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چکیده

کــه امتــداد والیــت  کمیــت فقیــه و مجتهــد جامــع الشــرایط در عصــر غیبــت  والیــت و حا

امامــان معصــوم )ع( و رســول اعظــم )ص( اســت، از دیربــاز در فقــه امامیــه مطــرح و مــورد 

کــه مهم تریــن  بحــث بــوده و بــرای اثبــات آن بــه ادلــة عقلــی و نقلــی فراوانــی اســتناد شــده 

ــه  ــت مقبول ــند و دالل ــه در س ــان امامی ــت. فقیه ــه اس ــن حنظل ــر ب ــة عم ــی آن مقبول ــل نقل دلی

هم داســتان نیســتند؛ بســیاری از عالمــان روایــت را بــه لحــاظ ســند معتبــر دانســته و آن را 

مقبولــه تلقــی کرده انــد، ولــی گروهــی تعــدادی از رجــال ســند را ضعیــف شــمرده و مقبوله بودن 

گســترة  کرده انــد. اصــل داللــت روایــت بــر والیــت فقیــه نــزد آنــان، مســلم ولــی  آن را نیــز انــکار 

کــه از روایــت فهمیــده می شــود مــورد اختــاف اســت. اقــوال مربــوط بــه مقصــود روایــت  والیتــی 

کــرد: 1. نصــب فقیــه بــه عنــوان قاضــی تحکیــم؛ 2.  را می تــوان در چهــار دیــدگاه خاصــه 

جعــل منصــب قضــاء بــرای فقیــه؛ 3. ثبــوت همــه اختیــارات قاضیــان زمــان ائمــه )ع( بــرای 

فقیــه و 4. تفویــض والیــت مطلقــه بــه فقیــه. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی - تحلیلــی دیــدگاه 

کــرده و بدیــن  اندیشــمندان فقــه را دربــارة ســند و داللــت مقبولــة عمــر بــن حنظلــه بررســی 
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کــه همــة رجــال ســند ثقه انــد و تضعیــف محمــد بــن عیســی، داود  نتیجــه رســیده اســت 

بــن حصیــن و عمــر بــن حنظلــه از رجــال ســند قابــل دفــاع نیســت و وثاقــت صــدوری روایــت 

ــدگاه چهــارم  ــج پیرامــون داللــت روایــت، دی کــرد و از بیــن دیدگاه هــای رای ــکار  ــوان ان را نمی ت

ــر آن مــردود اســت. بنابرایــن،  یعنــی والیــت مطلقــه فقیــه درســت و اشــکال های وارد شــده ب

مقبولــه عمــر بــن حنظلــه یکــی از مهم تریــن ادلــه روایــی در جهــت اثبــات والیــت مطلقــه فقیــه 

می باشــد.

کلیدواژه ها: والیت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله، بررسی سندی، بررسی داللی

مقدمه

ــوان در  ــای آن را می ت ــه عرصه ه ک ــت  ــه اس ــه امامی ــلمات فق ــه از مس ــی الجمل ــه ف ــت فقی والی

گســتره آن مــورد  کــرد )رک: قاســمی، 1384: 1و2( ولــی  باب هــای مختلــف فقهــی ردیابــی 

اختــاف اســت. برخــی والیــت فقیــه را بــه مــواردی ماننــد صــدور فتــوا در مســائل شــرعی، 

گروهــی آن را بســیار  کرده انــد )خویــی، 1418: 360/1( و  قضــاوت و امــور حســبیه محــدود 

کــه امــام معصــوم )ع( بــرای اداره  کــه همــه اختیاراتــی  گســترده می داننــد و بــر ایــن باورنــد 

جامعــه اســامی دارد در عصــر غیبــت بــه ولــی فقیــه تفویــض شــده اســت )نراقــی، 1417: 

.)488/2  :1410 )ج(،  خمینــی  536؛ 

ــد )رک:  کرده ان ــی اســتدالل  ــه عقلــی و نقلــی فراوان ــه ادل ــرای اثبــات والیــت فقیــه ب فقیهــان ب

بــن  عمــر  مقبولــه   )426  -  456/1  :1408 منتظــری،  488/2-460؛   :141 )ج(،  خمینــی 

یــخ جهــت اثبــات برخــی  کــه در طــول تار حنظلــه یکــی از ادلــه نقلــی والیــت فقیــه اســت 

 :1410 حلــی،  425؛   :1403 )حلبــی،  بــوده  امامیــه  فقهــای  اســتناد  مــورد  فقیــه  مناصــب 

ابن فهــد حلــی، 1407:  328/2؛   540/3؛ حلــی، 1414:  447/9؛ حلــی، 1404:  596/1؛ 

کرکــی، 1408:  377/2؛ عاملــی، 1416:  109/3؛ اردبیلــی، 1403:  9/12؛ ســبزوارى، 1423: 

 661/2؛ فاضــل هنــدى، 1416:  6/10؛ قمــی، 1417:  28/2؛ نراقــی، 1419:  18/17؛ نجفــی، 
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گونــی در ارتبــاط بــا داللــت  گونا 1365:  32/40؛ انصــاری، 1415:  552/3( و دیدگاه هــای 

ــه شــده اســت.  ــر والیــت فقیــه ارائ ــه ب مقبول

ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی - تحلیلــی دیــدگاه اندیشــمندان فقــه را دربــاره ســند و داللــت 

مقبولــه عمــر بــن حنظلــه بررســی می کنــد. در ایــن راســتا، نخســت مقبولــه عمــر بــن حنظلــه را 

کــرده ســپس ســند و داللــت آن را بررســی می نماییــم.  بیــان 

1.مقبولهعمربنحنظله

و   67-68/1 )کلینــی، 1367:  کرده انــد  نقــل  را  بــن حنظلــه  مقبولــه عمــر  ثــه،  ثا مشــایخ 

218/6 و 301-303(.  11/3-8؛ شــیخ طوســی، 1365:  412/7؛ شــیخ صــدوق، 1413: 

کافــی  کــه در بحــث والیــت فقیــه مــورد اســتناد عالمــان واقــع شــده، طبــق نقــل  صــدر مقبولــه 

اســت: این گونــه 

ــِد ْبــِن ِعیَســی َعــْن َصْفــَواَن َعــْن َداُوَد  ُحَســْیِن َعــْن ُمَحّمَ
ْ
ــِد ْبــِن ال ــُد ْبــُن َیْحَیــی َعــْن ُمَحّمَ »ُمَحّمَ

ــیعیان  ــر از ش ــیدم: دو نف ــادق )ع( پرس ــام ص : از ام
َ

ــال ــَة َق
َ
ــِن َحْنَظل ــَر ْب ــْن ُعَم ــِن َع ُحَصْی

ْ
ــِن ال ْب

کار  کمــه رونــد، آیــا ایــن  کننــد، نــزد ســلطان یــا قاضیــان بــه محا دربــاره دیــن یــا ارث اختــاف 

ــد  ــه  نفــع او حکــم نمای کنــد و ب ــه طاغــوت رجــوع  کــس ب حــال اســت؟ حضــرت فرمــود: هــر 

کــه ایــن مــال  گرچــه حــق بــا او باشــد؛ چرا کــه از ایــن راه بــه دســت مــی آورد حــرام اســت، ا آنچــه 

کافــر  کــه بــه طاغــوت  را از راه حکــم طاغــوت بــه دســت آورده، درحالی کــه خداونــد فرمــان داده 

کســی  کنیــد در میــان خودتــان،  کننــد؟ حضــرت فرمــود: نــگاه  کــردم: پــس چــه  شــوید. عــرض 

کــه حدیــث مــا را روایــت  کنــد و در حــال و حــرام مــا نظــر دارد و احــکام مــا را می شناســد، 

کــه بــه  کــم بــر شــما قــرار دادم، پــس هنگامــی  کــه مــن او را حا بــه حکمیــت او رضایــت دهیــد 

حکــم مــا فرمــان دهــد و شــخصی از او نپذیــرد، حکــم خداونــد را ســبک شــمرده و انــکار بــر مــا 

کــه بــه منزلــه شــرک بــه او می باشــد«  کــرده  کنــد بــر خداونــد انــکار  کــه چنیــن  کــس  نمــوده و هــر 

ــی، 1367: 412/7(. )کلین
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2.بررسیسندمقبوله

ــد،  ــا یکدیگــر تفــاوت دارن کــه اندکــی ب ــه ســه طریــق روایــت شــده  ــن حنظلــه ب ــه عمــر ب مقبول

کافــی بــه یــک طریــق و شــیخ طوســی در تهذیــب بــه دو طریــق آن را نقــل  کلینــی در  شــیخ 

ــرده اســت. ک

طریــق اول از تهذیــب: محمــد بــن یحیــی عــن محمــد بــن الحســن بــن مشــمون عــن محمــد 

بــن عیســی عــن صفــوان عــن داود بــن الحصیــن عــن عمــر بــن حنظلــه )شــیخ طوســی، 1365: 

.)218/6

ایــن ســند ضعیــف اســت؛ چــون علمــای رجــال محمــد بــن حســن بــن مشــمون را تضعیــف 

کنیــه اش ابوجعفــر  کرده انــد؛ نجاشــی در مــورد او می گویــد: »محمــد بــن حســن بــن مشــمون، 

کــرده و بســیار ضعیــف و فاســد المذهــب بــوده و  و بغــدادی اســت، واقفــی بــوده ســپس غلــو 

احادیــث وقــف بــه او نســبت داده شــده اســت« )نجاشــی، 1416: 335(.

