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  چکيده
در صـدد تبیـین مبنـاي مشـروعیت و  ،با بیان مبناي کالمی والیت فقیهبا رویکرد نظري و بررسی اسنادي،  پژوهشاین 

اهللا آیـت.اسـت. اهللا سیسـتانیتآیـحدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکـاش در آثـار فقهـی و اقـدامات عملـی 
و امـور  ءقضـا ،ءدر سه حـوزه افتـا والیت فقیه،قائل به  ، واز جهت مبناي نظري معتقد به پیوند دین و سیاست ،سیستانی
در زمینـه زعامـت رو، ایـنبلکه برخی دیگر از شئون امام معصـوم و حـاکم اسـالمی هسـتند. از ،به معنی موسّعآنحسبیه 

 ،ن باشـدامنـؤکه مقبول عامه م ،ط در راستاي حفظ نظام مملکت اسالمیییت را براي فقیه جامع الشراوال ،سیاسی جامعه
اما با توسعه گسـتره دایـره امـور حسـبیه و نظـر بـه  ،. بنابراین، گرچه ایشان قائل به والیت مطلقه فقیه نیستنداندپذیرفته
، بسیار بـه نظریـه والیـت مطلقـه فقیـه نزدیـک توقف استکه نظم جامعه اسالمی بر آنها م ،والیت در امور عامهإعمال 

  شوند.می

 ،والیـت مطلقـه ،انتصـاب ،حسـبه ،حکومـت اسـالمی ،مشـروعیت ،اندیشه سیاسی ،سیستانی ،والیت فقیه :هاواژهکلید
  مرجعیت.
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  مقدمه
در آیـد. شـمار مـیه له در حقوق عمومی و اندیشه سیاسی بـئترین مسله حکومت و والیت، بنیاديئمس

 از موضـوعات مهـمخـورد کـه با بحث والیت فقیه پیوند مـی ،تفکر شیعی، این موضوع در عصر غیبت
اهللا آیـت. رودبه شـمار مـین اناویژه در شرایط حساس کنونی اسالم و مسلمهب ،فقهی، حقوقی و سیاسی

امـا در ایـن  ،نـداوالیت فقیه را مطرح کـرده مسئلهدر مباحث و ابواب یا قواعد فقهی مختلف،  سیستانی
. سـؤال اصـلی ایـن اسـت کـه ، ارائه نشده استکتاب یا مقاله که دیدگاه ایشان را تبیین کرده باشد ،میان

در ایـن  اهللا سیسـتانیآیتدیدگاه چیست و  مبانی کالمی و فقهی، حدود اختیارات و ماهیت والیت فقیه
  چیست؟ زمینه

  فقيه واليتمبناي کالمي  .۱
یـا  دو نـوع الهـی است. از دیدگاه قرآن مجید حکومـت، در اسالم حکومتمی ي کالامبن حق حاکمیت

 حق حاکمیـت أمنشها انسان ،بینی ماديدر جهان وخداوند متعال  ،بینی توحیديدر جهان .استی طاغوت
ه که خداي متعـال بـدان جز آنچ ،ها بر یکدیگرعدم والیت انساناصل والیت الهی و  .دنآیمیبه حساب 
بدون نظـم و نظـامی کـه هماهنـگ  ،انسان. زندگی اجتماعی ، مبناي کالمی والیت فقیه استهدستور داد

کننده، رفتارهاي مختلف باشد، و بدون والی و سرپرستی، که پاسـدار ایـن نظـام باشـد، شـکل نخواهـد 
رو، وجود قوانین و مقـررات حقـوقی و تشـکیالت اجرایـی و قضـایی در جامعـه انسـانی اینازگرفت. 
ال اساسـی ؤایـن سـ ها در برابر یکـدیگر و اصـل عـدم والیـت،است. با توجه به برابري انسان ضروري
  است که خاستگاه حق حاکمیت و اعمال اقتدار کجاست؟مطرح 
از آنِ  »تشـریع«و  »تکـوین« مطلـق درربوبیت  وتعال خالق موجودات خداوند متوحیدي،  نگرش در

ربوبیت تشـریعی الهـی، به مقتضاي دهد. سته آنها پرورش همه مخلوقات را در مسیر کمال شای اوست تا
قرآن . آیات فراوانی از دهدمینانسان موحد تن به فرمان احدي جز خداوند اوست.  مختصحق حاکمیت 

هِ  إِنِ الْحُکْـمُ إِأل... ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ«مؤید این دلیل عقلی است: مانند کریم  اهُ إِألتَعْبُـدُوا  ألأمَـرَ ألِلـَّ » إِیـَّ
اینکه هیچ کاري  سرّ). 26 :کهف» ( حَداًأما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ ال یُشْرِكُ فِی حُکْمِهِ « ) یا40: یوسف(

هِ ال یَمْلِکُـونَ « اي از ذرات عالم ساخته نیستاز غیر خدا در هیچ ذره قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِـنْ دُونِ اللـَّ
  ).22: سبأ( »رْضِ وَ ما لَهُمْ فِیهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیرٍأالَ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ ال فِی الْمِثْق

کسی جـز ذات حـق تبـارك و تعـالی حـق حاکمیـت  طبعاً ،وقتی مالکیت مخصوص خداوند است
حـاکم عنوان بـه بشـري ۀکسی را در جامعـ دتوانفقط او می اساس،ین ااو. بر ندارد، مگر به اذن و اجازه 



   ۸۵ اهللا سيستانيد بر ديدگاه آيتيتبيين نظريه واليت فقيه با تأک

نظم عمومی و عدالت اجتمـاعی را برقـرار و در بـین مـردم  ،نصب کند تا به امور جامعه رسیدگی نموده
الهـی نداشـته  أگونه رهبـري و سـلطه کـه منشـهر). 148- 147ص  ،1391 ،جوادي آملی(حکومت کند 

  است. و طاغوتیباشد، با اعتقاد به توحید ربوبی ناسازگار 
  بودن هر حکومت، دو معیار وجود دارد: »جائرانه«یا  »عادالنه« سنجشبراي 
گیرد و سـپس هایی که در آن نظام، صورت قانون به خود میمالك رفتاري: یعنی ارزیابی برنامه .الف

  آید.میبه اجرا در عمالً
عادالنـه بـه  هـیچ حکـومتی بـدون اذن الهـی، ،يتوحیـد بینـیجهانمالك مشروعیت: بر مبناي . ب

هاي رفتاري و کسب رضایت مـردم بسـتگی به مالك آید؛ زیرا عادالنه بودن حکومت، صرفاًحساب نمی
ندارد، بلکه از آن نظر که حکومت، حق انحصاري خداوند و تبع آن، افـراد منصـوب از طـرف خداونـد 

  شود.ه میشمرد» بصظالم و غا« ،یید الهی را به همراه نداشته باشدأاست، هر دولتی که ت
عمـوم فقهـا از جملـه  اسـت. »عدم والیۀ أحد علی أحـد إلّـا اللّـه«اصل  ،یکی از اصول مسلّم فقهی

به کندن درخـت  از جمله در تبیین تعلیل دستور پیامبر اکرم ،در ابواب مختلف فقهی اهللا سیستانیآیت
کسی جز خداي متعـال  ،اصلبراساس این  .کنندانصاري به آن استناد می از باغ مرد جندب بنةسمرنخل 

در تبیـین مفهـوم  اللّـه سیسـتانیآیتحق ندارد در جان، اموال و عِرض و آبروي دیگري تصـرف کنـد. 
و نفی حق ممانعت دیگـران از تصـرّفات مالـک را از  »الناس مسلطون علی اموالهم«، مفاد قاعده »الضرر«

ضـمن بحـث از  .)270- 269ص  ق،1414 داند (سیستانی،مسلّمات فقهی و احکام عقالیی و امضایی می
مفاد قاعده، اصل را بر عدم والیت و نفی حق دخالت در کـار دیگـران و إعمـال حاکمیـت بـر دیگـران 

و فقهـا در  ائمـه ،را ناشـی از والیـت پیـامبر اکـرم »الضرر و الضرار«مقتضاي ه داند و دخالت بمی
  .)151ـ149 ص ،اند (هماندامور عمومی جامعه اسالمی براي حفظ نظام اسالمی می

عـدم «و  »کسی بر دیگـري عدم والیت« اصلبه دو  ،ریشه اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش
 .گردد. ریشه این دو اصل نیز در اصل والیـت الهـی اسـتبرمی» جواز تصرف در اموال و حقوق دیگران

عبودیـت، بیـانگر  - یـا ربوبیـت  عبد -  وجود رابطه اقتداري رب :فرمایدمی صدراهللا شهید تکه آیچنان
خداوند بر مبناي حکمت خـود انسـان را  خداوند بر جهان و انسان است. »حاکمیت مطلقه«اصل اساسی 

آفرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیـروي تعقـل و تـدبر، کرامـت و فضـیلتی ذاتـی و فطـري 
در طـی » اسـتنباط«و » تشـخیص«و قـدرت » هاندیشـ«و » نیروي تعقل«و » عقل«به اعتبار انسان  بخشید.

