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چکیده

اصطــالح فقهــی »والیــت مطلقــه« در ادبیــات فقیهــان در معانــی مختلفــی بــه کار رفتــه اســت. 

در هــر مــورد، پــی بــردن بــه معنــای موردنظــر بــه موضــوع بحــث و شــواهد و قرائــن موجــود 

در عبــارت بســتگی دارد. امــام خمینــی بــه هنــگام بحــث از اختیــارات حکومــت اســالمی 

ی، کــه بــه چهارچــوب احــکام فرعــی شــرعی محــدود می شــود یــا فراتــر  در حــوزۀ قانونگــذار

کــرد، اصطــالح  از آن می تــوان در حــوزۀ مباحــات و حتــی الزامیــات شــرعی قانــون وضــع 

والیــت مطلقــه را بــه کار بــرده و از آن نفــی محدودیــت اختیــارات حکومــت بــه حــوزۀ احــکام 

فرعــی شــرعی را اراده کردنــد. اختیــارات مطلقــۀ حکومــت بــه ایــن معنــا کــه البتــه منافاتــی بــا 

محدودیــت اختیــارات از جنبه هــای دیگــر نــدارد، بــر مبانــی متعــددی اســتوار اســت. در 

ایــن مقالــه بــا اســتناد بــه آثــار فقهــی امــام خمینــی و بــا روش تحلیلــی- توصیفــی، ســه مبنــا 

: »حکومــت از احــکام اولیــه«، »عدالــت  یــه شناســایی شــده کــه عبارت انــد از بــرای ایــن نظر

ی حکومــت در حــوزۀ عمومــی بــر  فلســفۀ حکومــت و احــکام شــریعت« و »حــق قانونگــذار

مبنــای مصلحــت«. برخــی از تفاوت هــای حکومــت معصــوم و غیرمعصــوم از نظــر اختیــارت 

نیــز مطــرح شــده اســت.
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مقدمه

»والیــت مطلقــه« در اصطــالح فقهــی در معانــی متعــددی بــه کار رفتــه، به گونــه ای کــه بــدون 

توجــه بــه موضــوع بحــث و شــواهد و قرائــن به کاررفتــه نمی تــوان مــراد از ایــن واژه را درک کــرد. 

کــه والیــت در فقــه می توانــد بــا حــدود و قیــود متعــددی همــراه شــود، درک مفهــوم اطالق  ازآنجا

بســتگی دارد کــه در نفــی کــدام قیــد و حــّد بــه کار رفتــه باشــد. امــام خمینی که قائــل به والیت 

ــالمی و  ــت اس ــارات حکوم ــث از اختی ــب بح ــه تناس ــود، ب ــت ب ــر غیب ــان در عص ــه فقیه عام

این کــه »آیــا حکومــت تنهــا مجــری احــکام شــریعت بــوده و چهارچــوب اختیاراتــش احــکام 

فرعــی شــرعی، اعــم از اولــی و ثانــوی اســت یــا می توانــد فراتــر از ایــن چهارچــوب در دایــرۀ 

ــون وضــع کنــد؟« از اصطــالح فقهــی والیــت مطلقــه  مباحــات و حتــی الزامیــات شــرعی قان

ــادآور  ــه احــکام فرعــی شــرعی را ی ــوازم محدودیــت اختیــارات حکومــت ب اســتفاده کــرده و ل

ی آن را بپذیــرد.  کــه کســی نمی توانــد در دنیــای مــدرن و اقتضائــات زندگــی امــروز شــدند 

ایشــان از ابتــدا بــر ایــن بــاور بــود کــه اختیــارات حکومــت نمی توانــد در چهارچــوب »امــور 

، و  »احــکام اولیــه« از ســوی دیگــر باشــِد زیــرا هــم دالیــل عقلــی و نقلــی را  حســبیه« از یک ســو

بــرای اثبــات والیــت عامــه فقیهــان تمــام می دانســت، و هــم محدودیــت اختیــارات حکومــت 

ــه چهارچــوب احــکام فرعــی شــرعی مســتلزم  )اعــم از معصــوم و فقیــه( در مــورد احــکام را ب

»لغویــت جعــل والیــت« می شــمرد.

بدون شک این دیدگاه مبتنی بر مبانی فقهی متعددی است. این مقاله با استناد به آثار 

فقهی امام خمینی، با روش تحلیلی- توصیفی عهده دار تبیین این مبانی است. بدیهی 

ی،  گر کسی این مبانی را نپذیرد، نمی تواند برای حکومت اسالمی در حوزه قانونگذار است ا

حتی در عصر حضور چنین اختیاراتی قائل باشد، چه رسد به عصر غیبت.

اینک مبانی این نظریه:
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1. حکومت از احکام اولیه

اولیــن مبنــای والیــت مطلقــه آن اســت کــه حکومــت از احــکام اولیــه و مهم تریــن آن هاســت. 

ی اســت. بــرای روشــن تر شــدن مســئله بیــان چنــد نکتــأ مقدماتــی ضــرور

ــا بشــر بــا عمــل بــه آن هــا بــه ســعادت برســد،  گــر خداونــد قوانینــی جعــل کــرده ت اول آن کــه، ا

ــتقیمًا  ــد مس ــدارد خداون ــا ن ــون معن ــِت چ ــر اس ــت و مدی ــد حکوم ــدف نیازمن ــن ه ــق ای تحق

پنــدار  پاســخ  در  ع(  علــی) امیرمؤمنــان  چنان کــه  بگیــرد؛  عهــده  بــر  را  جامعــه  یــت  مدیر

کــه بــا شــعار »ال حکــم اال  نادرســت خــوارج پــس از شکســت طــرح موســوم بــه حکمّیــت، 

هلل« خــود را نشــان داد، معتقــد بــود: »گفتــار حّقــی اســت کــه از آن معنــای باطــل اراده شــده 

یــرا قــرآن می گویــد: »حکمــی نیســت مگــر بــراى خــدا«، ولــی خــوارج می گفتنــد:  اســت«؛ ز

کمــی الزم اســت، چــه نیکــوکار  ى مخصــوص خداســت. درحالی کــه بــراى مــردم حا »زمامــدار

ــه راه حّقــش ادامــه دهــد و کافــر از زندگــی  ، کــه مؤمــن در عرصــۀ حکومــت او ب و چــه بــدکار

بهره منــد گــردد، و خــدا هــم روزگار مؤمــن و کافــر را در آن حکومــت بــه ســر آرد، و نیــز به وســیلۀ 

کــم، غنائــم جمــع گــردد و بــه توســط او جنــگ بــا دشــمن ســامان گیــرد و راه هــا بــه ســبب  آن حا

ى حــق ناتــوان از قــوى گرفتــه شــود تــا مؤمــن نیکــوکار راحــت شــود  او امــن گــردد، و در امــارت و

و مــردم از شــّر بــدکار در امــان بماننــد« )شــریف رضــی، 1414: خطبــه40(.

