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چکیده
تعییـن حاکـم بـا ویژگیهـای خـاص  -ماننـد فقیه و دین شـناس بودن  -از سـوی معصومـان؟مهع؟ برای حکومت
شـیعیان ،داللت بر لزوم حفظ جوامع شـیعی به صورت خاص و تعالی آنها در راسـتای اهداف مقدسـی اسـت که
همـان غایـات احـکام اجتماعـی اسـت .محـدوده اعمـال والیـت از موضوعـات ثانـوی و جدیـد والیتفقیـه اسـت،
اینکه یک فقیه مسئول حکومت تا کجا میتواند قلمرو حکومت اسالمی را گسترش دهد از مباحث مهمی است
یسـازد .آیا براسـاس شـرایط کنونی میباید والیتفقیه
که زندگی در عصر دولت-ملتها اهمیت آن را دوچندان م 
ّ
را در چارچـوب حکومتهـای ملـی دیـد یـا حیطـه تصرفـات او را ورای مرزهـای سیاسـی پنداشـت .در ایـن مقالـه بـه
وحـدت یـا تعـدد حکومـت در نظریـه حکومتـی امامیـه پرداخته شـده اسـت و با پیشفرض شـرایطی کـه در آن فقیه
جامعالشرایط در گستره سرزمینهای مسلمانان اقدام به تشکیل ابتدایی حکومت مینماید به موضوع نگریسته
شـده اسـت .جسـتجوی در منابـع و ادلـه بـه مـا میگو یـد کـه نظر یـه والیتفقیـه در هـر دو قرائـت انتخـاب و انتصاب
ً
الزامـا اقتضـای وحـدت یـا تعـدد را نـدارد؛ البتـه اگـر چنـد جامعه شـیعی با جغرافیای سیاسـی متفاوت وجود داشـته
باشـند و بـرای حفـظ خـود و رسـیدن بـه اهـداف متعالـی گفته شـده نیازمنـد وحدت رو یـه در ابعاد گوناگون باشـند،
عقالیـی وحـدت حاکمیـت در یـک جغرافیـای سیاسـی ،در این مـورد نیز متجلی می شـود و اقتضا
همـان ضـرورت
ِ
میکند که چند جامعه شـیعی با چند جغرافیای سیاسـی متفاوت ،در مواردی که نیازمند رویههای واحد هسـتند

از وحدت حاکمیت برخوردار باشند بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسالمی حکومت
یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد اگرچه تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است.
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مقدمه
در عصـر غیبـت ،فقیـه جامعالشـرایط عهـدهدار برپایـی حکومـت اسلامی ،اجـرای دسـتورات
دیـن و انتظـام بخشـیدن بـه امـور مسـلمانان اسـت .از نظـر عملـی امـروزه مسـلمانان نیـز ماننـد سـایر
پیـروان ادیـان تابـع نظـم «دولـت -ملـت » و سـرزمینهای مسـتقل و مشـخص هسـتند .از آخریـن
«دین-دولـت» در جهـان کـه همـان خالفـت عثمانـی اسـت مدتهـای مدیدی میگـذرد و احیای
حکومت واحد مسلمانان که سابقه طوالنی تاریخی دارد در عمل با مشکالت متعددی روبروست.
از سـوی دیگر به دلیل موقعیت خاص شـیعیان که همواره با حکومتهای نامشـروع مواجه یا خود
از تشـکیل حکومـت محـروم بودهاند بحثهای گسـترده حکومتی ماننـد موضوع حیطه اختیارات
حاکم اسالمی صورت نگرفته است .تحقیق حاضر ورای مالحظات عملی به دنبال تبیین نظری
محـدوده جغرافیایـی اختیـارات فقیـه حاکـم اسـت .بـه ایـن مناسـبت امـکان یـا عـدم امـکان تعدد
حکومتهای فقهای جامعالشرایط را مورد بحث قرار میدهد .بنابراین پیشفرض مباحث ،دوره
غیبت و در چارچوب حکومت فقیه اسـت و حالتی مورد بحث قرار میگیرد که حکومت مشـروع
سـابقی بـرای تشـکیل حکومـت فقیـه وجود نـدارد و نیز پیمان و عهدی درباره تقسـیم سـرزمینهای
مسـلمانان در میان نیسـت .بهعبارتدیگر اگر در عصر غیبت سـرزمین یکپارچه مسـلمانان بدون
حکومـت مشـروع باشـد و فقیـه جامعالشـرایط اقـدام بـه تشـکیل حکومـت نمایـد قلمـرو حکومت او
چگونـه خواهـد بـود و آیـا امـکان تعـدد ایـن حکومتهـا وجود دارد یـا وحدت حکومت امـری الزامی
است .با این چارچوب به بررسی منابع و ادله پرداخته خواهد شد.
بهعنـوان مبانـی بحـث ابتـدا ادلـه اثبـات کننـده والیتفقیـه در عصـر غیبـت از نظـر اقتضـای
وحـدت یـا تعـدد حکومـت مـورد مطالعـه قـرار میگیـرد و دیـدگاه دو قرائـت انتصـاب و انتخـاب از
نظریـه والیتفقیـه در ایـن زمینـه مشـخص خواهـد شـد .در مرحلـه بعـد بـر اسـاس نظریـه حکومتـی
«امامـت -امـت» کـه نظریـه غالـب در شـیعه اسـت موضـوع امـکان و عـدم امـکان تعـدد حکومـت
اسالمی را از نظر میگذرانیم.
این مسئله باید از دو منظر دلیل نقلی و عقلی مورد بررسی قرار گیرد.
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 .1دلیل نقلی

ادلـه نقلـی اثبـات کننـده والیـت فقیـه ،در مقـام اثبـات حـق حاکمیـت بـرای فقیـه هسـتند امـا
نسبت به لزوم وحدت یا تعدد حاکمان ساکت هستند و از این جهت ،لسانی ندارند .از سکوت
این ادله نسبت به اثبات حق حاکمیت برای یک یا چند فقیه ،می توان استفاده کرد و گفت که
فقیه واجد شرایطی اثبات می شود .بنابر این
با تمسک به اطالق این ادله ،حق حاکمیت برای هر ِ
تعدد حاکمیت از این روایات قابل استفاده است که منشاء آن اطالق روایات است.
روایاتـی کـه بیشـتر قائلیـن بـه والیـت فقیـه بـه آنهـا تمسـک جسـته انـد ،حـدود  10روایتنـد 1کـه 5
روایت آنها انتخاب شده و داللتشان از این منظر مورد بررسی قرار می گیرد .روایاتی که مورد بررسی
ِ
روایت انتخاب شده اند.
قرار نمیگیرند از نظر مضمون مانند 5
ِ
َّ
ُ ََ
روایت اول « :الل ُه َّم ْار َح ْم خلفا ِئی »