 »اختیـار«و  »آزادي«اداره امـور زنـدگانی خـود، از  و طریق و اخذ تصـمیم و اراده بـر سرنوشـت خـود
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اداره جامعـه، آدمیـان را در  خـدا توانایی و استعداد .کس بر او سلطه و نفوذ نداردت و هیچگشبرخوردار 
هاي فطري و استعدادهاي ذاتـی ویژگی .نام دارد »والیت حق«یا  »حق حاکمیت«سازد که واجد حقی می

از این حاکمیت یا والیـت اعطـایی خداونـد بـه  شهید صدر دهد.حق تعیین سرنوشت خویش می ،به او
و  »اسـتئمام«، »اسـتخالف«، »خالفـۀ االنسـان«، »خالفۀ العام«بشر به صورت جعل تکوینی تحت عناوین 

مسـئله  ،رویـنااز باشد.و نظام سیاسی و تشکیل حکومت می یجاد دولتکند که مبناي ایاد می »استئمان«
تـا، ص صـدر، بـی( حقیقت شالوده حکومت انسان بر هسـتی اسـت خالفت انسان، از دیدگاه قرآن، در

  .)10- 9 ق؛ ص1399؛ همو؛ 134ص  ؛تا؛ همو؛ بی196و  244 تا، صبی ؛ همو؛197و 129
حاکمیت مطلـق «جمهوري اسالمی ایران مقرر شده است:  قانون اساسی 56بر همین اساس در اصل 

بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حـاکم سـاخته اسـت. 
تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یـا گروهـی خـاص قـرار کس نمیهیچ

  .»دهد...
الناس مسلطون علی اموالهم او أنفسهم او «و » الحد علی احد ۀوالی ال«طبق اصل اولی  ،حاصل آنکه

کس را بر دیگري حاکمیت و سرپرستی نبوده و حکم هیچ ،)176، ص 3 ج ق،1407طوسى، (» حقوقهم
براساس  اند وها آزاد و مستقل آفریده شدهو دستور هیچ فرد بر دیگري ساري و نافذ نیست. تمام انسان

پس هرگونه  .باشندمسلط می ،انددست آوردههوسیله تالش خود بو بر اموالی که بهآن بر جان خویش 
  شود.تصرف در شئون زندگی و اموال مردم ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب می

پذیر است. خروج از امکان ه خاص، قاعده اولیه هستند که خروج از آن با مبانی و ادلّل مزبورواص
 ممکن است:این اصل، به دو صورت 

ن و کار مربوط به مردم أش یعنی» الناس امر«مدار این اصل، خروج موضوعی و تخصصی: . الف
والیت  . مثالً»تخصیص«است نه  »تخصص« از اصل مزبور، از قبیل» امراهللا«خروج رو، این. ازاست

ز قبیل اموال شده، ا بر انفال، خمس، زکات، و...، از سنخ تخصیص نیست؛ زیرا اموال یاد معصوم
بلکه از قبیل اموال دولت اسالمى. بنابراین، والیت فقیه عادل بر آنها،  ،نیست ملى و عمومى یا شخصى

 جوادي( نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد »الناس امر«بر  از قبیل والیت
  .)150- 149ص  ،1391 ،آملی

وزه خصوصی زندگی افراد، خواه به موجب قرارداد خروج حکمی و تخصیصی: دخالت در ح. ب
بر اصل یاد شده  حجر، سفه و جنون یا ...، استثناسبب به خواه ،و معامالت و یا تعهدات اجتماعی باشد
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رو، ازاینواسطه ادله خاص تخصیص خورد و خارج شد. هب ،است و پس از آنکه داخل در حکم بود
ولی از باب حسبه وظایف و اختیاراتی  ،ابت فقیه از معصوم نیستندکسانی که در اداره جامعه قایل به نی

یقن از آن تبه حداقل و قدر م ،کنند، از همین باب است و تا دلیل اقامه نشودرا براي فقها اثبات می
 ،کنند. اما کسانی که در اداره جامعه قایل به نیابت فقیه از معصوم هستند، کافی است که اوالًبسنده می

 دلیلی وجود نداشته باشد که آن را به معصومین ،کنند امر مورد نظر از امراهللا است و ثانیاً اثبات 
  اختصاص داده باشد.

 فرماید: می اهللا جوادي آملیآیترو، ایناز
 باشـد، گذشـته در اموال و حقوق غائبان و قاصران، اگر از سنخ والیت جواز تصرف فقیه عادل

زیـرا تصـرف  نماید؛مى مینألى، زمینه خروج از اصل فعلى را نیز تتصحیح خروج از اصل قب از
مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بـود.  از قبیل حسبه باشد و نه والیت،هرچند  مزبور،

جریان صـرف جـواز تصـرف در مـال دیگـرى، از  ه به این مطلب، براى آن است که اوالًو تنبّ
تخصص اصل عدم والیـت نیسـت، هرچند  تصرف مزبور،جواز  جداست و ثانیاً والیت مسئله

  .)150ص  ،همان( لیکن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود
موضوع خود نیست، پیش از  دارعهدهماره، أهیچ دلیلى، اعم از اصل یا  کهآنجاازالزم به یادآوري است 

ن و کار و امر مورد استدالل، از أد احراز شود که آیا شدر هر موردى، بای »عدم والیت«استدالل به اصل 
است نه  »اهللا امر«ن مزبور، از مصادیق أیا نه؛ زیرا با یقین به اینکه ش است »الناس امر«مصادیق 

توان به اصل ، نمى»امرالناس«یا  است »امراهللا«شده، از مصادیق  ن یادأ، یا با شک در اینکه ش»امرالناس«
  .)149 ص ،همان( تمسک کرد »عدم والیت«

از  نراقیمرحوم توان مالحظه کرد. می الذکر در کالم فقهامبناي کالمی والیت فقیه را با تحلیل فوق
  کند:آن را به والیت الهی استناد میبحث والیت فقیه است که در آغاز اسالمی  بزرگ يهافقجمله 

ي رسولش و اوصیاء رسـول کـه بدان که والیت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، برا
معصوم) سالطین بـر ي ایشان (اوصیا. م استهستند، ثابت و مسلّ داراي صفت عصمت

کفایـت دست باباشند و (نیز) آنها ملوك و والی و حاکم هستند. زمام امور بهمردم میۀ هم
ش، اما غیر از رسول و اوصیاي معصوم باشند.و مردم رعایاي آن بزرگواران می ایشان است

مگـر کسـی  ؛اینکه اصل عدم ثبوت والیت کسی بر فرد دیگري است درپس شکی نیست 
معصوم او را متولی قرار دهد، بر دیگري ي اهللا یا یکی از اوصیاسولیا ر که خداوند سبحان

در امر خاصی، که در این صورت آن فرد ولی هست در آنچه نسبت بـه آن والیـت عطـا 
  ).  529-528، ص ق1417نراقى، ( شده است
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مقصود ما در اینجا بیان والیت فقها « فرماید:در پایان میصاحبان والیت،  پس از ذکروي 
 »باشند و نیابت دارند از طرف ائمه معصومینزیرا اینها حاکم در زمان غیبت می ؛است

  ).530- 529 ،همان(
استناد به قاعدة  و سمرةبه کندن درخت خرماي  در توجیه دستور پیامبر اکرم اهللا سیستانیآیت

