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چکیده
در مقاله حاضر ،به استنباط نظر مرحوم آیتاهلل خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته شده است.
بـا توجـه بـه اینکـه ایشـان بحـث مسـتقل و صریحی در این زمینه نداشـتهاند سـعی شـده تا از مباحـث مرتبط با این
بحـث ،نظریـه ایشـان اسـتخراج و اسـتنباط شـود .بـا مراجعـه بـه کتـب فقهـی ایشـان ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که دو
مبحث فقهی این صالحیت را دارند که در استخراج نظریه ایشان نسبت به اثبات یا نفی زعامت سیاسی فقیه،
مورد استفاده قرار گیرند؛ .مبحث والیتفقیه و مبحث امور حسبیه.
در مبحث والیتفقیه به این دلیل که ایشـان بحث خود را به بررسـی ادله والیت مطلقه فقیه به معنای وسـیع
کلمـه ،اختصـاص دادهانـد و در مـورد سـایر مراتـب والیتفقیـه بحـث نکردهانـد نمیتـوان دیـدگاه ایشـان را نسـبت
بـه زعامـت سیاسـی فقیـه ،اسـتخراج کرد.امـا در مبحـث امـور حسـبیه بـا توجـه بـه تعر یـف ایشـان در خصـوص امور
حسبیه ،زعامت سیاسی برای فقیه قابل استنباط میباشد.

واژ گان کلیدی
زعامت سیاسی ،والیت مطلقه ،والیت در تصرف ،امور حسبیه ،ضرورت ،مصلحت.

1 . E-mail: arasta@bou.ac.ir

فقه حکومتی

8

شماره دوم

پاییز و زمستان ۱۳۹۵

مقدمه
در ایـن مقالـه ،بـرای اسـتخراج نظریـه مرحـوم آیـتاهلل خویـی در زمینـه زعامت سیاسـی فقیه به
منابـع و ابـواب مرتبـط بـا ایـن بحـث که در کتب فقهی ایشـان نیز مورد بررسـی قرارگرفتهاند ،مراجعه
کردیم تا بتوانیم نظریه ایشان را به دست آوریم ،بدین منظور دو باب والیتفقیه و امور حسبیه مورد
بررسـی دقیـق و موشـکافانه قـرار گرفـت .بحـث از والیـت مطلقـه یا مقیـده بحث مفصل و مسـتقلی
اسـت کـه خـود مقـاالت متعـددی را میطلبـد ،آن چـه در نوشـتار حاضـر بهطور خاص مورد بررسـی
قرار گرفته و سعی شده از کتب مرحوم خویی استخراج گردد ،یکی از شئون انبیاء و امامان؛ یعنی
شأن حکومتداری و زعامت سیاسی است.
با مراجعه به کتب مرحوم آیةاهلل خوئی مالحظه میشود که ایشان به صراحت ،مسئله زعامت
سیاسـی فقیه را مطرح نکردهاند ،لذا برای اسـتنباط نظریه ایشـان در باب زعیم سیاسـی جامعه دو
راه وجـود داد؛ راه اول اینکـه بتوانیـم اثبـات کنیـم ایشـان والیت مطلقـه را پذیرفتهاند و از این طریق
نتیجـه بگیریـم کـه زعامـت سیاسـی فقیـه را هـم قبـول کـرده انـد .راه دوم هم این اسـت که بـه دنبال
دلیلی در خصوص زعامت سیاسی فقیه باشیم .آن دلیل خاصی که در عبارات ایشان وجود دارد
و قابلیت این را دارد که زعامت سیاسی فقیه را اثبات کند ،بحث امور حسبیه است.
مقالـه حاضـر از دو فصـل تشـکیل یافتـه :در فصـل اول بـه بررسـی اجمالـی نظریه ایشـان درباره
والیتفقیه پرداخته شده است .در فصل دوم هم مسئله امور حسبیه و مال ک و محدوده آن مورد
بررسی قرار گرفته است.

 .1بررسی مبحث والیتفقیه
سـادهترین راه برای اسـتخراج نظریه فقها نسـبت به زعامت سیاسـی فقیه ،بررسی نظریه ایشان
در بحث والیتفقیه و محدوده آن ،میباشـد .اگر یک فقیه والیت مطلقه فقیه را بپذیرد ،زعامت
سیاسـی را هـم پذیرفتـه اسـت .امـا اگـر یـک فقیـه ،والیـت مطلقـه را نپذیـرد ،بدیـن معنـا نیسـت کـه
زعامـت سیاسـی فقیـه را هـم نپذیرفتـه اسـت ،بلکـه ممکـن اسـت زعامـت سیاسـی را از راه دیگری
 غیر از دلیل والیت مطلقه  -اثبات کند .در این فصل ،ابتدا نظر مرحوم آیتاهلل خویی را نسبتبه مسـئله والیتفقیه بهطور اجمالی و مختصر بیان میکنیم و در مرحله بعد به کیفیت اسـتفاده
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از این بحث خواهیم پرداخت.
 .1-1والیت مطلقه فقیه از نگاه مرحوم آیتاهلل خویی