شــیخ طوســی او را از اصحــاب امــام جــواد )ع( )شــیخ طوســی، 379/1415(، امــام هــادی 

ــه او داده اســت  )ع( )همــان، 391( و امــام حســن عســکری )ع( شــمرده و نســبت غلــو نیــز ب

و  ی  و بــه  نبایــد  کــه  دانســته  ضعیفــی  شــخص  را  او  نیــز  غضائــری  ابــن   .)402 )همــان، 

کــرد )خویــی، 1413: 236/16(. ــه او نســبت داده می شــود، توجهــی  نوشــته هایش و آنچــه ب

بــا طریــق ذکــر شــده بــه خاطــر محمــد بــن حســن بــن مشــمون حجــت  بنابرایــن، روایــت 

یــان ســند حدیــث بحث هایــی  نمی باشــد؛ افــزون بــر ایــن، نســبت بــه بعضــی دیگــر از راو

کــه در ذیــل طریــق دوم و ســوم خواهــد آمــد. وجــود دارد 

طریــق دوم از تهذیــب: عنــه )محمــد بــن علــی بــن محبــوب( عــن محمــد بــن عیســی عــن 

صفــوان عــن داود بــن حصیــن عــن عمــر بــن حنظلــه )طوســی، 1365: 301/6(.
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کافــی: محمــد بــن یحیــی عــن محمــد بــن حســین عــن محمــد بــن عیســی عــن  طریــق ســوم از 

صفــوان بــن یحیــی عــن داود بــن حصیــن عــن عمــر بــن حنظلــه )کلینــی، 1367: 67/1 و 

.)412/7

یــان طریــق دوم و ســوم همگــی توثیــق شــده اند به جــز محمــد بــن عیســی و داود بــن حصیــن  راو

کــه علمــای رجــال نســبت بــه وثاقــت آنهــا متفــق نیســتند و لــذا وثاقــت هــر  و عمــر بــن حنظلــه 

یــک از آنــان را بررســی می کنیــم. 

2-1. بررسی وثاقت محمد بن عیسی

نجاشــی بــا عبــارت »جلیــل فــی اصحابنــا، ثقــة، عیــن، کثیــر الروایــة، حســن التصانیــف« 

ــن عیســی  ــن شــاذان، محمــد ب کــه فضــل ب کشــی نقــل می کنــد  ــرده اســت و از  ک او را توثیــق 

را دوســت داشــته و او را می ســتوده و تمایــل بــه او داشــته و می گفتــه در هم ردیف هایــش 

ــن الولیــد اعتقــاد  کــه اســتادش اب کســی مثــل او نیســت؛ امــا از شــیخ صــدوق نقــل می کنــد 

کنــد  کتــب یونــس بــن عبدالرحمــن بــه تنهایــی نقــل  کــه محمــد بــن عیســی از  داشــته آنچــه 

کام  کام می گویــد: »اصحــاب مــا ایــن  کــرد. نجاشــی پــس از نقــل ایــن  نبایــد بــه آن اعتمــاد 

کســی ماننــد محمــد بــن عیســی می باشــد« )نجاشــی،  را انــکار می کننــد و می گوینــد چــه 

.)333  :1416

کــه اصحــاب امــام رضــا )ع( )طوســی، 1415: 367( و امــام حســن  شــیخ طوســی در جایــی 

عســکری )ع( )همــان، 401( را نــام می بــرد از محمــد بــن عیســی نیــز بــدون ذکــر جــرح یــا 

کــه محمــد بــن عیســی را از اصحــاب امــام هــادی )ع(  تعدیلــی یــاد می کنــد؛ امــا زمانــی 

کــه بنابــر قــول قمییــن ضعیــف اســت )همــان، 391( و  بــه شــمار مــی آورد اضافــه می کنــد 

کــه از ائمــه )ع( نقــل حدیــث  کســانی  همین طــور پــس از ذکــر محمــد بــن عیســی در قســمت 

کلمــه »ضعیــف« اشــاره بــه ضعــف او می کنــد )همــان، 448(. نکرده انــد بــا 
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کــرده و اضافه می کند: »شــیخ صدوق،  کتــاب الفهرســت نیــز او را تضعیــف  شــیخ طوســی در 

کــه او  گفتــه اســت: روایاتــی را  کــرده و  ــوادر الحکمــه اســتثنا  محمــد بــن عیســی را از رجــال ن

کنــد مــن روایــت نمی کنــم« )طوســی، 1417: 216(. در جــای دیگــری بــه نقــل  بــه تنهایــی نقــل 

کتاب هــای روایــی یونــس  ــد: همــه  از شــیخ صــدوق می نویســد: »اســتادش ابن ولیــد می گوی

کــه محمــد بــن عیســی  بــن عبدالرحمــان صحیــح اســت و قابــل اعتمــاد مگــر احادیثــی را 

ــر طبــق آن فتــوا داده نمی شــود«  ــه آن اعتمــاد نشــده و ب کــه ب کــرده  ــه تنهایــی از یونــس نقــل  ب

)همــان، 266(.

کــه محمــد بــن عیســی بــر ظاهــر  عامــه حلــی در خاصــة االقــول از ابن نــوح نقــل می کنــد 

.)431 بــوده اســت )حلــی، 1417:  وثاقــت  و  عدالــت 

ــن  ــد ب ــات محم ــز روای ــد نی ــد و ابن ولی ــف می کن ــی او را تضعی ــیخ طوس ــد ش ــر ش ــه ذک چنانچ

ــه  کــه بعضــی از فقهــا ب کــرده اســت؛ همیــن دو امــر ســبب شــده  عیســی از یونــس را اســتثنا 

کلــی احادیــث محمــد بــن عیســی را نپذیرنــد و بعضــی تنهــا در احادیــث منقولــه  شــکل 

ــن  کــه در همــه احادیــث محمــد ب کســانی  کننــد. از  ــن عیســی از یونــس تشــکیک  محمــد ب

کرده انــد یــا حکــم بــه تضعیــف او داده انــد، می تــوان بــه محقــق حلــی در  عیســی تشــکیک 

ــه  ــم ب ــرار دارد حک ــی در آن ق ــن عیس ــد ب ــه محم ک ــی  ــل روایت ــس از نق ــه پ ک ــرد  ک ــاره  ــر اش معتب

کــرده اســت )حلــی، 1364: 289/1(، شــهید ثانــی نیــز در مســالک در رد حدیثی  تضعیــف او 

می گویــد: »مــع أّن فــی طریقهــا محمــد بــن عیســی العبیــدی و هــو ضعیــف علــی األصــح« 

.)462/13 )عاملــی، 1416: 

کــرده  کــرده، تشــکیک  کــه محمــد بــن عیســی از یونــس نقــل  بعضــی از فقهــا در احادیثــی 

ــه رد آن داده انــد. عامــه حلــی در منتهــی المطلــب پــس از ذکــر حدیثــی در رد آن  ــا حکــم ب ی

ــه  ــه ابن بابوی ــرده در حالی ک ک ــت  ــس روای ــی از یون ــن عیس ــد ب ــث را محم ــن حدی ــد: »ای می گوی

ــد عمــل  ــن عیســی از یونــس نبای ــه احادیــث محمــد ب ــه ب ک گفتــه اســت  ــه نقــل از ابن ولیــد  ب



85 کاوی داللت مقبوله عمر بن حنظله بر والیت فقیه وا

کــرد« )حلــی، 1333: 43/1( و صاحــب مــدارک در رد حدیثــی می گویــد: »در طریــق روایــت، 

کــه شــیخ  ــی اســت  کــه از یونــس نقــل می کنــد و ایــن در حال ــن عیســی وجــود دارد  محمــد ب

کــه محمــد بــن عیســی بــه تنهایــی از  کــه آنچــه  کــرده  صــدوق از اســتادش ابن ولیــد نقــل 

کــرد« )عاملــی، 1410: 350/3(  کتاب هــا و احادیــث یونــس نقــل می کنــد، نبایــد بــه آن عمــل 

شــبیه بــه همیــن مطلــب را محقــق ســبزواری در ذخیــرة المعــاد آورده و بــه همیــن دلیــل حکــم 

ــا، 24/1(. ــن عیســی نمــوده اســت )ســبزواری، بی ت ــه ضعــف حدیثــی از محمــد ب ب