فرماید: تصرف در مال دیگري بدون اجازه مالک می ،به همین اصول تمسک نموده ،»الضرر و الضرار«
حتی الضرر  ،اي در حقوق و فقه اسالمی نداریم که چنین چیزي را اجازه دهدصحیح نیست و قاعده

در پاسخ از  ،و جمعی دیگر از فقها یینیاللّه ناآیت پاسخکند. آنگاه با نقد و بررسی هم آن را توجیه نمی
بر مال و جان  خاطر والیت عامه و اختصاصی پیامبرهاین اشکال مبنی بر اینکه دستور کندن درخت ب

حفظ نظم عمومی و امر حکومتی در میان بود آن حضرت با  مسئلهکه آنجااز :فرمایندمی ،همه افراد
 ،نیست و ائمه معصومین حضرت رسول والیت حکومتی دخالت کردند و این والیت مخصوص

اند نیز داراي این حکومت است (سیستانى، بلکه فقیهی را که فقها براي تصدي امور حکومتی برگزیده
 رو، به نظر ایشان ماهیت والیت فقیه در اینجا همان والیت پیامبر اکرمایناز .)205ـ204 ص ق،1414

  باشد.می و معصومین

  هي واليت فقيهو تبيين فق تحليل .۲
در اصل والیت فقیه و ضرورت و یا حداقل جواز تشکیل حکومت اسالمی در میان فقهاي شیعه بحث 

(راباسا و  در عصر غیبت، )Quietismگراها (اندك یا سکوت ايو اختالف نظري نیست، جز عده
نهند. وقعی نمینظر آنان  ) که اینان مورد اعتناي فقهاي اسالم نیستند و به66، ص 2007همکاران، 

 مبنی بر اینکه غیبت امام عصر ،)402- 401 ص، 1420 ،الدینشمس( نابنابراین، نظر بعضی محقق
دار مسئولیت و تصدي اداره جامعه اسالمی در عصر غیبت منجر به تعطیلی و توقف نهادِ سیاسی عهده
بنا به نظر مشهور  ،سالمیمتولی خاصی ندارد و تشکیل حکومت ا ،شد و لذا نظام اسالمی در این دوران

کند شایع نامشروع و خالف شرع است، نادرست و مخدوش است؛ چه اینکه خود ایشان اذعان می فقها
عالوه بر آنکه بر فرض صحت . بین فقهاي شیعه این است که تشکیل حکومت اسالمی مشروع است

 ه دلیلنه ب ،در عصر غیبتاستناد ایشان به مشهور فقها، سرّ نامشروع دانستن تأسیس دولت اسالمی 
ریزي و عدم توفیق در تشکیل حکومت اسالمی است تقیه و تصور خون ه دلیلبلکه ب ،اصل غیبت

  .)285- 284ص  ق،1420 ،وهبی العاملی(



   ۸۹ اهللا سيستانيد بر ديدگاه آيتيتبيين نظريه واليت فقيه با تأک

بسـا البته برخی مبانی فقهی و نظریات اصولی فقها در آراي فقهی آنـان بسـیار تأثیرگـذار اسـت؛ چـه
هاي ناصـوابی از فتـاوي و آراي فقهـی و حتـی نقـد و بررسـی داشـتتوجهی به آن مبانی، سـبب بربی

مبنـی بـر عـدم تـالش  اللّـه خـوییآیترسـد نظریـه نادرست آن نظریات گردد. براي نمونه، به نظر می
یافته براي تشکیل حکومت اسالمی، ناشی از این اصل باشـد کـه ایشـان والیـت انتصـابی را کـه سازمان

ویژه آنکـه در مباحـث بـه ).46، ص 5ق، ج 1412(خـویی،  ا قائـل نیسـتکند، براي فقهـایجاد حق می
قاعده و دلیل در تأییـد و تقویـت یـا رد دالیـل نقلـی اسـت و عنوان به »شهرت«اصولی، اوالً مخالف با 

) و عمل مشـهور را 141، ص 2ق، ج 1409آورند (خویى، شهرت روایی را از مرجّحات به حساب نمی
شـود براي ایشان فاقد حجّیت معتبر می بن حنظلهعمر مقبولهرو، دانند. ازاینمیکننده ضعف سند نجبران

عـراض مشـهور موجـب تضـعیف روایـات موثـق و اکـه ). همچنان240و  202ـ201 ،142(همان، ص 
). شهرت فتوایی نیز از نظر ایشان فاقـد دلیـل حجیـت اسـت 241و 203 ،143صحیح گردد (همان، ص 

واجـب اسـت. از  ۀمقدمـ ۀگر از مبانی اصولی مؤثر ایشان در این بحث، مسئل). یکی دی146(همان، ص 
نظر ایشان، تحصیل مقدمات و شرایط واجب از نظر شرعی واجب نیسـت. بنـابراین، تشـکیل حکومـت 

، 2ق، ج 1410ى، یاسالمی حتی اگر واجب هم باشد، تحصیل مقدمه و شـرایط آن واجـب نیسـت (خـو
خذ به قـدر متـیقن در مقـام اایشان تمسک به اطالق ادله اجراي حدود و  ). با اینکه از نظر438ـ436ص 

  تصدي، مدیریت جامعه و سیاست از باب حسبه بر فقها واجب کفایی است.
در  سیدمصـطفی خمینـیاهللا آیـتواجـب،  ۀمقدمـ ۀمسـئلدر  اللّه خوییآیتعکس نظر درست بر

(خمینـى، کننـد ه واجب اسـتناد مـیبه وجوب عقلی و شرعی مقدم ،ضرورت تشکیل حکومت اسالمی
  ).41- 40تا، ص بی

  مبناي فقهي واليت فقيه
در تحلیل و تبیین فقهی والیت فقیه، به دو مسئله مهم یعنی مبناي مشروعیت والیت فقیه و گستره 

اهللا آیت) با تأکید بر دیدگاه 286ص  ق،1420 ،وهبی العاملیاختیارات یا وظایف ولی فقیه (
 زیم.پردامی سیستانی

  است: مسئلهدو  ،آنچه که در مبناي فقهی والیت فقیه محل بحث است
  از دلیل روایی (نصوص) و عقلی. ه والیت فقیه اعمیک: ادل

  یا تصدي یک وظیفه الهی یا انتخاب مردمی. ،دو: مفاد ادله نصب فقیه و نیابت از امام معصوم است
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  ادله واليت فقيه .يک

ت یت عام و زعامت سیاسی و رهبري امـفقها را به وال ه معصومینآیا نصّ خاصی وجود دارد که ائم
همچنـین  .هیچ تردیدي وجـود نـدارد ،اند؟ در اصل والیت فقیه و نصب آنان در امور خاصنصب کرده

اي وجـود نـدارد مناقشه ،در اینکه طبق دلیل حسبه در عصر غیبت در حکومت اسالمی، حاکم فقیه است
که والیت فقیه را در ابـواب مختلـف از جملـه بـاب قضـاء  ،اهللا خوییآیت)؛ حتی همانیا اندك است (

  کند.انکار کرده است، خود ایشان از راه دلیل حسبه آن را اثبات می
یـک کند، ولی معتقدنـد: هـیچمبانی فقهی خود روایات متعددي را مطرح میبراساس  اللّه خوییآیت

بـه نظـر ایشـان، ایـن  ).46و  40 - 31ص  ،5ق، ج 1412 (خـویی، کنـداز آنها والیت فقیه را اثبات نمی
و بـا  )11، ص 41ق، ج 1428(خـویی، از نظر سندي اشکال دارند  بن حنظلهعمرروایات یا مانند مقبوله 

داننـد، پـس کننده ضـعف سـند نمیمبناي خاص ایشان که عمل و فتواي اصحاب به استناد آن را جبران
قیـه از نظـر روایات نیز فارغ از اشکال سندي، داللت آنها بـر والیـت ف فاقد حجّیت و اعتبارند. بعضی از

ــ  تحکیمقاضی عنوان به ، حکم فقیه راخدیجۀمعتبرة أبینهایت، ایشان با استناد به ایشان ناتمام است. در
د البته ایشان به ادله عقلی یا بناء عقال، والیت محـدو. )14ـ6(همان، ص  داندمی نافذـ  منصوب قاضینه 

