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  دهيچک
 ۀواسـطخـدا و بـه يبه صـورت عـام از سـوالشرایط جامععادل  يبر آن است که در زمان غیبت، فقها »انتصاب« یۀنظر
لطـف ة انتصاب، قاعد ۀظریو نقلی ن ین ادله عقلیترمهماز جمله اند. افتهیت یمشروعو ت مسلمین منصوب یبه وال ،ائمه

 نا، همـان حکومـت معصـومدر زمـان ائمـه ، حکومت مشروطهامه نائینیعلّباشد. از نظر یحنظله مبن و مقبوله عمر
شـارع سـوي از  ت حکومت کالًیکه مشروع؛ چرااست ابت عامه فقها به آنها واگذار شدهیاساس نبت، بریاست و در زمان غ

 یت انتصـابیـحنظلـه، قائـل بـه والبن ح مقبوله عمریرش صریعالمه نائینی براساس پذ ،ینله نصب است. بنابرایو به وس
رممکن یـغزمـان خـود ط یدست گرفتن حکومت توسط فقها را در شـراکه وي به باشد. اما از آنجایبت میفقها در عصر غ

  ت ندارد.یباشد، وگرنه مشروع ب فقهاید با اذن و تصویشود که البته آن هم بایت عرفی میداند، قائل به مشروطیم

  مشروعیت، نظریه انتصاب، نظریه انتخاب، نصب عام، نظریه مشروطه عالمه نائینی. ها:کلیدواژه
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  مقدمه
اولیه این بحث، این است که حاکمیت و والیت فرض پیش در بحث مشروعیت حکومت در عصر غیبت،

د، اساساً بحث حکومـت دینـی و مشـروعیت پذیرفته نشوفرض پیش مطلقاً از آن خداست؛ زیرا اگر این
اولیـه، فـرض پیش شود تا به تبع آن، بحث والیت فقیه طرح گردد. پس از پذیرش اینقدسی مطرح نمی

که از امور اساسی و  ـاي را هم در نظر داشت؛ اینکه خداوند متعال امر حکومت را ثانویهفرض پیش باید
مورد توجه قرار داده، براي آن تعیـین  و ائمه پیامبر براي عصر پس از ـ اي استضروري هر جامعه

مقبول نیفتد، دیگر بحث والیت فقیه معنا نخواهد داشـت، فرض پیش اگر اینچراکه  تکلیف نموده است؛
سـنت اهل تا به تبع آن انتخابی یا انتصابی بودن آن مطرح شود. در این صورت، ورود بـه وادي نظریـات

ناگزیر است، آنجا که معتقدند: خداوند امر حکومت را کالً بـه اختیـار و  بردربارة حکومت پس از پیام
انتخاب امت سپرده است که از طرق گوناگون، مثل زور و غلبه، اجماع اهل حل و عقد، بیعت، والیتعهدي 

  ).284ـ276و  132ـ89، ص 1389شود (حاتمی، و نصب امام قبلی محقق می
انـد، امـا حاکم مطـرح کرده يرا برا یطیاهل تسنن، شرا يرچه علمااست که اگیادآوري البته الزم به 

 یعنـیش فرض، ین دو پیرش ایباشد. پس از پذیشتر و تغلب میکننده است، زور بنییت تعینهادر آنچه 
ط یبـت و شـرایف حکومـت عصـر غین تکلییو تع یتعال يبه ذات باراالطالق علی تیاختصاص حاکم

بحـث ایـن از جانب خداونـد متعـال، نوبـت بـه  یمورد حاکم اسالم درخصوص به ،آن یو عموم یکل
ا یـاسـت و  یاله »انتصاب«ه یبت، صرفاً از ناحیه عادل در زمان غیت حکومت فقیا مشروعیرسد که آیم

محـل نـزاع بـر سـر منشـأ و  ،نیشود؟ بنـابرایمردم منعقد م »انتخاب«ه عادل با یت حکومت فقیمشروع
شـرح و بسـط مفهـوم و ادلـه بـه  مقالـهن یبت است. ایه عادل در عصر غیت حکومت فقیمشروع يمبنا
ن یبـه کـدام ینیعالمـه نـائن پرسش است که یبه ا ییگوپاسخ ،ین مقالههدف ا پردازد.میه انتصاب ینظر
  اند.دانستهیم یاز انتصاب اله یه را ناشیت فقیشان مشروعیا ،رسدیه معتقد بوده است؟ به نظر مینظر

  ه انتصابينه نظريشيپ. مفهوم و ۱
  ه انتصابيمفهوم نظر

ت یـت و والیـن اسـت کـه حاکمایـحکومت در عصر غیبت (نظریه انتصاب) بر  یت الهیه مشروعینظر
ن یـگـردد. این میـیتع خـدااز جانـب  یشرع يارهایحاکم با مالکات و مع ؛االطالق از آن خداستیعل

 یت الهـیهر دو بـر مشـروع ؛ه انتخاب نداردیظربا ن یاختالف و ائمه امبرینه حکومت پیه در زمینظر
واقـع، . دراسـتبـت یحکومت در زمـان غ دراما محل اختالف  ،د دارندین ذوات مقدسه تأکیحکومت ا
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و » فاقـد ارزش اسـت ،نیه خواست مردم در صورت مخالفت با احکام شرع و اهداف دیدر هر دو نظر«
ه عـادل یـواحد اسـت: فق» بت} حکومت کند؟یر غد {در عصیبا یچه کس«ه به سؤال یپاسخ هر دو نظر«

ه عـادل یت حکومت فقیمشروع ياما اختالف آنها بر سر منشأ و مبنا)، 65ـ64، ص 1379ور، ی(کد» مدبر
سـوي از  ناعادل همانند معصوم يبت هم، فقهایه انتصاب معتقدند که در زمان غین به نظریاست. قائل

در  ؛شـودیه انتخـاب آشـکار میه با نظرین نظریه تفاوت انجاست کایاند. خدا به حکومت منصوب شده
در انعقـاد  یچ دخـالتیت آنهـا هـیو رضـا يسـتند و رأیت به فقها نیض والیگر مردم واسطه تفوینجا دیا

ه عـادل اسـت و هـم یفق یحکومت هم حق ول ،نیط ندارد. بنابرایالشراجامع يت حکومت فقهایمشروع
ه انتخاب، منشـأ ینظربراساس  ست. امایمردم متصور ن يبرا یت، حقیعمرحله انعقاد مشروفه او و در یوظ

که از جانب خداونـد بـه آن اعطـا  ياریل اختیبه دل یامت اسالم یعنیت حکومت مردم هستند؛ یمشروع
تواند در چارچوب احکـام یمرو، . ازاینباشدیخود حاکم م یو اجتماع یاسیشده است، بر سرنوشت س

طبـق  ،نیانتخـاب کنـد. بنـابرا یعنوان حاکم اسالمط را بهیواجد شرا ياز فقها یکیار کامل یبا اخت ،شرع
 ،انـدت منصـوب نکردهیـط را بـه مقـام والیالشـراجامع يفقها ،ناا ائمه معصومی امبریدگاه، پین دیا

از  یکـین حـق مـردم اسـت کـه یا. اندکرده یت به مردم معرفینامزد احراز مقام والعنوان به بلکه آنان را
ات یـنظر یبرخـبنـابر  ،هرچنـد). 317، ص 1389، یت بخشـند (حـاتمیآنان را انتخاب و به او مشـروع

امـا  ،کننـد یآفرینـنقش تواننـدیم ،ه عـادلیـفق یص ولـیه انتصاب، مردم در مرحله تشخین به نظریقائل
ر مرحلـه در مرحلـه تحقـق حکومـت و نـه د ،اًیـت و ثانیت دارد نـه موضـوعیـقیطر ،انتخاب مردم اوالً

، ص 1380، یکنـ يگردد (مهـدویحکومت م يد حاکم و کارآمدیت، موجب بسط یمشروع يریگشکل
سـت، ین نیه، نصب خاص شخص معـین نظریدر ا »نصب«د توجه داشت که منظور از واژه ی). البته با25

ه ست، بلکـه منظـور نصـب عـام همـین طرحهم م ـط یالشراه جامعیعنوان فق ـهمچنان که نصب عنوان 
 ؛اسـت یت بـالقوه جامعـه اسـالمیـبه وال، واسطه ائمه خدا و به ياز سو يط رهبریواجد شرا يفقها

