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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-e-

Faqih 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. 

 

Keywords: Allameh Mesbah Yazdi, Velayat-e-Faqih, Age of Absence, Political 

Thought. 

 

       
  

 
1 Received: 2021/10/02 -   Revision: 2021/10/27- Accepted:  2021/12/16        

**© the authors 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999


 

 

2 

 

 والیت فقیه  بررسی

 1یزدی  مصباح  عالمهاندیشه سیاسی  در  
 

  

 

 محمد مهدنور

 f4mahdenoor@yahoo.com ، ایران.اهلل بروجردی، بروجردکارشناسی ارشد، دانشگاه آیت

 

 

 

 چکیده
. روش پژوهش باشرردمی عالمو مصررحای ییدیهدف پژوهش حاضررر واکاوی نیریو وتیت یه و در اندیشررو سرر اسرری  

ننایج حاکی از آن بوده کو  .  اسرنواراسرت   ایشران  نب ک   ها وسرننرانی  ،مسرنندا  بر عمده  طور بو و  بوده  تحل لی –توصر یی 

یک بحث کالمی و یههی اسرت و تما  اتن ار  اما  مصصرو  ( ر را ییدی  عالمو مصرحایوتیت یه و در اندیشرو سر اسری  

در مورد ادلة عهلی این نکنو را   ایشرران کند.در اثحا  ولی یه و بو دو دل ل عهلی و نهلی اسررنناد میایشرران  . برعهده دارد

رو، ارزش اسنناد بو دل ل عهلی برای اثحا   این شود کو عهل از منابع چهارگانة اسننحاط حکم شرعی است و ازمیر یادآو

 .تر از ارزش اسنناد بو ادلو نهلی و آیا  و روایا  ن ست وتیت یه و کم

 

 اندیشو س اسی.  ،غ حت  عصر ،وتیت یه و  ،عالمو مصحای ییدی  ها:هکلیدواژ
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 مقدمه
را  هاآن رد واسرنننا  ک را   او بایسرت محانی مننل  یکریمی ،تردید برای پرداتنن بو اندیشرو سر اسری یک اندیشرمندبی

توان ادعا کرد کو شرناتت  جرأ  می اما بو ،یا نیریا  سر اسری ن سرت   نیریو و  سرن  هرچند سرن  محانی از  .کردمند سرامان

،  کو محانیچرا  ،باشرد  مؤثر و  می د ،تت اندیشرو سر اسری یک منیکرشرناتواند در یکری یک اندیشرور می  محانی مننل 

در  زمانو  شررای  انندعوامل دیگری م  ،محانی بر  الحنو عالوه  .شرد  تواهد عمل سر اسری یک منیکر منشرا  تکوین اندیشرو و

و بو لحاظ ک در شرمار عالمانی اسرت ییدی مصرحایمرحو  عالمو  .هسرنند  های یک منیکر مؤثراندیشرو و  گ ری آراشرکل

، در ییدیمرحو  عالمو مصرحای.  رده اسرت ک گران را بو تود جلب  نگاران و تحل لنش سر اسری توجو تاری ک شرنصر نی و 

ا  و حدود الهی احسررا   کو در محضررر عالمان ات ر بو مها  اجنهاد رسرر ده بود، دربارر اجرای احک مها  یه هی شرر صی 

نیریة ن ابت عامة یه و    بر حسب احنمالامر دراین دانست.ح طو اتن ارا  یه و می  اجرای احکا  را درکو  ردک میوظ یو 

های علمی عالمان شرر صی  پ شرر نة این نیریو را باید در تالش  .اسررت   از اما  زمان (عجر در امر وتیت و قضرراو  بوده

این عالمان هم مرحو    یکی ازرد. ک جو  جسررن  غ ره  اما  تم نی و نائ نی،  صرراحی جواهر، مرحو  نراقی،مثل   ،گذشررنو

براسررا  نیریة ن ابت عامة یه هان دتالت در امور   پردازی کردند و همهم نیریو ،زم نوعالمو مصررحای بودند کو دراین

سرامان   1350 های دهوراهپ مائیمثل  های سر اسری مؤثری رانشک رابطو سر اسری را بر تود یرم م دانسرنند و دراین

های یه هی  ت ک برانگ یی از حرالگوی بحث  «عالمو مصحای ییدی» های اجنماعی و رینار س اسیم ان، تالشدادند. دراین

مسرنهل   هایهای سر اسری او پژوهشنشک و ییدی  مصرحایمرحو  عالمو با رده اسرت. دررابطوک شر صی را بو تاری  ارائو 

 .اندیشرو مرحو  مصرحای بو صرور  مسرنهل اثری تدوین نشرد  وتیت یه و در بررسریتصرو  در انجا  شرده اسرت.زیادی 

  بحث بو« ر1398(ییدی  مصرحای  اهللت یآ شرویاند در  ت یجمهور و  ت یرابطو وت» مهالو در  نسرب عحداهلل و  یرتان شر  الحنو

در زم نة ادلة اثحا     «ییدیمصرحای اهللآیت جوادی آملی و  اهللآیت مهایسرو دیدگاه  »مهالو  نادری در و کردند ورود  ت یوت

ضرررمن   ، همچن نپردازدمیلرو  مصیمانردیشرررو  برو تح  ن اثحرا  وتیرت یه رو در این مهرالرو .کرد  بحرث   ر1395(  وتیرت یه رو

 در اندیشرودتیل اثحاتی نیریو وتیت یه و  د:پاسر  ده زیر بو سرؤال ندک می، تالش  ایشرانبررسری زندگی علمی و سر اسری  

 کدامند؟ییدی مصحایعالمو 
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  شناسیمفهوم
های قرآن کریم است ترین واژهاند. این واژه از پراسنصمالاشنهاق یاینو -و، ل، ی   -وت ، وَتیت از مادر (ولیر  والیت: 

مورد در قالب یصل، در قرآن کریم   112مورد بو صررور  اسررم، و  124کاررینو اسررت. درهای مننلیی بوکو بو صررور 

 ،   ق دو شری  اسرت. از پ وند عمو بو مصنای قرب، اتصرال و پ وند دو یا چند شری ر13  ،1379آمده اسرت (مطهری،

