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Abstract
The aim of the present study is to analyze the theory of Velayat-e-Faqih in the political
thought of Allameh Mesbah Yazdi. The research method is descriptive-analytical and is
mainly based on his documents, lectures, and books. The results indicate that Velayat-eFaqih in the political thought of Allameh Mesbah Yazdi is a theological and
jurisprudential debate and is responsible for all the authority of Imam Masoom (AS). In
proving the Supreme Leader, he cites two rational and narrative reasons. Regarding the
rational arguments, he reminds us that the intellect is one of the four sources for inferring
the Sharia ruling. Therefore, the value of citing a rational reason to prove Velayat-e-Faqih
is not less than the value of quoting narrated evidence, verses, and hadiths.
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چکیده
هدف پژوهش حاضررر واکاوی نیریو وتیت یه و در اندیشررو س ر اسرری عالمو مصررحای ییدی میباشررد .روش پژوهش
توصر یی – تحل لی بوده و بو طور عمده بر مسرنندا  ،سرننرانیها و کنب ایشران اسرنواراسرت .ننایج حاکی از آن بوده کو
وتیت یه و در اندیشرو سر اسری عالمو مصرحای ییدی یک بحث کالمی و یههی اسرت و تما اتن ار
برعهده دارد .ایشرران در اثحا

اما مصصرو ) ر را

ولی یه و بو دو دل ل عهلی و نهلی اسررنناد میکند .ایشرران در مورد ادلة عهلی این نکنو را

یادآور میشود کو عهل از منابع چهارگانة اسننحاط حکم شرعی است و از اینرو ،ارزش اسنناد بو دل ل عهلی برای اثحا
وتیت یه و کمتر از ارزش اسنناد بو ادلو نهلی و آیا

و روایا

ن ست.

کلیدواژهها :عالمو مصحای ییدی ،وتیت یه و ،عصر غ حت ،اندیشو س اسی.

 1تاریخ دریافت -1400/07/10 :تاریخ اصالح -1400/08/05 :تاریخ پذیرش1400/09/25 :
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مقدمه
بیتردید برای پرداتنن بو اندیشرو سر اسری یک اندیشرمند ،میبایسرت محانی مننل
سرامانمند کرد .هرچند سرن محانی از سرن نیریو و یا نیریا
محانی مننل

یکری او را اسرنننا کرد و آنها را

سر اسری ن سرت ،اما بو جرأ

میتوان ادعا کرد کو شرناتت

یکری یک اندیشرور میتواند در شرناتت اندیشرو سر اسری یک منیکر ،می د و مؤثر باشرد ،چراکو محانی،

منشرا تکوین اندیشرو و عمل سر اسری یک منیکر تواهد شرد .الحنو عالوه بر محانی ،عوامل دیگری مانند شررای زمانو در
شرکلگ ری آرا و اندیشروهای یک منیکر مؤثر هسرنند .مرحو عالمو مصرحایییدی در شرمار عالمانی اسرت کو بو لحاظ
شرنصر نی و کنش سر اسری توجو تاری نگاران و تحل لگران را بو تود جلب کرده اسرت .مرحو عالمو مصرحایییدی ،در
مها یه هی شر صی کو در محضررر عالمان ات ر بو مها اجنهاد رسر ده بود ،دربارر اجرای احکا و حدود الهی احسررا
وظ یو میکرد کو اجرای احکا را در ح طو اتن ارا
از اما زمان )عجر در امر وتیت و قضرراو

یه و میدانست .دراینامر بر حسب احنمال نیریة ن ابت عامة یه و

بوده اسررت .پ ش ر نة این نیریو را باید در تالشهای علمی عالمان ش ر صی

گذشررنو ،مثل مرحو نراقی ،صرراحی جواهر ،نائ نی ،اما تم نی و غ ره جسررنجو کرد .یکی از این عالمان هم مرحو
عالمو مصررحای بودند کو دراینزم نو ،هم نیریوپردازی کردند و هم براسررا

نیریة ن ابت عامة یه هان دتالت در امور

سر اسری را بر تود یرم م دانسرنند و دراینرابطو کنشهای سر اسری مؤثری را مثل راهپ مائیهای دهو  1350سرامان
دادند .دراینم ان ،تالشهای اجنماعی و رینار س اسی «عالمو مصحای ییدی» الگوی بحثبرانگ یی از حرکتهای یه هی
شر صی را بو تاری ارائو کرده اسرت .دررابطوبا مرحو عالمو مصرحای ییدی و کنشهای سر اسری او پژوهشهای مسرنهل
زیادی انجا شرده اسرت .درتصرو

بررسری وتیت یه و در اندیشرو مرحو مصرحای بو صرور

مسرنهل اثری تدوین نشرد.

الحنو شر رتانی و عحداهللنسرب در مهالو «رابطو وتیت و جمهوریت در اندیشرو آیتاهلل مصرحایییدی )1398ر» بو بحث
وتیت ورود کردند و نادری در مهالو «مهایسرو دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی و آیتاهلل مصرحایییدی» در زم نة ادلة اثحا
وتیرت یهرو )1395ر بحرث کرد .این مهرالرو برو تح ن اثحرا

وتیرت یهرو در انردیشرررو مصیملرو میپردازد ،همچن ن ضرررمن

بررسری زندگی علمی و سر اسری ایشران ،تالش میکند بو سرؤال زیر پاسر دهد :دتیل اثحاتی نیریو وتیت یه و در اندیشرو
عالمو مصحایییدی کدامند؟
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مفهومشناسی
والیت :وت  ،وَتیت از مادر )ولیر  -و ،ل ،ی  -اشنهاق یاینواند .این واژه از پراسنصمالترین واژههای قرآن کریم است
کو بو صررور های مننلیی بوکاررینو اسررت .در 124مورد بو صررور
آمده اسرت )مطهری،1379،

اسررم ،و  112مورد در قالب یصل ،در قرآن کریم

13ر و بو مصنای قرب ،اتصرال و پ وند دو یا چند شری اسرت .از پ وند عم ق دو شری ،

وتیرت پردیرد میآیرد )راغرب اصررریهرانی1404 ،ق،
تویش را حیظ کرده و بو مصنای «امار

533ر .در منرابع دینی ن ی وتیرت در موارد یراوانی ،مصنرای ل وی

و حکومت» بوکاررینو اسررت )مائده55 ،ر .بو اعنهاد میسررران ،مراد از وتیت،

«تدب ر و اولویت در تصرف» است .در یهو ن ی ابواب مننلیی در ارتحاط با حکومت وجود دارد کو از آن بو وتیت تصح ر
شده است )نوروزی،1379 ،

160ر.

