها در امور مورد ارته حتی بر فرض حجیکدیگر این ۀتکن
ین امور را به امور فتوایی تقلیـل داد. بـر   توان تنها او نمی است ،از از روایت، امور مربوط به شریعتکارت

ومـت  که امر حکمردم را در امور مربوط به شریعت به فقها ارجاع داده و روشن است  امام ،این اساس
  باشد.امور شریعت می ةاسالمی نیز در حوز

» رواة« ت بـه یـ ن روایـ ه امـام مـردم را در ا  کـ ن باور باشـند  یبر ا یبرخ است نکممه کنیا یانیپا ۀتکن
 ،آنه در کـ چرا ؛اسـت  ییل، اسـتفتا ئن مسـا یـ ه سـنخ ا کـ  دهدمینشان  و محتواي این روایتارجاع داده 

 ییدر امـور اسـتفتا   حجتز ین» مکیعل یحجت«مراد از  ،نیبنابرا ؛ان شده استیب ییو استفتا یشرع مسائل
... اسـت،  و يو اقتصـاد  یاسـ یس یآن ، آگـاه  ۀه الزمـ کـ  یومتکو ح ییاست و شامل امور وال یو شرع
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 یاسـ یس ۀشـ یه بر اسـاس اند کته الزم است کن نیتوجه به ا ،در پاسخ )32ص ،ق1373 نائینى،( شود.ینم
اسـالم و   یاساسـ  مسـائل و بـر اسـاس    یاز منابع شرع ،ییام والکاح همۀز یه نیت فقیوال ۀیع و نظریتش
 ،نی. بنـابرا شـود یز مـ یـ و لـوازم آن ن  یـی شـامل امـور وال   ،اتیشود و رجوع به روایات استخراج میروا

در عصـر   هیـ فق میـت ولـی  کل بر حایتواند دلیو م استتام  ،هیت فقیله والئت در مسین روایبه ا کتمس
  باشد. غیبت امام معصوم

  تيگسترة شمول روا )ب

ها مورد بررسـی قـرار   رامون والیت فقیپ ،ه در تاریخ فقاهت شیعهک استتوقیع شریف، از جمله روایاتی 
توجه بوده، داللت یا عدم داللـت ایـن روایـت بـر اصـل       محلها بیشتر چه در این بررسیآنگرفته است. 

 این روایت، چنـدان  والیت فقیه دردیگر هاي به اثبات جنبه اما ؛والیت براي فقیهان در عصر غیبت است
شـمول   ةتا گسـتر  هستیم آن ین مقاله در پیچه گذشت، در ابر آن بر این اساس، افزون نشده است.توجه 

  .  شودقرار  یز بررسیعه نیهان شیت فقیوال ةمطرح در حوز مسائلاز  یبه برخف نسبتیع شریتوق
ا یـ آه کـ بـه ایـن بیـان     اسـت؛ اجتماع  یاسیهان در امور سیت فقیوال اعمالن مباحث، سنخ یاز ا یکی

بـه شـمار    یومتکـ و ح یاسـ یه ناظر شرع در امور سکنیا ایاست  یاسیل مردم در امور سیکیا و یه، ولیفق
ه یـ ن فقیـ ارات ایـ حدود اختیا  ؟ردیگیم لکبر اساس انتخاب انتصاب ش ،ومتکن نحوه از حیا ؟رودیم

    نند؟کپیروي شان ید از ایز باینا فقهاي دیگر یآو  ؟تا چه حد است
  اتينظر يشناسسنخ

نظـارت  «اند. نظریه تیمکه و حایفق ۀرابط دربارة از نظریات فقیه، سه سنخ» والیت«و » التکو«، »نظارت«
م کنظارت بر حـا  ه فقیه، تنها حقکنیست و معتقد است ومتی قائل ک، براي فقیه جایگاه والیتی و ح»فقیه

ر به ایشـان را بـر عهـده    کتذ ۀشریعت، وظیفچارچوب  ازاو م و خروج کدر صورت تخلف حا ،را داشته
ه یـ ن نظریـ سـت. ا ین یاسـ یالیـت س بر اساس ایـن نظریـه، فقیـه داراي و    )135، ص1377 دیور،ک( دارد.