مثل ضرورت قضاوت به منظور حل و فصل اختالفـات  توقف حفظ نظام مادي و معنويفقیه را از باب 
ی بـدون اخـتالل نظـام مثـل ییـا انجـام واجبـات کفـا) 275ـ273و  11ـ6ص ، (همان و رفع خصومت

، ص 41ق، ج 1428(خــویی، و تعزیــرات ) 46، ص 5ق، ج 1412(خــویی، ضــرورت اجــراي حــدود 
رد. این همان چیزي است که در کالم فقها به دلیل حسبه معروف است. البته ایشـان از پذیمی )408- 407

 دهـدروایات دیگري از جمله روایات ابواب الجهاد، والیت فقیه را به رهبري در جهاد ابتدایی توسعه می
ه با وجود این، به نظر ایشان این امـور والیـت فقیـه نیسـت، بلکـ). 366- 365، ص 1، ج 1410(خویی، 

(خـویی،  و یا حداکثر والیت جزئیه فقیـه اسـت)، 60ـ49، ص 5 ق، ج1412(خویی، تصدي فقیه است 
  .)360ـ355ق، ص 1428
کننـد. در باب والیت فقیه عالوه بر دلیل حسبه، به روایات متعـددي اسـتدالل مـی اللّه سیستانیتآی

راي اثبات والیت فقیه در حفظ نظـم ب ، به قاعدة الضرر و الضرارقاعدة ال ضرر و الضرارایشان در کتاب 
ایـن روایـت از طریـق  گویـد:می »ال ضرر و ال ضرار« کند و با کنکاش در سند حدیثعمومی استناد می

 3قضیه گوناگون نقل شده است. آنگاه از منـابع معتبـر شـیعه از  8شیعه و سنی با مضامین مختلف و در 
بـه کنـدن درخـت  گاه در توجیه دستور پیامبر اکرمآن .)72ص  ق،1414کند (سیستانى، نفر روایت می



   ۹۱ اهللا سيستانيد بر ديدگاه آيتيتبيين نظريه واليت فقيه با تأک

بـه نخلسـتان مـرد  سـمرةمربـوط بـه رفـت و آمـد  »الضرر و الضرار«با استناد به حدیث  سمرةخرماي 
  فرماید:می ینییاللّه ناآیتانصاري و در نقد نظر 

که تصـرف در مـال حالیچیست؟ در جندببن سمرةتوجیه دستور حضرت براي کندن درخت 
اي در حقوق و فقه اسالمی نداریم کـه چنـین ي بدون اجازه مالک صحیح نیست و قاعدهدیگر

موجـب  سـمرةاگر رفـت و آمـد  کند؟ی الضرر هم آن را توجیه نمیحت .چیزي را اجازه دهد
شود و قاعده الضرر مجوز قلـع و فقط رفت و آمدش حرام می ،اذیت و آزار مرد انصاري است

روشـن اسـت کـه  ،صود از قاعده الضرر، نفی حکم ضرري استشود. اگر مققمع درخت نمی
حق ِداشتن یک درخت در آن باغ، ضرري براي مرد انصاري نداشت تا موجب قلـع و قمـع آن 

رفت و آمد سـرزده و بـدون  ،بلکه آنچه که موجب اذیت و آزار مرد انصاري بود ،درخت شود
که نیازي بـه قلـع و قمـع آن درخـت بدون آن ،شد همان را ممنوع کردبود که می سمرةاجازه 
  باشد.

در پاسخ از این اشکال مبنی بر اینکه دستور  ،و جمعی دیگر از فقها اللّه نایینیآیت پاسخایشان با نقد 
  :فرمایندافراد است، می ۀبر مال و جان همخاطر والیت عامه حضرت پیامبر هکندن درخت ب

است و آن در مواردي است کـه  نو ائمه معصومی والیت عامه مخصوص حضرت رسول
حفظ نظم عمـومی و امـر  مسئلهمربوط به حفظ نظم عمومی و امر حکومتی نباشد. ولی آنجا که 

کننـد و ایـن والیـت مخصـوص آن حضرت با والیت حکومتی دخالـت مـی ،حکومتی باشد
بلکه فقیهـی را کـه فقهـا بـراي تصـدي امـور  ،نیست و ائمه معصومین حضرت رسول

ممکـن اسـت از بـاب حکـم  ،اند نیز داراي این حکومت است. در این موردبرگزیدهحکومتی 
در حفظ نظـام، والیـت داشـتند و  یعنی از آن جهت که حضرت رسول ؛حکومتی بوده باشد

چون کندن درخت از جهت حفظ نظم عمومی الزم بود آن حضـرت چنـین دسـتوري دادنـد. 
توانسـت از بر جان و مال مردم نداشـت بـاز مـیرو، بر فرض اینکه حضرت والیت عامه ایناز

  .)205–204ص  ،جهت حفظ نظم عمومی به کندن درخت دستور بدهد (همان

  مفاد ادله: تصدي، انتصاب  يا انتخاب؟ .دو

آیا مفاد ادله، نصب فقیه براي منصب افتاء، قضاء، امور حسبیه و زعامت سیاسی امـت اسـالمی و نیابـت 
 یا اینکه تصدي یک وظیفه الهـی ،است ین امور است و والیت منصبی براي فقهااز امام معصوم در ا فقها

واگـذار  ی است و یا اینکه براي انجام این امور، والیـت بـا انتخـاب مـردم بـه فقهـایواجب کفاعنوان به
  شود.می

ق، 1418 ،(خویى به معناي تسلط و قدرت یافتن بر تصرف در مال خود یا دیگران است »والیت«
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، ریاست، والیۀ األمر، حکومت، خالفت و مفوّضۀدر حوزه عمومی به معناي سلطنت  .)251 ص ،33ج 
گیري و اختیارداري در اداره حکومت و امور عمومی، نفوذ تصرف، جواز تصرف و سلطه حق تصمیم

  .)34، ص 5 جق، 1412، (خویى طلبانه استطلبانه یا تصرفحق
ماهیت این ریاست و سلطه را تصدي و نفوذ و جواز تصـرف  ی،اهللا خویآیتبعضی از فقها از جمله 

اند ماهیت ایـن ریاسـت و تصـدي را والیـت بـه حسـاب نیـاورد. ایشـان اند و ترجیح دادهقلمداد کرده
  گوید:می

در عصر غیبت به هیچ دلیلی والیت براي فقیه ثابت نشده است؛ بلکه والیت مختص بـه پیـامبر 
شـود حجّیـت باشد. آنچه که به دلیل حسبه براي فقها ثابت میمی و ائمه معصومین اکرم

اما نـه بـه معنـاي  ،فتوا. نفوذ قضاوت و جواز تصرفات اوست. فقیه در امور حسبی والیت دارد
اتش یا تصرفات وکیلش و نیز منعزل شدن وکیـل فقیـه بـا فادعا شده، بلکه به معناي نفوذ تصر

... قدر متـیقن از کسـانی کـه مالـک حقیقـی  یقن استخذ به قدر متافوت فقیه و این، از باب 
باشند. بنابراین، آنچه بـراي فقیـه ط مییالشراضی به تصرفاتشان است، فقهاي جامع(خداوند) را

  .)360ص  ،1ج ، ق1428، جواز تصرف است، نه والیت (خویی ،باشدثابت می
و در اسـتدالل بـه جـواز  عروة صاحبدر اعتراض به مرحوم سید  نامؤمن عدول والیت مسئله در ایشان

 النیابـۀ على دلیل ال انه« :گویدداند و میمزاحمت فقیهی براي فقیه دیگر، اصل نیابت فقیه را فاقد دلیل می
 و لهـم ثبت الوالیۀ انما و مزاحمته فالیجوز االمام منزلۀ الفقیه تنزیل هو مقتضاه أن یقال حتى تقدم کما

» بعمومـه لفظـی یؤخـذ دلیـل هنـا فلـیس الّـا و األصل بمقتضى فقدانهم تقدیر على المؤمنین من لغیرهم
  .)59ـ58ص  ،5 جق، 1412، (خویی