دالیل اثباتی والیت فقیه در اندیشه مرحوم مصباح یزدی
مصیملو در اثحا

ولی یه و بو دو دل ل عهلی و نهلی اسرنناد میجوید؛ ادلة اثحا

نهلی تهسرر م میکند )مصررحای ییدی،1393 ،

84؛ ،1394

وتیت یه و را بو دو دسرنة کلیِ عهلی و

190ر .آیتاهلل مصررحای در مورد ادلة عهلی این نکنو را

یادآور میشرود کو عهل از منابع چهارگانة اسرننحاط حکم شررعی اسرت و ازاینرو ،ارزش اسرنناد بو دل ل عهلی برای اثحا
وتیت یه و کمنر از ارزش اسنناد بو ادلو نهلی و آیا

و روایا

ن ست )مصحای ییدی،1393 ،

84ر.

آیتاهلل مصرحای در مهدمو اول این دل ل ،اشراره میکند کو برای تأم ن مصرال یردی و اجنماعی بشرر و جلوگ ری از هر
و مر و یسراد و اتنالل نیا  ،وجود حکومت برای جامصو امری تز و ضرروری اسرت )مصرحای ییدی،1394 ،
،1393

190؛

84- 85ر .ایشررران در مهردمة دو این دلرل عهلی ،بو این مطلرب میپردازد کو حکومت ایدهآل و عالیترین و

مطلوبترین شرکل آن ،حکومنی اسرت کو در رأ

آن یردی مصصرو باشرد .وی دل ل بهنرین بودن حکومت مصصرو را

تهوا و عدالت صررددرصررد او و همچن ن علم کامل و بیتطای او بو احکا و محانی اسررال ب ان میکند )مصررحایییدی،
،1394

190-191؛ ،1393

 85-86ر .آیتاهلل مصرحایییدی مهدمة سرو دل ل تود را براسرا

عهالیی بو نا «تنیل تدریجی» بنا میکند .براسررا

یک اصرل عهلی و

این اصررل ،وقنی تحصرر ل یک مصررلحت در حد مطلوب و ایدهآل

ممکن نحاشد ،باید نیدیکترین مرتحو بو حد مطلوب را تأم ن کرد )مصحای ییدی،1391 ،

151؛ ،1393

.85ر .طحق

این قاعده ،اگر عهال تحص ر ل یک مصررلحت در مرتحة مطلوب برایشرران ممکن نحود ،بو مرتحو نازلتر و اگر آن مرتحو ن ی
ممکن نحود ،بو مرتحو بصد ازآنکو بواصرطالی رعایت «اههم یالمهم» ن ی نام ده میشرود ،رجو میکنند .در یرو یههی در
موارد منصددی از این قاعده اسرنیاده میشرود )مصرحای ییدی،1394 ،

193؛ ،1385

 89- 90ر .در مسرألو حکومت

ن ی اصرل وجود آن یک مصلحت ضروری است کو حد مطلوب و ایدهآل آن در حکومت مصصو ) ر تأم ن میشود .اما
وقنی اما مصصرو حضرور ندارد ،براسرا

اصرل تنیل تدریجی ،باید بو دنحال نیدیکترین حکومت بو حکومت مصصرو

باشر م و نمیتوان م حکومت هر حاکمی را بپذیریم )مصرحایییدی،1393 ،

87- 89ر .آیتاهلل مصرحای ییدی در مهدمة

چهار  ،بو سررا این میرود کو نیدیکترین یرد و حکومت بو مصصرو ) ر چو کسری میتواند باشرد؟ وی اشراره میکند
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کو در حکومت مصصرو ) ر آنچو موجب تأم ن باتترین مرتحة مصرلحت حکومت میشرود ،همة ویژگیهای وی اعم از
ریناری ،اتالقی ،علمی ،جسررمی ،روحی ،تانوادگی و غ ره ن سررت ،بلکو آنچو در این زم نو مدتل ت دارد ،سررو چ ی
اسرت :اول ،آگاهی همو جانحة اما مصصرو از اسرال کو براسرا

آن میتواند جامصو را در مسر ر صرح

اسرال هدایت

کند .دو  ،مصرون ت و تهوای صرددرصرد او نسرحت بو هرگونو ل یش و منیصت طلحی و سرو  ،کارآیی و تحروینی اسرت کو
90؛ ،1394

.192- 193ر .از اینرو ،با توجو

نسررحت بو ادارر جامصو و تدب ر امور آن دارد )مصررحای ییدی،1393 ،

بو مهدمو سرو  ،نیدیکترین حکومت بو حکومت مصصرو  ،حکومنی اسرت کو در رأ

آن ،شرنصری قرار داشرنو باشرد کو

دارای این سرو ویژگی در جامصو باشرد و چون یکی از این ویژگیها ،شرناتت نسرحت بو احکا اسرالمی اسرت ،بو یه ن
این یرد باید یه و باشرد؛ زیرا تنها یه و اسرت کو میتواند از روی تحه ق بگوید حکم اسرال چ سرت .الحنو برتورداری از
دو ویژگی دیگر تهوا و مدیریت ن ی تز است .براسا
یرد ،اسرال شرنا

آنچو کو در دل ل عهلی اول )در مهدمة چهار آنر ب ان شد ،این

و یه هی اسرت کو عالوه بر یهاهت و اسرال شرناسری ،از دو ویژگی تهوا و کارآیی در مها مدیریت

جامصو و تأم ن مصال آن ن ی برتوردار است )مصحایییدی،1393 ،

91- 96؛ ،1394

195- 198ر.

