مطالعة تطبيقي نظريه خالفت راشده سنهوري
با نظريه واليت مطلقه فقيه امام خميني

( س)

سيد ابوالقاسم نقيبي

چكيده :نظريه واليت مطلقه فقيه از ابتکارات امام خميني در زمينه فقهه ککهتمتي در
مکتب فقهي اماميه اثناعشريه است .نظريه خالفت راشدة عبدالرزاق اکمد سهنهتر،
كه براساس آمتزه ها ،فقه عمتمي اهه سهنت ارا هه يرديهده از نظريهات مهه فقهه
ککتمتي است .مطالعهه ططبيقهي ايهو دو نظريهه امکهام طعامه مطلهتذ بهيو مه اهب
اسالمي را فراه ميآورد و به طتسعه فقه عمتمي اسالمي ميانجامد .امام خمينهي در
نظريه واليت مطلقه فقيه معتقدند كه واليت در عصر غيبت به صترت عام برا ،فقيهه
عادل و با كفايت اجتمهاعي و سياسهي جعه شهده اسهت و دامنهه آم مقيهد بهه امهتر
عمتمي و مصلحت جامعه اسالمي و مطلق نسبت به اککام الهي اع از اوليه و ثانتيهه
و قتانيو بشر ،است.
از منظر امام خميني انتخاذ مستقي ولي فقيه از ناکيه ملت يا انتخاذ غيهر مسهتقي او
از ناکيه خبريام ملت در چهارچتذ نصب عام فقيه عادل واجد كفايت اجتمهاعي و
سياسي صترت ميپ يرد .سنهتر ،شمتل و فرايير ،خالفت نسبت به شئتم ديني و
دنيت ،التزام به شريعت اسالمي و اعمال آم در قلمرو داراالسالم را از ويژيهيهها،
خالفت راشده ميداند و بر ضهرورت وجهتد شهرايطي چهتم عهدالت و ککمهت در
خليفه و ولي امر طأكيد ميورزد .و اصهتال شهک ييهر ،خالفهت صهحيحه راشهده را
منتط به مشاركت اه ک و عقد از طمامي بالد اسالمي در طعييو خليفهه مهيدانهد و
بيعت آنام را متجد واليت برا ،کاك و خليفه طلقي مينمايد .و ،به استناد اجمها،
استخالف را از اسباذ ايجاد واليت ميشمرد.
کليدواژهها  :فقيه عادل واليت خالفت ککتمت اسالمي مطلقه راشده.

 .دانشيار يروه فقه و کقتق خصتصي دانشگاه شهيد مطهر،

e-mail:da.naghibi@yahoo.com

ايو مقاله در طاريخ  93 /2/ 8دريافت يرديد و در طاريخ  934/6/4مترد طأييد قرار يرفت.
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1ـ عنوان دو نظريه
دكتر عبدالرزاق اکمد السنهتر ،از کقتقدانام برجسته مصر نظريه ختد را در زمينه نظهام سياسهي
خالفهت

و ککتمتي با عنتام خالفت راشده يا ککتمت اسالمي كامله ارا ه ميدهد .او در طعريه

مينتيسد« :هي الحکومة االسالمية الکاملة» (سنهتر 2008 ،م .)93 :سنهتر ،در ارا ة نظرية خهتي
آرا ،ماورد ،در اککام السلطانيه و رشيد رضا در كتاذ الخالفه

از

بههره مهيجتيهد .امهام خمينهي از

نظريه ختد در كتاذ فقهي کتاب البيع با واژه «ککتمت اسالمي» ياد نمتده است (امام خمينهي  993ج

 )6 9 :2و آم را چند ماه قب از پيروز ،انقالذ اسالمي به «جمهتر ،اسالمي» ارطقا داد و در اصتل
 5و  59و  09طا 2

قانتم اساسي مصتذ  958با عنتام «واليت فقيه» درج يرديد .همچنهيو در

بازنگر  ،شترا ،بازنگر ،قانتم اساسي با عنايت به اظهارات امام خميني مبنهي بهر اينکهه آنچهه در
قانتم اساسي است بعضي از شئتنات واليت فقيه است نه همهه شهئتم آم (امهام

خمينهي اله

 985ج :

 )464واليت فقيه با عنتام «واليت مطلقه امر» در اص  59مترد شناسايي قرار يرفت.

2ـ ويژگيهاي خالفت راشده و واليت مطلقه فقيه
سنهتر ،وجته طمايز ککتمت خالفت راشده از ديگر ککتمتها را در سه ويژيي بهر مهيشهمارد
(سنهتر:)38 :2008 ،

ه برا ،طکام شئتم ديني و دنيت ،پايهي ار ،ميشتد.
2ه به اجرا ،اککام شريعت اسالمي ملزم است.
9ه براساس وکدت جهام اسالم شک ميييرد.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

و ،ککتمتي را كه واجد ويژييها ،م كتر باشد ککتمت شهرعي مهيختانهد و چنهيو نظهام
ککتمتي استحقاق طتصي

به خالفهت راشهده را دارد .بهه زعه و ،خالفهت صهحيحه راشهده بها

خالفت عهد خلفا ،راشديو قاب انطباق است و بعد از خلفا ،راشديو خالفت به صترت ناقصه و
غير راشده و غير صحيحه استمرار داشته است.
برخي از ويژييها ،نظام واليت مطلقه فقيه از نظر امام خميني نيز عبارت است از:
ه ککتمت برا ،پياده كردم اککام اسالمي طشکي ميشتد (امام خميني  993ج . )629 :2
2ه ککتمت
ج .)283 :2

فلسفه عملي طمامي فقه در طمام زوايا ،زنديي بشريت است (امهام خمينهي

اله

985
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پيامبر

و امام در زمينه ککتمت در آم واليت داشتهاند (امام خميني 993ج 625 : 2ه.)624

مقاله

 9ه ککتمت اسالمي يعني واليت فقيهام عادل منصتذ از جانب شهار ،مقهدس در همهه آنچهه
 4ه ککتمت اسالمي و اککام ککتمتي از اککام اوليه است و بر همه اککام فرعيهه طقهدم دارد
(امام خميني ال  985ج .)452 :20

3ـ وجوب اقامه حکومت اسالمي
سنهتر ،مه طريو دلي وجتذ طشکي ککتمت اسالمي و خالفت را اجما ،اه سهنت معتزلهه و
شيعه ميداند (سنهتر.)8 :2008 ،
اه سنت مه طريو دلي وجتذ اقامه ککتمت اسالمي را اجمها ،مهيداننهد (مهاورد.)9 : 929 ،
معتزله به جهت اينکه عق را منبع اککام شرعي ميدانند وجتذ خالفت را بهه ککه عقه طتجيهه
مينمايند (ايجي  309ج984 :8ه .)999برخي از معتزله دلي وجتذ اقامه ککتمهت اسهالمي را عقه و
ختارج طنها فرقها ،از امت اسالمي هستند كه وجتذ ککتمت اسالمي بلکه هر نت ،ککهتمتي
را نفي مينمايند (سنهتر .)85 :2008 ،سنهتر ،بر ايو باور است كه عق ضرورت نفس ککتمهت را
اثبات ميكند و دلي شرعي ککتمت خالفهت شهرعيه بها ويژيهيهها ،سههيانهه مه كتر را اثبهات
مينمايد (سنهتر 85 :2008 ،ه .)84

امام خميني معتقدند اقامه ککتمت اسالمي و آماده كردم مقدمات آم از جمله مخالفت علني
با ظالمام بر فقيهام عادل و طبعيت و يار ،ايشام بر مردم واجب است .و ،اقامه ککتمت و طشکي
دولت اسالمي بر فقيهام عادل را واجب كفايي ميداند (امام خميني  993ج  .)624 :2به نظر ايشام اقامه
ککتمت اسالمي بزرگ طريو معروف است و امر به معروف و نهي از منکر در مسا لي كه کقيقهت
اسالم و مسلميو در يرو آنهاست با مطلق ضرر و لت ضرر نفسي يا کرج رفع نميشتد .به ل مهال و
جام نسبت به بعضي مراطب امر به معروف و نهي از منکر

نه طنها جايز بلکه واجب است.