دوم آن کــه، آیــا حکومــت و وضــع قانــون و الــزام آن بــر شــهروندان یــک اصــل و قاعــده اســت 

یــا جنبــۀ اســتثنایی دارد؟ معمــوًال فقیهــان اصــل را بــر »عــدم  والیــت احــدی بــر دیگــری« 

ــر شــهروندان« اســت،  ــزام ب ــون و ال ــه معنــای »وضــع قان می داننــد، و چــون وجــود حکومــت ب

نوعــی اســتثنا از آن اصــل تلقــی می شــود. امــا نــگاه دیگــر آن اســت کــه بــه دلیــل ضــرورت نظــم 

ــه  ــت در جامع ــدارد، حکوم ــی ن ــی معّین
ّ
ــه متول ی ک ــور ــدی ام ــزوم تص ــی، و ل ــام اجتماع و نظ

، حکومــت در شــمار احــکام  یــک ضــرورت بــوده و یــک اصــل و قاعــده اســت. بــه تعبیــر دیگــر
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اولیــه اســت، نــه ثانویــه کــه جنبــۀ اســتثنایی داشــته و خــالف قاعده انــد. 

از دیــدگاه امــام خمینــی »حکومــت از احــکام اولّیــه اســالم و شــعبه ای از والیــت مطلقــه 

ــه مثــل  ــوی و اســتثنایی داشــته باشــد. عناویــن ثانوی ــه این کــه جنبــۀ ثان رســول اهلل اســت«، ن

، ضــرورت، حــرج و ضــرر موجــب می شــوند کــه حکــم اولــی شــرعی بــه حکــم ثانــوی  اضطــرار

تبدیــل شــود و مکلــف تــا زمــان صــدِق عنــوان، موظــف بــه انجــام تکلیــف جدیــد باشــد. مثــًال 

ــف ضــرر دارد، تکلیــف »وجــوب« کــه حکــم اولــی اســت از او ســاقط شــده 
ّ
گــر روزه بــرای مکل ا

و تکلیــف ثانــوی یعنــی »عــدم وجــوب یــا حرمــت« بــر عهــدۀ او قــرار می گیــرد. 

« نیست  از نوع »رابطه شهروندان با یکدیگر ، رابطۀ حکومت با شهروندان  به عبارت دیگر

اجتماعی  مسائل  »در  است.  فرد«  با  »جامعه  رابطۀ  بلکه  باشد،  والیت  عدم  بر  اصل  که 

انسان موجود مستقل و جدای از دیگران نیست، بلکه جزئی از یک واحد و اجتماع است. 

اجتماعی  مسائل  در  دارد،  دست  در  را  خود  اختیار  انسان  فردی  مسائل  در  که  همچنان 

کل  با  اجتماعی  مصالح  دربارۀ  تصمیم گیری  حق  و  دارد  والیت  انسان  بر  جامعه  کل  نیز 

جامعه است. پس انسان باید در امور اجتماعی با سایر افراد جامعه هماهنگ باشد. اینها 

همه مربوط به بعد اجتماعی انسان است« )موسوی اردبیلی، 1394: ص463(. در این نگاه 

»امامت در جهت مصالح عامۀ مردم، هر تصرفی را الزم بداند، می کند و منافات با حقوق 

شخصی افراد ندارد. در حقیقت این قوانین که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی 

را  اشخاص  حریم  نه  می کند،  معلوم  یکدیگر  به  نسبت  را  اشخاص  حریم  این ها  هست، 

نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کّل جامعه می خواهد حرکت  کند. او برایش این 

مرزها و این حریم ها دیگر وجود ندارد« )بهشتی، 1380: ج4، صص 62 ـ 63(.

بنابرایــن در رابطــۀ جامعــه بــا فــرد نمی تــوان اصــل را بــر »عــدم والیــت« نهــاد و ســلطۀ حکومــت 

بــر فــرد را اســتثنایی از آن اصــل تلقــی نمــود. 
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ــر  ــه را گســترش داده و حکــم حکومتــی را کــه ب ــره احــکام ثانوی برخــی از فقیهــان معاصــر دای

اســاس مصلحــت عمومــی صــادر می شــود، از احــکام ثانویــه دانســته ، و از ایــن طریــق همــان 

اختیــارات گســترده را بــرای حکومــت قائــل شــده اند کــه فراتــر از احــکام اولیــه می توانــد بــر 

ی، 1425: ص506(.  اســاس مصالــح عمومــی جامعــه قانــون وضــع کنــد )مــکارم شــیراز

تفــاوت ایــن نــگاه بــا نــگاه نخســت آن اســت کــه در نــگاه امــام، در روابــط حکومــت به عنــوان 

نماینــدۀ جامعــه بــا مــردم، حکومــت جنبــۀ اســتثنایی نــدارد، بلکــه طبــق قاعــده اســت. 

کوتــاه و موقتــی  کــه جنبــۀ اســتثنایی و خــالِف قاعــده بــوده، عمــری  حکــم ثانــوی اســت 

، حــرج و مصلحــت منتفــی خواهــد شــد.  ینــی چــون ضــرورت، اضطــرار دارد و بــا انتفــاء عناو

درحالی کــه حکــم اولــی لزومــًا موقــت نیســت، بلکــه غالبــًا ثابــت و دائمــی اســت. بــا ایــن 

ــر  ــد، چــون ب ــه از جانــب حق تعالــی جعــل شــده و ثابــت و دائمی  ان توضیــح کــه احــکام اولی

ــوان  ــه عن ــر ب ــادره از پیامب ــکام ص ــا اح ــده اند، ام ــل ش ــی جع ــد واقع ــح و مفاس ــاس مصال اس

رهبــر جامعــۀ اســالمی، می توانــد دائمــی یــا موقــت باشــد. دائمــی بــه ایــن معنــا کــه جانشــینان 

او در عصــر حضــور و غیبــت نمی تواننــد آن هــا را نادیــده گرفتــه و تغییــر دهنــد، درحالی کــه 

آنــان از چنیــن شــأنی برخــوردار نبــوده و تنهــا حکــم موقــت و مادام المصلحــه جعــل می کننــد. 

ــا  ــوی، ی ــا ثان ــد ی ــی باش ــه( اول ــون موضوع ــی )قان ــم حکومت ــه حک ــاوت ک ــدار تف ــن مق ــا همی ام

نــوع دیگــری از حکــم؛ به عنــوان قاعــده بــدان نگریســته شــود یــا اســتثناء، تأثیــر قابل توجهــی 

خواهــد داشــت. بــرای روشــن شــدن تفــاوت ایــن دو نــگاه می تــوان قانــون مالیــات را کــه توســط 

حکومت هــا وضــع می شــود، مثــال زد. 