روشرن اسرت بهنرین یرد براا اجراا احکا و قوان ن اسرال کسر اسرت کو در هر سرو مورد ایدهآل باشرد؛ یصن بهنرین
قانونشرنا  ،بهنرین میسرر و بهنرین مجرا باشرد ،کو ه چ انگ یهاا براا تنلّ

نداشرنو باشرد و ه چ اشرنحاه در یهم و

تیسر ر و اجراا قانون براا او پ ش ن اید .در یرهنگ ما ،چن ن تصروصر ن «عصرمت» نا دارد ،و باوجود مصصرو  ،او بر
تما ایراد دیگر -بو حکم عهل -براا اجراا قانون اولویت دارد .در جوامع بیرگ کو یک شررنن نم تواند اداره تما
امور را بو عهده بگ رد ،چن ن یردا باید در رأ

هِرَ قدر

باشررد و تمام مدیران باید با نیار

بو عهده گ رند و بو انجا رسانند .برترین مصداق مصصو  ،رسول اکر )

ر است کو در عالیترین مراحل اتالق قرار

دارد و بو اجما و اتّیاقنیر همو یرقوهاا اسرالم مصصرو اسرت .بو عه ده ما شر ص ان ،پ
مصصرو ) ر قرار دارند کو داراا ویژگ عصرمتاند .پ

و وتیت او امور را

از پ امحر اکر )

ر ،امامان

تا امامان مصصرو باشرند این ایدهآل وجود دارد و نوبت بو غ ر

آنان نم رسد ،امّا در زمان غ حت کو عمال چن ن ایدهآل در م ان ما ن ست و نم توان م با او مرتح باش م تا از حکومنش
بهرهمنرد گردیم ،برایرد چرو کن م؟ در این زم نرو آیرا

و روایرات وجود دارد کرو تکل

مرا را روشرررن م کنرد ،ول چون مرا

درصدد ب ان دل ل سادهاا هسن م ،یه از تِرَد توانندگان محنر کمک م گ ریم و م پرس م چو باید کرد؟ بدون تردید
اگر ایدهآل را مصصرومان ) ر بدان م ،عهل م گوید :در عصرر غ حت کسر باید در رأ

هر قدر

باشرد کو از هر جهت

بو اما مصصرو شرح وتر اسرت؛ یصن در دینشرناسر  ،تهوا و صرالح ت براا اجراا احکا و قوان ن اسرال  ،بهنرین باشرد.
وقن کو جامصو نم تواند بدون حکومت باشررد و ما دسررنرس ر بو اما مصصررو نداریم ،باید بو سرررا کس ر برویم کو
کمنرین یاصررلو را با او دارد؛ کسر کو شررناتنش از اسررال  ،از دیگران ب شررنر و عدالت و تهوایش از همو باتتر و براا
اجراا احکا و قوان ن اسرال  ،مناسربترین یرد باشرد .این صریا

در ول یه و تجلّ م کند .در امور دیگر ن ی روش
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عمو مرد هم ن اسرت کو ابندا نید بهنرین مننصرن م روند ل کن اگر دسرنرسر بو بهنرین ممکن نحود ،بو کسران
رجو م کنند کو در تنصرن و ویژگیها بو یرد ایدهآل نیدیکتر باشرند .وتیت یه و مصنای جی رجو بو اسرال شرنا
عادل کو از دیگران بو اما مصصرو نیدیکتر اسرت ،ندارد )مصحای،1385 ،
شر صو و بوتصرو

55-54ر .الحنو اغلب قریببواتیاق علمای

علمای مصاصرر مصنهدند تنها یههای جامعالشررای هسرنند کو میتوانند در عصرر غ حت عهدهدار ن ابت

اما مصصرو ) ر در امور دینی و دن وی مرد باشرند .بنابراین ،امور دن ایی هم همان وتیت سر اسری و سررپرسرنی امور
سر اسری-اجنماعی مسرلمانان اسرت .مینویسرد :ب ان دو آن کو وتیت بر اموال و اعرام و نیو
اله اسرت و تنها با نصرب و ا ن تداا منصال ،مشرروع ت مییابد و چنانکو مصنهدیم این قدر
)

مرد از شرئون ربوب ت
قانون بو پ امحر اکر

ر و امامان مصصرو ) ر داده شرده اسرت .اما زمان کو مرد درعمل از وجود رهحر مصصرو  ،محرو اند باید تداا

منصال از اجراا احکا اجنماع اسرال  ،صررفنیر کرده باشرد یا اجازه اجراا آن را بو کسر کو اصرل از دیگران اسرت
داده براشرررد ترا ترج

مرجوی و نه

غرم و تالف حکمرت ،تز نرایرد و برا توجرو برو براطرل بودن یرم اول ،یرم

دو ثابت میشرود؛ یصن ما از راه عهل ،کشر

میکن م کو چن ن ا ن و اجازهاا از طرف تداا منصال و اول اا مصصرو ،

صرادر شرده اسرت ،حن اگر ب ان نهل روشرن دراینتصو

بو ما نرس ده باشد ،و یه و جامعالشرای همان یرد اصلح

اسرت کو هم احکا اسرال را بهنر از دیگران میشرناسرد و هم ضرمانت اتالق ب شرنرا براا اجراا آنها دارد و هم در
مها تأم ن مصرال جامصو و تدب ر امور مرد کارآمدتر اسرت .پ

مشرروع ت وتیت او را از راه عهل ،کشر

چنانکو بسرر ارا از احکا یهه دیگر بوویژه در مسررائل اجنماع )مانند واجحا

میکن م

نیام ور بو هم ن طریق )دل ل عهل ر

ثابت میشود )مصحای ییدی1385،ر.
ادلّه نقلی والیت فقیه
مرحو مصرحای عالوهبر دتیل عهلی ،دتیل نهلی زیادی را برای اثحا
از این نو ادلو ،آن ادلوای هسرنند کو یه براسرا

آیا

وتیت یه و ب ان میکند .در هر صرور  ،مهصرود

قرآن یا روایا

اهلب ت ب ان میشروند و مهدما

عهلی در آن

دتالنی ندارند .اول ن نکنة قابل ب ان در این قسرمت آن اسرت کو مصیملو تأک د دارند کو باید توجو داشرت باوجود دل ل
عهلی محکم بر وتیت یه و ،از دل ل نهلی بین از هسرن م و ازاینرو ،کر دتیل نهلی یه در تأی د دتیل عهلی اسرت ،نو
آنکو در رأ