امام خميني در کتاب البيهع بعهد از ارا هه دليه عقلهي بهر ککتمهت اسهالمي در طمهامي عصهرها
نتشتهاند :آنچه ذكر كردي از واضحات عق است لزوم ککتمت برا ،يسترش عدالت طعلهي و
طربيت کفظ نظ رفع ظل  ..منع از طجاوز اجانب از واضحطريو اککام عقتل است بدوم طفاوت

مطالعة تطبيقي نظريه خالفت راشده سنهوري با نظريه واليت مطلقه فقيه امام خميني

شر ،دانستهاند (ايجي  309ج .)945 :8

( س)

66
پژوهشنامة متين

بيو زماني با زمام ديگر يا سر زميني با سرزميو ديگر با ايو همهه دليه شهرعي نيهز بهه ايهو مطلهب
داللت دارد( ...امام خميني  993ج .)620 :2

امام خميني برا ،اثبات واليت فقيه به دلي عقلي و نقلي اسهتناد نمهتده اسهت .ايشهام از جههت
عقلي مينتيسد:
واليت فقيه از متضتعاطي است كه طصتر آنها متجهب طصهديق مهيشهتد و
چندام به برهام اکتياج ندارد .به ايو معني كه هركس عقايد و اککام اسهالم
را کتي اجماال دريافته باشد چهتم بهه واليهت فقيهه برسهد و آم را بهه طصهتر
آورد بي درنه

طصهديق ختاههد كهرد و آم را ضهرور ،و بهديهي ختاههد

شناخت (امام خميني .)3 : 98

و ،واليت فقيه را طداوم امامت ا مه( )،و در نتيجه مشمتل همه ادله عقلي و نقلي امامت ميداند
(عج)

و مينتيسد :ادله امامت عينا دلي بر لزوم ککتمت بعد از غيبت ولي امر

است (امام خمينهي 993

ج .)6 3 :2
ل ا مسأله واليت فقيه از منظر امام خميني يک مسأله اعتقاد ،و كالمي نيز اسهت در کهاليكهه
خالفت در نظريه خالفت راشده طنها يک مسأله اجتماعي و فقهي است.
امام خميني در دالي نقلي ختد به روايات ذي

استناد ميجتيد (امام خمينهي  993ج )629 -665 :2

اه روايات مترد استناد عبارطند از:
ه طتقيع شري

امام زمام(عج) «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا

فيها الي رواة احاديثنا» (کر عهاملي

 93ج .) 08 : 8
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

2ه شيخ صدوق «قال رستل اهلل" :اللّهم ارحم خلفايي ،قيل يا رسول اهلل :من خلفائک؟ قاال(ص):
الذين يأتون من بعدي يروون عني حديثي و سنتي"» (شيخ صدوق  404ج .)420 :4
9ه روايت مقبتله عمر بو کنظله « ...فاني قد جعلته عليکم حاکماً ( »...كليني  966ج.)4 2 :9

4ه روايت علي بو کمزه بطا ني « ...الن المؤمنين الفقهاء حصون االسالم کحصن ساور المديناه
لها» (كليني  966ج )98 :

5ه متثقه سکتني «الفقهاء امناء الرسل ما

لم يدخلوا في الدنيا» (راوند ،بيطا 56 :؛ مجلسي  409ج :2

96؛ بروجرد 989 ،ج299 : 9؛ کر عاملي  93ج .)609 :
6ه صحيحه قداح ...« :ان العلماء ورثة االنبياء» (كليني 966ج .)92 :
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امام خميني در اثبات ضرورت ککتمت به قاعده کسبه نيز استناد ميجتيند (امهام خمينهي  993ج

4ـ شرايط خليفه و ولي امر
ماورد ،شرايط معتبره در امام و خليفه را در هفت عنتام جمعبنهد ،كهرده اسهت - :عهدالت؛ 2هه
عل

؛  -9سالمتي کتاس؛  -4سالمتي اعضا از نقص؛ -5طدبير؛ -6شجاعت؛ -9قريشي بتدم (ماورد،

 .)4 : 929سنهتر ،برا ،عهدهدار ،خالفت عظمي شرايطي را الزم مهيدانهد .و ،مهرد بهتدم آزاد
بتدم بالغ بتدم عاق بتدم و مسل بتدم و برخي از شرايط جسمي و اخالقي برا ،خليفه را مترد
اجما ،فقيهام ميداند (سنهتر .) 0 :2008 ،شرايط جسمي كه در خليفه ضرور ،است عبارطند از) :
سالمت کتاس از سمع و بصر و زبام؛  )2سالمت اعضا از نقص.
و ،عدالت را شرط معنت ،و اخالقي ميداند كه در خليفه ضرور ،است .خليفه و امام مسلميو
بايد از عدالت در كام طريو صترت آم برختردار باشد .يعني نه طنها به فرايض مبادرت نمتده و از
عقيده پاكيزه به فرايض مبادرت نمايد و باالطر از آم بايد از درجها ،از عدالت برختردار باشد كهه
شايسته اعمال سلطه و اقتدار در امتر عمتمي مسلميو است (سنهتر: 2008 ،

).

چهار شرط عل ککمت شجاعت قريشي بتدم مترد اختالف است :دربارة اوليو شرط مترد
اختالف يعني عل اكثر فقيهام معتقدند كه خليفه بايد از مرطبه باال ،علمي برختردار باشد يعنهي
در اصتل و فرو ،مجتهد باشد طا بتتاند شريعت اسالم را اجرا نمايد و از عقايد دفع شبهه نمتده و در
مسا

مترد نياز فتتا صادر نمايد (ماورد.)4: 929 ،

دوميو شرط مترد اختالف ککمت است مهراد از ککمهت سهداد در رو ،و طيزهتشهي ذهنهي
است كه غالبا با طجربه و كارشناسي بهدست ميآيد .يعني خليفه بايهد از طتانهايي طهدبير و مههارت
الزم برا ،اداره شئتم عمتمي بهرهمند باشد .به طعبير امروز ،بايد از كفايهت ديللماسهي سياسهي و
ادار ،برختردار باشد (سنهتر.) 4: 2008 ،

ستميو شرط مترد اختالف صفت شجاعت است از آنجايي كه خليفهه فرمانهده كه نيروهها،
نظامي است و مسئتليت امنيت مسلمانام در داخ و خارج به عهده اوست بايد از ويژييها ،يهک
شخصيت نظامي مانند شجاعت برختردار باشد.
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البته اجتما ،شروط سه يانه عل ککمت و شجاعت در شخص واکد دشتار است و با عنايهت
به اينکه او با علما و كارشناسام فقه سياست و امتر نظامي مشترت مهينمايهد له ا وجهتد صهفات
م كتر در او طنها مرغتذ فيه است ولي شرط الزامي طلقي نميشتد .بديو سهبب برخهي نامزدهها،
خالفت را به جهت اولتيت برخي از ايو ويژييها بر بعضي ديگر برطر ،مهيدهنهد (سهنهتر:2008 ،
 5ه.) 4

چهارميو شرط مترد اختالف قريشي بتدم خليفه است .در وجتذ ايو شرط در نامزد خالفهت
به استناد اجما ،نزاعي نيست ولي برخي از فقها ،اه سنت مانند ابو خلدوم بر الغها ،ايهو شهرط
طماي

