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Abstract  
After the establishment of the Islamic Republic of Iran in Iran, the issue of accepting the 
"Public Governance of the Jurist" against the lack of a governance or limited governance of 
the jurist by jurisprudents and scholars has always been a controversial issue in scientific 
and political circles. The most important scholars include Sheikh Morteza Ansari and 
Morteza Motahhari. The present paper, with a comparative viewpoint and referring to the 
opinions of these two scholars, attempts to prove the acceptance of governmental 
authorities for the jurisprudent on his side by applying the qualitative content analysis 
method. The analysis of various sources and perspectives show that both jurisprudents 
agree on the necessity of people visiting the appointed jurisprudents in the absence of the 
infallible (AS), but it seems that in the views and opinions of Morteza Motahhari, there is a 
more specific and wider viewpoint towards the authority of the jurisprudent compared to 
Sheikh Ansari, and even approves the power to issue a governmental ruling by the 
jurisprudent ruling on all the public "right issues ", distinct from the primary and secondary 
sentences, in order to unravel the affairs and the ability to comply the laws of the Shari'a 
with the complicated and changing circumstances of the time and to preserve and observe 
"the general interest of the Muslims". The more complicated and indeterminate conditions 
of the era of Morteza Motahhari, which had increased the need for the jurisprudents to 
respond to these new conditions, as well as the beginning and the rise of the movement for 
struggling against the royal monarchy and the opening of a new jurisprudential and 
theological theory of the Islamic government formation with a focus on Governance of the 
Jurist on behalf of Imam Khomeini (RA), are the most significant reasons for the 
emergence of this courage and the motive in expanding the powers of the jurisprudent in 
the era of the Occultation of infallible (as) in the opinions by Morteza Motahhari's in 
comparison with Sheikh Ansari’s opinions. 
 
Keywords: Velayat-e Faqih (Governance of the Jurist), Public Governance, Sheikh 
Morteza Ansari, Morteza Motahhari. 
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 چكيده
در برابر عدم واليت يا واليت محدود فقيه از  "ي فقيه  واليت عامه"ي پذيرش   پس از استقرار نظام جمهوري اسالمي در ايران، مسأله

ها شيخ   ترين آن  باشد. از جمله مهم  محافل علمي و سياسي ميعنوان محل بحث و مشاجره در   سوي فقها و انديشمندان، همواره به
كارگيري روش تحليل محتواي   مرتضي انصاري و مرتضي مطهري هستند. نوشتار حاضر با نگاهي تطبيقي و رجوع به آراي اين دو، با به

هاي مختلف نشان   تحليل منابع و ديدگاهكيفي، به اثبات پذيرش اختيارات حكومتي براي فقيه از سوي ايشان پرداخته است. بررسي و 
رسد در نظرات و آراي   نظر مي  ي مردم به فقيه منصوب در فقدان معصوم(ع) اتفاق نظر دارند، اما به  دهد، هر دو فقيه بر لزوم مراجعه  مي

ي اختيار صدور حكم حكومتي از تري به اختيارات فقيه نسبت به شيخ انصاري وجود دارد و حت  تر و گسترده  مرتضي مطهري، نگاه ويژه
گشايي از امور و قابليت تطبيق قوانين شريعت با   ، متمايز از احكام اوليه و ثانويه، جهت گره"مسائل مستحدثه"سوي فقيه حاكم در عموم 

تر عصر   و سيال تر  كند. شرايط پيچيده  را تجويز مي "مصلحت عموم مسلمين"ها و اقتضائات متغير زمان و حفظ و رعايت   پيچيدگي
گيري نهضت مبارزات عليه نظام   گويي فقها به اين شرايط جديد را تشديد كرده بود، و نيز شروع و اوج  مرتضي مطهري، كه نياز به پاسخ

پردازي فقهي و كالمي نوين در باب تشكيل حكومت اسالمي با محوريت واليت فقيه از سوي   سلطنتي شاهنشاهي و بازشدن باب نظريه
ترين داليل پيدايش اين جرأت و انگيزه در بسط اختيارات فقيه در عصر غيبت معصوم(ع) در آراي مرتضي مطهري   ام خميني(ره)، مهمام

 باشد.  نسبت به شيخ انصاري مي
 

 واليت فقيه، واليت عامه، شيخ مرتضي انصاري، مرتضي مطهري.هاي كليدي:   واژه
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 مقدمه و بيان مسأله
هاى   هاى گوناگون در كتاب  مناسبت  يشه در اعماق فقه شيعه دارد. فقهاى شيعه، بهواليت فقيه، ر

اند. ايشان در روزگار غيبت، كه   ي نقد و بررسى نهاده  اند و به بوته  فقهى خود آن را مطرح كرده
را اند و واليت او   الشرايط را پذيرفته  دسترسى به امام معصوم مقدور نيست، جانشينى فقيه جامع

يا دست  -اند. در اين بين در كيفيت اعتقاد برخي فقها به واليت فقيه ترديد و   رسميت شناخته  به
ها و يا در   هاي ظاهري در آراي آن  ابهام وجود دارد؛ شايد دليل آن را بتوان در ابهام و تناقض -كم 

 و كرد.وج  هاي سياسي در شارحان و خوانندگان متون و كتب اين فقها جست  انگيزه

برانگيزترين اين اشخاص، شيخ انصارى است كه حتي برخي عدم   از جمله مشهورترين و بحث
ترين مستمسك صاحبان اين نظر، كتاب   دهند. مهم  پذيرش اصل واليت فقيه را نيز به وي نسبت مي

