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مدتی پیش در فضای مجازی شبهه ای از قول فقیه 
بزرگ شیعه آخوند خراسانی در خصوص لزوم برکنار 
بودن فقها از حکومتداری و سیاست مطرح شده و 
در آن ازپیامدهای منفی بودن فقها در پســت های 
حکومتی و سیاسی سخن گفته شده است. در مطلب 
پیش رو این ادعا و شبهه مورد بررسی و تحلیل و نقد 
علمی قرار گرفته و دیدگاه های برخی فقهای بزرگ 

مطرح شده است. 
***

ضرورت های حضور عملی روحانیت 
در حکومت وسیاست

 اگر ادعا کنیم که اسالم سیاسی، اصلی ترین و مرکزی 
ترین نقطه ای اســت که مخالفان اســالم و انقالب بر آن 
تمرکز داشته اند، سخن نابجایی نگفته ایم. نگاه جامعی که 
به رابطه فرد با خدای خودش آن هم در کنج مســجد و 
پســتوی خانه بسنده نمی کند و اسالم را با اجتماعیات و 
سیاســت و اداره امور جامعه، اسالم می داند و اکتفا کردن 
بر کمتر از آن را انحراف و دسیســه زورمداران دنیاطلب و 
منفعت طلبان اهل تزویر می داند. کســانی که حاکمیت را 
کار حاکم سیاســتمدار و محراب و منبر را متعلق به عالم 

دینی و فقیه معرفی می کنند.
در ســال های پس از انقالب و با شــکل گرفتن نظام 
سیاسی والیت فقیه در کشور ایران و نمود پیدا کردن آن 
برای سایر ملت های آزادیخواه که از سلطه طاغوت ها و نیز 
از ادعاهای توخالی سیاســتمداران لیبرال به ستوه آمده 
بودند، این احســاس خطر بزرگ در میان دشمنان اسالم 
ناب کامال هویدا شــد. شــبهه افکنی و به چالش کشیدن 
مبانی نظری اسالم سیاسی از جمله هجمه هایی بود که از 
همان ابتدا وجود داشــت و در دوره های مختلف به شکلی 

متفاوت ظاهر شده است.
نسبت دادن برخی مطالب به علما و فقهای سرشناس 
در رد نظریه والیت فقیه و اعمال حاکمیت توسط فقیهان از 
جمله مواردی هست که همواره در این مسیر شبهه افکنی و 
ایجاد تردید وجود داشته است؛ در سال های اخیر از شخصی 
به نام آقای اکبر ثبوت که از نوادگان برادر شیخ آقا بزرگ 
تهرانی می باشد مطالبی نقل و منتشر شده و ادعا شده است 
که مرحوم آخوند خراسانی)استاد شیخ آقا بزرگ تهرانی( 
مخالــف حضور فقها در نظام حاکمیت بودند و ورود فقها 
را در این عرصه موجب تضعیف جایگاه دین می دانستند؛ 
نسبتی غیر قابل اثبات و البته از جهت محتوا ناهمخوان با 
نظریات علمی و فقهی مرحوم آخوند خراسانی. در خصوص 

این ادعا توجه به نکاتی چند ضروری است:
نکته اول: هر چند این مطلب و مطالبی در زمینه نفی 
حاکمیت سیاســی فقیهان در برخی سایت ها به مرحوم 
آخوند خراسانی نسبت داده شده است اما نه تنها  صحت 
استناد این گونه اظهارات به مرحوم آخوند خراسانی ثابت 
نبوده و مدرک و مســتند روشــن و قابل قبولی برای آن 
ارائه نشده، بلکه مدرک و مستند عمده آن، گزارش آقاي 
اکبر ثبوت )نواده برادر شیخ آقا بزرگ تهراني( است که از 
شــیخ آقا بزرگ تهراني مبنی بر مخالفت آخوند خراسانی 
با حاکمیت سیاسي فقیهان نقل شده و این نحوه استناد و 
انتساب ها)1(ضمن اینکه صحت و اعتبار آن توسط ناقدین 
به طور جدی زیر ســؤال رفته، به استدالل هایی که درنقد 
حاکمیت دینی مطرح گردیده، نیز پاسخ داده شده است.)2(
ضمن اینکه اشکاالت مربوط به حکومت دینی در جای 
خود به طور مبســوط پاسخ داده شده است.)3( از این روی 
می توان گفت در خصوص برپایی حکومت دینی، هیچ گونه 

اشکال و ایرادی باقی نمانده است.
نکته دوم: صرف نظر از صحت یا عدم صحت اســتناد 
چنین مطالبی به آخوند خراســانی، در ارزیابی مطلب یاد 
شــده باید خاطرنشان کنیم که این عبارت از چند جهت 