نشام دادهاند (سنهتر.) 5 : 2008 ،

امام خميني فقاهت يعني عل اسهتنباط اککام شرعهيه فرعهيه از ادله طفصيليه
ج  )34 :2را از شرايط کاك اسالم ميداند كه ضامو اسالمي بتدم نظهام اسهت .له
مينتيسد :والي ايو ککتمت نايزير بايد دو وص

(امام خميني ذ985
ا در کتهاب البيهع

مه را كه پايه يک ککتمت الهي است دارا

باشد و ممکو نيست يک ککتمت مبتني بر قانتم طحقق يابد مگر آنکه رهبر و والهي آم واجهد دو
صفت عل به قانتم وعدالت باشد .البته ويژيي كفايت و صالکيت كه برا ،کاك امر ،ضرور،
است در همام شرط عل مندرج است طرديد ،نيست كه کاك جامعه اسالمي بايد ايهو ويژيهي را
نيز داشته باشد و اير كسي كفايت را به عنتام شرط ستّم زمامدار مطرح كند نيز شايسته است (امهام

خميني  993ج . )629 :2
و ،معتقد است كه عل امام و رهبر به اککام و قتانيو اسالمي از امتر مسل ميهام مسهلمانام از
صدر اسالم طاكنتم است و اختالف نظر طنها در متضت ،و متارد ايو عل بتده است نه در ختد آم.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

همچنيو در مترد عدالت و اعتبار آم برا ،کاك اکد ،از مسلميو نبايد به ختد طرديهد راه دههد.
بنابر عق و نق

کاك بايد عال به قتانيو و اککام اسالمي و عادل در اجرا ،آم اککام بيو مردم

باشد (امام خميني  993ج .)624 :2

قانتم اساسي جمههتر ،اسهالمي بها عنايهت بهه ديهدياه هها ،امهام خمينهي در زمينهه صهفات و
ويژييها ،امام و رهبر در اص يکصد و نه مقرر ميدارد:
شرايط و صفات رهبر:
ه صالکيت علمي الزم برا ،افتاء در ابتاذ مختل
2ه عدالت و طقتا ،الزم برا ،رهبر ،امت اسالم؛

فقه؛

كافي برا ،رهبر.،
در صترت طعدّد واجديو شهرايط فهتق شخصهي كهه دارا ،بيهن

مقاله

 9ه بين

صهحيح سياسهي و اجتمهاعي طهدبير شهجاعت مهديريت و قهدرت

89

فقههي و

سياسي قت،طر باشد مقدّم است.

بنابرايو در شرط ها ،عل ککمت و عدالت بيو سنهتر ،و امام خميني اطفاق نظر وجتد دارد.

5ـ شرايط انتخابکنندگان امام و خليفه و نحوه انتخاب
سنهتر ،برا ،انتخاذكننديام كه از آنها به اه ک و عقد ياد مهيكنهد وجهتد شهرايط سههيانهة
عدالت عل و ککمت را ضرور ،ميداند .از منظر و ،انتخاذكننده نبايد فاسق در اعمال و ملحد
در عقيده باشند .بنابرايو واجب است كه از عقيده پاكيزها ،برختردار باشند كه متجب پايبند ،به
فرايض ميشتد .و ،در زمينه صفت عل معتقد است كه انتخاذكننديام بايد از درجهها ،از عله
برختردار باشند كه بتتانن د شرايطي را كه الزم است در شخص خليفه وجتد داشته باشد را بشناسند
داشته باشد كافي است (سنهتر 08 :2008،ه .) 09عالوه بر دو شرط م كتر انتخاذ كننهديام بايهد از
ککمت يعني صالکيت و كفايت الزم برا ،طعييو كسي كه مسئتليت ککتمت را بهعهده ختاههد
يرفت برختردار باشند .و ،بر ايو باور است كه اشخاص واجد شرايط سهيانه فهتقاله كر عامهه
مردم نيستند بلکه آنها نخبگام فرهنگي هستند كه اه ک و عقد ختانده شده و زمام امهتر جامعهه
بهدست آنهاست .بنابرايو انتخاذ در دو مرکله صترت ميپ يرد :مرکله اوّل شک يير ،اه که
و عقد از افراد واجد شرايط مرکله دوّم مبادرت آنام بهه انتخهاذ خليفهه و کهاك جامعهه اسهالمي
(سنهتر 08 :2008 ،ه .) 09
()،

از منظر متکلمام و فقيهام اماميه امام معصتم از ناکيه شار ،نصب مييردد .منظتر از نصهب
جع سلطاني است كه غير از جع الهي اککام شرعي بر متضهتعات مهيباشهد .ا مهه چهتم دارا،
واليتند ايو واليت را برا ،عصر غيبت به فقيهام عادل اعطا كردهاند .امام خميني معتقدند مهراد از
نصب نصب همه کا زيو شرايط (فقاهت عدالت و طهدبير) بهه منصهب واليهت يعنهي نصهب عهام
است .به عبارت ديگر اشخاص به طبع عنتانشام به شک عام استغراقي به واليت منصتذ شهدهانهد

مطالعة تطبيقي نظريه خالفت راشده سنهوري با نظريه واليت مطلقه فقيه امام خميني

ولي ضرور ،نيست كه کتما همه مجتهد باشند بلکه کضتر يک مجتهد در ميام انتخهاذكننهديام

( س)
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(امام خمينهي  993ج  )649 :2ولي ايو نصب عام مانع از انتخهاذ خهاص نمهيشهتد .چنانچهه ايشهام در
فرمام ختد به ر يس شترا ،بازنگر ،قانتم اساسي نتشتهاند:
در مترد رهبر ،ما كه نميطتاني نظام اسالميمهام را بهدوم سرپرسهت رهها
كني  .بايد فرد ،را انتخاذ كني كه از کيثيت اسالميمام در جهام سياسهت
و نيرن

دفا ،كند ...اير مردم به خبريهام رو ،دادنهد طها مجتههد عهادلي را

برا ،رهبر ،ککتمتشام طعييو كنند وقتي آنها ه فرد ،را طعييو كردنهد طها
رهبر ،را به عهده بگيرد قهر ،او مترد قبتل مردم است .در ايو صهترت او
وليّ منتخب مردم ميشتد و ککم

ناف اسهت (امهام

خمينهي اله

 985ج :2

.)99

بنابرايو از منظر امام خميني نفتذ کک شخص معيو از فقيهام عادل نيازمند به انتخاذ مسهتقي
او از ناکيه مردم يا بهصترت غير مستقي از ناکيه مجلس خبريام است و بديوجهت اص يکصد و
هفت قانتم اساسي جمهتر ،اسالمي ايهرام مقهرر مهيدارد« :رهبهر ،و امامهت مهيطتانهد از رهرف
اكثريت قارع مردم در شخص خاص شناخته و پ يرفتهه شهتد يها بههصهترت غيهر مسهتقي از ناکيهه
خبريام منتخب مردم انتخاذ و معرفي شتد .ل ا امام خميني و سنهتر ،در انتخاذ امام و خليفهه از
ناکيه مجمع نخبگام اطفاق نظر دارند ولي در زمينه طركيب اه ک و عقد سهنهتر ،وجهتد يهک
مجتهد را كافي ميداند در کاليكه مجلس خبريام رهبر ،متشک از مجتهدام است .امام خمينهي
عالوه بر «روش انتخاذ» از ناکيه مجلس خبريام شناسايي رهبر ،و امامت در شخص خاص را از
ناکية اكثريت قارع مردم در غالب روش «پ يرش» مترد طأييد قرار دادند.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