در منرابع دینی ن ی وتیرت در موارد یراوانی، مصنرای ل وی   .ر533   ق،  1404اصررریهرانی،    آیرد (راغرب وتیرت پردیرد می

بو اعنهاد میسررران، مراد از وتیت،    .ر55 ،اسررت (مائدهکاررینو  بوحکومت«   تویش را حیظ کرده و بو مصنای »امار  و

»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 

 ر.160  ،1379  ،شده است (نوروزی

 

 یزدی  مرحوم مصباح در اندیشهوالیت فقیه  دالیل اثباتی  
لیِ عهلی و  ک دلة اثحا  وتیت یه و را بو دو دسرنة  ا  جوید؛می  لی اسرننادهن  دل ل عهلی و ولی یه و بو دو  در اثحا لو  مصیم

نو را کمصررحای در مورد ادلة عهلی این ن  اهللآیت . ر190 ، 1394؛ 84  ،1393ند (مصررحای ییدی، ک نهلی تهسرر م می

رو، ارزش اسرنناد بو دل ل عهلی برای اثحا   اسرت و ازاینم شررعی کو عهل از منابع چهارگانة اسرننحاط حک شرود  می یادآور

 ر.84  ،1393منر از ارزش اسنناد بو ادلو نهلی و آیا  و روایا  ن ست (مصحای ییدی، ک وتیت یه و 

و برای تأم ن مصرال  یردی و اجنماعی بشرر و جلوگ ری از هر  ک   ندک میاشراره  ،مصرحای در مهدمو اول این دل ل  اهللآیت 

؛ 190  ،1394،  ییدی  مصرحایومت برای جامصو امری تز  و ضرروری اسرت (کمر  و یسراد و اتنالل نیا ، وجود حو 

ترین و  آل و عالیومت ایدهکو حک پردازد بو این مطلرب می ،در مهردمة دو  این دل رل عهلی  ایشرررانر.  84- 85،  1393

ومت مصصرو  را کد. وی دل ل بهنرین بودن حو در رأ  آن یردی مصصرو  باشر ک ومنی اسرت  کل آن، حکترین شر مطلوب

، ییدیمصررحای(  ندک می ب انا  و محانی اسررال   کتطای او بو احامل و بیک تهوا و عدالت صررددرصررد او و همچن ن علم  

اصرل عهلی و    کی  براسرا مهدمة سرو  دل ل تود را  ییدیمصرحای  اهللیت ر. آ 85-86  ،1393؛ 191-190  ،1394

آل مصررلحت در حد مطلوب و ایده ک. براسررا  این اصررل، وقنی تحصرر ل یندک میعهالیی بو نا  »تنیل تدریجی« بنا  

طحق  . ر.85  ،1393؛ 151  ،1391، ییدی مصحایرد (ک ترین مرتحو بو حد مطلوب را تأم ن کن نحاشد، باید نیدیکمم

تر و اگر آن مرتحو ن ی ن نحود، بو مرتحو نازلکمصررلحت در مرتحة مطلوب برایشرران مم کاین قاعده، اگر عهال تحصرر ل ی

. در یرو  یههی در کنندرجو  می، دشرو میاصرطالی رعایت »اههم یالمهم« ن ی نام ده بوو کن نحود، بو مرتحو بصد ازآنکمم

ومت  کدر مسرألو ح.  ر 89- 90  ،1385؛ 193  ،1394، ییدی مصرحاید (شرو میموارد منصددی از این قاعده اسرنیاده  

د. اما شو میتأم ن   ( ر  ومت مصصو کآن در ح  آلایدهو حد مطلوب و  ک مصلحت ضروری است   کن ی اصرل وجود آن ی

ومت مصصرو  کومت بو حکترین حکباید بو دنحال نیدی  ،اصرل تنیل تدریجی  براسرا وقنی اما  مصصرو  حضرور ندارد،  

در مهدمة  ییدی مصرحایاهلل  آیت   .ر87- 89  ،1393، ییدیمصرحای( می را بپذیریمک ت هر حاومکتوان م حباشر م و نمی

ند  ک وی اشراره می  ؟د باشردتوانمیسری  ک چو    ( ر  مصصرو ومت بو کترین یرد و حکو نیدیک رود چهار ، بو سررا  این می
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های وی اعم از شرود، همة ویژگیومت میکح آنچو موجب تأم ن باتترین مرتحة مصرلحت   ( ر  مصصرو ومت  کو در حک 

و آنچو در این زم نو مدتل ت دارد، سررو چ ی  کن سررت، بل  غ ره ریناری، اتالقی، علمی، جسررمی، روحی، تانوادگی و

تواند جامصو را در مسر ر صرح   اسرال  هدایت  و براسرا  آن میک اسرت: اول، آگاهی همو جانحة اما  مصصرو  از اسرال   

و  ک ارآیی و تحروینی اسرت  ک طلحی و سرو ،  ددرصرد او نسرحت بو هرگونو ل یش و منیصت ند. دو ، مصرون ت و تهوای صر ک 

رو، با توجو  این از.  ر.192- 193  ،1394؛ 90  ،1393نسررحت بو ادارر جامصو و تدب ر امور آن دارد (مصررحای ییدی، 

و  ک و در رأ  آن، شرنصری قرار داشرنو باشرد ک ومنی اسرت کومت مصصرو ، حکومت بو حکین حترکنیدیبو مهدمو سرو ،  

 یه ن  بوا  اسرالمی اسرت، کها، شرناتت نسرحت بو احی از این ویژگیکدارای این سرو ویژگی در جامصو باشرد و چون ی

چ سرت. الحنو برتورداری از  م اسرال کد از روی تحه ق بگوید حتوانمیو ک این یرد باید یه و باشرد؛ زیرا تنها یه و اسرت  

و در دل ل عهلی اول (در مهدمة چهار  آنر ب ان شد، این  ک آنچو    براسا   .دیگر تهوا و مدیریت ن ی تز  است دو ویژگی  

ارآیی در مها  مدیریت  ک ی، از دو ویژگی تهوا و شرناسر اسرال و عالوه بر یهاهت و ک شرنا  و یه هی اسرت  یرد، اسرال 