و بوعنوان دل لی مسرنهل مدنیر باشرد )مصرحای ییدی،1 ،1377 ،

اسرررت کرو ایشررران در بنش ادلة نهلی یه بو ب ان روایا

پرداتنواند .برای اثحا

244؛ ،1393

97ر؛ نکنة دو آن

وتیت یه و ،اییون بر ادلة عهلی ،بو

برتی ادلة نهلی ن ی اسرنناد کردهاند .با سررایت مال نصرب یه و در زمان حضرور بو زمان غ حت ،و بو اصرطالی علمی و
ینی بو «دتلت موایهت» نصررب یه و در زمان غ حت ن ی ثابت میشررود و احنمال اینکو نصررب ولیّ امر در زمان غ حت بو
تود مرد واگذار شررده باشررد ،گذشررنو از اینکو کوچکترین دل لی بر آن وجود ندارد ،با ربوب ت تشررریصی تداوند ن ی
سررازگار ن سررت )مصررحای ییدی،1393،
روایا

پ شگینو مؤیدا

96- 104؛ ،1394

198- 203؛ ،1369

159- 161ر .درهرصررور ،

بسر ر ار توبی برای ادلة عهلی یادشرررده بوشرررمار میرود .در اینجا این روایا

اسندتل بو آنها را بررسی میکن م.

6

و چگونگی

از ادلو نهلی وتیتیه و مهحولو عمربنحنیلو اسرت و علت نام ده شردن بو مهحول این اسرت کو این روایت نید علما مورد
پذیرش و قحول واقع شده است و براسا

مضمون آن ینوا دادهاند.

کل نی بو سرند تود از عمربنحنیلو نهل میکند کو از اما صرادق ) ر در مورد دو نیر از شر ص ان کو ب ن آنها منازعو در
دین یا ارث وجود دارد و بو سرلطان یا قضرا
بوناحق دادتواهی کند از طاغو

جور مراجصو کردهاند پرسر د  ،ایشران یرمودند هرک

دادتواهی کرده و اگرچو حق با او باشرد؛ عرم کرد پ

بو آنها بوحق یا

چو کنند؟ یرمود نیر کنند

بو روا

احادیث ما ،کو نیر در حالل و حرا ما دارند ،او را حکم قرار دهند کو من او را حاکم بر شررما شرر ص ان قرار

داد  .پ

اگر بو حکم ما حکم کند و از او نپذیرند حکم تدا را سرحک شرمرده و از اطاعت ما سررباز زده و رد بر ما رد

بر تداست .از این روایت چند نکنو اسنیاده میشود.
ردّ رجو بو حاکم جائر در دادتواهی و امور عامو؛  -2وجوب رجو در امور دین و دن ا بو یه و جامعالشررای ؛ مسرنند
قانونی اعطای این منصرب و صرالح ت بو یه و از جانب اما مصصرو ) ر جملو «و انّی قد جصل یهو حاکم» )من او را
حاکم قرار داد ر میباشد و سپ

تأک د این مسئلو با نکوهش رد بر او و نایرمانی اوست.

آیرتاهلل مصرررحرای ییدی ن ی مصنهرد اسرررت در این حردیرث ،عحرار

«قَرد رَوی حَردیثَنرا وَ نَیَرَ یِی حَاللِنرا وَ حَرامِنرا وَ عَرَف

أَحکامَنا » جی بر شررنن یه و قابل تطح ق ن سررت .بنابراین ،بر حسررب این روایت ،اما ) ر حکم یه و را مانند حکم
تویش قرار داده و همانگونو کو اطاعت از اما مصصرو واجب اسرت ،اطاعت از یه و هم واجب اسرت )مصرحای ییدی،
،1393

101؛ ،1394

201-202ر و بنا بر نن صرری روایت ،ردکردن حکم یه و بو منیلو نپذیرینن حاکم ت اما

مصصرو و در حد شرر بو تداوند میباشرد کو گناهی بیرگ و نابنشرودنی اسرت )نسرا 48 ،ر .وی در توضر

ب شرنر بو

این مطلب اشراره میکند کو اگر در عصرر حضرور مصصرو ) ر کسری از سروی اما بر امری گمارده میشرد ،مرد موظ
بودند دسرنورا

او را اطاعت کنند .بوعنوانمثال وقنی ام رالمؤمن ن ) ر «مالک اشرنر» را بو اسرنانداری مصرر مأمور کرد،

اطاعت از دسنورا

مالک ،واجب بود و منالیت با مالک اشنر ،منالیت با حضر

علی) ر محسوب میشد .اکنون در

زمان غ حت هم کو یه و از طرف مصصو ) ر برای حاکم ت بر مرد نصب شده ،اطاعت و عد اطاعت از یه و بو مصنای
پذیرش یا رد تود مصصررو تواهد بود )مصررحای ییدی،1385 ،

58-59؛ ،1393

103-104ر .بنابراین ،در مورد

نحور دتلت این روایت بر وتیت یه و روشن است.
نکنو دیگری کو محهق بو آن اشراره کرده ،در مورد مهصرود از شرر در این روایت اسرت .آیتاهلل مصرحایییدی ن ی مصنهد
اسرت کو مراد از شرر  ،شرر در ربوب ت تشرریصی اسرت نو شرر در ربوب ت تکوینی و بوهرحال شرر مصنوی و باطنی
اسررت و موجب نجاسررت یرد و امثال آن نمیشررود )مصررحایییدی،1 ،1377 ،
تشریصی را از انوا شر اعنهادی بو حساب آوریم )کو ظاهراً هم نگونو ن ی استر.
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238- 239ر .اگر شررر در ربویت

اشرکالی کو بوطور مصمول در دتلت این حدیث میشرود ،این اسرت کو این روایت تنها حق حاکم ت و دتالت در امور
قضرایی را برای یه و اثحا
راوی در مورد قضاو

میکند و سرایر تشرک ال
و اتنالیا

حکومت )وتیت یه ور را شرامل نمیشرود و نمیرسراند؛ زیرا سرؤال

حهوقی بوده است .بنابر ،این دل ل ،اتن از مدعا است.