دارای اشکال بوده و قابل پذیرش نیست.
1. در ایــن عبارت از یک ســو از روحانیت به عنوان 
متولیان امر دین یاد شــده و از سوی دیگر حضور عملی 
آنان در حکومت نفی شــده است و این دو با هم تناقض 
دارد، زیرا چگونه ممکن است روحانیت متولیان امر دین 
باشند اما در عین حال در عرصه سیاست و حکومت تنها 
به نظارت آنها بســنده شده و حق دخالت در امور مربوط 
به حکومت را نداشته باشــند. اگر بپذیریم که روحانیت 
متولیان امر دین هستند، باید پذیرای حضور آنان در عرصه 
سیاســت و حکومت باشــیم چه اینکه تولی دین تنها به 
نظارت محدود نبوده و در کنار آن، حضور عملی روحانیت 
در برخی مناصب و عهده دار شدن برخی از مسئولیت های 
سیاسی و اجتماعی را نیز ایجاب می کند، از این رو اگر در 
روایات، عالمان دینی به عنوان وارثان انبیا معرفی شده اند، 
ایــن وراثت تنهــا در عرصه علمی و تبییــن احکام دین 
خالصه نشــده و همانگونه که انبیای الهی مسئولیت های 
اجتماعی و سیاسی را بر عهده داشتند، عالمان دینی نیز 
باید مسئولیت های اجتماعی و سیاسی را بر عهده گرفته 

و به نقش آفرینی بپردازند. 
به تعبیر دیگر اسالم دینی است جامع که به همه شئون 
زندگی انســان توجه داشــته و برای تمام ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... قوانینی در نظر گرفته است 
و نه تنها بدین منظور حکومت تأســیس کرده است بلکه 
اساســا اسالم، دین حکومت است و همانگونه که امام)ره( 
می فرمایند: »حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی 
تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت 
نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت 
اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری 

واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.«)4(
بر این اســاس، روحانیت به عنوان مبلغان و حافظان 
دیــن نه تنها حق حضور در امور سیاســی و اجتماعی را 
دارند، بلکه جایگاه و موقعیت آنان این مسئولیت و وظیفه 
را برعهده آنان قرار می دهد و نمی توانند از آن برکنار بوده 

و نســبت به آن بی تفاوت باشند. وظایفی همچون هدایت 
و ارشاد مردم، حفظ کیان دین و مذهب، مبارزه با ظلم و 
انحصارطلبی، آگاه سازی مردم و بیدار کردن آنان در مقابله 
با توطئه ها، خطرات و تهدیدات مختلف، حفظ استقالل و 
آزادی کشــور اسالمی و حمایت از محرومین و پابرهنگان 
و... گویای نقش و رسالت روحانیت در قبال دین است که 
نمی تواند تنها در قالب نظارت صرف صورت بگیرد و نیازمند 
حضور عملی روحانیت در عرصه حکومت و سیاست است.
2. الزمه پذیرش روحانیت به عنوان متولیان امر دین 
آن اســت که مســائل مربوط به دین و مشکالت و عدم 
موفقیت های احتمالــی در عرصه حکومت در هر حال به 
حســاب آنان و دین گذارده شود چه روحانیت  در عرصه 
حکومت وسیاســت دخالت عملی داشته و چه تنها نقش 
نظارتی و ارشادی داشته باشند زیرا در صورت عدم دخالت 
عملی روحانیت در حکومت و بســنده کردن به نظارت و 

ارشاد و نصیحت، باز انگشت اتهام متوجه آنان خواهد بود که 
چرا با وجود نظارت و ارشاد آنان، حکومت با این مشکالت 
و آســیب ها روبرو شده است تنها درجه این اتهام متفاوت 
خواهــد بود اما در نهایت اتهامات متوجه روحانیت و دین 
خواهد بود. بنابر این پذیرش چنین اســتداللی نه به نفی 
دخالت عملی روحانیت در امر حکومت و اداره جامعه که 
به نفی اساس حکومت دینی حتی با عدم دخالت روحانیت 
در امر حکومت خواهد انجامید که  این امر مخالف جامعیت 
دین و حکم عقل و نقل بوده و در جای خود تبیین شــده 
اســت.)5( براستی چگونه می توان پذیرفت دینی که داعیه 
اداره انسان و جامعه در گستره زمان ها و مکان ها را دارد، در 
دوره طوالنی غیبت امام معصوم)ع(که معلوم نیست تاکی 
به طول بینجامد مردم را به حال خود واگذارده و از مسئله 
حکومت و اجرای احکام اجتماعی اسالم که بخش عمده ای 
از احکام اسالم را در برگرفته و دارای اهمیت بسیاری است، 

صرف نظر کرده باشد؟
3. هر چند حضور در عرصه ها و مسئولیت های اجرایی 
همواره با اشکال ها و نارضایتی هایی همراه است و نمی توان 
رضایتمندی عموم افراد جامعه را در این زمینه به دســت 
آورد اما این مسئله موجب نمی شود که مسئولیت روحانیت 
را در حکومت دینی محدود به نظارت و ارشــاد دانسته و 
حق دخالت در امور سیاســت و حکومت را از آنان سلب 
کنیم. البته جدای از مسئولیت ها و مناصبی که دینی بودن 
حکومــت، حضور روحانیت در آن را ایجاب می کند مانند 
والیت و رهبری نظام، قضاوت، امامت جمعه و جماعات و... 
اگر افرادی پیدا بشوند که بتوانند آنچنانکه باید و شایسته 
است دســتورات و فرامین اســالم را اجرا نمایند، حضور 
روحانیــت به حداقل کاهش یافته اما بــاز این به معنای 

