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چکیده نشست:
مسأله دولت در اسالم مخصوص دوران و عهد رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) نیست و در عصر غیبتت
هم به اجماع فقهاء این والیت برای فقیه ثابت است و اختالف نظتر فقهتا هاهتا در ستضه وگتیر ستتر
اختیارات ولی فقیه است.
مرحوم محقر نراقی در کتاب عوائد االیام ،عائده  53در مسأله اختیارات ولتی فقیته و ایاکته ولتی فقیته
اختیاراهش همان اختیارات رسول اهلل(ص) و ائمه اطهار(ع) است ،ابتدا ادّعای اجماع میکااد و ستس

بته

اظهار ادّله نقلی در این رابطه میپردازند.
حال بر فرض ایاکه کسانی پیدا شوند و در همه ایتن روایتات مااقشته ستادی و داللتی کااتد و ب ویاتد
هیچکدام از این روایات ،والیت مطلقه فقیه را اثبات نمیکاد و اجماع و دی ر مسلّمات را هم قبتول نکااتد،
همین فقها ایاجا حکومت فقیه را از باب امور حسبیه میپذیرند .یضای حکومت با همه قلمرو و ستترهاش
از باب مصادیر امور حسبیه است که فقیه در رأس آن قرار می یرد .امور حسبیه یضای اموری که «متا ال
یرگی الشارع المقدس بترکه و لی َ مِن الواجبات الضیایه و ال الواجبات الکفائیته» .همته امتور دیاتی و
دنیوی مردم که البُدّ من االیتان به وال مفرَّ ماه  ...پ

همه کسانی که ادّله مربوط به والیت فقیته را قبتول

ندارند هم ،حکومت را برای فقیه در عصر غیبت ثابت دانسته و می ویاد « :الفقیه حِسبتاً » یضای فقیه از
راه امور حسبیه متصدی أمر حکومت میشود.
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مشروح نشست

سومین نشست از سلسله نشست های علمی مرکز تحقیقات حکومتت استیمی تا ح توت اهللتت ای ک تی
رگزات شد .وی دت ا تدای جلسه ه تشرهللح خیصه ای از مطالب جلسه گذشته پرداخت و گفت:
موضوع سخن میان  5مسأله مرت ط ا هم ود؛ مسأله اول اهللن است که دولت دت استی کته از احکتا اولیته
است (باالدلة االربعة) .مسأله دو اهللنکه دت عصر غی ت ،ولی فقیته دت تس
مسأله سو  ،واجب شرعی ودن تیش رای تشکیل دولت اسیمی است که دت تس

دولتت استیمی استت.
ان ولی فقیه اشتد .مستأله

چهات  ،واجب شرعی ودن حفظ دولت اسیمی و مقا له ا توطئههای داخلی و ین المللی علیه دولت استیمی،
د از استقرات دولت اسیمی و نظا اسیمی است .مسأله پنجم ،واجب ودن تیش رای تحقق اهتدا

دولتت

اسیمی و نظا اسیمی (حاکمیت دهللن و تمدن اسیمی) است.
مسأله اول تا دت جلسه گذشته توضیح دادهللم و تا حدودی ه مسأله والهللت فقیه اشاته کردهللم.
سؤال :چگونه رای والهللت فقیه اجماع هست دت حالی که مسأله والهللت فقیه اختیفی است و علمتا حتدا ل
دت اته س ه و ضیق ان حث میکنند؟
عرض شد ین  5مسأله فوق میزمته وجتود داتد ته اهللنکته اشتل شتوهللم دولتت دت استی وجتود داتد و
مخصوص دوتان تسولای  و اشمه اطهات(ع) نیست .دت عصر غی ت هم اهللد دولت اشتد و دت تس
ولی فقیه جامع الشراهللط اشد .اما دت عین حال چون مسأله موتد حث و گفتگو وا ع شده است ،ه ت

ان اهللتد
ادلته

والهللت فقیه اشاته می کنیم که ثا ت کند اهللن مسأله اجماعی است ،حتی ا س ه والهللت فقیه و اهللنکته اختیتاتات
والهللت فقیه همان اختیاتات تسول ای



و اشمه اطهات(ع) است.