 .ر195- 198  ،1394؛  91- 96  ،1393، ییدیمصحای(  است جامصو و تأم ن مصال  آن ن ی برتوردار 

ل باشرد؛ یصن  بهنرین  آو در هر سرو مورد ایدهک سر  اسرت ک ا  و قوان ن اسرال   کروشرن اسرت بهنرین یرد براا اجراا اح

اا براا تنلّ  نداشرنو باشرد و ه چ اشرنحاه  در یهم و  انگ یه و ه چک شرنا ، بهنرین میسرر و بهنرین مجرا باشرد،  قانون

نا  دارد، و باوجود مصصرو ، او بر  « عصرمت » قانون براا او پ ش ن اید. در یرهنگ ما، چن ن تصروصر ن  تیسر ر و اجراا

تواند اداره تما  شررنن نم  کو یک براا اجراا قانون اولویت دارد. در جوامع بیرگ   -م عهلکبو ح-تما  ایراد دیگر  

امور را بو عهده بگ رد، چن ن یردا باید در رأ  هِرَ  قدر  باشررد و تمام  مدیران باید با نیار  و وتیت او امور را 

ین مراحل اتالق  قرار ترعالیو در ک است ر  ( ر ک بو عهده گ رند و بو انجا  رسانند. برترین مصداق مصصو ، رسول ا

امامان  ، ر (  ر ک هاا اسرالم  مصصرو  اسرت. بو عه ده ما شر ص ان، پ  از پ امحر انیر همو یرقوو اتّیاقدارد و بو اجما   

آل وجود دارد و نوبت بو غ ر  اند. پ  تا امامان مصصرو  باشرند این ایدهو داراا ویژگ  عصرمت ک قرار دارند   ر (  مصصرو 

ومنش  کتوان م با او مرتح  باش م تا از حدر م ان ما ن ست و نم آل   و عمال چن ن ایدهک رسد، امّا در زمان غ حت  آنان نم 

نرد، ول  چون مرا  ک ل   مرا را روشرررن م کو تکر در این زم نرو آیرا  و روایرات  وجود دارد  ن م؟ک منرد گردیم، برایرد چرو  بهره

رد؟ بدون تردید ک پرس م چو باید گ ریم و م م   کمک اا هسن م، یه  از تِرَد توانندگان محنر   درصدد ب ان دل ل ساده

و از هر جهت  ک سر  باید در رأ  هر  قدر  باشرد ک گوید: در عصرر غ حت  بدان م، عهل م   ر ( آل را مصصروماناگر ایده

باشرد.    ا  و قوان ن اسرال ، بهنرینکشرناسر ، تهوا و صرالح ت براا اجراا احن  در دینتر اسرت؛ یصبو اما  مصصرو  شرح و

و  ک سرر  برویم ک ومت باشررد و ما دسررنرسرر  بو اما  مصصررو  نداریم، باید بو سرررا  کتواند بدون حو جامصو نم ک وقن   

هوایش از همو باتتر و براا  شررناتنش از اسررال ، از دیگران ب شررنر و عدالت و ت  وک سرر ک منرین یاصررلو را با او دارد؛ ک 

ند. در امور دیگر ن ی روش  ک این صریا  در ول  یه و تجلّ  م   .ترین یرد باشردا  و قوان ن اسرال ، مناسرب کاجراا اح
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سران   ک ن نحود، بو  کن اگر دسرنرسر  بو بهنرین ممکروند ل و ابندا  نید بهنرین مننصرن م ک عمو  مرد  هم ن اسرت  

شرنا   باشرند. وتیت یه و مصنای  جی رجو  بو اسرال  ترکنیدیآل  ها بو یرد ایدهتنصرن و ویژگیو در ک نند  ک رجو  م 

اتیاق علمای  بواغلب قریب الحنو   .ر55-54  ،1385(مصحای،   اسرت، ندارد ترکنیدیو از دیگران بو اما  مصصرو  ک عادل  

دار ن ابت  توانند در عصرر غ حت عهدهالشررای  هسرنند کو میجامعتنها یههای    ندمصنهد  تصرو  علمای مصاصرربو  شر صو و

، امور دن ایی هم همان وتیت سر اسری و سررپرسرنی امور  بنابراین ( ر در امور دینی و دن وی مرد  باشرند.  اما  مصصرو 

ئون ربوب ت  و وتیت بر اموال و اعرام و نیو  مرد  از شر ک ب ان دو  آن   نویسرد:می  اجنماعی مسرلمانان اسرت.-سر اسری

  ر  ک و مصنهدیم این قدر  قانون  بو پ امحر اک یابد و چنانیاله  اسرت و تنها با نصرب و ا ن تداا منصال، مشرروع ت م

اند باید تداا  عمل از وجود رهحر مصصرو ، محرو درو مرد  ک ( ر داده شرده اسرت. اما زمان     ( ر و امامان مصصرو 

اصرل  از دیگران اسرت    وک سر ک رده باشرد یا اجازه اجراا آن را بو  ک نیر  فاسرال ، صررا  اجنماع   کمنصال از اجراا اح

تز  ن رایرد و برا توجرو برو براطرل بودن یرم اول، یرم    ،مرت کداده براشرررد ترا ترج   مرجوی و نه  غرم و تالف ح

اا از طرف تداا منصال و اول اا مصصرو ،  و چن ن ا ن و اجازهک ن م ک یشر  مک شرود؛ یصن  ما از راه عهل، یدو  ثابت م

الشرای  همان یرد اصلح   عتصو  بو ما نرس ده باشد، و یه و جامصرادر شرده اسرت، حن  اگر ب ان نهل  روشرن  دراین

دارد و هم در   هاآنشرناسرد و هم ضرمانت اتالق  ب شرنرا براا اجراا  یا  اسرال  را بهنر از دیگران مکو هم احک اسرت  

ن م  ک یشر  مک ارآمدتر اسرت. پ  مشرروع ت وتیت او را از راه عهل، ک تأم ن مصرال  جامصو و تدب ر امور مرد  مها  