محدود ساختن آن به نظارت و سلب حق دخالت آنان در 
این عرصه نبوده و روحانیت بر اساس وظیفه و مسئولیت 
خود در پاسداری از دین، وظیفه دارد که هر زمان که الزم 
باشد در میدان عمل حاضر شده و به یاری دین بپردازد و 
این با نظارت و ارشاد و نصیحت صرف امکان پذیر نبوده و 
الزم است روحانیت در برخی از عرصه ها حضور عملی داشته 
باشــد. البته روشن است که در این عرصه به همان میزان 
که کناره گیری و کوتاهی روحانیت نادرســت است، افراط 
و سیاســت زدگی نیز قابل قبول نیست. آنچه دراین راستا 
اهمیت دارد آن است که روحانیت به وظیفه و مسئولیت 
الهی خویش همت گمارده و در انجام آن تمام تالش خویش 

را به کار گرفته و کوتاهی نکند. 
امام )ره( در ارزیابی حضور روحانیت در عرصه  حکومت 

و سیاست فرمودند:
»کسی مدعی آن نیست که مردم و پابرهنه ها مشکلی 
ندارند و همه امکانات در اختیار مردم است و مسلّم آثار ده 
سال محاصره و جنگ و انقالب در همه جا ظاهر می شود 
و کمبودها و نیازها رخ می نماید ولی من با یقین شهادت 
می دهــم که اگر افرادی غیــر از روحانیت جلودار حرکت 
انقالب و تصمیمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در 
برابر آمریــکا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات 

اسالمی و انقالبی چیزی برایمان نمانده بود«.)6(
4. کناره گیری روحانیت از عرصه حکومت و سیاست 
و پرداختن به نظارت و ارشاد صرف هر چند ممکن است 
نوعی احترام و قداست صوری و ظاهری برای روحانیت و 
دین به همراه داشته باشد اما چنین قداست ظاهری فاقد 
ارزش الزم بوده و در حکم آتش بس یکطرفه به نفع دشمنان 
اسالم و روحانیت بوده و در نهایت به از بین رفتن جایگاه و 
ارزش دین و روحانیت خواهد انجامید، زیرا دشمنان اسالم 
هیچگاه عرصه سیاست را رها نکرده و دست از دشمنی با 
اســالم و روحانیت برنداشته و کیان اسالم را مورد هجوم 
خویش قرار خواهند داد، محور دشــمنی دشمنان، اساس 
دین و ارزش های اسالمی است و اگر با روحانیت به دشمنی 
برخاسته اند به دلیل این اســت که روحانیت پاسداران و 
نگهبانان دین هستند و اگر روحانیت به این بهانه از عرصه 
سیاست کناره گیری کند وتنها به نظارت بسنده نماید، به 
دست خویش، میدان را برای یکه تازی آنان فراهم کرده و 

فرصت الزم را در اختیار آنان قرار خواهند داد.
 براســتی آیا عظمت دین آنگاه که بــه عنوان افیون 
توده ها مطرح می گردید بیشــتر بود یا امروز که به برکت 
حیات نظام جمهوری اســالمی و ایستادگی ملت مقاوم و 
انقالبی ایران اسالمی به الگویی برای ملت های مسلمان و 

آزاده تبدیل شده و موج بیداری را برای آنان رقم زده است 
و دشمنی ها و کینه توزی های استکبار جهانی و سردمداران 
فرهنگ غربی برایند تأثیرات و نفوذ عمیق فرهنگ اسالمی 

و الگوی برآمده از آن در عرصه بین المللی است.
 حضرت علی علیه السالم چه زیبا فرمودند: »َفَواهلل ما 
ُّوا«)7( »به خدا ســوگند  ُغِزَی قوم َقطُّ فی ُعقر دارهم االّ َذل
هیچ گروهی در حصارخانه شان مورد هجوم قرار نگرفتند، 

جز اینکه ذلیل و خوار شدند.«
کسانی که امروز در کوران مسائل سیاسی و اجتماعی 
حضور نداشته باشــند و پایگاه فکری و علمی و تئوریک 
خود را اســتحکام نبخشند و تدبیرهای الزم را نیندیشند، 
دیــری نخواهــد پایید که در برابر ســیل عظیم اقدامات 
دشــمنان، پایداری و قوام خود را از دســت خواهند داد. 
امام)ره( توطئه دشــمنان در این زمینه را گوشزد کرده و 
فرمودند: »اگر روحانیون کاری به کار دولت ها نداشــتند، 

خیلــی هم محترم بودند و خیلی هم معّزز اما یک احترام 
میان تهی، آبرو پیش خدا رفته و این حاکم شــهر به آدم 
احترام می گذارد« )8( »اینهایی که با اصل روحانیت ولو به 
صورت اینکه نه ما می خواهیم احترام اینها محفوظ باشد، 
اگر اینها وارد در سیاست بشوند احترامشان از بین می رود 
پیش مردم و ما میل داریم احترامشــان محفوظ باشد، با 
این دوز و کلک ها می خواهند روحانیت را از صحنه بیرون 
کنند و کشــور شما را تسلیم کنند یا به طرف شرق یا به 