نـه یزم ینـیاز جملـه امـام خم ياا بـه نظـر عـدهیـ ـیافتند ل حکومت را ینه تشکیزماز فقها که هریک 
 .)171، ص 1379، یزاده آملـمیرسند (ابـراهیت بالفعل میبه والـ  جاد کردندیل حکومت را خود ایتشک

رنـد و از او اطاعـت کننـد و هـر نـوع یاست کـه او را بپذ یواجب شرع ،ر فقهایسا یمردم و حت ۀبر هم
از  یکـیدار شدن حکومت توسـط پس از عهده ،واقع، حرام خواهد بود. دریهین فقیمخالفت با حکم چن

د یـگـردد (عمیل میبدت ینییو تع ینیک واجب عیبه  يرییو تخ ییک واجب کفایط، یالشراجامع يفقها
  ).251 ، ص2 ، ج1366، یزنجان
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که قائلین نظریه انتخاب، همانند انتصابیون، معتقدند که والیت آنجاتوجه به یک نکته ضروري است؛ از
کس در این والیت شریک و سهیم نیست، کسی هم طبق قاعـده و حاکمیت مطلقاً از آن خداست و هیچ

صرف در شئون دیگران را ندارد، انتخاب یک منبـع مسـتقل بـراي حق سرپرستی و ت» والیت عدم«فقهی 
بـه همـین دلیـل، چنـین  گردد و اعتبار آن نیاز به تنفیذ از سوي خداوند حکیم دارد.مشروعیت تلقی نمی

دیدگاهی در فقه شیعه سابقه ندارد؛ زیرا کسی که قائل به انتخاب است، ضرورتاً ملزم به اقامه دلیـل بـراي 
قائلین چراکه  شود؛خود ثابت میصاب خودبه، در مقابل نظریه انتصاب است وگرنه نظریه انتنظریۀ انتخاب

  باشد:به نظریه انتصاب، به مقدماتی اعتقاد دارند که مورد تأیید طرفداران نظریه انتخاب نیز می
) و منحصـر و ائمـه امبریـه (خداوند، پیعال ين نصب از مبادیتع ةاگر آنچه که فقها دربار

سـته، یح باشد، پس از آنجا که وجود حکومـت شایاند صحت حکومت بدان گفتهیودن مشروعب
[کاشـف] ست، قهراً کشـف یز نیجا يچ عصریو اهمال شارع مقدس نسبت به آن در ه يضرور

ا یـافـت نشـود و یل بر نصب یل، دلیشود، هرچند که در مقام اثبات و اقامه دلیم یاز نصب اله
  ).35 ، ص1 ق، ج1409، يمناقشه شود (منتظر ،ل ذکر شدهیلعنوان ددر آنچه که به

د اصـل را بـر یه، بایک فقیه انتخاب در نظرات یه انتصاب و نظرین نظرید بیدر مقام شک و ترد ،نیبنابرا
 ياه از ادلـهیـا حداقل آن فقینکه خالف آن با ارائه ادله متقن اثبات شود و یه انتصاب گذاشت، مگر اینظر

انتصـاب داشـته و از ادلـه  یـۀاضافه بـر ادلـه نظر يزیه خود استفاده کرده باشد که چیفقت یدر بحث وال
  ه انتخاب باشد.ینظر یاختصاص

  ه انتصابينه نظريشيپ

دو قـرن  یکـ. ایـن نظریـه در یباشدیبت میت حکومت در عصر غیه غالب مشروعیانتصاب، نظر یۀنظر
 ،لیـن دلیبـه همـ. ن مکتب حقه بوده استیلمات او از مس عهیش يت نزد علمایه مشروعیر، تنها نظریاخ
رسـد. البتـه یم ،انـدبوده که متصل به عصر امام دوازدهـم ،عهیش ين فقهایآن به اول یخینه تاریشیپ

، یگرداننـد (حـاتمیبـر م سیناابنو  یهمچون فاراب یفالسفه اسالم یه را به برخین نظرینه ایشیپ ياعده
ک بحـث یـعـالوه بـر  یت انتصـابیوال ،اوالًچراکه  رسد؛یه نظر نم) که چندان موجه ب372، ص 1389
ه یـبـر نظر یفـارابو  نایابـن سـ یکلـ یات فلسـفیانطباق نظر ،اًیثان .باشدیهم م یک بحث فقهی، یکالم

 ،هیـت فقیـنـه والیدر زم يپردازنظریـه يلسـوفان بـراین فیاحراز قصد ا ،ثالثاً .د استیانتصاب محل ترد
  است. يه به آنها ضرورین نظریانتساب ا يتصاب براه انینظرخصوص به

االسـتخالف بـالنص «ات)؛ یـ(اله شـفادر کتـاب  ويجمله این با استناد به توان می نایابن سدر مورد 
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، یق، بـه نقـل از حـاتم1380نا، یسـ(ابن» التشعب و التشاغب و االختالف یال يؤدیاصوب؛ فان ذلک ال
 یفـارابات یـامـا در نظر .را استنباط کرد آن هم در مورد ائمه ،صابه انتیاز برتري نظر يارگه ،)1389

 ،براي رئیس ثانی مدینـه فاضـله فارابی، هرچندوجود ندارد.  ائمه ةدربار یحت یچ داللتینه هین زمیدر ا
پـذیرش نظریـه  هـا الزامـاً بـه معنـايولی لزوم وجـود ایـن ویژگی ،داردها و شرایطی را بیان میویژگی

عه یشـ ين فقهـایبه زمان نخست ،ه انتصابینه نظریشین است که پایقن یحال، قدر متهریست. بهانتصاب ن
دانـد و یط میالشـراجامع يع، حکومت بر جامعه را حق فقهایه بزرگ تشین فقی، اولدیخ مفیشگردد. یمبر

 از .ددانـین و اقامـه حـدود میامـور مسـلم يتصد يرا منصوب از جانب خدا برا یسلطان عادل اسالم
کان لفقهـاء اهـل الحـق العـدول مـن «اند؛ منصوب شده عه هستند که توسط ائمهیش يآنها فقها ۀجمل
 ين وی). همچنـ675ق، ص 1410د، یـ(مف» تولـوا مـا تـواله السـلطانیو العقـل و الفضـل ان  يالرأ يذو

 ییر مـردم توانـاا اداره امـویـکه از نظر علم به احکام و  یکس یعنی ـر یغ يت را برایمنصب وال يتصد
  ).810داند (همان، ص یحرام م ـالزم را ندارد 

امـام  یکـیشـود؛ ی، دولت حق و سلطان عـادل شـامل دو نـوع حکومـت میطوسخ یشه شیدر اند
اقامـه حـدود  ي، منصـوب بـراکه از جانب امـام یکسان يگریو د منصوب از جانب خدا و رسول

، انجام امـر بـه م توسط ائمهیهنگام عدم امکان اقدام مستق باشند که بهیعه میش يباشند و آنان فقهایم
  ).300تا، ص ی، بیده است (طوسیض گردیاز منکر و اقامه حدود و قضاوت به آنها تفو یمعروف و نه

ط یبت، فرد واجد شـرایاحکام را در عصر غ يت و مسئول اجرایامر وال يز متصدین یس حلیادرابن
بـه او واگـذار شـده اسـت.  ائمـه سـويدانـد کـه همـه امـور از یم امام معصوم سويمنصوب از 

بـه مواضـع  ی، آگاهي، جزم، بردباري، عدالت، علم، عقل، رأيز از نظر ویط نیالشراه جامعیفق يهایژگیو
 یحلـ). محقـق 539–537ق، ص 1411س، یام به آنهاست (ابن ادریصدور فتوا در امور متعدد و امکان ق

) کـه از 167تـا، ص کند (حلـی، بییر میتعب عنوان نائب امام معصومبه ،»ابهیلنه الحکم بحق ایمن ال«از 
ن یـا ،اًیـه الحکم) و ثانیحکم و حکومت به او واگذار شده است (ال ،شود که اوالًیبرداشت مگونه نیآن ا

ابـه). یالنآمد (بحق یه به وجود نمیفق يبرا ینبود، حق گونهنیاگر اچراکه  ق نصب است؛یبه طر يواگذار
سـت یمعلوم ن .وجود دارد یحلمحقق  شرایع االسالمز در کتاب ین» او من نصبه االمام«بهم معبارت  ،البته

ز یـبـت نیبان عـام در عصـر غیا شامل نای ،در دوران حضور است فقط نواب خاص امام ،آن منظور از
را » او من نصبه االمـام«ارت عب یحل). اما عالمه 27- 26، ص 1388زاده، یو موس ید زنجانیشود (عمیم