َّ
ُ
َ َ
َ َ َ ْ ْ
اهَّلل؟ص؟ الل ُه َّـم
شـیخ صـدوق در کتـاب مـن الیحضـره الفقیـه « :قـال أ ِمی ُـر ال ُمؤ ِم ِنی َـن؟ع؟ قـال َر ُسـول ِ
َ
َ
َ
ُ ََ
َُْ َ
َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ
ون َح ِد ِیثی َو ُس ّـن ِتی؛ (شـیخ
ین َیأتون ِم ْن َب ْع ِدی یرو
اهَّلل و من خلفاؤک قال ال ِذ
ْار َح ْم خلفا ِئی ِقیل َیا َر ُسـول ِ

صـدوق ،1413 ،ج  ،2ص )420رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود :خداونـد جانشـینان مـرا رحمت کند .گفته
شد :ای رسول خدا جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود آنها که بعد از من می آیند و حدیث
َّ
َ
َ ُْ َ
ُْ َ
ون َح ِد ِیثـی َو ُس ّـن ِتی» به
و سـنت مـرا روایـت مـی کننـد » .مـراد از عبـارت « :ال ِذی َـن َیأتـون ِم ْـن َب ْع ِـدی یـرو
قرینه مناسبت حکم و موضوع ،فقیهان هستند .چرا که صرف نقل حدیث و سنت ،با جانشینی
پیامبـر؟ص؟ در هیـچ منصبـی مناسـبت نـدارد .پـس مـراد از روایـت در ایـن حدیـث ،روایت بـه همراه
درایت و فهم دین است.

2

چنانکه مالحظه می شود این روایت ،حق جانشینی پیامبر؟ص؟ -که شامل منصب حاکمیت
نیـز مـی شـود -را بـرای هـر کسـی کـه دارای شـأن فقاهت باشـد اثبات میکنـد .این روایت نسـبت به
 .1برای نمونه نگاه کنید به :مال احمد نراقی،عوائد االیام،عائده  54و مراغى ،سید میر عبد الفتاح بن على حسینی،العناوین الفقهیة،
،دفتر انتشــارات اســامى وابســته به جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 1417،ه ق ،قم -ایران ونائینى ،میرزا محمد حســین غروى ،منیة
ق تهران -ایران وامام خمینى ،سید روح اهّلل موسوى ،کتاب البیع ،مؤسسه
الطالب فی حاشیة المکاسب ،المکتبة المحمدیة 1373ه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره 1421ه ق تهران -ایران
 . 2ر.ک :امام خمینی ،کتاب البیع ،جلد  ،2صص 469-470
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مشـروع بودن حاکمان متعدد ،یا مشـروعیت تنها یک حاکم در یک زمان سـاکت اسـت .یعنی در
فقهاء به صورت
روایت بیان نشده که در هر زمانی تنها یک فقیه ،جانشین پیامبر؟ص؟ است یا همه
ِ
هم زمان ،جانشین پیامبرند .اما همین که روایت ،این مشروعیت را به حاکم واحد محدود و مقید
نکـرده اسـت ،اصطالحـا اطلاق دارد و مـی تـوان گفـت کـه در یـک زمـان ،همه فقها حـق حاکمیت
دارنـد .تشـکیک در ایـن اطلاق بخاطـر تشـکیک در مقام بیان بودن پیامبـر؟ص؟ از جهت وحدت یا
اصل در مقام بیان بودن متکلم ،قابل دفع است.
تعدد حاکم ،با ِ
روایت دوم« :الفقهاء أمناء ّالرسل»
ثقـة االسلام کلینـی؟هر؟ در کافـی بـا سـند خـود از امـام صـادق؟ع؟ نقـل مـی کنـد کـه رسـول
خدا؟ص؟ فرمود « :الفقهاء أمناء ّالرسـل ( » ...کلینی ،الکافی،1429 ،جلد  ،1ص )26یعنی «فقیهان
امین پیامبرانند».
ایـن روایـت ،همـه شـئون پیامبـران  -ازجملـه حق حاکمیـت  -را برای فقیهان اثبـات می کند.
امـا ماننـد روایـت پیشـین ،نسـبت بـه اینکه این حق ،در هر زمانی تنها به یـک فقیه اختصاص دارد
فقیهـان آن زمـان از ایـن حـق برخوردارند ،سـاکت اسـت .از همین سـکوت (تصریح نکردن
یـا همـه
ِ
بـه قیـد لـزوم وحـدت فقیـه حاکـم) مـی تـوان اسـتفاده کـرد و گفـت کـه اطلاق ایـن روایـات ،بـر حـق
حاکمیت همه فقیهان ،در هر عصر و زمانی داللت دارد.
روایت سوم« :الفقهاء حصون اإلسالم»
َ َّ
ثقـة االسلام کلینـی در کافـی بـه سـند خـود از موسـی بـن جعفـر؟ع؟ روایـت مـی کنـدِ ...« :لن
َ
ْ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ
ـور ال َم ِد َین ِة ل َها» (الکلینـی ،1429 ،ج ،1ص )38؛ یعنی
المؤ ِم ِنیـن الفقهـاء حصـون ِالسلا ِم ک ِحص ِن س ِ
«فقیهـان مومـن ،دژهـای اسلامند و بـرای اسلام ماننـد حصـار و بـارو برای شـهر هسـتند » .از اطالق
عبارت «الفقهاء حصون اإلسالم» برداشت می شود که فقیهان ،نه تنها حافظ شریعت و احکام،
کـه مامـور اجـرای تمـام دیـن هسـتند .معنـای ماموریـت بـرای اجـرا ،همان به دسـت گرفتـن زعامت
سیاسی و حاکمیت است.
این روایت مانند روایت های پیشـین ،نسـبت به وحدت یا تعدد فقیهانی که این حق را دارند
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سـاکت اسـت و همین سـکوت ،اطالق را از این جهت اثبات می کند و به داللت این روایت می
توان گفت که همه فقیهان در هر زمانی از این حق برخوردارند.
روایت چهارم :توقیع ّ
«أما الحوادث الواقعه» ...
شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی بـا سـند خـود ایـن توقیـع را نقـل مـی کننـد کـه در آن از سـوی امـام
زم�ان؟جع؟ آم�ده اس�ت« :و امـا الحـوادث الواقـع فارجعـوا فیهـا الـی رواة حدیثنـا» (حـر عاملـی ،محمد
بـن الحسـن 1382 ،ج  ،27ص  )140یعنـی «امـا در حـوادث واقـع شـده ،به راویـان حدیث ما رجوع
کنید 1».این روایت نیز از نظر اثبات حق حاکمیت برای تنها یک فقیه در هر زمان یا برای چند فقیه
به صورت هم زمان ،ساکت است و برای اثبات حق حاکمیت برای چند فقیه به صورت هم زمان
می توان به اطالق آن تمسک جست.
روایت پنجم :مقبولة عمربن حنظله
ثقـة االسلام کلینـی بـا سـند خـود از عمربـن حنظلـه و او از امـام صـادق؟ع؟ نقـل مـی کنـد کـه
فرمود« :ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا،
فلیرضوا به حکما ،فانی قد جعلته علیکم حاکما »...یعنی « نظر کنند به سوی کسی که حدیث
مـا را روایـت کـرده ،در حلال و حـرام مـا نظرکـرده و احـکام مـا را مـی شناسـد پـس بایـد او را بـه عنـوان
َ
َحکم و قاضی بپذیرند زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده ام»...
در متـن ایـن روایـت ،چـون حـق حاکمیـت ،بـه عنـوان توسـعه حـق قضـاوت در نظـر گرفته شـده
است و از آنجا که مقوله قضاوت با تعدد قاضی سازگاری ندارد ممکن است از متن روایت چنین
برداشت شود که حق حاکمیت در هر زمان ،تنها برای یک فقیه جعل شده است و نه بیشتر .اما
مجعـول از طرف امام معصـوم؟ع؟ ،به عنوان
حاکمیت
ایـن برداشـت صحیـح نیسـت چراکـه حق
ِ
ِ
علـت حـق قضـاوت ذکـر شـده اسـت و الزم نیسـت کـه علـت حکـم ،محـدود به حدود حکم شـود.
ِ
 .1مراد از راویان در این روایت  -مانند روایت اول -فقیهان هســتند .قرینه مناســبت حکم و موضوع این مراد را مشــخص می کند ،چرا
که صرف راوی بودن تناسبی با تصدی جایگاه خطیر مرجعیت در حوادث واقعه را ندارد.قرینه های دیگری بر این مراد در روایت وجود
دارد.
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لـذا در ایـن روایـت حـق حاکمیـت بـرای هرکسـی کـه فقیه باشـد اثبات شـده اسـت و ماننـد روایات
گذشـته ،نسـبت بـه وحـدت و تعـدد اظهـار نظـری نشـده اسـت .بنابراین اطلاق این روایـت نیز حق
حاکمیت در هر زمان را برای همه فقیهان ثابت می داند.
مثبـت جـواز والیـت فقهـای متعـدد میداننـد و
برخـی از صاحبنظـران مقتضـای ایـن ادلـه را ِ

