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انهایکالمیدلیلعقلیحسبهبروالیتفقیهدرمنظومهفکری
بنی 
امامخمینیومقاممعظمرهبری 

تاريخ دريافت77/7/12 :

تاريخ تأييد77/7/21 :

علی کارشناس *

پیشینه بحث از ادله والیت فقیه به عصر غیبت صغرری و عصغر غیخ مفیغد
بازمیگردد .براساس والیت فقیه ،تصدى امور مسلمانان در عصر غیبت برعهغد
فقیه عادل است و از دیدگا امام و رهبری ،دلیل حسبه ،یکغی از را هغای اثبغا
والیت فقیه مرد می ود .این مقالغه بغا بررسغی مقایسغهای میغان نظریغه امغام
خمینی و رهبر معظم انقالب اسالمی ،میخواهد نزدیکی دیدگا های آن دو را در
اثبا والیت فقیه براساس حسبه به اثبا برساند .روش ما در نگارش این مقاله،
عقلی غ تحلیلی است و با توجه به اینکه دلیل حسبه ،از نوع برهان انّی است ،بغه
تحلیل این دلیل با تأکید بر آرای امام و رهبری میپردازیم .یافته مقاله حاضغر آن
است که نظریه حسبه ،یکی از دلیلهای رو ن برپایی حکومت اسالمی اسغت و
اصیلترین مصداق امور حسبیه ،استقرار نظام عادالنه سیاسغی مبتنغی بغر وغوانین
الهی به رهبری فقیه عادل جامع رایط است .ازاینرو ،پیشفرض نظریغه حسغبه
مانند بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی اسالم ،وجغود و عینیغت حکومغت و
نظام سیاسی است.
* استادیار و عضو هيئت علمی پژوهشگاه امام صادق

(.)Abde1@chmail.ir
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واژگان کلیدی :حسبه ،والیت فقیه ،برهان لطف ،برهان حکمت ،برهان حفظ
نظام ،امام خمینی ،مقام معظم رهبری.
مقدمه

مسئله والیت فقیه از جمله مسائلی است که هم در علم کالم و هم در علم فقه از
آن بحث می ود .والیت فقیه از آن نظر که مربوط به هست ها و نیستهاسغت و
سبب استمرار والیت انبیا و معصومان اسغت ،موضغوع علغم کغالم اسغت .بحغث
کالمى والیت فقیه چنین است :آیا خداونغد عغالم و حکغیم بغراى عصغر غیبغت،
دربار زمامداری و حاکمیت مسلمانان دستورى داد یا اینکه امت را به حال خود
رها کرد است؟ موضوع چنین مسئله اى «فعل الهی» است .ازاین رو ،اثبا

والیت

فقیه و برهانى که بر آن اوامه مى ود ،مربوط به «علم کالم » است؛ چراکه یکی از
موضوعا

کلیدی علم کالم ،ناخت ذا  ،صفا

و فعل الهی است و بنغابراین،

اصل والیت فقیه ،مسئله اى کالمى به مار می آید .اما از والیت فقیه ،در علم فقه
نیز بحث مى ود تا لوازم آن حکم کالمى ،در بایدها و نبایغدهاى فقهغى رو غن
ود .میان معنای کالمی و فقهی والیت فقیه تالزم عقلی وجود دارد؛ بغهگونغهای
که مىتوان از یك مسئله کالمىِ اثبا

د  ،به لوازم فقهى آن رسید؛ همانگونه که

اگر در فقه نیز حکم و تکلیفی به گونه وطعى اثبا

ود ،می توان به لوازم کالمى

آن دست یافت .مسئله والیت فقیه و واگذاری والیت از سغوی امغامان معصوم به
فقها ،از نغخغسغتین دور های تدوین فقه کالسیك یعه در کانون گفت وگوهغای
علمی مطرح بود است .یخ مفید از عالمان دور غغیغبغغت صغرغغری ،در اثغغر
فقهی خود ،المقنعه ،به مسئله والیت فقیه پرداخته و آن را پذیرفتغه اسغت (شیخ

مفخد ،بیتا .)188 :بنابراین ،پیشینه بحث از ادله والیت فقیه به عصر غیبت صغرری
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بازمیگردد .محقق کرکی معتقد است به اتفاق فقهای یعه ،فقیه عادل امغامی کغه
دارای همه رایط فتوا و مجتهد در احکام رعی است ،در همه امور وابل نیابت،
نایب امامان معصوم به مار میآید (كركیی8188 ،ق ،ج .)812 :8بغه بغاور محقغق
نراوی ،ولیّ فقیه در عصر غیبت ،در هر موردی که پیامبر یا امامان معصوم والیغت

دا ته با ند ،والیغت دارد (نراقیی .)811-811 :8811 ،از نظرگغا صغاحب جغواهر
فقدان باور به عمومیت والیت فقیه ،سبب معطل ماندن بسغیاری از امغور غیعیان
میگردد .بنابراین ،کسانی کغه درایغنبغار وسوسغه مغیکننغد ،گویغا مغز فقغه را
نچشید اند و از تعابیر ،معانی و رموز کلما

امامان معصوم را درنیافتهاند (نجفیی،

8182ق ،ج.)893 :28
 .1-1مفهومشناسی
.1والیت 

واژ والیغغت ،در لرغغت از مغغادّ «ولغغی» و بغغه معنغغای نزدیکغغی ،تس غلّط ،وغغدر ،
فرمانروایی ،نصر  ،محبّت ،دوستی ،کمك ،پذیرفتن مسئولیّت ،حکغم ،سغلطنت،
پشتیبانی ،زمامداری ،سرپرستی و تصرّف در ا یا و امغور انسغانهغا آمغد اسغت
(طریحی ،8813 ،ج331 :2؛ ابن اثخر ،8818 ،ج221 :3؛ الخوری الشرتونی اللبنیانی،8811 ،

ج .)188-182 :3اما معنای اصلی واژ والیت ،وغرار گغرفتن چیغزی در کنغار چیغز
دیگر است؛ به گونه ای که فاصله ای میانشان نبا د (جیورری311 :8211 ،؛ الخیوری

الشرتونی اللبنانی ،8811 ،ج .)188-182 :3اگر در معانی والیت دوّغت کنغیم ،تمغامی
آنها نوع خاصی از نزدیکی هسغتند کغه بغا تغأثیر و تغأثّر و سرپرسغتی و تصغرّف
همرا اند (طباطبایی ،8838 ،ج.)839-831 :3
والیت در اصطالح ،وُرب خاصی است که با نغوع یغا انغواعی از تغأثیر ،تغأثّر،
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تصرّف ،تملّك ،تغدبیر ،سرپرسغتی و ماننغد آن همغرا اسغت (رمیا.)839-831 ::
بنابراین ،والیتی که در اصطالح اسالم و ورآن از آن سخن میرود ،نوع خاصی از
والیت است که با ارتباط معنوی ،یعنی محبتورزی و اطاعتپذیری همرا است
و به گونه ای است که ولب انسان مؤمن را به نور الهی رو ن میکنغد و رهغاورد
آن ،رسیدن به مقام ورب و والیت الهی اسغت (جیوایی مملیی .)81-83 :8813 ،بغه
عبار