کرده  شــیخ طوســی، محمد بن عیســی را به خاطر اســتثنا شــیخ صدوق و ابن ولید تضعیف 

ــیخ طوســی در فهرســت )طوســی، 1417: 216( و اســتبصار  کام ش ــب از  اســت و ایــن مطل

ــد: »در  ــتبصار می گوی ــی در اس ــل حدیث ی ذی ــود. و ــده می ش ــی، 1390: 156/3( فهمی )طوس

کــه از یونــس نقــل می کنــد و او شــخص ضعیفــی  طریــق حدیــث، محمــد بــن عیســی اســت 

کــرده و گفتــه اســت احادیثــی  اســت چــون شــیخ صــدوق او را از رجــال نــوادر الحکمــه اســتثنا 

کــه او بــه تنهایــی از یونــس نقــل می کنــد مــن روایــت نمی کنــم )طوســی، 1390: 156/3(. را 

ایــن  از  ولــی  اســت؛  و شــیخ صــدوق  ابن ولیــد  اســتثنا  بنابرایــن، علــت تضعیــف شــیخ 

ــم  کردی اســتثنا تضعیــف محمــد بــن عیســی فهمیــده نمی شــود چــون اســتثنا چنانچــه ذکــر 

کــرده اســت و  کــه محمــد بــن عیســی از یونــس بــه تنهایــی نقــل  درخصــوص احادیثــی اســت 

ایــن بــه دلیــل دیگــری غیــر از ضعــف محمــد بــن عیســی بــوده اســت؛ دلیــل مطلــب هــم ایــن 

کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه هیــچ روایتــی را از محمــد بــن  کــه خــود شــیخ صــدوق در  اســت 

عیســی از یونــس نقــل نمی کنــد؛ امــا حــدود ســی و انــدی روایــت از محمــد بــن عیســی از غیــر 

کتــاب نقــل شــده اســت؛ همین طــور ابن ولیــد نیــز از محمــد بــن عیســی از  یونــس در ایــن 

کــرده اســت. بنابرایــن، اســتنثا مزبــور بــه علــت ضعــف محمــد بــن  غیــر یونــس نقــل حدیــث 

کلــی نمی باشــد، بلکــه درخصــوص احادیــث محمــد بــن عیســی از یونــس  عیســی بــه شــکل 

ــرای مــا روشــن نیســت )رک: خویــی، 1413: 122/18(. کــه دلیــل آن هــم ب می باشــد 
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پــس تضعیــف شــیخ طوســی نســبت بــه محمــد بــن عیســی چــون مبتنــی بــر اســتثنا ذکــر شــده 

کــه  می باشــد و از ایــن اســتثنا تضعیــف فهمیــده نمی شــود، بــرای مــا حجیــت نــدارد و ازآنجا

کرده انــد و معارضــی هــم نســبت  نجاشــی و فضــل بــن شــاذان و ابن نــوح حکــم بــه وثاقــت او 

ــبب  ــن س ــه همی ــود. ب ــی نم ــن عیس ــد ب ــت محم ــه وثاق ــم ب ــوان حک ــدارد، می ت ــود ن ــه آن وج ب

بســیاری از فقهــا )اردبیلــی، 1403: 400/2؛ قمــی، 1418: 496/2؛ بحرانــی، 1405: 239/18؛ 

همــو  196/1؛   :1410 )الــف(،  خمینــی  414/6؛   :1404 حکیــم،  222/10؛   :1365 نجفــی، 

کــرده و روایاتــش را پذیرفته انــد. )ب(، 1410: 50/1؛ خویــی، 1407: 39/5( او را توثیــق 

محقــق اردبیلــی در مجمــع الفائــده پــس از نقــل حدیثــی می گویــد: »در ســند حدیــث محمــد 

کــرده اســت؛ امــا ایــن ضــرری بــه روایــت نمی رســاند«  کــه از یونــس نقــل  بــن عیســی وجــود دارد 

)اردبیلــی، 1403: 400/2( در جــای دیگــری پــس از نقــل روایتــی از محمــد بــن عیســی تصریــح 

کــه مــن اعتقــاد بــه وثاقــت او دارم )همــان، 256/3(.  می کنــد 

کــرده،  کــه از یونــس روایــت  صاحــب حدائــق نیــز پــس از نقــل حدیثــی از محمــد بــن عیســی 

حکــم بــه صحــت روایــت داده و قــول مخالفیــن را مــردود  شــمرده اســت )بحرانــی، 1405: 

.)239/18

2-2. بررسی وثاقت داود بن الحصین

195(؛ شــیخ طوســی  )نجاشــی، 1416:  اســت  کــرده  توثیــق  را  بــن حصیــن  داود  نجاشــی 

بــدون ذکــر جــرح و تعدیلــی او را از اصحــاب امــام صــادق )ع( )طوســی، 1415: 202( و امــام 

ــد  ــا مانن ــی از فقه ــان، 236(. برخ ــت )هم ــه داده اس ــبت واقفی ــه او نس ــمرده و ب ــم)ع( ش کاظ

ــی،  ــد )آب کرده ان ــه  ــت او خدش ــودن داود در روای ــل واقفی ب ــه دلی ــی ب ــه حل ــی و عام ــل آب فاض

.)145/3  :1413 حلــی،  477/1؛   :1410

کــه بــا توجــه بــه شــهادت شــیخ  کتــاب معجــم می گویــد: »حــق ایــن اســت  آیــت اهَّلل خویــی در 
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طوســی و ابــن عقــده بــر واقفی بــودن داود بایــد حکــم بــه وقــف او داد؛ امــا ایــن منافاتــی بــا 

ــی،  ــت« )خوی ــت او را پذیرف ــوان وثاق ــی می ت ــق نجاش ــه توثی ــتناد ب ــا اس ــدارد و ب ی ن ــت و وثاق

.)103/8  :1413

بــه  همیــن خاطــر،  ثقــه می باشــد؛  ولــی  اســت  واقفــی  گرچــه  ا بــن حصیــن  بنابرایــن، داود 

ی را موثقــه شــمرده اند )اردبیلــی، 1403: 262/3؛ بحرانــی، 1405:  بســیاری از فقهــا روایــات و

325/17؛  19/17؛ نجفــی، 1365:  نراقــی، 1419:  388/2؛  381/8؛ طباطبایــی، 1404: 

546/8(. محقــق اردبیلــی در مجمــع الفائــده  190/1؛ حکیــم، 1404:  بحرالعلــوم، 1403: 

)اردبیلــی، 1403: 393/2( و آیــت اهَّلل خویــی در مبانــی تکملــه المنهــاج )خویــی، بی تــا: 

97/1( روایــات داود را صحیحــه دانســته اند، البتــه صحیــح دانســتن روایــات داود از جانــب 

او )خویــی، 1413:  بــه واقفی بــودن  کتــاب معجــم  ایشــان در  بــا تصریــح  آیــت اهَّلل خویــی 

103/8( در تضــاد اســت. 

2-3. بررسی وثاقت عمر بن حنظله

گرچــه شــیخ طوســی  ــا تضعیــف عمــر بــن حنظلــه یــادی نشــده، ا کتــب رجــال از توثیــق ی در 

ــه شــمار  ــر )ع( )طوســی، 142( و امــام صــادق )ع( )همــان، 252( ب او را از اصحــاب امــام باق

کتــاب رجــال برقــی از جملــه اصحــاب امــام صــادق )ع( آمــده )برقــی،  آورده و همین طــور در 

1419: 65(؛ امــا هیچ گونــه جــرح و تعدیلــی نســبت بــه او صــورت نگرفتــه اســت. ازهمیــن رو، 

142/2؛ همــو، 1410:  بعضــی از فقهــا احادیــث او را ضعیــف شــمرده اند )خویــی، 1417: 

143؛ روحانــی، 1414: 204(.

کتاب هــای رجالــی توثیــق، نشــده ولــی قرایــن و شــواهدی بــر  گرچــه عمــر بــن حنظلــه در  ا

گواهــی می دهــد؛ برخــی از ایــن قرایــن و شــواهد از ایــن قــرار اســت:  ی  وثاقــت و

ــن  کــه عمــر ب ــه امــام صــادق )ع( عــرض می کنــد  کــه ب ــن خلیفــه  ــد ب 1. حدیثــی اســت از یزی
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ــدد«  ــا دروغ نمی بن ــر م ــد: »او ب ــرت می فرماین ــت؛ حض ــرده اس ک ــل  ــما نق ــی از ش ــه روایت حنظل

ــا  ــد؛ ام ــت می کن ــه دالل ــن حنظل ــر ب ــت عم ــر وثاق ــث ب ــن حدی ــی، 1367: 275/3(. ای )کلین

کتــب رجالــی جــرح و تعدیــل  کــه یزیــد بــن خلیفــه نیــز در  کــه وجــود دارد ایــن اســت  اشــکالی 

کــه صفــوان بــن یحیــی از یزیــد بــن خلیفــه روایــت می کنــد و صفــوان  نشــده اســت؛ ولــی ازآنجا

هــم تنهــا از ثقــات نقــل می کنــد، می تــوان بــه وثاقــت یزیــد بــن خلیفــه حکــم داد و در نتیجــه 

از ایــن حیــث بــر وثاقــت عمــر بــن حنظلــه بهــره بــرد )نــوری، 1416: 40/5؛ صــدر، بی تــا: 

.)334/3

کــه برخــی آن را دلیــل بــر وثاقــت عمــر بــن حنظلــه  2. توثیــق شــهید ثانــی )عاملــی، 1408: 131( 

دانســته اند )خمینــی، 1418: 32؛ روحانــی، 1414: 26/25(.