ف لـ کعه میشـ  يدم را به رجوع به فقهامر ،»فارجعوا« ۀلمکف، امام با یع شریدر توق پذیرفتنی نیست؛ زیرا
 ،یومتکـ و ح ییاز جمله شئون وال ،شئون همۀچون امام در ه همیه فقکشد ن، اثبات یچنمه .ساخته است

ه کـ ه اسـت  یه تنها فقکبل نست؛م جامعه کظارت بر حاه محدود به نیعمل فق ،نیابنابر .ت استیوال يدارا
  ت بر جامعه دارد.یمکة اعمال حااجاز

 میـت کحاه، یـ فق )131، صتابی حائري یزدي، ؛150: همان، صكر.( ،»الت فقیهکو«ۀ بر اساس نظری
ه بایـد  کـ سیاسی مقامی است  میتکحابه این نظریه معتقدند  نمردم است. قائال يخویش را مدیون اعطا
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ت ه داراي صـالحی کـ به شـخص یـا اشخاصـی    شورند، کن حقیقی مشاع اکه مالکت کروندان آن مملشه
. ننـد ک، واگـذار  ندشـور کآن  ةتدبیر و واجد علم و آگـاهی بـه امـور جزئیـه و حـوادث واقعـه و متغیـر       

شـهروندان یـا شـخص یـا      جانبه از کالت است کشورداري نوعی وکي امعنومت بهکح ،دیگرعبارتبه
، تـا بـی حـائري یـزدي،   ( پـذیرد. ار انجـام مـی  کار یا ناآشـ کقرارداد آش کی قالبدر  ،اشخاص گروهی از

ط ) بـه دلیـل تسـل   207، ص1379 آملـی، جـوادي : كر. ،»الت فقیـه کو« ۀبر مبناي پذیرش نظری) 177ص
فات فقیه مشـروط بـه اذن و   الن، تصرکفقیه از طرف مو میتکحا اعمال ةیل و تعیین محدودکل بر وکمو

ـ با ،امـور جامعـه   ةو در ادار نیسـت فقیه داراي والیـت   ،روالن اوست. ازاینکت مورضای د همـواره بـه   ی
سیاسـی   میـت کحا أه منشـ کـ . در واقع رضایت و خواست مردم جامعه است ندکش رجوع یالن خوکمو

  خواهد بود.
، تیـ روا نیـ . در اپذیرفتنی نیستع، یداللت توق یگفته در بررسشیز بر اساس مباحث پیه نین نظریا

بـودن خـود    حجتن ارجاع را یل ایاست، دل ردهکف به رجوع به فقها لکمردم را م ه امامکنیافزون بر ا
جملـه امـور   از  ،بشـر  یدر امـور مختلـف زنـدگ    یاز هر انسـان  پیرويان، ین بید. بر اساس انکیم یمعرف

بـر مـردم بـودن     خـدا  حجتت خود را بر اساس یحج است. امام حجتازمند ین ،یو اجتماع یاسیس
 یشان از طرف امام معصـوم معرفـ  یبودن ا حجته را در یل رجوع مردم به فقیدل ،ان داشته و پس از آنیب
ت یـ ن والیا يه محتواک، بلستیمردم ن يون اعطایش را مدیت خویتنها واله نهیفق ،ن اساسید. بر انکیم
ـ ا، »ارواة حـدیثن « ۀنـ یو بـه قر  نیستت و خواست مردم ید به رضایز مقین عت ین محتـوا منبعـث از شـر   ی

 ،انیـ ن بیـ عت اسالم باشـند. ا یت بر اساس شرین والیا اعمالساز نهیتوانند زمیز میاست. مردم ن یاسالم
  سازد.یم یه را منتفیالت و تسلط مردم بر فقکو ۀینظر

ز آنِ و والیـت ا  میـت کحا ، حق. بر اساس این نظریهاست» والیت فقیه« ۀدیدگاه سوم مبتنی بر نظری
 ةاسـت. در دور  ردهکـ  واگـذار  امامـان بـه   ،را به پیامبران و پس از آن ه این حقکاست خداوند متعال 

هی، ایـن  الام و حدود کت و جاودانگی اسالم و لزوم اجراي احعینیز به دلیل جام غیبت امامان معصوم
و ایشـان   )96، ص2ج ،1388 مصـباح، ( یابـد میل به والیت فقیهان عادل تنز از والیت ائمه میتکحا

ن مقالـه  یدر ا یت مورد بررسیشوند. رواها تلقی میمحور و مدار امور معرفتی، اجتماعی و سیاسی انسان
  د.یه به شمار آیت فقیوال ۀینظر ینقل ۀه در ادلین نظریا يتواند مبنایم

  انتصاب فقيه
قائـل   یدگاه وجود دارد. برخـ یدو ده، یفق يبرا یامور اجتماع ةت در حوزیوال اعمالافتن یت یدربارة فعل
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ه را یـ ه مـردم فق کـ  یدگاه، تا زمـان ین دیاند. بر اساس ات از طرف مردمیوال اعمال يبرا» هیانتخاب فق«به 
را  یامـور اجتمـاع   ةدخالـت در حـوز   ةاجـاز ، افتهیت نیت او فعلینند، والکنجامعه انتخاب  یعنوان ولبه