جامعتر ،والیت به تمام و کمال و همه ابعغاد و اوسغام آن در اصغل از آنِ

پروردگار متعال است ،اما ازآنجاکه رسغول اکغرم
ایستگیها و کماال

و امامغان معصغوم

بغه

ویژ ای دست یافتهاند ،به آنان دو عبه از والیت خویش،

یعنی والیت تکوینی و والیت تشریعی را بخشید است .والیت تکغوینی ،نغوعی
اوتدار ،تسلّط و سیطر تکوینی و وجودی اسغت و بغه معنغای وغدر

تصغرف و

تأثیرگغغذاری در نظغغام طبیعغغت و آفغغرینش جهغغان و در نفغغوس انسغغانی و ایجغغاد
دگرگونی در آنهاست (مطهری ،8812 ،ج .)211 :8والیت تشغریعی نیغز بغه معنغای
جعل و تشریع احکام و ووانین آسمانی و ارسالی از سوی خداونغد متعغال بغرای
هدایت و رستگاری انسان است که به واسطه پیامبران به بشغر ابغالش غد اسغت
(ابرارخمزایه مملی.)38 :8813 ،
پیامبر گرامی اسالم
ویژ حضر

به اذن خداوند سبحان و در پرتوی عنایغا

و الطغاف

حق ،از طریق پیمودن را عبودیّت و بندگی خالصغانه بغه بغاالترین

مراتب ورب الهی و نیز عالی ترین درجا

کمال دست یافته است و چنان والیتی

دارد که میتواند در عالم وجود تصرّف کنغد .ازایغنرو ،والیغت تکغوینی ،نغوعی
اوتغغدار ،تس غلّط و سغغیطر تکغغوینی و وجغغودی و بغغه معنغغای وغغدر

تص غرّف و

تأثیرگذاری در نظغام طبیعغت و آفغرینش جهغان و در نفغوس انسغانی ،و ایجغاد
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دگرگونی به دست انبیا و امامان معصوم است (مطهری ،8812 ،ج )211 :8این غأن
عظیم پیامبر در اموری چون واسطه فیض الهی بودن ،ناظر اهد اعمال انسغانهغا
بودن و نیز در هدایت معنوی انسانها از سوی ایشان جلو گر می ود.
 .2والیت فقیه

اصطالح «والیت فقیه» از دو بخش «والیت» و «فقیغه» تشغکیل غد اسغت .واژ
«فقه» در لرت به معناى فهم ،آگاهى و دانایى است (ابین فیار ،8838 ،،ج)112 :1؛
خوا مربوط به دین با د یا چیز دیگر .در لسغان العغرب معنغاى «فقغه» فراتغر از
مطلق دانستن بود  ،منظور از آن ،علم و دانستنى است که همرا بغا دوّغت نظغر و
استنباط با د (ابنمنظور8181 ،ق ،ج« .)813 :81فقه» به مفهوم علم و آگاهى دویق از
علوم دین و احکام الهى است و در اصطالح یکى از اخههغاى علغوم دینغى بغه
مار می آید و به معنای علم به احکام فرعى غریعت از را دالیغل تفصغیلی آن
(کتاب ،سنّت ،عقل و اجماع) اسغت (ابنزیینالیدین .)22 :8831 ،بنغابراین« ،فقیغه»
کسى است که در علوم اسالمى تخصّص دارد و احکام تکلیفی و وضعی الهغى را
از ادلّه فقهی استنباط مىکند.
مفهوم والیت در نظریه والیت فقیه عبار
صالح ،مخالف با هوا

است از حاکمیّغت انسغانی پارسغا،

و هوای نفس که عامل بغه وغرآن و سغنّت بغود  ،امغور

مسلمان را تدبیر کند و زعامت اجتمغاعى و رهبغری سیاسغى جامعغه اسغالمی را
عهد دار ود (نک :بنخای بخنالمللی غدیر .)93 :8898 ،بنغابراین ،والیغت فقیغه یعنغی
سرپرستی و تدبیر امور مردم و رهبری جامعغه اسغالمی و غهروندان مسغلمان و
اعمال حاکمیّت بر آنها براساس ووانین و احکام اسالمی .ولیّ فقیه با بهر گیری از
تدبیر ،هو مندی و دانش خویش و براساس کتغاب ،سغنّت و مصغالح اجتمغاعى
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تصمیم مى گیرد و مردم موظّف به پیروى و اطاعت از حکم او هستند .از دیغدگا
امام خمینی حکومت در اسالم ،حکومت وانون است (امام خمخنی)38: 8891 ،،؛ آن
هم وانون الهى که برطبق مصالح و مفاسد دنیغوى و اخغروىِ واوعغى بشغر وضغع
گردید است .درحقیقت ،فقه و ریعت الهى تدبیرکننغد و تنظغیم کننغد حیغا
فردى و جمعى است ،نه خص فقیه .فقیغه از نظغر خصغیّت حقیقغى بغا افغراد
جامعه در برابر ووانین اسالم یکسان است و هیچ تفاوتى ندارد .بنغابراین ،والیغت
فقیه ،حاکمیّت فقیه و حق تصغرّف ،تغدبیر و تنظغیم او دربغار جامعغه و مسغائل
اجتماعى است و چنین والیت و حاکمیّتی به تبع والیت امامان معصوم

براى

فقیه جامعالشرایط جعل د است (مطهرى ،8833 ،ج.)333-338 :8
همچنین تذکر این نکته الزم است که والیت یاد د براى هغر فقیهغى وجغود
ندارد؛ چراکه افزون بر فقاهت که رط الزم والیت است ،رایط بسغیار مهغم و
اساسى دیگرى نظیر عدالت ،توان تدبیر و مدیریت جامعه ،ودر

تجزیه و تحلیل

مسائل سیاسى غ اجتماعى ،و آگاهى از روابط حاکم بر کشورهاى جهان ،از جمله
رط های ضروری برای تصدّی مقام «والیت فقیه» است (امام خمخن ،8891،،ج:21

 .)139مبنای این نوع حکومت آن است که چغون در جامعغه اسغالمی ،وغوانین و
احکام دین اسالم اجرا و پیاد می ود ،باید در رأس آن خص آگا به مسائل و
احکام دین الهی حضور دا ته با د و به همین دلیغل ،تنهغا فقیغه جغامع غرایط
رهبری ایسته این مقام دینی است.
 .3حسبه

«حسبه» در لرت اسم مصدر از ریشه حَسَبَ به معنای مردن ،طلب اجر ،نیکویی
در تدبیر و ادار امور ،و خبرجویی آمد است (ابنمنظیور 8181ق ،ج.)833-831 :8
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همچنین حسبه به معنای وربت بود  ،مراد از آن ،تقغرّب جسغتن بغه حغق تعغالی
است .مورد حسبه هر کار نیکی است که ارع مقدس خواهان آن است ،بیآنکغه
خص خاصی برای انجام آن گمغارد