محقق نرا ی دت کتاب عواشد االهللا  ،عاشده  ،53دتصدد یان وظیفه فقها دت عصر غی ت استت و متی فرماهللتد:
انچه فقیه نس ت ه ان اختیات داتد و وظیفه اش است ،دو امر مهم است؛ امر اول؛ کتل متا کتان للن تی و االشمت
الذهللن هم سیطین االنا و حصون االسی فیه الوالهلل و کان لهم فللفقیه اهلل ا کذلک اال متا اخرجته التدلیل؛ هتر
انچه که پیام ر و اشمه اطهات که سلطان خیشق هستند و حاکم ر خیشق هستند و دُتّهای مستحکم اسی هستند،
والهللت داتند و جزء وظاهللف تسول ای واشمه اطهات است ،همان وظیفه تا فقیه دت عصر غی تت داتد مگتر اهللنکته
دلیل خاصی یاهللد

ی از اختیاتات اشمه هللا تسول ای تا استنثاء کند؛ مثیً جهاد ا تداشی دت عصر غی تت وجتود

نداشته اشد ( ا دلیل خاص) اما اگر دلیلی نداشته اشیم ،اطی ات و عمومات ادله جهاد و والهللتت فقیته ،همتین
والهللت فقیه دت عصر غی ت تا ا ت ا خواهد کرد.
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پس مطلب اول اهللن است که اختیاتات ولی فقیه همان اختیاتات تسول ای و اشمه اطهات است .همان طوت که
تسول ای دت تس

دولت ودند ،ولی فقیه هم دت تس

دولت است و مشروعیت نظا اسیمی ناشتی از والهللتت

فقیه است.
مطلب دو ؛ إن کل ف ل مت لق اموت ال اد ،فی دهللنهم و دنیاهم؛ و ال د من االتیان ه وال مفّر منه امتا عقتی او
عادةً من جه تو ف اموت الم اد و الم اش لواحد او جماع علیه و انتظا اموت الدهللن او الدنیا ته او شترعاً متن
جه وتود امر ه او اجماع او نفی  ...او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیتل اختر او وتود اال ن فیته متن
الشاتع و لم هللج ل وظیف لم ین واحد او جماع  .هلل نی واج اتی که نه واجب عینی اشد و نه واجب کفاشی ،نته
رای شخص و نه رای مجموعه ،نه ه نحو عا استغرا ی هللا عا دلی هللا مجموعی ،ل عُلم ال دهلل اإلتیتان ته او
اال ن فیه و لم هلل لم المأموت و ال المأ ون فهو وظیف الفقیه و لته التصتر

فیته و االتیتان ته .اهللتن مطلتب تا دت

اصطیح اموت حس یه می گوهللند.
اما اهللن مطلب که اختیاتات فقیه همان اختیاتات تسول ای و اشمه اطهات است ،می فرماهللد :فالدلیل علیته تد
ظاهر االجماع  ...؛ هلل نی مرحو محقق نرا ی می فرماهللد دلیل ر اهللن مطلب اجماع است م نی ر اهللنکه اختیتاتات
فقیه دت عصر غی ت همان اختیاتات تسول ای و اشمه اطهات است .حال اهللن اجماع تا چه کسی ادعا کرده؟ حیث
نص ه کثیر من االصحاب؛ هلل نی خیلی از فقها تصرهللح کرده اند ه اجماع دت مسأله اختیاتات ولی فقیه و اهللنکته
ولی فقیه اختیاتاتش همان اختیاتات تسول ای و اشمه اطهات است ،حیث هللظهر منهم کونه من المسلمات؛ تا انجا
که ظاهر از فرماهللشات فقها اهللن امر است که اهللن حر