والیـت عرضـی ایشـان در کنـار یکدیگـر را نافـذ معرفـی میکنند ،به زعم ایشـان ،امـام معصوم؟ع؟ با
خطاب خود فقهای واجد شرایط را بهعنوان صاحب والیت نصب نمودهاند؛ بهعبارتدیگر بیان
امام در این روایات عام است و خطاب عمومی ،همگی فقهای واجد شرایط را مشمول مینماید.
(عمید زنجانی)111 ،1389 ،
امـا بـا تدقیـق در روایـات مربـوط بـه والیتفقیـه میتـوان گفـت اکثـر ایـن بیانـات ناظـر بـه تعدد یا
عـدم تعـدد والیـت نیسـت 1.اینکـه یـک یـا چنـد خلیفـه در یـک زمـان باشـد از ایـن روایات اسـتفاده
نمیشـود .اما درباره برخی روایات مانند توقیع«فأما الحوادث الواقعه 2»...شـاید بتوان فرض تعدد
روات احادیـث نمـود .بدینصـورت کـه اگـر یـک گـروه در خصـوص حادثههـای مربوط به خودشـان
بـه یـک فقیـه مراجعـه کننـد و گروهی دیگر موضوعات مربوط به خود را به فقیه دیگری ارجاع دهند
و فـرض کنیـم کـه هیـچ ارتباطـی بیـن موضوعات و حوادث مزبور وجود نداشـته باشـد آن گاه بدون
تردیـد هریـک از فقهـای مـورد مراجعـه در محـدوده مسـائلی کـه بـه آنـان ارجـاع دادهشـده مجـاز بـه
اعمـال والیـت خواهنـد بـود .روایـت دیگـر «مقبولـه عمربـن حنظلـه» 3اسـت که ایـن روایت نیـز قابل
تفسـیر به گروههای متعدد شـیعیان و والیان متعدد میباشـد .در جمعبندی نهایی نسـبت به این
َّ
َّ
ُ ََ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ ََ ُ
ُ ََ
َّ َ
َ َ َ َ
اهَّللَ ،و َم ْن خلفــاؤ َک ؟ قال
اهَّلل َصلــى
اتِ ،قیــل َ :یا َر ُســول ِ
اهَّلل عل ْیـ ِـه َو َســل َم « :الل ُه ّــم ْار َح ْــم خلفا ِئی  ,ثــاث َم ّر ٍ
 .1روایاتــی ماننــد :قــال َر ُســول ِ
َ
َّ
ّ
َ
َ
َ
ـون مـ ْـن َب ْعــدیَ ،و َی ْر ُو َ
ُْ َ
ون أ َح ِاد ِیثی َ ,و ُسـ ّـن ِتیَ ،و ُی َع ِل ُمون َها ّ
الن َاس»(وســائل الشــیعه ،حر عاملی،ج،18ص65موسســه آل البیت
ِ
 :ال ِذیـ َـن َیأتـ ِ
ُ
َ ْ ُ ُ
َ
ُ
َ َ
َ
ُّ ْ
ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُّ ُ
اهَّللَ ،و َما
ــل َما ل ْم َیدخلوا ِفی الدن َیا»ِ .قیلَ :یا َر ُســول ِ
الحیاء تراث،1382،قم) « .قال َر ُســول ِ
اهَّلل ( صلى ُاهلل علیه و آله َ) :الفقهاء َ أمناء الرس ِ
ُ ُ ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ّ
ُّ ْ
«ات َب ُ
اع ُّ
احذ ُر ُ
الســل َطان ،فإذا ف َعلــوا ذ ِل َ
کف ْ
وه ْم َعلى ِد ِینکم»( الکافــی ،46 / 1 :أبی جعفر محمد بن یعقوب بن
دخول ُهـ ْـم ِفــی الدن َیــا؟ قالِ :
ِ ِ
ُ
إسحاق الکلینی ،دار الکتب اإلسالمیة،1365،تهران).
ْ
ََ ْ
َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ ُ
ُ
َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َّ
ُ
اهَّلل(وســائل الشــیعه ،حــر عاملی ،ج  ،27ص
 .2أ ّمــا ال َحـ َـو ِادث ال َو ِاق َعــة ف ْار ِج ُعــوا ِفیهــا ِإلــى رو ِاة ح ِد ِیثنــا ف ِإنهــم حج ِتی علیکم و أنا حجة ِ
،140موسسه آل البیت ،قم1409 ،هجری)