مرحوم آیتاهلل خویی در کتاب مصباح الفقاهة سـه شـأن را برای فقیه قابل تصور دانسـتهاند؛
افتـاء ،قضـاوت و والیـت بـر تصـرف در جـان و مـال مردم .منصب سـوم به دو صـورت امکان تحقق
ً
دارد؛ در صورت اول فقیه مستقال میتواند در جان و یا مال مردم تصرف داشته باشد و در صورت
دوم اجـازه فقیـه ،شـرط تصـرف مـردم میباشـد .شـأن افتـاء و قضـاوت در حـال حاضـر محل بحث
ما نیسـتند و در جای خود اثبات شـده که فقهاء دارای این دو منصب هسـتند( .موسـوی خوئی،
 1418و موسـوی خوئـی  )1422آن چـه در ایـن جـا مـورد توجـه اسـت ،منصـب والیـت اسـت .ایشـان
بـرای بررسـی ایـن منصـب ابتـداء والیـت اهلبیـت؟مهع؟ را بررسـی میکنند تا روشـن شـود کـه والیت
چه انواع و جهاتی دارد تا در مرحله بعد سـراغ ادله بروند و محدوده والیتفقیه را بیان کنند بدین
منظـور کـه اگـر بـا توجـه بـه ادلـه ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه فقیـه در همـه جهاتی کـه اهلبیت؟مهع؟
والیت داشتهاند ،والیت دارد؛ در این صورت والیتفقیه ،مطلقه خواهد بود و در غیر این صورت
والیتفقیه ،مقیدة است.
ً
والیت اهلبیت؟مهع؟ دو صورت دارد؛ صورت اول تصرف آنها به شکل کامال مستقل ،در جان
و مال مردم است که دارای چهار جنبه است؛ والیت تکوینیة ،والیت تشریعیة ،نفوذ اوامرشان در
امـوری کـه راجـع بـه تبلیغ دین اسـت و وجوب اطاعت در اوامر شـخصیة .مرحوم آیتاهلل خوئی هر
چهار جهت را بررسی میکنند و درنهایت به این نتیجه میرسند که اهلبیت؟مهع؟ سه جنبه اول
را داشتهاند اما جنبه چهارم؛ یعنی وجوب اطاعت در اوامر شخصیة را نداشتهاند.
صـورت دوم از والیـت اهلبیـت؟مهع؟ بـر جـان و مـال مـردم بـه ایـن شـکل اسـت کـه اجـازه
اهلبیت؟مهع؟ شرط تصرفات مردم باشد
و مـردم بـدون اجـازه آنهـا مجـاز بـه هیچگونـه تصرفی نباشـند .مرحـوم آیتاهلل خویی مسـائل و
حـوادث ایـن صـورت از والیـت را بـه سـه گونـه تقسـیم میکننـد؛ گونـه اول مسـائلی هسـتند کـه نص
خاص ،داللت بر این دارد که تصرف آنها مشـروط و متوقف بر اذن امام اسـت ،مثل باب حدود.
گونـه دوم مسـائلی هسـتند کـه اطلاق دلیـل ،داللـت بـر توقـف تصـرف بـر اذن امـام دارد مثـل بـاب
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تقاص و قصاص .گونه سـوم هم مسـائلی هسـتند که اطالق دلیل ،داللت بر عدم توقف تصرف بر
اذن امام دارد مثل نماز میت.
پـس از بررسـی والیـت اهلبیـت؟مهع؟ ایـن سـؤال مطـرح میشـود کـه فقیـه چـه مقـداری از ایـن
والیت را دارد؟ به نظر آیتاهلل خویی والیت شأن اختصاصی انبیاء و اهلبیت؟مهع؟ است و فقیه
هیـچ مقـدار و هیـچ نحـوهای از والیـت آنـان را ندارد .ایشـان روایاتی را که در اثبـات والیتفقیه مورد
استدالل واقعشده است ضعیف السند و یا ضعیف الداللة دانسته و حداکثر داللت آن روایات
را مربـوط بـه اثبـات والیـت در بـاب افتـاء و قضـاوت مـی داننـد .در اینجـا از میـان دالیـل اثبـات
والیتفقیه دو دلیل را مورد بررسـی قرار میدهیم چراکه از پاسـخ آیتاهلل خویی به این دو دلیل در
مباحث بعدی آینده میتوان استفاده کرد:
دلیـل اول ایـن اسـت کـه :عامـه و خلفـای جائـز زمـان اهلبیـت؟مهع؟ قاضیان را نصـب میکردند و
مناصـب دیگـر همچـون نصـب ّ
ولـی و ّقیـم و حکم به ثبوت هالل را نیز بر عهده شـخص قاضی قرار
مـی داننـد .در اینچنیـن فضایـی اهلبیـت؟مهع؟ از رجوع به این قضـات نهی میکردند تا به مقابله