کــه می تــوان بــه زرارة بــن اعیــن،  کرده انــد  3. بزرگانــی از اصحــاب ائمــه )ع( از او نقــل حدیــث 

ابــن ابی عمیــر، عبــداهَّلل بــن مســکان، عبــداهَّلل بــن بکیــر، هشــام بــن ســالم و اســماعیل بــن 

ــوری، 1416: 39/5؛ حکیــم، 1415: 169(. کــرد )ن ــر جعفــی اشــاره  جاب

کــه بــه نقــل شــیخ طوســی از  یــان عمــر بــن حنظلــه، صفــوان بــن یحیــی اســت  4. یکــی از راو

کــه تنهــا از ثقــات نقــل می کننــد )حیکــم، 1414: 158/6؛ حائــری،  جملــه ســه نفــری اســت 

کــرد. 1415: 25(؛ بنابــر ایــن مبنــا بایــد بــه توثیــق عمــر بــن حنظلــه حکــم 

کثــرت روایــات عمــر بــن حنظلــه از ائمــه و فقهــا نیــز ایــن روایــات را مــورد قبــول قــرار داده انــد   .5

)نــوری، 1416: 43/5؛ حکیــم، 1415: 169(.

کــه دال بــر عظمــت مقــام او نــزد ائمــه )ع( می کنــد )صفــار، 1404: 210/1؛ نــوری،  6. روایاتــی 

1416: 45/5؛ حکیــم، 1415: 169( از جملــه اینکــه امــام صــادق )ع( بــه او می فرمایــد: » ای 

کــه مــردم  عمــر! مســائل ســخت را بــر شــیعیان مــا تحمیــل نکنیــد و بــا آنهــا مــدارا نماییــد؛ چرا

کــه شــما می پذیریــد تحمــل نماینــد« )کلینــی، 1367: 334/8(.  همگــی نمی تواننــد آنچــه را 
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ی تمامــی آنهــا خــود عمــر بــن  کــه راو کــه در ایــن نــوع احادیــث وجــود دارد ایــن اســت  اشــکالی 

حنظلــه می باشــد )نــوری، 1416: 45/5(.

کننــد، امــا  گرچــه ایــن دالیــل هرکــدام بــه تنهایــی نمی توانــد وثاقــت عمــر بــن حنظلــه را اثبــات 

ــه همیــن جهــت بعضــی از فقهــا از  ــرد؛ ب ک ــودن او اطمینــان  ــه ثقه ب ــوان ب از مجمــوع آنهــا می ت

ــد )قمــی، 1418: 26/3؛ نجفــی، 1365: 192/30؛  ــه »صحیحــه« تعبیــر نموده ان ــات او ب روای

ــاری، 1405: 308/4(. ــا: 394/2؛ خوانس ــی، بی ت همدان

2-4. وثاقت صدوری روایت 

یــان حدیــث ثقــه بــوده  کــه تمامــی راو گرفــت  کــه ذکــر شــد، می تــوان نتیجــه  باتوجــه بــه آنچــه 

ــان  ی ــی از راو ــرض در بعض ــر ف ــرد. ب ک ــک  ــه آن تمس ــوان ب ــذا می ت ــد و ل ــق می باش ــث موث وحدی

ــر  ــه تعبی ــه مقبول ــه و از آن ب گرفت ــرار  ــا ق ــول فقه ــورد قب ــت م ــی روای ــود، ول ــکیک ش ــث تش حدی

کرکــی، 1408: 377/2؛ بحرانــی، 1405:  کرده انــد )عاملــی، بی تــا، 3؛ عاملــی، 1410: 67/3؛ 

50/1؛ انصــاری، 1418: 557/2؛ خمینــی، 1418: 26(. همچنیــن بســیاری از فقهــا ادعــا 

کــه ایــن حدیــث مــورد قبــول اصحــاب اســت )عاملــی، 1416: 344/13؛ اردبیلــی،  کرده انــد 

1403: 546/7؛ بحرانــی، 1405: 99/1؛ حکیــم، 1415: 169؛ خمینــی )د(، 1410: 146/3؛ 

روحانــی، 1414: 26/25(.

کــه بــه علــت  کســی را نیافتیــم  کتــب فقهــی انجــام دادیــم،  کــه در  گســترده ای  در بررســی های 

ضعــف ســندی بــه آن تمســک نکنــد؛ البتــه بعضــی فقهــا بــه ضعیف بــودن ســند اشــاره 

)اردبیلــی، 1403:  آن دانســته اند  را جابــر  روایــت  و شــهرت  بــه عمــل  اتفــاق  امــا  کرده انــد؛ 

.)222/2  :1403 مجلســی،  546/7؛ 

کــه مقبولــه عمــر بــن حنظلــه را بــه علــت خدشــه در ســند از حجیــت ســاقط  تنهــا فقیهــی 

کتــاب »االجتهــاد و التقلیــد« )خویــی، 1410: 143(  ی در  کــرده، آیــت اهَّلل خویــی اســت؛ و
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ــت؛  ــرده اس ک ــح  ــت آن تصری ــدم حجی ــه ع ــی، 1417: 142/2( ب ــول« )خوی ــاح االص و »مصب

نمــوده  تشــکیک  نیــز  آن  مقبوله بــودن  بــه  نســبت  التقلیــد،  و  االجتهــاد  کتــاب  در  حتــی 

کتــاب »الطهــاره« )خویــی، 1407: 96/2( و مصبــاح االصــول  )خویــی، 1410: 143(، ولــی در 

409/2( مقبوله بــودن آن را پذیرفتــه اســت. )خویــی، 1417: 

3.بررسیداللتمقبولهبروالیتفقیه

کــه در مســأله ای بــا  ی از امــام )ع( دربــارة دو نفــر از شــیعیان می پرســد  در ایــن روایــت، راو

کرده انــد، آیــا بــرای حــل مشکل شــان جایــز اســت بــه والــی شــهر یــا قاضــی  یکدیگــر اختــاف 

کــه  کار منــع می کنــد و ازآنجا کننــد؟ امــام بــه شــدت از ایــن  گماشــته شــده از طــرف او رجــوع 

گماشــته شــده از طــرف او هــم حــق قضــاوت  والــی آن زمــان ســلطان جائــر اســت و قاضیــان 

گرچــه بــه حــق باشــد  ندارنــد، امــام رجــوع بــه آنهــا را رجــوع بــه طاغــوت دانســته و حکــم آنــان را 

مــردود قلمــداد می کننــد.

گــر شــیعیان در اختافــات خــود حــق رجــوع بــه ســاطین  کــه ا حــال ایــن ســؤال پیــش می آیــد 

گماشــته شــده را نداشــته باشــند، پــس چگونــه بایــد مشــکل خــود را حــل نماینــد؟  و قاضیــان 

بــه یکــی از  بــا امــام مطــرح می ســازد و امــام در پاســخ می فرمایــد:  ی همیــن پرســش را  راو

ی احادیــث مــا باشــد،  کنیــد: یکــی اینکــه راو کــه دارای ایــن ویژگی هــا باشــد رجــوع  شــیعیان 

کــرده باشــد و در آخــر اینکــه احــکام مــا را بــه خوبــی  دیگــر اینکــه در حــال و حــرام مــا اندیشــه 

کــه جامــع هــر ســه خصوصیــت باشــد، در واقــع همــان فقیــه اســت یــا  کســی  شــناخته باشــد. 

فقیــه جامــع الشــرائط قــدر متیقــن از حدیــث می باشــد و بعــد امــام در ادامــه می فرماینــد: بــه 

کــم بــر شــما قــرار دادم.  کــه مــن او را حا کنیــد؛ چرا چنیــن شــخصی رجــوع 

ِّــی قَــْد  کرده انــد، بــه جملــه »فَِإن کــه بــرای اثبــات والیــت فقیــه بــه ایــن حدیــث اســتناد  کســانی 

کــم اعــم از قاضــی اســت،  کــه حا کرده انــد؛ بدیــن صــورت  َجَعْلتـُـُه َعَلْیُكــْم َحاِکمــًا« اســتدالل 
کــم منصــوب می شــود عــاوه بــر والیــت بــر  کــه از ســوی امــام )ع( بــه عنــوان حا پــس شــخصی 



91 کاوی داللت مقبوله عمر بن حنظله بر والیت فقیه وا

ــت،  ــت روای ــدن دالل ــرای روشن ش ــت. ب ــز داراس ــردم را نی ــر م ــئون دیگ ــر ش ــت ب ــاوت، والی قض

کــم« در روایــات را  کلمــه »حا کــرده، ســپس اســتعمال  نخســت معنــای لغــوی ُحکــم را بیــان 

بررســی می کنیــم؛ آنــگاه بــه بررســی دیدگاه هــای رایــج در مســأله پرداختــه و دیــدگاه منتخــب 

را بیــان خواهیــم نمــود.