ل بـر وجـود مسـاعدت مـردم در یه و دلیفق ییه عادل دانسته و آن را شاهد و اعتبار احکام قضایشامل فق
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امـام  سويه عادل را منصوب از یفق تحاصربه ه مورد اعتماد شمرده و یاقامه حدود و قصاص توسط فق
ط را مجـاز بـه یالشـراه جامعیـفق لیو. )253، ص 2 ق، ج1414، ی(حلاست محسوب نموده  معصوم

ق، 1412، یدانـد (حلـیر او مجـاز نمین امور را بر غیا يتصد ،امر قضاوت و حکومت دانسته يام برایق
 يت فقهـایـبودن وال یبودن و نه انتخاب یبر انتصاب یکرکمحقق  يح و پافشارید صری). تأک994، ص 2ج

هـم  یکرکـجاد کـرد. محقـق یا »هیت فقیوال« یۀنظر در يبود که و یاز تحوالت مهم یکیط، یالشراجامع
، فقیـه عـادل حنظلـهبن مقبولـه عمـرتأکیـد بـر  بـاویژه بـه ،جـامع المقاصـدو هـم در  رسائلدر کتاب 

ن نـدارد و بـر اتفـاق یبه انتخاب مکلف یاجیداند که احتیم ط فتوا را منصوب از جانب امامیشراالجامع
کنـد، نائـب یاد میـ »مجتهـد«عنوان به را که از او یهین فقیچن ي،ند. وکید مین امر تأکیعه بر ایش يفقها
و اطاعـت از فتـاوا و احکـام  یبردار است، معرفـابتیکه ن يدر اقامه حدود، قضاوت و همه امور امام

، یشـمارد (محقـق کرکـمـی ام، اقدام و فرجام را بر مردم واجـبیمراحل ق یو مساعدت او در تمام يو
  ).143ـ142 ، ص1 ق، ج1409 همو ؛377ـ375 ، ص2 ق، ج1408

بن عمـرمختلف، از جمله قاعـده لطـف و مقبولـه  یو نقل یل عقلیز با استناد به دالین یلیمقدس اردب
دهد و آنان را نائبان امـام یت مردم می، نظر به ضرورت انتصاب فقها به والجهیخد یابو مشهوره  حنظله
ادلـه اربعـه  یتمام ،بیترتنیبد .کندیان میمورد اجماع فقها ب ن امر راین ایهمچن يداند. ویم زمان
  ).29و  27 و 11- 10، ص 12 ق، ج1402، یلیرد (مقدس اردبیگین امر به کار میاثبات ا يرا برا

از  یکـیکـه  ي،ا و روشـن اسـت. ویـار گویبس ،هیت مطلقه فقینه والیدر زم یاحمد نراقمالات ینظر
ه اختصـاص داده یـت فقیـدربـاره وال یفقهـ یرا به بحث طوالن د االیامعوائهشتاد و هشت عائده کتاب 

تنها نـه ه دارد ویـت فقیـبـودن وال یدر اثبـات مـدلل انتصـاب یث گوناگون، سـعیاست، با استناد به احاد
ه یــت را بــر فقیــوال يدانــد، بلکــه تصــدیه را الزم میــفق ین از ولــیمــردم و مقلــد يرویــاطاعــت و پ

  ).188–185ق، ص 1408، یشمارد (نراقمی ط واجبیالشراجامع
فقهـا و وي  .کنـدیک مسـئله مسـتقل مطـرح میـه را به صورت یت فقیهم مسئله وال کاشف الغطاء

باشند و هرکدام که برتـر باشـد، در یمنصوب م داند که با اذن عام امامیم ن را قائم مقام امامیمجتهد
در کتـاب  ،صـاحب جـواهر). مرحـوم 383تـا، ص یب ت دارد (کاشف الغطاء،یگران اولوینه بر دین زمیا

عه است، اگرچه به مباحث پراکنده در خالل فروع مختلـف یش ین کتاب فقهیترمعروف خود که مبسوط
، مسـئله الغطـاءخ جعفـر کاشـفیشـد و همانند اسـتاد خـود، ینمایاکتفا مویژه در کتاب متاجر، به ی،فقه

معتقـد  یحتـ. وي دانـدیم ن عام امامیهد، اما فقها را منصوبدیه اختصاص نمیت فقیرا به وال یمستقل
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امـور  ،ت را در قضـاوتیـاسـت کـه وال ینـیفرد است، بر او واجب عآنجا که شخص منحصربه :است
ت را دنبال کند و مقدمات آن را فـراهم ین مسئولید کسب ایبلکه با ،ردینظام بر عهده گ يو تصد یاسیس
سـته خـود را بـرمال یازات و صـفات شایـات و امتیکند، خصوصـ یا معرفاگر الزم باشد که خود ر .ندک

و  یاسـیس یی،ت در امـور قضـایـوال يتصـد يام برایدست آمد، قه هرگاه قدرت الزم ب ،نیبنابرا .سازد
ف هسـتند. یـکـه مسـقط تکل ،مگر در موارد عسر و حرج، ضرر و امثال آن ؛واجب خواهد بود یحکومت

د و یـجویاسـتناد م حنظلـهبن مقبولـه عمـرش از همه بـر یب ،هیت فقیودن والب یدر راه اثبات انتصاب يو
همچنـین  اگـر :معتقـد اسـت يو. داندینم يازمند نصب مجدد امامان بعدیرا ن نصب عام امام صادق

محقـق ــ  ...»و اما الحـوادث الواقعـه«ـ  از امام زمان عقوبیبن اسحاقت یدر روا ،الزم باشد ینصب
  ).  233–155، ص 15، ج1981، یشده است (نجف

و امـا الحـوادث «ث معـروف یژه حدیوبه ،ت فراوانیروا بیان، پس از مکاسبدر کتاب  يخ انصاریش
ط یالشـراجامع يبـه فقهـا امام سويبت از یداند که در زمان غیم یک حق شرعیت را ی، وال»الواقعه...

نـه  ،ه اسـتیـفق يو حکومـت بـرات یمنصب وال ی،به صورت نصب کل ،ن نصبیا .واگذار شده است
  ).154 ، ص1374، يه (انصاریف به فقیامور و تکال يسرکی يصرفاً واگذار

  ه انتصابي. ادله نظر۲
شود، همان ادله چهارگانه کتاب، سنت، ادله موجب حجیت امور و احکام میعنوان به آنچه در فقه شیعه،

له چهارگانه مورد استناد فقها قرار گرفته است. عقل و اجماع است. در بحث نظریه انتصاب، تمامی این اد
گردند، یکی ادله نقلی است که شامل کتـاب و بر همین اساس، ادلۀ نظریۀ انتصاب، در دو بخش طرح می

شود و دیگري ادله عقلی. الزم به یادآوري است که دلیل اجماع هم در این زمینه، بسـیار مـورد سنت می
بایـد توجـه داشـت اجمـاعی حجیـت شـرعی دارد کـه متصـل بـه سـنت استناد قرار گرفته است. البته 

  گیرد.باشد و از سنت حکایت کند. بنابراین، دلیل اجماع هم ذیل دلیل سنت قرار می معصومین

  ه انتصابينظر يادله نقل

 ينجـا مفـاد چنـدیدر ا .ده استیفقها ارائه گرد سويه از یت فقیبودن وال یبر انتصاب ياریبس یدالئل نقل
  .گرددرائه مین آنها ایترمتقن از
  حنظلهبن . مقبوله عمر۱

باشـد و غالـب فقهـاي معتقـد بـه ایـن این روایت، پر استنادترین روایت در زمینۀ نظریه نصب می
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از  حنظلـهبن عمراند. شرح این روایت از این قرار است که نظریه، در مقام اثبات بدان استناد جسته
عیان به حکام یا قضات جور، براي فصل خصومت و قضاوت در خصوص رجوع شی امام صادق

او و شیعیان را از ایـن کـار  کند که امامبین آنها در مسائلی چون دین یا میراث کسب تکلیف می
روي حـدیثنا و نظـر فـی حاللنـا و «دارند کـه کنند و چاره را در مراجعه به کسانی بیان مینهی می

کـه ننـد؛ چراکس شیعیان را به رضایت دادن به احکام او امـر میایشان سپ». حرامنا و عرف احکامنا
رو، قبول نکردن حکم او را، سبک شـمردن حکـم خـدا و رد ؛ ازاین»جعلته علیکم حاکما فانی قد«