بـا آنهـا صـورت بپردازنـد و در عـوض برای رفع احتیاجات مردم ،فقهایـی را بهعنوان قاضی نصب
میکردنـد .در ایـن فـرض ،مقتضـای مقابلـه تـام بـا حکومـت جائـز و رفـع تمـام احتیاجـات مـردم بـا
مراجعـه بـه فقهائـی کـه توسـط اهلبیـت؟مهع؟ نصبشـده بودنـد ،ایـن بـود کـه مناصـب دیگـر غیـر از
قضاوت همچون نصب ّ
ولی و ّقیم نیز که از شئون والیت هستند؛ برای فقهاء مزبور قرار داده شده
باشد .زیرا اگر این مناصب برای فقیه جعل نشده باشد و مردم برای رفع احتیاجات خود نیازمند
و مظطر از مراجعه به قضات جور باشند و چارهای جز رجوع به آنها نداشته باشند ،نهی از رجوع
به آنها صحیح نخواهد بود( .موسوی خوئی)420 ،1 ،1418 ،
پاسخ مرحوم خویی به این استدالل این است که :اوال قضاوت به معنی پایان دادن به خصومت
اسـت و قضـات هـم بـه همیـن جهـت نصب میشـوند .بهطورکلـی مفهوم قضاوت خـارج از مفهوم
والیت است و به همین جهت برای هرکدام از این دو منصب ،جعل مستقلی وجود دارد .بنابراین
قضـات عامـة کـه متصـدی امـور راجـع به والیت بودهاند با جعل و حکم مسـتقلی ایـن منصب را بر
عهده گرفتهاند و کسی نمیتواند این ادعا را بکند که با یک جعل متصدی هر دو منصب(قضاوت
و والیت) شدهاند ،چون مفهوم والیت از مفهوم قضاوت خارج است و هیچ مالزمه عرفی هم بین
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این دو منصب وجود ندارد .شاهد و مؤید این ادعا این است که برخی از قضات عامة این شئون
را دارا نبودند.
ً
ثانیـا نهـی از رجـوع بـه قضـات جـور ،در صورتـی صحیـح نیسـت کـه فقیه بـه هیچ نحـوی نتواند
احتیاجاتـی همچـون نصـب قیـم را برطـرف کنـد .حـق آن اسـت کـه فقیـه از بـاب والیـت نمیتوانـد
تصرف در این امور داشـته باشـد اما از باب امور حسـبیه (که توضیح آن در فصل بعد میآید) قادر
بـه تصـرف در ایـن امـور و رفـع احتیاجـات مردم خواهد بود .در نتیجه نهـی از رجوع ،نهی صحیح و
معناداری است.
دلیـل دوم :امـور راجـع بـه والیـت ،امـوری البـد منـه هسـتند کـه چـارهای بهجـز انجـام آنهـا وجـود
نـدارد .بهعنـوان نمونـه احتیـاج بـه نصـب ّ
ولـی و ّقیم از امور ضروری هسـتند و نمیتـوان آنها را رها
کـرد .اکنـون کـه اهلبیـت؟مهع؟ از مراجعـه بـه قضـات جـور نهـی کرده انـد ،،پس چارهای نیسـت جز
اینکه ایشـان افرادی را برای تصدی این منصب معین کنند .و قدر متیقن از میان اشـخاصی که
میتوانند متصدی این امر شوند ،فقهاء هستند .بدین ترتیب بر طبق این استدالل فقهاء منصب
والیت را نیز دارا هستند.
پاسـخ مرحـوم خویـی ایـن اسـت کـه :ضروری بـودن این امور و اینکـه نیازمند متصـدی برای آنها
هسـتیم و شـارع ایـن امـور را رهـا نکـرده اسـت ،کاشـف از ثبـوت والیـت مطلقـه همچـون والیـت
رسـولاهلل ،نیسـت .اگـر راهحـل ایـن امـور ،فقـط ثبـوت والیـت بـود ،اسـتدالل شـما صحیـح بـود امـا
همانطور که بیان شـد از راه امور حسـبیه هم میتوان این امور را سـامان داد و احتیاج مردم را رفع
کرد .البته ممکن است کسی از همین مقدار قدرت فقیه ،تعبیر به والیت بکند که باید گفت این
والیت مطلقه رسولاهلل نیست بلکه والیت جزئیه است.
اکنـون کـه نظریـه آیـتاهلل نسـبت بـه والیتفقیـه تبییـن شـد در مرحلـه دوم ،بایـد به ایـن مطلب
پرداخت که آیا این نظریه میتواند زعامت سیاسی فقیه را اثبات کند؟ درصورتیکه قدرت اثبات
آن را ندارد ،آیا زعامت سیاسی فقیه را نفی میکند یا نسبت به آن سکوت دارد؟
 .2-1نظریه والیتفقیه آیتاهلل خوئی و زعامت سیاسی فقیه.