آورد و   و كالمي است كه شيخ در رد واليت و سلطنت مطلقه براي فقيه مي "مكاسب"مشهور 
داند. يكي ديگر از فقهايي كه نه در اصل   كشيدن بر خار مي  چون دست  بات آن را بر فقيه، هماث

تعبير فقهي   پذيرش واليت فقيه، بلكه در كيفيت و حدود اختيارات فراگير در امور سياسي و به
و  واليت مشروط"براي فقيه ترديد دارد و لذا شارحان، وي را حداكثر معتقد به  "واليت عامه"

در ديد ايشان، حاكم «كنندگان   انگارند، شهيد مرتضي مطهري است. از نظر تشكيك  مي "محدود
 ).15: 1374(نراقي، » كه ولى باشد، وكيل و منتخب مردم است...  بيش از آن
كنندگان در رد اثبات پذيرش مطلق اختيارات   ي مشتركي كه تشكيك  رو، عطف به نقطه  از اين
اي كه در نظرات و آراي اين دو فقيه وجود دارد، صاحب اين   و نيز ابهامات ظاهري اند  فقيه داشته

نوشتار را بر آن داشت تا با نگاهي تطبيقي، به بررسي و سنجش كيفيت آراي دو انديشمند مشهور 
شده در پيرامون آراي ايشان را بررسي كند.   شيعه بپردازد و درستي يا نادرستي نظرات مطرح

ا بررسي كتب و آثار اين دو بزرگوار درصدديم به اين سوال كليدي پاسخ دهيم كه: بنابراين ب
كيفيت واليت و اختياراتي كه شيخ انصاري و شهيد مطهري براي فقيه در غياب معصوم قائلند، 

ها نسبت   توان عدم پذيرش واليت عامه را به آن  چنين: آيا مي  چگونه و در چه حدودي است؟ هم
هاي احتمالي ميان نظرات اين دو در باب اختيارات حكومتي فقيه   كه: چه تفاوت  تاً اينداد؟ و نهاي
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 وجود دارد؟

 ي واليت عامه فقيه  نظريه
ي واليت فقيه را منحصر به امر افتا و قضا و امور   برخي از فقها با انكار واليت عامه، دامنه

گيرند. عالمه   جامعه ناديده مي   امور عموميدانند و نقش فقيه را در سرپرستي و رهبري   حسبيه مي
 مجلسي با قول به واليت فقيه در امور حسبيه، مستندات روايي واليت عام فقيه را رد كرده و با
 اين استدالل كه روايات مذكور بر امري فراتر از افتا و قضا و امور حسبيه داللت ندارد، معتقد به

 و همان: 150-149: 1ق، ج1404مومي است (مجلسي، ي امور ع  عدم واليت فقيهان در حوزه
227-221.( 

 در مقابل، قائلين به واليت سياسي فقيه معتقدند كه در عصر غيبت امام معصوم(ع) وظايف
جامعه نيز از وظايف    ي نظم عمومي  ي افتا و قضا و امور حسبه فراتر رفته و اداره  فقها از دايره

نايبان عام امام معصوم(ع) هستند و همان واليتي كه معصوم(ع) در  اساس، فقها،  هاست. بر اين  آن
باره   شود. امام خميني(ره) در اين  امور سياسي و حكومتي دارا بوده است، براي فقها نيز ثابت مي

 معتقد است:
در عصر غيبت ولي امر و سلطان عصر(عج)، نايبان آن حضرت كه فقيهان «

تند، جانشين آن حضرت در اجراي سياسات و الشرايط براي فتوا و قضاو  جامع
مسائل حكومتي و ساير امور مربوط به امام معصوم(ع)، به جز جهاد ابتدايي، 

 ).621ق: 1421(امام خميني، » هستند
الشرايط   از اين ديدگاه، شكل مشروع حكومت آن است كه تحت زعامت و رهبري فقيه جامع

 كند، طاغوت است. كه بدون نصب شارع، حكومت   باشد و حاكمي
ي تاريخي قول به واليت فقيه را از همان دوران آغاز غيبت كبري   برخي از نويسندگان پيشينه

ي برخي وظايف   ويژه شيخ مفيد و ديگران درباره  اند و به مباحث برخي از فقهاي گذشته، به  دانسته
ي نماز جمعه و انجام   اقامهي حدود، اخذ وجوه شرعيه (مانند خمس و زكات)،   فقها، مانند اقامه

). ليكن 163-202: 1372اند (آذري قمي،   مراحل نهايي امر به معروف و نهي از منكر اشاره كرده
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گونه مباحث هيچ داللتي بر واليت فقيه در ديدگاه پيشينيان   برخي از نويسندگان معتقدند كه اين
دوران صفويه مطرح گرديده است ندارد و بحث از واليت فقيه، تنها از زمان محقق كركي در 

 ).13: 1380(كديور، 
اند كه   در دوران معاصر نيز فقهاي زيادي در آثار خود به اثبات واليت سياسي فقيه پرداخته

باشند. موافقين   اهللا بروجردي، گلپايگاني، امام خميني و بسياري از فقهاي ديگر از اين قبيل مي  آيت
ل اثبات واليت براي فقيه اتفاق نظر دارند، اما در چند محور از واليت سياسي فقيه، هرچند در اص

هاي   ي اختيارات فقيه و تعدد فقيهان، داراي ديدگاه  جمله: منشأ مشروعيت واليت فقيه، دامنه
 طلبد.  ها مجال ديگري مي  متفاوتي هستند كه تفصيل آن

 ي واليت فقيه در آراي شيخ انصاري و شهيد مطهري  نظريه
ي حكومت و   درباره "مكاسب"شيخ مرتضي انصارى، در چندين جاى كتاب مشهور مرحوم 