غد با غد (بحرالعلیوم8118 ،ق ،ج.)29 :8

امام خمینی نیز امور حسبیه را کارهغاى پسغندید اى مغیدانغد کغه غرع مقغدّس
خواستار تحقق آنها در جامعه است .از جمله مصادیق امور حسبیه مىتوان امر به
معروف و نهى از منکر ،دفاع از کشور اسالمی و وضاو

را نام برد .تصغدى ایغن

امور در عصر غیبت برعهد فقیه عادل است و او مىتواند غخص ایسغتهاى را
متصدى انجام آن کار کند (امام خمخنی.)93 :8891 ،
.دیدگاههایعلمادربارهامورحسبیه 

2-1

دربار امور حسبیه دو نظریه وجود دارد :نظریه نخست آن است که فقیهان در
اموری که در رع مقدس اسالم تعطیل بردار نیست و وجود ان در هر غرایطی
ضروری است ،والیت دارند .محقق نائینی در تنبیه االمة و تنزیه الملة (نک :نائخنی،

بی تا ،)811 :محقق اصفهانی در حا یه مکاسب (اصفهانی ،)281 :8813 ،امام خمینی
در کتاب البیع (امام خمخنی ،بیتا ،ج )191 :2و امام خامنغهای (امیام خامنی ای،8819 ،

رربری یر اجتماع باشکوه رزارا :زائر مرقد امام خمخنی) به این نظریه گغرایش دارنغد.
نظریه دوم آن است که فقیهان در امور غیر افتا و وضا غ خوا حسبیه یا غیرحسبیه
غ ولیّ منصوبِ رعی نیستند و تنها در حوز امور حسبیه ،فقیه عادل بهمثابه ودر
متیقّن از افراد مجاز در تصرّف مرد می ود .فقیهغان غاخص معتقغد بغه ایغن
نظریه ،آخوند خراسانی (خراسانی ،بیتا )93-91 :و محقق خغویی (غیریی8181 ،ق،

ج )121 :8هستند.
نقطه ا تراک این دو نظریه آن است که تصرف فقیغه در امغور حسغبیه جغایز
است؛ نظریه نخست این تصرف را از باب والیت انتصابی و بهصغور

گسغترد
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میپذیرد و نظریه دوم از باب ودر متغیقّن ،فقیغه را مسغئول انجغام امغور حسغبیه
برمی مارد .اما پرسش اساسی آن است که :آیا نظریه حسغبه بغا هغر دو تقریغر و
ورائتش می تواند مبنای فقهی برای تعیین کل حکومت اسالمی تلقغی غود کغه
مدیریت آن در دست فقیه جامعالشرایط است؟
امام خمینی ازجمله فقهایی است که نظام سیاسی و تشکیل حکومت اسغالمی
را از بارزترین مصادیق حسبه می داند و معتقد است اگر کسی ادلّه والیت فقیه را
مخدوش بداند و تصرف فقیه را در امور حسبه از باب ودر متیقّن بپذیرد ،در این
صور

هم حکومت باید با اذن فقیه با د .ایشان میفرماید:
پوشیده نیست که حفظ نظام اسالمی و بستن مرزهای میهن اسالمی و حفظظ
جوانان مسلمان از انحراف از اسالم و جلوگیری از تبلیغات ضد اسالمی و ماننظد
آن ،از روشن ترین مصادیق امور حسبیه است و راهی بظرای ووظوب بظه آن جظ
تشکیل حکومت عدب اسالمی وجود ندارد .بنظابراین ،بظا مشظ پوشظی از دییظل
وییت فقیه ،شکی نیست در اینکه فقهای عادب ،قدر متیقن (در انجظام ایظن امظر
هستند .پس ناگ یر به دخالت نظر آنان در حکومت و مظذوون بظودن حکومظت از
آنان هستی (امام خمینی ،بیتا ،ج. 894 :2

امام خامنه ای ضمن تأکید بر مسغئله حکومغت ،فقغه حکغومتی و نیغز وغدر
سیاسی در اسالم ،دربار لزوم پرداختن به مسئله حسبه در زمینه استدالل فقهی بر
والیت فقیه ،معتقد است:
امام ب رگوار فقه شیعه را از دورانى که خود در تبعیظد بظود ،بظه سظمته فقظه
اجتماعى و فقه حکومتى و فقهى که مىخواهد نظام زندگى ملتها را اداره کند و
باید پاسخگوى مسائل کومك و ب رگ ملتها باشظد ،کشظاند .ایظن یعنظى نق ظه
مقابل آن آفتى که گفتی تحجّر است .حتى در اواخر سابهاى عمرِ بابرکظت امظام
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ب رگوار ،مسائلى که بهظاهر ج ئى مىنمود ،اما با توجه به اینکه یك خط و یك
سَمتگیرى را به فقهاى شیعه نشان مىداد ،بسیار مه بود ،پیش آمد و ایشان باز
ه نشان داد که آن کسى که مىخواهد نظام را اداره کند ،آن فقهى که مىخواهد
یك ملت یا مجموعه عظیمى از انسانها و ملتها را اداره کنظد ،بایسظتى بتوانظد
شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازى را در هنگظام آن نیظاز بظه آن بدهظد و
نمىتواند در زمینههاى سیاسى ،اقتصادى ،فرهنگى و همه مسائلِ زنظدگى مظردم،
نق هاى را بىپاسخ بگذارد .همچنان که اهل فن اطالع دارند ،در میان کتب فقهظى
شیعه ،بسیارى از مباحثى که مربظو بظه اداره کشظورند مثظل مسظ له حکومظت،
مس له حسبه و می هایى که با کارهاى جمعى و داشتنِ قدرت سیاسى ارتبا پیدا
مىکند ،مند قرن است که جایشان خالى است .بعضظى از آنهظا از اوایظل هظ در
کتب فقهى شیعه مورد تعرّض قرار نگرفتظه اسظتم مثظل همظین مسظ له حکومظت.
بعضى مسائل مثل مسئلۀ جهاد که یك مسئلۀ اساسى در فقه اسظالم اسظت ،منظد
قرن است که از کتب فقهىِ استدیلى شیعه ،بظهتظدری کنظار گذاشظته شظده و در
اغلب کتب فقهى استدیلى مورد توجه قرار نگرفته است (امام خامنظهای،9849 ،
رهبری در اجتماع باشکوه ه اران زائر مرقد امام خمینی .