طرف غرب، اساس این است.)9(
رهبــر معظم انقالب نیز در این باره فرمودند: »ممکن 
است بعضی بگویند اگر حوزه های علمیه وارد مسائل جهانی، 
مسائل سیاسی، مسائل چالشی نمي شدند، اینقدر دشمن 
نمي داشــتند و محترم تر از امروز بودند. این مغالطه است. 
هیچ جمعی، هیچ نهادی، هیچ مجموعه  با ارزشی به خاطر 

انزوا و کناره گیری و گوشه نشینی و خنثی حرکت کردن، 
هرگز در افکار عمومی احترام برانگیز نبوده اســت، بعد از 
این هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهای بی تفاوت 
و تنّزه  طلب که دامن از مسائل چالشی برمي چینند، یک 
احترام صوری اســت؛ یک احتراِم در معنا و در عمق خود 
بی احترامی اســت؛ مثل احترام به اشیاء است، که احترام 
حقیقی محسوب نمي شود؛ مثل احترام به تصاویر و تماثیل و 
صورت هاست؛ احترام محسوب نمي شود. گاهی این احترام، 
اهانت آمیز هم هست؛ همراه با تحقیر باطنِی آن کسی است 
که تظاهر به احترام مي کند. آن موجودی که زنده اســت، 
فّعال است، منشأ اثر است، احترام برمی انگیزد؛ هم در دل 
دوستان خود و هم حتی در دل دشمنان خود. دشمنی مي 
کنند، اما او را تعظیم مي کنند و برای او احترام قائلند.«)10(

بنابراین اگر در اسالم، سیاست بر پایه دیانت گذارده 
شــده و میان این دو پیوند برقرار شــده اســت و احکام 
سیاســی و اجتماعی بخش عمده ای از احکام اســالم را 
تشکیل می دهند، حضور روحانیت به عنوان کارشناسان 
و متخصصــان علوم دینی برای تبیین احکام دین در این 
عرصه الزم  بوده و ترسیم سیاست اسالمی و جلوگیری از 
انحراف و کجروی، ضروری و از وظایف و مســئولیت های 
آنان محســوب می شود که این مهم تنها در قالب نظارت 
صرف محقق نخواهد شــد؛ از این رو حضور روحانیت در 
عرصه سیاسی امری الزم و در راستای وظایف آنان می باشد 
و نقش آفرینی و حضور روحانیت در سیاســت و حرکت 
در مســیر انجام وظایف و مسئولیت های خویش هیچگاه 
موجب نفی قداســت آنان نخواهد شد. نام شخصیت های 
برجسته ای همچون مدرس، نائینی، شیخ فضل اهلل نوری، 
میرزاکوچک خان جنگلی، محمد خیابانی، نواب صفوی، 
ســعیدی، مطهری، بهشتی، مفتح، مدنی، دستغیب و... و 
در رأس همــه امام خمینی)ره( به عنوان عالمان متعهد، 
آگاه و بیدار در تاریخ کشــورمان به بزرگی و عظمت ثبت 
شده و می درخشــد و همگان زحمات و خدمات آنان به 
کشور و مردم را ارج می نهند. مگر نه اینکه این عظمت و 
بزرگی به دلیل آگاهی آنان نســبت به زمان و توجه آنان 
به مصالح مردم و کشور و مبارزه آنان با استعمارو استبداد 
و تالش برای برپایی احکام نورانی اســالم بود؟ توجه آنان 
بــه نیازها و مصالح جامعه وشــجاعت آنان در برخورد با 
صاحب منصبان و زورمداران و در عین حال ساده زیستی 
و روحیه قناعت و مناعت طبع آنان موجب شده تا در دل 
مردم، عزیز گردیده و نام نیک آنان در تاریخ این مرز و بوم 
جاویدان بماند، البته در این میان، تعداد انگشت شــماری 
از روحانیون بوده اند که از سیاستی که در راستای اهداف 
اســالم و انقالب بوده فاصله گرفته اند و در راستای منافع 
حاکمان زمان خویش یا بیگانگان گام برداشته اند و چهره 
بدنامی در تاریخ و در میان مردم پیدا کرده اند که حساب 

چنین افرادی از روحانیون متعهد و آگاه جداست.
دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره 

تشکیل حکومت دینی
 نکته سوم: با تأمل در دیدگاه شیخ انصاری)ره( و آخوند 
خراسانی )ره( تصدیق خواهیم کرد که این دو بزرگوار نیز در 
شمار سایر فقهای امامیه  به والیت فقیه باور دارند و نسبت 
عدم جواز تشکیل حکومت به این دو فقیه نامی، نادرست و 
ناشی از عدم آگاهی و دقت در مبانی آنان است. در اینجا 
بــه اختصار به دیدگاه این دو بزرگوار در مورد والیت فقیه 

و تشکیل حکومت دینی اشاره می کنیم.
مرحوم شیخ انصاری)ره( در کتاب مکاسب در بحث بیع 
به مسئله والیت اشــاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم 

والیت کســی بر دیگری، والیت را به والیت اســتقاللی و 
غیراستقاللی تقسیم کرده است و در بخش والیت استقاللی 
و اینکه ولی بتواند به طور مستقل در اموال و نفوس دیگران 
بدون توجه به اذن آنان تصرف کند، ضمن اثبات آن برای 
امام معصوم)ع(، آن را در مورد فقیه نمی پذیرد و می فرماید 
»و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کاالمام 
اال مــا خرج بالدلیل دونه خرط القتاد«)11( »و به طور کلی 
اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم 
واجب است و همان سلطنت و والیت امام بر اموال و نفوس 
مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشــد مگر آنچه به 
دلیل خارج شده است، سخت تر از دست کشیدن بر گیاه 