« .3من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا ،فلیرضوا به حکما ،فانی قد جعلته علیکم حا کما،
فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه ،فانما استخف بحکم اهلل ،و علینا رد ،و الراد علینا الراد علی اهلل ،و هو علی حد الشرک باهلل» (وسائل
الشیعه ،حر عاملی،ج،18ص،528موسسه آل البیت الحیاء تراث،1382،قم)
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دو روایت و امثال آنها میتوان گفت که روایات مزبور صراحت و یا ظهور قابل قبولی در مورد لزوم
وحدت یا تعدد دولت اسلامی ندارند و درعینحال با پذیرش وحدت یا تعدد دولت اسلامی نیز
منافات ندارند.
گروهـی از اندیشـمندان بـا پذیـرش سـاکت بـودن ادلـه روایـی در ایـن زمینه به اسـتدالل عقالئی
در ایـن مـورد روی آورده و اظهـار داشـتهاند کـه اگـر مـواردی کـه موضـوع والیـت فقهـا قـرار میگیـرد بـا
یکدیگـر ارتبـاط داشـته باشـند بایـد تابـع والیـت واحـد باشـند و اگـر بیارتبـاط باشـند منعـی نـدارد
کـه چنـد والیـت مجـزا بـه اداره آنهـا بپـردازد .بنابرایـن معیـار تعیینکننـده وحـدت یـا تعـدد والیـت
دلیـل عقالیـی اسـت بـر همیـن مبنـا برخـی فقهـا با اسـتناد به لـزوم اسـتحکام دولت اسلامی ،تعدد
والیتفقیه را منع کردهاند که به نوبه خود یک دلیل عقالئی است چراکه وحدت و اتحاد میتواند
قدرت و اقتدار را در یک راستا و به سمت یک هدف رهبری کند .درحالیکه تعدد و تکثر در این
عرصـه موجبـات ضعـف و سسـتی را پدیـد مـیآورد و بـدون تردیـد چنـد دولـت اسلامی ،از قـدرت
کمتـری برخـوردار هسـتند و دشـمنان نظـام اسلامی بـه راحتی میتواننـد از این تفرقه امت اسـتفاده
کرده و بر مسلمین مسلط شوند( .منتظرى 1409 ،ه.ق)420 ،
در واقـع اسـتفاده از اسـتدال لهای عقالئـی بـه همیـن دلیـل اسـت و نشـان میدهـد کـه تعـدد و
عـدم تعـدد را نمیتـوان از نصـوص اسـتنباط کـرد .در نقـد و بررسـی اسـتدالل عقالیـی بـه وحـدت
والیـت ائمـه معصومیـن؟مهع؟ اسـتناد شـده اسـت؛ قائلیـن بـه ایـن نظریـه بـا اسـتنباط از ایـن روایـات
ْ
َ ْ َ
بـر آننـد کـه ایـن امـر را دلیلـی بـر لزوم وحـدت والیتفقیه معرفی کننـدَ « .ع ِن ال ُح َس ْـی ِن ْب ِن أ ِبـی ال َعل ِء،
َ َ َ َّ
َ ُ ُ َْ ُ َ
َ َ َ ُْ
ُ ُ
َ َ ُْ ُ َ َ
ـون ال ْرض ل ْی َـس ِف َیها ِإ َم ٌام؟ قال« :ل» .قل ُتَ :یکـون ِإ َم َام ِان؟ قال« :لِ ،إل
اهَّلل؟ع؟ :تک 
قـال :قلـت ِل ِبـی ع ْب ِـد ِ
َو َأ َح ُد ُه َمـا َصام ٌ
ـت»( .کلینـى1429 ،ه.ق )433 ,در واقـع لزوم امامت شـخص واحد در هر عصری،
ِ
خود گویای این مهم میباشـد که فقیه نیز بهعنوان ریاسـت بر جامعه دینی -و از باب اشـتراک در
وظایف با معصومین؟مهع؟ در امور مرتبط با اجتماع-همانند امامان معصوم میبایست واحد بوده
تـا از ایـن طریـق اسـباب تفرقـه و اختلاف در امـت واحده اسلامی پدیدار نگـردد( .آصفی،1378 ،
)187-185
البتـه بـه نظـر میرسـد در خصـوص اسـتناد بـه وحـدت والیـت ائمه؟مهع؟ بایـد به ایـن نکته توجه
داشـت کـه ایـن لـزوم در بـاب والیـت ائمه؟مهع؟ را نمیتـوان به صورت کامل با عصـر غبیت و والیت

112

فقه حکومتی

شماره دوم

پاییز و زمستان ۱۳۹۵

فقها مقایسه کرد؛ ائمه واجد والیت تکوینی هستند و والیت فقها جعلی و اعتباری است؛ زعامت
و رهبـری توسـط امـام معصـوم تنهـا یکـی از شـئون و بـه عبارتی از فروع و شـاخههای کوچک مسـئله
امامت اسـت و مقصود و منظور شـیعه از امامت چیزی ورای ریاسـت ظاهری اسـت ،والیتی که در
هـر عصـر تنهـا یـک انسـان کامـل از آن برخـوردار اسـت که والیـت معنـوی نامیده میشـود (مطهری،
 )850 ,1374و بر این اسـاس اسـت که میتوان گفت شـخص امام خواه اینکه زمام امور جامعه و
حکومـت را بـه دسـت بگیـرد و یـا نتوانـد بـه ایـن مهم نائل آید در هـر دو حالت ،همچنـان لزوم واحد
بودن امام معصوم در یک زمان به قوت خود باقی است ،حال آنکه فقهای جامعالشرایط در عصر
غیبـت در عـرض هـم قـرار دارنـد و بـه صـورت تشـریعی دارای والیـت هسـتند .بهعلاوه بـرای اثبـات
ً
والیتفقیه واحد همانند امام معصوم باید دلیلی وجود داشته باشد که عینا همان والیت معصوم
به فقیه اعطا شده است .حال آنکه در بیان فقها چنین چیزی دیده نمیشود:

«فیکون لهم فی الجهات المربوطة بالحکومة ،کل ما کان لرسول اهّلل و ّ
األئمة من بعده
ّ
صلوات اهّلل علیهم أجمعین .و ال یلزم من ذلک أن تکون رتبتهم کرتبة األنبیاء أو ّ
األئمة:؛
ّ
المعنویة أمر ال یشارکهم؟مهع؟ فیه غیرهم .....فللفقیه العادل جمیع ما للرسول
فإن الفضائل
ّ
األئمة:؛ ّ
و ّ
ألن الوالیّ -أی شخص کان
الفرق؛
یعقل
ال
و
السیاسة،
و
الحکومة
إلى
یرجع
ا
مم
ّ
ّ
اإللهیة ،و اآلخذ للخراج و سائر الضرائب ،و
هو المجری ألحکام الشریعة ،و المقیم للحدود
ّ
المتصرف فیها بما هو صالح المسلمین (امام خمینى1421 ،ه.ق .)626-625 ,بنابراین
فقها تنها برخوردار از اموری هستند که معصومین :در عرصهی حکومت از آن برخوردار
بودهاند و فضائل و مختصات معنوی اهلبیت؟مهع؟ در زمره اموری نیستند که بتوان به فقها
تعمیم داد .بنابراین از آن جا که احتمال دارد وحدت امام معصوم؟ع؟ در هر عصری ،مربوط
به شأن ایشان باشد ،نمیتوان با اطمینان ،وحدت مزبور را به زعامت فقیه غیر معصوم در
عصر غیبت نیز سرایت داد.