(اختیاتات فقیه همان اختیاتات تسول ای دت عصر غی ت

است) از اموت مسلم است.
مرحو نرا ی عیوه ر ادعای اجماع ه اظهات ادله می پردازد .اهللشان ادله نقلی دت تا طه ا والهللت فقیه تا کر
کرده و می فرماهللند :اهللنکه تواهللات می گوهللند علما و فقها واتثان ان یا هستند ،امین تستل هستتند ،خلیفته تستول
هستند ،حصن اسی هستند ،مثل ان یا هستند ،ه منزله ان یا هستند ،حاکم هستند ،اضی هستند ،حجت هستند از
طر

اشمه ،مرجع هستند دت همه حوادث ،ر دستان انها مجاتی االموت و االحکا استت و اهللنکته فقهتا الکتافی

ألهللتامهم و  . ...اهللنکه تواهللات اهللن دت دت اته جاهللگاه فقها تاکید کرده است ،فان من ال تدهللهیات التتی هللفمهتا کتل
عامی و عالم و هللحکم ه .ه ع اتت دهللگر اگر پیام ری از پیام ران هنگامی که ان پیام ر خواهد مسافرت رود هللتا
هنگامی که و ت وفاتش رسد ،ه کسی گوهللد شما اهللن وهللژگی ها تا داتهللد ،د گوهللد فتین واتثتی ،منزلتتی،
امنیتی ،حجتی ،الحاکم من لی علیکم ،المرجع لکم فی جمیع حوادثکم ،و یده مجاتی امتوتکم و احکتامکم و
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هو کا

لرعیتی و  ،...همه عوا کوچه و ازات می فهمند که اهللن ا ا جانشین تا االختیات ان پیام ر است و پیام ر

و اشمهع) اهللنگونه تواهللات تا دت عصر غی ت گفته اند؛ همین ها لکه یشتر از اهللنها تا پیام ر و اشمه(ع)  ،دت تاته
فقها گفته اند .مرحو نرا ی ادامه می دهد :همه می فهمند که سن له کل ما کان لذلک الن ی فی اموت الرعیت و متا
هللت لق أمته .پس فقها سرپرستان امت د از تسول ای و اشمه اطهات(ع) هستند ،حیث الهللشک فیه احد و هللت تادت
منه لک کیف ال؟ مع ان اکثر النصوص الواتة حق االوصیاء الم صومین المستدل ها فی مقامات اث ات الوالهلله و
االمام المت منین لوالهلل جمیع ما للن ی فیه الوالهلل لیس مت مناً الکثر من لک .ان نصوص و متونی کته والهللتت
اشمه اطهات و جانشینی پیام ر تا ثا ت می کند ،یشتر از متونی نیست که دت حق فقها از اشمته صتادت شتده .حتال
چگونه اشمه داتای اختیاتات مطلقه هستند اما فقها داتای اختیاتات مطلق از طر
ال سیما د ان ما ما اتاد حقهم انهم خیر خلق ای د اشمه و اف ل النا

اشمه ن اشند؟
د الن یین و ف لهم علی النا

کف ل ای علی کل شیئی و کف ل الرسول علی ادنی تعیته.
پس مرحو نرا ی دو دلیل کر می کند رای اختیاتات فقها که والهللت فقیه د از اشمته(ع)  ،همتان والهللتت
تسول ای است؛ اول ،اجماع .سپس ادعا می کند که اهللن از مسلمات وده و االتر از اجمتاع استت و تد از ان
مجموعه تواهللات تا کر می کند.
فرض کنیم که کسانی پیدا شوند دت همه اهللن تواهللات منا شه سندی و داللی کنند و گوهللند هیچ کدا از اهللن
تواهللات ،والهللت مطلقه فقیه تا اث ات نمی کند .همچنین اجماع و مسلمات تا هم ول نکنند ،حال متا هستتیم و
هللک مجموعه وظاهللفی که ه عهده حکومت هاست.
ه ع اتت دهللگر ،اصل حکومت دت اسی ثا ت است (گفتیم از احکا اولیه است) و اگتر پیتام ر  تشترهللف
داشتند ،دت تس

حکومت ودند .د از پیام ر نو ت اشمه اطهات(ع) است .اما دت عصر غی ت فرض ما اهللن است

که والهللت فقیه دت مساشل سیاسی ت اجتماعی ثا ت نشده؛ نه اهللن تواهللت ها ر ان داللت می کند ،نته اجمتاع ،نته
اموت مسلم .پس نس ت ه کاتهاهللی که ر عهده حکومت است ،تکلیف چیست؟
چند فرض مطرح است:
اول) اهللنها ر عهده هر حکومتی است؛ هر کس که دت تس

حکومت رات گیرد ،مسئول ان است.