پرخار می باشد«.
ایشــان در بخش والیت غیراستقاللی به شرط اینکه 
مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم)ع( داشته باشد، 
 وجوب رجوع به  فقیه جامع شرایط را پذیرفته و می فرماید:
»اما وجوب مراجعه به فقیه در امور ذکر شده پس داللت 
می کند بر آن، عالوه بر آنچه اســتفاده می شــود از جعل 
فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم همانگونه که در مقبوله 
عمر بن حنظله)12( آمده  که ظاهر است در اینکه فقیه در 
زمان غیبت، همانند حکام منصوب در زمان پیامبر)ص( و 
صحابه می باشد، در اینکه مردم موظف باشند که در امور 
یاد شده به آنان مراجعه کنند بلکه عرف از نصب حاکم به 
وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به 
حکومت می فهمد و افزون بر روایتی که گذشت که مجاری 
امور به دست علمای الهی است که امینان بر حالل و حرام 
او هســتند)13(، توقیع اسحاق بن یعقوب است که در آن 
آمده اســت که در رویدادهــای واقعه به روات احادیث ما 
مراجعه کنید که آنها حجت بر شــما هستند و من حجت 

بر آنها می باشــم)14( زیرا مراد از رویدادهای پیش آمده که 
در توقیع شــریف آمده اســت همه اموری است که مردم 
ناچارند از نظر عرف یا عقل و یا شــرع به رئیس قوم خود 

مراجعه کنند...«)15(
مرحوم شــیخ انصاری در کتاب القضاء والشهادات نیز 
می فرماید: »حکم فقیه جامع الشرایط در تمام فروع احکام 
شرعی و موضوعات حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ 
حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شــئون و 
زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست همانند آنکه 
ســلطان وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می کند که 
مســتفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت 
اســت از این رو امام لفظ »حکــم« را که مخصوص باب 
قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده  و به جای آن لفظ 
»حاکم«  را به کار برده اســت تا عمومیت نفوذ سلطه او را 
برساند با اینکه مناسب سیاق این بود که امام علیه السالم 
بفرماید »فانی قد جعلته حکما ...«  در توقیع شــریف نیز 
گرچه صدر روایت مربوط به احکام شــرعی کلی است، اما 
تعلیل قول امام)ع( که می فرماید » =فانهم حجتی علیکم« 
می رساند که همه احکام صادره ازسوی او نافذ و حجت است 
زیرا در مقام نماینده ولی عصر)عج( حکم کرده است«.)16(

بنابر این مرحوم شیخ انصاری والیت عامه فقیه جامع 
شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی 
ایشــان قرار گرفته است والیت  استقاللی فقیه به معنای 
ســلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر 
نفس و مال خود و یا امام معصوم علیه السالم بر آن والیت 
دارد و این غیر از والیت در امور اجتماعی و سیاسی و والیت 

در زعامت است که برای فقیه ثابت است.  
آخوند خراساني نیز در حاشیة خود بر کتاب مکاسب 
شیخ مرتضي انصاري، دربارة والیت فقیهان جامع  شرایط 
بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود 
شــیخ انصاري - داللت روایات مورد ادعا بر این مسئله را 
نمي پذیرد. اما ایشان مشــروعیت تصرف فقیهان در امور 
عمومــي را مي پذیرد؛ به این بیان که نتیجة عدم پذیرش 
ســند و داللت روایات مورد ادعا بر والیت عامة فقیه، آن 
اســت که نمي دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کساني را 
متولي امور عمومي و سیاســي مردم )که چاره اي از انجام 
آنها نیست( کرده است. آیا صنف و گروه خاصي براي این 
مســئولیت قصد و تعیین شــده، اما دلیل آن به دست ما 
نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت 
و توانایي کافي مي باشــد و هر کس که این دو شــرط را 
دارا بود، شایســتگي تولّي امور مســلمین را دارد؟ آخوند 

خراســاني - همچون برخي فقهاي دیگر که ادلة روایي را 
نمي پذیرند، اما در مرحلة بعد، مشروعیت تصرفات عمومي 
را براي فقیه اثبات مي کنند-بصراحت اذعان مي کند که قدر 
متیقن از کساني که جایز است در مسائل عمومي تصرف 
کرده یا اذن بدهند، فقها هســتند. وي پس از نقد داللت 
روایات بر والیت عامة فقها، مي نویســد: »لکن از این ادله 
)ادلة روایي( مي توان به دست آورد که فقیه، قدر متیقن از 
میان کساني است که احتمال داده مي شود، مباشرت یا اذن 
و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشــد؛ همچنان که مؤمنین 
عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کساني هستند 

که تصرفشان مشروعیت دارد«)17(
نکته چهارم: موضــوع والیت فقیه و حکومت دینی ، 
مســئله مورد اتفاق تمامی فقهای شــیعه در طول تاریخ 
می باشد و »در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود 
کــه بگوید فقیه هیچ والیتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد 