آنچو کو از پاسر آیتاهلل مصرحایییدی بو این اشرکال برمیآید این اسرت کو وی تصروصر ت سرؤال در مورد قضراو
میپذیرد ،اما مصنهد است پاس اما  ،عا و کلی و ناظر بو تص ن مرجع حکومنی و وتیی است .توض
کو هم شرو اینگونو ن سرت کو تصروصر ت سرؤال باعث شرود کو پاسر یه بو همان مورد سرؤال اتنصرا
موارد دیگر را شرامل نشرود ،بلکو ممکن اسرت اگرچو از یک مورد تا
چون سرؤال از مرد نمازگیار بوده ،پ

ایشان این است
داشرنو باشرد و

سرؤال شرده ،اما پاسر  ،عا و کلی باشرد .برای

مثال ،از اما ) ر سرؤال میشرود کو مردی در نماز یالن شرک را کرده ،تکل
پاسر هم یه منصرو

را

او چ سرت؟ ه چ یه هی در اینجا نگینو

مردان اسرت و برای آنکو بدان م حکم زنها در هم ن

مسرألو چ سرت ،باید بو روایت دیگری اسرنناد کن م .درهرصرور  ،آنچو در منن این روایت و پاسر اما ) ر آمده این
اسررت کو مییرماید یه و را بر شررما «حاکم» قرار داد و نیرموده کو او را «قاضرری» قرار داد  .عموم ت و اطالق واژر
حاکم ،تمامی موارد حکومت را شامل میشود )مصحایییدی،1394 ،

203؛ ،1393

102 -103ر.

دوم ن دل لی کو مرحو مصررحای نهل میکند توق ع مشررهور از اما زمان )عجر اسررت کو عدهای از بیرگان مانند شرر
طوسری ،صردوق ،طحرسری وحرعاملی آن را نهل کردهاند کو اسرحاقبنیصهوب میگوید از محمدبنعثمان -نواب اربصو-
تواسرنم کو پاسر مسرائلی را از اما پرسر ده ،بو دسرنم برساند؛ ناموای بو ت موتیمان صاحب زمان ) ر وارد شد کو در
آن نوشرنو بود اما آنچو از آن سرؤال نمودی تداوند تو را ارشراد کند و ثابت در دین قرار دهد تا آنجا کو یرمود در مورد
حوادث پ شآمده «بو روا

حدیث ما مراجصو کن د زیرا آنها حجت من بر شررما هسررنند و من حجت تدا» [ إل أن

قرال ّ ::وأمرا الحوادث الواقصرة یرارجصوا ی هرا إل روار حردیثنرا یرّّنهم ّحجنی عل کم ،وأنرا ّ حجرة ااهلل ) »...صررردوق1395 ،ق،
،2

484ر.

اسرندتل بو توق ع شرری  ،اسرندتل بو حدیث در مطلوب واضر اسرت ،زیرا حوادث واقصو شرامل همو اموری اسرت کو
برای جامصو اسرالمی پ ش میآید ،هم مسرائل شرنصری ،یردی و هم مسرائل حکومنی .بنابراین در همو این امور ،رجو بو
روا

کو همان یهها هسرنند واجب اسرت ،زیرا آنها حجت بر مسرلم ن هسرنند و قول آنها در مورد آنان نایذ و امرشران

مطا اسررت .قلمرو نیو امر یهها در رهحری و تدب ر شررؤون امت در حد نیو کال اما ) ر اسررت و این همان مصنی
وتیت یه و است.
شرایط ولی فقیه
مرحو مصحای در یصل کناب وتیت یه و بو شرای ولی یه و پرداتنو است و مینویسد:
ازآنرو کو در حکومت دین  ،اداره جامصو براسررا

قوان ن اسررالم اسررت ،آنک کو در رأ

قدر

قرار دارد ،باید

آگاه کای بو قوان ن اسرالم داشرنو باشرد ،تا در جریان اداره اجنما از این قوان ن سررپ چ نشرود .این آشرنای باید در
حدّ اجنهاد باشرد .بنابراین ،اول ن شررط حاکم دین  ،اجنهاد در یهو اسرت .ضررور
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این شررط بسر ار روشرن اسرت؛ زیرا

هرک

مجرا قانون شرد ،باید کامال از آن آگاه داشرنو باشرد .در م ان مسرلمانان ،یهها ب شرنرین اطال و آگاه را از

قوان ن شرع و دین دارند.
دوم ن شررط ،تهوا و صرالح ت اتالق اسرت؛ زیرا اگر حاکم از تهوا برتوردار نحاشرد قدر  ،او را تحاه م کند و ممکن
اسررت منایع شررنصرر یا گروه را بر منایع اجنماع و ملّ مهد دارد .براا حاکم -در هر نیا – درسررتکارا و
امانتدارا شررررط اسرررت ،تا شرررهروندان با اطم نران و اعنمراد ،زما امور را برو او بسرررپرارند .براا حاکم دین  ،تهوا و
درسنکارا در حدّ اعال ضرورا است.
سروّم ن شررط ،آگاه و اهنما بو مصرال اجنماع اسرت؛ یصن کسر کو حاکم مرد اسرت ،باید بداند در چو اوضراع
جامصو را اداره م کند .او باید رواب ب نالملل را بداند و دشرمنان و دوسرنان داتل و تارج را تشرن ن دهد .اینها
مهار های است کو براا هر حاکم تز است وگرنو او در تدب ر جامصو با مشکال

یراوان روبرو تواهد شد.

ممکن اسرت سرایر شررای مذکور در غ ر یه و موجود باشرد ،ول شررط یهاهت ،ما را ملی م دارد حاکم شررع  ،یه و
جامعالشررای باشرد .باید گیت شررای مذکور براا حاکم دین  ،مورد تأک د پ شروایان دین اسرت .حضرر
م یرمرایرد« :ایهرا النرا

ان احق النرا

عل ) ر

بهرذا اتمر اقواهم علرو و اعلمهم برامراهلل یرو»؛ )نهجالحالغرو ،تطحرو173ر« ،اا مرد !