  جعــل مالیــات توســط حکومــت، حکــم اولــی باشــد و طبــِق قاعــده، یــا ثانــوی و اســتثنایی، 

کل میتــه؛ ایــن اثــر را دارد کــه بتــوان با تکیه بر درآمــد ثابت حکومت  برخــالف قاعــده و بســان ا

از ایــن راه، بــرای ادارۀ مطلــوب جامعــه برنامه ریــزی کــرد یــا بایــد هــر ســال منتظــر بــود تــا درآمــد 
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ــه  ــود، آن گاه ب ــی نب ــی و واف ــه کاف ــود، چنان ک ــوم ش ــرعی معل ــای ش ــق مالیات ه ــت از طری دول

مقــدار ضــرورت و از بــاب اضطــرار اقــدام بــه اخــذ مالیــات کــرد. آیــا بــا ایــن نگــرش می تــوان 

اقــدام بــه برنامه ریــزی درازمــدت اقتصــادی بــرای کشــور نمــود و از کارشناســان انتظــار طراحــی 

کش اختــالف میــان علمــا  و برنامه ریــزی داشــت؟ ایــن نگرانــی در دهــۀ اول انقــالب در کشــا

نســبت بــه اولــی یــا ثانــوی بــودن مالیــات، میــان دولتمــردان مشــاهده می شــد )هاشــمی 
ــنجانی، 1385: ص592(.1 رفس

بــه نظــر می رســد کــه از نــگاه امــام، حکومــت از احــکام اولیــه اســت؛ امــا حکمــی کــه از ناحیــه 

حکومــت صــادر می شــود و قانونــی کــه حکومــت بــر اســاس مصالــح عمومــی وضــع می کنــد، 

خــارج از تقســیم حکــم بــه اولــی و ثانــوی اســت. بــه ایــن معنــا کــه احــکام شــرعی صادرشــده 

از جانــب خداونــد بــه اولــی و ثانــوی تقســیم می شــود، امــا احکامــی کــه از ناحیــۀ حکومــت 

صــادر می شــود، اصــًال حکــم شــرعی نیســت تــا بــه اولــی و ثانــوی تقســیم گــردد، بلکــه حکمــی 

موقتــی و مادام المصلحــه اســت کــه از جانــب حکومــت صــادر شــده و البتــه از دیــدگاه امــام 

خمینــی مقــدم بــر احــکام فرعــی شــرعی اســت؛ تقــدم آن هــم از قبیــل تقــّدم احــکام ثانویــه بــر 

کِل میته  احــکام اولیــه نیســت کــه جنبــۀ اســتثنایی و از بــاِب اضطــرار و ضــرورت و بــه ماننــد ا

باشــد، بلکــه مصــداق »تقــدم مصالــح عمومــی جامعــه بــر مصالــح و منافــع افــراد« اســت کــه 

در روابــط اجتماعــی و تزاحــم مصالــح جامعــه بــا مصالــح فــرد، یــک اصــل و قاعــده می باشــد. 

، تقــدم »حکومــت بــر احــکام فرعــی شــرعی« بــه دلیــل آن اســت کــه حکومت  بــه عبــارت دیگــر

ی در نامــۀ  خــود بــه امــام خمینــی در دی مــاه 1363، دربــارۀ پیامدهــای  1. هاشــمی رفســنجانی، رئیــس مجلــس قانونگــذار
کل میتــه اســت. مــورد  ثانــوی دانســتن جــواز اخــذ مالیــات از ســوی حکومــت نوشــت: »اینهــا می گوینــد: مالیــات مثــل ا
کثریــت دو ســوم مجلــس ضــرورت آن مشــخص شــود. نمی دانــم از شــنیدن این گونــه  بــه مــورد و ســال بــه ســال بایــد بــا ا
ــرای  ــا آدم هــای فهمیــده حاضــر می شــوند ب ــزان و کارشناســان اقتصــادی چــه می گــذرد؟ آی اظهارنظرهــا در دل برنامه ری
، آن هــم در شــورای نگهبــان کــه حــق وتــوی قوانیــن را دارد، نــه اشــخاص غیرمســئول  چنیــن نظامــی کار کننــد؟ ایــن فکــر

و حاشیه نشــین، تــا چــه حــد قابــل پذیــرش اســت؟« 
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یکــی از مبانــی اســالم بــوده و بــر ســایر مبانــی آن تقــدم دارد؛ چنان کــه در روایــات متعــددی 

بــه چشــم می خــورد )کلینــی، 1407: ج2، ص18(؛ شــاید بدیــن جهــت کــه بــدون حکومــت 

ع(  ( ــر ســایر بنیان هــای اســالم تحقــق کامــل پیــدا نمی کننــد. در بعضــی از نقل هــا امــام باق

ی از مهم تریــن ارکان اســالم، فرمــود: »والیــت، زیــرا والیــت کلیــد آن هاســت  پــس از ســئوال راو

و زمامــدار جامعــه راهنمــای مــردم بــه واجبــات دیگــر اســت« )همــان(. امــا تقــدم احــکام 

ــردی«  ــح ف ــر مصال ــی ب ــح عموم ــدم »مصال ــل تق ــه دلی ــرعی، ب ــی ش ــکام فرع ــر اح ــی ب حکومت

اســت کــه از آن بــه اختیــارات گســتردۀ حکومــت بــر اســاس مصالــح عمومــی یــاد می شــود.   

2. عدالت فلسفه »حکومت« و »احکام شریعت« 

کــه  از دیــدگاه امــام نه تنهــا حکومــت از احــکام اولیــه اســت، بلکــه مهم تریــن آن هاســت 

طبعــًا در مقــام تزاحــم بــر ســایر احــکام اولیــه تقــّدم دارد. مســتند امــام، روایــات فراوانــی اســت 

، زکات، حــج و روزه، اســاس اســالم شــمرده، ولــی مهم تــر از بقیــه  کــه والیــت را در کنــار نمــاز

معرفــی کــرده؛ چــرا کــه در اســالم بــه هیــچ تکلیفــی ماننــد والیــت و حکومــت توصیــه نشــده 

ج20، ص113(. اســت )خمینــی، 1379: 

احــکام  تحقــق  اجتماعــی،  نظــام  حفــظ  کــه  ازآن رو  را  حکومــت  ضــرورت  خمینــی  امــام 

اجتماعــی اســالم، و دفــاع از مرزهــای ســرزمین های اســالمی بــدان بســتگی دارد، اثبــات 

می کنــد )خمینــی، 1421: ج2، ص617 ـ 620(. از دیــدگاه ایشــان »حکومــت در نظــر مجتهــد 

اســت. حکومــت  بشــریت  زندگــی  زوایــای  تمامــی  فقــه در  تمامــی  واقعــی فلســفۀ عملــی 

نشــان دهنده جنبــۀ عملــی فقــه در برخــورد بــا تمامــی معضــالت اجتماعــی و سیاســی و 

ج21، ص289(. اســت« )خمینــی، 1379:  فرهنگــی  و  نظامــی 

ــا فقــه و احــکام شــریعت دارد،  ــرای حکومــت و نســبتی کــه ب ــر چنیــن جایگاهــی ب ــا تصوی ب
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طبیعــی اســت کــه در مقایســه بــا بقیــه احــکام شــرعی، از اهمیــت بیشــتری برخــوردار باشــد و 

در فــرِض تزاحــم، بــر آن هــا تقــدم پیــدا کنــد؛ همان گونــه کــه احــکام دیگــر در مقایســه بــا هــم، 

، روزه، حــج، زکات، خمــس  از نظــر اهمیــت در یــک رتبــه قــرار ندارنــد. واجباتــی چــون نمــاز

... از نظــر اهمیــت بــا یکدیگــر متفاوت انــد. چنان کــه موضوعاتــی چــون جــان، مــال، و آبــرو  و

در منطــق دیــن از نظــر اهمیــت هم رتبــه نیســتند؛ ازایــن رو احکامــی هــم کــه بــه آن هــا تعلــق 

می گیــرد، یکســان نیســت. 