اختالف فقهاست، مراتب و درجات این والیت است«.)18(
بنابراین فقهای شیعه بر اساس آموزه های دینی و موازین 
نقلی و عقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله 
والیت فقیه بوده انــد و اختالف میان فقها در محدوده و 
حیطه اختیارات آن می باشــد)19( به گونه ای که  برخی از 
فقها در این زمینه ادعای اجماع کرده اند که به چند نمونه 

اشاره می کنیم. 
محقق کرکی )870-940( می فرماید: »اتفق اصحابنا 
علی ان الفقیه العادل االمین الجامع لشرایط الفتوی المعبر 
عنــه بالمجتهد فی االحکام الشــرعیه نائب من قبل ائمه 
الهدی علیهم السالم في حال الغیبهًْ في جمیع ما للنیابهًْ 
فیه مدخل« )20(»فقهای شــیعه اتفاق نظر دارند که فقیه 
عادل امین و جامع شــرایط که از او در احکام شــرعی به 
مجتهد تعبیر می شود، از سوی ائمه اطهار علیهم السالم در 
همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، در عصر غیبت، 

نایب می باشند.«
مال احمــد نراقی )1185- 1245 ( می فرماید: »کلیه 
مواردی که فقیه عادل در آنها والیت دارد دو امر است یک: 
هر آنچه پیامبر و امام علیهم الســالم که فرمانروایان مردم 
و دژهای اســتوار اسالم هستند در آن والیت دارند، فقیه 
نیــز در آن والیت دارد مگر اینکه در موردی دلیل خاصی 
بر استثنا وجود داشته باشد ... دوم: همه مواردی که نظام 
زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم 
عقل و یا عادت  از جهت توقف امور معاد و معاش فردی و 
اجتماعی و نظام امور دین و دنیا به آن، الزم باشد... تصرف 
در آن و به جا آوردن آن بر عهده ولی فقیه است ... و دلیل 
بر آن بعد از اجماعی که بسیاری از اصحاب به آن تصریح 
کرده اند بگونه ای که از آن مسلم بودن این مسئله در نزد 
آنان، آشکار می شود، روایاتی است که به این مسئله تصریح 

کرده است ...«)21(
مرحوم شیخ انصاری)ره( نیز به شهرت چنین نظری در 

میان فقهای شیعه تصریح می کند و می فرماید:
»کمــا اعتــرف بــه جمــال المحققیــن فــي باب 
الخمــس بعــد االعتراف بــان المعروف بیــن االصحاب 
کــون الفقهاء نواب االمــام«)22( »همان گونــه که جمال 
المحققیــن در باب خمــس اعتراف کرده بــه اینکه در 
 میان فقها معروف اســت که فقیه نایب امام می باشــد«.

اعتبار علمی و فقهی والیت فقیه به گونه ای است که فقیه 
بزرگ و نامدار صاحب جواهر وسوســه در والیت فقیه را 
حاکی از نچشیدن طعم فقه دانسته، می فرماید: »از آنچه 
با اندکی تأمل در نصوص و مالحظه احوال شیعه و خصوصاً 
علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه 
به مفید )ره( رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت 
است، روشن می شود بلکه اگر عموم والیت نباشد بسیاری 
از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معًطل و رها خواهد 
شــد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین 
کســی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودي دین و 

احکام آن را درنیافته است«.)23(
امام خمینی)ره( می فرماید: »والیت فقیه از موضوعاتی 
اســت که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به 
برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام 
اســالم را حتی اجمااًل دریافته باشد چون به والیت فقیه 
برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد 

و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت .« )24(
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه 
علمیه قم

____________________
1- دریابیگي، محســن، »مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت«، حیات 
سیاســي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراســاني، تهران، مؤسسة 
تحقیقات و توسعة علوم انساني، 1386-  تاج زاده، مصطفي، »انقالب 
مشروطه و روحانیت«، ماهنامة آفتاب، شمارة 25، اردیبهشت 1382.
2- ر.ک: جوادزاده، علیرضا، حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه 
آخوند خراسانی، فصلنامه حکومت اسالمی، شماره 56، ص 170-133
3- برای نمونه ر.ک: جوادی آملی ، عبداهلل، والیت فقیه، والیت 
فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسرا، 1385و واعظی، احمد، حکومت 
دینی، نشــر مرصاد، 1378و شــاکرین، حمیدرضا، حکومت دینی، 

پرسش ها وپاسخ ها، دفتر هشتم، قم، پارسیان، 1383
4- صحیفه امام ، ج21، ص

5- برای آشــنایی ر.ک: جوادی آملی، عبــداهلل، والیت فقیه، 
والیــت فقاهت و عدالت، همان -  مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه 
سیاســی اسالم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 

1378- واعظی، احمد، حکومت دینی، همان
6- صحیفه نور، ج21، ص 98-97

7- نهج البالغه، پیشین، خطبه 27، ص 58
8- صحیفه نور، ج15، 147-146

9- صحیفه نور، ج13، ص 177
10- پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات معظم له 

در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، 89/7/29
11- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، 

1372، ج2، ص34
12- الحر العاملی، محمد بن الحســن، وسائل الشیعه، بیروت، 

داراحیاء التراث العربی، ج18، ص 99-98
13- مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، بیروت، داراحیاء التراث، 