شرایسرنوترین مرد براا حکومت کسر اسرت کو از دیگران تواناتر و بو دسرنور تدا در امر حکومت داناتر باشرد» .با
توجو بو شرای مذکور ما مدع هسن م حکومت مشرو از دیدگاه ما یه وتیت و حکومت یه و است )مصحای ییدی،
1385ر.
اختیارات حاکم اسالمی (ولی فقیه)
برایرد برو حراکمی کرو زمرا امور جرامصرو را برو دسرررت میگ رد ،اتنراراتی واگرذار نمود ترا بنوانرد برو مردد این اتنرار ،کشرررنی
جامصو را در دریای موا حوادث بو سرراحل امن ت و آرامش برسرراند و بوطحع واگذاری اتن ارا
مسرئول ت و وتیت حاکم باشرد ،زیرا اتن ارا

حاکم یک شرهر ،باید محدود بو همان حوزه ج رای ایی بوده و حاکم یک

کشرور ،باید در سرط وسرصت مملکت گسرنرده باشرد؛ و هم نطور تیاو
قوای نیامی کو توسرصو و ضر ق اتن ارا
اتن ارا

باید بو تناسررب نو

اتن ارا

یک یرمانده جی  ،با رئ

سرپاه در

بو نسرحت ب ن این دو در جهت نو مسرئول تشران ضرروری اسرت .بحث از

حاکم اسالمی در عصر غ حت در هم ن راسنا تواهد بود .قلمرو و محدوده اتن ارا

از مسرائل مهمی اسرت کو قائل شردن بو توسرصو و ضر ق آن میتواند تأث را

ولی یه و در عصر غ حت

مهمی در جامصو اسرالمی و پویایی آن اییا

کند .در اینکو یه و ،وتیت دارد ،در اندیشرو یههای تشر ع اجما است و برای یه و اتن اراتی را تصری
اما در حدود و ث ور آن اتنالف دیدگاههایی وجود دارد .برتی از یههرا ،قلمرو و اتنرارا

و تح ن نمودهاند،

یهرو در عصرررر غ حرت را در

حوزه امور حسررحی و منحصررر در امور محدودی میدانند و درمهابل ،عمده یهها با تصم م و توسررصو اتن ارا
یه و را نایب اما مصصرو ) ر و حائی تما اتن ارا

وی ،ولی

اما دانسرنواند .ازجملو نراقی ،صراحب جواهر ،اما تم نی و غ ره.
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شره د صردر با تصم م وتیت یهها تا سرط اتن ارا
همراننرد نراقی و کراشررر

ال طرا  ،حوزه اتنرار

اما مصصرو  ،قائل بو وتیت عامو یه و در عصرر غ حت اسرت .پ ،
یهرو را همران اتنرارا

علیمحمدی1387 ،ر .از آنجا کو حاکم اسرالمی وظای

مصصرررو ) ر میدانرد )جوادی آملی1393،؛

بسر ار زیادی برعهده دارد ،لذا ،اتن ارا

زیادی را ن ی در اتن ار

دارد ،مرحو مصرحای هم مییرماید «از روی اصرول ،یایده وضرع قانون این اسرت کو اگر در موردا اتنالف واقع شرد،
بنوان با اسرنناد بو آن ریع اتنالف کرد؛ یصن قانون سرندا اسرت کو با اسرنناد بو آن حلّ اتنالف م شرود .برایناسرا
هرچو در قانون کر شرده ،باید احصرای باشرد تا وضرع قانون یایدهاا داشرنو باشرد .امّا باید توجّو داشرت کو هم شرو در
جریران وضرررع قرانون ،مواردا مورد نیر قرار م گ رد کرو بروطورغرالرب اتیراق م اینرد و طحقمصمول براا موارد نرادر
قانونگذارا نم شود.
اتن ارا

و وظای

ول ّ یه و در قانون هم بر هم ن منوال اسرت؛ یصن در قانون اسراسر  ،اصرل تصرویب شرده کو در آن

اتن ارا

و وظای

ول یه و مشررنن شررده اسررت ،ول در این اصررل مواردا کر شررده کو بر حسررب مصمول مورد

احن ا اسرت ،نو اینکو اتن ارا

او منحصرر بو موارد مذکور باشرد ،چراکو در اصرل دیگرا از قانون اسراس وتیت مطلهو

براا ول ّ یه و اعال شده است.
این دو اصرل با هم تصارضر ندارند بلکو توضر

دهنده همدیگرند؛ یصن یک اصرل ب ان کننده اتن ارا

یه و در موارد غالب است ،و اصل دیگر )وتیت مطلهو یه ور ب انگر اتن ارا
و ن از اسرت ول یه و تصرم م بگ رد کو تار از اتن ارا

و وظای

ول ّ

ول یه و در مواردا است کو پ ش م آید

مذکور در اصرل اوّل اسرت و آن اصرل نسرحت بو این موارد

ساکت است.
اگر بو عملکرد اما راحل )قد

ول یه و یراتر از آن چ یا اسرت کو در قانون

سررهر توجو کن م ،درم یاب م اتن ارا

اسراسر آمده اسرت .میاد قانون اسراسر -پ ش از بازنگرا -آن بود کو رئ

جمهور توسر مرد تص ن م شرود و رهحر

این اننناب را تنی ذ م کند ،ول اما در مراسررم تنی ذ ریاسررت جمهورا اعال کرد :من شررما را بو ریاسررت جمهورا
منصروب م کنم .در قانون اسراسر سرنن از «نصرب» رئ

جمهور نحود ،ول اما از اینرو کو اتن ار ب شرنرا براا مها

وتیرت یهرو قرائرل بودنرد و ول یهرو را داراا وتیرت اله م دانسرررننرد در هنگرا تنیرذ رحسررراا محنر جمهور از واژه
نصرب اسرنیاده م کردند .بوعنواننمونو در تنی ذحکم ریاسرت جمهورا مرحو شره د رجای چن ن آمده اسرت« :و چون
مشررروع ت آن باید با نصررب یه و ول ّ امر باشررد اینجانب رأا ملّت را تنی ذ و ایشرران را بو سررمت ریاسررت جمهورا
اسرالم ایران منصروب نمود و مادا کو ایشران در ت اسرال عییی و پ رو احکا مهد
ایران تحص ت و در مصرال کشرور و ملت عی مالشرأن در حدود اتن ارا
قانون اسراسر تنطّ نکنند ،این نصرب و تنی ذ بو ق ّو