ه از طـرف امـام   یـ فق ،دگاهیـ ن دیـ بـاور دارد. بـر اسـاس ا   » هیفقانتصاب «به  ،دگاه دومینخواهد داشت. د
ه موظـف  یـ فق ،دگاهیـ ن دیا دراست.  اننامسلم یامور اجتماع یدهف به سامانلکو م يمتصد معصوم

همـت   انانمسلم یو به انجام امور اجتماع ندکام یق یومت اسالمکح ییبرپا يان براکاست در صورت ام
ه اسـت.  یـ فق ةاز طرف امام بر عهـد  یفیلکه تکبل نیست؛مردم  ياب از سون امر مشروط به انتخیگمارد. ا

  باشد.یدگاه دوم قابل اثبات میبر د ،ت مورد بحثیداللت روا
فـإنهم حجتـی   «پس از بیان لزوم رجوع به فقها، دلیل این رجوع را نیز با عبارت  ه امامکنیح ایتوض

الهـی   حجـت خـود را   این بخـش از روایـت، امـام    است. با توجه به ردهکبیان » م و أنا حجۀ اهللاکعلی
. بـر  نـد کبه خویش، ایشان را منصوب خود معرفی می» یحجت« ةفقها در واژ داند و با انتساب حجیتمی

و دلیـل پـذیرش ایشـان از طـرف مـردم       اسـت خداوند بـر مـردم    حجته امام ک گونههمان ،این اساس
 يند. از سـو ااز ایشان پیرويف به لکمباشد و مردم می انتصاب الهی است، فقیه نیز مورد انتصاب امام

 »مکـ ل یحجتـ «ا ی» مکیف یحجت« جايبه» مکیعل یحجت«ه را با عنوان یفق ، امامشدهیادت یدر روا ،گرید
 یه را منتفـ یـ ان، تسلط مردم بر تعیـین فق ین بیا .دارده بر مردم یفق يه نشان از استعالک است ردهک یمعرف

مشـروعیت تصـرف    ،والیت او والیتی انتصابی است. بنابراین ،فقیه، منصوب امام بوده ،د و در واقعنکیم
  ه به دلیل این انتصاب، الهی است.کنه از طرف مردم، بل ،فقیه

به نصـب   امام ،نیز مؤید این مطلب است. در این روایت حنظلهعمربن ۀمقبول در بیان امام صادق
نسـبت   دصراحت بـه خـو  و این جعل را به ندکمیتصریح » ماًکحا مکفإنی قد جعلته علی«فقیه با عبارت 

  )68، ص1ج ،1372 ،(کلینی دهد.می

  تعدد فقها و شوراي رهبري
رجـوع   ،تین روایه مراد از رجوع به فقها در اکن است یباشد این مجال مورد پرسش میه در اک ياتهکن

» رواة« ة، واژیت مـورد بررسـ  یـ در روا ،رگـ یان دیـ است. بـه ب  یا بدلی ی، استغراقیصورت عام مجموعبه
ن یـ ا ایـ شـود. آ مـی  فقهـا را شـامل   همـۀ  ،ت آنیـ اسـت و عموم  رفتهار کان امام به یصورت جمع در ببه

ت تنهـا مربـوط بـه    یـ وال اعماله کنیا ایهاست دوره یفقها در تمام یتمام یت فعلیوال يمعنات بهیعموم
  باشد.یاز فقها م یبرخ

 زیـرا  ؛باشـد  یصـورت عـام مجمـوع   تواند رجـوع بـه  یمام از رجوع به فقها نمه مراد اکواضح است 
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ن اسـت.  کهـا نـامم  دگاهیـ ل تفـاوت د یعمل به دل ةو در حوز ،رجوع، دشوار ةآن، در حوز یان عقالنکام
تعـدد آرا و نبـود   ـ    ه حـوادث واقعـه نـاظر بـه آن اسـت     کـ ــ   یامور اجتمـاع  ةه در حوزکنیافزون بر ا

 ین عمـوم، عـام بـدل   یـ مراد از ا ،نید. بنابراشویم ین رفتن مصلحت اجتماعیاز بالخطاب، موجب فصل
بـه پاسـخ و    یابیدسـت  امـا  ،دشویعه میش يفقها ۀت شامل همین روایه اگرچه عموم اکن معنا یاست؛ به ا

امـور   يتصـد  يط الزم بـرا یشـرا  يه داراکـ از فقهـا   یبا رجوع به برخـ  ،یو اجتماع یاسیس مسائلحل 
  فایی است.کاز سنخ واجب  ،و این وجوب بر فقها ند؛کیت میفاکهستند،  مسلمانان

  فقيه ميتكحاتحقق 
، تنهـا بـر انتصـاب والیـت فقیهـان      شداستشهاد  آنها بهعنوان مؤید ه بهکدیگري  روایاتتوقیع شریف و 