1403ق، ج97، ص 80
14- همان، ج18، ص 101

15- انصاری، شــیخ مرتضی، کتاب المکاســب، پیشین، ص 
35 -34

16- انصاری ، مرتضی ، القضاء والشهادات ، قم ، لجنه تحقیق تراث 
الشیخ االعظم ، 1415ق ، ص 49-48 

17- آخوند خراســانی، محمد کاظم، حاشیه کتاب المکاسب، 
تصحیح ســید مهدی شــمس الدین ، تهران، وزارت ارشاد اسالمی، 

1406ق، ص 96
18- مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، 1380، ج1، ص 59
19- برای آشنایی با پیشینه تاریخی نظریه والیت فقیه در میان 
فقها ر.ک: جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه والیت فقیه، قم، 
دبیرخانه مجلس خبرگان،1380 و کربالیی پازوکی، علی، اندیشــه 
سیاسی شــیعه در عصر غیبت، قم، معارف، 1383و عمید زنجانی، 

عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، 1377، ج2  
20- کرکی، علی بن حسین، رسائل، قم، مکتبه آیت اهلل العظمی 

مرعشی، 1409، ج1، ص 142
21- نراقــی، مال احمد، عوائداالیام، مکتب االعالم االســالمی، 

1375، ص 538-536
22- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب ، پیشین ، ج2، ص 37 
23ـ نجفی ، محمدحسن ، جواهرالکالم، بیروت ، داراحیاء التراث ، 

1981م ، ج21، ص 397
24-خمینی ، سیدروح اهلل، والیت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی، 1377، ص 3 

مراعات اولویت بندی
امام علی)ع( فرمود: بدان که اگر فقط به کارهای کوچک و کم اهمیت 
بپردازی از کارهای مهم و حیاتی بازخواهی ماند، چنانکه پرداختن به 
کارهای مهم، امور کوچک را از یاد می برد، و آنها نیز به مشــکل و کار 
مهم تبدیل می شوند، پس ضمن اولویت دادن و پرداختن به امور مهم، 
از مسایل جزیی نیز به کلی غافل مشو، و کارهای کوچک را واگذار به 

کسی که تو را کفایت می کند.)1(
آن حضــرت در روایتی دیگــر می فرماید: اگــر نافله ها )عبادات 

مستحبی( به واجبات )اهم( ضرر رساندند، مستحب را ترک کنید.)2(
همچنین آن حضرت می فرماید: هر کس به چیزی که مهم نیست 

بپردازد، آنچه را که اهمیت بیشتری دارد از دست می دهد.)3(
____________________________

1- بحاراالنوار، ج 17، ص 424
2- همان، ج 84، ص 30

3- غرر الحکم، ج 2، ص 330

شاخص های دینداری ناگسستنی است
قال االمام علی)ع(: »مودْهً ذوی الدین بطیئهًْ االنقطاع، دائمهًْ 

الثبات و البقاء«
امام علی)ع( فرمود: دوستی دینداران، دیرگسل است و ثبات و دوام 

آن، همیشگی است. )1(
_____________________________________

1- غررالحکم، ح1360

قدرت سالک وقتی کمال است که در دست 
دانشمند عاقل مهذب باشد

)بدان ای سالک راه حق!(: قدرت اگر در دست انسان کامل باشد، 
کمال برای ملتها ایجاد می کند. اگر قدرت در دســت انبیا باشد، اولیا 
باشــد، باعث می شود که سالمت در جهان تحقق پیدا کند، کمال در 
جهان تحقق پیدا بکند، و چنانچه در دست زورمندانی باشد که عاقل 
نیستند، مهذب نیســتند، مصیبت  بار می آورد. قدرت در وقتی کمال 
است و می تواند که کمال خودش را بروز بدهد که در دست دانشمند 

باشد، در دست عاقل باشد. )1(
__________________________________

1- صحیفه امام، ج 18، ص 206

آسیب های مدیریت
پرسش: 

از منظر آموزه های وحیانی چه خطرات و آســیب هایی مدیریت 
سازمانی را تهدید می کند؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سؤال به یکی از آفت های مدیریت به 
نام غفلت در برنامه ریزی اشــاره کردیم. اینک در ادامه دنباله بحث را پی  

می گیریم.
2- اعتماد به سست عنصر ها

مدیریت نیازمند تکیه بر نیروهای قوی و متعهد اســت. راحت طلبان 
هرگز مشاوران خوبی نیستند. حضرت علی)ع( فرمود: »ال تتکل فی امورک 
علی کسالن«، در کارهایت به افراد تنبل تکیه نکن.)همان، ج8، ص 393(

مدیر همواره باید از اعتماد به نیروهای ضعیف و کند پرهیز نماید. اعتماد 
به نیروهای سست عنصر موجب کندی روند کارها می شود. سوگمندانه باید 
پذیرفت که بسیاری از طرح های عالی که سالیان دراز برای تصویب آنها وقت 
صرف شــده و صاحب نظران متخصص و متعهد فراوانی در تهیه و تکمیل 
آنها زحمت کشیدند،  هنگام اجرا ناکام ماند و تنها دلیل این امر هم اعتماد 
مسئوالن به عناصر تنبل و ضعیف بود. بسیاری از طرح های کالن به افراد 
تنبل و بی اراده سپرده شد و موجب ضایع شدن بیت المال شد. مدیر هرگز 
نباید امور مهم را به افرادی که تنها در عرصه شعار جوالن می دهند، بسپارد.