نتیجـه :دالیـل نقلـی بـه صـورت اطالقـی بـر حـق حاکمیـت همـه فقیهـان به صـورت هم زمـان در
همه زمان ها داللت دارند.
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 1-2دیدگاه نظریه انتصاب فقیه

در ایـن نظریـه ،سـمتهای سـهگانهی افتـاء ،قضـاء و رهبری بهعنوان وظایفی کـه معصومین بر
عهـدهی فقیـه نهادهانـد ،پیـش از رجـوع مـردم برای فقیـه وجود دارد و با رجوع مردم بـه فقها بهمنظور
تصدی مناصب مزبور ،تحقق خارجی و عملی مییابد؛ بهعبارتدیگر اجرای فعلی و تحقق عملی
آن سمتها متوقف بر پذیرش مردمی است (جوادی آملی )390 ,1379 ،؛ بنابراین انتصاب فقیه
یک انتصاب الهی است و مردم نقشی در مشروعیت آن نخواهند داشت؛ تنها نقش مردم در این
نظریه پذیرش والیت فقها و فعلیت بخشیدن و کارآمد ساختن والیت آنان است.
بیشـتر قائلیـن بـه ایـن نظریـه بـر وحدت والیت تأ کیـد کرده و مرزهـای عقیدتی (نـه جغرافیایی)
را بهعنـوان محـدودهی نفـوذ حکـم ولیفقیـه در نظـر گرفتهانـد بـر ایـن اسـاس همانگونـه کـه اقلیـم
ً
ً
جغرافیایـی فتـوای مرجـع تقلیـد را شـرعا محـدود نمیکنـد ،قلمـرو والیتفقیـه را نیـز شـرعا محـدود
ً
نمیسازد؛ زیرا واضح است که اگر مرجع تقلیدی در کشوری خاص زندگی کند و مثال اهل همان
منطقه نیز باشد فتوای او برای همهی مقلدان وی در سراسر عالم نافذ است؛ نه فقط برای ساکنان
منطقه مزبور به همین صورت ،اگر فقیه جامعالشرایطی ،حکم قضایی صادر نماید ،وجوب عمل
بـه آن و حرمـت نقـض آن ،نسـبت بـه همـه مسـلمین جـاری اسـت ،بـر همیـن اسـاس یـک ولیفقیـه
ً
شـرعا میتوانـد همـه جوامـع اسلامی روی زمیـن را اداره کنـد( .همـان )478 ,و مطابـق ادلـه عقلـى
و نقلـى ،چنیـن کسـى بالفعـل حـق والیـت بر مـردم را دارد .بنابرایـن ،فرمان وى بر هر مسـلمانى نافذ
و الزماالجـرا خواهـد بـود پـس اطاعـت او بـر مسـلمانان مقیـم در کشـورهاى غیـر اسلامى هـم واجـب
است( .مصباح یزدی)93 ,1375 ،
واضح است که در نظریه انتصاب تمامی فقهای جامعالشرایط از سوی معصومین؟مهع؟ دارای
مقام والیت میباشند استناد به دلیل نظم که میتواند اصل والیت را نیز ثابتکند ایجاب مىکند
کـه بـراى رهبـرى کشـور فقـط یکـى از فقهای مزبور که از حیث شـرایط بر دیگـران ّ
اولویت دارد ،اقدام
به این امر نماید( .موسوى خلخالى 1422 ،ه.ق)579 ,
 1-3دیدگاه نظریه انتخاب فقیه