دارند که همان رد کردن خداست که عملـی در حـد شـرك اسـت بیان می کردن ائمه معصومین
در ارتبـاط بـا میـزان هرچنـد  ).173-172، ص  ،1386(مؤسسۀ تنظیم و نشـر آثـار امـام خمینـی

سندیت این حدیث، مباحث زیادي مطرح شده است، اما باید گفت: این حدیث اوالً در سـه کتـاب 
). ثانیـاً، مـورد اسـتناد و 409، ص 1389از چهار کتاب اصلی روایی شیعه نقل شده است (حاتمی، 

ه همین دلیل، به مقبوله شـهرت یافتـه اسـت. استدالل و عمل فقها در اعصار گوناگون بوده است. ب
ی از مفـاد ایـن روایـت صـرف نظـر کـرد. هرچنـد ایـن گتوان به سادرسد نمیبنابراین، به نظر می

فانی قد جعلته «حدیث، حاوي مطالب گوناگونی است، اما آنچه به این بحث مربوط است، عبارت 
ایط دارد. اطـالق ایـن عبـارت، حـاکی از الشرباشد که ظهور در نصب فقیه جامعمی» علیکم حاکماً

 تواند منحصر در قضاوت باشد؛نصب فقیه در تمامی شئون قضایی و حکومتی دارد و عقالً هم نمی
قـدرت رفـع مخاصـمه را نخواهـد  نیسـت. کارسازهرگز حکومت  و والیتبدون  ،قضاوتچراکه 

  .است والیتمقام  مجموعهرزیجزء  ،رو، منصب قضااینداشت. از
  »و اما الحوادث الواقعه«ث يحد. ۲

ف حضـرت یع شـریـه انتصـاب بـه کـار رفتـه اسـت، توقیـکـه در اثبـات نظر يگـریت مشهور دیروا
واسـطه است که بـه عقوبیبن اسحاقبه پرسش  پاسخ امام زمان ،باشد و آنیم الزمانصاحب
در پاسـخ، بـه  ، صورت گرفته است. امام زمانن نائب خاص امام زمانی، دومعثمانبن محمد

کم و یعلـ یثنا فانهم حجتیحد ةروا یها الیو اما الحوادث الواقعه فارجعوا ف«ند: یفرمایان امر میعیش یتمام
خ یچـون شـ یبزرگ يت هم به جهت نقل آن با سند معتبر توسط علماین روایسند ا. »همیعل هللا ۀحجانا 
، 1381، ینـیخمموسـوي نان اسـت (یطم، مورد وثوق و ایطبرسو عالمه  یطوسخ ی، شدیمفخ ی، شینیکل

فـانهم «شـود، عبـارت یاثبات نصـب فقهـا اسـتفاده م يث برایحد ياما آنچه که از محتوا .)83- 78ص 
و نصـب  نسبت به امـام یداللت بر نصب اله. این فقره باشدیم» همیعل اهللاکم و انا حجت یعل یحجت
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نـه از  ،انـدکسـب نموده برابـر مـردم از امـام دررا ت خود یفقها حجچراکه  نسبت به فقها دارد؛ امام
  ند:یفرماین باره میدر ا ینیمردم. امام خم

 کهآن است  بودن امام خدا حجت مفهوم کهاست  یهیبداز امور  نیا، عیتشاز نظرگاه مذهب 
او تنها مرجـع  ست کهین نمطلقه بربندگان است و چنا تیوالو صاحب  یاله یمنصب يداراامام 

، »کمیعلـ یحجتـاهللا و هـم  هحجا ان«فرمود:  کهگفته آن حضرت  از لذا .است یاله ماحکا انیب
 خداوند به من واگذار شده است و من در مـورد سويآنچه از هر دیفرمایم که افتیدر توانیم

مرجـع  کـه هستند و روشن است اراتیاختمن صاحب ف از طر زیندارم، فقها  تیوالحق  آنها
 هانیفق يبرااز جانب امام  تیوالو جعل  امام يبراجانب خداوند  زا تیوالحقوق جعل  نیا

  .)47 ، ص1365، ینیخمموسوي » (تاس
به انتخاب مـردم نـدارد.  يامر به رجوع کرده است و کار» حدیثنا ةفارجعوا فیها الی روا«عبارت  ،عالوهبه

اعـم از  ی،امـور جامعـه اسـالم یت فقها را بر تمامیشمول وال ۀ، دامن»ۀالواقعالحوادث «اطالق  ،نیهمچن
ث، یان حـدیـنکه روشن است منظور از راوسرانجام ایگستراند. یم یو حکومت یی، قضاي، اقتصادیاسیس

است که با علم و اشراف نسـبت بـه  یست، بلکه منظور کسانین بیتاهل ثیصرف نقل کنندگان احاد
  عادل آگاه. يرا دارند؛ یعنی همان فقهان یبه مسائل مستحدثه مسلم ییگوپاسخ یی، تواناات ائمهیروا

  جهيخد يمشهوره اب. ۳

اهـل الجـور  یال حاکم بعضکم بعضاًیاکم ان یا: «فرمودنقل کرده است  از امام جعفر صادق جهیخد یاب
ا فتحـاکموا یقد جعلتـه قاضـ یا فانینکم قاضیئا من قضائنا فاجعلوه بیعلم شیرجل منکم  یولکن انظروا ال

، 1369، ي(منتظـر یطوسـخ یله شـیوس نقل شده است و هم به صدوقخ یت هم توسط شین روایا .»هیال
ده اسـت، امـا یـنقل گرد یو با عبارات مشابه ياریت توسط افراد بسین روایا ،البته .)219- 217، ص 2 ج
د یـبا ،ثین حـدیـت مورد خدشه واقع شود. در مـورد مفـاد این روایشود که سند این امر موجب نمیا

قـد  یفـان«نجـا بـا عبـارت ین تفاوت که در ایبا ا ؛داردیان میرا ب حنظلهبن عمرمفاد مقبوله  همان :گفت
اج بـه دقـت یـر امـور احتید شده است و استنباط نصـب در سـایبر نصب بر قضاوت تأک ،»اًیجعلته قاض

  ث دارد.ین حدیشتر در داللت ایب
  ث مشابهيو احاد» اءياالنب ۀورثان العلماء «ث ي. حد۴

ان العلمـاء « ،چـون یثیاند، مشـتمل بـر احـادان کردهیقت را بیک حقیکه با الفاظ گوناگون  ،ثیاحادن یا
، »الملـوك یالعلماء حکام علـ«، »الفقهاء حصون االسالم«، »الفقها امناء الرسل«، »العلماء امناء«، »اءیاالنب ۀورث

اما بـا توجـه  ،دارد ياگرچه ظاهر اخبار ،ثیگونه احادنیباشد. ایو مانند آن م» الناس یالعلماء حکام عل«

۱۱۴     ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

ع دارنـد و نـه از یث ظهـور در تشـریـن احادیـکـه ا ناث معصـومیدر استنباط احاد ین اصل اولیبه ا
جه گرفتـه ین نتیبه همراه نداشته باشند، از آنها چن ینیفه دیو وظ یچ تعهد شرعیکه ه ینیتکو يرخدادها

ن نسبت بـه احکـام ید يو فرمان وارث بودن علما ینیششود که داللت بر جعل وراثت و دستور جانیم
نخواهـد بـود  يگـریز دیـشـناس چنیـهان دیر از نصب فقی، غینیجعل وراثت و انشاء جانش .دارد یاله

  ).190، ص 1385، یآمل ي(جواد

  انتصاب ةينظر يادله عقل

با عبارات گونـاگون  براي نظریۀ انتصاب چند دلیل عقلی آورده شده است. بسیاري از آنها یک حقیقت را
  دلیل آمده است. یکعنوان به ترین دالیل طرح، دالیل مشابهرو، در اینجا مهماند. ازاینبیان کرده

  ح و قاعده االقرب فاالقربي. جمع قاعده ترج۱

  :گرددیم نییتب ریبا مقدمات ز یعقل لیدل نیا
 از هرج و مرج و فساد و اختالل يریو جلوگ یاجتماع يهايازمندین نیتأم يبرا حکومت لیتشک. الف

از عهـده افـراد بـه  ،عـدالت نظـم و يبرقـرار رایـاست؛ ز یعقل عمل اتیهیها و بداز ضرورت نظام
  .دیآینمبر ییتنها