بنابراین ،ضرور

والیت فقیه از باب حسبه اثبا

گردید .اینغك بغرای تأییغد

هرچه بیشتر دیدگا های امام و رهبری دربار حسبه ،به دیدگا های فقهای پیشین
و معاصر میپردازیم.
گفتیم که دربار ولمروی حسبه و نمونههای آن ،دو دیدگا وجغود دارد :یغك
دیدگا حوز حسبه را محدود به سرپرستی اموال یتیمان ،سفیهان و  ...می دانغد و
دیدگا دوم ،ولمروی حسبه را امل همه مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،اوتصغادی و
سیاسی جامعه اسالمی برمی مارد .براسغاس دیغدگا دوم ،میغان امغور حِسغبی و
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حکومت دینی ،پیوندی عمیق وجود دارد و بسیاری از امور حِسبی بدون تشغکیل
حکومت اسالمی و ورار گرفتن مجریان ایسته و باکفایت در رأس امغور جامعغه
اسالمی وابل اجرا نیست.
گستردگی ولمروی امور حسبی را می توان از دلیل هایی که فقهغا بغر بایسغتگی
انجام امور حسبیه آورد اند ،به دست آورد؛ از جمله «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى؛ در
نیکوکارى و پرهیزکارى با یکدیگر همکارى کنید» (مائده .)2 :اگر عنغوان «بغرّ» در
آیه ریفه ،عنوانی عرفی به مار آید ،مرجع باز ناسی مصغداقهغای آن ،عغرف
عام خواهد بود؛ چراکه هر زمان ارع در تبیین گزار های احکام ،بیغان و رو غی
ویژ ندا ته با د ،مرجع عرف عام است (مکی عاملی ،بیتیا ،ج .)111 :8در عغرف
عام و منطق عقالی جامعه ،بروراری نظم و نظغام و ایجغاد حکومغت بغرای ادار
جامعه ،امری بایسته و از نمونههای رو نِ برّ و نیکی به مار میرود.
از اینجا رو ن می ود که سرپرستی امور حسبیه با تأسغیس حکومغت دینغی،
پیوندی ناگسستنی دارد .همچنین سایر دالیل وجوب انجغام امغور حسغبیه ،همغه
مسائل فردی و اجتماعی را که ارع به ترک آنها راضغی نیسغت ،دربرمغی گیغرد؛
مانند «کُلُّ مَعرُوفٍ صَدَقَةٌ؛ هر کار نیکغی نغوعی صغدوه اسغت» (شیخ ریر عیاملی،
8182ق ،ج .)828 :8ازاین رو ،امور حسغبیه از گسغتردگی برخوردارنغد (نیک :امیام

خمخنی ،بی تا ،ج .)311 :2افزون بر عموما ِ کتاب و سنّت ،برهغان حکمغت ،حکغم
ضروری عقل بر لطف الهی و نیز وجوب حفظ نظغام ،بغر بایسغتگی انجغام امغور
حسبیه داللت دارد (نک :رمو31 :8891 ،؛ یفتر فررنگی فخراالئمی  ،91 :8811 ،سیخنا:

رربری یر كنفرانس یردت اسالمی 83 :مهر .)8839
.3-1تحلیلفلسفیدلیلحسبه 

دلیل حسبه از نوع برهان «انّغی» اسغت کغه در آن از معلغول بغه علغت دسغت
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می یابیم؛ زیرا در حسبه ،بحث در این است که چون یك سلسغله بایسغتگی هغای
تعطیل ناپذیر ،مانند اجرای حدود ،اوامه امر به معروف و نهی از منکر ،جلغوگیری
از اختالل نظام و ...وجود دارد ،باید حکومتی با د تا آنها را بغرآورد و در بیغنش
اسالمی ،تنها کسی که به حکم عقل از باب ودر مغتغیغقن ،یقین به رضایت ارع
دربار زعامت و رهبری وی داریم ،فقیه جامعالشرایط و آگا بغه زمغان اسغت .از
دیدگا امام خمینی و امام خامنهای ،از جمله واجبا

رعیِ وطعغی ،حفغظ نظغم

عمومی جامعه و حرمت از هغم گسسغتن آن اسغت .ادار امغور مغادی و معنغوی
جامعه و برآوردن نیازهای مردمان ،ساماندهی روابط داخلی ،جلغوگیری از هغر
ومر و… چیزی نیست که ارع مقدس به آنها بی تفاو

با د .ازاین رو ،فقیهغان

براساس رایط زمان و مکان ،آن را از باب مقدمه واجب ،واجب دانسته انغد و از
سویی ،این امر مهم بدون مرکز تصغمیم گیغری ودرتمنغد و پیغروی از آن سغامان
نمی یابد .بنابراین ،اجرا و انجام امور حسبیه ،نیازمند تشکیال

و حکومتی مقتغدر

و فراگیر است (رما .):ازاینرو ،در رَوایغی و بایسغتگی تشغکیل حکومغت دینغی
براساس والیت فقیه ،هیچ گونغه تردیغدی وجغود نغدارد .مغذاق غریعت و روح
آمغغوز هغغای اجتمغغاعی ،سیاسغغی و نظغغامی اسغغالم ،چنغغین اوتضغغا دارد کغغه بغغدون
برنامه ریزی حساب د و مدیریت صالح و ایسته و نهادی ،نمیتوان به اجغرای
احکام اسالمی دست یافت .میرزای نائینی بغا وجغود عغدم پغذیرش داللغت ادلغه
والیت فقیه بر غیر وضا و افتا مینویسد:
وَ حاوهلُ الکَالمِ  ...هُوَ ثُبُوتُ الوِییَهه الفَقیهه بِالنِّسبَهه اهلَظی مظا عُلهظ َ بِعَظدَمِ رِضظا ه
الشّارِعِ فی تَع یلههه وَ اَنَّهُ مَعَ التَّمَکُّنِ فی األهرجاعِ اهلَیهه ییَجُوزُ لهغَیرِهه التَّصَدِّیُ َویَجُوُز
التَّصَدِّیُ عَنِ المَذوُونِ مهن قهبَلههه وَ مَن جَعَلَهُ الفَقیهُ نائهباً عَن نَفسههه ،ضَرُورَهَ اَنَّ األُمُظوَر
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الحهسبِیَّهَ لَیسَت کَمَنصَبِ القَضا ه مهمّا یتَکُونُ قابِلَهً لهلنهّیابَهٍ( 9آملی9898 ،ق. 889 :

از دیدگا وی چون سیاست و انتظام امور مسلمانان و ضغبط از امغور حسغبیه
به مار می آید ،سپردن امور حسبیه به فقیه جامع الشرایط بی ا غکال اسغت (نیک:

نائخنی ،بی تا .)811 :ازاینرو ،چنانچغه ترییغر حکومغت جغائر و مسغتبد حغاکم ،بغه
حکومت تمام عیار دینی ممکن نشد ،مردم دیندار باید براساس مراتغب گونغاگون
امر به معروف و نهی از منکر و به ودر توان ،از گسترش ظلم جلوگیری کننغد و
دامنه آن را محدود سازند (نک :رما .):بنابراین ،اثبا

والیغت فقیغه و تأسغیس و

تشکیل حکومت دینی ،از زاویه واجب بودن انجام امور حسبیه ،رو غن و وطعغی
است؛ چنانکه میرزای نائینی معتقد است:
از جمله ق عیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در عصر غیبت ،آنچه از
وییات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهماب آن حتظی در ایظن زمینظه
معلوم باشد« ،وظایف حسبیه» نامیده ،نیابت فقهای عصظر غیبظت را در آن ،قظدر
متیقن و ثابت دانستی م حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناوظب ،و مظون
عدم رضای شارع مقدس به اختالب نظظام و وهظا بیضظه اسظالم ،بلکظه اهمیظت
وظایف راجعه به حفظ و نظ ممالك اسالمیه از تمظام امظور حسظبیه ،از اوضظ
ق عیات است ،لهذا ثبوت نیابت فقها و نوا عام عصر غیبظت در اقامظه وظظایف
مذکوره از ق عیات مذهب خواهد بود (همان. 84 :