اندکی تأمل در جایگاه حکومت در منظومۀ احکام شرعی، و نقشی که در راستای تحقق یا 

ازبین بـردن اهـداف اسـالمی دارد )ابن شـعبه حّرانـی، 1404: ص332(، ایـن حقیقـت را ثابت 

می کنـد کـه در مقایسـه بـا احـکام فرعـی شـرعی، از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. نتیجـه 

آن کـه، حکومـت بـرای دسـتیابی بـه اهـداف و انجـام وظایـف خـاص خویـش، از اختیـارات 

، بـر همۀ آن ها تقـدم دارد. گسـترده ای برخـوردار اسـت و در تزاحـم بـا تکالیـف دیگـر

گــر حکومــت یــک ضــرورت اســت و در پرتــو آن عدالــت، امنیــت و رفــاه اجتماعــی  بنابرایــن ا

تحقــق پیــدا می کنــد، حکومــت نیــز بــدون اختیــارات کافــی نمی توانــد هــدف از تشــکیل 

ی اســت بــرای رســیدن بــه  خــود را جامــۀ عمــل بپوشــاند. حکومــت در نــگاه امــام تنهــا ابــزار

مــی بــرای اجــرا  ی و مقّدِ اهــداف متعالــی دیــن؛ چنان کــه احــکام فرعــی شــرعی نیــز جنبــۀ ابــزار

و تحقــق اهــداف حکومــت دارد. ایشــان در ایــن زمینــه بــا صراحــت نوشــته اند: »چــون اســالم 

نظــام و حکومــت اســت بــا همــۀ شــئونش، بــدون شــک فقیــه دژ مســتحکم اســالم نخواهــد 

بــود مگــر آن کــه نگاهبــان همــۀ شــئون آن مثــل گســترش عدالــت، اجــرای حــدود، دفــاع از 

یافــت انــواع مالیــات، و صــرف آن در مصالــح مســلمانان و نصــب دولتمــردان در  مرزهــا، در

بــالد مختلــف؛ وگرنــه احــکام بــه تنهایــی و بــدون تحقــق، اســالم نیســت. بلکــه چــه بســا کــه 

بتــوان گفــت: اســالم حکومــت اســت بــا همــۀ شــئونش، و احــکام، قوانیــن اســالم اند کــه شــأنی 
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ــرای  ــزار و وســیله ای ب ــوده، و اب از شــئون حکومــت اســت، بلکــه احــکام مطلــوِب بالعــرض ب

ــص 632 ـ 633(. ــی، 1421: ج2، ص ــد« )خمین ــترش عدالت ان ــرا و گس اج

گــر فقیــه چنیــن جایــگاه و مســئولیتی دارد، پــس نبایــد از ایــن  ســپس نتیجــه گرفته انــد، ا

ناحیــه تفاوتــی میــان اختیــارات او بــا اختیــارات پیامبــر و امــام معصــوم باشــد.

3. حق قانونگذاری حکومت در حوزۀ عمومی بر اساس مصلحت

ســومین مبنــای والیــت مطلقــه، حــق تشــریعی اســت کــه خداونــد بــه پیامبــر و امــام معصــوم 

عرصــۀ  در  فقیــه  کــه  ی  اختیــار هم  چنیــن  اســت؛  داده  اســالمی  جامعــأ  رهبــر  به عنــوان 

ی در قلمــرو عمومــی جامعــه  ی دارد. مقصــود از حــق تشــریع، حــق قانونگــذار قانونگــذار

به منظــور دســتیابی بــه اهــداف حکومــت اســت. البتــه چــون دلیــِل حــق تشــریعی کــه پیامبــر 

و امــام معصــوم در عصــر حضــور دارد بــا دلیــِل حّقــی کــه فقیــه در عصــر غیبــت در ایــن حــوزه 

ــرد. ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــه م گان ــذا جدا ــت، ل ــاوت اس دارد، متف

/ امام معصوم و حق قانونگذاری  الف( پیامبر

ی از علمــای دیــن، رســول خــدا حــق تشــریع داشــت. در آیــات متعــدد قــرآن،  از دیــدگاه بســیار

افــزون بــر لــزوم اطاعــت خــدا، دســتور اطاعــت از فرامیــن پیامبــر نیــز صــادر شــده اســت 

.ک:  : 54؛ محمــد: 33؛ تغابــن: 12؛ ر )احــزاب: 6؛1 مائــده: 55؛2 نســاء: 59؛3 مائــده: 92؛ نــور

خمینــی، 1423: صــص44، 74، 93؛ طباطبایــی، بی تــا: صــص94-95(.4 ایــن دســته از 

ْنُفِسِهْم«.
َ
ُمْؤِمِنیَن ِمْن أ

ْ
ی ِبال

َ
ْول

َ
ِبّيُ أ 1. »الّنَ

ِکُعوَن«. َکاَة َو ُهْم َرا اَلَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ ِذیَن ُیِقیُموَن الّصَ
َّ
ِذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُکُم اهلُل َو َرُسول َما َوِلّیُ

َ
2. »ِإّن

ْمرِ ِمْنُکْم«.
َ ْ
وِلي األ

ُ
 َو أ

َ
ُسول ِطیُعوا الّرَ

َ
ِطیُعوا اهلَل َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
3. »َیا أ

، آن دســته از آیــات ســورۀ یوســف کــه قحطــی در ســرزمین مصــر و اتخــاذ تصمیــم از  4  . در بعضــی از تفاســیر
ســوی حکومــت و  حضــرت یوســف بــرای غلبــه بــر ایــن بحــران را نقــل کــرده )یوســف، آیــات 47ـ 56(، برداشــت کرده انــد 
کــه از نــگاه قــرآن حکومت هــا می تواننــد در شــرایط بحرانــی، بــر اســاس مصالــح عمومــی جامعــه، محدودیت هایــی بــرای 
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آیــات ناظــر بــه اطاعــت از قوانیــن و دســتورهایی اســت کــه از پیامبــر به عنــوان رهبــر جامعــه 

کــه از ســوی خداونــد جعــل شــده و  صــادر می شــود، وگرنــه انجــام واجبــات و محرماتــی 

. ــه اطاعــت از پیامبــر ــر ابــالغ شــده، اطاعــت از خداســت، ن توســط پیامب

برداشــت رایــج از اختیــارات پیامبــر آن اســت کــه ایشــان تنهــا مجــری احــکام الهــی اســت، 

ــرا نکنــد. امــا از نظــر  ــًا اج ــی را موقت ــد حکم ــت، می توان ــت دانس ــواردی مصلح ــر در م گ ــا ا ام

ــق  ــرعی ح ــکام ش ــر از اح ــوده و فرات ــی ب ــکام اله ــری اح ــط مج ــر فق ــر پیامب گ ــی، ا ــام خمین ام

تشــریع نداشــته باشــد، جعــل والیــت مطلقــه بــرای ایشــان لغــو و بی ثمــر خواهــد بــود؛ زیــرا در 

؛ درحالی کــه اجــرای احــکام  ایــن صــورت ایشــان تنهــا مجــری احــکام الهــی اســت، نــه بیشــتر

الهــی، والیــت مطلقــه نیســت.