آیتاهلل خویی در کتاب مصباح الفقاهة ،والیت مطلقه را مختص به نبی اکرم و ائمه؟مهع؟ می
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دانند( .موسوی خوئی )41 ،5 ،1420 ،بنابراین ،فقیه ،والیت مطلقهای که انبیاء و اوصیاء داشتند
را ندارد .از نظر ایشان ،ممکن است برای فقیه سه منصب را در نظر گرفت؛ منصب افتاء ،منصب
قضـاء و منصـب والیـت بـر تصـرف در جـان و مـال مـردم .امـا فقیـه فقـط منصـب اول و دوم را دارد،
منصب سوم  -به دو صورتی که بیان شد  -یک منصب اختصاصی انبیاء و ائمه است .بنابراین
نظریه والیتفقیه ایشان ،قدرت اثبات زعامت سیاسی فقیه را ندارد.
امـا اکنـون بایـد بررسـی شـود کـه آیـا نفی والیت مطلقه فقیـه مالزمه با نفی زعامت سیاسـی فقیه
هم دارد یا خیر!
 .3-1نظریه والیتفقیه و زعامت سیاسی فقیه.

در ابتـدای ایـن فصـل بیـان شـد کـه اگـر کسـی والیـت مطلقـه را بپذیـرد ،قطعـا زعامـت سیاسـی
فقیـه را پذیرفتـه اسـت .امـا اگـر کسـی والیـت مطلقـه را نپذیـرد لزومـا بـه معنـی نفی زعامت سیاسـی
فقیـه نیسـت .ممکـن اسـت چنیـن اسـتدالل شـود کـه :اثبات زعامت سیاسـی بـرای فقیه بـه نوعی
اثبـات والیـت بـر جـان و مـال مردم اسـت ،چـون حاکم بههرحال برخـی اوقات مجبور بـه تصرف در
جان و مال مردم بهطور مسـتقل میباشـد ،در حالی اسـت که مرحوم آیتاهلل خویی هرگونه والیت
بـر تصـرف در جـان و مـال مـردم ،حتـی به شـکل غیرمسـتقل را برای فقیـه نمیپذیرنـد! بنابراین باید
بهطور قطعی گفت که ایشان زعامت سیاسی را برای فقیه ثابت نمیدانند.
پاسـخ مـا بـه ایـن اسـتدالل اینگونـه اسـت کـه :ایشـان تصرف در جـان و مال مـردم را بهعنوان
ً
اینکـه والیـت باشـد صراحتـا نفـی میکننـد ولـی اگر تصـرف با عنوان دیگری باشـد که شـرایط و آثار
متفاوتـی هـم دارد ،در ایـن صـورت نمیتـوان گفـت کـه فقیه نمیتواند زعیم سیاسـی باشـد .واضح
است که زعیم سیاسی در مواردی مجبور به تصرف استقاللی خواهد بود ولی الزم نیست که این
تصرف لزوما از باب والیت باشد زیرا میتواند از باب دیگری مثل امور حسبیه باشد.
نتیجه فصل اول

از مجمـوع آن چـه تاکنـون در بررسـی نظریـه مرحـوم آیـتاهلل خویـی نسـبت بـه والیتفقیـه بیـان
کردیـم ،بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه نمیتـوان بـا صراحـت نفـی زعامـت سیاسـی فقیـه را بـه ایشـان
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نسبت داد چنانکه اثبات زعامت سیاسی فقیه را نیز نمیتوان به صراحت از کلماتشان استخراج
کرد.
در ادامه مقاله میکوشیم تا از طریق دیگری به تبیین دیدگاه این فقیه بزرگ بپردازیم:

 .2بررسی مبحث امور حسبیه
همانطور که در تبیین نظریه والیتفقیه از دیدگاه مرحوم آیتاهلل خوئی اشاره شد ،ایشان سه
شأن را برای فقیه ثابت می دانند؛
والیت در افتاء ،والیت در قضاء و جواز تصرف در امور حسـبیه .بدون شـک ،شـأن افتاء فقیه
با مسئله زعامت سیاسی ارتباطی ندارد .شأن قضاء ،هرچند از نظر برخی منجر به پذیرش والیت
مطلقـه و در نتیجـه زعامـت سیاسـی فقیـه شـده اسـت امـا همانطـور کـه در فصـل اول بیان شـد ،از
نظر آیتاهلل خویی این شـأن مالزمهای با پذیرش والیت مطلقه ندارد و در نتیجه زعامت سیاسـی
از این طریق اثبات نمیگردد.
از میـان شـئونی کـه آیـتاهلل خوئـی بـرای فقیـه پذیرفتهانـد ،شـأن تصـرف در امور حسـبیة باقی
میماند که در این فصل به بررسی آن میپردازیم .در گام اول موارد مختلفی که از نظر ایشان فقیه
مجاز در تصرف از باب امور حسبیه هست را جمعآوری نمودهایم و در گام بعدی از مجموع آنها،
ملا ک امـور حسـبیة و محـدوده و وسـعت آن را از دیـدگاه معظـم لـه تبییـن نمـوده سـپس بـه کیفیت
استفاده از این مبحث در استخراج نظریه آیتاهلل نسبت به مسئله زعامت سیاسی پرداختهایم.
 .1-2جمعآوری موارد

همانطـور کـه گفتـه شـد ،در گام اول بایـد بـه جمـعآوری مـواردی کـه در آنهـا فقیـه از بـاب امور
حسـبیة مجـاز بـه تصـرف اسـت بپردازیـم .چهـار مـورد را از کتابهـای مختلـف ایشـان جمـعآوری
کردهایم که آنها را بیان میکنیم.
 .1-1-2مبحث اجرای حدود
در کتـاب مبانـی تکملـة المنهـاج ،آیـتاهلل خویـی بـه ایـن مسـئله پرداختهانـد کـه آیـا در زمـان
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غیبـت فقیـه حـق اجـرای حـدود را دارد یـا خیـر؟ اینـان دو دلیـل عمـده بـرای اثبات حق مزبـور اقامه
کرده اند .در تقریر دلیل اول چنین گفتهاند :حکمت تشریع حدود ،حفظ مصلحت عامه و مقابله
با فساد و انتشار آن است .این حکمت ،امری است که در همه زمانها وجود دارد و اختصاص به
زمان اهلبیت؟مهع؟ ندارد .بنابراین این حکم مختص به آن زمان نیست و در همه زمانها جاری
است.
 .2-1-2بحث ّ
تقاص حاکم از اموال ممتنع از پرداخت زکات و خمس
ِ
در همـان کتـاب ،آیـتاهلل خویـی بـه ایـن مسـئله پرداختهانـد کـه آیـا حـق مقاصـة فقـط بـرای
صاحـب حـق اسـت یـا وکیـل و ّ
ولـی هـم میتواننـد مقاصـة کننـد؟ ایشـان ایـن حـق را بـرای وکیـل و
ّ
ولـی ثابـت مـی داننـد و علاوه بـر آن حاکـم شـرع را نیـز دارای حق مقاصه دانسـتهاندبا این اسـتدالل
کـه چـون ایـن امـوال حـق دیگـری (یعنـی فقـراء و سـادات و امـام؟ع؟) اسـت کـه شـخص ممتنـع از
پرداخت آن خود داری کرده اسـت لذا حاکم شـرع بهعنوان ّ
ولی و کسـی که متصدی حفظ اموال
و رعایت مصالح فقراء و اموال امام؟ع؟ هست ،حق مقاصه پیدا میکند.
 .3-1-2مبحث جهاد ابتدایی
آیـتاهلل خویـی در کتـاب منهـاج الصالحیـن حکـم جهـاد ابتدایـی را مشـروط بـه دوران حضـور
معصوم ندانسته در عصر غیبت نیز حکم را باقی می دانند .یکی از دالیلی که برای اثبات این حکم
بیان میکنند این اسـت که به وسـیله جهاد ،اسلام تقویت میشـود و مصلحت اسلام و مسـلمین
رعایـت میشـود .لکـن جـواز جهـاد ابتدایـی در عصـر غیبـت منـوط بـه اجـازه فقیـه اسـت کـه پـس از
مشورت با اهل خبره ،مصلحت اسالم و مسلمین را تشخیص بدهد که آیا شرایط الزم برای جهاد
وجود دارد یا خیر؟ فقیه در این مورد نیز از باب امور حسبیه تصدی امر جهاد را بر عهده میگیرد.
 .4-1-2مبحث نصب ّقیم و اولیاء صغار و مجانین و متولی وقف که در صراط النجاة بیان شده
است.
مرحـوم آیـتاهلل خویـی در کتـاب صـراط النجـاة در پاسـخ بـه سـؤاالتی کـه در مـورد والیتفقیـه
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مطـرح شـده اینگونـه بیـان میدارند که :والیتفقیه در امور حسـبیه مثل نصـب ّ
ولی و ّقیم و متولی
وقف امری ثابت است.
 .2-2مال ک امور حسبیة