3-1. حکم در لغت

گویــا بــه معنــای منــع و جلوگیری کــردن اســت و ازهمیــن رو، بــه قاضــی  یشــه خــود،  حکــم در ر

گــر بــه والــی و ســلطان هــم  کــم می گوینــد؛ چــون از ظلــم و ســتم جلوگیــری می نمایــد و ا حا

ــد  ــه« می گوین ــز »َحَکَم ــا نی پ ــام چهار ــه لج ــت. ب ــاظ اس ــن لح ــه همی ــود، ب ــه می ش گفت ــم  ک حا

بــاز مــی دارد )ابن فــارس، بی تــا: 91/2(.  پــا را از انحــراف  کــب بــه وســیله آن چهار چــون را

راغــب اصفهانــی و زبیــدی در تــاج العــروس نیــز بــه همیــن مطلــب تصریــح می کننــد )راغــب 

اصفهانــی، بی تــا: 136؛ زبیــدی، بی تــا: 252/8(.

ــه  گــر برخــی لغت شناســان »ُحکــم« را مســتقیمًا ب ــه معنــای منــع اســت و ا بنابرایــن، حکــم ب

کــم را بــه معنــای قاضــی دانســته اند، در واقــع یکــی از مصادیــق ایــن  معنــای قضــاوت یــا حا

ــد: »الحکــم:  کــه می گوی کــه از ایــن جملــۀ جوهــری در صحــاح اســت  ــد  واژه را بیــان نموده ان

1901/5(. ابن اثیــر نیــز  مصــدر قولــک حکــم بینهــم یحکــم:  أی قضــی« )جوهــری، 1407: 

در معنــای حکــم می نویســد: »الحکــم: العلــم والفقــه والقضــاء بالعــدل وهــو مصــدر حکــم 

یحکــم« )ابن اثیــر، 1418: 403/1( و همیــن معنــا را فیروزآبــادی آورده اســت: »الحکــم بالضــم 

کــم منفــذ الحکــم« )فیروزآبــادی، بی تــا: 98/4(. القضــاء ... و الحا

ــده  ــع یعنــی شــخص بازدارن ــه معنــای مان کــم ب کــه حا گرفــت  ــوان نتیجــه  از آنچــه آمــد، می ت

ــد اطــاق شــود. ــی و ســلطان می توان ــر قاضــی، وال ــه همیــن لحــاظ ب اســت و ب
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کاربرد روایی کم در  3-2. حا

ــی و ســلطان اســتعمال  ــه معنــای قاضــی آمــده و هــم در وال کــم هــم ب کلمــه حا در احادیــث 

کــه در  کاربــرد آن در معنــای قضــاوت بســیار بیشــتر اســت. از احادیثــی  گرچــه  شــده اســت؛ 

کــه پــس از  کــرد  کــم بــه معنــای والــی آمــده، می تــوان بــه روایتــی از امــام علــی )ع( اشــاره  آن حا

اینکــه قومــی را بــه صفاتــی خــاص می ســتایند، می فرماینــد: »فهــم حــکام علــی العالمیــن 

کــم  کــه جمــع حا کلمــه حــکام  کــه  ــا: 154/2(  و ملــوک فــی اطــراف االرضیــن« )عبــده، بی ت

می باشــد، بــه معنــای ســلطان اســتعمال شــده اســت. همین طــور روایــت دیگــری اســت 

ــد، می فرماینــد:  ــرای خــود برگزیدن گمــراه ب ــی  کــه امامان ــرادی  ــاره اف کــه امیرالمؤمنیــن )ع( درب

»فتقربــوا الــی االئمــة الضالــة و الدعــاة الــی النــار بالــزور و البهتــان فولوهــم االعمــال و جعلوهم 

گمــراه و خواننــدگان بــه ســوی آتــش بــه  حّکامــا علــی رقــاب النــاس؛ پــس خــود را بــه امامــان 

ســبب زور و بهتــان، نزدیــک ســاختند و اعمــال خویــش را بــه آنهــا ســپردند و آنهــا را ســاطین 

کــم اســت و بــه  کــه جمــع حا مســلط بــر مــردم قــرار دادنــد« )همــان، 189(. در اینجــا نیــز حــکام 

معنــای ســلطان بــه کار رفتــه اســت.

کــه بــه  یــاد اســت  کــم بــه معنــای قاضــی بــه کار رفتــه، بســیار ز کــه در آنهــا حا امــا احادیثــی 

ــاهد  ــان الش ــوات ف ــی الخل ــی اهَّلل ف ــوا معاص ــروف »اتق ــث مع ــه حدی ــوان ب ــال، می ت ــوان مث عن

ــه  ک ــر )ص(  ــرد و همین طــور حدیثــی از پیامب ک ــا، 77/4( اشــاره  کــم« )همــان، بی ت هــو الحا

کــم حتــی یتبــوأ مقعــده مــن  کام شــاهد الــزور مــن بیــن یــدی الحا می فرماینــد: »الینقضــی 

کام شــهادت دهندة بــه دروغ در پیشــگاه قاضــی تمــام نخواهــد شــد، مگــر اینکــه  النــار؛ 

جهنــم برایــش مهیــا خواهــد بــود« )کلینــی، 1367، 383/7(.

3-3. دیدگاه های رایج پیرامون داللت روایت

کرد: اقوال و دیدگاه های پیرامون داللت روایت را می توان در چهار دیدگاه خاصه 
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3ـ3ـ 1. دیدگاه اول: نصب فقیه به عنوان قاضی تحکیم

گفته انــد، مقصــود حدیــث نصــب فقیــه بــه عنــوان قاضــی تحکیــم اســت؛ یعنــی  برخــی 

کــه دو طــرف دعــوا او را بــه قضــاوت بیــن خــود انتخــاب نماینــد؛ بنابر این قــول، فقیه  شــخصی 

کلــی بــرای قضــاوت نصــب  نشــده، بلکــه فقــط در صورتــی از ایــن حــق برخــوردار  بــه صــورت 

کــه قضــاوت بیــن آنهــا را بــه عهــده  کــه دو طــرف دعــوا نــزد او آمــده و از او بخواهنــد  اســت 

بگیــرد. طبــق ایــن دیــدگاه، از حدیــث هیچ گونــه اختیاراتــی بــرای فقیــه اثبــات نمی شــود، 

حتــی اختیــارات یــک قاضــی منصــوب را نیــز دارا نمی باشــد و تنهــا حــق قضــاوت در صــورت 

رضایــت دو طــرف برعهــده او می باشــد )رک: حائــری، 1415: 39(. دلیــل ایــن نظریــه جملــه 

ــُه َعَلْیُكــْم َحاِکمــًا«  ــْد َجَعْلتُ ِّــی قَ کــه می گوینــد جمــل »فَِإن »فلیرضــوا بــه حكمــًا« می باشــد 
ــه دو  ک ــت  ــی اس ــوص صورت ــام مخص ــرف ام ــم از ط ک ــب حا ــذا نص ــت؛ ل ــده اس ــد از آن آم بع

کــه همــان قاضــی تحکیــم می شــود. آیــت اهَّلل  طــرف رضایــت بــه قضــاوت او داشــته باشــند 

کــه نه تنهــا از مقبولــه، بلکــه از  ــر ایــن باورنــد  خویــی نیــز از طرفــداران ایــن دیــدگاه هســتند و ب

کلــی بــرای فقیــه اثبــات نمی شــود؛  هیــچ دلیــل لفظــی دیگــری منصــب قضــاوت بــه صــورت 

کــه دو نفــر بــرای رفــع نــزاع و اختــاف بــه  لــذا می فرماینــد: »مــورد آن ترافــع اســت یعنــی زمانــی 

کننــد« )خویــی، 1364: 90/2(. شــخصی رجــوع 

3ـ3ـ 2. دیدگاه دوم: جعل منصب قضا برای فقیه

عــده ای قائــل هســتند، مقصــود مقبولــه عمــر بــن حنظلــه جعــل منصــب قضــا بــرای فقیــه 

اســت؛ یعنــی هــر فقیهــی از ایــن حــق برخــوردار اســت و بایــد مــردم بــرای رفــع اختــاف و نــزاع 