آن م باشرند و از قانون اساس

قانون تویش کوشرا باشرند و از یرام ن اله و

تود باق اسرت .اگر تداا ناتواسرنو بر تالف آن عمل کنند

مشرروع ت آن را تواهم گریت» )مصرحای ییدی،1385،

57ر .پ

است .عهال برای این امور وجود حاکم را تز میدانند پ

همو این امور در اتن ار ولییه و است.
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دایره اتن ارا

ولییه و شرامل همو امور حکومنی

مراتب وجوب اطاعت از ولی فقیه
وقنی امکان حکومت ایدهآل بو دل ل غ حت م سررر نحاشررد ،عهال باید نیدیکترین مرتحو بو حد مطلوب را تأم ن کنند کو
این اقربرت در سرررو جهرت تجلی پردا میکنرد :یهراهرت ،تهوا و کرارآمردی در اداره جرامصرو کرو همران ویژگیهرای ولی یهرو
اسرت و در نن جو همانطور کو اطاعت از اما مصصرو واجب است ،اطاعت از ولی یه و ن ی واجب میشود .برای اجرای
احکا و قوان ن اسرال بهنرین و شرایسرنوترین یرد ،کسری اسرت کو بنواند در سرو عرصرة تیسر ر ،تطح ق و اجرای قانون
اسرال از موقص ت ایدهآل برتوردار باشرد کو از آن بو عصرمت تصح ر میکن م؛ یصنی کسریکو بهنرین میسرر قانون باشرد و
در تیسر ر قانون دچار تطا و ل یش نشرود ،در تطح ق ن ی از اشرنحاه مصرون باشرد و در اجرا ن ی انگ یهای برای تنل

از

قانون برای او مطری نحاشرد کو چن ن ویژگیهایی همان عصرمت اسرت و شرنصری کو واجد آنها باشرد مصصرو اسرت.
واضر اسرت کو باوجود چن ن کسری و دسرنرسری بو وی ،براسرا

عهل ،نمیتوان از پذیرش حاکم ت او سررباز زد و

سرربویرمان دیگری نهاد .برترین مصرداق دراینباره شرنن نحی اکر و ائمو هدی ) ر هسرنند .بنابراین تا اما مصصرو
وجود دارد )رهحری ایدهآلر و در دسرنر

اسرت ،نوبت بو غ ر مصصرو نمیرسرد؛ امّا در زمان غ حت و عد دسرنرسری بو

اما مصصو چو باید کرد؟ دو راه وجود دارد:
 .1پذیرش حاکم ت حکا جور و حاکمان یاسررد و ظالم مثل حکومت پهلوی ،صرردا  ،حسررنیمحار
یصنی اینکو گینو شرود حال کو اما مصصرو در دسرنر
یک یه و و اسرال شرنا

و امثال اینها؛

ن سرت یرقی ب ن به و ن سرت .همو مثل هم هسرنند و تیاوتی ب ن

منهی و زاهد و عادل کو گناهی -حنی یکبار -از او دیده نشرده اسرت با یک شرنن ب گانو از

دین و مصنویت و جدای از اهل ب ت وجود ندارد .بطالن این مطلب بو حدی واضر اسرت کو بونیر میرسرد کسری در
طرد آن بو تود تردید راه نمیدهد .در واقع این مطلب شرح و این اسرت کو کسری بگوید برای عال یالن مری
پیشک یوق مننصن وجود داشنو باشد و ات اطحا دیگر برای من مثل اشنا

یا باید

عادی است و برای مصالجو میتوانم بو

غ رطح ب ن ی رجو کنم .راه دیگر این اسرت کو با دسرت ن اینن بو مصصرو  ،دنحال کسری باشر م کو پ

از مصصرو در

دینشرناسری ،تهوا و صرالح ت اجرای احکا و قوان ن اسرال  ،بهنرین باشرد و از او تیقتر پ دا نشرود .بو نیر میرسرد این
راه ،بهنرین راه باشرد و تطر انحراف حاکم ت را هرچند بو دل ل عد عصرمت بو طور صرددرصرد از ب ن نمیبرد ،امّا بو
حداقل ممکن میرسرراند .اما سررؤالی کو مطری اسررت اطاعت از این ولی یه و تا کجاسررت و آیا اطاعت از او در امر
حکومتداری همانند اطاعت از اما مصصو ) ر است؟
ازآنجاکو مرز اطاعت از یه و یروتر از اما ) ر اسرت .تص ن حدّ اطاعت از اما ن ی ضرروری اسرت .از قدما و منأترین،
کناب یا رسرالوای در این موضرو بو جای نمانده اسرت .نهایت این اسرت کو میتوان از یناوای آنان بو نیراتشران دسرت
یایت .در شرری لمصو )در شرری عحار
درتواسرت زکا

شره د اول در لمصو کو مییرماید« :گینو شرده در زمان غ حت اگر یه و از مکل

کرد ،پرداتت بر او واجب اسرت» )شره د اول1412 ،ق،
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43ر آمده اسرت .در مکاسرب آمده اسرت

مرد تصرررف کند ،زیرا عموماتی کو آن را اثحا

یه و نمیتواند در اموال و نیو

کند نداریم ،جی توهم دتلت اتحاری

کو در شرأن علما آمده اسرت .مانند علما ،وارث پ امحرانند .اما انصراف این اسرت کسری کو سر اق و صردر و یل این اتحار
را مالحیرو کند یه ن پ دا میکند کو این اتحار در مها ب ان وظ یو یهها در مورد احکا شررررع و اسرررت و نو اینکو یه و
همچون پ امحر)
براسرا
طلب زکا

ر و اما ) ر است و وتیت بر اموال آنان دارد .بنابراین اگر یه و از مکل

شرر  ،دیع بو او واجب ن سرت )شر

انصراری 1375ق،

تم

و زکا

طلب کرد،

154ر .همچن ن در کناب الیکار مییرماید :اگر یه و

کرد ،مهنضرای ادلو ن ابت عامّو ،وجوب پرداتت بو اوسرت ،زیرا تودداری از آن ،ردّ بر اوسرت و ردّ بر او،

ردّ بر تداوند است .چنانکو در مهحولو عمربنحنیلو آمده و برای سنن او است کو در توق ع آمده است .درباره وجوب
رجو در وقایع حادثو بو راویان احادیث کو حضررر
1415ق،

یرمود :آنان حجت من و من حجتاهلل هسررنم )شرر

انصرراری

356ر.