داند و باور دارد:   مسائل مربوط به آن بحث كرده است. وي واليت فقيه را بر فتوا و قضا، قطعى مى
ها و...   هاى وى در نزاع  ي عمل درپوشند و به قضاوت  الشرايط جامه  مردم بايد به فتواى فقيه جامع«

گويد   تفصيل سخن مى  ي مقام سوم، تا حدودى به  ). درباره153: 1410(شيخ انصاري، » دن نهندگر
هاى   انگارد؛ پس از تصوير گونه  و در نهايت، قلمرو واليت فقيه را در اين مقام، محدود مى

صالح گوناگون واليت، نوع استقاللى آن را كه (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و م
ي   مقتضاى داليل قطعى، ويژه  چيزى وادارد و يا از چيزى بازدارد و... به  آنان تصرف كند، يا به

داند؛ در توانايى داليل واليت فقيه، براى اثبات اين نوع   پيامبر(ص) وامامان و نايبان خاص آنان مى
 واليت، ترديد دارد (همان).

 نويسد:  ى فقيه ميشيخ در مقام استدالل بر اين نوع واليت برا
عنوان حاكم ياد كرده است،   ي عمر ابن حنظله كه امام(ع) در آن از فقيه به  مقبوله«

دسته از وظايفى كه احتمال دارد نظر   بر وجوب رجوع به فقيه در امور يادشده [آن
فقيه در وجود يا وجوب آن دخالت داشته باشد] داللت دارد؛ زيرا از ظاهر مقبوله 

كه فقيه در زمان غيبت، همانند حكّام منصوب در زمان پيامبر(ص) و آيد   برمى
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كه مردم موظف باشند كه در امور يادشده به آنان مراجعه   باشند، در اين  صحابه مى
ي   وسيله  ي عمل درپوشند. بلكه عرف از نصب حاكم به  نظر آنان، جامه  كنند و به

(شيخ 5F1»فهمد  وط به حكومت مىسلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مرب
 ).155: 1410انصاري، 

ي امام معصوم(ع) باشد،   شود كه اموري كه از وظايف ويژه  از سخنان شيخ چنين استنباط مي
شود و شيخ بر اين عقيده   مانند اجراى حدود... از اين ادلّه، مشروعيت آن براى فقيه استفاده نمى

چه   ي ديگر بهره برد. اما با توجه به آن  نه كارها بايد از ادلهگو  براى استنباط مشروعيت اين است كه
ي آن   آورديم، سخن شيخ در مكاسب در رد و يا اثبات كلّى واليت فقيه نيست، بلكه در محدوده

شهرت آن اعتراف   كند، ولى به  ي فقيه ترديد مى  است. هرچند شيخ در مكاسب، در واليت عامه
(همان:  6F2»اشكال نيست، گرچه در ميان فقيهان شهرت دارد  ي فقيه، بى  عامهي واليت   مسأله«دارد: 
153.( 

ي واليت فقيه، استدالل به روايات كرده   طور ضمنى در پرداختن به مسأله  شهيد مطهري نيز به
 كند. در  آيد نايب عام معين مى  گويد: امام مى  ي ابن حنظله مى  است. از جمله: با اشاره به مقبوله

بنگريد به كسى كه حديث ما را روايت كرده باشد و در آن دقيق باشد، در «گويد:   جور مى  جا اين  آن
). وي با اشاره 99: 1380(مطهري،  7F3»حالل و حرام ما عادل باشد، من او را بر شما حاكم قرار دادم

 نويسد:  مى "الحوادث الواقعه"در شرح  8F4"توقيع شريف"به 
حلّ نو   شود و مشكالت نو، راه  ي بشرى نو مى  ت جامعهبديهى است كه مشكال«

                                                           
. و اما وجوب الرجوع الى الفقيه في االمور المذكوره، فيدل عليه مضافاً من جعله حاكماً كما في مقبولة ابن حنظله الظاهر 1

رجاع االمور المذكوره اليه واالنتهاء فيها في كونه كسائر الحكام المنصوبه في زمان النبي(ص) والصحابه في الزام الناس با
 الى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في االمور العامه المطلوبه للسطان اليه.

 . لكن المسأله التخلوا عن اشكال و ان كان الحكم به مشهورياً.2

 د جعلته عليكم حاكماً.. انظروا إلى من روى حديثنا و نظر في حاللنا و حرامنا فق3

 . واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجةاهللا عليهم.4
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ها   خواهد. الحوادث الواقعه چيزى جز پديده هاى نوظهور نيست كه حل آن  مي
ي حامالن معارف اسالمى است... سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و   برعهده

 ).105: 1373(مطهري، » ضرورت تقليد و رجوع به مجتهد زنده همين است
بيند كه فرد خاصى براى تصدى آن   گونه مي  ي حكومت در عصر غيبت را اين  مطهري، مسأله

نحو عام و كلى، با ذكر شرايط از جانب خداوند معين شده   منصوص و منصوب نيست؛ ولكن به
 است:

آن حكومتى كه بايد ميان مردم باشد، بايد واجد شرايطى باشد كه آن شرايط را «
ست. اگر آن شرايطى را كه اسالم معين كرده است، داشته باشد، اسالم معين كرده ا

كه خدا شخصش را معين كرده باشد، با آن شرايط   طور كه مفتى بدون اين  همان
كه خدا شخصش را معين كرده باشد،   تواند فتوى بدهد، حاكم هم بدون اين  مي
 ).101: 1، ج1380(مطهري، » تواند در ميان مردم حكومت بكند  مي