فقهـا   و والیت سیاسی میتکحااین والیت و تحقق فعلی  اعمالاما چگونگی  ؛داردداللت داراي شرایط 
 اعمـال تعیـین فقیـه بـراي     ةه پیرامـون نحـو  کـ رسـد  . به نظـر مـی  ردکتوان از این روایت استفاده را نمی

ه گاه فقیهی به دلیل اقـدام و  کشود. موقعیت اول آن است  کیکدیگر تفکباید دو موقعیت از ی میت،کحا
بوده و اقبـال عمـومی بـه     والیت در این عرصه، اثرگذار اعمالهاي سیاسی و اجتماعی و ورود در عرصه

در مخالفـت بـا   را ورود به ایـن عرصـه    ةاجاز ي دیگردر این صورت، فقها .ایشان صورت پذیرفته است
، وجـوب  مسـئله نخواهند داشت. مبناي فقهی این  است،والیت  اعماله داراي شرایط کفقیه مورد اقبالی 

  )624ص ،2ج ،تابی خمینی،( والیت است. اعمال مسئلهفایی بودن ک
روایـات   .شـان ینه حـق شـرعی بـراي ا    ست،لیف شرع بر فقهاکت والیت، اعمال مسئلهه کتوضیح این

ایـن   )497ص ،29ج ،1362(مجلسـی،   لیف بودن این والیت بر فقیه داللـت دارنـد.  کت مسئلهفراوانی بر 
اقـدام   بـا  ،فـایی کدر مقابل واجـب عینـی اسـت. در واجبـات      ،فاییکالیف و واجبات کلیف از نوع تکت

ه این نـوع از  کدر جایی دیگر، د. ورود افراد شولیف از سایرین ساقط میکنفر به انجام واجب، ت نخستین
 دیگـران ورود  رو،ایـن از ؛دشو، موجب از بین رفتن مصلحت میندییا در حال اجرا اندالیف اجرا شدهکت

د و ناظر بـه امـر مهمـی همچـون     اجتماعی بیاب ۀه وجهکگاه آن ،در این امور جایز نیست. چنین مصالحی
ه تعـارض در ایـن حـوزه، گـاه بـه فـوت       کـ یابد؛ به این دلیل د، اهمیت دوچندان میشورهبري اجتماع 

  .انجامدمصلحت عمومی از جامعه مسلمین 
چـه موجـب فعلـی شـدن ایـن      میت نیستند، آنکحاه فقهاي شیعه داراي کدر شرایطی  ،بر این اساس

 و شـود مـی لیف از دیگـران سـاقط   کاین ت ،در این صورت .والیت است الاعم، اقدام و شودلیف میکت
 ،یـد ایـن مطلـب   ؤوالیت را نخواهند داشت. م اعمالامور سیاسی در جهت  ةورود به محدود ةاجاز آنان
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 غیـره  على یجب الحکومۀ لتشکیل أحدهم وفّق فإن« :فرمایندمی زمینهه در این کاست  امام خمینیبیان 
  )624ص ،2ج ،تابی خمینی،( ».مجتمعین القیام علیهم یجب باجتماعهم، إلّا یتیسر لم وإن االتباع،

ان اعمال والیـت بـراي ایشـان    کمیت فعلی براي فقیه و امکموقعیت دوم، در صورت وجود حا
م، شـرایط  که فقیـه حـا  کیفیت تعیین جانشین اوست؛ در صورتی کاست. در این صورت، سخن بر 

سـی از فقهـا شایسـتۀ تصـدي ایـن منصـب       کز دست بدهد یا از دنیا برود، چه میت را اکاعمال حا
توان والیت را مختص فقیه دانست؛ امـا ایـن روایـت،    است. بر اساس روایت مورد بررسی، تنها می

رو، بـراي تعیـین فقیـه در اعمـال والیـت،      فقیه از بین فقها ندارد. ازایـن  کداللتی بر شیوة تعیین ی
  ري خواهیم بود.نیازمند شیوة دیگ
از بـین   ،عمـومی  یه مردم بر اساس انتخابـات کآید. اول اینحل به نظر میچند راه مسئلهبراي حل این 

 ،ه هـدف از انجـام انتخابـات   کـ ال این شـیوه آن اسـت   ک. اشنندکمعین  ،مکعنوان فقیه حای را بهکفقها ی
مسـتقیم بـه    ۀتخابات عمومی و مراجع. آیا اناستومت کترین فقیه براي تصدي امر حدستیابی به شایسته

تري براي تعیـین فقیـه   ه راه مطمئنک. در صورتی استمردم، بهترین شیوه براي گزینش فقیه اصلح  يآرا
  .ردکم خواهد کاز آن ح پیرويآید، عقل به  م به ذهنکحا

دگان ننـ که انتخـاب کـ  ی، در انتخابـات ه دارنـد کـ والیتـی  بر اساس حق فقها ه کاست حل دوم این راه
ه کـ والیت برگزینند. این شیوه به دلیل این اعمالی را از میان فقهاي داراي شرایط براي ک، یاندفقیههمگی 