، ياقتصـاد، ی، اجتمـاعیاسـی، سيعبـاد يهانهیزم ۀبوده و در هم یاجتماعـ  یاسیس ینید زیاسالم ن. ب
و  یمترقـ نیقوانو  احکام يدارا یآدم اتیابعاد ح ریو سا یگ، خانوادیتی، تربیدفاع ،یی، جزایحقوق

  ت.بخش اساتیح
ـاتم، کامـل  نید رای؛ زشودیهرگز منسوخ نم ،بوده يو ابد داریپا زیگسترده و متنوع ن نیو قوان احکام نیا. ج خ

  د.داشته باش یزمانفرا نیمردم، احکام و قوان هر عصر و زمان يازهایجهت برآوردن ن دیبا یو جهان
احکـام  رایـ؛ زستین سریحکومت، م لیاسالم بدون تشک نیکردن احکام و قوان ادهیپ و دنیتحقق بخش. د

 ی،اسـالم ی،الهـ نیقـوان ریسـا و یالمللنی، بی، مالياقتصاد نیقوان نیبه جهاد و دفاع و همچن مربوط
  .ستیاجرا نل قاب ییو اجرا يادار التیتشک و داشتن ینیحکومت د بدون برپا داشتن

متخصـص،  يفـرد ی،جامعـه اسـالم یـیاجرا ریو مـد یدستگاه حکومت سیکه رئ کندیعقل حکم م . ه
. باشـد عـادل و بـاتقواویژه بـه ،سـتهیشا ری، مـدی، وارسته اخالقیاسالمـ  ینید لیدر مسا کارشناس
شـجاعت و عصـمت و  يدارا اتیـبـر جزئ یکلـ نیو انطبـاق قـوان یاله نیقوان يدر اجراهمچنین 

  د.نفس باش انتیص
 اریـعمآل و کامـل تمـادهیـدر حد ا ی،دستگاه حکومت سیو رئ ریمد نیکردن چن دایپ که یهنگام .و



   ۱۱۵ ر غيبت؛ با نگاهي به آراء عالمه نائينيمشروعيت الهي حکومت در عص

بـه  دیـعـالم، باه جاهل ب که از باب ضرورت رجوع کندی(معصوم) ممکن نباشد، عقل حکم م
 رایـزد؛ نخواهد بو طیواجد شرا هیجز فق يفرد نیچن .رجوع کرد فرد به معصوم نیترکینزد

 ایـکوتاه اسـت،  معصوم میو دست ما از حکومت مستق میکبرا هست بتیدر عصر غ کنون کها
آن  یاجتمـاع نیقـوانویژه بـه ،اسـالم نیشدن احکـام و قـوان ادهیخداوند از اجرا و پ فتگ دیبا

خـالف و  نیمبـا یالهـ نیقوان عیو تشر امبرانیپ با فلسفه ارسال امر، نیا .نظر کرده استصرف
د افـرا ایـآن را بـه فـرد  يکـه اجـرا بایـد گفـتیا . است میحک گانهیف آن ذات حکمت و لط

 حیکـه تـرجنیاز بـاب ا زیـنامـر  نیـا .متخصص واگذار کرده استریاصلح و غریغ ،ستهیشاریغ
مـردود  و خالف حکمت و نقـض غـرض اسـتاست، اصلح بر اصلح ریمرجوح بر راجح و غ

اسـالم،  کـه شـارع شودیم یصورت قطع نیر، اتوجه به باطل بودن دو فرض مزبوا ب. باشدیم
بـراي  یاسـالم ـ ینید منصب زعامت و حکومت يتصد يرا برا به معصومد فر نیترکینزد

 میکنـیما از راه عقل کشف م یعنی ؛نموده است ـم به نصب عا ـاسالم منصوب  نیقوان ياجرا
واجـد  هیـخـاص او بـه فق يایـمتعال و به توسـط اول يخدا سوياز ایجازها و فهیوظ نیکه چن

؛ 460، ص2ج  ،1379 ،خمینـی موسوي ؛57-52 ص ،1362(بروجردي،  شده است داده طیشرا
  ).71-69 ص ،1375؛ همو، 147-146 ، ص1366 ،آملی جوادي

  ل نصب امامتيقاعده لطف و حکمت و دال

عامـه در امـور  ستایامامت که ر زیو ن نیمعصوم تیوالد امتداعنوان به هیفق تیوالکالمی،  دگاهیاز د
یـت کـه وال یلیهمه دال دیتردیرو، بنیااز ).1384(شمس،  ردیگیمر بحث قرا ، موردباشدیم ایو دن نید
، لیـ، همـان دالکنـدیرا اثبات مـ نیو ائمه معصوم اکرم امبریپ ی)اسیامامت و زعامت س يبه معنا(

ــ  یاسـیس اتیح میتنظ يام است که برانظ کیاسالم  رای؛ زکندیاثبات م بتیغر را در عص هیفق تیوال
ا ر یرفاه در زنـدگ و سالمت و یقیحق يمنددارد، تا راه سعادت یبرنامه کامل يمعنوـ ي و ماد یاجتماع

 عیارسـال رسـل و شـرا ياقتضـا کـه ی،حکمت و لطف اله لی، همان دلنیبنابراد. انسان هموار ساز يبرا
 ضـرورت امامـت وداشـت، همچنـین را  تینجات بشرو  تیهدا ياسالم برا عتیشر ژهیوبه ی،آسمان

 يرهبـرن تداوم آ حکمت و لطف، لیکرده است، همان دل جابیرا ا و امامان معصوم رامبیپ تیوال
- 113 ص ،1377(معرفـت،  کنـدیمـ يضـرور زیعصر ن نیو نجات بشر در ا تیادامه هدا يرا برا یاله

ناقشات بسیاري شده است که در جاي خـود پاسـخ بر داللت این قاعده بر نظریه نصب مهرچند  ).116
ترین دالیل اسـتنادي )، اما این قاعده، همچنان یکی از مهم400- 398، ص 1389داده شده است (حاتمی، 

۱۱۶     ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

» لطـف«معتقدین به نظریه انتصاب است. خالصه این قاعده، که یک قاعده کالمی است، این اسـت کـه 
اعت یـا دوري او از معصـیت اسـت، حکمـت خداونـد یعنی هر چیزي که موجب نزدیکی مکلف به اط

کند که آن را از بندگان دریغ نورزد. جعل نبوت، امامت و والیت نیز یکـی از مصـادیق لطـف ایجاب می
الشرایط در عصر غیبت براي تداوم رو، جعل والیت فقهاي عادل جامعاست. بنابراین، واجب است. ازاین

ی است. بنابراین، نصب ولی فقیه عـادل از جانـب خداونـد در هم از مصادیق لطف اله راه معصومین
  ).417- 416، ص 1366عصر غیبت به مقتضاي لطف و حکمت الهی واجب است (جوادي آملی، 

  ينيعالمه نائ يه انتصاب در آراي. نظر۳
بـود کـه  یآخوند خراسانو  يرازیش يرزایم، از شاگردان ینین نائیحسرزا محمدیمبرجسته  یه و اصولیفق
گـر یج حـوزه بـه علـوم و فنـون دیرا يهاعالوه بر دانش ي،ست. ویزیق م1355 – 1277 يهاسال در

شـاگردان برجسـته  ،ینینـائ يرزایـمگسـترده داشـت.  یز آگـاهیـخ نیات و تاریهمچون فلسفه، کالم، ادب
نـام  یالنـیم يهاددمحمدیسـو  ییابوالقاسم خودیستوان از میآنها ۀ جملبود. ازده بیت کررتز ین ريابسی

 بـه ،نـهین زمیـن عصـر مشـروطه بـوده اسـت و در ایهـم از فعـال یاسـین از لحـاظ سیهمچنـ يبرد. و
تنبیـه االمـه و تنزیـه  ين نهضت پرداخته است. کتـاب معـروف ویا یاسیتحوالت س يبرا يپردازنظریه
آخونـد د زمـان، یـه بزرگ و مرجـع تقلیسه فق ،ن کتابیآمد. بر ار درین دغدغه به رشته تحریبا هم المله،

اند و منـدرجات ظ نوشتهیتقر ین تهرانیحسرزایحاج مو  یخ عبداهللا مازندرانیش، یکاظم خراسانمالمحمد
 ،ینیعالمـه نـائ). 40، ص 1388زاده، یو موس ید زنجانیاند (عمن اعالم کردهیم شرع مبیآن را مطابق تعال