بودن شأن فتوى، قضا و زعامت سياسى،   ي بحث آن است كه با توجه به مقدس و الهى  نتيجه
اى   گونه  متصديان اين مناصب و شئون، بايد از جانب خداوند معين و نصب شده باشند؛ يا به

ند گانه معصوم بوده و يا مانند نمايندگان خاص آنان همان  خاص، مانند پيامبر اكرم و امامان دوازده
اى عام و كلى با ذكر شرايط و معيارها معرفي شده باشند. بنابراين،   گونه  مالك اشتر، به اسم؛ و يا به

ي غيبت، فرد خاصى با نام و نشان به مرجعيت دينى، قضايى و سياسى نصب و تعيين   در دوره
ايب عام امام طور عام و كلى، مجتهد و فقيه داراى شرايط در هر سه منصب، ن  نشده است؛ اما به

 ).99-98آيد (همان:   شمار مي  به

 مصاديق اختيارات حكومتي فقيه در آراي شيخ انصاري و شهيد مطهري
بنابراين، اگر فقيه، زكات «چه در مكاسب گفته بود:   برخالف آن "كتاب الزكاة"شيخ انصاري در 

)؛ 154: 1415(شيخ انصاري، » و خمس را از مردم مطالبه كند، بر مردم واجب نيست به او بپردازند
 نويسد:  ي متولى زكات و وجوب اطاعت از وى مي  درباره

ي نيابت   اگر فقيه از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى ادلّه«



120   1397، زمستان 23، شماره 6سياست متعاليه، سال 

معناى رد بر فقيه و   رساند؛ زيرا امتناع از اين امر، به  عمومى فقيه، وجوب دفع را مي

ي عمر ابن حنظله   چنان كه در مقبوله  ي رد قول خداست؛ آن  زلهمن  رد بر فقيه، به

آمده و در توقيع شريف امام(ع) نيز آمده است كه بايد در حوادث واقعه به راويان 

 9F1»باشم  حديث مراجعه كرد؛ زيرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا مي

 ).154: 1415(شيخ انصاري، 

 نويسد:  در جايي ديگر نيز مي
ي   ويژه توقيع اسحاق بن يعقوب، فقيه را در رده  ي حكومت فقيه، به  اطالق ادلّه«

(نجفي  10F2»االمرى كه اطاعت از آنان بر ما واجب است  دهد؛ اولى  االمر قرار مي  اولى

 ).451: 1410ي شيخ انصاري،   با حاشيه

 نويسد:  مي "كتاب الخمس"چنين شيخ در   هم
 ، بر اساس روايات، نايب عام امام(ع) و حجتبا توجه به اين كه مجتهد«

 توان گفت پرداخت خمس به فقيه  بر مردم و امين و جانشين اوست، مي امام

باشد. اما انصاف اين است كه ظاهر آن ادلّه، نيابت و واليت فقيه رااز   واجب مي

كن است كند؛ نه در مثل اموال و اوالد او. گرچه مم  امام(ع) بر امور عامه ثابت مي

پرداخت خمس به فقيه واجب باشد؛ چراكه احتمال دارد پرداخت خمس به فقيه 

تر است؛ اگرچه   در رضايت امام(ع) مؤثر باشد. زيرا فقيه به مصارف آن، نوعاً، آگاه

 آشناتر كه مقلّد  دارد در موردى بصيرت هردو يكسان باشد و يا اين امكان

                                                           
له . ولو طلبها الفقيه فمقتضى ادلّة النيابه العامه وجوب الدفع النّ منعه رد عليه والرّاد عليه راد على اللّه تعالى كما في مقبو1

قوله(ع) في التوقيع الشريف الوارده في وجوب الرجوع في الوقايع الحادثه الى رواة االحاديث قال: فانهم عمربن حنظه ول
 حجتى واٌنا حجة اللّه.

. اطالق ادلّه حكومة (الفقيه) خصوصاً رواية النّصب الّتي وردت عن صاحب االمر روحى له الفداء يصيره من اولى االمر 2
 اعتهم.الّذين اوجب اللّه علينا ط
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 ).258: 1420(شيخ انصاري،  11F1»باشد

ي   همان ادلّه  ي مهم در سخن فوق اين است كه شيخ، واليت فقيه را بر امور عامه مستند به  نكته

باشد كه خمس   جهت مي  ي واليت فقيه پذيرفته است. ترديد وى، در وجوب دفع خمس از آن  عامه

 داند، نه مقام امامت.  را مال شخص امام(ع) مي

نجاة "اى كه بر   خمس و زكات دارد، در حاشيهبر گفتارى كه در كتاب   شيخ انصاري افزون

ي فقيه فتوايى صادر   شيخ محمدحسن نجفى نوشته است، در هرجا، با توجه به واليت عامه "العباد

عنوان مثال؛ انتقال زكات را از   شده، اعم از واليت استقاللى يا اذنى، ايشان آن را پذيرفته است. به

داند؛ منتهى اگر مال تلف شود، مالك را   در آن شهر جايز مي شهرى به شهر ديگر با وجود مستحق