 »الحسـبۀ بـاب مـن بـل - الوالیـۀ بـاب من ال - لها یتصدى أن له جاز« با تعبیرایشان در جاي دیگر، 
  کند:بر این امر تأکید می .)358ص ، 1ج ق، 1428، (خویی

معناي اثبات والیت براي او نیست، بلکـه اگـر از آن بـه والیـت ریاست فقیه در امور حسبه به 
تعبیر کنیم والیت جزئیه یعنی نفوذ تصرفات شخص او یا به وسیله وکیلش است و قـدر متـیقن 

  .)360–359ص  ،در اینجا همین جواز یا نفوذ تصرف است، نه اثبات والیت (همان
 دانـد، والیـت فقیـه را از بـاب حسـبه وتمـام مـیدر باب قضاء نیز چون دلیل نصب را نا اهللا خوییآیت

نـه  ،دانـدرو، قاضی را قاضی تحکـیم مـیایننه یک منصب. از ،داندانجام یک واجب کفایی میعنوان به
  فرماید:داند. ایشان میقاضی منصوب و والیت او را به معناي نفوذ قضاوت و داوري او می

 بین ذلک فی فرق ال و علیه، المعنوي و المادّي امالنظ حفظ لتوقّف ذلک و کفائی واجب القضاء
 على هو إنّما غیره على أحد حکم نفوذ أنّ فی شکّ ال التحکیم ... و قاضی و المنصوب، القاضی
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 حکـم نفـوذ عـدم فـی فیکفی المجتهد، حکم نفوذ هو ذلک من المتیقّن القدر و األصل، خالف
ک ابتداءً القاضی نصب على یدلّ لفظی دلیل وجود عدم بعد األصل، غیره ّ  أنّ بإطالقـه ... لیتمسـ

 مـن قاصرة أنّها إلّا ابتداءً، القاضی نصب على الداللۀ حیث من تامّۀ الروایۀ (المشهوره بالمقبوله)
 فـإنّ یثبـت، لـم توثیقه فی الروایۀ من ورد ما و توثیقه، یثبت لم حنظلۀبن عمر فإن السند، ناحیۀ
 و صـحیحۀ، الجمّـال مکرّمبن سالم خدیجۀ أبی معتبرة و. وثاقته بتتث لم و خلیفۀبن یزید راویها
 قـد فـإنّی«: قولـه ألنّ ذلـک و ابتداءً، القاضی نصب إلى ناظرة غیر الروایۀ أنّ: الصحیح لکنّ

. المتخاصمین قبل من المجعول القاضی هو و ،»بینکم فاجعلوه«: قوله على متفرّع »قاضیاً جعلته
قاضـیاً  اإلمـام جعله الذي هو حکماً بینهما المتخاصمان جعله من أنّ منها ادالمستف أنّ: فالنتیجۀ
  ).14ـ6، ص41ق، ج 1428.. (خویی، .ابتداءً القاضی نصب على فیها فالداللۀ

 کـهحـالیدر .شـوداز دیدگاه فقهی حق محسوب مـی »والیت« ،تفاوت این دو عنوان در آن است که اوالً
عمـال نفـوذ ادد. اگر تصـدي فقیـه از قبیـل حـق باشـد او از قـدرت و گرحق تلقی نمی »جواز تصرف«

تواند از نیروي زور و اجبار بهره گیـرد، رد امور و دستورات خود میبیشتري برخوردار است و براي پیشب
چنین قدرت و اختیـاري بـراي او ثابـت نیسـت  ،اما اگر ریاست او از قبیل جواز تصرف و تکلیف باشد

 فقیـه سـويبنـابر نظریـه والیـت و انتصـاب، افـرادي کـه از  ،ثانیاً ؛)43–42ص  ،5 ج ق،1412 ،(خویی
فقیـه داراي منصـب رسـمی بـوده و بـا  سوياز  ،شوندسرپرست بر وقف یا صغیر منصوب میعنوان به

 ،گردند. اما اگـر ماهیـت ریاسـت فقیـه از نـوع جـواز در تصـرف باشـدمرگ فقیه، از مقامشان عزل نمی
ج  ق،1428، شوند (خـوییوکالت را دارند که به محض مرگ فقیه، از وکالت عزل می منصوبان او حکم

  .)424–423ص  ،1
 فرماید:می الصومایشان با صراحت بیشتري در کتاب 

علما با هیچ دلیل لفظی معتبـر کـه بشـود بـه قضا از طرف امام براي علما و غیراعطاي منصب 
که ما به وجوب کفایی قضا به خاطر آنجایی بلی، ازاطالق آن استناد نمود، ثابت نگردیده است. 

توقف حفظ نظام مادي و معنوي بر آن قطع داریم، زیرا اگر منصب قضا نباشد، نظام جامعـه بـه 
دلیل کثرت تنازع و اختالف در اموال و مانند آن مثـل ازدواج، طـالق، میـراث و غیـره مختـل 

 .ط اسـتیالشـراباشد مجتهـد جـامعت مییقن از کسی که وجوب براي او ثابتشود و قدر ممی
 ج ،تـابی ،(خویی باشدکنیم که فقیه از سوي شارع مقدس منصوب مییقین حاصل می ،بنابراین

  ).89ـ88 ص، 2
بحث والیت فقیه را در ابواب مختلف فقهی مطرح و بـرخالف استادشـان، بـه والیـت  اهللا سیستانیآیت

موارد دیگر و تولّی و تصدي امـور عمـومی امّـت اسـالمی کـه  ، قضاء و بسیاري ازاانتصابی فقیه در فتو

۹۴      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

منصـبی عنوان بـه حفظ نظام متوقف بر آن است، اعتقاد دارند و از راه روایات و دلیـل حسـبه والیـت را
براسـاس  کند. اینک به برخـی مـوارد مهـمدر این امور اثبات می به نیابت از ائمه معصومین براي فقها

  کنیم.شاره میمبانی فقاهتی ایشان ا
 ثابت بود: بلکه در عصر رسول خدا ،و امام صادق این منصب از زمان امام باقر :منصب إفتاء

کما تفیده آیـۀ  بل منذ عهد الرّسول النّیابۀ فی مسند القضاء و کذا الفُتیا ثابتۀ من زمن االمام الباقر«
فی مسجد المدینۀ و أفتِ النـاس فـإنّی أحـبّ ان مخاطباً ألبان: إجلس  النفر، و لذا ورد عن االمام الباقر

  ).10، صتابی(نجاشی،  »یرى فی شیعتی مثلکب
اعتبـار نـدارد، نـه تنهـا فتـواي او بـیا با تصریح به اینکه کسی که اهلیت صدور فتو اهللا سیستانیآیت

اسـت کـه از الشرایطی براي مجتهد جامعا چه اینکه حق صدور فتو؛ حرام است است بلکه این کار شرعاً
  ).205ـ204ق، ص 1414، همو؛ 15ـ9، ص 1ق، ج 1417جمله آن شرایط اجتهاد است (سیستانى، 

الشرایط به والیـت و حتـی هاي حاکم و مجتهد جامعبا تعبیر اختیارات و صالحیت اهللا سیستانیآیت
، ص 1 ج ق،1417 ،داننـد (سیسـتانىتأکید بر والیت شرعی، این منصب را یک وظیفه و حق دینـی مـی

مقبولـه دانند، با عنوان قاضی تنصیب و استناد به شرایط و حدود اختیاراتی که براي قاضی معتبر می .)15
به وجوب رضایت و انقیاد عملی در برابر حکم قاضـی  او روایات دیگر سازگار است. فتو عمربن حنظله

بی دانسـتن آن سـازگار و عدم جواز نقض آن حتی از سوي مجتهد دیگر نیز بـا منصـب قضـاء و تنصـی
  .چون قاضی منصوب است که نیاز به تسلیم شدن و فرمانبري دارد (همان) ؛است

یعنـی امـور  ،منصب تولی و تصدي امور عمومی امت اسالمی که حفظ نظـام متوقـف بـر آن اسـت
ایـن از . الشرایط والیت عامـه نـداردکنند فقیه جامعحسبیه به مفهوم موسّع آن. ایشان با صراحت بیان می