 .1نتیجه سخن آنکه ،والیت فقیه درباره آنچه می دانیم شارع به ترک آنها راضی نیست ،ثابت است و با
توانایی و دسترسی مراجعه به فقیه در این زمینه ،به غیر او نمی توان رجوع کرد؛ البته با اجازه فقیهه ،کسهان
دیگر میتوانند عهدهدار انجام اینگونه امور بشوند؛ زیرا امور حسبیه نیابتپذیرند و مانند قضاوت نیست کهه
نیابت نمیپذیرد.
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آیت اللّه بروجردی نیز ضمن دفاع از اصل والیت فقیه ،با توجه به چند مقدمه،
حاکمیت فقیه را از باب حسبه ،بر امور جامعه ضروری می مرد )6( :در اجتمغاع
نیازهایی وجود دارد که برآوردن آنها ،در حوز کاری مدیران جامعغه اسغت)6( .
بی گمان اسالم دینی است اجتماعی و اهتمام آن بغه سیاسغت مغدن و سغاماندهی
امور اجتماعی ،جای انکار ندارد )5( .در آغاز اسالم سیاستمداران امور مسلمانان،
رسول خدا

و جانشینان پس از او بودنغد )5( .ایغن نیازهغا در همغه زمغانهغا

وجود دارند و بدون حاکم عادل و حکومت عادالنه بر آوردن آنها ممکن نیسغت.
آنگا نتیجه میگیرد« :کَونُ الفَقیهِ العادِلِ مَنصُوباً مِهن قِبَهلِ األَئِمَهةِ

لِمِثهلِ تِله َ

األُمُورِ العامَةِ المُهِمَّةِ الَّتی یُبتَلی بِها العامَّةُ مِمّا ال اِشهکالَ فیهه اِجمهاالً بَعهدَ مها بَیَّنهاهُ
وَالنَحتاجُ فی اِثباتِهِ اِلی مقبولةِ ِابنِ حَنظَلَهِ غایَهةُ األمهر کَونُهها اَیضهاً مِهنَ الشَّهواِِدِ»

6

(منتظری ،بیتا.)31 :
نکته درخور توجه در این نظریه ،استوار نکردن والیغت فقیغه بغر نصغو

و

دلیل های لفظی است ،بلکه در نظریه ایشان ،والیت فقیه از زاویه بایستگیِ انجغام
امور حسبیه اثبا

د که مسائل سیاسی و اجتماعی از آن جمله است.

در بستر تاریخ فقه تشیع ،نظریغه والیغت فقیغه و حکومغت ،رو بغه تکامغل و
پویایی بود و هرچه زمان به پیش آمد  ،این دیدگا

فاف تغر و فراگیرتغر مطغرح

د است تا اینکه امام خمینی ،پایه گذار حکومت دینغی در دوران معاصغر ،ایغن
دیدگا را به او خود رساند و براساس آن حکومغت تشغکیل داد .امغام خمینغی
( .1با توجه به این مقدمات) در اینکه فقیه عادل از سوی پیشوایان معصوم در این گونه امهورِ (حسهبیه)
مهمی که مردم به آنها نیاز دارند ،گمارده شده ،شبهه و اشکالی وجود ندارد و برای ثابت کردن ایهن مسهلله،
نیازی به روایت مقبوله عمر بن حنظله نداریم؛ گرچه درنهایت از آن بهعنوان شاِد بهره میگیریم.
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پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،نظریه والیت فقیه را مطرح کرد و افزون بر اوامه
دلیلهای رو ن لفظی و عقلی بر آن ،از منظر امور حسبیه نیز آن را ثابت دانست:
وَییَخفی اَنَّ حهفظَ النِّظامِ وَ سَدَّ ثُغُورِ المُسلهمینَ وَ حهفظَ شَبابِهِ مهظنَ األهنحهظرافه
عَنِ األهسالمِ وَ مَنعَ التَّبلیغاته المُضظادَّ ِ لهألهسظالمِ وَ نَحوِهظا مهظن اَوضَظ ِ الحهسظبِیّاته
وَییُمکهنُ الوُوُوبُ اهلیها اهلّا بِتَشکیلِ حُکُومَهٍ عادهلهٍ اسالمیهٍ مَعَ غَضِّ النَّظر عَن اَدهلَّظهه
الوِییَهه یشَكَّ فی اَنَّ الفُقَها َ العُدُوبَ هُ القَدرُ المُتَیَقَّنُ ،فَالبُدَّ مهن دهخالَظهه نَظَظرِهه وَ
لُ ُومِ الحُکُومَهه بِاهونههِ وَ مَعَ فَقدههه اَو عَج ِهه عَنِ القهیامِ بِها یَجِظبُ عَلَظی المُسظلهمینَ
العُدُوبِ وَ یبُدَّ مهن اهسته ذانههِ الفَقیهَ لَوکانَ( 9امام خمینی ،بیتا ،ج. 894 :2

البته اینکه حکومت دینی در عصر غیبت از آنِ فقهای عادل است ،به این معنغا
نیست که همه امور کلی و جزئی ،سیاسی و اجتمغاعی ،و نظغامی و اوتصغادی را
خود عهد دار می وند ،بلکه با تدبیر و مدیریت آنان ،از کار ناسان گونغاگون در
تشکیل و ادار حکومت استفاد می ود؛ همان گونه که در زمغان امیرمؤمنغان
نیز همه امور به دست آن حضر

انجام نمی گرفت و ایشان از والیغان و واضغیان

و فرماندهان در ساماندهی امور کشور و رسیدگی بغه اجتمغاع سغود مغی جسغت
(رما)191 ::
 .1روشن است که پاسداری از نظام و مرزبانی از حدود اسالمی و پیش گیهری از انحهراف جوانهان از
اسالم و خنثی سازی تبلیغات دشمنان علیه اسالم و مانند آن ،از روشن ترین مصادیق امور حسبیه اسهت کهه
دستیابی به آنها بدون تشکیل حکومت عادالنه اسالمی ممکن نیست .بنابراین ,صرف نظر از دلیلِای والیت
فقیه ،از این زاویه نیز فقهای عادل مقدم ِستند و سزاوارتر و برتر ،و باید در مسائل حکهومتی نظهر آنهان و
نظارت و دخالت آنان رعایت شود .بله ،در شرایطی که چنین فقیهی نباشد یا باشد و توانایی اداره حکومهت
را نداشته باشد ،بر مسلمانان عادل و پاک سیرت است که حکومت دینی ایجاد کنند و در حدّ تهوان از فقیهه
موجود اذن بگیرند.
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بدینسان ،درمییابیم که ادار جامعه ،مبارز با فسادانگیزان و فتنهگغران و نیغز
اصالح کج روی ها ،پاسداری از مرزهای خاکی ،عقیدتی ،فرهنگی و… نمونغه هغای
رو ن امور حسبیهاند که باید بر زمین نماننغد و بغه بهتغرین وجغه سغامان یابنغد.
بنابراین ،با وجود فقیه عادل ،سرپرستی امور حسبیه برعهد اوسغت و او بغر ایغن
مسائل والیت دارد و برای اثبا

این دیدگا  ،به دلیل نقلی نیازی نیست ،بلکه بغا

تئوری ادار امور حسبی نیز وابل اثبا

است.