 نويسد:  ي انتقال زكات با اذن فقيه مي  داند. ولى درباره  ضامن مي

كه مستحقّ در همان شهر   اگر نقل زكات با اذن فقيه باشد و تلف شود، با اين«

اى   واليت عامهي   واسطه  چنين اگر فقيه به  موجود بوده است، مالك ضامن نيست. هم

كه دارد، شخصى را وكيل گرفتن زكات كرد و اجازه داد كه زكات را به شهر 

 ).255: 1410(نجفي،  12F2»ديگرى ببرد، اگر تلف شد آن شخص ضامن نيست

 ي خمس نيز آمده است:  عين فتواى فوق درباره

يافته،    آورى زكات، مأموريت  جايز است كسى كه از سوى حكومت براى جمع«

زننده بايد از سوى امام(ع)   ي درخت خرما و انگور را تخمين بزند... تخمين  هميو

                                                           
و ربما امكن القول بوجوب الدفع الى المجتهد نظراً الى عموم نيابته وكونه حجةُ االمام على الرّعيه واميناً عنه وخليفةً له  .1

كما استفيد ذلك كلّه من االخبار، لكن االنصاف ان ظاهر تلك االدلّه والية الفقيه عن االمام على االمور العامة المثل 
الده نعم يمكن القول بالوجوب نظراً الى احتمال مدخلية خصوص الدفع في رضاء االمام حيث انّ خصوص امواله واو

 الفقيه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا في شخص الواقع تساوي بصيرتهما او ابصرية المقلد.

و وكلّه في قبضها عنه بالواليه . ولو كان النقل باذن الفقيه مع وجود المستحق لم يكن عليه ضمان في االقوى واولى منه ل2
 العامه ثم اذن له في نقلها.
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 ).243(همان:  13F1»باشد، يا نائب خاص و يا عام او

 گويد:  يا در باب انفال و غنائم مي
تر آن است،   اگر سلطان شيعه، زمينى را از كفّار حربى فتح كرد، احتياط، بلكه قوى«

غير آن بايد به نايب غيبت مراجعه كند. البتّه اين در  ي غنائم از زمين و  درباره
صورتى است كه فتح، بدون اذن فقيه باشد وگرنه، حكم آن، حكم جهاد صحيح 

 ).278(همان:  14F2»است. ظاهر اين سخن، جهاد ابتدايى است
 دانست،  كه آن را از مختصات امام معصوم(ع) مي  لحاظ اين  شيخ در مكاسب، جهاد ابتدايي را به

 كند.  جا، خالف آن را تأييد مي  پذيرفت، اما در اين  واليت اذنيه را نيز براى فقيه نمى
كه   حكم حاكم، درصورتى«نويسد:   مرحوم شيخ در مورد ديگري در باب رؤيت هالل ماه مي

 هاي  ). اين موارد نشانه174(همان:  15F3»ي علم است در ثبوت هالل  منزله  يقين به خطاى او نباشد، به
مهمي بر پذيرش اختيارات گسترده از سوي فقيه مذكور است كه در تصديق قبول واليت عامه از 

 دهنده است.  سوي ايشان، ياري
ي   ي اختياراتى به پيغمبر در مسائل اداره  سو، در نگاه استاد مطهري، در اسالم سلسله  از آن

هد كه كدام كار پيغمبر از وحى جامعه اسالمى داده شده است. بنابراين، مجتهد بايد تشخيص بد
موجب اختيار پيغمبر بوده، بنابر   چه به  ي آن  گاه درباره  دليل اختيار او، تا آن  بوده و كدام كار پيغمبر به

را در اين  "عنصر اجتهاد"كه زمان پيغمبر عوض شده، تصميمى ديگرگونه گرفته شود. ايشان   آن
 كند:  بيان مي گونه  تشخيص براي حفظ شريعت ختميه اين

علماى دين در عصر خاتميت كه عصر علم است، قادرند با معرفت به اصول كلى اسالم و «
شناخت شرايط زمان و مكان آن كليات را با شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى تطبيق دهند و 

                                                           
1.بل العام اعي خرص ثمرة النّخل والكرم... الخارص االمام او نائبه الخاصيجوز للس . 

.  لو فتح سلطان الشيعه ارضاً من اهل الحرب فاالحوط ان لم يكن اقوى الرجوع فيما استولى عليه من االرض وغيرها الى 2
 الغيبه ان لم يكن الفتح باذنه واالّ جرى عليه حكم الجهاد الصحيح. نائب

 . حكم الحاكم الّذي لم يعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبه الى الحكم المزبور.3
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 است. علماى شايسته امت» اجتهاد«حكم الهى را استخراج و استنباط نمايند. نام اين عمل 
سالمى بسيارى از وظايفى را كه پيامبران تبليغى و قسمتى از وظايف پيامبران تشريعى را بدون آن ا

(مطهري، » دهند  كه خود مشرع باشند، با عمل اجتهاد و با وظيفه خاص رهبرى امت انجام مي
1389 :52( 

طريق گري از اين   سازي و اصالح  از نظر استاد مطهري، اسالم ديني است كه رسالت دولت
 دارد:

داند كه يك   ي خودش را و تعهد خودش را اين مي  اسالم ديني است كه وظيفه«
جامعه تشكيل دهد؛ كشور تشكيل بدهد؛ آمده دولت تشكيل بدهد و رسالتش 
اصالح جهان است... اسالم تمام شئون زندگي بشر را زير نظر دارد. قانون اجتماعي 

ي دارد؛ آمده براي تشكيل دولت، تشكيل دارد؛ قانون اقتصادي دارد؛ قانون سياس
تواند   طوري مي  تواند حكومت نداشته باشد؟ چه  وقت چطوري مي  حكومت؛ آن

 ).18-17: 1395(جاللي و ترابي، » قانون جهاد نداشته باشد؟

با توجه به ماهيت رهبرى و هدف و مسئوليتى كه از نظر اسالم براى رهبرى وجود دارد، استاد 
ي اختياراتى   ي امور اجتماعى مردم را به فراخى حوزه  ي اختيارات فقيه براى اداره  مطهري حوزه