در گام دوم ،پـس از جمـعآوری مـوارد فـوق ،بـه بیان مال ک و ضابطه امور حسـبیة از نگاه مرحوم
آیـتاهلل خویـی میپردازیـم .ایشـان در کتـاب التنقیح در مورد امور حسـبیه میگویند :اموری که در
خـارج واقـع شـده و مـورد ابتلاء مـردم میباشـد بهگونهای که نمیتـوان به آنها توجه نکـرد و بنابراین
قطعـا شـارع مقـدس نیـز نسـبت بـه آنهـا اهمـال نمـیورزد و تکلیـف مـردم را در مـورد آن امـور تبییـن
مینماید .امور حسبیه ،اموری هستند که تصدی آنها به فقیه جامعالشرایط سپرده شده است.
البته باید توجه داشت که تصرف در امور مزبور مشروط به وجود ضرورت است .منظور از ضرورت
آن اسـت کـه امـور مـورد نظـر دارای مصلحـت الزامآوری باشـند که ترک آنها ضرر قابـل توجهی را به
دنبال آورد.
دلیـل اینکـه مرحـوم آیـتاهلل خوئـی جواز تصرف فقیه در امور حسـبیه را مقیـد به وجود ضرورت
مـی داننـد ،آن اسـت کـه اصـل اولـی در باب والیت ،عدم میباشـد یعنی همان اصلـی که از آن به،
احد علی احد ،تعبیر میشود برای خروج از تحت شمول این اصل باید به قدر متیقن
عدم والیت ِ
اکتفا کرد اسـت و قدر متیقن از تصرفاتی که از تحت شـمول اصل مزبور خارج میباشـد تصرفاتی
است که ضرورت داشته باشد .همانطور که قدر متیقن از میان اشخاص مجاز به تصرف در امور
حسبیه ،فقیه جامعالشرایط است.
از سـویی دیگر مرحوم آیتاهلل خوئی در کتاب منهاج الصالحین بیانی دارند که ابتدائا به نظر
میرسـد محـدوده امـور حسـبیه را توسـعه میدهـد .در ایـن کتـاب ایشـان در باب مشـروعیت جهاد
ابتدایی در زمان غیبت میفرماید :اطالق ادلهای که داللت بر وجوب جهاد میکند ،شامل زمان
غیبت نیز میشـود .بنابراین در زمان غیبت ،اگر خبرگان مسـلمین تشـخیص بدهند که در جهاد
به مصلحت اسالم و مسلمانان میباشد و شرایط و لوازم اقدام به آن فراهم است ،میتوانند اعالن
جهـاد کننـد .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه جـواز این جهـاد منوط بـه اذن فقیه جامعالشـرایط اسـت
چـرا کـه او تنهـا شـخصی در زمـان غیبـت اسـت که اوامـر و تصمیماتش در این مورد نافذ میباشـد.
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بدین ترتیب فقیه جامعالشرایط مسئولیت اداره امر جهاد را از باب امور حسبیه بر عهده میگیرد..
(موسوی خوئی)365 ،1 ،1422 ،
مالحظـه میشـود کـه آیـتاهلل خوئـی در اینجـا بـا اینکـه تصـدی اداره امـر جهـاد را از بـاب امـور
حسـبیه دانسـتهاند لیکن آن را منوط به ضرورت نشـمرده اند و برای انجام آن وجود مصلحت (نه
ضرورت) را کافی دانستهاند.
همین بیان در کتاب مبانی تکملة المنهاج نیز دیده میشود.
ً
اکنون باید دید که چگونه میتوان بین دو بیان متفاوت باال جمع کرد و نهایتا به چه مال کی
برای تصرف در امور حسبیه از دیدگاه مرحوم آیتاهلل خوئی میتوان رسید.
به نظر میرسد برای جمع بین دو بیان باال دو راهکار قابل طرح است:
الـف .راهـکار اول آن اسـت کـه منظـور از مصلحـت مطـرح شـده در کتـاب منهـاج الصالحیـن
ً
را همـان ضـرورت بدانیـم بـا ابـن توجیـه کـه هـر ضرورتـی مصلحـت اسـت ولـی هـر مصلحتـی الزامـا
ضرورت نیسـت .بدین ترتیب آیتاهلل خوئی از کلمه مصلحت معنای خاص و یکی از مصادیق
آن را که ضرورت میباشد اراده کرده است.
برای رسیدن به این نتیجه میتوان به صورت دیگری نیز استدالل کرد بهاینترتیب که بگوییم
ضـرورت در واقـع مصلحتـی اسـت کـه مقید به قیـد الزامی بودن میباشـد .درحالیکه «مصلحت»
وقتی تنها آورده میشـود ،هم شـامل مصلحت الزامی میگردد و هم مصلحت غیر الزامی را شـامل
میگردد .بر این اساس «مصلحت» یک مفهوم مطلق بوده و «ضرورت» یک مفهوم مقید میباشد.
واضح است که در جمع بین مطلق و مقید باید مطلق را حمل بر مقید کرد.
ب .راهکار دوم این اسـت که گفته شـود امور حسـبیه بر دو دسـتهاند؛ دسته اول اموری هستند
که تصرف در آنها مقید به وجود ضرورت است و دسته دوم اموری است که برای تصرف در آنها
صرف احراز مصلحت ،کافی است.
یک از راههای شـناخت دسـته دوم وجود نص شـرعی اسـت .بدین معنا که با مراجعه به یک
دلیل معتبر لفظی (و یا دلیل معتبر دیگری) احراز میشـود که شـارع مقدس برای تصرف در برخی
از امور حسبیه ،صرف وجود مصلحت را کافی دانسته است .مبحث جهاد و اجرای تعزیرات در
همین دسته دوم از امور حسبیه قرار میگیرند.
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ً
بـه نظـر میرسـد راهـکار دوم بـر راهکار اول ترجیح دارد ،چرا کـه اوال حمل مصلحت بر ضرورت
ً
خلاف ظاهـر اسـت و بـدون وجـود قرینـه نمیتـوان آن را پذیرفـت ،ثانیـا بـا توجـه بـه واقعیتهـای
اجتماعی مالحظه میشود که اقتضاء امر جهاد آن است که بر اساس احراز مصلحت اداره گردد
تا موجب پیدایش عسر و حرج و یا اختالل نظام نشود.
 .3-2امور حسبیة و زعامت سیاسی