پ يرش ناشي از مقبتليت عامي است كه فرد واجد شرايط رهبر ،به جهت شايستگيهايي كهه
در کضتر و مشاهدة افراد جامعه در شرايط انقالذ و کركتها ،يستردة مردمي نشام ميدهد در
متقعيت استثنايي قرار ميييرد و عنتام رهبر ،را بهدسهت مهيآورد .بهديو جههت در اصه پهنج
قانتم اساسي  958واليت امر و امامت امت بر عهدة فقيه واجد شرايطي بتد كه اكثريهت مهردم او
را به رهبر ،شناخته و پ يرفته باشند .بديهي است اكثريت قارع مردم اعه از مهرد و زم مجتههد و
غير مجتهد مي باشند ل ا جنسيت و اجتهاد به عنتام شرط دخهالتي در په يرش و مقبتليهت رهبهر،
ندارد واجديت شرايط عامه طکلي

در اكثريت قارع مردم امر ،روشو و بديهي است.
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در نظريه خالفت راشده كامله طمامي سرزميوها ،اسالمي قلمرو نظام خالفت بهشمار ميآيهد .در

مقاله

6ـ قلمرو مکاني اعمال خالفت و واليت
کالي كه در نظريه امام خميني واليت مطلقه فقيه امر ،است كه در يک منطقه و كشتر اسالمي نيز
مي طتاند عينيت پيدا كند مع التص

فقيه کاك بايد براساس آمتزهها ،دينهي چهتم وصهيت امهام

علي( )،به دو فرزند بزريتارش كه ميفرمايد« :وَ کُوناا للظّاالمِ خَصاماً وَ للْمَظْلُاومِ عَونَااً» (دشهمو
ستمگر و ياور و پشتيبام ستمديده باشهيد) (امهام خمينهي  .)99 : 98و بها عنايهت بهه فرمهاي

رسهتل

اكرم(ص) «و من اصبح ال يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع رجالً ينادي يا للمسلمين فلام
يجبه فليس بمسلم» (كليني  966ج .)298 :9و فرماي

امام صهادق(« )،المؤمن اخاو الماؤمن کالجساد

الواحد ،ان اشتکي شيئاً منه وجد ألم ذلک في سائر جسده» (كليني  966ج )298 :9امام بايد اهتمام بهه
امتر مسلمانام و وکدت آنام داشته باشهد .اهتمهام بهه امهتر مسهلميو و طأكيهد بهر وکهدت آنهام از
مه طريو مؤلفهها ،سهيره عملهي امهام خمينهي بهتده اسهت .اصه يهازده قهانتم اساسهي از چنهيو
به کک آيه كريمهه «ان هذه امتکم واحدة و أنا ربکم فاعبادون» [انبيهاء]32 :
همه مسلمانام يک امتنهد و دولهت جمههتر ،اسهالمي ايهرام متظه

اسهت

سياست كلي ختد را بر پايه ا تالف و اطحاد مل اسالمي قرار دهد و كتش
پيگير به عم آورد طا وکدت سياسي اقتصاد ،و فرهنگهي جههام اسهالم را
طحقق بخشد.

براساس نظريه خالفت راشده صحيحه از آنجا كه طمامي قلمرو اسالمي مکام اعمال کاكميهت
خليفه است برا ،انتخاذ خليفه اه ک و عقد همه منارق اسهالمي از کهق يکسهاني برختردارنهد
(سنهتر 54 2 :2008 ،ه  ) 43و اصتال شهک ييهر ،خالفهت صهحيحه راشهده منهتط بهه مشهاركت
جمهتر اه ک

و عقد از همه بالد اسالمي در طعييو خليفه است .ماورد ،در احكام السلطاني

بهه نقه

از يروهي از فقها در ايو زمينه مينتيسد« :التنعقد اال بجمهور اهل الحل و العقد من کل بلد ،ليکون
الرضاء به عامّاً و التسليم إلمامته إجماعاً» (ماورد )4 : 929 ،زيرا خليفه نماد امت اسالمي اسهت له ا
الزم است سلطنت او بر عقد صحيح مبني بر متافقت جمهتر امت استتار باشهد .از منظهر سهنهتر،
پ يرش انتخاذ خليفه از ناکيه طعداد اندكي از انتخاذكننديام منجر به خالفت ناقصه غيهر راشهده

( س)

ميشتد.

مطالعة تطبيقي نظريه خالفت راشده سنهوري با نظريه واليت مطلقه فقيه امام خميني

رويکرد ،ککايت دارد ايو اص مقرر ميدارد:

89
پژوهشنامة متين

7ـ انتخاب اصلح براي خالفت و واليت
اه ک و عقد بايد شخصي را كه افض و از نظر شرايط كام طر است برا ،امر خالفت و واليهت
بريزينند و با او بيعت نمايند و الزم است كه عمتم امت نيز به بيعت بليتندنهد و از او طبعيهت كننهد
درصترطيكه فرد افض از پ يرش امامت امتنا ،كرد نميطتام او را بدام مجبتر كرد زيرا امامت و
خالفت امر ،است كه بايد با رضا و اختيار نه اكراه و اجبار بدام مبادرت ورزيد .له ا مهيطهتام بهه
فرد ،كه افض نيست عدول نمتد .اير دو نفر در امر امامت و خالفت دارا ،شرايط يکسام بتدند
آنکه سو بي طر ،دارد انتخاذ مي شتد اير يکي اعل و ديگر اشجع باشد نياز امهت در آم عصهر
مترد مالکظه قرار ميييرد .اير مسا امنيتي و نظامي مسأله اصلي اسهت فهرد ،كهه اشهجع اسهت
انتخاذ مييردد و اير يشهاي هها ،علمهي ضهرورت عصهر باشهد آنکهه اعله اسهت از اولتيهت
برختردار است (سنهتر.) 24 :2008 ،
امام خميني شرايط فقاهت و عدالت را برا ،والي الزامهي مهيداننهد (امهام خمينهي  993ج )624 :2

ولي افقهه بهتدم را ضهرور ،نمهيشهمرد .چنانکهه در ارديبهشهت  968خطهاذ بهه ر هيس مجلهس
بازنگر ،قانتم اساسي در مترد رهبر مينتيسد ...« :مو از ابتدا معتقد بتدم و اصرار داشت كه شرط
«مرجعيت» الزم نيست .مجتهد عادل مترد طأييد خبريام ...كفايت ميكنهد » (امهام خمينهي

اله

 985ج

 .)99 :2بنابرايو مجلس خبريام ميطتاند از ميام فقيههام عهادل و بها كفايهت اجتمهاعي و سياسهي
فرد ،را به عنتام ولي فقيه بريزيند.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

8ـ ماهيت انتخاب
انتخاذ در کقيقت بيعت امت با امام است .ابو خلدوم در زمينه ماهيهت بيعهت مهينتيسهد( :بيعهت
به معنا ،طعهد بر اراعت است بيعت كننده با فرمانده ختد پيمام مهيبنهدد كهه اظههار نظهر در كهار
ختي

و ساير امتر مسلمانام را در اختيار و ،قرار دهد و در ايو يتنه مسا (اجتماعي) بها و ،بهه

منازعه برنخيزد و به هرچه امر ميكند عم

كند) (ابو خلدوم بيطا.)203 :

در زمينه آثار بيعت دو نظريه متصتر است :نخست اينکه بيعت ختد متجد مشروعيت و واليت
است ديگر اينکه بيعت كاش