والیـت بـراي فقیـه مـورد      اعمـال اصل حق بودن  اما ؛تر استکمبتنی بر انتخاب فقهاست، به واقع نزدی
و  اسـت بر فقهـاي عظـام شـیعه    فی لیکتوالیت،  اعمال ۀمسئل هکاست باوربر این و نگارنده  استتردید 
ه کـ پاسـخ داد   چنـین به ایـن پرسـش   بتوان . شاید نندکتا بتوانند آن را به دیگري واگذار  آنها نیستحق 

فقهـا بـا ایـن     ،در واقـع  وفـایی اسـت   کلیفی از سنخ واجبـات  کت اما ،لیف فقهاستکت مسئلهاگرچه این 
 ،ایـن امـر   ۀواسـط نهنـد و بـه  مـی ی از فقهـا  کی ةعهدوالیت را به  اعمالانتخاب، انجام این واجب، یعنی 

  د.شوفقیهان ساقط می لیف از دیگرکت
ایـن  ـ    باشـد پیشـین مـی   مسئلهلیف بر فقها، در کیعنی وجود ت ،اخیر ۀتکه ناظر به نکحل سوم ـ  راه

ن یـ لیف نیـز الزم اسـت. بـر ا   کت اعمالف، وجود شرایط براي لکلیف بر مکه افزون بر وجوب تکت اس
والیـت را بـراي ایشـان     اعمـال  ۀوالیت، نخواهد توانست زمین اعمالفقیه براي  کصرف تعیین ی ،اساس

ت اسـت.  امـام و امـ   ین اساسـ کـ مبتنی بر دو رشیعی  ۀجامع ،سیاسی تشیع ۀ. بر اساس اندیشندکفراهم 
هـد  ت محقـق خوا صورت گسترده، تنها در صورت پذیرش اموالیت تشریعی امام به اعمالشرط تحقق 

گسـترش ایـن    ۀامـا زمینـ  ، نیسـت ومـت امـام   کت، اگرچه مانعی براي مشروعیت حشد. عدم پذیرش ام
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لیف، قادر به انجـام  کسازد و امام نیز به دلیل فقدان شرایط انجام توالیت را محقق نمی اعمالو  میتکحا
  .نخواهد بودلیف اجتماعی خود کت

م از طـرف فقهـاي دیگـر، بـا ایـن معـذور       کقیـه حـا  والیت فقیه نیز حتی بر فرض پذیرش تعیـین ف  ۀمسئل
سـازي ایـن شـرایط    ه شرایط الزم بـراي اعمـال والیـت، در اختیـار فقهـا نیسـت و فـراهم       کمواجه خواهد بود 

سازان اعمال والیت براي فقیه اسـت. بـر ایـن اسـاس،     نندگان شرایط و زمینهکعنوان مهیانیازمند حضور مردم به
م از بـین  کشـود و تعیـین فقیـه حـا    ن مـی ین نظریۀ امامـت اسـت، متعـ   کبتنی بر دو رحلی مه راهکحل سوم راه

ه مردم با تعیین فقهـایی از جامعـۀ شـیعی، در واقـع اعـالم      کپذیرد؛ اول اینبا دو مرحله صورت می، فقهاي دیگر
ه مسـئله  کـ ی از فقهـایی را  کـ هـان ی یننـد؛ در مرحلـۀ بعـد، فق   کبه اعمال والیت فقها میین نسبتکپذیرش و تم

سـازند. توجـه بـه ایـن     براي اعمـال والیـت معـین مـی     فایی واجب شده است،کصورت اعمال والیت بر او به
یعنی تعیین فقها و اعـالم پـذیرش مـردم، اعمـال والیـت فقیـه را       ، دام از این دو مسئلهکه هیچکته الزم است کن

ه در کـ باشـد  مـی  یش را مدیون نصـب امـام  م، مشروعیت اعمال والیت خوکه فقیه حاکسازد؛ بلمشروع نمی
  روایت توقیع، ایشان را حجت خویش و در روایت مقبوله، فقیه را منصوب از طرف خود دانسته است.  