.بنیانهایکالمیدلیلحسبه 

4-1

دلیل حسبه بر سه برهان حکمت ،برهان لطف و برهان حفظ نظام مبتنی است
که تبیین هریك از این موارد به رح ذیل است.
 .1-4-1برهان حکمت

تعطیلی احکام و انتفای والیت رعی در عصر غیبت ،با حکمت الهی منافا
دارد و مستلزم نقض غرض است؛ زیرا براساس وانون هدایت عامه و ارسال انبیا،
خداوند حکیم خواستار هدایت انسانهاست .با توجه به اینکه حکومت صغالح و
امام عادل و حکیم با فراهم کردن زمینههای ر د معنوی و تعالی روحی و از بین
بردن زمینههای فساد و هر و مر و بروراری امنیت ،نقشی اساسغی در هغدایت
انسانها دارد ،خداوند حکیم در ادامه رسالت پیامبران ،امامان را بهنحغو خغا

و

فقهای جامعالشرایط را بهنحو عام ورار داد است تغا عهغد دار هغدایت مغادی و
معنوی انسانها وند؛ درغیراینصور  ،نقض غرض الهی خواهد د و خداوند
حکیم نقض غرض نمیکند .اثبا

والیت فقیه از طریق صفت حکمت خداوندی

غ که صفت فعل اوست غ آن را جزء مسائل کالمی ورار میدهد؛ زیرا علغم کغالم
عهد دار بحث عوارض فعل خداوند است .بنابراین ،براساس حکمت الهی ،وجود
ولیّ فقیه و حکومت صالح اسالمی در عصر غیبت تعطیلپذیر نیست.
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خواجه طوسی دربار ضرور

تعیین حغاکم جغامعالشغرایط و ارتبغاط آن بغا

حکمت الهی معتقد است :تنفیذ اموری که از سوی فرمانروای عغادل و وغوی بغه
اجرا درمیآید ،به مصلحت مردم است و خداوند هم ،نه مسغتقیما بغه ادار امغور
میپردازد و نه به مصلحت جامعه بیاعتناست .بنابراین ،خالف حکمت است کغه
خداوند کسی را برای تدبیر امور جامعغه وغرار ندهغد و بغه همغین دلیغل ،نصغب
پیشوای الهی برای مردم الزم است (طوسی.)129 :8813 ،
به اعتقاد امام خامنهای ،هرکس خداوند متعال را به نیکی بشناسد و به حکمت
و ودر

او ایمان دا ته با د ،بی تردید درخواهد یافت که خداوند متعال تمغامی

موجودا

را با هدایت عامه خویش به سرمنزل مقصود مغیرسغاند (بخانیات مایام

معظم رربری پس از مراسم تنفخذ رکم ریاست جمهوری سخد محمید خیاتمی 88 :میریای

)8811؛ چنانکه ورآن کریم دراینبار میفرماید« :رَبُّنَا الَّذی أَعْطى کُلَّ شَهیْءٍ خَلْقَههُ
ثُمَّ َِدى؛ پروردگار ما کسى است که هغر چیغزى را خلقتغى کغه درخغور اوسغت
داد  ،سغپس آن را هغغدایت فرمغود اسغغت» (طی  .)31 :مقغدما

برهغغان حکمغغت

بدین رح است:
 .6حکمت الهی مقتضی رفتار و سلوک مبتنی بر عغدالت انسغانی اسغت .امغام
خمینی دربار ابتنای والیت امر بر حکمت الهی معتقد است حکمت آفریدگار بر
این تعلّق گرفته که مردم به طریقه عادالنه زندگی کنند و در حدود احکغام الهغی
ودم بردارند .این حکمت ،همیشگی و از سنّتهای خداوند متعغال و ترییرناپغذیر
است .بنابراین ،امروز و همیشه ،وجود «ولیّ امر» (حاکمی که ویّم و برپانگهدارندۀ
نظم و وانون اسالم با د) ضرور

دارد .وجغود حغاکمی کغه مغانع تجغاوزا

و

ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران با د ،امین و امانتدار و پاسدار خلغق خغدا
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اسغغالم با غغد ،و از

بدعتهایی که د منان و ملحدان در دیغن و در وغوانین و نظامغا
جلوگیری کند .مگر خالفت امیرمؤمنان
ضغغرور هغغایی کغغه آن حضغغر

مغیگذارنغد،

بهخاطر همین معانی نبود؟ آن علل و

را امغغام کغغرد اسغغت ،االن هغغم هسغغت (امییام

خمخنی.)18-11 :8891،
 .6در عصر حضور ،ارسال نبی از سوی خداوند و نصغب امامغان در راسغتای
هدایت و حاکمیت عدالت است .از منظر امام و رهبری ،فرسغتادن انبیغا و نصغب
امامان نیز در راستای هدایت انسان هاست؛ چراکه حکومت صغالح و امغام عغادل
حکیم ،با فراهم آوردن زمینههای الزم برای ر د معنوی و تعالی روحی و از بغین
بردن زمینههای فساد و هر و مر و بروراری امنیغت ،سغبب هغدایت انسغانهغا
می ود (رما.)31 ::
 .5در عصر غیبت ،حکمت الهی اوتضغا مغیکنغد کغه فقیغه جغامعالشغرایط را
بهگونه ای عام در ادامه رسالت پیامبران و امامان تعیین کند تا اسباب هدایت مادی
و معنوی انسانها فراهم ود و اگر این امر تحقّق نیابد ،نقض غرض الهی خواهد
بود؛ حال آنکه خداوند حکیم ،نقض غرض نمیکند (بخانات ماام معظیم رربیری یر

خطب رای نماز جمع  2 :بهمن  .)8833بنابراین ،در عصر غیبت فقیه جامعالشرایط بغر
همه ئون والیی پیامبران و امامان ،جز آنچه أن اختصاصغی آنهاسغت ،والیغت
دارد و برایناساس ،امور حسبیه نیز براساس حکمت الهی تحت تدبیر ولغیّ فقیغه
عادل در جامعه اسالمی است.
 .2-4-1برهان حفظ نظام

نظام در مفهوم کلغی بغه معنغای سغامان یغافتن زنغدگی و معیشغت مغردم در
زمینه های گوناگون است که با اصطالحاتی چون نظام المسلمین ،نظغام االسغالم،
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نظام الملّه ،نظام الخلق و نظام االجتماع از آن یاد میکنند (ملیکافضیلی اریكیانی،