اند. در ادامه، به   مداران و رهبرانى چون پيامبر اكرم و امامان معصوم داشته  داند كه سياست  مي
 شود:  سخناني از ايشان كه دليل اين مدعى است، اشاره مي

است كه اسالم در بطن خودش قرار داده، موضوع اختيارات وسيع حاكم، راهى «
يكى از ). «64: 2: ج1380(مطهري، » بودن انطباق با نيازهاى واقعى  براى آسان

هاى زمان   بهتر با نيازمندى  عبارت  عواملى كه كار انطباق اسالم با مقتضيات زمان و به
ع داده. كند، اختيارات بسيار وسيعى است كه خود اسالم به حاكم شر  را آسان مي

اش خود كارهاى پيغمبر است. پيغمبر اكرم بسيارى از كارها را به حكم   دليل
داد و لهذا خيلى   عنوان صاحب مسلمين داده شده، انجام مي  اختياراتى كه به او به

كرد و باز امر   كرد. باز نهى مي  كرد، امر مي  چيزها را در فواصل مختلف نهى مي
 ). 63ان: (هم» كرد؛ اختيار داشت  مي
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ي ماليات، موضوع و امرى متغير و از اختيارات حكومتى است. در مورد   مسأله«
نام زكات وضع كند و   تواند چيز ديگر را ولو به  زكات هم حكومت اسالمى مي

امر شرعى داشتند،   عنوان ولى  حسب مصلحت از اختياراتى كه به  اميرالمؤمنين(ع) به
تواند در مورد   وضع كردند. پس حاكم شرعى مي استفاده كردند و زكات بر اسب

مخصوصى، چيزهاى ديگرى را هم مشمول زكات كند. اختيار حاكم اسالمى، 
اختيار مصالح اسالمى است. اگر مصلحت ايجاب كرد، براى اتومبيل هم زكات 

 ).62: 1373(مطهري، » كند  وضع مي

 نويسد:  مي "ي انفال  حكمِ به اباحه"بر   ايشان در كالمي ديگر در رد نظر بعضى فقها مبنى
طرف، و كوتاهى نظر   ي حكومت و واليت از يك  جا بار ديگر اهميت مسأله  اين«

شود. چگونه ممكن است غيبت امام سبب   فقها و شيعه از طرف ديگر، ظاهر مي
ي بزرگ معطل بماند و اراضى انفال، حكم اموال شخصى و منقول   شود اين فلسفه

 ).159: 1386(مطهري، » د؟را پيدا كن
استاد مطهري با ذكر سه دليل، استدالل برخى از فقها به روايات را براى حكم به اباحه اراضى 

ي با اهميت واليت و   داند و آن را ناشى از غفلت از مسأله  موات و انفال مردود و ناتمام مي
بحث طالق قضايى  در) ايشان 161-159شمرد (همان:   حكومت اسالمى در زمان غيبت برمى

 نويسد:  توسط حاكم شرعى مي
كنم كه فقها در مورد طالق قضايى هميشه حرفش را   من اقرار و اعتراف مي«

اى كه دارد،   زنند، ولى خيلى كم اتفاق افتاده كه يك فقيه به آن واليت فقيهانه  مي
ى از عمل كرده باشد. خود فقيه در موارد خاصى نوعى واليت دارد. بسيارى، حت

(مطهري، » اند، ولى كم اتفاق افتاده است  معاصرين ما، اين فتوى را صريح گفته
1373 :210.( 

گر آن است كه وي عدم اثبات واليت بر فقيه را منوط به عدم   اين بيان از سوي ايشان نشان
لبته دليل آن كند؛ ا  شده ترغيب مي  داند و فقها را بر اعمال واليات و اختيارات تفويض  اعمال آن نمي
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 كند:  گونه ذكر مي  را اين
شود، به اسالم مربوط نيست؛ يا به اين دليل است كه   بينيد به آن عمل نمى  اگر مي«

ترسد، جرأت نمى كند، باز   دهد، يا از مردم مي  فقيه زمان، مصالح را تشخيص نمى
سالم چنين راه هم تقصير اسالم نيست. فقيه شهامتى را كه بايد داشته باشد، ندارد. ا

 ).88: 1373(مطهري، » درستى را باز كرده است

 ي فقيه در آراي شيخ انصاري و شهيد مطهري  واليت عامه
كه تصدى امور حكومتى را از سوى آنان   شيخ انصارى در بحث واليت حاكم جائر، پس از آن

رى با دولت جائر و كند، به حرمت همكا  ي حرمت و جواز آن را مقايسه مي  مطرح كرده و ادلّه
جا از اظهار اين اعتقاد نيز   دهد؛ ولى در همان  هاى حكومتى از سوى آنان فتوا مي  پذيرش مسئوليت

قصد خدمت به مردم و قيام براى اصالح امور و تأمين مصالح   ورزد كه اگر فردى به  دريغ نمى
جايز خواهد بود (شيخ  ي اربعه  عمومى و... در حكومت جور داخل شود، مشاركت او به ادلّه

 نويسد:  ). وي در بيان اقسام واليت مي56: 1410انصاري، 
برخى از اقسام واليت واجب است و آن واليتى است كه امر به معروف و نهى از «

ي واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد   منكر متوقف بر آن باشد؛ زيرا مقدمه

 ).57(همان:  16F1»بود

ال آمد، شيخ انصارى در مكاسب با يك تقسيم دوگانه از واليت، اجم  طور كه به  اما همان
كند و واليت شقّ سوم را واليت تصرف   ي واليت فقيه را نسبت به معصومين روشن مي  محدوده