از نــگاه ایشــان، موضــوع احــکام شــرعی فرعــی، اعــم از اولیــه و ثانویــه، یکایــک مکلفان اســت؛ 

آن هــم نــه در دوران تشــکیل حکومــت اســالمی، بلکــه در شــرایطی کــه حکومتــی تشــکیل 

ی حکومــت اســالمی هــم، شــامل زمامــدار جامعــه به عنــوان یــک  نشــده باشــد. در دوران برقــرار

شــخص حقیقــی می شــود، نــه زمامــدار جامعــه بــه عنــوان شــخصیت حقوقــی. »شــخصیت 

« یــا »حکومــت«، موضــوِع احــکام و قوانیــن دیگــری اســت. در ایــن نــگاه،  حقوقــی زمامــدار

ــه »ارتبــاط  « اســت، ن ــا یکدیگــر ــان ب احــکام فرعــی شــرعی ناظــر بــه »آحــاد مــردم و ارتبــاط آن

یــرا ایــن قلمــرو بــه شــأن حکومتــی و رهبــری جامعــه  مــردم بــا حکومــت و حکومــت بــا مــردم«؛ ز

و شــخصیت حقوقــی او مربــوط می شــود. در ایــن قلمــرو پیامبــر دارای والیــت مطلقــه بــوده و 

گــذار شــده اســت. قوانیــن و مقــررات شــرعی، الزامــی بــرای  جعــل قوانیــن و احــکام بــه ایشــان وا

ــه رعایــت ایــن قوانیــن  ــا مــردم موظــف ب حکومــت ایجــاد نمی کنــد، و حکومــت در تعامــل ب

ــوم  ــح عم ــاس مصال ــر اس ــت ب ــف اس ــری دارد و موظ ــف دیگ ــارات و تکالی ــت. او اختی نیس

ک خــود محــدود کــرده و بــه ســمت مصالــح عمومــی  مــردم ایجــاد نمــوده و آزادی آنــان را بــرای تصــرف در امــوال و امــال
.ک: هاشــمی رفســنجانی و محققــان مرکــز ...، 1383: ج12، ص88(. ســوق دهنــد )ر



117 امام خمینی و مبانی والیت مطلقه

جامعــه بــه تدبیــر امــور بپــردازد و آنچــه را بــه مصلحــت عمومــی جامعــه می دانــد، معیــار 

ــرار دهــد.  قوانیــن، سیاســت ها، برنامه هــا و تصمیمــات خــود ق

  بــر ایــن اســاس، چه بســا در مــواردی کــه توافقــات مــردم بــا یکدیگــر و حتــی توافق خــود با مردم 

را بــه خاطــر تغییــر شــرایط، خــالِف مصلحــت عمومــی تشــخیص می دهــد، نادیــده بگیــرد. 

ی پیش بینــی  شــبیه آنچــه در نظام هــای سیاســی دیگــر در شــرایط فوق العــاده یــا اضطــرار

ــا  ــی ی ــون اساس ــردم در قان ــا م ــود ب ــین خ ــد پیش ــالِف تعه ــر خ ــد ب ــت می توان ــه حکوم ــده ک ش

قوانیــن عــادی مبنــی بــر محتــرم شــمردن آزادی هــای اجتماعــی و سیاســی، موقتــًا آزادی هــا 

بــه اجــرا درآورد؛ چنان کــه در دوران  و  کــرده  را محــدود نمــوده و مقــررات جدیــدی وضــع 

ی از کشــورها موجــب شــد تــا حکومت هــا بــرای  ی کویــد 19 در بســیار ، ظهــور بیمــار معاصــر

ی از آزادی هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و مذهبــی را  حفــظ ســالمتی مــردم، بســیار

محــدود نماینــد و بــرای متخلفــان از قوانیــن فوق العــاده در شــرایط کرونایــی، مجازات هــای 

متنوعــی وضــع نمــوده و اجــرا کننــد. 

، شــواهدی در آیــات و روایــات دیــده می شــود کــه  بــر ایــن تفســیر و تحلیــل از والیــت پیامبــر
ــی، 1403: ج25، ص342(.1 ــد )مجلس ــرح کرده ان ــش را مط ــز احتمال ــان نی ــی از محدث برخ

کــرم)ص( آن دســته از طّیبــات را کــه بــر پیشــینیان حــرام بــود،  بــر اســاس آیــات قــرآن، پیامبــر ا

ــر مســلمانان حــالل کــرد )اعــراف، 157(. هم چنیــن برخــی از تکالیــف ســخت امت هــای  ب

.ک:  پیشــین )مثــل: حرمــت عــروق و غــدد و روز شــنبه( را از امــت اســالمی برداشــته اســت )ر

« بــه معنــای بــار ســنگین مثــل کشــتن خــود هنــگاِم توبــه  طوســی، بی تــا: ج4، ص560(. »ِاصــر

یــدن جــای نجــس بــدن و لبــاس، ســوزاندن  و »اغــالل« بــه معنــای تکالیــف ســنگین؛ مثــل بر

ــر آن  1. عالمــه مجلســی در شــرح اخبــار تفویــض، یکــی از احتمــاالت در معنــای تفویــض را کــه ظاهــر برخــی روایــات ب
ی جعــل احــکام بــه پیامبــر و جانشــینان معصــوم او دانســته اســت. بــه عنــوان نمونــه، ظاهــر  گــذار حمــل می شــود، وا

ــان دانســته اســت. ــه آن ــون مــا یشــاؤون و یحّرمــون مــا یشــاؤون« در روایــت را تفویــض جعــل احــکام ب
ّ
ــه »یحل جمل
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غنائــم، و حرمــت صیــد در روز شــنبه )طبرســی، 1410: ج1، ص475(.