کــه دو طــرف  کنــد و مخصــوص جایــی نیســت  ــا بیــن آنهــا قضــاوت  کننــد ت بــه فقیــه رجــوع 

دعــوا بــه حکمیــت او رضایــت دهنــد. طبــق ایــن دیــدگاه، فقیــه از تمامــی اختیــارات قاضــی 

در محــدوده قضــاوت و حکم نمــودن برخــوردار اســت؛ ازایــن رو، والیــت بــر طفــل و مــال غایــب 

ــدارد )بحرانــی، 1405: 592/22(.  برعهــده او نبــوده و حــق طلــب خمــس و زکات را ن
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ســید محمدســعید حکیــم نیــز تصریــح می کنــد، از اینکــه امــام فقیــه را بــه قضــاوت منصــوب 

کــه امــوری مثــل نصــب قیــم در مــال صغیــر را نیــز  گرفــت  کــرده اســت، نمی تــوان نتیجــه 

ایــن  از طــرف ســاطین در زمــان امامــان  گماشته شــده  گرچــه قاضیــان  عهــده دار باشــد؛ 

امــور را نیــز برعهــده داشــته اند؛ چــون احتمــال دارد سرپرســتی ایــن امــور بــه علــت اختیــارات 

کــه از ســوی ســاطین بــه آنهــا تفویــض می شــده نــه اینکــه منصــب قضــاوت در  دیگــری بــوده 

شــرع مقــدس فی نفســه، شــامل عهده دارشــدن در ایــن امــور نیــز بشــود )حکیــم، 1415: 207(.

کاظــم حائــری و شــیخ جــواد تبریــزی از طرفــداران  فقیهانــی ماننــد آقارضــا همدانــی، ســید 

کرده انــد مقبولــه عمــر بــن حنظلــه تنهــا  کــه تصریــح  دیــدگاه دوم به حســاب می آینــد؛ چرا

ــری،  ــا: 443/2؛ حائ ــه بیشــتر )همدانــی، بی ت ــرای فقیــه ثابــت می کنــد و ن منصــب قضــا را ب

.)31/3  :1411 تبریــزی،  43؛   :1415

3ـ3ـ 3. ثبوت همه اختیارات قاضیان زمان ائمه برای فقیه

ــب  ــاوت، مناص ــب قض ــر منص ــاوه ب ــه ع ــن حنظل ــر ب ــه عم ــته اند، مقبول ــار داش ــی اظه بعض

کــه قاضیــان زمــان امامــان برعهــده داشــته اند نیــز بــرای فقیــه ثابــت می کنــد. آیــت  دیگــری را 

ــت  ــدارک آورده اس ــع الم ــاب جام کت ــال در  ــورت احتم ــه ص ــدگاه را ب ــن دی ــاری ای اهَّلل خوانس

.)100/3 )خوانســاری، 1405: 

بــرای  کتــاب »فقــه الصــادق« ضمــن پذیــرش ایــن قــول، بعضــی از مناصــب را  صاحــب 

کــه قاضیــان جائــر زمــان امامــان صاحــب ایــن مناصــب  فقیــه اثبــات می کنــد؛ بدیــن ســبب 

بوده انــد و بــر طبــق روایــت مقبولــه، فقیــه تمامــی ایــن مناصــب را دارا می باشــد و اقامــه حــدود 

ی در این بــاره می نویســد: »مقبولــه عمــر بــن حنظلــه  را ازجملــه ایــن مناصــب می دانــد. و

کــم شــرعی  کــه بــرای قاضیــان جــور بــوده بــرای حا کــه هــر وظیفــه و جایگاهــی  داللــت می کنــد 

)فقیــه( نیــز هســت؛ بی شــک اقامــه حــدود از وظایــف آنــان بــوده پــس در دوران غیبــت از 

ی همیــن مطلــب  کــم شــرعی )فقیــه( خواهــد بــود« )روحانــی، 1414: 299/13(. و وظایــف حا
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کــرده و اضافــه می کنــد: »فقیــه بــه همیــن دلیــل  کــم شــرع ذکــر  را در ثبــوت اول مــاه بــه حکــم حا

گــردد« )همــان، 266/8(. می توانــد عهــده دار والیــت بــر وقف هــا، یتیمــان و اشــخاص دیوانــه 

3ـ3ـ 4. دیدگاه چهارم: تفویض والیت مطلقه به فقیه

عــده ای بــر ایــن باورنــد، مقبولــه عمــر بــن حنظلــه عــاوه بــر اثبــات منصــب قضــاوت، تمامــی 

کــه یــک شــخص می توانــد از جانــب امــام عهــده دار شــود  مناصــب، وظایــف و والیت هایــی را 

گســترده اســت  ــول، محــدوده والیــت فقیــه بســیار  ــر ایــن ق ــرای فقیــه ثابــت می کنــد. بناب را ب

و عــاوه بــر حــل اختافــات بیــن افــراد جامعــه، فقیــه می توانــد در تمامــی امــور اجتماعــی، 

کــرده و دیگــران بایــد حکــم او را پذیــرا باشــند. بنابــر  سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی دخالــت 

کرکــی )940ق.( از طرفــداران  ایــن نظریــه فقیــه نایــب امــام، علــی وجــه العمــوم اســت. محقــق 

کــرده ایــن حدیــث بــر عمومیــت  کــه تصریــح  دیــدگاه چهــارم اســت و نخســتین فقیهــی اســت 

ْیُکــْم 
َ
ُتــُه َعل

ْ
ــی َقــْد َجَعل کــه جملــه »َفِإّنِ ی بــر ایــن بــاور اســت  والیــت فقیــه داللــت دارد. و

کــه قابلیــت نیابــت از جانــب معصــوم را دارد، بــرای فقیــه  ِکمــًا« نیابــت را در تمامــی آنچــه  َحا

ــی، 1409:  ــت دارد )کرک ــت و عمومی کلی ــت  ــن نیاب ــد ای ــح می کن ــد تصری ــد و بع ــت می کن ثاب

.)143/1

شــهید ثانــی )966ق.( در بحــث جــواز اقامــه نمــاز جمعــه بــا وجــود فقیــه جامــع الشــرائط بــه 

کــرده و دلیــل عمومیــت نیابــت را مقبولــه  عمومیــت نیابــت فقیــه از معصومیــن اســتدالل 

ــه دانســته اســت )عاملــی، 1404: 290(. ــن حنظل عمــر ب

ــر شــخص ســفیه و عــده ای دیگــر پــس  ــه ب ــت فقی محقــق اردبیلــی )993ق.( در اثبــات والی

گویــا دلیــل آن  از ذکــر چنــد دلیــل می فرماینــد: »چــون فقیــه جانشــین و نایــب امــام اســت، 

ــز باشــد  ــرای امــام جای ــن حنظلــه اســت؛ پــس هرچــه ب ــر عمــر ب اجمــاع و اخبــاری ماننــد خب

بــرای فقیــه هــم جایــز اســت« )اردبیلــی، 1403: 160/8(. صاحــب جواهــر )1266ق.( نیــز بــر 

ِّــی قَــْد َجَعْلتُــُه َعَلْیُكــْم َحاِکمــًا« ظهــور در والیــت عامــه فقیــه  کــه جملــة »فَِإن ایــن بــاور اســت 



پاییز و زمستان ۱۳۹۹شماره دهمفقه حکومتی96

دارد )نجفــی، 1365: 395/21(. ســید محمــد بحرالعلــوم )1326ق.( بــر ایــن عقیــده اســت 

کــه نیازمنــد اذن امــام اســت،  کــه در تمامــی امــوری  کــه مقبولــه عمــر بــن حنظلــه داللــت دارد 

گــردد )بحرالعلــوم، 1403:  یافــت  ــه فقیــه رجــوع شــود و از او اجــازه در در زمــان غیبــت بایــد ب

کــه اختــاف فقهــا در محــدوده  233/3(. محقــق نایینــی )1355ق.( بــر ایــن بــاور اســت 

کــه قضــات از آن برخوردارنــد،  کــه آیــا فقیــه تنهــا والیتــی  والیــت فقیــه از اینجــا ناشــی می شــود 

کــه  کمــان نیــز بهره منــد اســت؟ چرا برعهــده دارد یــا اینکــه عــاوه بــر آن از والیــت ســاطین و حا

هرکــدام از ایــن دو طایفــه، والیــت و وظیفــه خاصــی را برعهــده دارنــد؛ قاضیــان در امــوری 

ماننــد حــل اختافــات مــردم یــا اجبــار بدهــکار در دادن حــق طلبــکار یــا زندانی کــردن او 

در صــورت امتنــاع، دخالــت می کننــد؛ امــا والیــت ســلطان و والــی در امــور دیگــری ماننــد 

گرفتــن مالیــات و زکات و صــرف آن و مجهزکــردن  دخالــت در امــور مملکتــی و سیاســی، 