17Fكند  گونه تفصيل مي  داند و اين  در اموال و نفوس مي

 ):153(همان:  2

                                                           
 . و منها مايكون واجبه وهي ماتوقف االمر بالمعروف والنّهى عن المنكر الواجبان عليه فانّ مااليتم الواجب االّ به وجب مع1

 القدره.
 . واليه التصرف فى اموال و االنفس و هو المقصود بالتفصيل هنا.2
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كه آيا تصرف ديگران   نظر از اين  عالف) استقالل ولى نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قط
 منوط به اذن او هست يا خير؛

بودن تصرف آنان به اذن   ب) عدم استقالل ديگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط
 ).153ولى، اگرچه خود ولى استقالل در تصرف نداشته باشد (همان: 

اى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) ايشان هر دو وجه از واليت بر تصرف در اموال و نفوس را بر
 نويسد:  ثابت دانسته و در مورد وجه اول مي

ي كتاب، سنت، اجماع و عقل   ي چهارگانه  چه بعد از تتبع و تأمل در ادلّه  آن«
شود اين است كه امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و واليت   استفاده مي

 (همان).  18F1»طلق نافذ و معتبر استطور م  مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به
شود كه در لحاظ واليت در اموال و نفوس (واليت استقاللي)، شيخ انصارى   مالحظه مي

كه به بحث در مورد ثبوت   دنبال آن  كند و به  استفاده مي "سلطنت مطلقه"صراحت از اصطالح   به
وجود، شيخ   نمايد. بااين  را رد مي پردازد، قاطعانه آن  الشرايط مي  چنين واليتى براى فقيه جامع

ترين رسائل ايشان در باب مسائل حكومتى و   كه يكى از استداللي "كتاب القضاء"انصارى در 
كه اثبات مقام قضا را براى فقيه غيرقابل ترديد، و بلكه در حد ضرورى   حقوقى است، ضمن آن

ي داللت رواياتى مانند توقيع   ارهمذهب شيعه دانسته است، برخالف ديدگاه خود در مكاسب، درب
 گويد:  ي فقيه مي  ي واليت عامه  معروف حضرت صاحب عصر(عج) بر مسأله

الشرايط) در موضوعات   كه حكم حاكم (فقيه جامع  هيچ اختالفى نيست در اين«
گوييم؛ چون   خاص، در صورتى كه محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است. حال مي

جهت واجب دانسته است   كم حاكم را در مخاصمات، از اينامام(ع) رضايت به ح
اند؛   قرار داده "حاكم"طور مطلق بر اين قضايا   الشرايط) را به  كه آنان (فقهاى جامع

                                                           
. و بالجمله فالمستفاد من االدله االربعه بعد التتبع و التأمل ان لالمام سلطنته مطلقه على الرعيه من قبل اهللا تعالى و ان 1

 تصرفهم نافذ على الرعيه ماض مطلقا.
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پس اين اطالق داللت دارد كه حكم آنان در موارد دعاوى و درگيرى، از فروع 
اختصاص  آنان ي فقهاست؛پس نافذبودن حكم  "حجيت عامه"و  "حكومت مطلقه"

 ).49: 1373(شيخ انصاري، » به دعاوى ندارد
 آورد:  ي انتقال شئون از معصومين (ع) به فقيه حاكم مي  شهيد مطهري نيز در بيان نحوه

شود.   اختيارات از پيغمبر به امام و از امام به حاكم شرعى مسلمين منتقل مي«
ند، كه همه هم امروز قبول دارند، ا  هايى كه فقها كرده  ها و تحليل  بسيارى از تحريم

ها، برابر مصالح و   بر همين اساس بوده است. اختيارات حاكم در تحريم و تحليل
ي تزاحم است؛ بلكه به صرف اختياراتى است   مفاسد اجتماعى و زمان غير از مسأله

 ).91: 1385(مطهري، » كه به فقيه داده شده است

ر غيبت و اختياراتى كه در خود متن دين براى مجتهد ايشان، در بحث نقش علماى دين در عص
در نظر گرفته شده و حقّ حاكميت الهى براى فقيه در وضع قانون كلى و مصوبات فرعى و نيز در 

گشايى اشاره كرده   اند، به نكات و مطالب راه  ي اجراى احكام در ميان مباحثى كه مطرح كرده  عرصه
 است:

اى   خاطر مفسده  اند يك حالل منصوص شرعى را بهتو  اى بسا كه يك مجتهد مي«
كه عقلش كشف كرده، تحريم كند؛ يا حتى يك واجب را تحريم كند؛ يا يك حرام 

ترى كه فقط عقلش آن را كشف كرده، واجب كند. و دين   را به حكم مصلحت الزم
چيزى نيست كه مجتهد از خودش اختراع كرده باشد؛ راهى است كه خود اسالم 

پاى مجتهد گذاشته؛ مجتهدين در عصر اسالم، (غيبت) كار انبياى امت را جلوي 
 ).30: 2، ج1380(مطهري، » كنند؛ يعنى بايد بكنند  مي

هاي   اي دارد كه آن را از دل قابليت  ي اختياراتي، ادله  مطهري در تأكيد و بيان چنين گستره
 كند:  وجو مي  دروني اسالم جست

كم، راهى است كه اسالم در بطن خودش قرار داده؛ موضوع اختيارات وسيع حا«
يكى ديگر از مشخصات ). «64(همان: » بودن انطباق با نيازهاى واقعى  براى آسان
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عبارت ديگر، به اجتماع   اسالم، اختياراتى است كه اسالم به حكومت اسالمى، و به
ى در شرايط ي وسيعى دارد. حكومت اسالم  اسالمى داده است. اين اختيارات، دامنه

تواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسالمى،   هاى جديد مي  جديد و نيازمندى
يك سلسله مقرراتى وضع نمايد كه در گذشته موضوعاً منتفى بوده است... 