امـا والیـت در امـور  ،اسـت مینوو ائمـه معصـ هاي اختصاصی پیامبر اکرماختیارات و صالحیت
ایـن امـر اختصاصـی بـه پیـامبر « :فرماینـدعمومی جامعه اسالمی دارد و ضمن تعبیر از آن به والیت می

 ).205- 204ص  ق،1414(سیستانى،  »ندارد ینو ائمه معصوم اکرم
قدرت اجرایی به منظور نظارت بـر ادارة جامعـه عنوان به هاي حکومتیتشکیل حکومت یا نهاد

شـود؛ اسالمی و تصدي امور عمومی امت اسالمی و آنچه که مربـوط بـه حفـظ نظـم عمـومی می
اند: تشکیل حکومت بـراي ایـن امـور بـدیهی اسـت وگرنـه که برخی فقها و اندیشمندان گفتهچنان

؛ بحرانـى، 16ق، ص 1432د بـود (همـان؛ عـالوي، ارزش خواهـتصمیمات و احکـام قضـایی بـی
  ).188ق، ص 1429
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ـ  هـیل. مبناي مشروعیت در این نظریه مردمی یـا ااست »انتصاب«در مقابل نظریه  ،»انتخاب«نظریه 
ولی فقیه به وسیله انتخاب مردم و بـا توجـه بـه شـرایط مقـرر در  ،شود. بر این اساسمردمی قلمداد می

–259ص  ،1ج  ق،1409 ،شـود (منتظـريوانایی و حسن تدبیر امور انتخاب مـیشرع از جمله اجتهاد، ت
ط حاکم اکتفا کرده اسـت و در عصـر غیبـت، مـردم فقیـه یدر این نظریه، شارع مقدس تنها به شرا. )367

گزینند. در این حال، اگر فقهاي واجـد شـرایط منصـب امامـت از جانـب ائمـه بـه داراي شرایط را برمی
ا چنـین امـري محقـق نشـده شد، مشکلی در بین نبود و مبناي نصب تمام بـود. امـمیصورت عام ثابت 

نه بر امت واجب است از میان فقها، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده و او را بـراي تصـدي است، وگر
شود. پـس ط محدود مییالشراره فقهاي جامعیاین مقام نامزد و انتخاب کند. البته انتخاب مردم فقط در دا

  .)408و  407(همان، ص  منتخب مشروعیت دارند و نه غیر فقهانه فقهاي غیر
چون نصب، ثبوتاً محال اسـت، پـس  :اما معتقد است .دانداصل اولیه را نصب می صاحب این نظریه،

 گانه ممکن درباره نصب والیت عام فقها در عصر غیبـتایشان با بررسی احتماالت پنچ اثباتاً باطل است.
راقی، عموم نصب اما إعمال والیت فقط براي یکی؛ نصب فقـط یـک نفـر؛ عمـوم نصـب امـا (عام استغ

إعمال والیت هر یک مشروط به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران؛ عام مجموعی یعنی لزوم اتفاق نظر بـا 
 .کنـدامکان نصب عموم فقهـا بـه صـورت بالفعـل در مقـام ثبـوت را رد مـی ،همه فقهاي واجد شرایط)

نصب عام فقها در عصر غیبت اثباتاً متوقف بر صـحت آن در مقـام ثبـوت اسـت. امـا صـحت  ،رونایاز
شرایط نبود، نصـب آن الزیرا اگر در زمان غیبت بیش از یک فقیه جامع ؛چنین امري ثبوتاً مخدوش است

ذیر پـشمارند، نصـب ولـی فقیـه امکـانشرایط در عصر غیبت بیالاشکالی نداشت، اما چون فقهاي جامع
ه صـحیح نصـب فقهـا از سـوي ائمـ :توان گفتتنها در یک صورت می. )490- 407نیست (همان، ص 

است و آن اینکه فقها صرفاً از جانب آنان براي احراز چنین مقامی پیشنهاد شده باشند تـا مـردم بـه آنـان 
 ،ت از میـان آنـانخویش آنان را برگزینند. البته بر مردم واجـب اسـ ۀامور جامع ةروي آورند و براي ادار

تعطیل حقوق و حدود و احکام و تسـلط  ،کسی را به رهبري برگزینند تا به تعطیلی حکومت و در نتیجه
 ،نتیجـه ایـن دیـدگاه .)203–202ص  ،2ج  ،1370 ،کفار و تجاوزگران بر شئون مسلمانان نینجامد (همـو

شـود و در حـد صـالحدید ب میمردم انتخاشرایط مدیریت سیاسى، از جانب الن است که فقیه جامعای
  .)177- 166 ، ص1380 ،مردم و چارچوب قانون وظیفه و اختیار دارد (همو

شود، بلکـه یکـی از نزدیک میسنت اهل با مبانی فکري شیعه ناسازگار است و به دیدگاه ،این نظریه
ي در تفکـر شـیعه، فقهـا .نصـب و انتخـاب امـام و رهبـري اسـت مسـئله، یوجوه تمایز شـیعه و سـن
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لسـان  .اسـت و والیت آنان اسـتمرار والیـت ائمـه معصـومین ط نائبان ائمه معصومینیالشراجامع
 اهللا سیسـتانیآیـتطور که بسیاري از فقهـا از جملـه بلکه همان ،روایات وارده لسان انتخاب مردم نیست

ضـاوت کـه از روایـت منصـب قرو، ازایـنانـد. امامان معصوم مراجعه به فقها را الزامی کـرده :نداهفرمود
نه قضاوت تحکیمی. بنابراین،  ،و روایات دیگر استنباط شده است، قضاوت تنصیبی است عمربن حنظله

، به معناي انتخاب مصطلح نیست، بلکه از قبیل تشخیص مصداق است. انتخـاب بـه »انتخاب رهبر«واژه 
  .)515- 514ص ، 1 ج ،ق1413، سابقه است (مکارم شیرازيمعناي رایج آن، در فقه و تاریخ بی

بسـنده  اهللا جـوادي آملـیآیـتدر اینجـا بـه پاسـخ اي متعددي داده شده است. هپاسخبه این شبهه 
  فرماید:گانه، در پاسخ میکنیم. ایشان ضمن بیان احتماالت پنجمی

نه به نصب یک فـرد الهی  کند که انتصابتناسب حکم و موضوع خود این مسئله را روشن می
به این صورت که همه  .المجموع، بلکه به نصب جمیع استنه به نصب من حیث واحد است و

داري این منصب بر آنها واجب اسـت، لذا عهدهع شرایط، منصوب به والیت هستند وفقهاي جام
گاه یکی بر این مهم مبادرت ورزیـده، تکلیـف از و وجوب کفایی؛ به این معنا که هرلیکن به نح

) ... مسئلۀ والیت چون مسئلۀ نماز جماعـت 184ص  ،1391 ،آملیدیگران ساقط است (جوادي 
سی است اولی وظیفۀ ک در مرتبۀ دار سِمَت آن باشد، بلکه والیتنیست تا هر عادلی بتواند عهده

افتـد دو نفـر در تدبیرتر از دیگران باشد و حال آنکه کمتر اتفاق مـیکه اعلم، اتقی، اشجع و با 
 طبع مسئلۀ والیت بـه خـاطر مشـکالت و ،شند. عالوه بر اینکهتمام این خصوصیات مساوي با

اي است که کمتر کسی داوطلب قیام بـر آن مصایبی که دارد، بر خالف افتا و امثال آن، به گونه
  .)187ص  ،شود (همانمی

  های ولي فقيهگستره صالحيت
ط، جز بر مبناي یالشرامعف) فقهاي جایها (وظاها) و یا مسئولیتدرباره اختیارات (مناصب و صالحیت

که به لحاظ زمانی و محتوایی محدود است به آنچه که از سوي مردم به آنان واگذار  ،نظریه شاذّ انتخاب
  شده است، در میان مشهور فقها دو نگاه کلی وجود دارد:

 ديت محدود و مقيوال .کي

هـاي افتـاء، قضـاء و را بـه سـمت ، حوزه وظایف شرعی فقیهاهللا خوییآیتاي از فقیهان شیعه مانند پاره
 ،ییداننـد (خـواند و سایر امور را خارج از حوزه والیت و اختیارات فقیـه مـیامور حسبیه منحصر کرده