از خالفت و امامت است .شايد كسانيكه برا ،طعييو خليفه انتخاذ

او از ناکيه پنج يا سه يا کتي يکنفر را كافي دانستهاند از نظريه كش

طبعيت نمتدهاند .سنهتر ،بر
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طصتف است و در مسا اجتماعي جايگاهي ندارد .بنابرايو انتخاذكننهديام بها انتخهاذ خهتد بهه

مقاله

ايو باور است كه بيعت متجد واليت است نه كاش

آم زيرا نظريه كش

اصتال مبتني بر نهتعي

خليفه اقتدار عمتمي ميبخشند ل ا انتخاذ را بايد متجد خالفت بهشمار آورد و در کقيقت خليفهه
واليت ختد را از ايو انتخاذ بهدست ميآورد .به نظر سنهتر ،چنانکه اه که و عقهد بها وجهتد
افض

فرد مفضتل را بريزيند از آنجايي كه بيعت منشأ و متجد واليهت اسهت خالفهت و واليهت

منعقد شده و از اعتبار كافي برختردار است ولي براساس نظريه كساني كه قا ه بهه كشه

هسهتند

ميطتام بيعت با مفضتل را غير صحيح طلقي كرد (سنهتر.) 26 :2008 ،
از منظر امام خميني فقها ،عادل به صهترت عهام از ناکيهه معصهتم( )،جههت ايهو امهر واليهت
منصتذ شده اند ولي انتخاذ فقيهي عادل از ميام فقيههام واليهت مجعهتل عنهتاني عهام را در فهرد
عينيت ميبخشد و واليهت شهأني او را فعليهت مهي دههد و بهه او بسهط يهد داده و ککه او را نافه
مينمايد .بنابرايو انتخاذ فرد معيو در رتل انتصاذ عام قرار دارد .نتيجهه ايهو رابطهه رهتلي اينکهه
جهت خالفت و امامت بريزينند .به طعبير ديگر امامت اجتماعي فقيهام عادل به وسيله بيعت طعييو
مييردد .بنابرايو بيعت نيز وسيله انشا ،واليت شخصي است و منافاطي با انشا ،عنتاني عام نهدارد
بلکه انشا ،مردم طأكيد همام انشا ،واليت فقيه عادل از ناکيه معصتم( )،است.

9ـ استخالف و انتخاب خليفه شرعي پيشين
سنهتر ،مبنا ،استخالف را اجمها ،مهيدانهد .چنانکهه صهاکب مواقه

در ايهو زمينهه مهينتيسهد:

«عهده دار ،خالفت ممکو است با نص از ناکيه نبي(ص) يها از ناکيهه خليفهه راشهد شهرعي صهحيح
پيشيو صترت پ يرد و منبع ايو قاعده اجما ،است (ايجي  309ج  .)95 :8مهاورد ،دو کادثهه يعنهي
انتخاذ عمر از ناکيه ابتبکر و انتخاذ شترا ،متشک از ش

نفر برا ،يزين

خليفه (سهتم) را از

مصاديق استخالف برميشهمرد (سهنهتر .)9 :2008 ،سهنهتر ،در طتجيهه اسهتخالف ايهو دو رويهداد
معتقد است كه مردم پس از استخالف با آنها بيعت نمتده له ا اسهتخالف بها بيعهت طماميهت يافتهه
اسههت (سههنهتر .) 23 :2008 ،و ،بههر ايههو معنههي طأكيههد مههيورزد كههه بايههد اسههتخالف صههتر ،را از
استخالف کقيقي بازشناخت در استخالف کقيقي خليفه پيشيو نميطتاند ختيشهاوندام رهراز اوّل

( س)

ختد را به عنتام خليفه طعييو نمايد .همچنيو مستخل

بايد از شهروط و اهليهت الزم بهرا ،واليهت

مطالعة تطبيقي نظريه خالفت راشده سنهوري با نظريه واليت مطلقه فقيه امام خميني

مجلس خبريام رهبر ،يا مردم نمي طتانند غير از فقهها ،عهادل بها كفايهت اجتمهاعي و سياسهي را
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برختردار باشد و مصلحت عامه نيز در ايو طعييو رعايت يهردد .بنهابرايو اسهتخالف بهه ايهو معنهي
است كه خليفة مستخل

كه دارا ،واليت فعليه شرعيه است خليفة بعد از ختد را طعييو ميكنهد و

او نيز بايد ه در زمام انتخاذ و طعييو و ه در زمام مباشرت به امر خالفت واجد شرايط خالفت
باشد فقها ،اه سنت دلي صحت چنيو استخالفي را اجما ،ميدانند .سنهتر ،بهرا ،اسهتخالف
پ يرش و بيعت امت را الزم ميداند ولي برخي از فقها ،اه سهنت در اسهتخالف بيعهت را بهرا،
مشروعيت خالفت ضرور ،نميدانند.
در كالم اماميه اثناعشريه معرفي امام بعد ،بهوسيله امام کاضر به معنا ،استخالف مترد نظر در
ميام اه سنت نيست چتم ربق اعتقاد شيعه هر يک از ا مه( )،از جانب خهدا و پيهامبر(ص) منصهتذ
ميشتند و امام قبلي طنها او را معرفي ميكند و وظيفه امت پ يرش امامهت امهام معصهتم( )،معرفهي
شده است در عصر غيبت نيز معتقدام به نصب فقيه از جانب معصتم( )،بر ايو باورند كه فقيه عادل
به رتر عام به واليت منصتذ شده است يعني نصب شخص معيو در ميام نيسهت درکهاليكهه در
نظريه استخالف شخص خليفه بعد ،مشخص و معيو ميشتد.

11ـ قلمرو واليت حکومت اسالمي نسبت به اشخاص
سنهتر ،بر ايو باور است كه واليهت عامهه خليفهه راشهده همهه مسهلماناني را كهه در داراالسهالم
زنديي ميكنند و همچنيو همه اه ذمه را كه در داراالسالم طهترو دارنهد شهام مهيشهتد و نيهز
مستأمنيو يعني كفار ،را كه براساس قرارداد امام در دار اسالم اقامت دارند

دربرميييرد (سنهتر،

 58: 2008ه .) 55
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

از منظر امام خميني نيز واليت فقيه طمامي شهروندام اع از مسلمام كافر ذمي و كافر مستأمو
را شام ميشتد.

11ـ اختيارات ديني و سياسي خليفه از منظر سنهوري
 .1اختيارات ديني
سنهتر،

صالکيت ها ،دهگانه ماورد ،در احكام السلطاني

(ماورد 9: 929 ،ه  ) 2را به دو قس اساسي

شئتم ديني و شئتم سياسي طقسي ميكند .و ،صالکيت در زمينه شئتم ديني را کمايت از عقيهده
و عبادات مينامد .متارد شئتم ديني عبارت است از :

88
امت بر آم اجما ،دارند کمايت مينمايد .و ،نمهيطتانهد عقايهد را در نهزد خهتد طحديهد نمايهد و
محاك طفتي

مقاله

 )1حمايت از عقيده :کمايت از عقيده اوليو واجب ديني خليفه اسهت يعنهي او از عقايهد ،كهه
عقايد را شک دهد بنابرايو او عقايد مجمع عليها در نزد امت را آمتزش ميدههد و

به روشها ،علمي از آم کمايت ميكند( .سنهتر 66 :2008 ،ه . ) 6

 )2جهاد :سنهتر ،معتقد است جهاد به دو قس دفهاعي و هجهتمي (ابتهدايي) طقسهي مهيشهتد:
جهاد دفاعي واجب عيني است و جهاد هجتمي (ابتدايي) واجب كفايي است (سهنهتر.) 66 : 2008 ،