ویژه در مسررائل اجنماع  (مانند واجحا  نیام ور بو هم ن طریق (دل ل عهل ر  ا  یهه  دیگر بوکو بسرر ارا از احک چنان

 .ر1385ییدی، (مصحای  شودیثابت م

 والیت فقیهه نقلی ادلّ
صرور ، مهصرود  هر در .کندمی  ب ان برای اثحا  وتیت یه و تیل عهلی، دتیل نهلی زیادی راد  برعالوهمرحو  مصرحای 

ند و مهدما  عهلی در آن شرو میب ان   ب ت آیا  قرآن یا روایا  اهل  براسرا  یه و ک ای هسرنند از این نو  ادلو، آن ادلو

و باید توجو داشرت باوجود دل ل  ک  د دارند ک تألو  مصیمو ک در این قسرمت آن اسرت   ب اننة قابل  کدتالنی ندارند. اول ن ن

ر دتیل نهلی یه  در تأی د دتیل عهلی اسرت، نو ک رو،  ن از هسرن م و ازاینم بر وتیت یه و، از دل ل نهلی بیکعهلی مح

نة دو  آن کن ؛ر97  ،1393؛ 244 ، 1  ،1377 ،ییدی  مصرحایعنوان دل لی مسرنهل مدنیر باشرد (رأ  و بودر و  کآن

برای اثحا  وتیت یه و، اییون بر ادلة عهلی، بو  اند. روایا  پرداتنو  ب انبنش ادلة نهلی یه  بو   ایشررران درو  کر اسرررت  

اصرطالی علمی و   اند. با سررایت مال  نصرب یه و در زمان حضرور بو زمان غ حت، و بوبرتی ادلة نهلی ن ی اسرنناد کرده

امر در زمان غ حت بو  شررود و احنمال اینکو نصررب ولیّ نصررب یه و در زمان غ حت ن ی ثابت می  «دتلت موایهت » ینی بو

ترین دل لی بر آن وجود ندارد، با ربوب ت تشررریصی تداوند ن ی اینکو کوچک تود مرد  واگذار شررده باشررد، گذشررنو از

درهرصررور ،  .  ر159- 161  ،1369؛ 198- 203،  1394؛ 96- 104  ،1393(مصررحای ییدی،  سررازگار ن سررت 

رود. در اینجا این روایا  و چگونگی  شرررمار میشرررده بویادگینو مؤیدا  بسررر ار توبی برای ادلة عهلی روایا  پ ش

 .کن مرا بررسی می هاآناسندتل بو 
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حنیلو اسرت و علت نام ده شردن بو مهحول این اسرت کو این روایت نید علما مورد  یه و مهحولو عمربناز ادلو نهلی وتیت 

 .اندمضمون آن ینوا داده  براسا پذیرش و قحول واقع شده است و 

منازعو در  هاآندر مورد دو نیر از شر ص ان کو ب ن   ر (کند کو از اما  صرادق  حنیلو نهل میکل نی بو سرند تود از عمربن

حق یا  بو هاآنایشران یرمودند هرک  بو   ،اند پرسر د دارد و بو سرلطان یا قضرا  جور مراجصو کرده  دین یا ارث وجود

یرمود نیر کنند   ؟عرم کرد  پ  چو کنند ؛ناحق دادتواهی کند از طاغو  دادتواهی کرده و اگرچو حق با او باشردبو

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

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  .داد 

 .شوداز این روایت چند نکنو اسنیاده می  .بر تداست 

مسرنند    ؛الشررای وجوب رجو  در امور دین و دن ا بو یه و جامع  -2 ؛امورجو  بو حاکم جائر در دادتواهی و امور ع ردّ

من او را (  «هو حاکمیی قد جصل انّ و»  جملو  ر (قانونی اعطای این منصرب و صرالح ت بو یه و از جانب اما  مصصرو   

 .ست رد بر او و نایرمانی او شنکوه با  ک د این مسئلوأباشد و سپ  تمی رحاکم قرار داد 

قَرد  رَوی حَردیثَنرا وَ نَیَرَ یِی حَاللِنرا وَ حَرامِنرا وَ عَرَف  »  ن ی مصنهرد اسرررت در این حردیرث، عحرار   ییدی  مصرررحرای  اهللآیرت 

م کم یه و را مانند حکح  ر ( جی بر شررنن یه و قابل تطح ق ن سررت. بنابراین، بر حسررب این روایت، اما  «  أَحکامَنا

اطاعت از اما  مصصرو  واجب اسرت، اطاعت از یه و هم واجب اسرت (مصرحای ییدی،  و ک گونو  تویش قرار داده و همان

م ت اما  ک م یه و بو منیلو نپذیرینن حاکردن حک و بنا بر نن صرری  روایت، رد  ر201-202  ،1394؛ 101  ،1393

ب شرنر بو    وی در توضر    .ر48، و گناهی بیرگ و نابنشرودنی اسرت (نسرا ک باشرد بو تداوند می   مصصرو  و در حد شرر

شرد، مرد  موظ   سری از سروی اما  بر امری گمارده میک   ر ( و اگر در عصرر حضرور مصصرو ک ند ک این مطلب اشراره می

رد،  ک بو اسرنانداری مصرر مأمور  اشرنر« را کمال»  ر (  وقنی ام رالمؤمن ن  مثالعنوانبو  نند.ک   بودند دسرنورا  او را اطاعت 

نون در ک شد. امحسوب می  ر (اشنر، منالیت با حضر  علی  ک، واجب بود و منالیت با مالکاطاعت از دسنورا  مال

م ت بر مرد  نصب شده، اطاعت و عد  اطاعت از یه و بو مصنای  ک برای حا  ر (  و یه و از طرف مصصو ک زمان غ حت هم  

بنابراین، در مورد    .ر103-104  ،1393؛ 58-59  ،1385تود مصصررو  تواهد بود (مصررحای ییدی،  پذیرش یا رد

 روشن است. نحور دتلت این روایت بر وتیت یه و

ن ی مصنهد  ییدیمصرحای اهللآیت   .در این روایت اسرت     در مورد مهصرود از شرر  ،ردهک محهق بو آن اشراره  کو  نو دیگری کن