نیروهــای نظامــی می باشــد. ایــن دو نــوع از والیــت بــا یکدیگــر متفاوتنــد و بحــث در ایــن اســت 

کــه در  کــه فقیــه از هــر دو والیــت برخــوردار اســت یــا تنهــا والیــت قاضیــان را برعهــده دارد 

صــورت اثبــات والیــت قســم اول بــرای فقیــه، در واقــع همــان والیــت عامــه بــرای او ثابــت شــده 

ــه  ــه فقی ــت عام ــه والی ــن ب ــه قائلی ی ادل ــت. و ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــا ب کام فقه ــه در  ک ــت  اس

کــرده و داللــت  کــه از ایشــان قبــول  کــرده و آنهــا را مــردود می شــمرد و تنهــا دلیلــی را  را ذکــر 

آن را بــر والیــت عامــه فقیــه می پذیــرد، مقبولــه عمــر بــن حنظلــه اســت )رک: نایینــی، 1413: 

.)336/2

کــرده و ضمــن  گســترده ای بحــث  امــام خمینــی همیــن نظریــه محقــق نایینــی را بــه صــورت 

کــه آنچــه از حدیــث مقبولــه اســتفاده می شــود،  کیــد می کنــد  آوردن شــواهدی بــر ایــن نکتــه تأ

ــوردار  ــز برخ ــان نی کم ــان و حا ــت والی ــان، از والی ــت قاضی ــر والی ــاوه ب ــه ع ــه فقی ک ــت  ــن اس ای

اســت )خمینــی )ج(، 1410: 478/2؛ همــو، 1418: 26(.
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3ـ3ـ 5. دیدگاه منتخب

ــول،  ــه نظــر می رســد؛ دلیــل ایــن ق ــدگاه چهــارم صحیــح ب ــه، دی از بیــن دیدگاه هــای چهارگان

کــه  ِکمــًا« اســتفاده می شــود؛ چرا ْیُکــْم َحا
َ
ُتــُه َعل

ْ
ــی َقــْد َجَعل کــه از جملــه »َفِإّنِ عمومیتــی اســت 

کــم مطلــق ذکــر شــده و مقیــد بــه حکومــت و والیــت خاصــی نشــده؛ ازایــن رو، تمامــی  کلمــه حا

کــه شــخص می توانــد از جانــب امــام عهــده دار باشــد را شــامل می شــود و مــا  والیت هایــی را 

یــم  دلیلــی بــر تقییــد ایــن حکومــت و والیــت بــه والیتــی خــاص ماننــد والیــت در قضــاوت ندار

ــُه  ُت
ْ
ــْد َجَعل ــی َق کــه بتوانــد مانــع ایــن ظهــور شــود، تقییــد جملــه »َفِإّنِ و بــدون قرینــه صارفــه ای 

ِکمــًا« درســت نمی باشــد. ْیُکــْم َحا
َ
َعل

ایــن  دارای  کــه  را  شــخصی  می فرماینــد  امــام  و  اســت  تحکیــم  قاضــی  روایــت  اینکــه 

ــی  کــه جملــه »َفِإّنِ ــر تقییــد باشــد؛ چرا ــد قرینــه ای ب ویژگی هاســت انتخــاب نماییــد، نمی توان

کــم  کــه امــام فقیــه را حا کلــی اســت  ِکمــًا« در مقــام بیــان یــک حکــم  ْیُکــْم َحا
َ
ــُه َعل ُت

ْ
ــْد َجَعل َق

قــرار داده اســت و مــورد حدیــث و خصوصیــات آن، هیــچ گاه نمی توانــد موجــب تخصیــص 

کلــی ذکــر شــده در حدیــث باشــد و ایــن در واقــع ترجمــان همــان جملــة معــروف اســت  حکــم 

کســی از فقهــا ایــن قــول  کمتــر  کــه  کــه می گوینــد: »مــورد مخّصــص نیســت« و ازهمین روســت 

ــت. ــه  اس را پذیرفت

که بنابــر آن اقــوال، حکومت  از آنچــه ذکــر شــد، اشــکال اقــوال دیگــر نیــز مشــخص می شــود؛ چرا

یم. کــه بیــان شــد دلیلــی بــر تقییــد ندار و والیــت ذکــر شــده در حدیــث مقیــد می شــود 

3-4. بیان اشکاالت وارد شده بر دیدگاه منتخب و پاسخ به آن

کــرده و  کــه آنهــا را ذکــر  بــر دیــدگاه منتخــب یعنــی دیــدگاه چهــارم اشــکال هایی مطــرح شــده 

ــم.  ــخ می دهی پاس
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3ـ4ـ1. اشکال اول

کــه مرجــع آن قاضــی  ی در مــورد چگونگــی حــل اختــاف بیــن شــیعیان اســت  ســؤال راو

ــه علیكــم حاکمــًا« نیــز در  ّــی قــد جعلت می باشــد؛ عــاوه بــر اینکــه قبــل و بعــد از جملــه »فإن

کمــا« بــه معنــای قاضــی  کلمــه »حا کــه قرینــه می شــود  کــرده اســت  مــورد قضــاوت بحــث 

باشــد. بنابرایــن، فقیــه تنهــا از والیــت قاضیــان برخــوردار اســت )حائــری، 1415: 43(.

پاسخ

بــه  رجــوع  شــیعیان  از  نفــر  دو  بیــن  اختــاف  در  آیــا  می پرســد  ی  راو حدیــث  ابتــدای  در 

گماشــته شــده از طــرف او صحیــح اســت؟ بنابرایــن، صحبــت  ســلطان زمــان یــا قاضــی 

ــلطان  ــه س ــوع ب ــه رج ــر ب ــد ناظ ــام می توان ــواب ام ــده و ج ــان آم ــه می ــز ب ــلطان نی ــه س ــوع ب از رج

ــی  ــه قاض ــوع ب ــورد رج ــت در م ــث روای ــه بح ــه هم ک ــرد  ک ــا  ــوان ادع ــن رو، نمی ت ــد؛ ازای ــز باش نی

کــه خصوصیــت  اســت )خمینــی، 1418: 30(. افــزون بــر ایــن، در اصــول ثابــت شــده اســت 

ــه  ــد جعلت ــی ق ــة »فإّن ــود؛ جمل ــی نمی ش کل ــم  ــص حک ــد و تخصی ــب تقیی ــؤال، موج ــورد س م

کمــًا« مطلــق اســت و هــر والیــت و حکومتــی را شــامل می شــود و اینکــه بحــث در  علیکــم حا

کلــی نمی شــود )نایینــی، 1413: 2/ 336؛  مــورد قضــاوت اســت باعــث تقییــد ایــن حکــم 

.)29  :1418 خمینــی، 

3ـ4ـ2. اشکال دوم

در  می فرماینــد  امــام  اســت،  معــروف  ابن خدیجــه  مشــهوره  بــه  کــه  دیگــری  حدیــث  در 

 - می کننــد  ذکــر  امــام  کــه  خصوصیاتــی  بــا   - شــیعیان  از  شــخصی  بــه  خــود  اختافــات 

ــی قــد جعلتــه علیکــم قاضیــًا« )حرعاملــی، 1414:  کنیــد و بعــد اضافــه می کنــد: »فإّن رجــوع 

ــر اینکــه  کلمــه »قاضیــًا« در ایــن روایــت قرینــه اســت ب ــد: ذکــر  139/27(. مستشــکل می گوی

کرده انــد؛ بنابرایــن، فقیــه  کمــًا« اراده »قاضیــًا«  کلمــه »حا امــام در حدیــث مــورد بحــث، از 
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کــه در محــدوده قضــاوت باشــد )نایینــی، 1413: 336/2(. تنهــا والیتــی را عهــده دار اســت 

پاسخ 

و  می باشــند  مســتقل  حدیثــی  هرکــدام  ابی خدیجــه  مشــهوره  و  حنظلــه  بــن  عمــر  مقبولــه 

ازایــن رو نمی توانــد در ظهــور یکدیگــر تأثیــر داشــته باشــند؛ بــه عبــارت دیگــر، اینکــه امــام 

کــه در  ــر ایــن نیســت  شــخصی را در یــک روایــت بــه عنــوان قاضــی منصــوب نمایــد، دلیــل ب

کــه خــود یــک حدیــث مســتقل اســت، امــام والیتــی در محــدوده قضــاوت را بــه  روایــت دیگــری 

گســترده تر را بــه آن فــرد تفویــض نمایــد. بنابرایــن،  فــرد بســپارد، بلکــه می توانــد والیتــی بســیار 

والیــت تفویض شــده در مقبولــه می توانــد دایــره بســیار وســیع تری از مشــهوره ابی خدیجــه 

داشــته باشــد )نایینــی، 1413: 336/2(.