و ،از مباد ،كه فقها نسبت به جهاد مقرر داشتهاند نتيجه ميييرد:
ه جهاد هجتمي (ابتدايي) برا ،کمايت از آزاد ،دعهتت بهرا ،اسهالم (جههاد فهي سهبي اهلل)
جايز است امّا اير مقصتد از جهاد ابتدايي استيال و طتسع باشد غيرمشرو ،است.
 2ه جهاد ابتدايي در صهترطي جها ز اسهت كهه مسهلمانام از قهدرت الزم بهرا ،نصهر و پيهروز،
برختردار باشند.
4ه مع التص

خليفه مي طتاند بر ضد كفار اعالم جن

نکند به انعقاد معاهدات صلح مبهادرت

نمايد.
سنهتر ،معتقد است كه اير ررق و وساي ديگر بر نشر ديو مؤثر باشد بهجا ،جنه

بايهد از

آنها بهره جست .امروزه روشهايي چتم اغنا ،فکر ،و دعتت ها ،فرهنگي و روابهط طجهار ،در
انتشار اسالم مؤثرطر است .ل ا وظيفه خليفه فرستادم يروههايي بهرا ،دعهتت دينهي در كشهترها،
غير اسالمي است .همچنيو او متظ

است كه مسلميو را بر جهاد دفاعي در صترت طجهاوز كفهار

به بالد اسالمي الزام نمايد.
 )3زکات :زكات از نهادها ،مالي ديو اسالم است كه بهرا ،کمايهت ار فقهرا پهي بينهي شهده
است .خليفه آم را ميستاند و شخصا يا به واسطه كاريزاران

بيو فقرا طتزيع ميكند.

 )4نماز و روزه :نماز يک فريضه الهي است كه هر مسلماني آم را در مسجد يا منزل

يا مکهام

ديگر اقامه مي كند ولي برخي از نمازها هستند كهه بايهد بهه جماعهت اقامهه شهتند و ههر مسهلماني
مي طتاند امام قرار ييرد ولي امامت خليفه برا ،نماز در مسجد جهامع شهرف بزريهي بهرا ،اوسهت.
همچنيو او مي طتاند برا ،امامت مساجد امام جماعت نصب كند .نصب ا مه جمعه و جماعهات بهه

مطالعة تطبيقي نظريه خالفت راشده سنهوري با نظريه واليت مطلقه فقيه امام خميني

 9ه اير دو شرط م كتر وجتد داشته باشد جهاد ابتدايي واجب كفايي است.

( س)
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جهت جايگاه م عنت ،او نيست بلکه به جهت نظ و انتظام و استمرار اقامه نماز جماعت در مسهاجد
است و بر اوست كه از مساجد کفاظت نمايد.
روزه نيز عبادطي است كه از رابطه مسلمام با پرورديارش ککايت دارد مع التص

طجهاهر بهه

روزهختار ،در ماه مبارک رمضام متجهب ورود خليفهه در کهري روزه مهيشهتد و او متجهاهر را
طعزير ميكند .همچنيو اعالم رؤيت هالل ماه مبارک رمضام و ماه شهتال از جملهه کقهتق کهاك
بهشمار ميآيد.
 )5حج :خليفه متظ

است كه برا ،كاروام ها ،کجاج اوليايي را بگمارد و امنيهت کجهاج را

در سفر به مکه طأميو نمايد طا مناسک کج صحيح همهراه بها امنيهت بهه انجهام برسهد (سهنهتر2008 ،

.) 9 :
 .2اختيارات سياسي
سنهتر ،اختيارات سياسي خليفه را جزء دنيت ،فقه و اختيارات ديني را جزء ديني فقه طلقي ميكند
و در مالک طميز ايو دو مييتيد جزء ديني اککام ثابتي هستند كهه غيرقابه طعديلنهد زيهرا ديهو
اسالم در زمام رستل اكرم(ص) شک نهايي يافته است .امّا اککام دنيت ،طابع ضروريات و مقتضيات
اجتماعي و سياسي ميباشد له ا در ططهتر مسهتمر اسهت .سهنهتر ،در يهک جمهعبنهد ،مهه طهريو
طکالي

خليفه در مسا اجتماعي و سياسي را اقامه عدل بيو مردم و ايجاد امنيت و دفا ،از مرزهها

و اداره شئتم مالي و طعييو واليام و كاريزارام مهيدانهد .و ،معتقهد اسهت كهه خليفهه در کقيقهت
مسئتليت قته مجريه و قضاييه را بهعهده دارد (سنهتر.) 9 : 2008 ،
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

12ـ گستره واليت فقيه از منظر امام خميني
امام خميني در تهذيب االصول در بحث قاعده الضرر قا لند كه برا ،نبي اكرم سه مقام وجتد دارد:
اوّل) نبتت و رسالت كه به عنتام رستل خداوند اککام الهي را به بنديام خدا ابالغ مينمايد.
دوم) ککتمت و سلطنت كه او بما انه سلطام و کاك امر و نهي ميكند :در ايوصترت امهر و
نهي رستل اكرم(ص) متلت ،بتده و ختد دارا ،اراعت و عصيام است بدوم اينکه ارشهاد بهه ککه
الهي باشد .امر به اراعت اولي االمر (اريعتا اهلل  ...و اولي االمر منک ) از آمجهت كه اوليها ،امهت
هستند از جع مقام سلطاني برا ،اولي االمر ککايت دارد.
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اكرم(ص) به عنتام قاضي است و کاك شرعي در امتر کسبيه اسهت و بهديهي اسهت ککه او الزم

مقاله

ستّم) مقام قضا و فص خصتمت نسبت به طناز ،در مال يا کق يها ميهراو و ماننهد آم كهه نبهي
االراعه است (سبحاني  982ج 596 :9؛ امام خميني ذ  985ج 5 :ه.)50
امام خميني بر ايو باورند كه واليت فقيه استمرار واليت انبيها اسهت .در کقيقهت واليهت فقيهه
زمامدار ،فقيهام عادل و با كفايت در امتر ديني و دنيت ،بر امت اسالمي در داراالسالم است .و،
در زمينه اختيارات فقيه مينتيسد :همه اختياراطي كه در خصتص واليهت و ککتمهت بهرا ،پيهامبر
صلي اهلل عليه و آله و ا مه عليه السالم معيّو شده است عينها بهرا ،فقيهه نيهز ثابهت اسهت امّها ايهر
واليتي از جهت ديگر غير از زمامدار ،و ککتمت برا ،ا مه هه سالم اهلل عليه هه معيّو و دانسته
شتد در ايو صترت فقها از چنيو واليتي برختردار نختاهند بهتد (امهام خمينهي  993ج .)648 :2امهام
خميني همچنيو مينتيسد :از آنچه ي شت [دالي مترد استناد] نتيجه ميييهري ثبهتت واليهت را
برا ،فقها از ست ،معصتميو در همه آنچه برا ،امامام از واليت ثابت شده اسهت از جههت اينکهه
معصتم هستي

(امام خميني  993ج .)649 :2

در عبارت ديگر نيز مينتيسد :بنابرايو همه اختياراطي كه برا ،پيامبر و امامام است از امهتر،
كه به ککتمت و سياست باز مي يردد برا ،فقيه نيز ثابهت اسهت و فهرق بهيو آنهام و فقيهه معقهتل
نيست زيرا والي هه هركه باشدهه مجر ،اککام شريعت و اقامهكننده کهدود الههي و دريافهتكننهده
خراج و ساير مالياتها و طصرفكننده در آنها برکسب صالح مسلمانام است (امام خمينهي  993ج :2

 .)626امام خميني در نامه طاريخ  66/ 0/ 3به آيت اهلل خامنها ،مينتيسد:
بايد عرض كن ککتمت كه شعبها ،از واليت مطلقة رسهتل اهلل ه صهلي اهلل
عليه و آله و سل ه است يکي از اککام اولية اسالم است؛ و مقهدم بهر طمهام
اککام فرعيه کتي نماز و روزه و کج است .کاك ميطتاند مسجد يا منزلهي
را كه در مسير خيابام است خراذ كند و پتل منزل را به صهاکب

رد كنهد.