روش قـرآن در آیـات متعـدد ایـن اسـت )طباطبایـی، 1390: ج9، ص147( کـه حکم تشـریعی 

محـض را در خداونـد منحصـر کـرده، و شـرکت دیگـری را در ایـن عرصـه نفـی نمـوده )کهف، 

ی در دایـرۀ والیـت، حکومـت، سیاسـت و قضـاوت را بـه  26(، ولـی حکمرانـی و قانونگـذار

پیامبـر یـا دیگـری نسـبت داده اسـت )مائـده، 95؛ ص، 26؛ مائده، 44؛ مائـده، 48؛ و مائده، 

ع(، خداونـد بعـد از آن کـه پیامبـرش را تربیت کـرد، اختیاراتی به  49(. بـه گفتـۀ امـام صـادق)

او داد. بـر همیـن اسـاس، وقتـی خداونـد مکه را حرم امن قرارداد، رسـول خدا)ص( نیز مدینه 

را حـرم امـن اعـالم نمـود؛ خداونـد شـراب را حـرام کـرد و پیامبـر هـر مسـکری را؛ خداونـد بـرای 

بـزرگ؛ آن گاه امـام ایـن آیـه قـرآن را تـالوت  بازمانـدگان مّیـت ارث مقـّرر کـرد و پیامبـر بـرای پدر

کـرد: »مـن ُیِطـِع الرسـول فقـد اطـاع اهلل« )نسـاء، 80؛ مجلسـی، 1403: ج25، ص340(. 

ع( پیامبــر دیــه نفــس و چشــم را وضــع کــرد و آب جــو و هــر مســکری را  ( بــه گفتــۀ امــام باقــر

ی می کننــد و چــه کســانی  حــرام نمــود، بــرای آن کــه معلــوم شــود چــه کســانی از پیامبــر پیــرو

تمــّرد )کلینــی، 1407: ج1، ص267(؛ دو رکعــت از نمازهــای چهاررکعتــی و یــک رکعــت از 

نمــاز ســه رکعتی توســط پیامبــر وضــع گردیــد )همــان، ص266(؛ روزۀ مــاه شــعبان و ســه روز 

بــزرگ ارث قــرار داد؛ حتــی بــر اســاس  روزۀ هــر مــاه را مســتحب اعــالم کــرد )همــان(؛ بــرای پدر

ع( فرمودنــد: »خداونــد همــۀ امــور خالیــق را بــه  برخــی روایــات، امــام باقــر و امــام صــادق)

کــم  گــذار نمــود تــا فرمانبــردار از نافرمــان شــناخته شــود؛ آن گاه آیــه شــریفه »مــا أتا پیامبــرش وا

، 7( را تــالوت کــرد )همــان، ج1، ص 266(. کــم فانتهــوا« )حشــر الّرســول فخــذوه و مــا نها

برخــی از عالمــان و محدثــان کــه بــه تبییــن معانــی روایــات تفویــض پرداخته انــد، ایــن احتمال 

را هــم مطــرح نموده انــد. عالمــه مجلســی در تفســیر روایــات تفویــض برخــی احتمــاالت را نفــی 

: و برخــی را قبــول کــرده اســت. از جملــه احتماالتــی کــه پذیرفتــه، عبارت انــد از
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یکــم. وقتــی خداونــد پیامبــرش را تربیــت نمــود، به گونــه ای کــه جــز بــه حــق تصمیــم نمی گرفت 

و آنچــه مخالــف خواســت خداونــد بــود، بــه ذهنــش خطــور نمی کــرد. بعضــی از امــور ماننــد 

آنچــه در روایــات آمــده مثــل: افــزودن رکعاتــی بــه نمازهــای روزانــه، تعییــن نوافــل در نمــاز و 

گــذار نمــود. روزه، تعییــن ارث جــّد و ماننــد آن را بــه او وا

ــر  ــه پیامب ــان ب ی امــور مــردم در سیاســت و تأدیــب و تکمیــل نفــوس و تعلیــم آن گــذار دوم. وا

ی آنــان در آنچــه می پســندند یــا نمی پســندند یــا آنچــه  و ائّمــه، و امــر بــه اطاعــت و پیــرو

می دهنــد. تشــخیص  مصلحــت 

ی بیــان علــوم و احــکام بــر اســاس آنچــه بــه مصلحــت می داننــد، به خاطــر  گــذار ســوم. وا

اختــالف میــان مــردم یــا به خاطــر تقّیــه کــه برخــی معتقــد بــه بیــان احــکام واقعی انــد و برخــی 

ــه؛ و بیــان معــارف بــر اســاس میــزان فهــم و درک مخاطبــان خــود. معتقــد بــه رعایــت تقّی

چهــارم. اختیــاِر حکــم بــه ظاهــر شــریعت یــا بــه علــم خــود و بــه آنچــه در هــر ماجرایــی از 

.)349 ص347ـ  ج25،   :1403 )مجلســی،  می شــود  الهــام  آنــان  بــه  خداونــد  جانــب 

امــام خمینــی پــس از نقــل دیــدگاه عالمــان دیــن، ایــن نــوع تفویــض را بــه پیامبــر و امــام 

معصــوم کــه مشّیتشــان فانــی در مشــیت حــق و اراده شــان ســایه ای از ارادۀ حــق اســت، تأییــد 

و گســترش قلمــرو آن را بالاشــکال دانســته اند؛ البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه حــق تشــریع اصالتــًا از 

آِن پیامبــر اســت کــه در اصطــالح اهــل معرفــت دارای مقــام جمعــی اســت و بــرای جانشــینان 

معصــوم ایشــان، بالمتابعــه و التبعّیــه )خمینــی، 1371: صــص608 ـ 612(.

ب( ولی فقیه و حق قانونگذاری

ی  ی حــق قانونگــذار گــذار نکتــۀ حائــز اهمیــت آن اســت کــه از روایــات تفویــض، نمی تــوان وا

بــه فقیــه را اســتفاده کــرد؛ چنان کــه از تعلیــل در بیــان امــام خمینــی هــم اســتفاده می شــود. 
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زیــرا خداونــد پــس از کامل شــدن پیامبــر و امــام از نظــر شــخصیتی، به گونــه ای کــه مشــیت و 

ــه آنــان داده اســت، در  ی ب ــان فانــی در مشــیت و ارادۀ حــق می شــود، چنیــن اختیــار ارادۀ آن

مــورد فقیــه کــه فاقــد مقــام عصمــت بــوده، و لزومــًا ارادۀ او در اراده حق تعالــی فانــی نیســت، 

آنــان حــق  بــه همیــن جهــت  کــرد.  اثبــات  ی  قانونگــذار ایــن اســتدالل حــق  بــا  نمی تــوان 

ی در هــر یــک از دو حــوزۀ عمومــی و خصوصــی را دارنــد. طبعــًا گســترش اختیــار  قانونگــذار

ی در حــوزۀ عمومــی از پیامبــر و امــام معصــوم بــه فقیــه جامــع شــرایط، نیازمنــد  قانونگــذار

دلیــل دیگــری غیــر از عصمــت و فنــای ارادۀ آنــان در اراده حق تعالــی اســت. دانــِش عهــده دار 

ارائــۀ ایــن دلیــل هــم فقــه اســت. می تــوان بــا تمهیــد چنــد مقدمــۀ ذیــل بــدان دســت یافــت:

برای اجرا در همۀ زمان ها و مکان ها جعل  و  گر احکام اسالم دائمی است  ا مقدمۀ یکم: 

شده، و اختصاصی به عصر حضور معصوم ندارد، چنان که امام خمینی در دروس والیت 

کرده، و »نظریه اختصاص احکام به عصر حضور و تعطیل آن در عصر  فقیه بدان استناد 

غیبت« را از »نظریه نسخ احکام در عصر غیبت« قبیح تر شمرده )خمینی، 1423: ص47(؛

حکومتِی  احکام  و  الهی  ثابت  احکام  بر  افزون  جامعه  مطلوب  ادارۀ  گر  ا دوم:  مقدمۀ 

، نیازمند وضع قوانین و مقررات در موضوعات متغیر و متناسب با شرایط و  ثابت پیامبر

مقتضیات زمان و مکان و بر اساس مصلحت عمومی، اعم از زمان حضور یا غیبت است؛

گــر پیامبــر و امــام معصــوم بــه خاطــر والیتــی کــه بــر جامعــه دارنــد، می تواننــد  مقدمــۀ ســوم: و ا

ــر اســاس مصالــح  در جهــت دســتیابی بــه اهــداف متعالــی دیــن و تأمیــن ســعادت مــردم ب

عمومــی قانــون جعــل کــرده و بــه اجــرا گذارنــد؛

نتیجــه: پــس هــر کســی کــه از جانــب آنــان بــه صــورت خــاص یــا عــام، عهــده دار ادارۀ جامعــه، 

آیــا  باشــد.  ی  اختیــار چنیــن  دارای  بایــد  گــردد،  اســالمی  ســرزمین های  از  منطقــه ای  در 

ــه امــارت مصــر فرســتاده شــد، در راســتای  ــوان پذیرفــت کــه -مثــًال- مالــک اشــتر کــه ب می ت
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ی کمتــر از امیرمؤمنــان در قلمــرو حکومتــی خــود، البتــه  ادارۀ مطلــوب آن ســرزمین، اختیــار

در چهارچوبــی کــه امــام معصــوم تعییــن کــرده، داشــته باشــد؟ آیــا او نبایــد بتوانــد بــرای ادارۀ 

گــر  ، متناســب بــا مصالــح مــردم آن ســرزمین، مقرراتــی وضــع نمایــد؟ ا مطلــوب جامعــه مصــر

از معصــوم در عصــر حضــور یــا نماینــدگان او در ســرزمین های اســالمی و فقیــه در عصــر 

غیبــت انتظــار یکســانی در جهــت ادارۀ مطلــوب جامعــه و تحقــق اهــداف اســالمی وجــود 

ی بــر اســاس مصالــح عمومــی داد و از دیگــری  دارد، نمی تــوان بــه یکــی اختیــار قانونگــذار

گــر کســی دالیــل والیــت عامــه فقیــه در عصــر غیبــت را تــاّم بدانــد، به ناچــار  یــغ نمــود. ا در

بایــد همــان اختیــارات معصــوم را بــرای فقیــه هــم بپذیــرد، مگــر آن کــه مســئولیتی کــه فقیــه در 

گــر معصــوم  راســتای ادارۀ جامعــه دارد، بســیار کمتــر از پیامبــر و امــام معصــوم باشــد. البتــه ا

وظیفــه ای اختصاصــی داشــته باشــد، مثــل جهــاد ابتدایــی از دیــدگاه مشــهور فقیهــان، یــا 

کــم اختیاراتــی را کــه بــه انجــام آن وظایــف  ی از فقیهــان، فقیــِه حا اجــرای حــدود از نظــر بســیار

ــت. ــد داش ــد، نخواه ــدا می کن ــاط پی ــی ارتب اختصاص

گفتنـی اسـت کـه یـک تفـاوت عمـده میـان اختیـارات پیامبـر در صـدور حکـم حکومتـی بـا 

اختیـارات فقیـه عـادل وجـود دارد و آن این کـه، احـکام حکومتـی پیامبـر می توانـد ثابـت و 

کـه پـاره ای از احـکام حکومتـی  دائمـی، یـا متغیـر و موقـت باشـد. امـام خمینـی معتقـد بـود 

پیامبـر دائمـی بـوده و اختصـاص بـه زمـان صـدور حکم نـدارد؛ درحالی که حکـم فقیه موقت 

کـه موجـب صـدور  و دائرمـدار بقـاء مصلحـت عمومـی اسـت و بـا از بیـن رفتـن مصلحتـی 

ی مـردم مدینـه خدمت رسـول خدا)ص(  حکـم شـده، زمـان حکـم نیـز بـه پایـان می رسـد. روز

( در شـهر تمـام شـده و تنهـا فالنـی از ایـن  کـه طعـام )گنـدم و جـو رسـیده و اظهـار داشـتند 

طعـام دارد. پیامبـر نـزد او آمـده و ضمـن نقـل سـخن مـردم به او دسـتور داد کـه طعامی که نزد 

توسـت از انبـار بیـرون آورده و بفـروش و احتـکار نکـن. )حـّر عاملـی، 1409: ج17، ص429( 

 ، امـام ابتدائـًا ایـن دسـتور را »حکـم شـرعی دائمـی« شـمرده، نـه »حکـم سـلطانی«. ازایـن رو
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گـر در زمانـی قحطـی شـد، بـر هرکـه آن آذوقـۀ  رعایـت آن را بـر همـگان واجـب می داننـد کـه ا

کمیـاب را داشـته باشـد، احتـکار حـرام و فـروش آن بـه مـردم واجـب اسـت. 

گــر ایــن دســتور ســلطانی و حکومتــی هــم باشــد، تــا ابــد بــرای همــۀ مــردم    ســپس افزوده انــد: ا

الزم االطاعــه اســت، زیــرا فرمان هــای او ماننــد فرامیــن ســایر ســالطین و حکمرانــان نیســت کــه 

یــرا آنــان در مــورد منــع  موقت انــد. احــکام ائمــه معصــوم نیــز همین گونــه  بــوده و دائمی انــد؛ ز

احتــکار )همــان، ج17، ص428( و مــوارد دیگــر ماننــد فــروش میــوه )همــان، ج18، ص210( 

و زمین هــای مــوات )همــان،  ج25، ص416( بعــد از صــدور فرمــان، بــه رفتــار پیامبــر اســتناد 

کرده انــد و ایــن اســتناد نشــانۀ آن اســت کــه دســتور پیامبــر را دائمــی  می دانســتند کــه بعــد از 

وفــات آن حضــرت را هــم شــامل می شــده اســت )خمینــی، 1392: ج17، صــص625 ـ 627(. 

ع( در فرمــان بــه مالک اشــتر دســتور جلوگیــری از احتــکار را صــادر کــرده و بــه  امــام علــی)

روش پیامبــر در ایــن زمینــه اســتناد نمــود )شــریف رضــی، 1414: نامــه 53(.