پاسخ اهللن است که حکومت های غیر شرعی ،صیحیت حکومت کردن تا نداتند .دت وا ع و تی فقیه ،فرضا
صیحیت حکومت کردن نداشته اشد ،غیر فقیه ه طرهللق اولی صیحیت نداتد.
دو ) اهللن کاتها چون وهللژه تسول ای و اما م صو هستند ،اهللد دت عصر غی ت م طتل مانتد و هتیچ کتس
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عهده داتش نشود.
پاسخ اهللن است که دت فرض فوق ،نظا دچات اختیل می شود؛ چون اگر کاتهای حکومت انجا نشود ،نظتم
جام ه مختل شده و جام ه دون حکومت پیش نمی تود .نا راهللن هللک نفر اهللد عهده دات اهللن کاتها شتود .اهللتن
کاتهای حکومتی تا دت اصطیح ،اموت حس یه می

گوهللند.

واژه حس یه از کلمه «حس ه» و «حساب» گرفته شده« .حساب االجر عندای» هلل نی مساشلی که رای نزدهللکی ه
خدا انجا گیرد .اما دت اصطیح ،اموت حس یه هلل نی «ما الهللرضی الشاتع المقتد

ترکته و لتیس متن الواج تات

ال ین و ال الواج ات الکفاشیه» .نا راهللن م لو می شود اوال نماز و توزه و امثال اهللن واج تات متد نظتر نیستت؛
چون می گوهللد و لیس من الواج ات ال ینی وال الواج ات الکفاشیه .ثانیا واجب کفتاهللی هتم نیستت مثتل امتر ته
م رو  ،جهاد،

اوت و  . ...اما شاتع مقد

دوست نداتد اهللن واجب ترک شود .پس اهللنها چه نوع واج تاتی

است؟ اهللنها واج ات حکومتیه است هلل نی واج اتی که ر عهده حکومت است.
اهللت ای ک ی دت ادامه ا طرح اهللن سؤال که :مگر جهاد ،امر ه م رو

و نهی از منکر،

اوت و  ...واج ات

حکومتی و کفاشی نیست؟ پس چرا می گوهللند لیس من الواج ات ال نین وال الواج ات الکفاشیه؟ گفت:
اهللنکه می گوهللیم جهاد هللا امر ه م رو

و نهی از منکر هللا

اوت واجتب کفتاشی استت ،هلل نتی ترای احتاد

مکلفین واجب کفاشی است که روند اضی شوند هللا اگر جهاد واجب شد ،هر کسی که میتوانتد ستیح حمتل
کند و دت ج هه حاضر شود تا زمانی که من ه الکفاهلل جمع شدهاند ،جهاد واجب است .امر ه م رو
منکر هم همینطوت؛ هلل نی تا زمانی که منکرات هست ،امر ه م رو

و نهی از

و نهی از منکر واجب است.

اما از اهللن حیث که سازمان جهاد اهللجاد شود ،هللا اتتش و نیروهای مسلح اهللجاد شتود ،هللتا ترای توه
تشکییت اهللجاد شود ،هللا رای امر ه م رو

تاشیه

و نهی از منکر نهادسازی میشود ،اهللن دهللگر وظیفه احتاد مکلفتین

نیست ،لکه اوالً و الذات وظیفه حکومت است .فرض اهللن است که اگر تسول ای هللا اشمه(ع) خودشان عهتده -
دات ودند ،خودشان اهللن اموت تا ر عهده میگرفتند .اما اآلن دت عصر غی ت چه کسی عهده دات اهللن کتات شتود؟
اگر ادله والهللت فقیه تما اشد ،مسئولیت ر عهده ولی فقیه است .ه اهللن کاتها می گوهللند اموت حست یه؛ امتوتی
که شاتع نمی خواهد ر زمین ماند.
اهللن طوت نیست که شاتع مقد
اهللن گونه نیست که گوهللد

گوهللد جهاد کنید اما دن ال اهللن ن اشد که نیروی مسلح مجاهد اهللجاد کند.