  نقش مردم
مـردم را بـا بیـانِ     . اماماستلیف مردم در عصر غیبت کناظر به تعیین ت ،توقیع شریف تالش راوي در

و ظهـور در   اسـت فعل امـر  » فارجعوا«به فقهاي شیعه ارجاع داده است.  ،»فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا«
و از ایشـان تبعیـت    ننـد که در عصر غیبت به فقهـا رجـوع   کبر مردم واجب است  ،بنابراین .وجوب دارد

به وظایف فقها بیان شـد، ایـن   تر پیرامون اطالق روایت و شمول آن نسبته پیشکنمایند. بر اساس آنچه 
ه دلیلـی آن را مخـتص   کـ اینمگر  رود؛شمار میبه ه از شئون امامت شیعه کمواردي است همۀ رجوع در 

بـراي تحقـق،    ،انکه در صورت امکند افلکلیف شرعی مکمردم بر اساس این ت ،باشد. بنابراین ردهکامام 
ي و گیـر لکهاي شـ زمینه رده،کنظام والیی در عصر حضور و غیبت اقدام  ۀجانبدفاع، تعالی و رشد همه

  تداوم آن را فراهم نمایند.
ومـت والیـی،   کق حنخستین شرط تحق. اندهیان والیت فقکترین اریاساس ،»امتحضور «و » والیت«

ة آن، گسـترد  در سـطح والیـت   اعمالان کوالیت از طرف فقیه برخوردار از شرایط است. ام اعمالان کام
ومـت  کخویش بـه ح  )38ص ،9ج ،ق1404الحدید، بی اابن ( »اقبالِ«ه مردم با کق خواهد شد گاه محقآن

 387ص ،3، جق1429 ،یمــؤمن قمــ( ش را فــراهم نماینــد.میتکحــابســط  ۀهــی، زمینــال مشـروع ولــی( 
ه مـردم بـا اقبـال    کـ . بـه میزانـی   انجامدوالیی می ۀه به بسط و تعالی جامعکن سومی است ک، ر»اطاعت«
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، بپردازنـد، رونـد   شـود امـر صـادر مـی   ه توسـط ولـی  کة الهی از اراد برخاستهبه اطاعت از اوامر  ،خویش
ه در جامعه، در جهت مصالح عمـوم مـردم، تسـریع    یت فقیبر وال یمبتن ت سیاسییمکحا يل و بقایکتش
  خواهد بود.» امتعمومی  ةاراد«وابسته به  ،سیاسی در نظام والیی میتکحا ،یابد. بنابراینمی

عطـاي مشـروعیت در معنـاي فلسـفۀ سیاسـی آن      معنـاي ا م دینی، بهکاقبال عمومی مردم به حا
میت خویش را مدیون نصب الهـی اسـت و   کم دینی، مشروعیت و حق حاکه حاکنخواهد بود؛ چرا

ه کـ شناسی سیاسی آن نیز اربرد جامعهکاقبال مردم نقشی در این امر نخواهد داشت. مشروعیت، در 
انـد تـا از   ر اساس ارادة خـویش پذیرفتـه  ه مردم بکرود، بدین معناست ار میکمعناي مقبولیت، به به

شود واژة ه پیشنهاد میکروست نند. ازاینکاوامر ولی الهی براي دستیابی به مصالح خویش، اطاعت 
شود؛ زیرا این واژه دربردارندة نوعی نیاز از طرف مردم به والی است؛ » مقبولیت«گزین جاي» اقبال«

ه امام و ولی جامعه نیازمند قبول عمومی اسـت؛  کشود ر میچنین به ذهن متباداما از واژة مقبولیت 
اند و در منابع دینی نیز بر لزوم رجوع مـردم  نیازمند رجوع به امام ه در اندیشۀ دینی، مردمکدرحالی

ز امـام مـردم را   یـ ت مورد بحث نیدر روا )353ص ،36ج ،1362(مجلسی،  ید شده است.کبه امام تأ
ومـت در  کیل حکان تشـ کـ بنابراین مردم با اقبال خویش بـه فقیـه، ام   اند.عه ارجاع دادهیش يبه فقها

  نند.کعصر غیبت توسط ایشان را فراهم می

  شرط اعلميت
ه افقـه  یـ ش موظف به رجوع به فقیخو یو اجتماع یاسیس مسائلا مردم در یه آکن است یا پرسش دیگر

اسـت. آنچـه بـه نظـر از      یافکـ شـان  یا لمسـائ پاسخ بـه   يه برایه صرف مراجعه به فقکنیا ایو  اندو اعلم
فـارجعوا فیهـا إلـى رواة    «با عبارت  امام .ستیبر لزوم رجوع به اعلم ن یداللت ،دیآیف برمیت شریروا

د یـ بـا ق  ،رجوع به اعلـم فقهـا بـود    ،اگر مقصود امام رده است.کتنها لزوم رجوع به فقها را اراده  ،»حدیثنا
 )45ص ،40 ج ،تـا بـی  نجفـى، ( فرمودنـد. ین مـ یـی را تب مسـئله ن یا ،»اةاعلم الرو یا الیافضل الرواة  یإل«

بـر   ی. اگرچـه برخـ  ردکـ اثبـات   ییوال مسائلتوان لزوم رجوع به اعلم فقها را در یت نمیاز روا ،نیبنابرا
صـورت  ز بـه یـ ن مـوارد ن یـ ن در اکاند، لدهرکاستدالل  یت در ولیبه لزوم افقه ،اتیاز روا ياساس تعداد