همانگونه که گفته شد در نظریه انتخاب تحقق والیتفقیه منوط به انتخاب و پذیرش مردمی
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اسـت و بـر ایـن اسـاس شـاید در نـگاه اول بتـوان گفـت کـه محـدودهی والیتفقیـه طبـق ایـن نظریـه
محـدود بـه انتخابکننـدگان اسـت ،بنابرایـن بـا انتخاب در یک منطقه یا سـرزمین ،فقیه منتخب
والیتـی بـر سـرزمینهای مسـلمان مجـاور نداشـته و از منظـر شـرع در قبـال حکومـت و زمامـداری
ً
سیاسـی آن جامعـه وظیفـهای نخواهـد داشـت و طبعـا از اختیـارات و شـئون حکومتی نیـز برخوردار
نخواهـد بـود( .لـک زایـی )76 ,1385 ،مطابـق برداشـت دیگـر که برخی از قائلین ایـن نظریه برآنند
هرگز گست رهی حکومت با گسترهی بیعت منطبق نخواهد بود و بیعت گرچه در محدودۀ کوچکى
صورت مىپذیرد؛ ولى آثار شرعى آن ،همۀ جهان اسالم را در بر مىگیرد و براى همه الزامآور است؛
البته بیعتکنندگان هم از نظر کیفی و هم ّ
کمی باید درحدى باشند که حکم تعمیم امامت برآن
مترتـب شـود و ازایـنرو هرکـس بـه داعیـۀ اقامـۀ حکومـت بـا وجود یـک حکومت شـرعى ـ در هرنقطه
اى از جهـان اسلام کـه باشـدـ قیـام کنـد و حکومتـى تشـکیل دهـد کـه تابـع دولـت مرکـزى نباشـد،
باغـى بـه شـمار مـىرود( .آصفـی )189-188 ,بـر خلاف ّ
ظـن اولیـه ،اندیشـهی لـزوم وحـدت والیت
در بلاد اسلامی تفکـری رایـج در ایـن نظریـه اسـت عمـدهی دلیل بـر اتخاذ این موضـع نیز پدیداری
اختلاف و نـزاع در صـورت پذیـرش تعـدد والیت و اقتدار سیاسـی اسـت که موجـب ایجاد تفرقه در
میان مسلمین و در نتیجه تسلط قدرتهای استعماری خواهد شد (منتظرى 1409 ،ه.ق.)420 ,
اگرچه نباید از یاد برد که پذیرش تعدد والیت با عنوان ثانوی در این نظریه نیز امری قابل قبول
اسـت؛ تعـددی کـه ناشـی از ضرورتهـاى بینالمللـی دنیـا و مرزبندیهـا و معـادالت سیاسـى روز
ً
میباشـد بنابرایـن اگـر امـروز امـکان برپایـی حکومـت اسلامى در دو منطقـۀ جـدا پیدا شـود ـ مثال در
ّ
آسـیا و آفریقـا ـ بایـد بـه حکـم ضـرورت ،تعدد والیـت و حاکمیت را پذیرفت بهعبارتدیگر تشـکیل
دولتهـای کوچـک و منطقـهای بـر اسـاس موازیـن اسلامی بـر مهمـل گـذاردن امـور و یـا واگـذاری
ً
حکومت به اشرار قطعا اولویت دارد( .آصفی ،204,205 ,منتظری  1409ه.ق)420 ,
برداشـتی دیگـر کـه در ذیـل نظریـه انتخـاب ارائـه شـده تأیید ّ
ظن اولیهای اسـت که بدان اشـاره
ً
شـد بـه ایـن صـورت کـه بـا پذیرش مرزهـای جغرافیایی کـه الزاما بر اسـاس مرزهای عقیدتی سـامان
نیافتهانـد شـهروندان هـر کشـور مختـار خواهنـد بـود بـر اسـاس حـق انتخـاب خویـش افـراد واجـد
ّ
صالحیـت را بهعنـوان والیـت بـر خویشـتن برگزیـده و بـه امـر او گـردن نهنـد و بر این اسـاس امر حاکم
خارج از مرزهای ملی در خصوص شهروندان دیگر کشورها فاقد نفوذ و اعتبار است؛ بدین ترتیب
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بـر اسـاس ایـن بیـان ،پذیـرش مـرز ملـی بـا دیـن و حکومت دینـی منافاتی نـدارد و مورد امضای شـرع
ً
میباشـد( .منتظری )41 ,1387 ،باید به این نکته توجه داشـت که پذیرش مرزهای ملی که الزاما
با مرزهای عقیدتی مطابقت ندارد بهعنوان امری ثانوی و بر اساس ضرورت صورت نمیگیرد بلکه
حکمی اولیه است که هیچگونه منافاتی با شرع ندارد.
خالصه آنکه چه مبنای والیت را نظریه انتصاب بدانیم یا نظریه انتخاب ،بهتنهایی نمیتواند
تعیینکننـده نتیجـه نهایـی در بـاب وحـدت یـا تعـدد حکومـت اسلامی باشـد زیـرا چنیـن نیسـت
ً
کـه اگـر مبنـای انتخـاب اتخـاذ شـود حتمـا منجـر بـه تعـدد والیـات گـردد یـا اینکـه بـر اسـاس مبنـای
ً
انتصاب لزوما به وحدت والیت برسـیم .چون ممکن اسـت کسـی بر اسـاس سـیره امام علی؟ع؟ و
همچنین ادلهای که در باب بیعت وجود دارد (که مسـتقل از سـیره نیز مطرح اسـت) معتقد باشـد
که اگر بخشـی از مسـلمانان باکسـی که واجد شـرایط والیت است بیعت کنند این بیعت برای کل
سـرزمین اسلامی الـزامآور میباشـد و الزم نیسـت همـه آن جامعـه اسلامی بیعت نماینـد( .آصفی،
 )187 ,1378بنابرایـن همینکـه در بیـن قائلان به نظریه انتخاب برخی امکان تعدد دولت را قائل
باشـند و برخـی قائـل نباشـند یعنـی ایـن مسـئله دایر مدار آن نظریه نیسـت و ارتباطی بـه انتخاب یا
انتصاب فقیه ندارد.