اوت اهللد شود اما شاتع مقد

سازمان

اهللی نداشته اشد .ه اهللنها اموت حست یه

گفته می شود که ال ته خیلی گسترده تر است و می توان راهللش مثال های زهللادی زد؛ مثیً هداشت ترای حفتظ
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واجب است .اگر کسانی توانند پزشک شوند ه عنوان واج ات تهیئی و تا حدی که من ه الکفاهلله است،

نفو

اهللد متخصص شوند .اما وزاتت هداشت ،اموزش اموت پزشکی ،صیانت و واکسن کردن و ...اهللنهتا دهللگتر کتات
اشخاص نیست .اهللن سازمان میخواهد ،وزاتت خانه می خواهد اهللن هللک امر حس ی است.
پس اموت حس یه هللک م نای وسی ی داتد و ان ما الهللرضی الشاتع المقد

ترکه و لیس من الواج ات الغی یت

والالوج ات الکفاشیه .اگر والهللت فقیه ثا ت شود (که ثا ت است) و اختیات ولی فقیه همان اختیاتات اشمته اطهتات
اشد ،ان مو ع ولی فقیه دت تس

کات حکومت است .اما صح ت ا کسانی است کته متی گوهللنتد والهللتت ثا تت

نیست .می گوهللیم اموت حس یه اهللد اشد هللا نه؟ پاسخ میدهند که اهللد اشد .می پرسیم چه کسی عهده دات امتوت
حس یه می شود؟ می گوهللند حکومت .کدا حکومت؛ حکومت عرفی؟ می گوهللند خیر .حکومت شرعی هتم کته
می گوهللند ت طیل است .اهللنجا هللک اعده دتست می کنند ه نا اصل عد والهللت اَحد ر اَحد؛ هلل نی افراد ازادند
و فقیه و غیرفقیه هللکسانند و دت اهللن اموت حس یه که ال د من االتیان منه است ،اهللد ه دت متقین هلل نی فقیهی کته
موتد مدح شاتع مقد

است اکتفا شود .اما غیر فقیه تحت عمومات اصل عد والهللت احد علی احتد استت و

می گوهللند دت متیقن اهللن است که فقیه اهللد عهده دات اموت حس یه شود.
مرحو نرا ی رای اموت حس یه ضوا طی تا کر میکند که حاشز اهمیت است و اموت حس یه خیلتی توست ه
داده می شود.
اهللشان می گوهللد والهللت فقیه والهللت تسول ای است االجماع .همچنتین از احکتا مستلم استت و ته دلیتل
تواهللت ،اهللن والهللت اث ات می شود .اما تاه دهللگر رای اث ات والهللت فقیه اهللن است :ان کل ف ل مت لق اموت ال اد
فی دهللنهم و دهللناهم؛ لمرو اموت حس یه شامل همه مساشل دهللنی و دنیوی امروزه می شود؛ اعم از وه

اشیه ،وه

مقننه ،همه نهادها و سازمان های حکومتی و ...مصادهللق اموت حس یه هستند و ال د من االتیان ته و ال مفتر منته؛
هلل نی نمی توان اموت حس یه تا م طل گذاشت .سؤال اهللن است که چگونه تشخیص دهیم ال تد منته؟ و ت طیتل
ردات ن ودن تا؟ می گوهللد چند میک رای اهللن کات داتهللم :اما عقیً او عرفاً هللا شرعا ً.که رای هر کدا مثال متی -
زنیم.
اگر ه اهللن جمع ندی رسیم که عقیً حکومت دت هر زمان امر ال د منه است و جام ه اصی دون حکومتت
سر پا نمیشود و دون حکومت هرج و مرج اهللجاد میشود؛ چه دهللنی چه غیر دهللنی ،اهللن حکومت عقیً ال د منه
است.
ان مو ع سؤال می شود که چه کسی اهللد متصدی اهللن حکومت شود؟
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همه کسانی که والهللت فقیه تا هم ول نداتند می گوهللند :الفقیه حست تا؛ً هلل نتی حکومتت تا همته لمترو و
گسترده اش از مصادهللق اموت حس یه است فقیه دت تس

ان رات می گیرد.