کاك ميطتاند مساجد را در متقع لزوم طعطي كنهد؛ و مسهجد ،كهه ضهرار
باشهد در صههترطي كههه رفهع بههدوم طخريههب نشهتد خههراذ كنههد .ککتمههت
ميطتاند قراردادها ،شرعي را كه ختد با مردم بسته است در متقعي كه آم
قرارداد مخال

مصالح كشتر و اسالم باشد يکجانبه لغت كند .و ميطتاند ههر

( س)

امر ،را چه عباد ،و يا غيهر عبهاد ،اسهت كهه جريهام آم مخهال

مصهالح

مطالعة تطبيقي نظريه خالفت راشده سنهوري با نظريه واليت مطلقه فقيه امام خميني

آنام سلطام امتند و در خارج كردم هر مترد از ايو قاعده كلي نيازمند دلي بر اختصاص آم به امام
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اسالم است از آم مادامي كه چنيو است جلتيير ،كند .ککتمت ميطتاند
از کج كه از فرايض مه الهي است در متاقعي كه مخال
اسالمي دانست متقتا جلتيير ،كند (امام

خميني ال

صهالح كشهتر

 985ج.)452 :20

از عبارتها ،امام خميني درمييابي كه واليت و ککتمت مطلقه فقيه ککتمتي اسهت كهه بهه
امتر عمتمي و مصلحت جامعه اسالمي مقيد و از طقييد به اککام فرعيه الهي اع از اوليه و ثانتيهه و
قتانيو بشر ،اع از قانتم عاد ،و اساسهي رهها مهيباشهد .له ا يسهتره آم بهه ايهو معنهي از ارهالق
برختردار است .قانتم اساسي جمهتر ،اسالمي در اص يکصد و ده وظاي

و اختيارات رهبر را

در يازده مترد شمارش مينمايد .براسهاس نظريهه واليهت مطلقهه فقيهه آم وظهاي

و اختيهارات را

ميطتام مصاديق برجسته اختيارات ولي فقيه بهشمار آورد .سنهتر ،در ذي عنهتام «کهدود والياة
الحکومة و الخالفة» سلطه ککتمت و خليفه را مبتني بر دو اص ميدانهد ) :عهدم طجهاوز از قهانتم
يعني شريعت اسالمي؛  )2رعايت مصلحت امت .يعني در کقيقت آمرا مقيد به شهريعت اسهالمي و
رعايت مصالح عمتمي امت طلقي ميكند.

13ـ نظارت دروني و بيروني بر خليفه و حاکم
سنهتر ،معتقد است كه خليفه و کاك در پيشگاه خداوند متعال نسبت بهه اعمهال خهتد مسهئتليت
دارد .فقه عالوه بر ضمانت دروني و اخالقي عدالت برا ،خليفه نظارت بيروني را مهترد شناسهايي
قرار داده است .و ،معتقد است کاك بايد در امتر مه با امت كه در اه ک و عقد طجس يافتهه
است مشترت كند و نصيحت آنام را مترد طتجه قرار دهد.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

و ،بر ايو باور است قرآم كري روايات و اجما ،خلفا ،چهاريانه بر مشترت با اهه که و
عقد داللت دارد .عالوه بر آم هميو اه ک و عقد نسبت به اعمهال ککتمهت مراقبهت و نظهارت
ختاهند داشت .ايو نظارت و مراقبت در سيره خلفا ،چهاريانه مشاهده ميشتد .در عصهر خلفها،
چهاريانه صحابه اه ک و عقد بتده و بر اعمال خليفه نظارت داشتند.
سؤال اساسي ايو است كه اه ک و عقد قب از اجرا ،امر مهمي از ناکيه خليفه بايد مداخلهه
نمايند يا برا ،آنها بعد از وقت ،فع

صالکيت مداخله وجتد دارد؟ آيا روسا مهيطتاننهد آم را الغها

نمايند يا به مراجعه به يک مرجع ديگر شرعي يا قضايي الغا ،آنرا مطالبه مينمايند؟ پاسخ روشهني
برا ،ايو سؤاالت در طاريخ وجتد ندارد .مع التص

ميطتام براسهاس کقهتق اساسهي معاصهر كهه

999
خاص را به وزير و وزيرام طفتيض نمايد و هيأت دولت و وزيرام نسبت بهه اعمهال خهتد پاسهخگت

مقاله

طعارض با متازيو شرعي ندارد امتر را طنظي نمتد و آم اينکه خليفه امهتر خالفهت بهه جهز مهتارد
باشند (سنهتر 39 :2008 ،ه ) 32

امام خميني شرط عدالت را به عنتام سازكار اصلي مهار و نظارت دروني کاك

مهيدانهد (امهام

خميني  )69 : 98ل ا در ايو زمينه مييتيد:
آم اوصافي كه در ولي است در فقيه است  ...با آم اوصهاف نمهيشهتد كهه
يک پاي

را كنار يک قدر غلط بگ ارد .اير يک كلمه دروغ بگتيد يک

كلمه يک قدم برخالف بگ ارد آم واليت را ديگر ندارد ...فقيهي كهه ايهو
اوصاف را دارد عادل است  ...عدالتي كه يهک كلمهة دروغ او را از عهدالت
مياندازد يک نگاه به نامحرم او را از عدالت مياندازد (امام

خميني اله

985

ج 465 :ه.)464

در اعمال کاكميت از ناکيه خداوند و ملت نيازمند به طتانايي باال ،در مههار نفهس اسهت .له ا
شمار ميرود.
امام خميني عالوه بر عدالت سازوكار نظارت بيرونهي مجلهس خبريهام را بهر فقيهه کهاك بهه
رسميت شناخهته است .اص يکهصد و يازده قانتم اساسي جهمهتر ،اسالمي ايرام در ايو زمينهه
مقرر ميدارد « :هرياه رهبر از انجام وظاي

قانتني ختد ناطتام شتد يا فاقد يکي از شرايط م كتر

در اصتل پنج و يکصد و نه يردد يا معلتم شتد از آغاز فاقهد بعضهي از شهرايط بهتده اسهت از
مقام ختد بركنار ختاهد شد طشخيص ايو امر به عهده خبريهام مه كتر در اصه يکصهد و هشهت
ميباشد».

14ـ پايان واليت و خالفت
سنهتر ،معتقد است ککتمت (خليفه) يا از جهت شخص کهاك و خليفهه پايهام مهيپه يرد يها بهه
جهتي كه به نظام بازيشت مينمايد پايام مييابد .عزل از ناکيه امت متت و كنارهيير ،از اسباذ
پايام واليت شخص خليفه بهشمار ميآيد .و ،معتقد است ايرچه خالفت خليفهه براسهاس پيشهينه
خالفت در طاريخ اسالمي طا انتها ،کيات او استمرار دارد مگر اينکه كنارهيير ،كند يا عزل شهتد

مطالعة تطبيقي نظريه خالفت راشده سنهوري با نظريه واليت مطلقه فقيه امام خميني

طه يب و مراقبت از ختيشتو در مقاب هتاها ،نفساني از مه طريو رو،آوردها ،اخالقي کاك به