ي اسالمى، شرط الزم حسن اجراى قوانين آسمانى و حسن   ي حاكمه  اختيارات قوه
هاى مخصوص هر دوره است. اين   برنامهتطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم 

(همان: » ها نيست  اختيارات، حدود و شرايطى دارد كه اكنون مجال سخن درباره آن
85.( 

شهيد مطهري در تبيين اختيارات حاكم اسالمى، كه اختيارات اجتماع اسالمى و مصالح اسالمى 
 نويسد:  است، مي

غمبر است؟ نه؛ به امام هم منتقل آيا اين حقى كه پيغمبر دارد، فقط مال شخص پي«
شود و اين   ي اجتماع مي  شود. يعنى امام هم بعد از پيغمبر سرپرست و نماينده  مي

گردد. آيا اين حق منحصر به پيغمبر و امام است يا به هر كسى   حق به او منتقل مي
ل ي خدا حكومت شرعى داشته باشد، به نيابت از پيغمبر و امام منتق  كه از ناحيه

 ).190: 1(همان، ج» شود  شود؟ بله؛ اين حق به او هم منتقل مي  مي
شمارد و بر واليت فقيه حاكم   را مردود مي "وكالت فقيه"استاد در بحث از منشا اين حقّ، 

 ورزد:  اصرار مي
قهراً ماهيت حكومت، واليت بر جامعه است، نه نيابت از جامعه و وكالت از «

عنوان واليت حاكم مطرح كرده است. از نوع واليتى   جامعه. فقه هم اين مسأله را به
كه بر قصر و غُيب دارد. پس مالك، انتخاب مردم نيست؛ انطباق با معيارهاى الهى 

شود و مانعى نيست كه در آنِ واحد،   كم مياست و با آن انطباق خود به خود حا
   ).154: 1391(مطهري، » ها حاكم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشد  ده
ي   اند، بحثى درباره  مباحثى كه استاد با دغدغه و حساسيت تام مورد توجه قرار داده   از جمله
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تماعى و سياسى و هاى مختلف اج  رهبرى نهضت و لزوم حضور دائمى روحانيان در عرصه
مديريتى است. ايشان در بحث رهبرى نهضت و نيازمندى هر نهضتى به رهبر و رهبرى، با 

» تواند (و بايد) نهضت اسالمى را رهبرى نمايد  تنها روحانيت است كه مي«كند:   صراحت اعالم مي
 ).71: 1385(مطهري، 

 و نيز نقش فقها و روحانيت بنابراين، از سخنان فوق در باب اختيارات فقيه در عصر غيبت
در نهضت اسالمي مبرهن است كه واليت فقيه موردنظر شهيد مطهرى، صرف نظارت و راهنمايى 

ها برابر   نيست؛ بلكه مقصود، رهبرى و مديريت امور اجتماعى است كه بتواند در عزل و نصب
و  حرافها و برخورد با تخلفات و جلوگيرى از فساد و ان  مقررات و تعيين صالحيت

 ساز برابر مصالح كلى نظام و ملت، دخالت و اعمال واليت  هاى حياتى و سرنوشت  گيرى  تصميم
 الشرايط  و رهبرى كند؛ و اين همان اثبات اعتقاد ايشان به واليت سياسي فراگير براي فقيه جامع

 است.

 گيري  نتيجه
 -صاري و استاد شهيد مطهري مرحوم شيخ ان -عمل آمده در آراي دو فقيه مذكور  در بررسي به

ي مردم به فقيه منصوب در فقدان معصوم(ع) اتفاق   دهد كه هر دو فقيه بر لزوم مراجعه  نشان مي
دانند؛ فلذا   نظر دارند و اين امر را از باب رفع اختالف و تزاحم و حفظ مصلحت ضروري مي

رسد در   نظر مي  حساب آورد. اما به  ي فقيه به  ي معتقدين به واليت عامه  بايست ايشان را در زمره
تري به اختيارات فقيه نسبت به مرحوم شيخ   تر و گسترده  نظرات و آراي شهيد مطهري، نگاه ويژه

مسائل "انصاري وجود دارد و حتي اختيار صدور حكم حكومتي از سوي فقيه حاكم در عموم 
يي از امور و قابليت تطبيق قوانين گشا  ، متمايز از احكام اوليه و ثانويه، جهت گره"مستحدثه

را  "مصلحت عموم مسلمين"ها و اقتضائات متغير زمان و حفظ و رعايت   شريعت با پيچيدگي
كند. در باب علت اين تفاوت، شايد بتوان دو امر را دخيل دانست: نخست؛ شرايط   تجويز مي

فقها به اين شرايط جديد را تشديد  گويي  تر عصر استاد مطهري، كه نياز به پاسخ  تر و سيال  پيچيده
گيري نهضت مبارزات عليه نظام سلطنتي شاهنشاهي و   تر از آن، شروع و اوج  كرده بود. دوم، و مهم
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پردازي فقهي و كالمي نوين در باب تشكيل حكومت اسالمي با محوريت   بازشدن باب نظريه
ترين داليل   ن دو عامل كليدي، مهمگمان نويسنده، اي  واليت فقيه از سوي امام خميني(ره). به

پيدايش اين جرأت و انگيزه در بسط اختيارات فقيه در عصر غيبت معصوم(ع) در آراي شهيد 
 مطهري نسبت به شيخ انصاري بوده است.
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