هللا عادتاً؛ هلل نی عقیی عالم رای اداته اموت دهللنی و دنیوی خود حکومتی داتند .نا راهللن حکومت از اهللن تاب
از اموت حس یه است.
هللا شرعاً؛ مثیً فقیه ه اهللن فتوا رسد که خمس؛ چه سهم اما و چه سهم ستادات ،دت عصتر غی تت واجتب
است ه دلیل اهلله «و اعلموا انما غنمتم من شیئی» هللا ه تواهللت هاهللی استناد کند؛ مثی مکات ه اما جتواد  دت تاته
«الخمس د المؤون » ،هللا ه اجماع تمسک کند ،هللا ه سیره اهل یت تمسک کند و راهللش ثا ت شود که خمتس
واجب است که ه ان ،مسأله شرعی می گوهللند .حال سؤال اهللن است که خمس تا اهللد ه چته کستی داد؟ همته
فقها می گوهللند :الفقیه حس تا ً.لذا اهللنکه فقها م موالً دت مساشل خمس و زکات و مجهول المالتک و هتر چته کته
متو ف ر ا ن فقیه اشد ،اجازه اموت حس یه می دهند ،هللک سیره شده.
رای اموت حس یه مثالی دهللگر می زنیم:
مشهوت فقها می گوهللند جهاد ا تداشی دت عصر غی ت مخصوص اما زمان است .حال اگر فقیهی از فقها ه اهللن
جمع ندی رسد که جهاد دت عصر غی ت واجب است؛ مثل مرحو خوشی که اهللشان دت کتاب منهاج الصتالحین
اهللن تا حث کرده اند خیفاً للمشهوت و ه اهللن جمع ندی تسیدند که جهاد ا تداشی دت عصر غی تت جتاشز لکته
واجب وده و متو ف ر م صو نیست .ال ته رخی فقهای م اصر هم اشل ه جهاد دت عصر غی ت هستند؛ مثتل
مقا م ظم ته ری که دت اجو االستفتاءات می فرماهللند :الهلل د القتول جتواز الجهتاد اال تتداشی لمتن هلللتی امتر
المسلمین ا ا تسی مصلح فی لک .همچنین اما  دت کتاب یع می فرماهللد :وإن کان فیه حث و تأمل.
نا راهللن اهللت ای خوشی اشل ه جهاد ا تداشی شد .ادله اهللشان ،اطی ات و عمومات تواهللات استت .همچنتین
م قول ن یست که اهللن همه اهللات و تواهللاتی که دت اب جهاد امده ،مخصوص زمان تستول ای



اشتد؛ چراکته

الزمه اش ت طیل جهاد است .اهللتای خوشی ادعای اجماع ر حرمت جهاد ا تداشی دت زمان غی ت تا اطل متی -
داند؛ چون دت اهللن مطلب هم مخالف وجود داتد و هم اهللنکه اگر اجماعی وجود داشته اشد ،اجماع متدتکی هللتا
محتمل المدتکی است .پس چیزی رای ما نمی ماند جز اطی ات و عمومات جهاد که متو ف تر ا ن م صتو
نیست.
حال چه کسی متصدی امر ه جهاد دت عصر غی ت شود؟ اهللتت ای ختوشی دت جتواب ،ع تاتتی از صتاحب
جواهر نقل میکند :لوال االجماع المکن منا ش

لک علی اسا

عمو والهلل فقیه؛ هلل نی اگر متا اجمتاع نداشتته
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اشیم ر حرمت جهاد ا تداشی ،می توانیم ر اسا
مگر می شود جهاد تا راسا

والهللت فقیه جهاد تا اث ات کنیم.