اکنـون بایـد بـه ایـن موضـوع پرداخـت کـه آیـا بـر مبنـای امـور حسـبیه میتـوان منصـب زعامـت
سیاسی را برای فقیه جامعالشرایط اثبات کرد؟
در پاسخ این سؤال چند احتمال قابل طرح است:
احتمـال اول« :زعامـت سیاسـی» جـزء آن دسـته از امور حسـبیه اسـت که در اجـرای آنها صرف
احـراز مصلحـت کفایـت میکنـد و نیازی به احراز ضرورت نیسـت بنابراین هـرگاه فقیهی ،تصدی
امـور حسـبیه را از اختیـارات فقیـه جامعالشـرایط بدانـد علیالقاعـده بایـد زعامـت سیاسـی را نیـز از
اختیـارات وی بـه شـمار آورد مگـر آنکـه از امـور حسـبیه تفسـیری مضیق داشـته باشـد و یـا از حیث
صغروی ،زعامت را داخل در تعریف امور حسبیه نداند.
بـه نظـر میرسـد ایـن احتمـال بـا دیـدگاه مرحـوم آیـتاهلل خوئـی سـازگار نیسـت .چـرا کـه ایشـان
تفسـیر مضیقـی از امـور حسـبیه ارائـه دادهانـد کـه شـامل تشـکیل حکومـت و زعامـت و رهبـری آن
نمیگردد .به همین دلیل مرحوم آیتاهلل شـیخ جواد تبریزی که شـاگرد معظم له بودند ،در تعلیقه
ای که بر فتوای اسـتاد خود در خصوص تبیین محدوده اختیارات فقیه جامعالشـرایط نوشـتهاند،
تصریح کرده اند که به نظر من والیتفقیه بر امور حسبیه ،عرض عریضی دارد بهگونهای که شامل
تشـکیل حکومت نیز میگردد .بدین ترتیب نشـان دادهاند که فتوای ایشـان در خصوص محدوده
امور حسبیه ،با فتوای استادشان متفاوت است( .موسوی خوئی ،1 ،1415 ،مسئله )10
احتمال دوم :اگرچه نمیتوان زعامت سیاسی را جزء آن دسته از امور حسبیه دانست که مال ک
اجرایشان مصلحت است نه ضرورت ،لیکن به نظر میرسد که اصل وجود زعامت سیاسی در هر
جامعه بشری ضرورت دارد .چرا که بدون وجود آن ،جامعه انسانی دچار اختالل نظام و هرجومرج
ً
و نهایتا فروپاشی میگردد.
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بـه نظـر میرسـد کـه ایـن احتمـال بـا دیدگاه مرحـوم آیتاهلل خوئی سـازگار اسـت .چرا که ایشـان
(همانطـور کـه پیشتـر گفتـه شـد) یکـی از دو دلیـل مشـروعیت اقامـه حـدود ،در عصـر غیبـت را
ضرورت برقراری نظم و جلوگیری از انتشـار فسـق و فجور و فسـاد در جامعه میداند؛ واضح اسـت
کـه همیـن دلیـل در مـورد تشـکیل حکومـت در عصر غیبت نیز قابل جریان اسـت ،بلکه باید گفت
ضرورت تشکیل حکومت از ضرورت اجرای مجازاتها بیشتر است.
عالوه بر این شاهد دیگری که برای صحت تحلیل فوق میتوان ارائه داد این است که مرحوم
آیتاهلل خوئی مشـروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت را پذیرفتهاند .ناگفته پیداسـت که اقدام
بـه جهـاد ابتدایـی ،فقـط در صورتـی امکانپذیـر اسـت کـه فقیه جامعالشـرایط بهعنـوان متولی این
ً
امر ،دارای نفوذ کلمه بوده و عمال زعامت جامعه را در دسـت داشـته باشـد .چرا که برای مدیریت
امر جهاد ،تمامی ارکان حکومت باید به صورت منسجم و تحت مدیریتی واحد مشارکت نمایند.
چنانکـه در طـول هشـت سـال جنـگ تحمیلـی ایـران بـا دولـت صـدام ،بـه وضـوح شـاهد ضـرورت
وجود این اتحاد و انسجام بودیم.
بدیـن ترتیـب میتـوان گفـت کـه بـر اسـاس مبنـای مـورد قبـول مرحوم آیـتاهلل خوئی مشـروعیت
تشـکیل حکومـت در عصـر غیبـت قابـل اثبـات اسـت .اگرچـه آن فقیـه بـزرگ ،خـود بـه ایـن مطلـب
تصریـح نکـرده اسـت ،ولـی مهـم این اسـت که تشـکیل حکومـت در عصر غیبت ،یکـی از فروعات
مترتب بر مبنای فقهی معظم له میباشد.
تذکر