مصنوی و باطنی     شررحال  هربووینی و کدر ربوب ت ت    در ربوب ت تشرریصی اسرت نو شرر   شرر  شرر ،و مراد از ک اسرت  

در ربویت     اگر شررر.  ر238- 239،  1  ،1377، ییدیمصررحاید (شررو میاسررت و موجب نجاسررت یرد و امثال آن ن

 .گونو ن ی استرو ظاهراً هم نک اعنهادی بو حساب آوریم (    تشریصی را از انوا  شر
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م ت و دتالت در امور  ک و این روایت تنها حق حاک د، این اسرت  شرو میمصمول در دتلت این حدیث   طوربوو  ک الی کاشر 

رسراند؛ زیرا سرؤال  د و نمیشرو میومت (وتیت یه ور را شرامل نک ال  حکند و سرایر تشر ک قضرایی را برای یه و اثحا  می

 .اتن از مدعا است این دل ل،   ،راوی در مورد قضاو  و اتنالیا  حهوقی بوده است. بنابر

و وی تصروصر ت سرؤال در مورد قضراو  را ک آید این اسرت  ال برمیکبو این اشر  ییدیمصرحای  اهللآیت و از پاسر   ک آنچو  

ومنی و وتیی است. توض   ایشان این است  کلی و ناظر بو تص  ن مرجع حک پذیرد، اما مصنهد است پاس  اما ، عا  و می

و پاسر  یه  بو همان مورد سرؤال اتنصرا  داشرنو باشرد و  ک سرؤال باعث شرود    و تصروصر ت ک گونو ن سرت  و هم شرو اینک 

لی باشرد. برای  ک مورد تا  سرؤال شرده، اما پاسر ، عا  و   کن اسرت اگرچو از یکو ممکموارد دیگر را شرامل نشرود، بل

یه هی در اینجا نگینو ل   او چ سرت؟ ه چ  کرده، تک را   کو مردی در نماز یالن شر ک د  شرو میسرؤال    ر ( مثال، از اما 

ها در هم ن م زنکو بدان م حکچون سرؤال از مرد نمازگیار بوده، پ  پاسر  هم یه  منصرو  مردان اسرت و برای آن

آمده این    ر ( ن م. درهرصرور ، آنچو در منن این روایت و پاسر  اما ک مسرألو چ سرت، باید بو روایت دیگری اسرنناد  

عموم ت و اطالق واژر   .او را »قاضرری« قرار داد  کو م« قرار داد  و نیرمودهک اا »حیرماید یه و را بر شررمو میک اسررت  

 .ر103- 102  ،1393؛ 203  ،1394، ییدیمصحای(  دشو میومت را شامل  کم، تمامی موارد حک حا

ای از بیرگان مانند شرر    کو عده اسررت   رعج(توق ع مشررهور از اما  زمان کند نهل میمصررحای  دوم ن دل لی کو مرحو   

  - نواب اربصو-عثمان  گوید از محمدبنیصهوب میبناند کو اسرحاقحرعاملی آن را نهل کردهوطحرسری   ،صردوق  ،طوسری

وارد شد کو در   ر (ای بو ت  موتیمان صاحب زمان نامو ؛بو دسرنم برساند ،تواسرنم کو پاسر  مسرائلی را از اما  پرسر ده

جا کو یرمود در مورد  آنچو از آن سرؤال نمودی تداوند تو را ارشراد کند و ثابت در دین قرار دهد تا آن آن نوشرنو بود اما

] إل  أن  «حجت من بر شررما هسررنند و من حجت تدا  هاآنبو روا  حدیث ما مراجصو کن د زیرا  »  آمدهحوادث پ ش

 ق،1395  (صررردوق، .«م، وأنرا ّ حجرة ااهلل ..کیرّّنهم ّحجنی عل   قرال:: ّ وأمرا الحوادث الواقصرة یرارجصوا ی هرا إل  روار حردیثنرا

 .ر484  ،2 

زیرا حوادث واقصو شرامل همو اموری اسرت کو   ،اسرندتل بو حدیث در مطلوب واضر  اسرت   ،اسرندتل بو توق ع شرری 

رجو  بو   ،در همو این اموربنابراین    .مسرائل حکومنی  هم و  یردی  ،هم مسرائل شرنصری  ،آیدبرای جامصو اسرالمی پ ش می

در مورد آنان نایذ و امرشران    هاآنحجت بر مسرلم ن هسرنند و قول    هاآنزیرا   ،روا  کو همان یهها هسرنند واجب اسرت 

اسررت و این همان مصنی   ر (قلمرو نیو  امر یهها در رهحری و تدب ر شررؤون امت در حد نیو  کال  اما    .مطا  اسررت 

 .وتیت یه و است 

 شرایط ولی فقیه
 د:نویسمی و  پرداتنو است شرای  ولی یه و  یصل کناب وتیت یه و بو در مرحو  مصحای

و در رأ  قدر  قرار دارد، باید  ک  ک قوان ن اسررالم  اسررت، آن  براسررا ومت دین ، اداره جامصو  کو در حک رو ازآن

ای  بو قوان ن اسرالم  داشرنو باشرد، تا در جریان اداره اجنما  از این قوان ن سررپ چ  نشرود. این آشرنای  باید در ک آگاه  

و اسرت. ضررور  این شررط بسر ار روشرن اسرت؛ زیرا  م دین ، اجنهاد در یهک بنابراین، اول ن شررط حا.  حدّ اجنهاد باشرد
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در م ان مسرلمانان، یهها ب شرنرین اطال  و آگاه  را از  .امال از آن آگاه  داشرنو باشردک   مجرا قانون شرد، باید  ک هر

 .قوان ن شرع  و دین  دارند

ن کند و ممک را تحاه م  م از تهوا برتوردار نحاشرد قدر ، اوک دوم ن شررط، تهوا و صرالح ت اتالق  اسرت؛ زیرا اگر حا

ارا و  ک درسررت   –در هر نیا -م  ک مهد  دارد. براا حا  اسررت منایع شررنصرر  یا گروه  را بر منایع اجنماع  و ملّ 