عمو والهللت فقیه ثا ت کرد؟ چگونه؟ مرحو محقق خوشی میفرماهللد :الفقیته

هللتصدی للجهاد حس تاً .جهاد ا تداشی هللکی از مصادهللق اموت حس یه می شود .حال جهاد ا تداشی اتتش می خواهد،
امادگی نظامی می خواهد ،امادگی مالی می خواهد ،اموزش میخواهد ،حکومت متی خواهتد ،دهللپلماستی متی
خواهد و  ...همه اهللنها جزو اموت حس یه هستند.
پس مصداق حس ه تا می توان از عقل هللا عر

هللا شرع هللا هر چیزی که نظم ش یه لکه نظم مسلمین متو تف

ر ان است ،رات داد.
نا راهللن ا اهللن توضیح چه والهللت فقیه تا از ادله ثا ت کنیم (مسلمات) ،چه از تاه اموت حس یه ،فقیته دت تس
حکومت رات می گیرد .حس ه می تواند مصادهللق موسع و زتگ داشته اشد؛ مثل جهاد و امثال اهللنها .لذا رختی
از فقهای زتگ مثل اهللت ای ت رهللزی که از شاگردان ا ای خوشی است میگوهللند :من هم اشتل ته والهللتت فقیته
هستم ر اسا

حس ه ،لکن نقاحها الواسع؛ هلل نی حس ه دت لمروی گسترده ان .فقیه هر دستوتی دهد ،واجب

االطاعه است و انتظا اموت مسلمین متو ف ر ان است .نا را هللن نصترت فقیته ،کمتک ته فقیته ترای تشتکیل
حکومت ،کمک ه فقیه رای مقا له ا فساد و کمک ه فقیه دت تحقق پیشرفت واجب است.
مرحو صاحب جواهر (دت حث جواز ا ام الحدود للفقیه) ضمن اشاته ه ادله والهللت فقیته ،چنتد ع تاتت
مهم تا یان میکند و می گوهللد اگر فقیه حکومت نکند ،حدود ت طیل می شود و ت طیلی حدود اعث می شتود
مفاسد منتشر شده و گناه اتفاق یفتد و لک مطلوب الترک فی نظر الشاتع و أن المقت ی ال ام الحد اشم فتی
صوتتی ح وت االما و غی ته؛ مقت ی ا امه حدود و اجرای حدود اسیمی هم دت زمان ح وت اما و هم غی ت
اما فراهم است .ه ع اتت دهللگر اگر کسی مرتکب گناه شده و مستوجب حد شود ،اهللن طوت نیست که اگر اما
اشد حد تا اجرا کنیم و اگر اما ن اشد اجرا نکنیم؛ چون می فرماهللد :و لیس الحکم عاشدة الی مقیمه ط ا؛ً چون
حکمت اجرای حدود ه اجرا کننده حد ر نمی گردد ،فتکون عاشدة الی مستحقه؛ لکه حکمت اجرای حدود ه
مستحق حد ر می گردد؛ هلل نی اگر حد اجرا نشود فساد اتفاق می افتد ،اگر توانین استی اجترا نشتود احکتا
اسی که لمرو گسترده ای داتد ،ت طیل می شود و ت طیلی اسی هلل نی ت طیلی فلسفه احکا و فلستفه احکتا .
همچنین دت خش سیاسی ت اجتماعی نیز اگر حکومت نداشته اشتیم و فقیهتی دت تس
احکا اسی ت طیل می شود و شاتع مقد

اهللتن حکومتت ن اشتد،

تاضی ه ت طیلی احکا اسی نیست.