یعنی امور داراى مصلحت عمومى، یا امور مهمی کـه شـارع مقـدس،  ،»امور حسبى. «)424ص ق، 1428
عنوان متصدى خاص یـا عـامى  ،در عین حال داند.به اهمال آن راضى نیست و برپایى آن را ضرورى مى
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االثـر، مانند سرپرستى افراد صغیر و دیوانۀ بدون سرپرست، اموال فـرد مفقـود .براى آن تعیین نشده است
موقوفات بدون متولى، وصایاى بدون وصى و صرف خمـس و یـا حتـی قضـاوت و جهـاد ابتـدایى در 

  .)667–666 ، ص1 ج ق،1426کلمات بعضی فقها (شاهرودى، 
برخـی آن را مضـیق و منحصـر در امـور  :در تفسیر امور حسبیه میان فقها اختالف نظـر وجـود دارد

ولی برخی آن را موسّع و کلّـى دانسـته و اجـراى احکـام الهـى  .اندی مربوط به غُیّب و قُصَّر دانستهئجز
جرایـی الزم و مانند حدود و تعزیرات و اقامۀ عـدل در پرتـو تشـکیل حکومـت اسـالمى یـا نهادهـاي ا

که حفظ نظم عمومی یا نظام اسالمی متوقـف بـر آن اسـت را تصدي امور عمومی امت اسالمی و آنچه 
ط قائـل یاند. این دسته به لحاظ اختیـاراتی کـه بـراي فقیـه واجـد شـرانیز در زمره امور حسبیه قرار داده

  اند.اند، به نظریه والیت مطلقه فقیه بسیار نزدیکشده
اى که تحت عنوان خـاص یـا عـام، متصـدى دارد و نیـز همـۀ امـور یهامور حسب مشروعیت تصدى

قول به ثبوت والیت عامه و مطلقـه بـراى فقیـه واجـد شـرایط، مـورد بنابر  ى،ئحسبى اعم از کلى و جز
قـول بنابر  قول به ثبوت والیت مطلقه، متصدى امور یاد شده تعیین شده است. امابنابر  بحث نیست؛ زیرا

  بوت والیت مطلقه براى فقیه، این بحث مطرح است که متصدي این امور چه کسی است.به عدم ث
در این زمینه، بر مشروعیت تصدى فقیه واجد شرایط، بلکه تعین وى از باب قدر متیقّن نسبت به 

ى، ادعاى اتفاق و اجماع شده است. بنابراین، با وجود فقیه، غیرفقیه بـدون کسـب ئامور حسبى جز
تواند امور یاد شده را تصـدى کنـد، امـا در صـورت دسترسـى نداشـتن بـه فقیـه ى نمىاجازه از و

نسبت به امور حسبى  دار آن گردند. در جواز تصدى فقیهتوانند عهدهالشرایط، مؤمنان عادل مىواجد
  کلى، اختالف است.

  اند:سم تقسیم کردهبرخى فقها امور حسبى را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو ق
اى که اصل جارى در آنها، اصل اشتغال است. مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض. . امور حسبى1

 عمال تصرف احدى نافذ نیست. تصرف در سهم اماماگونه موارد این است که اصل جارى در این
  زه از وى جایز نیست.فقیه جز با کسب اجاگونه امور براى غیرتصرف در این از این موارد است.

مانند اقامۀ نماز بر میّتى که ولىّ ندارد،  .اى که اصل جارى در آنها اصل برائت است. امور حسبى2
شود. واجب کفایى است و در صورت شک در اشتراط اقامۀ آن به اذن فقیه، اصل برائت جارى مى

  .نیاز به اذن فقیه نیست (همان) ،در این امور
 کند:ر این زمینه معیاري را بیان مید شیخ انصاريمرحوم 

۹۸      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

الضابطۀ لما یجب استئذان الفقیه فیه: کلّ معروف علم من الشارع إرادة وجوده فـی الخـارج، إن 
کونه وظیفۀ شخص خاصّ، کنظر  األب فی مال ولده الصغیر، أو صنفٍ خـاصّ، کاإلفتـاء و  علم

ءٍ من ذلک. و إن لـم فال إشکال فی شی القضاء، أو کلّ من یقدر على القیام به کاألمر بالمعروف،
یُعلم ذلک و احتمل کونه مشروطاً فی وجوده أو وجوبه بنظر الفقیه، وجب الرجوع فیه إلیـه. ثـمّ 
إن علم الفقیه من األدلّۀ جواز تولّیه لعدم إناطته بنظر خصـوص اإلمـام أو نائبـه الخـاصّ تولّـاه 

ۀ فیه، و إلّا عطّله؛ فإنّ کونـه معروفـاً الینـافی إناطتـه مباشرةً أو استنابۀً إن کان ممّن یرى االستناب
و الحرمان عنه عند فقده کسائر البرکات التی حُرمناها بفقده عجّـل اهللا فرجـه.و  بنظر اإلمام

مرجع هذا إلى الشکّ فی کون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاصّ (األنصـاري، 
  .)554ـ553، ص 3ق، ج 1415

 طلقهت موالي .دو

، صاحب جواهر، محقق نراقی، محقق کرکیدر برابر نظریه نخست، بعضی از فقهاي شیعه از جمله 
بر این باورند که حوزه اختیارات و  اياهللا خامنهآیتو  امام خمینی، اهللا بروجرديآیت، آخوند خراسانی

در چارچوب قوانین و  گفته است، بلکه محدوده والیت فقیه،هاي ولی فقیه مطلق از قیود پیشمسئولیت
 و ائمه معصومین مقررات شرع و مصلحت امت اسالمی، تمامی اموري است که براي پیامبر اکرم

حاکم الزم بوده است، مگر مواردي که به دلیل خاصی ثابت شود که در شمار عنوان به در مقام و
ص  ،1379 ،ت (خمینیو به لحاظ مقام عصمت بوده اس و ائمه معصومین هاي پیامبر اکرمویژگی

467(.  
و امور حسبیه  ءقضا ط را در سه حوزه افتا،یالشراوالیت فقیه جامع فقهاي بزرگ شیعه،همۀ 

معتقد به والیت فقیه در زمینه زعامت سیاسی  ولی برخی با تمسک به اطالق ادله موجود،. اندپذیرفته
واقع همان این والیت در :اندگفته و دهگسترش داتشکیل حکومت نیز  تا پهنهآن را حیطه جامعه شده و 

 این ادله چنین اطالقی استفاده نکرده و از اي دیگر،اما عده ،است معصوم و امامان والیت نبی اکرم
  .اندآن را محدود به موارد فوق دانسته

ط در یالشـراکـه والیـت را بـراي فقیـه جـامع باشـندمـی دسته دوم از فقها ةدر زمر اهللا سیستانیآیت
همـان ، حقیقت منظور درکه  اندپذیرفته ،منین باشدؤاستاي حفظ نظام مملکت اسالمی که مقبول عامه مر

  ایشان در این زمینه معتقدند:. باشدوالیت مقیده فقیه می
شود و حکم حاکم شـرعی عـادل کـه مـورد والیت فقیه در زمان غیبت در امور عامه ثابت می

حکم کسـی . نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است قبول عامه مؤمنین است در مواردي که
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بـر همـه  ،که والیت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتنی اسـت
  ).http://www.sistani.org( نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر

ضـرر ستناد به قاعدة الو ا سمرةبه کندن درخت خرماي  در توجیه دستور پیامبر اکرم اهللا سیستانیآیت
و جمعی دیگر از فقهـا، در پاسـخ از ایـن اشـکال مبنـی بـر اینکـه  ینییاهللا ناآیتضرار و در نقد نظر و ال

بر مال و جان همـه افـراد اسـت، فرمودنـد:  دستور کندن درخت به خاطر والیت عامه حضرت پیامبر
خصوص معصـومین نیسـت، بلکـه مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی است و والیت حکومتی م«

(سیسـتانی، » فقیهی را که فقها براي تصدي امـور حکـومتی برگزیدنـد نیـز داراي ایـن حکومـت اسـت
شود ایشان با اسـتناد بـه قاعـده الضـرر، مسـتفاد از احادیـث ). از این بیان استنباط می205ق، ص 1414