  )252ص ،1386 ،يمظاهر( آن. یلیتفص ينه معنا است، یوصف يمعنا ،»أفعل« ۀغیاد از صمر ،عمده
رد، کـ توان ادعـا  یلزوم رجوع به اعلم را نم ،تیه اگرچه بر اساس متن رواکقابل توجه آن است  ۀتکن

 ةریو سـ  اسـت  یعقلـ  يامر ،ه رجوع به اعلم در مسائل مختلفکالزم است  يامر مسئلهن یا توجه به اام
متناسـب بـا خـود     يامسئلهت در هر یه اعلمکتوجه آن است مسئله قابلن کل ؛است یز بر آن مبتنیقال نع
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فقه و نظرات فقهـا در مسـائل    یشان به مبانیا ۀبه احاط ،ت در مرجِعی، اعلمن اساسی. بر ااست مسئلهآن 
ت در یـ ه اعلمکـ یدرحال؛ بستگی داردام کم و قدرت استنباط و استدالل بر احکاستنباط ح ۀکو مل ،یفقه
 ییهـا يازمندیاست و نیت در سیت او، همچون خبرویف والیه به وظاکاست  یمسائل بارةدر ،مکحا یول
، در ن اسـاس یاست، بازگشت دارد. بر ا یاسینظام س یو خارج یجامعه و شئون داخل ةه مربوط به ادارک

ه یـ و در فق ،مربـوط بـه فقـه    ،عدر مرجـ ، تین اعلمین اک؛ لوجود ندارد یه اختالفیفق يت برایلزوم اعلم
بـر لـزوم فقاهـت،     افـزون  ،بر این اسـاس  )250ص همان،( .است ییو وال یاسیمربوط به امور س ،مکحا

  م ضروري است.کحا فایت سیاسی نیز در ولیکل والیی یا ئت در مسااعلمی
  مكحا اختيارات ولي ةگستر

والیـت   اعمـال م دینی براي که حاکاین توضیحه است. از دیگر مباحث این مقال ،والیت فقیه اعمال ةگستر
از چـه اختیـاراتی برخـوردار     ،اي از امور دخالت داشـته لیف اجتماعی، در چه حوزهکخود و انجام این ت

 اعمـال هاي متفاوتی بین اندیشمندان اسالمی مطرح است. برخـی بـه   خواهد بود. در این مورد نیز دیدگاه
. انـد فقیـه  ۀدارند. برخی دیگر معتقد به والیت مطلقباور تنها در امور حسبه  فقیه ةوالیت محدوده و مقید

ه توقیـع  کـ این است  تنها پرسش ،ن در این مجالکل اند؛شدهتفصیل بررسی این مباحث در جاي خود به
  باشد.دام نظریه میکشریف، مؤید 

چیسـت. ایـن    »مطلقـه «راد از ه مکرسد ته ضروري به نظر میکتوجه به این ن مسئله،از بیان این  پیش
ه در کـ رود ار مـی کـ م از هر قیـد و محـدودیت بـه    کمعناي آزادي حابه ،سیاسی ۀواژه در اصطالح فلسف

بـه   ،طور حتم مراد از مطلقه در بحث والیـت مطلقـه  . بهانجامدومت استبدادي و مطلقه میکبه ح ،نهایت
جامع بـودن   ،مراد از این واژه در اصطالح فقهی هکبل ؛م از هرگونه قید نیستکي آزاد و رها بودن حاامعن
 ،ومـت اسـت  کبرپـایی ح  ۀه الزمـ کـ از تمـامی اختیـاراتی    ،مکه فقیه حاکبه این معنا  ؛امل بودن استکو 

  ثمر خواهد بود.ومت بدون لوازم آن، فرضی بیکه فرض برپایی حکباشد؛ چرابرخوردار می
 اختیارات پیامبر و امـام معصـوم   ةات را به اندازاین اختیار ةگستر امام خمینیبرخی فقها همچون 

ه  لرسول کان ما کلّ بالحکومۀ، المربوطۀ الجهات فی لهم فیکون« :فرمایدو  داندمی ۀ  اللـَّ بعـده  مـن  واألئمـ 
ون الفقیـه  کـ ف«د: یـ افزامی و در ادامه) 625ص ،2، جتابی موسوي خمینی،( ».أجمعین علیهم اللَّه صلوات

ۀ صـلوات اهللا     کصن المدینۀ لها، ال معنی له اال حکحصناً لإلسالم  ونه والیا، له نحو مـا لرسـول اهللا ولألئمـ
  )633ص همان،( ».علیهم اجمعین من الوالیۀ علی جمیع االمور السلطانیه