 .)83 :8891واژ نظام از ریشه نظم ،در لرت به معنای نظم دادن ،تغألیف ،تجمیغع،
رویه ،عاد

و روش است (ابنمنظور ،ج )319 :82و در اصغطالح ،مجموعغهای از

عناصر است که به طور منظم و با رابطه کنش و واکنش متقابل ،برای تحقق هدف
مشترک بهصور

معناداری به هم پیوستهاند؛ بهگونهای که با بررسی متون فقهغی

درمی یابیم حفظ نظام که گا از آن با عنوان اصل یا واعد فقهی یاد مغی غود ،در
بسیاری موارد ،هدف و علّت غایی فتاوا بود  ،از اوجب واجبا
در مقابل ،اختالل نظام نیز از بزرگترین محرما

غمرد

غد و

است (نک :ملک افضلی اریكانی،

 .)83: 8891از سوی دیگر ،والیت فقیه نشئت گرفته از والیت امام ،و والیت امغام
نشئتگرفته از والیت رسول خدا

است و آن نیز از والیت خدا نشئت گرفتغه

است .ازاینرو ،والیت فقیه استمرار و تداوم أن امامت و والیت رسول خدا
و ائمه

در عصر غیبت است.

در عصر غیبت کبری و هنگام عدم دسترسی مستقیم بغه امغام معصغوم ،ائمغه،
علما و فقها را با ذکر ویژگی ها و رایطی خا

در مقام جانشینان و نایبان عغام

خویش معرّفی کرد اند و بغراین اسغاس ،از میغان ایغن فقهغا یغك نفغر کغه دارای
ویژگیهای الزم ،بهویژ ودر

تحلیل مسائل گوناگون در عرصه جهانی است ،از

سوی خبرگان منتخب مردم ناسایی و در مقام «ولی فقیه» معرفی می ود تغا در
رأس نظام اسالمی ورار گیرد و مانع نفغوذ د غمنان بغه الیغههغای درونغی نظغام
اسالمی گردد و وحد

جامعه اسالمی را حفظ کند (ابرارخم زایه مملی)811 :8811 ،

و این امر مبتنی بر نظریه حسبه است؛ زیرا وجود ولی فقیه و حکومت اسالمی از
امور حسبی مرد می ود که ارع مقدّس راضی به ترک آن نیسغت .بنغابراین،
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ولی فقیه ،حجّت الهی در عصر غیبغت اسغت و اگغر کسغى والیغت ،حکومغت و
فرامین ولى فقیهِ واجد رایط رهبرىِ منصوب از جانغب امغام معصغوم را گغردن
ننهاد  ،او را ردّ و انکار کند ،گرفتار رک به پروردگار متعال خواهد د؛ چنانکه
امام صادق

میفرماید« :أنّهم حجج اللّه على الناس بعد األئمّهه؛ آنغان (حاکمغان

دینی) حجّت های الهی بر مغردم بعغد از ائمغه هسغتند» (عالمی مجلییی8118 ،ق،

ج.)91 :2
از آنچه گفته د ،این حقیقت نیز آ کار می ود که مشروعیت والیغت فقیغه،
از والیت تشریعى الهى سرچشمه مىگیرد؛ زیغرا هغیچگونغه والیتغى جغز بغا اذن
خداوند مشروعیت نمىیابد .خداى متعال مقام حکومت و والیت بر مغردم را بغه
پیامبر

و امامان معصوم

اعطا فرمود و آنان نیز فقهاى واجد غرایط را در

زمان غیبت به طور عام و با ذکر ویژگیها و رایط ،نصب کرد انغد و اطاعغت از
این فقیه ،درواوع اطاعت از معصوم است؛ چنانکه مخالفت با او ،مخالفت معصوم
و آن نیز بهمنزله ردّ بر خداست که نوعى رک به خدا مرد مى ود.

6

بنابراین ،الزم است فقها اجتماعا یا انفرادا برای اجرای حدود و حفظ ثرغور و
نظام ،حکومت رعی تشکیل دهند .این امر اگر برای کسی امکغان دا غته با غد،
 .1امام صادق(علیه السّالم)« :مَن کَانَ مِنکُم قَد رَوَی حِدَیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَالَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا
فَلیَرضَوا بَهَ حَکَماً فَاِنّیَّ قد جَعَلُتهُ عَلَیکُم حَاکِماً فِاذاَ حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَم یَقبَلهَ مِنهُ فَاِنَّمهاَ اِسهتَخَ َّ بِحُکهمِ اهللِ وَ
عَلَینَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادِّ عَلَی اهللِ وَ ُِوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاهللِ؛ ِرکس از شما که راوی حدیث ما باشهد و
در حالل و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد او را در مقام داور بپذیریدِ ،مانا مهن
او را حاکم بر شما قرار دادم .پس ِرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند ،حکم خدا را سب

شهمردهانهد و

ما را رد کردهاند و آن کس که ما را رد کند ،خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حدّ شرک به خهدای متعهال
است» (الکافی ،ج.)۷۶ :1
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واجب عینی است؛ وگرنه ،واجب کفایی است .در صورتی هم که ممکن نبا غد ،
والیت از آنها ساوط نمی ود؛ زیرا از جانب خدا منصوباند (امام خمخنیی:8891 ،

 .)38-32ازاینرو ،براساس برهان و واعد عقلی حفظ نظام ،در عصر غیبت ،فقیغه
جامع الشرایط پاسدار احکام و حدود الهی است و نظغام مسغلمانان را راهبغری و
تدبیر میکند و براین اساس ،امور حسبیه نیز براساس برهغان حفغظ نظغام ،تحغت
تدبیر ولی فقیه عادل در جامعه اسالمی است.
 .3-4-1برهان لطف

لطف در اصطالح علم کغالم ،چیغزى اسغت کغه مکلّغف را بغه طاعغت الهغی
نزدیكتر می کند و از معصیت الهی دور مىسازد .دربار واعد لطف و خاسغتگا
آن در میان متکلّمان ،دیدگا هاى متعدّدى وجود دارد .برخى واعد لطف را الزمه
حکمت الهى مىدانند و بر آناند که ووتى دانستیم خداونغد حکغیم اسغت ،الزمغه
حکمت آن است که بر بندگان لطف کند؛ زیرا اگر لطف نبا د ،غرض از تکلیف
یا حتى خلقت به دست نمىآید و این بر خداوند حکیم محغال اسغت (سیبحانی،

8181ق ،ج.)31 :8
واعد لطف ،مشروعیت الهى والیت فقیه و حکومت اسالمى را چغه در زمغان
پیامبر اکرم