ضاي تصدي امور عمـومی و مصـالح کم به مقتحاعنوان به ، تمام اختیاراتی را که پیامبر»الضرر و الضرار«
گـوار رالشـرایط بـه نیابـت از آن بزه مسلمین و حفظ نظم عمومی آنان دارد، در صالحیت فقیه جامععام
داند؛ چه اینکه در غیر این صورت، و عدم تعیین متصدي خاص براي حل مشـکالت عمـومی آنـان، می
مستلزم اختالل در زندگی عمـومی و سیاسـی شـیعیان ویژه با منع از رجوع به حکام و سالطین جور، به

  خواهد بود.
 سیس قدرت اجرایی و تنفیذيأامر به معروف و نهی از منکر در مرتبه شدید، ضرورت ت مسئلهدر 

عمال ا گرنه بدون این قدرت، اجراي این احکام وامن اجراي این احکام ضروري است وضعنوان به
  پذیر نیست.اختیار و والیت امکان

  اهللا سيستانيي آيتواليت فقيه در سيره عمل .۳

از مراجع فعالی است کـه بـه برپـایی حکومـت تأکیـد داشـته و خواسـتار تحقـق  ییک اهللا سیستانیآیت
در حـوادث عـراق بعـد از خصـوص به ایشـان، . سیرة عملـیپارچگی مردم عراق هستندوحدت و یک

 در دوران غیبـت امـام زمـانوالیـت فقیـه  اشغال، همگی حکایت از پایبندي ایشان به اصـل مهـم
ایشـان بـر تبعیـت از  ،در نجـف اهللا سیسـتانیآیتبا  هاشمی رفسنجانی آقايدیدار که در . چنانباشدمی

 //:http( شــمرندل مــیئنــد و آن را رمــز موفقیــت ایـران و حــل مســانمایتاکیــد مــی رهبـري صــریحاً

rasekhoon.net/news..(  
انه پیگیـر مصـرّ ،از اشغال نظامی عـراق پس ،به همبستگی دین و سیاست عتقادبا ا ،اهللا سیستانیآیت

تمـامی  تی مردمی بودند و بـا تـدابیر ویـژهبرگزاري انتخابات آزاد، تهیه قانون اساسی عراق و تشکیل دول
گیـري حکومـت مردمـی و مسـلمان عـراق خنثـی هاي اشغالگران را در ایجاد اخالل در شکلکارشکنی

۱۰۰     ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

یک وظیفه شرعی همواره نسبت به سرنوشت مسلمانان حساسـیت داشـته و بـا عنوان به رو،نازای .ندکرد
هـاي هاي دینی والیت دشمنان خدا و همراهی بـا بیگانگـان و تسـلط کفـار بـر سـرزمینتوجه به آموزه
  بنا به اعتراف روزنامه آمریکایی واشنگتن پست:. پذیرنداسالمی را نمی

یک از فرماندهان آمریکایی در عراق را بـه تنها جورج بوش و هیچنه ،اهللا سیدعلی سیستانیآیت
اهللا آیـت ...کنـدبـازي کنتـرل مـیشـبحضور نپذیرفت، بلکه آنها را همچون عروسک خیمه

اکنون قدرتمندترین چهره در عراق است و شیعیان نیز که اکثـر جمعیـت عـراق را هم سیستانی
ر عراق هستند و هدایت دولت و وزارت کشور عـراق ترین نیرو سیاسی ددهند، قويتشکیل می

  ).1385را نیز در دست دارند (کیهان، 
تـالش قـانون اساسـی عـراق ایشان با فروپاشی رژیم بعث، براي گنجاندن اسـالم و قـوانین مـذهبی در 

ین دین رسمی کشور و منبعی براي تـدوین قـوانعنوان به عراق، اسالماساسی که در قانون د. تاآنجاننکمی
قـانون اساسـی عـراق،  2 شـده اسـت. مطـابق مـاده بیـانتوان برخالف آن، قانونی را وضع کرد، که نمی

هـیچ «اسـت: اضافه شـده  2 و در ماده» گذاري استاسالم، دین رسمی کشور و یک منبع اساسی قانون«
، ص ق1427 ف،(الخفّـا» تواند تصویب شودچون و چراي اسالم باشد، نمیقانونی که مغایر با احکام بی

عراق، تشکیل حکومـت دینـی براسـاس والیـت کشور با توجه به وضعیت فعلی  اهللا سیستانیآیت. )18
در پاسخ به سؤالی که آیا مایل هستند که دولتی مانند دولت ایـران رو، ازاینداند. فقیه را امري ناممکن می
یتی هستم که اصل دین اسالم کـه دیـن چنین نیست، بلکه خواهان وضعاین« :انددر عراق پدید آید؟ گفته

). فهم و تحلیل صحیح پاسـخ 43ص  ،(همان »اکثریت مردم عراق است و احکام آن، محترم شمرده شود
نظـران عراقـی طور که یکی از صـاحبرو، هماناینانی عراق است. ازرایشان با در نظر گرفتن شرایط بح

ن نکته است که حل سیاسی بحـران عـراق بـراي جامعـه با توجه به ای اهللا سیستانیآیتتصمیم  :گویدمی
تر از حکم جهاد با آمریکـاي اشـغالگر یـا رژیـم هزینهتر و کممراتب بهتر و نافعاسالمی و شیعی عراق به

  ).10ص ق، 1432، بعثی و درگیري با آنان و حمام خون راه انداختن است (عالوي
والیـت فقیـه در امـور  :گویدچیست؟ می »یت فقیهوال«ایشان در پاسخ به سؤالی که نظرتان در مورد 

که نظم جامعه اسالمی بر آنها متوقـف  ،اما در امور عامه .الشرایط تقلید ثابت استحسبیه براي فقیه جامع
کار بستن والیت امور دیگري معتبر است، از جملـه مقبـول است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به

در پاسخ به این سؤال که اگر حکم مرجـع تقلیـد بـا حکـم ). www. Sistani.org( بودن نزد عامه مؤمنین
در ، حکم کسی که والیـت شـرعی دارد: نویسداید از کدام اطاعت کند؟ میولی فقیه، فرق داشت، مقلد ب

 بر همه نافذ است، حتی بـر مجتهـدین دیگـر ،امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است



   ۱۰۱ اهللا سيستانيد بر ديدگاه آيتيتبيين نظريه واليت فقيه با تأک

در پاسخ به سؤالی دیگر که نظر شما راجع به شـخص والیـت فقیـه همچنین  ).43، ص 1427(الخفّاف، 
ن اسـت در مـواردي کـه نظـام احکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامـه مؤمنـ :نویسدچیست؟ می

ال که محـدوده اختیـارات ؤدر پاسخ به این س ،در ادامه(همان).  باشدجامعه بر آن متوقف است، نافذ می
یه تا چه حد است و آیا عمل به دستورات ولی فقیه، فقط تحت قانون اساسی، نه بیشتر کفایـت والیت فق

ن والیـت دارد ادر اموري که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول نـزد عامـه مؤمنـ :نویسدکند؟ میمی
  (همان).

  ریيگجهينت

  ان توجه است:در بحث والیت فقیه نکات ذیل شای اهللا سیستانیآیتدر تبیین دیدگاه 
 .است معتقد به پیوند دین و سیاست عملی و در عینیت خارجی ةو سیر جهت مبناي نظرياز . 1
 .باشندمی ، قضاء و بسیاري از موارد دیگراقائل به والیت انتصابی فقیه در فتو. 2
 .است نه والیت مطلقه و به والیت مقیده فقیه. معتقد 3
 .باشندمی حسبیه و حوزه إعمال والیت فقیه در آن حوزه قائل به گسترده بودن دایره امور. 4
ت اسالمی که حفظ نظام متوقف بر آن است، از باب والیت مومی امبه والیت فقیه در امور ع . معتقد5

 .هستند فقیه در تصدي امور عمومی با توجه به دلیل حسبه
امه که نظام جامعه و معاش حکم کسی که والیت شرعی دارد در امور عبودن نافذ . از نظر ایشان 6

 .الزم است بر همه حتی بر مجتهدین دیگر، مردم به آن مبتنی است
 .باشدالزم می انتخاب فقیه متصدي امور عمومی از ناحیه فقها. 7
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