ت داد و غالـب ین و نظـارت فقهـا رضـاط، به حکومت مشروطه با اذیل مساعد نبودن شرایبه دلهرچند 
ن امـر یه اختصـاص داد و همـیـن نظریح همـیاز نهضت مشروطه به تشـریپاسخ به ن يکتاب خود را برا

 ینینـائ يرزایـم :د گفتیشان انداخته است، اما بایا یاسیو س یات حکومتینظر ةرا به توهم دربار ياعده
تنبیـه االمـه و تنزیـه در کالبد کتاب  یه همچون روحیقت فیه بود و اصل والیت عامه فقیاز قائالن به وال

 ین معنـیـبدان که ا«داند: یبشر م یزندگ ۀحکومت را الزم ،در مقدمه کتاب اوالً ي،جریان دارد. و المله،
ات} نوع بشر متوقـف بـه یش {و ادامه حیع امم، مسلم و تمام عقالء عالم بر آن متفقند که ... تعینزد جم

 ،هـا بـه دو قسـمم انـواع حکومتیپـس از تقسـ ،اًیثان. )65، ص1387، ینی(نائ» تاس یاستیسلطنت و س
  :داندیرا از اقسام حکومت مشروطه م نیه (مشروطه)، حکومت معصومیتی) و واليه (استبدادیکیتمل

اي که از براي حفظ ایـن حقیقـت و منـع از تبـدل و اداء ایـن امانـت و و باالترین وسیله
ابات شهوانی و اعمال شائبۀ استبداد و استیثار متصور توانـد بـود، جلوگیري از اندك ارتک



   ۱۱۷ ر غيبت؛ با نگاهي به آراء عالمه نائينيمشروعيت الهي حکومت در عص

همان عصمتی است که اصول مذهب ما طائفۀ امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است 
  ).72، ص 1387(نائینی، 

در این عصر غیبت که دست امت از دامـان عصـمت کوتـاه و «کند که سپس این سؤال را طرح می
مقـدور اسـت، آیـا ربت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره مغصوب و انتزاعش غیمقام والیت و نیا

ارجاعش از نحوه اولی، که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحـوة ثانیـه و تحدیـد اسـتیالء 
» جوري به قدر ممکن واجب است و یا آنکه مغصوبیت مقام موجب سـقوط ایـن تکلیـف اسـت؟

در ترجیح طرف اول ایـن سـؤال، بـر طـرف دوم آن  مه نائینیعال). نظریۀ مشروطه 94(همان، ص 
استوار است: یکی آنکـه،  میرزاي نائینیفرض پیش است. اما باید توجه داشت که این ترجیح، بر دو

نواب عام به نیابت و والیت منصوبند و این مقـام و منصـب بـه آنهـا عنوان به در عصر غیبت، فقها
گیـري آن هـم ست و بازپسمقام و منصب فقها غصب گردیده ا سپرده شده است. دیگر اینکه، این

فعالً امکان حصول ندارد. زمانی که این دو فرض پذیرفته شـود، منطقـی اسـت کـه از بـاب حکـم 
وسـیله نوشـتن قـانون  ثانوي و دفع افسد به فاسد، حکم به لزوم محدود شدن قدرت استبدادي بـه

  اساسی و انتخاب نمایندگان مردم داده شود:
ان یو عدالت و علـم متصـد يتقوۀ از دامن عصمت، بلکه از ملکتنها نه نه که دستمانین زمیدر ا

حفـظ  ،که بالضروره معلوم اسـتچنانم، همیو نقطه مقابل آنها گرفتار یقیهم کوتاه و به ضدحق
ات یه امـت و از ضـروریـمتفق عل یه که دانستیت سلطنت اسالمیهمان درجه مسلمه از محدود

آن  يه بـه جـایکه به قدر قوه بشـر ی،م است، ...، جز به گماشتن مسدد و رادع خارجن اسالید
توانـد بـود،  يه و ملکـه عـدالت و تقـویـن قوه علمیه عز اسمه و الاقل جانشیقوه عاصمه اله

 .باشـد} ... یان عادتـاً از محـاالت {مین نـوع متصـدیا ،رممکن {است،} و به صرافت طبعیغ
رقابـل انکـار اسـت یو غ یهیبـدـ چنانچه گذشت ـ أت مذکوره یه وجوب گماشتن ،رونیااز

  ).122ـ121، ص 1387، ینی(نائ
ت یمشـروع يذ و موافقت فقها را هـم بـرایتنف ،داند و اذنیم یکافنان امر را الزم، اما یا ینیعالمه نائالبته 

  :دیگویآنجا که م .داندیندگان الزم میدخالت مجلس نما
ف نواب عـام یاست امور امت را از وظایه و سیگونه امور نوعنیه که ایمامفه ایبر اصول ما طابنا

ا یـن عـدول و یاز مجتهد ياأت منتخبه بر عدهیم، اشتمال هیدانیالسالم مبهیمغ یبت علیعصر غ
 یتش کـافیمشروع يذ و موافقتشان در آراء صادره برایح و تنفیو تصح ين از قبل مجتهدیمأذون

ن جهـت یـت ایـالـتمکن، محـض رعات آنچـه مـعیـو غا ...) 75 ، ص1387، ینیاست (نـائ
ن اسـت بـه اذن یه تواند بود، وقوع اصل انتخـاب و مداخلـه منتخبـیالرعااط الزمیاالحتبابمن

۱۱۸     ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

ن یاز مجتهـد يات بر عـدهیاطراد و رسمطور به أت مبعوثانیا اشتمال هیالحکومه و مجتهد نافذ
  ).146مان، ص ذ آراء صادره (هیح و تنفیتصح يعظام برا

ن نکتـه یـندگان مجلس اختصـاص دارد، ایف نمایط و وظایان شرایکه به ب، فصل پنجم کتاب يابتدا وي
الحکومـه و اشـتمال ن شد، که جـز اذن مجتهـد نافذیاز آنچه سابقاً گذشت ظاهر و مب« :شودیادآور میرا 

ذ آراء ... یـح و تنفیتصـح ياسات بـراین عدول عالم به سیاز مجتهد ياک عدهیت یبه عضو یمجلس مل
از ادله وجـوب محـدود  یکی ی،نینائ يرزایم). اساساً 157، ص 1387، ینی(نائ» معتبر نباشد يگریشرط د

افتن بـا اذن یت یداند که سلطنت امکان مشروعین میل آن به حکومت مشروطه را ایکردن سلطنت و تبد
ت را نداشـت و اذن یـن ظرفیـاگر مشـروطه هـم ا .باشدیت را دارا مین قابلیاما مشروطه ا ،فقها را ندارد

  :نامشروع بود یبالذات و حکومت ی، متنجسینینائ يرزایمده یگرفت، به عقیفقها بدان تعلق نم
د و از اغتصاب و ظلم بـه یت هم تواند پوشیه االذن، لباس مشروعیو با صدور اذن، عمن له وال

تواند شد و مانند متنجس بالعرض است کـه له اذن مذکور خارج یوست هم بهیمقام امامت و وال
عکـس ه} بـهیاسـتبداد یعنـی{ یتصرفات نحوه اول و ر تواند بود؛ین اذن قابل تطهیله همیوسبه

ت و صـدور اذن در آن اصـالً یلباس مشـروع يق برایرالیح بالذات و غیاست قب یمذکور ظلم
باشـد} اصـالً قابـل ی{م یاقست که تا در محل با ان نجاساتیست. ... و مانند نفس اعیز نیجا

  .)109، ص 1387، ینیطهارت نتواند بود، اال بعد از ازاله (نائ
کـه  ،حکومـت) يت اصـل تصـدی(غصب یاهیز سیدر ادامه حکومت مشروطه را به وادار کردن کنایشان، 

در  ي). و110، ص 1387، ینینـد (نـائکیه میدستش هم آلوده باشد (غصب زائد) به شستن دستش، تشب
ه از یـت فقیـبه اثبـات وال یبر وجوب محدود کردن سلطنت، به نوع يگریل دیان دلین فصل و در بیهم

ه را یامـور حسـب .شـماردیات مذهب مـیابت عام و انتصاب فقها را از قطعیپردازد و نیه میراه امور حسب
  :دهدیتوسعه م یهم به حفظ نظام و نظم ممالک اسالم