و امامان معصوم

و چه در زمان غیبت اثبغا

مغىکنغد و بغر

نصب مطلق داللت دارد؛ بهطورى که مردم در اصل مشروعیت هیچ نقشى ندارند؛
هرچند در تحقق حکومت اسالمى براساس نظریه حسبه و نیز در تعیین حغاکم و
ولى فقیه ،کارآمدى نظام اسالمى و حاکمیت فقیه ،نقغش مغؤثر و تعیغین کننغد اى
دارند؛ زیرا براساس واعد لطف ،نصب حجت رعى در تشغریع احکغام و ادار
جامعه ،لطف الهی است .براساس این واعد  ،حجت رعى از طرف خغدا نصغب
میگردد تا بتوان از طریق او احکام الهى ،بغهویغژ احکغام حکغومتى و سیاسغى غ
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اجرایى را کشف و اجرا کرد .واعد لطف اوتضا مىکند که در عصر غیبغت ،مقغام
«والیت امر» برای حفظ اسالمیّت نظام بهصور
مقدما

مستمر باوى بماند .این واعغد از

زیر تشکیل د است:

 .6وجود حکومت صالح و امام عادل ،در تروّی و ر د مادی و معنوی جامعغه
و نیز از بین بردن عوامل گمراهی ،نقشی تعیینکنند دارد (یالیت فاخ  ،سای راخات

عظمی293 ،؛ بخانات ماام معظم رربری یر جمع مریم نخشابور 29 :تخر .)8833
 .6برای تحقّق این هدف (تروّی و ر د مادی و معنوی جامعغه و نیغز از بغین
بردن عوامل گمراهی) لطف الهی اوتضا دارد که در رأس جوامع بشغری در طغول
تاریخ ،انبیا و معصومان غ که ایستهترین افراد برای مقام زعامتاند غ ورار گیرند
تا جامعه بشری افزون بر دا تن ووانین الهی ،با دا تن رهبری صالح ،عالم و عادل
به سعاد

برسند .امام خمینی دراینبار میفرماید:
مجموعۀ قانون براى اصالح جامعه كااى نسسا ب باراى اه قاه قاانون ماهاۀ
اصالح و سعادت بشر شود ،به قوۀ اجراهسه و مجرى احتساج داردب به همسن جها ،
خداوند متعال در ك ار ىرستادن هك مجموعه قاانون ،هع ا احقاار شارك ،هاك
حقوم و دستگاه اجرا و اداره مساترر كارده اسا ب رساول اكارر(ص) در رأس
تشقسالت اجراه و ادارى جامعۀ مسلمانان قرار داش ب عالوهبار اباالو وحا و
بسان و تفسسر عراهد و احقاار و نااماات اساالر ،باه اجاراى احقاار و برقارارى
ناامات اسالر هم گماشته بود تا دول اسالر را به وجاود ووردب در ون مماان،
مثالً به بسان قانون جزا اكتفا نم كرد ،بلقه در ضمن به اجاراى ون ما پرداخا
دس م برهد ،حد م مد و رجم م كردب پس ام رساول اكارر(ص) خلسفاه هماسن
وظسفه و مرار را داردب رسول اكرر(ص) كه خلسفه تعساسن كارد ،ىرار باراى بساان
عراهد و احقار نبود ،بلقه همچ سن براى اجاراى احقاار و ت فسا قاوانسن باودببب ب
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اصوالً قانون و ناامات اجتماع مجارى المر داردب در هماۀ كشاورهاى عاالم و
همسشه اهنطور اس كه قانونگ ارى بهت هاه ىاهده ندارد (امام خمینظی:9891 ،
. 22

 .5در جامعه دینی که در عصر غیبت براساس مکتب اسالم کل گرفته است،
اوتضای لطف الهی چنین است که بیه ترین فرد به معصومان را برای سرپرسغتی
جامعه اسالمی تعیین کند تا سعاد

دنیا و آخر

مردم را با اجرای ووانین اسالم

تأمین نماید .فردی عالم به احکام دین ،آگا به مسائل اجتماعی و سیاسغی زمغان،
عادل و باکفایت ،و این براساس اصل عقالیی تنزّل تدریجی و وهری است؛ زیغرا
عقل حکم میکند ووتی کاملترین و ایستهترین فرد برای تصدّی امر حکومغت
پیدا نشود ،نزدیك ترین فرد به آنها از همه مردم سزاوارتر و برتر برای این منصب
است .امام خمینی دراینبار معتقد است :وظیفۀ اجراى احکام و برورارى نظاما
اسالم بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیغد بغود کغه بغدون آن ،پیرمبغر
اکرم

ما بَلَغَ رسالتَه رسالت خویش را به اتمام نمىرسانید؛ زیرا مسلمانان پس

از رسول اکرم

نیز به کسى احتیا دا تند که اجغراى وغوانین کنغد ،نظامغا

اسالم را در جامعه برورار گرداند تا سعاد

دنیا و آخرتشان تأمین ود (رما.):

 .5بیهترین فرد به معصومان در عصر غیبت بغرای رهبغری جامعغه اسغالمی،
فقیه جامعالشرایط است (رما .)19 ::بنابراین ،همغان لطفغی کغه ضغرور
معصومان را اوتضا دا ت ،ضرور

وجغود

تعیین فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت برای

تصدّی منصب حاکمیّت و حکومت نیز الزم می مرد.
بنابراین ،لطف الهی اوتضا دارد که در عصر غیبت ،جامعه اسالمی یلغه و رهغا
نبا د ،بلکه جامعه اسالمی را تحت سرپرستی زعیم جامعالشرایط عادل ورار دهد
تا هر آنچه موجب تقرب به طاعت حق تعالی و تبعد از معصیت الهی در گسغتر
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سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اوتصادی نظام اسغالمی اسغت ،در جامعغه اسغالمی
تحقق یابد و براین اساس ،واعد لطف از مهمترین بنیانهای کالمغی دلیغل عقلغی
حسبه به مار میآید .ازاینرو ،هرگا برهان لطف تحقق یافت ،ولیّ امر میتوانغد
با جعل حکم حکومتی به تدبیر امور جامعه اسغالمی اوغدام کنغد کغه مهغمتغرین
مصداق آن ،امور حسبیه است و ارع مقدس به ترک آن رضایت ندارد.
نتیجهگیری

ایجاد حکومت اسالمی ،از نمونه های رو ن امغور حسغبی اسغت کغه در پرتغوی
والیت فقیه حاصل می ود .دلغیغل حغسغبغه ،از نوع برهان «انی» است که در آن
از معلول به علت دست مییابیم .برهان لطف ،برهان حکمت و برهان حفظ نظام،
مهمترین بنیانهای کالمی نظریه حسبه را تشکیل میدهند که براساس آنها لطغف
و حکمت الهی اوتضا دارد برای حفظ نظام مسغلمانان و جلغوگیری از اخغتالل و
بی نظمی در اجرای احکام و حدود الهی ،حکغومتی اسغالمی تشغکیل غود و در
رأس آن ،فقیهی جامعالشرایط که از امور سیاسی بینالملل و جامعه اسالمی آگغا
است و توانایی تدبیر و مدیریت جامعه اسالمی را داراسغت ،زمغام امغور جامعغه
اسالمی را برعهد گیرد و نظام اسالمی را از هرگونه انحراف و اعوجغا مصغون
بدارد و راهبردهای سیاسی ،فرهنگی ،اوتصادی و اجتماعی جامعه را تبیین کند.
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