3- نداشتن سعه صدر
مدیریت بــه ابزار مختلفی نیاز دارد که یکــی از ابزارهای اصلی آن، 
داشتن سعه صدر است. نداشتن سعه صدر آفت مهمی است که مدیریت 
را تهدید می کند. مدیر باید بتواند در رویارویی با مشکالت، با حوصله فراوان 
به ارزیابی آنهــا پرداخته و با برنامه ریزی دقیق به حل آنها بپردازد. مدیر 
در برخورد با افراد مختلف، با طرز تفکرهای مختلف روبه رو می شــود. گاه 
نظرهایی صددرصد مخالف طرز تفکر او در جلسات طرح می شود که مدیر 
باید قدرت تحمل آنها را داشــته باشد. مدیر باید سلیقه شخصی، گرایش 
سیاسی و عالقه خود به افراد و طرز تفکرهای مختلف را فدای اهداف سازمان 
بنماید. حضرت علی)ع( درباره سعه صدر فرمود: »آله الریاسه سعه الصدر«.
ابزار ریاست، سعه صدر است. )نهج البالغه- حکمت 176( تنگ نظری 
و کم حوصلگی در برخورد با نظرات مخالف و مشــکالت پیش بینی نشده، 
آفت خطرناک مدیریت اســت. مدیر باید در برابر انتقادها از خود نرمش 
نشان دهد و به پیشنهادهای رسیده توجه نماید. نداشتن سعه صدر موجب 
می شود که نیروهای متخصص که از لحاظ فکری و سلیقه های شخصی با 

مدیر اختالف دارند، با او همکاری نکنند.
4- غفلت در انتصاب ها

حضرت علی)ع( فرمود: »البد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته 
المومن و یستمتع فیها الکافر« )9(

مردم به فرمانروا نیاز دارند، خواه نیکوکار باشد یا فاسد، تا مومنان در 
سایه حکومت او به کار خود مشغول و کافران از حکومت او بهره مند شوند. 

)همان- خطبه 40(
بدون مسئول گذاشتن واحدهای سازمان، از ضعف ها و آفت های مدیریت 
است. مدیر نباید هیچ یک از معاونت ها، اداره ها و واحدها و دیگر بخش های 
ســازمان را بدون مسئول قرار دهد. زمانی که مدیر فردی را الیق ریاست 
بخشــی از سازمان نمی بیند و یا به عللی مانند بروکراسی اداری نمی تواند 
به ســرعت فردی را به عنوان مسئول بخشی از سازمان بگمارد، باید یکی 
از افراد ســازمان را به صورت موقت به ریاســت آن بخش انتخاب نماید. 
بالتکلیفی کارکنان که در صورت نبودن مســئول مستقیم برای آنها رخ 
می دهد، در اندک مدتی به هرج و مرج، بی نظمی، اخالل در کارها و دیگر 
مشکالت منجر می شود. بدین خاطر است که علی)ع( فرمود: »وال ظلوم 

غشوم خیر من فتنه تدوم« 
حکمران فاسد و ستمگر بهتر از هرج و مرج همیشگی است.)غررالحکم 

و دررالکلم، ج6، ص 236(
ادامه دارد

والیتفقیهازدیدگاه
فقیهاننامآور

* اگــر در روایات، عالمان دینی به عنوان 
وارثان انبیا معرفی شــده اند ، این وراثت 
تنها در عرصه علمی و تبیین احکام دین 
خالصه نشده و همانگونه که انبیای الهی 
مســئولیت های اجتماعی و سیاســی را 
بر عهده داشــتند، عالمان دینی نیز باید 
مســئولیت های اجتماعی و سیاســی را 
برعهده گرفته و به نقش آفرینی بپردازند. 

* موضوع والیت فقیه و حکومت دینی، مسئله 
مورد اتفاق تمامی فقهای شــیعه در طول 
تاریخ می باشد و در طول تاریخ تشیع هیچ 
فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ 
والیتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختالف 
فقهاست، مراتب و درجات این والیت است.

* اسالم دینی است جامع که به همه شئون زندگی انسان توجه داشته و برای تمام ابعاد اجتماعی ، 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... قوانینی در نظر گرفته است و نه تنها بدین منظور حکومت تأسیس 
کرده است بلکه اساسا اسالم، دین حکومت است و همان گونه که امام)ره( می فرمایند: »حکومت 
در نظر مجتهد واقعی فلســفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است ، حکومت 
نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی 

است ، فقه ، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.«

* براستی چگونه می توان پذیرفت دینی که داعیه اداره انسان و جامعه در گستره 
زمان ها و مکان ها را دارد ، در دوره طوالنی غیبت امام معصوم)ع(که معلوم نیست 
تاکی به طول بینجامد مردم را به حال خود واگذارده و از مسئله حکومت و اجرای 
احکام اجتماعی اسالم که بخش عمده ای از احکام اسالم را دربرگرفته و دارای 

اهمیت بسیاری است، صرف نظر کرده باشد؟