( س)
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مع التص

در فقه اسالمي دليلي بر منع طجديد مدت خالفت و واليت وجتد ندارد (سهنهتر:2008 ،

 .)208از آنجايي كه واليت خليف ه واليت اصلي است نه طبعي ل ا با اراده يکي از دو ررف واليت
يعني انتخاذكننديام و خليفه پايام نميپ يرد .بنابرايو خليفه نميطتاند روسا بدوم متافقهت امهت
كنارهيير ،كند .ماورد ،بر ايو باور است كه خليفه ميطتاند روسا كنارهيير ،كند .به هرکهال بها
پ يرش كناره يير ،خليفه راه برا ،يزين

خليفه جديد از رريهق انتخهاذ يها اسهتخالف از ناکيهه

خليفه كناره يرفته فراه ميشتد .سنهتر ،معتقد است نبايد ههدف خليفهه كنهارهييهر ،يها اقالهه
استخالف شخص ديگر باشد (سنهتر .)203 :2008 ،به زع ما بيعت و بيع از يک باذ و ريشه هسهتند
ل ا دارا ،ک ک واکد از جهت لزوم هستند يعني بيعت مانند بيع عقد الزم اسهت و فسهخ آم بهدوم
دلي جايز نيست .عالوه برآم ربيعت واليت نيز اقتضا ،لهزوم و ثبهات را دارد و بها فسهخ يکهي از
ررفيو بدوم دلي متجب اختالل نظام مييردد .سهيره عقهال نيهز آثهار لهزوم را بهر واليهت مترطهب
ميكند بهنحت ،كه اير كسي بيعت را بشکند مهترد مالمهت قهرار مهيييهرد مگهر اينکهه والهي از
وظاي

و طعهدات ختي

طخل

كند .بديوجههت در خبهر کلبهي از امهام صهادق( )،آمهده اسهت:

« كسي كه از جماعت مسلمانام جدا شتد و بيعت امهام را بشهکند خهدا را بها دسهت بريهده مالقهات
ختاهد كرد» (كليني  966ج  )405 :همچنيو اميرالمؤمنيو علي( )،در نهج البالغهه خطبهة  94فرمهتده
است « :و اما کق مو بر شما وفا ،به بيعت است و نصيحت در آشکار و نهام و پاسخ يفهتو آنگهاه
كه شما ميختان و اراعت آنگاه كه شما را فرمام ده

».

بديهي است اير انتخاذ برا ،مدطي متقت باشد واليت نيز با اطمام مدت پايام مهيپه يرد .در
اص يکصد و يازده قانتم اساسي جمهتر ،اسالمي ايهرام واليهت ولهي فقيهه در صهترت اسهتمرار
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

شرايط واليت همچنام ادامه دارد مگر اينکه فتت نمايد يا از ناکيه مجلس خبريام عزل يهردد يها
ختد كنارهيير ،كند .امام خميني با امضا ،قانتم اساسي متارد م كتر را مترد پ يرش قهرار داده
است از آنجا كه امام خميني قا لند فقها ،عادل به صترت عام از ناکيه معصتم( )،جهت ايفا ،امهر
واليت منصتذ شده اند ل ا انتخاذ فقيه عادل برا ،مدت معيو و انتخاذ فقيهه عهادل ديگهر بهرا،
مدت محدود ديگر منافاطي با نصب عام ندارد و در فقه اماميه دليلي برا ،منع آم در دست نيست.
سنهتر ،پايام واليت و خالفت را به سببي كه به نظام بازيشت ميكند براساس طقسي خالفت
به صحيحه راشده و ناقصه طتجيه ميكند .از منظر و ،خالفت صحيحه راشده از وجتذ طأسهيس و
ارطقا برختردار است ولي خالفت ناقصه براساس ضرورت پيداي

يافتهه و مهادامي كهه ضهرورت

999
و ،خالفت صحيحه راشده را مبتني بر عقد صحيح يعني بيعت يا اسهتخالف كهه مقهروم بهه بيعهت

مقاله

اقتضا دارد باقي است .با انتفا ،ضرورت طأسيس و اقامه خالفت صحيحه راشده واجب مييهردد.
پسيني مي داند كه در آم خليفه واجد الشرايط با اقتهدا بهه رسهتل اكهرم(ص) و خلفها ،راشهده بهرا،
اجرا ،شريعت اسالمي در داراالسالم به اعمال کاكميت ميپردازد در کاليكه خالفت ناقصه غير
راشده مبتني بر ضرورت اسهت .يعنهي از آنجهايي كهه طأسهيس خالفهت صهحيحه راشهده بها متانهع
روبروست ضرورت متجهب جتاز طأسيس کهکتمت و خهالفت ناقصه ميشتد زيهرا عهدم خالفهت
ضررش بي

از وجتد خالفت غير راشده است .براساس قاعده «الضرورات طقهدر بقهدرها» اجهرا،

اککام شرعي در مقتله ککتمت راشده صحيحه طنها به مقدار ضهرورت طعطيه مهييهردد بهديهي
است با انتفا ،ضرورت ککتمت ناقصه نيز پايام پ يرد و اقامهه ککتمهت صهحيحه راشهده واجهب
ميشتد (سنهتر.)222 :2008 ،

ه نظريه امام خميني در زمينه ککتمت اسالمي متستم به واليت مطلقه فقيه است كه براسهاس آم
واليت در عصر غيبت به صترت عام برا ،فقيه عادل با كفايت جع شده است.
 2ه نظريه سنهتر ،در زمينه ککتمت اسهالمي متسهتم بهه خالفهت صهحيحه راشهده اسهت كهه
براساس آم خالفت از آم شخصي است كه واجد شرايط عدالت و ککمت بتده و از ناکيه جمهتر
اه ک و عقد از طمامي بالد اسالمي به سمت خليفه راشده بريزيده ميشتد.
9ه مه طريو مشخصه واليت مطلقه فقيه طقيد آم بهه امهتر عمهتمي و مصهلحت عامهه و ارهالق
يستره آم نسبت به اککام الهي اوّلي و ثانت ،و قتانيو بشر ،است يعني ولي فقيه ميطتاند به جهت
مصلحت عام اککام الهي را متقتا طعطي نمايهد يها قهتانيو اساسهي و عهاد ،را بهه جههت مصهلحت
عمتمي ناديده بگيرد.
4ه مه طريو مشخصه خالفت صحيحه راشده ايو است كه طمامي شئتم ديني و دنيت ،را شام
مي شتد و التزام به شريعت اسالمي در آم ضهرور ،اسهت و در يسهتره طمهامي قلمهرو سهرزمينها،
اسالمي شک ميييرد.
5ه در خالفت صحيحه راشده ولي و خليفه مشروعيت ختد را از بيعت اه ک و عقد بهدست

( س)

مي آورد ولي براساس نظريه واليت مطلقه فقيه انتخاذ مردم در رتل انتصاذ عام او قرار دارد.

مطالعة تطبيقي نظريه خالفت راشده سنهوري با نظريه واليت مطلقه فقيه امام خميني

نتيجهگيري
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6ه در واليت مطلقه فقيه دامنه واليت همام يستره اختيارات رستل اكرم(ص) و ا مه( )،است در
کاليكه در خالفت راشده دامنه خالفت شريعت اسالمي و مصلحت عامه امت است.
 9ه در هر دو نظريه عدالت به عنتام سهازوكار اصهلي مههار درونهي کهاك مهيباشهد و نظهارت
بيروني در نظريه خالفت صحيحه راشده از ناکيه اه ک و عقد و امت و در نظريه واليهت مطلقهه
فقيه از ناکيه مجلس خبريام صترت ميپ يرد.
 8ه واليت و خالفت ولي امر و خليفه با مهتت ولهي و خليفهه و عهزل يها كنهارهييهر ،او پايهام
مي پ يرد و طحديد مدت خالفت و واليت و خليفه معيو با هيچ منعي در فقه اسالمي روبرو نيست.
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