در بحث یی وتیة الحاکم الیه و آمده اسرت :اگر مجنهد تود یا سراعیاش از مکل
وظ یرو دارد زکرا

را برو او بردهرد زیرا اگر امرا ) ر طلرب زکرا

یهرو وتیرت عرامرو دارد مکل

میکرد مکل

طلب زکا

کرد گینو شرده مکل

وظ یرو داشرررت برو امرا بردهرد و ازآنجراکرو

برا نحود امرا ) ر برایرد آن را برو یهرو بردهرد )نجیی 1425ق،

667ر .مصرررحرای ییدی هم

اطاعت از ولی یه و را در همو امور واجب میداند اطاعت یه و را همان اطاعت مصصرو میداند .مصرحای بو روایت اما
صادق ) ر اسنناد میکند و مینویسد :از امامان مصصو ) ر دسنورهای رس ده است کو مرد باید در زمان یا مکان کو
دسرنرسر بو مصصرو ممکن ن سرت ،بو کسران کو داراا شررای تاصر هسرنند ،مراجصو کنند تا کارهاا آنان زم ن نماند.
با توجو بو نصب عا یهها نیریو وتیت یه و ،اتنصا

بو زمان غ حت ندارد ،بلکو در زمان حضور اگر دسنرس بو اما

مصصرررو ممکن نحاشرررد ،این نیریو ن ی باید اجرا گردد .زیرا محنواا این نیریو ،چ یا جی چارهجوی براا مردم کو
دسنرس بو اما ندارند ،ن ست؛ پ

ریشو این نیریو را در زمان حضور مصصو ن ی م توان دید )مصحای ییدی1385 ،ر.

نتیجهگیری
بحث ثحا

وتیت یه و آنقدر مسررجل اسررت کو علمای زیادی بو اسررندتل آن پرداتنند ،بوگونوایکو اما تم نی در

کناب وتیت یه و تود مییرماید :تصرور آن موجب تصردیق اسرت و هرک
اسرت .بر این اسرا

با آن منال

عالمو مصرحای ازجملو دانشرمندانی بود کو ضرمن تح ن مکرر اثحا

ولی یه و را عمل اتی میکرد .پ

باشرد مصنای یهو را نیهم ده
وتیت یه و ،درعمل اطاعت از

بر جامصو علمی تز است رینار مصیملو را س ره تودشان قرار دهند تا بو این مملکت

آسر حی نرسرد .وتیت یه و در اندیشرو سر اسری عالمو مصرحای ییدی یک بحث کالمی و یههی اسرت و تما اتن ار
مصصرو ) ر را برعهده دارد .مصیملو در اثحا

ولی یه و بو دو دل ل عهلی و نهلی اسرنناد میجوید؛ ادلة اثحا

اما

وتیت یه و

را بو دو دسرنة کلیِ عهلی و نهلی تهسر م میکند .آیتاهلل مصرحای در مورد ادلة عهلی این نکنو را یادآور میشرود کو عهل
از منابع چهارگانة اسرننحاط حکم شررعی اسرت و ازاینرو ،ارزش اسرنناد بو دل ل عهلی برای اثحا
ارزش اسنناد بو ادلو نهلی و آیا

و روایا

ن ست.
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وتیت یه و کمنر از

منابع
قرآن کریم.
نهجالبالغه.
جوادی آملی ،عحداهلل )1393ر .والیت فقیه ،والیت فقاهت و عدالت .قم :اسرا .
راغب اصیهانی ،حس ن بن محمد )1404قر .المفردات فی غریب القرآن .بیجا :دینر نشر کناب ،چاپ دو .
شه د اول ،محمد بن جمالالدین مکی )1412قر .اللمعة الدمشقیه .قم :دارالیکر ،چاپ دو .
ش

انصاری ،مرتضی )1375قر .کتاب المکاسب .تحریی :چاپنانو اطالعا  ،چاپ دو .

ش

انصاری ،مرتضی )1415قر .کتاب الزکوة .بیجا :بینا.

صدوق ،محمد بنصلی )1395قر .کمالالدین و تمــا الععمــه .تحه ررق علرری اکحررر غیرراری .تهررران :اسالم و ،چاپ
دو .2 ،
علیمحمدی ،حجتاهلل )1387ر .سـیر توول اندیشـه والیت فقیه در فقه سـیاسـی عـیعه .تهران :مرکی اسرناد انهالب
اسالمی.
مصحای ییدی ،محمدتهی )1369ر .بوثی ساده و کوتاه پیرامــون ککومــت اســالمی و والیــت فقیــه .تهران :مرکی
چاپ و نشر سازمان تحل ا

اسالمی.

مصحای ییدی ،محمدتهی )1377ر .کقوق و سیاست در قرآن .نگارش شه د محمررد شررهرابی .قررم :مؤسسو آموزشی و
پژوهشی اما تم نی.1 ،
مصحای ییدی ،محمدتهی )1385ر .پرسشها و پاسخها .قم :مؤسسو آموزشری و پژوهشی اما تم نی.
مصحای ییدی ،محمدتهی )1391ر .پاسخ استاد به جوانـان پرسشـگر .قرم :مؤسسرو امرا تم نری ،چاپ هشنم.
مصرحای ییدی ،محمدتهی )1393ر .نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه .نگارش محمدمهدی نادری قمرررری .قم :مؤسرسرو
آموزشی و پژوهشی اما تم نی ،چاپ سی ا .
مصرحای ییدی ،محمدتهی )1394ر .ککیمانهترین ککومت .تحه ق و نگارش قاسرم شرحانن ا .قم :مؤسرسرررررو آموزشری و
پژوهشی اما تم نی.
مطهری ،مرتضی )1379ر .والءها و والیتها .قم :صدرا.
نجیی ،محمدتهی )1425قر .بوث فی والیة الواکم الفقیه .قم :اننشارا

دینر تحل ا

اسالمی.

نوروزی ،محمدجواد )1379ر .نظا سیاسی اسال  .قم :موسسو آموزشی و پژوهشی اما تم نی.
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