السالم، آنچـه بهیمغ یبت علین عصر غین است که در ایه ایامات مذهب ما طائفه امیاز جمله قطع
نـه معلـوم باشـد، ین زمیدر ا یه را که عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتیات نوعیاز وال

بـا  یم، حتـیقن و ثابت دانسـتیبت را در آن قدر متیابت فقهاء عصر غیده و نیه نامیوظائف حسب
چون عدم رضاء شارع مقدس بـه اخـتالف نظـام و  ع مناصب ویابت عامه در جمیعدم ثبوت ن

ه از تمـام امـور یت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالـک اسـالمیضه اسالم، بلکه اهمیذهاب ب
بت در اقامه وظـائف یابت فقها و نواب عام عصر غیلهذا ثبوت ن .ات استیه از اوضح قطعیحسب

  .  )108- 107، ص 1387، ینیات مذهب است (نائیمذکوره از قطع
بالضـروره از « :کنـدیه قلمـداد میمسـلم از امـور حسـبطور به ه را همیاسیوظائف سدیگر،  ییدر جاي و
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» ه اوالً و بالـذات مسـلم و مجـال انکـار نباشـدیاسیه بودن وظائف سیف عمومیه نه از تکالیوظائف حسب
م یمسـتق يتصـد يعنـالزومـاً بـه م ،ن امریدهد که ایجا تذکر منی). البته در هم145، ص 1387، ینی(نائ

د. یـنمایت میـت آن کفایاذن او در صـحت و مشـروع، بلکـه باشدیه نمیه توسط شخص فقیامور حسب
، ص 1387، ینیکنـد (نـائیر میـتعب» هیابت ثابته قطعین«ابت عام فقها، به یگر از نید ییدر جا ين ویهمچن
ابـت ین نیـا ي؛ چراکه اگر از نظـر وگرددیاعتقاد به نصب فقها مستنبط م ،ريین تعبیچن ياز فحوا. )169

ان یـطور مطلق بابت را بهیت نینداشت و حال آنکه او قطع ابودن آن معنی ازمند انتخاب مردم بود، قطعین
ان یـدر پا ی،نیعالمه نائطور که خود د توجه داشت همانیآن قائل نشده است. البته با يبرا يدیداشته و ق

تنبیه االمـه و تنزیـه به مباحث مطروح در کتاب توجه با  برخی، کندبیان می تنبیه االمه و تنزیه المله،کتاب 
معتقـد اسـت کـه  ینینائ«اند: ه انتخاب دانستهین قائالن به نظرین و مشهورتریرا از اول ینیعالمه نائ، المله

الن قـوه یان وکـیـد مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در میحکومت مشروطه در صورت عدم بسط 
ن تـالش در فقـه یتواند مشروعه باشد، کوشش او اولیم ،شان (نظارت)ینظرات ا یت بررسیننه و رعامق
). حـال آنکـه 20، ص 1376ور، ی(کـد» رودیبه شمار مـ یو حق مردم یفه الهیوظ يسازگار يعه برایش

کـه از  يمتعدد با توجه به عبارات ،اوالًچراکه  رسد؛یدرست به نظر نم میرزاي نائینین نظر به یانتساب ا
 ين بـود کـه تصـدیـاز عبارت {عبارات} فـوق ا ینینائمنظور «آورده شد،  تنبیه االمه و تنزیه الملهکتاب 

 ،بیـترتنیبـد .توانـد بـه منتخبـان ملـت اذن دهـدیست، بلکه میه الزم نیمجتهد بالمباشره در امور حسب
ت یـت والیمشـروع يمبنـا ةرا انتصـاب، سـخن دربـایدر مبحث انتخاب « یول» ت فراهم شودیمشروع

اال پـس و .آن گفته نشده اسـتة دربار یچ سخنیدهنده است که در عبارت {عبارات} فوق همجتهد اذن
توانـد یم ،ن نکته اذعـان دارنـد کـه اذن رهبـر مشـروعیز بر ایون نیت او، انتصابیت والیاز اثبات مشروع

 ینینـائ يرزایـماساسـاً  .)272، ص 1385، یج(بر» ز مشروع کندیحکومت را ن ینییپا يها و نهادهاارگان
عه در اعتقاداتشـان را در نصـب یاز شـی، امتیدر خصوص وال ی،عه و سنیمعتقدات مذاهب ش يدر واکاو

 ینینـائ يرزایمکه آنچههر ،طور که گفته شدهمان ،اًیثان .)293، ص 1388، يمحمدیکند (علیان میب یوال
ط اضـطرار بـوده یه و در شرایان حکم ثانویدر مقام ب، نه گفته استقوه مقن يمنتخبان ملت و وکال ةدربار
آورد یان نمـیـاز انتخاب مردم بـه م یچ سخنیه ،هیان حکم اولیو در مقام ب يط عادیگرنه در شراو، است

 ين دو حالـت بـرایـسـه ایمقا ،رسـدینظر مد. بـهیگویابت نواب عام در حکومت سخن میو صرفاً از ن
در مقـام  ینینائ يرزایم ،طور که اشاره شدح آنکه، همانیگشاست. توضراه ینیه نائعالمدرك درست نظر 

ب ین امر را بـدون اذن، تصـویآن است، ا يریگمیل مجلس شورا و تصمیه که همان تشکیان حکم ثانویب
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ابـت نـوام عـام در یکـه همـان ن ،هیـان حکـم اولیـاما در مقـام ب .داندیت میح فقها فاقد مشروعیو تصح
. نـدکیهم بـه انتخـاب مـردم نمـ ياچ اشارهیدارد و هیان میصورت مطلق بن امر را بهیمت است، احکو

د همانند حالت قبل، حکومت نواب عام را بدون انتخـاب یبا ،ه انتخاب بودیحال آنکه اگر او قائل به نظر
ه عـادل الزم یـت فقیانتخاب مردم را در انعقاد مشروع ،ونیانتخابچراکه  دانست؛یت میمردم فاقد مشروع

ه غالـب یـانتصـاب، نظر یـۀان شد، نظریه انتصاب بینه نظریشیطور که در پهمان ،دانند. ثالثاًیم يو ضرور
ت نـزد یه مشـروعیـر، تنهـا نظریـدو قـرن اخ یکیتا  یحت .باشدیبت میت حکومت در عصر غیمشروع

  ن مکتب حقه بوده است.یو از مسلمات ا عهیش يعلما
فرض فقها در بحث مبناي مشروعیت حکومت در عصر غیبت، که ان گفت: پیشتوبنابراین، می

براي آنان بدیهی و اجماعی بوده، بر نظریه انتصاب استوار بوده است و در مقام شک و تردید، بـین 
نظریه انتصاب و نظریه انتخاب در نظرات یک فقیه، باید اصل را بر نظریه انتصـاب گذاشـت، مگـر 

رائه ادله متقن اثبات شود و یا حداقل، آن فقیه در بحـث والیـت فقیـه خـود از اینکه خالف آن با ا
برداشـته و از ادلـه اختصاصـی ه انتصـاب دراي استفاده کرده باشد که چیزي اضافه بر ادله نظریادله

هم از این قاعده مستثنا نیست؛ یعنـی بـر فـرض شـک و  عالمه نائینی،نظریه انتخاب باشد. نظرات 
ه انتصابی بودن یا انتخابی بودن وي، باید اصل را بر انتصابی بودن او گذاشـت، مگـر تردید نسبت ب

اقامه شود و یا وي در بحث والیت فقیه خود از  میرزاي نائینیاینکه دلیل محکمی بر انتخابی بودن 
صـی داشته و از ادله اختصاه انتصاب دربراي استفاده کرده باشد؛ یعنی چیزي اضافه بر ادله نظریادله

شـود. اهمیـت ایـن دیده نمی میرزاي نائینینظریه انتخاب باشد. حال آنکه چنین چیزي در نظرات 
در استدالل قبل این نتیجه حاصـل شـد چراکه  شود؛استدالل در کنار استدالل قبل بیشتر نمایان می

ر ایـن حداقل در مقام بیان حکم اولیـه، قائـل بـه نظریـه انتخـاب نبـوده اسـت. د عالمه نائینی،که 
رو، جمـع بـین ایـن دو اسـتدالل، استدالل، هم مشخص شد که اصل بر نظریه انتصاب است. ازاین

کنـد. رابعـاً، بـراي به نظریه انتصاب را به قطعیت بسـیار نزدیـک می عالمه نائینیفرضیه قائل بودن 
االمه و تنزیـه  تنبیهدربارة حکومت و والیت فقیه، باید به هر سه کتاب او یعنی  نائینیبررسی نظریه 