م دین ، تهوا و  ک براا حا .و بسرررپرارندو ازما  امور را بر   ،دارا شررررط اسرررت، تا شرررهروندان با اطم نران و اعنمرادامانت 

 ت.ارا در حدّ اعال ضرورا اسکدرسن

م مرد  اسرت، باید بداند در چو اوضراع   ک حا  وک سر ک سرّوم ن شررط، آگاه  و اهنما  بو مصرال  اجنماع  اسرت؛ یصن  

ها  الملل  را بداند و دشرمنان و دوسرنان داتل  و تارج  را تشرن ن دهد. اینند. او باید رواب  ب نک جامصو را اداره م 

 .ال  یراوان  روبرو تواهد شدکنو او در تدب ر جامصو با مشم تز  است وگرک و براا هر حاک های  است  مهار 

م شررع ، یه و  ک دارد حاور در غ ر یه و موجود باشرد، ول  شررط یهاهت، ما را ملی  م ک ن اسرت سرایر شررای  مذکمم

ر   (   د پ شروایان دین  اسرت. حضرر  عل ک م دین ، مورد تأک ور براا حاک شررای  باشرد. باید گیت شررای  مذالجامع

اا مرد ! »  ،ر173تطحرو  الحالغرو،(نهج  ایهرا النرا  ان احق النرا  بهرذا اتمر اقواهم عل رو و اعلمهم برامراهلل ی رو«؛»:  یرمرایردم 

با  «.  ومت داناتر باشردکو از دیگران تواناتر و بو دسرنور تدا در امر حک سر  اسرت  ک ومت  کترین مرد  براا حشرایسرنو

  ، ییدی  (مصحای ومت یه و است کومت مشرو  از دیدگاه ما یه  وتیت و حکهسن م حور ما مدع   ک توجو بو شرای  مذ

 .ر1385

  )ولی فقیه( اختیارات حاکم اسالمی
کشرررنی    ،اتن راراتی واگرذار نمود ترا بنوانرد برو مردد این اتن رار  ،گ ردبرایرد برو حراکمی کرو زمرا  امور جرامصرو را برو دسرررت می

واگذاری اتن ارا  باید بو تناسررب نو    عطحبوبرسرراند و  رامشجامصو را در دریای موا  حوادث بو سرراحل امن ت و آ

باید محدود بو همان حوزه ج رای ایی بوده و حاکم یک   ،مسرئول ت و وتیت حاکم باشرد، زیرا اتن ارا  حاکم یک شرهر

با رئ   سرپاه در    ،طور تیاو  اتن ارا  یک یرمانده جیو هم ن  ؛باید در سرط  وسرصت مملکت گسرنرده باشرد  ،کشرور

شران ضرروری اسرت. بحث از قوای نیامی کو توسرصو و ضر ق اتن ارا  بو نسرحت ب ن این دو در جهت نو  مسرئول ت 

قلمرو و محدوده اتن ارا  ولی یه و در عصر غ حت   تواهد بود.کم اسالمی در عصر غ حت در هم ن راسنا اتن ارا  حا

تواند تأث را  مهمی در جامصو اسرالمی و پویایی آن اییا  از مسرائل مهمی اسرت کو قائل شردن بو توسرصو و ضر ق آن می

 ، نداهتح  ن نمود تصری  و برای یه و اتن اراتی را ت واس  اندیشرو یههای تشر ع اجما  در، وتیت دارد اینکو یه و، درند. ک 

قلمرو و اتن رارا  یه رو در عصرررر غ حرت را در  ،برتی از یههرا .اردد  هایی وجودآن اتنالف دیدگاه  ث ور حدود و در  اما

ولی   ،ها با تصم م و توسررصو اتن ارا  ویو درمهابل، عمده یه دانندحوزه امور حسررحی و منحصررر در امور محدودی می

غ ره.    اما  تم نی و  صراحب جواهر، ازجملو نراقی،.  انددانسرنوو حائی تما  اتن ارا  اما    ر (  یه و را نایب اما  مصصرو 
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 ،پ   .قائل بو وتیت عامو یه و در عصرر غ حت اسرت   ،با تصم م وتیت یهها تا سرط  اتن ارا  اما  مصصرو  صردر ه دشر 

 ؛1393،جوادی آملی(  دانردمی  ر (  ار  یه رو را همران اتن رارا  مصصرررو حوزه اتن ر   ،کراشررر  ال طرا   همراننرد نراقی و

اتن ارا  زیادی را ن ی در اتن ار   ،لذا  ،زیادی برعهده داردکو حاکم اسرالمی وظای  بسر ار    آنجا از  .ر1387 محمدی،علی

و اگر در موردا اتنالف واقع شرد، ک یایده وضرع قانون این اسرت   ،اصرولاز روی » یرمایدمصرحای هم می مرحو  دارد،

اسرا   شرود. براینم و با اسرنناد بو آن حلّ اتنالف ک رد؛ یصن  قانون سرندا اسرت  ک بنوان با اسرنناد بو آن ریع اتنالف 

و هم شرو در ک اا داشرنو باشرد. امّا باید توجّو داشرت  ر شرده، باید احصرای  باشرد تا وضرع قانون یایدهک هرچو در قانون  

مصمول براا موارد نرادر طحقاینرد و  غرالرب اتیراق م طوربروو  کر گ رد  مواردا مورد نیر قرار م   ،جریران وضرررع قرانون

 .شودگذارا نم قانون

و در آن ک اصرل  تصرویب شرده    ،اتن ارا  و وظای  ول ّ یه و در قانون هم بر هم ن منوال اسرت؛ یصن  در قانون اسراسر 

مصمول مورد  بر حسررب  و  ک شررده    کراتن ارا  و وظای  ول  یه و مشررنن شررده اسررت، ول  در این اصررل مواردا  

و در اصرل دیگرا از قانون اسراس  وتیت مطلهو ک اور باشرد، چرک و اتن ارا  او منحصرر بو موارد مذکاحن ا  اسرت، نو این

 .براا ول ّ یه و اعال  شده است 

ننده اتن ارا  و وظای  ول ّ ک اصرل ب ان   کو توضر   دهنده همدیگرند؛ یصن  یکاین دو اصرل با هم تصارضر  ندارند بل