در پایان این مقال تذکر دو نکته مناسب به نظر میرسد:
اول اینکـه؛ بایـد توجـه داشـت کـه الزمـه پذیـرش زعامـت سیاسـی فقیـه ،آن نیسـت کـه خـود او
ّ
مسـتقیما اداره امـور را عهـدهدار شـود ،بلکـه میتوانـد در صورت اقتضاء مصلحـت این وظیفه را به
دیگران واگذار کرده و خود بر انجام امور ،نظارت نماید.
دوم اینکه؛ همانطور که اصل تشکیل حکومت ،یک امر ضروری تلقی میشود و بدین ترتیب
ملا ک امـور حسـبیه در مـورد آن صـدق میکنـد ،همچنیـن میـزان اختیـارات حاکـم را نیـز بایـد بـر
اسـاس ضـرورت تعییـن نمـود .نتیجـه ایـن امـر ،آن اسـت کـه حکومـت اسلامی در عصـر غیبـت ،بر
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اسـاس مبنای امور حسـبیه ،فقط در مواردی حق تصرف و اعمال والیت دارد که مصلحت ملزمه
ای (یـا همـان ضـرورت) موجـود باشـد بنابرایـن میـزان اختیـارات حکومـت اسلامی بـر مبنـای امـور
حسـبیه ،بـه انـدازه قابـل توجهی محدودتر از میـزان اختیارات این حکومت بر مبنای والیت مطلقه
فقیـه خواهـد بـود چـرا کـه دایـره تصرفـات و اختیـارات حکومـت اسلامی بـر اسـاس والیـت مطلقـه،
دایره وجود مصلحت عمومی است نه ضرورت.

نتیجه
با توجه به آن چه در طول این مباحث گفته شـد به وضوح میتوان نتیجه گرفت که بر اسـاس
مبنـای فقهـی مـورد قبـول مرحـوم آیـتاهلل خوئـی ،مشـروعیت تشـکیل و اداره حکومـت اسلامی در
عصر غیبت قابل اثبات است ،لیکن این امر به معنای پذیرش نظریه والیت مطلقه فقیه از سوی
ایشـان نمیباشـد چـرا کـه ملا ک اختیـارات ولیفقیـه بهعنـوان زعیـم و رهبـر حکومـت اسلامی ،بـر
طبـق مبنـای والیـت مطلقـه ،احـراز وجـود مصلحـت عمومـی اسـت درحالیکـه بـر اسـاس مبنـای
امـور حسـبیه (کـه مـورد قبـول مرحوم آیتاهلل خوئی بوده اسـت) مال ک اختیارات مزبـور ،احراز وجود
ضرورت یا همان مصلحت ملزمه است که دایره اختیارات محدودتری را برای فقیه حاکم اثبات
میکند.
َ
ُ
الحمد ِهلل ّ
«و ُ
رب العالمین»
آخر دعوانا ا ِن
ِ
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