د می فرماهللد کتب فقها پر است از جاهاهللی که اهللد مراج ه کنیم ه حاکم و اهللن خاص ا امه حدود نیستت.
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سپس اهللن ع اتت تا از محقق کرکی نقل می کند :اتفق اصحا نا علی سن الفقیته ال تادل االمتین الجتامع لشتراهللط
الفتوی الم ر عنه مجتهد فی االحکا الشرعیه ناشب من ل اشم الهدی فی حال الغی فی جمیع ما للنیا ت فیته
مدخل؛ اصحاب امامیه اتفاق نظر داتند دت اهللنکه فقیه عادل امین جامع شراهللط فتوی که از او ه مجتهد دت احکتا
شرعیه ت یر می شود ،دت تمامی انچه که نیا ت نیاز داتد ناهللب اشمه هدی است؛ که همان والهللت مطلقه مد نظتر
است .د صاحب جواهر می گوهللد اهللنهاهللی که اهللن والهللت فقیه تا دتک نمی کنند ،فمن الغرهللب وسوست
النا

ت

فی لک ل کأنه ما اق من ط م الفقه شیئاً و اال فهم من لحن ولهم و تموزهم امرا و ال تأمل المراد متن

ولهم انی ج لته علیکم حاکما و اضیاً و حجتاً و خلیف نحو لک مما نظیر منه اتادة نظم زمان الغی لشتی تهم؛
تردهللد

ی از مرد دت اهللن زمینه ،امری غرهللب و دوت از وا ع است .لکه گوهللا اهللنها ه هیچ وجه ،مزه ای از فقه

نچشیده اند و از ساختمان سخن اهل یت و اشاتات و نکته های فرماهللشات ان زتگواتان ،دتکی نداشته انتد و
دت مقصود سخنان اهل یت که (دت احادهللث فرمودهاند) فقیه تا حاکم ر شما و اضی و حجت و جانشین ختود
رات دادهللم ،تامل نکرده اند( .اهللن احادهللث و مانند ان اهللن مطلب تا می تسانند که) اهل یت خواستات ستاماندهی
و نظم خشیدن ه اموت شی یان دت زمان غی ت وده

اند.

از مجموعه تواهللات استفاده می شود که اشمه(ع) خواهان ان هستند که دت عصر غی ت اموت شی ه منتظم شود،
لکه اموت مسلمین .لذا دت صفحه د می فرماهللد :ال اشکال کما ال خی
نحو مساعدتهم االما ؛ همان گونه که مرد اهللد ه اما



فی وجوب مساعدة النتا

لهتم علتی

کمک کنند ،ه همان شکل اهللد ه فقها دت عصر غی ت

کمک کنند.
سؤال :تصر

ولی فقیه اهللد ه مصلحت مرد اشد هللا می تواند خی

مصلحت هم اشد؟

جواب :اختیاتات فقیه همان اختیاتات تسول ای و اشمه اطهات است .متأسفانه

اً ه خی

و از توی ظلتم

ه مرد می گوهللند ای مرد اهللنکه می گوهللند والهللت فقیه ،هلل نی مرد محجوت هستتند و فقیته اهللتد ته جاهللشتان
تصمیم گیرد؛ اهللن حر

کامی غلط است؛ چراکه والهللت فقیه هلل نی سرپرستی جام ه .مثیً و تی تشیس دانشتگاه

ط ق انون رای دانشجوهللان تصمیم می گیرد ،هلل نی دانشجوهللان و کاتمندان دانشگاه محجوت هستند؟ خیر! چتون
ا ت ای مدهللرهللت دانشگاه ا ت ای هللک مجموعه تصمیمات است.
حکومت شرعی که دت تسسش فقیه است و می خواهد تصمیم گیرد نیز ضوا طی داتد که هللکی از ان ضوا ط
شرع است .دهللگری مصلحت است .دت والهللت مصلحت مولی علیه شرط است نه مصلحت ولی؛ هلل نتی دت وا تع
غ طه مسلمین و منف ت مسلمین هللک ید است ح رت اما هم که از اشلین ه والهللت مطلقه فقیه است تصرهللح
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می کند ه اهللن مطلب که ما هو صیح المسلمین نه مطلقا؛ هلل نی خود اهللن والهللت مطلقه فقیه هللک ید داتد ه نا
مصلحت مسلمین؛ فالن ی هلل رب الزانی ماش جلده و االما کذلک والفقیه کذلک و هللأختدون الصتد ات منتوال
واحد و مع ا ت اء المصالح هللأمرون النا

االوامر التی للوالی و