ه بـر اسـاس اسـتدالل    کچرا؛ ندکه توقیع نیز این ادعا را ثابت میکرسد ته به نظر میکبا توجه به این ن
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 ،ومـت کح ۀومتی الزمـ که اختیارات حک و بیان شد ردیدکبراي فقیه اثبات  میتکحااصل  ،به این روایت
وجه مورد اختالف در بـین فقهـاي   هیچه این ادعا بهکرسد می م خواهند بود. به نظرکو همواره همراه حا

ت و والیت اسـ  اعمالومت و کدر مورد اصل ح ،اي مورد اختالف باشدمسئلهه اگر هم کبل ؛عظام نیست
بـدون در اختیـار داشـتن لـوازم آن باشـد،       میـت کحاوالیت و  اعماله فقیهی معتقد به حق کاین فرض 

ه یـ فق ۀت عامیبتوان والاگر ه کح دارد یتصر مسئلهن یبه ا ینینائ فرضی نامعقول تلقی خواهد شد. مرحوم
ـ اثبـات وال تبـع  ، بـه اراتیاخت ،لغو بوده يامر مسئله،ات یصغر دربارة، بحث ردکرا اثبات  ه یـ فق ۀت عامـ ی

  )325ص ،ق1373 نائینى،( .خواهد بودشان ثابت یا يبرا

  گيرينتيجه
اسـت. بـر ایـن     یـی ح اعالیه صـح یاز فقها، شـب  یر برخیاست و به تعب ث سند معتبریف، از حیع شریت توقیروا

هـان اسـتناد   یت فقیـ ان، بـر موضـوع وال  یـ از دو ب یکـ یتـوان بـه   یم» الحوادث الواقعۀ«اساس، با استفاده از فراز 
ه سـنخ امـور   کـ نیم؛ دوم اینـ کن مسـئله استشـهاد   یبه ا» الحوادث الواقعه«ت یبه عموم که با تمسکنیا یکیرد: ک

فـإنهم حجتـی علـیکم    «م. بـر اسـاس فـراز    یینمـا  یتلقـ  یاسیو س ییموردنظر در حوادث واقعه را تنها امور وال
رده اسـت. اطـالق بیـان امـام دربـارة      کـ ش بر مردم معرفی احادیث را حجت خوی رواة نیز امام» وأنا حجه اهللا

اسـت، فقهـاي شـیعه نیـز     ه امـام بـر مـردم حجـت     کـ ه در همۀ مـواردي  کانگر آن است یحجت بودن روات، ب
انـد.  رو، فقها در همۀ امور، از جمله، امور سیاسی و والیـی، حجـت امـام بـر مـردم     اند. ازاینحجت امام بر مردم

  نند.که در صورت عدم دسترسی به امام، به ایشان مراجعه کر وظیفه دارند مردم نیز در این امو
رامـون  یهـاي دیگـر پ  دگاهیـ ه داللـت دارد و د یـ ت فقیـ بودن وال یۀ انتصابیف، تنها بر نظریع شریت توقیروا

ن یـ ه، مـردود اسـت. بـر اسـاس ا    یـ الت و نظـارت فق کۀ ویبت، همچون نظریه در عصر غیت فقینحوة اعمال وال
ن یـ در ا رواةت یـ ۀ انتخـاب، قابـل نقـض اسـت. مـراد از عموم     یـ رش، و نظریۀ انتصاب، مورد پـذ ی، نظرتیروا
ت اعمـال  یاسـت. بـا توجـه بـه ایـن روایـت، مشـروع        یو مجمـوع  یدر مقابل عام اسـتغراق  یت، عام بدلیروا
 باشد.ردم میت، مربوط به رجوع مین اعمال والینۀ این تحقق و زمکاست؛ ل یت فقها، به انتصاب الهیوال

 مسـئله ت در هـر  یـ ن اعلمکـ ل ؛ت دانسـت یـ ت را شـرط وال یـ توان افقهینم ،عیتوقروایت بر اساس 
و  یـی ه در امـور وال یـ فق يت بـرا یـ توان قائل به اعلمیم، رونیازا است.ن ییقابل تب مسئلهحسب همان به
ـ یـ با اخت یتفاوت ،مکه حایفق یارات ولیاخت ة. گسترشد یاسیس لمـات  کنـدارد و در   معصـوم  یارات ول
گـاه  ومـت اسـت و آن  کاز لوازم ح ،اراتیاخت ۀمسئله کچرا ؛ح شده استین امر تصریابر  از فقها ياریبس
 .خواهد بوده ثابت یفق يز برای، لوازم آن نشودبت اثبات یه در عصر غیومت فقکه اصل حک
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  درج در رسائل فی والیۀ الفقیه، قم، بوستان کتاب.، منبحث فی والیۀ الحاکم الفقیه)، 1384نجفی، محمدتقی، (
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