وحدت یا تعدد والیت در نظریه  «امامت  -امت»
با استنباط از منابع دینی میتوان نظریه حکومتی «امامت -امت» را مطرح کرد که در بیانات
مختلف بر لزوم وحدت امت اسلامی تحت زعامت امام مشـروع تأ کید دارد .در مباحث پیشـین
مشـخص شـد کـه ادلـه اثبـات والیتفقیـه در زمینـه تعـدد و وحـدت والیـت سـا کت اسـت و بـرای
اتخـاذ نتیجـه بایـد بـه سـراغ ادلـه نظریـه حکومتـی شـیعه رفـت .بهعبارتدیگـر ادلـه وحـدت امـام و
وحدت امت بر ادله والیتفقیه حکومت دارد و اگر مشـخص شـود برای امت واحد اسلامی ،امام
واحدی باید باشد آنگاه تمام استنتاجاتی که در ادله والیتفقیه به عمل میآید در چارچوب امام
و امت باید قرار گیرد.
بـر اسـاس ایـن بینـش ،اسلام جامعـۀ بشـرى را مجموعـۀ واحـدى مىداند که در فطـرت ،تفکر و
هـدف همگـون هسـتند و کلیـۀ اختالفـات و تفرقههـا را عرضـى و ناشـى از خصلتهـای منفى و به
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دور از مقام و منزلت بشـرى مىشـمارد .در این بینش اختالف ناشـی از ظلمهاسـت ،و ظلمها نیز
در عمل بر اثر پدیدۀ اجتماعى افزو نطلبى و استخدام موجودات و انسانهای دیگر به وجود آمده
و ازایـنرو جایـگاه رسـالت همـۀ انبیـاء نیـز کـه فطرت و فکر و خواسـتۀ مردم میباشـد ،یکسـان بوده
و همـۀ پیامبـران بـه یـک دیـن و یـک راه و یک مقصد دعوت کرده انـد( ،عمید زنجانى 1421 ،ه.ق,
 )64بـر ایـن اسـاس اسـت کـه اسلام در معرفـی راه و روش خـود ،از «ادیـان» نامـی نبـرده و بـا عنـوان
«دین» 1برنامهی خود را اعالن مینماید.
بنابرایـن اسلام ،حرکـت آینـدۀ جوامـع و تمدنهـا و فرهنگهـا را بهسـوی یگانگـى و ادغـام
مىدانـد ،و بـا رشـد انسـان و بـارور شـدن اسـتعدادهاى وى و بـه فعلیـت رسـیدن همـۀ ارزشهـای
امکانـى او ،رسـیدن بـه جامعـۀ واحـد تکاملیافتـه را مرحلـۀ نهائـى زندگـى اجتماعـى مىدانـد .در
نظریـه نظـام واحـد جهانـى ،امـت بهجـای دولـت و اقتـدارات یکطرفـه و ملـى و محـدود بـه حـدود
جغرافیائى ،و رهبرى مستضعفین پیروز جهان در شکل امامت جهانى متجلى مىگردد و جامعۀ
همگـون بشـرى در راسـتاى تکامـل ،باهدفهـای مشـخص کـه در تلاش بـراى بـارور کـردن همـۀ
استعدادها و تمامى ارزشهاى ممکن بشر خالصه مىشود ،به حرکتى وقفهناپذیر ادامه مىدهد و
هرگز هدفهاى مادى چون وفور و رفاه او را از ادامۀ این روند پایانناپذیر متوقف نمىسازد (عمید
زنجانـى1421 ،ه.ق)70 ,و ایـن امـت واحـده بالطبـع اقتضائـات خاصی ازجملـه حکومت واحده و
تبعیت از یک نهاد اقتدار را میطلبد.
روایـات گوناگـون ،وجـود امامـان و رهبـران متعـدد را زمینهسـاز تشـاجر و اختالف دانسـته اسـت
درحالیکه وحدت امام را ضامن حفظ و یکپارچگی امت میداند .از نظر عقالئی نیز وحدت امام
و امت واجد امتیاز است و از سوی دیگر استصحاب وحدت اولیه امت اسالمی مؤید این مسئله
اسـت یعنـی در زمـان تردیـد میـان حالـت تعـدد یـا وحـدت ،وضعیـت اولیـه را کـه وحدت میباشـد
جـاری میدانیـم .اینکـه قـرآن از مسـلمانان بـا تعبیـر امـت واحـده یـاد کـرده اسـت اقتضـای امامـت
واحده را دارد.
در نقـد ایـن دیـدگاه میتـوان گفـت ،امامـت و امـت مـدل حکومتـی شـیعه اسـت و میتوانـد
ْ
َّ ّ َ َ
اهَّلل ِال ْسالم» (آل عمران)19 ،
الد
ین ِع ْند ِ
«ِ .1إن ِ
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مصادیق متعددی داشته باشد همانند مدل دموکراسی که دارای مصادیق گوناگون است .امت
ً
واحـده ضرورتـا مـا را بـه والیـت واحـد نمیرسـاند .بـا ایجـاد هماهنگـی در میـان جهتگیریهـای
والیـات متعـدد میتـوان وحـدت امـت را تأمیـن نمـود .در تائیـد این مسـئله باید گفت بـه تعبیر قرآن
مجید تعدد در ملل بهعنوان حکم اولی پذیرفتهشـده اسـت که این موضوع مبتنی بر تنوع و تباین
ُ
َ
َ َ َ َْ ُ ُ
اك ْـم ش ُـع ًوبا َوق َب ِائ َـل ِل َت َع َارفـوا >...پـس مالزمـهی
میـان انسـانها ازجملـه مسـمانان اسـت <وجعلن
ضروری بین وحدت امت ،و وحدت حکومت وجود ندارد .امت میتواند واحده باشد درحالیکه
حکومتهـای متعـدد در عـرض هـم باشـند ،لیکـن حکومتهایـی کـه بـا یکدیگـر ائتالف داشـته و
خط کالن واحدی را دنبال نمایند.
البته باید بین دو نکته قائل به تمایز شد :اول اینکه به مصلحت است ملتهای اسالمی یک
حکومت واحد داشـته باشـند و دوم اینکه اگر به تشـکیل یک حکومت واحد اقدام نکنند مرتکب
گناه شدهاند و یکی از وظائف شرعی خود را کنار گذاشتهاند .با این تفسیر وحدت حکومت امری
الزامـی نیسـت و تعـدد آن جایـز اسـت هرچنـد مصلحـت و ارجحیـت بـا حکومـت واحد میباشـد.
وحدت در اهداف دینی و ارزشهای کلی و ثابت موضوع وحدت امت است یعنی وحدت امت
وحدت در اعتقاد و عقیده است.
اگـر گفتـه شـود ادلـهای کـه تفرقه امت اسلامی را مذمـت میکند لزوم وحدت دولت اسلامی را
بیـان مینمایـد و بـر اسـاس برخـی روایات تعدد امام باعث اختالف میشـود و اختالف و نزاع میان
امـت واحـده معصیـت و حـرام میباشـد( .آصفی )202 ,1378 ،در پاسـخ باید گفت که این فرض
در زمانـی متصـور اسـت کـه در دل یـک اجتمـاع واحـد ماننـد یـک کشـور تعـدد امـام وجـود داشـته
ً
باشـد کـه قطعـا موجـب فسـاد و تباهـی اسـت امـا اگر هـر فقیه در یـک چارچوب مشخص(سـرزمین
مشخص) و بدون تزاحم با فقیه دیگر به اعمال والیت بپردازد مشکلی پیش نخواهد آمد .از سوی
دیگـر ایـن اجتماعـات مجـزا میتواننـد در مسـائل کالن و سیاسـتهای کلـی باهم هماهنگ شـده
و عمل کنند.
البتـه تعـدد دول اسلامی خـود میتوانـد موجـب کاسـتن از قدرت مسـلمانان شـود ولـو اختالفی
ً
نیـز در میـان نباشـد .یعنـی وجـود دولـت واحد اسلامی قطعا تعاون بـر ّبر و تقوی خواهد بـود و اقتدار
دولت اسلامی را در کل دنیا بیشـتر خواهد کرد .پس اگر امکان ائتالف میان والیات متعدد وجود
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داشـته باشـد ائتالف واجب اسـت و اگر ائتالف وجود نداشـته باشـد آنگاه از باب حکم ثانوی ،هر
فقیهی که در نقطهای توانسته حکومت تشکیل بدهد الزم نیست با فقیه دیگر ائتالف نماید.
تمامی ادلهی وحدت والیت تا آنجا از نفوذ برخوردارند که امکان اعمال والیت یک فرد بر کل
امت واحدهی اسلامی وجود داشـته باشـد وگرنه از باب ضرورت تعدد نیز مورد پذیرش خواهد بود
ً
اما در شـرایط کنونی عمال چنین امری میسـر نیسـت؛ زیرا مسـئوالن ممالک دیگر ،آن را دخالت در
امور کشورها میدانند و مانع چنین امری میشوند و دیگر امکان ندارد فقیهی که در کشور حضور
دارد برای مردم یک کشور غربی برنامه تعیین کند و بالعکس( .جوادی آملی)400 ,1379 ،

دلیلعقلی
عقلـی اثبات کننده والیـت فقیه ،حق حاکمیـت را در هر زمان
اگـر بخواهیـم بدانیـم کـه دالیـل
ِ