، از نظــر    معلــوم می شــود کــه در صــورت حکومتی بــودن فرمــاِن پیامبــر مبنــی بــر منــع احتــکار

ع( ایــن فرمــان موقتــی و محــدود بــه زمــان حکومــت نبــوی نبــوده، و ســال ها بعــد  امــام علــی )

ی بــوده اســت.    ، در حکومــت علــوی هــم جــار از وفــات پیامبــر

کیــد ایــن نکتــه الزم اســت کــه چــون فقیــه از جانــب امــام معصــوم بــه والیــت نصــب شــده،    تأ

گــر پیامبــر بــا فرمــان »الضــرر  نمی توانــد احــکام ثابــت حکومتــی پیامبــر را نقــض نمایــد. مثــًال ا

ی را در جامعــه اســالمی نفــی کــرده1 و بــر همیــن اســاس  «، وجــود هرگونــه قانــون ضــرر و الضــرار

ی اجــازه داد تــا درخــت ســمره بــن جنــدب را در خانــه خویــش کنــده و بــه دور  بــه مــرد انصــار

افکَنــد )کلینــی، 1407: ج5، ص293(، فقیــه نمی توانــد بــا اســتناد بــه مصلحــت جامعــه، 

1. ایــن مثــال مبتنــی بــر برداشــت امــام خمینــی از حدیــث الضــرر اســت کــه آن را فرمــان حکومتــی پیامبــر می دانــد، نــه 
.ک: خمینــی، 1387: ص50(. کــم بــر احــکام اولیــه باشــد )ر حکــم ثانــوی کــه حا
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یــم کــرده، فقیــه آن  گــر پیامبــر احتــکار را تحر ی جعــل نمــوده و بــه اجــرا گــذارد؛ یــا ا قانــوِن ضــرر

کــم خــارج از دایــرۀ احــکام ثابــت شــرعی  را مجــاز بشــمارد. پــس محــدودۀ اختیــارات فقیــه حا

و آن دســته از احــکام حکومتــی اســت کــه توســط پیامبــر بــرای همیشــه و همــۀ حکومت هــای 

اســالمی جعــل شــده اســت. 

عالمــه طباطبایــی نیــز همیــن مطلــب را بــه بیانــی دیگــر ابــراز نمــوده و در بحــث »والیــت 

کرســی  کــه اینجاســت و هرگــز مقــام والیــت و  و زعامــت« نوشــته اســت: »مســئلۀ مهمــی 

ــی  ــد از آن تخط ــردازد، نمی توان ــلمین بپ ــور مس ــه ادارۀ ام ــکلی ب ــر ش ــه ه ــالمی ب ــت اس حکوم

رســول  ســنت  و  ســیره  اســالمی  جامعــۀ  در  کــه  اســت  ایــن  گــذارد،  فراتــر  قدمــی  نمــوده، 

کــرم)ص( بایــد اجــرا شــود و روش والیــت چندســالۀ آن حضــرت معمــول گــردد؛ زیــرا نظــر  ا

بــه این کــه اصــل مســئله والیــت در جامعــۀ اســالمی جنبــۀ ثابــت دارد و بــه همیــن جهــت 

جــزء شــریعت  اســت، از جهــت اصــل ثبــوت و کیفیــت آن نیازمنــد بــه حکــم خــدا می باشــد 

و خــدای متعــال ســیرت آن حضــرت را بــه منطــوق آیــات کثیــره قرآنــی پســندیده و امضــا 

کــرم )ص( تبعیــت  نمــوده اســت و نســبت بــه مســلمین بــه بیشــتر از این کــه روش رســول ا

کننــد، اذن نــداده، چنان کــه می فرمایــد: »ولکــم فــی رســول اهلل اســوه حســنه« )احــزاب، 21( 

و بــه طــرق معتبــره از خــود آن حضــرت نقــل شــده اســت کــه »مــن َرِغــب َعــن ســّنتی فلیــس 

ص98(. بی تــا:  )طباطبایــی،  مّنــی«« 

آنچه حائز اهمیت است، بازشناسی احکام ثابت )اعم از ثابت شرعی و ثابت حکومتی 

یخ  که متفکران اسالمی در طول تار ( از احکام متغیر است. بر همین اساس است  پیامبر

کرده بود مثل: متعه حج،  که پیامبر جعل  که چرا احکامی را  گرفته اند  بر خلیفۀ دوم خرده 

جمله  این  شنیدن  با  مردم  آن که  بهانۀ  به  خیرالعمل«،  علی  »حّی  جملۀ  و  موقت،  ازدواج 

ج21،  به میدان جهاد سرباز می زنند )مطهری، 1378:  از رفتن  و  کوچک شمرده  را  جهاد 
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ص63(، در اذان ممنوع کرد؟ )امینی، 1396: ج6، ص213 (. او افزون بر این که حق تصّدی 

عنوان  به  پیامبر  که  ثابتی  احکام  نداشت  اجازه  اصوًال  نداشت،  را  پیامبر  خالفت  مقام 

حکم شرعی ابالغ کرده یا به عنوان زمامدار جامعه جعل نموده، تغییر دهد و در برابر نص، 

اجتهاد نماید )شرف الدین، 1384: صص202-210(. زمامدار جامعه تنها می تواند در قلمرو 

امور متغّیر وارد شده و بر اساس مصالح عمومی جامعه، قانونی را تغییر داده و قانونی دیگر 

، 1412: ج3،  .ک: ابن عبدالبر وضع نمایند، و او فاقد صالحیت علمی در این عرصه بود )ر

ص1103؛ ابن سعد، 1414: ج2، ص339(.

نتیجه گیری

نتیجه آن که اصطالح فقهی والیت مطلقه دارای مفهومی نسبی بوده که با عنایت به موضوع 

از میان مفاهیم  بحث و شواهد و قرائن موجود در عبارت قابل درک است. امام خمینی 

را مورد نظر داشت؛ اطالِق والیت در  متعدد اطالق در والیت مطلقه، تنها یک معنای آن 

برابر تقییِد والیت و اختیارات حکومت به چهارچوب احکام فرعی شرعی. از نظر ایشان 

حکومت می تواند فراتر از احکام فرعی شرعی، در قلمرو مباحات و حتی الزامیات شرعی 

قانون، با رعایت مصالح عمومی قانون وضع کند. این نظریه بر چند مبنا استوار است: 

اوًال، حکومت از احکام اولیه اسالم و اهّم آنهاست.

ثانیًا، عدالت فلسفۀ حکومت و احکام شریعت است.

ی دارد. ثالثًا، حکومت در حوزۀ عمومی بر مبنای مصلحت حق قانونگذار

و  دارد،  وجود  تفاوت  غیرمعصوم  حکومت  با  معصوم  حکومت  اختیارات  میان  البته 

چنان که دلیلی بر اختصاص برخی تکالیف به امام معصوم باشد -مثل جهاد ابتدایی یا 

ی ندارد.  ی از فقیهان، حکومت غیرمعصوم چنین اختیار اجرای حدود-، از دیدگاه بسیار
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