آید و پ ش م ک در مواردا است یه و در موارد غالب است، و اصل دیگر (وتیت مطلهو یه ور ب انگر اتن ارا  ول  یه و  

ور در اصرل اوّل  اسرت و آن اصرل نسرحت بو این موارد  ک و تار  از اتن ارا  مذک و ن از اسرت ول  یه و تصرم م  بگ رد 

 .ت است ک سا

و در قانون  ک اسرت   یاب م اتن ارا  ول  یه و یراتر از آن چ یان م، درم ک توجو  رقد  سرره( رد اما  راحلکاگر بو عمل

شرود و رهحر و رئ   جمهور توسر  مرد  تص  ن م ک آن بود    -پ ش از بازنگرا-اسراسر  آمده اسرت. میاد قانون اسراسر   

رد: من شررما را بو ریاسررت جمهورا  ک در مراسررم تنی ذ ریاسررت جمهورا اعال    ند، ول  اما ک این اننناب را تنی ذ م 

و اتن ار ب شرنرا براا مها  ک رو این از رئ   جمهور نحود، ول  اما نم. در قانون اسراسر  سرنن از »نصرب« ک منصروب م 

دانسرررننرد در هنگرا  تنی رذ رحسررراا محنر  جمهور از واژه  وتیرت یه رو قرائرل بودنرد و ول  یه رو را داراا وتیرت اله  م 

آمده اسرت: »و چون  م ریاسرت جمهورا مرحو  شره د رجای  چن ن  کنمونو در تنی ذحعنوانبوردند. ک نصرب اسرنیاده م 

مشررروع ت آن باید با نصررب یه و ول ّ امر باشررد اینجانب رأا ملّت را تنی ذ و ایشرران را بو سررمت ریاسررت جمهورا  

باشرند و از قانون اساس   ا  مهد  آن م کو ایشران در ت  اسرال  عییی و پ رو احک منصروب نمود  و مادا    اسرالم  ایران

وشرا باشرند و از یرام ن اله  و  ک الشرأن در حدود اتن ارا  قانون  تویش  عی مشرور و ملت  ک ایران تحص ت و در مصرال  

ند  کند، این نصرب و تنی ذ بو قّو  تود باق  اسرت. اگر تداا ناتواسرنو بر تالف آن عمل  کننقانون اسراسر  تنطّ  ن

یه و شرامل همو امور حکومنی  اتن ارا  ولیدایره    پ   .ر57  ،1385مصرحای ییدی،(  «مشرروع ت آن را تواهم گریت 

 یه و است.  دانند پ  همو این امور در اتن ار ولیاست. عهال برای این امور وجود حاکم را تز  می
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 ولی فقیه  وجوب اطاعت ازمراتب 
کو   نندم ن ک أترین مرتحو بو حد مطلوب را تدل ل غ حت م سررر نحاشررد، عهال باید نیدیکآل بو امکان حکومت ایدهوقنی  

هرای ولی یه رو کنرد: یهراهرت، تهوا و کرارآمردی در اداره جرامصرو کرو همران ویژگیاین اقرب رت در سرررو جهرت تجلی پ ردا می

برای اجرای شود.  اطاعت از ولی یه و ن ی واجب می  ،طور کو اطاعت از اما  مصصرو  واجب است و در نن جو همان  اسرت 

و بنواند در سرو عرصرة تیسر ر، تطح ق و اجرای قانون  ک سری اسرت  ک  ،ترین یردا  و قوان ن اسرال  بهنرین و شرایسرنوکاح

و  و بهنرین میسرر قانون باشرد ک سریک ن م؛ یصنی ک و از آن بو عصرمت تصح ر میک ل برتوردار باشرد آاسرال  از موقص ت ایده

ای برای تنل  از در تطح ق ن ی از اشرنحاه مصرون باشرد و در اجرا ن ی انگ یه ،در تیسر ر قانون دچار تطا و ل یش نشرود

باشرد مصصرو  اسرت.   هاآنو واجد ک هایی همان عصرمت اسرت و شرنصری  و چن ن ویژگیک قانون برای او مطری نحاشرد 

م ت او سررباز زد و  ک از پذیرش حا توانمین براسرا  عهل، سری و دسرنرسری بو وی،ک و باوجود چن ن  ک واضر  اسرت  

هسرنند. بنابراین تا اما  مصصرو    ر (  ر  و ائمو هدیک باره شرنن نحی ایرمان دیگری نهاد. برترین مصرداق دراینسرربو

بو   رسرد؛ امّا در زمان غ حت و عد  دسرنرسریآلر و در دسرنر  اسرت، نوبت بو غ ر مصصرو  نمیوجود دارد (رهحری ایده

 دو راه وجود دارد: رد؟ک اما  مصصو  چو باید 

ها؛  و امثال این    محارومت پهلوی، صرردا ، حسررنیکمان یاسررد و ظالم مثل حک ا  جور و حاکم ت حک . پذیرش حا1 

و اما  مصصرو  در دسرنر  ن سرت یرقی ب ن به و ن سرت. همو مثل هم هسرنند و تیاوتی ب ن  ک و گینو شرود حال کیصنی این

شرنن ب گانو از  کاز او دیده نشرده اسرت با ی  -بارکحنی ی-و گناهی  ک منهی و زاهد و عادل  شرنا اسرال یه و و  کی

سری در ک رسرد نیر میو بوک دین و مصنویت و جدای از اهل ب ت وجود ندارد. بطالن این مطلب بو حدی واضر  اسرت 

سری بگوید برای عال  یالن مری  یا باید  ک و  ک اسرت  دهد. در واقع این مطلب شرح و اینطرد آن بو تود تردید راه نمی

م بو  توانمییوق مننصن وجود داشنو باشد و ات اطحا  دیگر برای من مثل اشنا  عادی است و برای مصالجو   کپیش

و پ  از مصصرو  در ک سری باشر م  ک و با دسرت ن اینن بو مصصرو ، دنحال ک راه دیگر این اسرت  . نمک غ رطح ب ن ی رجو   

رسرد این  تر پ دا نشرود. بو نیر میا  و قوان ن اسرال ، بهنرین باشرد و از او تیقک، تهوا و صرالح ت اجرای احشرناسریدین