تنها برای یک فقیه ثابت می دانند ،یا این حق را به صورت هم زمان برای همه فقیهان اثبات می
کننـد ،بایـد مقدمـات دالیـل را بررسـی کـرد .ایـن دالیـل از نظر محتـوای مقدمات ،به دو دسـته قابل
تقسیم اند:
دسـته اول :برخـی از دالیـل عقلـی مبتنی بر قاعده لطف هسـتند .بنا بـر قاعده لطف هرآنچه که
مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می کند  ...ایجاد آن بر خداوند واجب است .بعثت
و ارسـال رسـل و امامـت از مصادیـق قاعـده لطف اسـت .والیـت فقیه نیز از مصادیـق قاعده لطف
دانسته شده است 1.این دلیل عقلی ،در مقام اثبات حق حاکمیت برای همه فقیهان یا تنها یک
فقیه در هر زمان نیست .اگر مصداق بودن حاکمیت فقیه برای قاعده لطف اثبات شود باید دید
که در شرایط مختلف اجتماعی و در زمان ها و مکان های گوناگون ،وحدت فقیه حاکم موجب
تقرب بندگان است یا تعدد آنها؟ به عبارت دیگر باید بررسی شود که آیا لطف ،همیشه در شرایط
گوناگون ،وحدت فقیه حاکم را اقتضاء می کند یا تعدد آن را ؟ یا در برخی از شرایط وحدت حاکم
را اقتضـا مـی کنـد و در شـرایط دیگـر تعـدد آن را .پـس قاعده لطف به تنهایـی وحدت یا تعدد فقیه
حاکم را اثبات نمی کند بلکه شرایط خارجی این نکته را اثبات می کند.
 . 1ر.ک :آیت اهلل جوادی آملی ،پیرامون وحی و رهبری ص 163و مال احمد نراقی ،عوائد االیام عائده  ،54ص538
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دسته دوم :برخی از دالیل عقلی در صدد اثبات ضرورت سیاستمدار و حاکمی هستند که در
میان بندگان خدا باشد و ظلم و فساد را از آنها دور کند و امور مردم را اصالح و اموال و اعراض آنها
را حفـظ کنـد 1.همیـن مقدمـه بـه صـورت عقالیـی در بیشـتر زمـان هـا و مـکان ها ،ضـرورت وحدت
حاکمیـت را اثبـات مـی کنـد امـا چنانکـه خواهـد آمـد ایـن اثبـات ،عقالیـی اسـت نه عقلـی .یعنی
عقالیی دور کردن ظلم و فسـاد از
دلیـل عقلـی بـه تنهایـی ،چنیـن داللتی نـدارد بلکه خصوصیات
ِ

بندگان ،آن هم در بیشتر موارد  -و نه همه موارد  -چنین اقتضایی دارد.

نتیجـه :دالیـل عقلـی اثبـات کننـده حـق حاکمیت فقیه ،نسـبت بـه وحدت یا تعـدد حاکمان،
داللتی ندارند.
جمعبنـدی :چنانکـه مالحظـه شـد ادلـه نقلـی بـه داللـت اطالقـی ،در هـر زمانـی همـه فقیهـان را
صاحـب حـق حاکمیـت مـی دانند و دالیل عقلی نیز نسـبت به وحدت یـا تعدد حاکمان ،داللتی
ندارند .اما از آنجا که حاکمیت مقوله ای عقالیی است باید مالحظه شود که آیا حاکمیت ،تعدد
حاکمان را بر می تابد یا خیر؟
بـه نظـر مـی رسـد کـه بـا توجـه بـه عناصـر دخیـل در حاکمیـت و حکومـت  -از قبیل لـزوم تدوین
اهـداف بلنـد مـدت و کوتـاه مـدت ،چشـم اندازها،سیاسـت گـذاری هـا و برنامـه هـای راهبـردی و
اجرایـی -و ضـرورت وحـدت رویـه در همـه ایـن مـوارد ،غیـر ممکـن بـودن تعـدد حاکمـان بـرای یـک
حکومت بدیهی باشد.
امـا بهـر حـال ایـن عـدم امـکان ،نـه به موجب داللت دلیـل بر حکم ،که به خاطـر متعلق حکم (
حاکمیت ) است  .ناگفته پیداست که ناسازگاری حکومت با تعدد حاکمان -که موجب تعدد
حاکمیـت اسـت -بـا روش هـای عقالیـی اثبـات مـی شـود  .از ایـن منظـر بایـد گفـت کـه وحـدت یـا
تعـدد حاکمـان در نظریـه والیـت فقیـه ،بحثـی فقهـی نیسـت بلکـه بحثـی عقالیی اسـت کـه باید با
شیوه و روش های عقالیی در آن به بحث و بررسی پرداخت.

 . 1ر.ک :شــیخ عبــداهلل ممقانــی ،رســالة هدایة االنام فــی حکم اموال االمــام ،چــاپ ســنگی ص  141و آیــت اهلل ســید محمــد حســین
بروجردی ،البدر الزاهر فی صاله الجمعه و المسافر ،صص 72تا  ،79چاپ سوم ،قم  1367و امام خمینی ،کتاب البیع ،جلد ،2صص
 460تا 467
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نتیجه
 .1منفرد بودن امام در هر عصر مقتضای مقام امامت و فضائل مختص به ایشان است و امری
نیست که بتوان بر فقها در عصر غیبت نیز قابل تسری دانست؛ بنابراین لزوم وحدت یا جواز تعدد
حکومت اسالمی به رهبری فقهای واجد شرایط را میبایست با ادلهای که مختص به معصومین
نباشد به اثبات رسانید.
مثبتـه والیتفقیـه خـواه در نظریـه انتصـاب و خـواه در نظریـه
 .2بـر اسـاس هیچیـک از ادلـه ِ

انتخاب نیز نمیتوان موضعی مثبت یا منفی نسبت به تعدد یا وحدت والیت اتخاذ کرد .از سوی
دیگر با توجه به تمایز میان لزوم وحدت معصومین در هر عصر با فقها ،نمیتوان ادلهای را بر ترجیح
یکـی از ایـن دو امـر یافـت بنابرایـن بـا رجوع به اصل عدم تزاحم و لـزوم دفع تفرقه و اختالف در امت
واحدهی اسالمی میتوان به لزوم وحدت در عصر غیبت نیز دست یافت.
.3امـت واحـده عنوانـی اسـت کـه خداونـد متعـال در قـرآن کریـم بـه مؤمنـان اطلاق میکنـد؛
بهعبارتدیگـر اوامـر و نواهـی الهـی بـا هدفـی مشـترک از طریـق پیامبـران الهـی جهـت هدایت خلق
به سمتوسـوی صواب تشـریع گشـته تا مردم با تبعیت کامل به ایجاد امتی هماهنگ اقدام کرده
و در مسـیر بندگـی خداونـد قـدم بردارنـد؛ ازاینروسـت کـه وجـود دولتهـای متعـدد در چارچـوب
اسالم موجد اختالف ،تفرقه و چندصدایی خواهد شد و مؤمنین را از نظام آرمانی خود که دستور
خداوند نیز میباشد دور خواهد کرد.
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