المکاسـب و البیـع، و  شیخ موسی نجفی خوانسـاري(منیه الطالب) تقریرات  حاشیه المکاسب، المله
نادرستی نظـر  تنبیه االمه و تنزیه الملهرجوع به تنها نه رجوع کرد که تقی آملی،شیخ محمدتقریرات 

کنـد. جالـب ادعا را ثابت میفوق را نشان داد، بلکه رجوع به این دو کتاب تقریري، هم بطالن این 
را قائل به نظریه انتخاب دانسته است، خود نیـز معتـرف اسـت  میرزاي نائینیاینکه مدعی فوق، که 
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، با پذیرش مقبوله، والیت انتصـابی عامـه فقیهـان را آملیدر تقریر مرحوم «حداقل  عالمه نائینیکه 
والیت تشریعی  منیه الطالبدر  نائینی). افزون بر این، 122-121، ص 1376(کدیور، » پذیرفته است

و غیرقابـل واگـذاري بـه غیـر  کند. یکی از آنها مخصـوص معصـومینرا به سه مرتبه تقسیم می
باشـد، و دیگـري است. اما دو مرتبه دیگر، که یکی امور سیاسی، که همان وظایف والت و امرا می

از این شئون بـه فـردي هریک  ن استباشد. حال ممکافتاء و قضاء است، قابل واگذاري به غیر می
اعطا شود و یا اینکه هر دو به یک فرد واگذار شود، ولی در هـر صـورت هـر دوي ایـن مقامـات، 

شود که اگر دلیل قطعی بر والیت سیاسـی و باشند. البته وي متذکر این نکته میمی منصوب ائمه
شـود (نجفـی تـاء بسـنده میتدبیري فقیه وجود نداشت، به همان قـدر متـیقن منصـب قضـاء و اف

  ).232، ص 2ق، ج 1418خوانساري، 
 ياما داللـت آنهـا را بـرا ،پردازدیه میت فقیوال یادله نقل یبه بررس المکاسب و البیع، در ینیعالمه نائ

گـردد و آن را یم میتسـل حنظلـهبن عمـردر مقابـل مقبولـه  ،سـرانجام ويداند. یم ین امر ناکافیاثبات ا
 ي). و270، ص 1385، یه بدان تمسک شده اسـت (برجـیت فقیاثبات وال يداند که برایم یلین دلیبهتر

  :  دیگوین مطلب میح ایدر توض
حنظله، فان صدرها ظـاهر فـی ذلـک حیـث ان السـائل بن نعم، ال بأس بالتمسک بمقبوله عمر«

فـان الحکومـه  قرر علی ذلک، بل یـدل علیـه ذیلهـا ایضـاً، جعل القاضی مقابالً للسلطان و االمام
ظاهره فی الوالیه العامه، فان الحاکم هو الذي یحکم بین الناس بالسیف و السوط لـیس ذلـک شـأن 

، ایـن معنـی والیـت و که در مقبولـه، هـم در سـؤال راوي و هـم در پاسـخ امـامآنجااز» القاضی
یت عامه است و حکومت در روایت فراتر از قضاوت بوده و در وال حکومت براي فقیه تثبیت شده

بلکه کسی است که داراي اختیارات سیاسـی و تـدبیري حاکم همان قاضی نیست، ظهور دارد، پس 
رانـد؛ می مباشد. حاکم کسی است کـه احیانـاً بـا شمشـیر و شـالق بـین مـردم حکـدر جامعه می

  ).237ـ236ق، ص 1418(نجفی خوانساري،  »گونه نیستکه قاضی اینحالیدر
تنبیـه االمـه و تنزیـه آید که وي در دست میبه عالمه نائینیمامی مباحث در نتیجه، از بررسی ت

داند و در بحث تخصصی فقهی خود نیـز بـر ، والیت فقیه را مبناي مشروعیت به مشروطه میالمله
شـیخ محمـد و تقریرات  حاشیه المکاسب؛ منیه الطالب، شیخ موسی نجفی خوانساريطبق تقریرات 

را پذیرفته و قائل به والیـت انتصـابی  حنظلهبن مقبوله عمر، به صراحت عالمکاسب و البیتقی آملی 
  عام فقیهان شده است.
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  يريگجهينت
ـا االطالق علی نظریۀ مشروعیت الهی حکومت بر این است که حاکمیت و والیت از آن خداست؛ حاکم هـم ب

ـادل واجـد گردد. منظور از نصب، نصب عمالکات و معیارهاي شرعی از جانب او تعیین می ـاي ع ام همه فقه
ـان غیبـت اسـت؛ یعنـی واسطه ائمه شرایط رهبري از سوي خدا و به ، به والیت بالقوه جامعه اسالمی در زم

ـا واجـب هر کسی زمینه تشکیل حکومت را یافتند، به والیت بالفعل می ـایر فقه رسند و بر همه مردم و حتی س
نظریۀ انتصاب، نظریه غالب مشـروعیت حکومـت در عصـر  شرعی است که او را بپذیرند و از او اطاعت کنند.

ـام دوازدهـمغیبت می  باشد. به همین دلیل، پیشینه تاریخی آن به اولین فقهاي شیعه، که متصل به عصر ام
، شـیخ طوسـی، شـیخ مفیـدجمله نامدارترین آنها ه معتقدند که ازرسد. اکثر فقهاي شیعه به این نظریاند، میبوده
ـاخ جعفـر کاشـفشی، احمد نراقیمال، مقدس اردبیلی، محقق کرکی، عالمه حلی، قق حلیمح، ادریسابن ، الغط

باشند. نظریۀ انتصاب داراي ادله عقلی و نقلـی متعـددي اسـت کـه می شیخ مرتضی انصاريو  صاحب جواهر
ـاالقرب، دالیـل نصـب امامـت ومهم قاعـده  ترین ادله عقلی آن، فطرت، جمع قاعده ترجیح و قاعده االقرب ف

ـا الحـوادث الواقعـه«، حـدیث حنظلـهبن مقبولـه عمـرلطف و حکمت هستند. بارزترین ادله نقلـی آن،  ، »و ام
  باشند.و احادیث مشابه می» االنبیاء ۀورثان العلماء «و حدیث  ابی خدیجهمشهوره 

 ه انتصـابیـن بـه نظریه مشـروطه خـود معـروف اسـت، امـا از معتقـدیاگرچه به نظر، ینیعالمه نائ
شـان، یرات درس مکاسـب ایـو دو کتـاب تقر، شـانیمانـده از ایک اثـر باقیمجموع  یباشد. از بررسیم

 یتقخ محمـدیرات شـیـتقر المطالـب ومنیـۀ، حاشیه المکاسـب؛ يخوانسار ینجف یخ موسیشرات یتقر
ا که او به حکومـت مشـروطه معتقـد بـوده اسـت، امـ آیدبه دست میجه ین نتیا ،عیالمکاسب و الب، یآمل

براسـاس  بـت،یدر زمـان غ .است نی، همان حکومت معصومکه در زمانه ائمه ياحکومت مشروطه
ت یمشـروعچراکـه  ت و حکومـت از آن فقهاسـت؛یـابت عامه فقها به آنها واگـذار شـده اسـت و والین

ن نصـب در مـورد ائمـه یـا .له نصـب اسـتیشـارع مقـدس و بـه وسـ سوياز  ت کالًیحکومت و وال
  .است یابتیو به صورت ن اضطرار ياز رو ،ل و در مورد فقهایو اص یذات نیمعصوم

، ینینـائ يرزایـمکـه اما ازآنجـا ،مشروع استرین وقت، غاصبانه و غیسلطنت حکام و سالط ،نیبنابرا
دانسـته اسـت، از یرممکن میط غیت به دست گرفتن حکومت توسط فقها را در آن شرایمقام وال يتصد

شـود کـه بـه یت میو مظالم حکام جور و دفع افسد به فاسد، قائل به مشروطال ید استیباب وجوب تحد
د بـا اذن و یـالبتـه آن هـم با .ردیـگیندگان مجلس صـورت میو انتخاب نما یله نوشتن قانون اساسیوس

مقبولـه ح یرش صریبا پذ ینینائ يرزایمت ینهادر ت ندارد. یح فقها باشد، وگرنه مشروعیب و تصحیتصو
  بت بوده است.یفقها در عصر غ یت انتصابیاساس آن، قائل به والو بر حنظلهبن عمر
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