امّا بو   ،برداز ب ن نمی  صرددرصردم ت را هرچند بو دل ل عد  عصرمت بو طور ک راه، بهنرین راه باشرد و تطر انحراف حا

  امر   در  او آیا اطاعت از وکجاسررت   این ولی یه و تا اطاعت ازاما سررؤالی کو مطری اسررت   رسرراند.ن میکحداقل مم

 است؟  ر (اما  مصصو   داری همانند اطاعت ازحکومت 

  ، اسرت. تص  ن حدّ اطاعت از اما  ن ی ضرروری اسرت. از قدما و منأترین( ر   ازآنجاکو مرز اطاعت از یه و یروتر از اما  

توان از یناوای آنان بو نیراتشران دسرت  ای در این موضرو  بو جای نمانده اسرت. نهایت این اسرت کو میکناب یا رسرالو

  مکل   از یه و  اگر  غ حت  زمان در شرده »گینو:  یرمایدمی  کو لمصو در اول  شره د عحار   شرری در( شرری لمصو دریایت.  

  اسرت  آمده مکاسرب  در.  ر آمده اسرت 43  ق،1412 ،(شره د اولواسرت زکا  کرد، پرداتت بر او واجب اسرت«  درت
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  اتحاری  دتلت  توهم جی  ،نداریم  کند  اثحا  را  آن  کو  عموماتی زیرا کند،  تصرررف مرد  نیو  و اموال در تواندنمی یه و

انصراف این اسرت کسری کو سر اق و صردر و  یل این اتحار    اما وارث پ امحرانند.  ،مانند علما  .لما آمده اسرت ع شرأن در کو

کند کو این اتحار در مها  ب ان وظ یو یهها در مورد احکا  شررررع و اسرررت و نو اینکو یه و  را مالحیرو کند یه ن پ دا می

، کرد  ارد. بنابراین اگر یه و از مکل  تم  و زکا  طلب د  آنان  اموال بر وتیت   و ست ( ر ا  اما  و ر( رهمچون پ امح

  یه و  اگر:  یرمایدمی رکناب الیکا همچن ن در ر.154  ق،1375دیع بو او واجب ن سرت (شر   انصراری ،  شرر   براسرا 

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

حنیلو آمده و برای سنن او است کو در توق ع آمده است. درباره وجوب  عمربنکو در مهحولو  است. چنان  تداوند بر  ردّ

(شرر   انصرراری  اهلل هسررنمت رجو  در وقایع حادثو بو راویان احادیث کو حضررر  یرمود: آنان حجت من و من حج

 ر.356  ق،1415

  مکل   شرده گینو کرد  زکا   طلب  مکل  از  اشیسراع ای  تود مجنهد  اگر: اسرت  آمده و الیه الحاکم یةوت  یی بحث  در

  ازآنجراکرو   و بردهرد  امرا   برو  داشرررت   یرو وظ  مکل   کردیم  زکرا   طلرب ( ر    امرا   اگر  رایز بردهرد  او  برو  را  زکرا  دارد  یرو وظ

هم ییدی  مصرررحرای ر.667   ق،1425 ینجی(  بردهرد و ر یه  برو  را آن  دیر برا  رامرا  (  نحود  برا  مکل   دارد  عرامرو  ت یر وت  و ر یه

وایت اما  ر  بو  مصرحای د.دانمان اطاعت مصصرو  مییه و را هداند اطاعت  همو امور واجب می یه و را درولی  اطاعت از

و کان  کو مرد  باید در زمان یا مک دسنورهای  رس ده است   ر ( امامان مصصو از   د:نویسیم کند واسنناد می( ر  صادق 

ارهاا آنان زم ن نماند. ک نند تا ک و داراا شررای  تاصر  هسرنند، مراجصو  ک سران   ک ن ن سرت، بو کدسرنرسر  بو مصصرو  مم

و در زمان حضور اگر دسنرس  بو اما  کبا توجو بو نصب عا  یهها نیریو وتیت یه و، اتنصا  بو زمان غ حت ندارد، بل

و  ک وی  براا مردم  جن نحاشرررد، این نیریو ن ی باید اجرا گردد. زیرا محنواا این نیریو، چ یا جی چارهکمصصرررو  مم

  .ر1385، ییدی (مصحای توان دیددسنرس  بو اما  ندارند، ن ست؛ پ  ریشو این نیریو را در زمان حضور مصصو  ن ی م 

 

 گیرینتیجه
 درتم نی  کو اما  ایگونوبو ،مسررجل اسررت کو علمای زیادی بو اسررندتل آن پرداتنند  قدرثحا  وتیت یه و آنبحث  

د مصنای یهو را نیهم ده شر اب آن منال  هرک  با  و  آن موجب تصردیق اسرت  تصرور :یرمایدیه و تود میکناب وتیت  

 درعمل اطاعت از ،ن مکرر اثحا  وتیت یه و عالمو مصرحای ازجملو دانشرمندانی بود کو ضرمن تح   اسرا این  بر .اسرت 

دهند تا بو این مملکت   را س ره تودشان قرارلو  مصیم ارجامصو علمی تز  است رین پ  بر کرد.تی میاولی یه و را عمل 

تما  اتن ار  اما    یههی اسرت و یک بحث کالمی وییدی  مصرحایعالمو سر اسری   در اندیشرووتیت یه و  .آسر حی نرسرد

دلة اثحا  وتیت یه و  ا جوید؛می  لی اسرننادهن  دل ل عهلی و اثحا  ولی یه و بو دو  درلو  مصیم. برعهده دارد را  ر (مصصرو   

و عهل  ک شرود  ر مییادآونو را کمصرحای در مورد ادلة عهلی این ن اهللآیت   .ندک لیِ عهلی و نهلی تهسر م میک را بو دو دسرنة  

منر از ک رو، ارزش اسرنناد بو دل ل عهلی برای اثحا  وتیت یه و م شررعی اسرت و ازاینکاز منابع چهارگانة اسرننحاط ح

 .و نهلی و آیا  و روایا  ن ست ارزش اسنناد بو ادل
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