3ـ4ـ3. اشکال سوم

کــه در ایــن روایــت، فقیــه از جانــب امــام صــادق )ع( بــه والیــت منصــوب شــده اســت،  ازآنجا

والیــت او تــا زمــان امامــت امــام صــادق )ع( ادامــه خواهــد یافــت و پــس از وفــات ایشــان، 

ــه  ــوان ب ــرای والیــت فقیــه در زمــان غیبــت نمی ت نصــب فقیــه نیــز باطــل می گــردد. ازایــن رو، ب

کــرد )خمینــی )ج(، 1410: 480/2؛ حائــری، 1415: 40(. ایــن حدیــث اســتدالل 

پاسخ 

کمــی، افــرادی را بــه انجــام امــوری منصــوب  گــر رئیــس و حا کــه ا در ســیره عقــا چنیــن اســت 

کــم بعــدی حــق  گرچــه رئیــس و حا کــم مناصــب از بیــن نمــی رود؛  نماینــد، پــس از فــوت آن حا

عــزل آنهــا را دارد. در بحــث مــا هــم همین طــور اســت و بــا فــوت امــام صــادق )ع( مناصــب از 

بیــن نمی رونــد؛ مگــر اینکــه امامــان بعــدی ایــن مناصــب را منســوخ نماینــد.

کار را نکرده انــد، بلکــه معقــول نیــز نمی باشــد؛  در مــورد بحــث نه تنهــا امامــان بعــدی ایــن 

عــادل  فقیهــان  از  به غیــر  ایــن مســئولیت  بایــد  یــا  عــادل  فقیهــان  عــزل  چــون در صــورت 
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گــذار شــود، درحالی کــه آنهــا ســزاوارتر بــه قبــول ایــن مســئولیت می باشــند؛ یــا بایــد شــیعیان  وا

کــه  ــا اینکــه هیــچ فــردی عهــده دار ایــن مســئولیت نباشــد  کمــان جــور ارجــاع شــوند ی ــه حا ب

همــه اینهــا درســت نیســت؛ ازایــن رو منصوبــان امــام صــادق )ع( تــا ظهــور امــام زمــان )عــج( 

عهــده دار ایــن مناصــب می باشــند )خمینــی )ج(، 1410: 480/2؛ حائــری، 1415: 40(.

3ـ4ـ4. اشکال چهارم

امــام صــادق )ع( در زمــان خــود، از اختیــارات اجرایــی وســیعی برخــوردار نبوده انــد و شــیعیان 

گرفتــه  نیــز نه تنهــا مســئولیت های اجرایــی نداشــته، بلکــه در محدودیــت فزاینــده ای قــرار 

کــه امــام بــه فــردی از شــیعیان والیت هایــی را تفویــض نمایــد  بودنــد؛ ازایــن رو، معنــا نــدارد 

ــه فقیــه  گــذار شــده ب کــه هیــچ گاه قابلیــت اعمــال آنهــا وجــود نداشــته باشــد؛ پــس والیــت وا

ــه وجــود نیایــد )خمینــی )ج(، 1410:  ــا ایــن اشــکال ب ــد بســیار محــدود باشــد ت ــه بای در مقبول

.)481/2

پاسخ

کمــًا« بــه صــورت قضیــه حقیقیــه می باشــد؛ بدیــن معنــا  جملــة »فإّنــی قــد جعلتــه علیکــم حا

ــه وجــود خواهــد  ــز ب کــرد، حکــم نی کــه هــر وقــت مصــداق ایــن حکــم در خــارج تحقــق پیــدا 

آمــد؛ بنابرایــن، عــدم تحقــق بعضــی از مصادیــق دلیــل بــر محدودشــدن حکــم نمی شــود. 

فقیهــان زمــان امامــان از ایــن والیــت عامــه بــه صــورت محدودتــری می توانســتند اســتفاده 

نماینــد؛ امــا ایــن حکــم را محــدود نمی کننــد، بلکــه هــر وقــت ایــن محدودیــت از بیــن رفــت و 

کردنــد، بــه اســتناد همیــن حکــم قابلیــت اجــرای آن  فقیهــان قــدرت اجرایــی بیشــتری پیــدا 

کــه در زمــان امامــان نیــز در بعضــی از مناطــق  را دارنــد. افــزون بــر ایــن، بعیــد نیســت بگوییــم 

گرچــه بــه صــورت مخفیانــه، ولــی امــکان اجــرای والیــت از جانــب فقیهــان بــه  شیعه نشــین، 

ــوده و  ــره حکومــت اســامی بســیار وســیع ب ــه دای ک گســترده وجــود داشــته اســت؛ چرا شــکل 

ــت.  ــوده اس ــر ب کم رنگ ت ــمت ها  ــی از قس ــر بعض ــور ب ــان ج کم ــلط حا تس
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3ـ4ـ5. اشکال پنجم

گــذاری آن بــه  باتوجــه بــه وجــود امــام صــادق )ع( و دارابــودن والیــت عامــه، دیگــر نیــازی بــه وا

گــذاری مختــص بــه زمــان غیبــت  گــر ایــن وا فقیهــان شــیعه در زمــان حضــور نمی باشــد و ا

کــه زمــان حضــور اســت - دربــر نمی گیــرد و ایــن درســت  باشــد، جــواب امــام مــورد ســؤال را - 

نیســت )منتظــری، 1408: 446/1(.

پاسخ 

ــد؛  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــا ض ــه فقه ــه ب ــت عام ــذاری والی گ ــه وا ــاز ب ــم نی ــاز ه ــام، ب ــود ام ــا وج ب

کــه همــه شــیعیان امــکان دسترســی بــه امــام را ندارنــد و مراجعــه همــه شــیعیان بــه امــام  چرا

کــه از جانــب امــام  کســانی وجــود داشــته باشــند  باعــث مشــکات فــراوان می شــود. پــس بایــد 

کــه افــرادی  کننــد. ایــن ماننــد والیتــی اســت  دارای والیــت باشــند و شــیعیان بــه آنهــا رجــوع 

کارگــزاران امیرالمؤمنیــن )ع( در زمــان حضــور آن حضــرت  مثــل مالــک اشــتر و بعضــی دیگــر از 

ــری، 1408: 446/1(. ــد )رک: منتظ ــوردار بودن از آن برخ

3ـ4ـ6. اشکال ششم 

کتــب لغوییــن بــه معنــای قاضــی آمــده اســت و در آیــات و روایــات  کــم در بعضــی از  کلمــه حا

هــم بیشــتر در همیــن معنــا به کار رفته اســت )حکیم، 1415: 105؛ منتظــری، 1408: 448/1(. 

کــم را بــه معنــای  کــه در مقبولــه نیــز حا لــذا باتوجــه بــه ایــن اســتعماالت مناســب تر آن اســت 

کنیــم و بگوییــم فقیــه، تنهــا از والیــت محــدود بــه قضــاوت برخــوردار اســت.  قاضــی ترجمــه 

پاسخ 

کــم یــادآور شــدیم، ُحکــم در لغــت بــه معنــای منــع  کلمــه حا کــه در بحــث لغــوی  همان گونــه 

کــه از ظلــم  گفتــه می شــود از ایــن جهــت اســت  کــم  گــر بــه قاضــی و یــا ســلطان، حا اســت و ا

کــم بــه معنــای قاضــی نیســت، بلکــه قاضــی یکــی از مصادیــق  و ســتم منــع می کنــد؛ پــس حا
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کــه  گذشــت  آن اســت و شــامل والــی و ســلطان نیــز می شــود. همچنیــن در مباحــث پیشــین 

کثــرت اســتعمال آن  کــم در روایــات بــه معنــای والــی و ســلطان نیــز اســتعمال شــده و  کلمــه حا

کــه باعــث انصــراف شــود. ازایــن رو، می تــوان حکــم را  در معنــای قاضــی بــه انــدازه ای نیســت 

کــه والیــت فقیــه  کــرد  باتوجــه بــه معنــای لغــوی آن بــه معنایــی اعــم از قاضــی و ســلطان ترجمــه 

گســترده تر از آن باشــد. منحصــر بــه والیــت در قضــاوت نگــردد و بســیار 

4.نتیجهگیری

کــه وثاقت ســندی  مقبولــه عمــر بــن حنظلــه از جهــت ســندی موثــق و معتبــر اســت و بــه فــرض 

قابــل اثبــات نباشــد، وثاقــت صــدوری آن قطعــی اســت. از نظــر داللــت هــم مقبولــه عمــر بــن 

کــه  حنظلــه عــاوه بــر اثبــات منصــب قضــاوت، تمامــی مناصــب، وظایــف و والیت هایــی را 

یــک شــخص می توانــد از جانــب امــام عهــده دار شــود را بــرای فقیــه ثابــت می کنــد و داللــت 

کــه والیــت مطلقــه بــه فقیــه جامــع الشــرایط تفویــض شــده اســت. در نتیجــه مقبولــه عمــر  دارد 

بــن حنظلــه را می تــوان یکــی از مهم تریــن ادلــه روایــی در جهــت اثبــات والیــت مطلقــه فقیــه 

بــه شــمار آورد.
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