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Background and Aim: This research seeks to determine the limits of the 

guardianship of God, the Prophet and the Imams, and this discussion is important 

because of the limits of the guardianship of the Vali Faghih. Because the 

guardianship of the Jurist is due to the guardianship of the Imam, the Prophet and 

the Almighty God, and since the guardianship of the mujtahid and the jurist cannot 

be more than the guardianship of God, the Prophet and the Imam, then its limits 

must be determined.  

Materials and Methods: This research has been carried out in a library using 

descriptive-analytical research methods. 

Ethical Considerations: Ethical considerations related to writing texts and 

referring to sources was observed. 

Findings: The intellect dictates that man should obey someone who has come from 

God, and the reason for this, in addition to the intellect and the numerous verses of 

the Qur'an, is that they are benevolent guides. The boundaries of the province are 

also in all personal and social issues as well as expediency. 

Conclusion: The Prophet and the Imams have guardianship by the permission of 

God and the guardianship of the Prophet and the Imams is inferior to the divine 

guardianship. 
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 دهيچک

. دنبال تعيين حدود والیت خدا، پيامبر و ائمه بوده و این بحث از بدليل تعيين حدود والیت فقيه داراي اهميت است هاین پژوهش ب :نه و هدفيزم
شود والیت مجتهد و فقيه بيش از والیت خدا و پيامبر و امام امام و پيامبر و خداي متعال بوده و از آنجا که نمي چراکه والیت فقيه ناشي از والیت

 .باشد، فلذا باید حدود آن مشخص گردد
 .باشد تحليلي مي -روش تحقيق به صورت توصيفي و این تحقيق از نوع نظري بوده  :ها مواد و روش

 .شده است تیرعا يدار اصالت متون، صداقت و امانت تیمراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعادر تمام  :يمالحظات اخالق
کند که انسان از کسي که از جانب خداوند آمده است اطاعت نماید و دليل آن عالوه بر عقل و آیات متعدد قرآني این است که  عقل حکم مي :ها افتهی

 .است نيز در تمامي مسایل شخصي و اجتماعي و نيز تشخيص مصلحتحدود والیت . ایشان راهنمایان خيرخواه هستند
 . والیت تشریعي بوده و والیت پيامبر و ائمه نسبت به والیت الهي مقيد است وند دارايپيامبر و ائمه به اذن و دستور خدا :يريگ جهينت

  .حکومت ،ولي فقيه ،والیت :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع-5

والیت به صورت حقيقي و باالصاله و بالذات به خدا اختصاص 

و ائمه از آنجا که انسان کامل بوده و ( ص)دارد لکن پيامبر 

ها نيز مظهر و  باشند، در تمامي والیت مظهر و تجلي خدا مي

تمامي صفات و فضائل و  .تجلي و نشانه حضرت حق هستند

معجزات انبياء الهي را مي توان در سایه اذن خدا براي ائمه 

 . نيز قائل شد( ع)معصومين 

 حکومت عدل اسالمي به رهبري صاحب ،طبق این والیت

دین خود سپس خداوند  .برپا گشت( ص)مقام رسالت و نبوت 

ين و فرزندان پاکش، امامان دوازده گانه مؤمنرا با والیت اميرال

کامل نمود و بر والیت، به ویژه والیت ( عليه السالم)

قرین والیت  را تأکيد کرد و آن( عليه السالم)ين مؤمناميرال

: فرمود 55خدا و رسول قرار داد و خداوند در سوره مائده آیه 

منان که ا است و رسول او و مؤه ولي شما خدجز این نيست ک

 . کنند خوانند در حال رکوع انفاق مي نماز مي

والیت از جانب خداوند است و والیت او مطلقه است و این 

ست و از طریق او این خلعت به نبي ا والیت مطلقه مختص او

همچنين به حضرت ولي اهلل  .خود پوشانيده شده است

هاي  او نيز سيده زن و یازده فرزند( ع)ين علي مؤمناميرال

پس در ميان . اعطا شده است( س)جهانيان فاطمه زهرا 

مخلوقات عالم غير از چهارده نفر معصومين پاک، کسي به 

کسي که ایمان به والیت آل . منصب والیت نرسيده است

ایمان به نبوت ندارد و کسي که ایمان به نبوت  ،محمد ندارد

ار به والیت، مستلزم اقرار به ایمان به خدا ندارد زیرا اقر ،ندارد

نبوت، و ایمان به نبوت مستلزم اقرار به توحيد است و در واقع 

پيامبر و ائمه نيز به اذن و دستور و اجازه خدا بر آن والیت 

یعني همان گونه که خداوند فرموده باید از آنان اطاعت  .دارند

ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ». شوند

 و نيز مي فرماید (55/ حشر) «اّتقوا اهلل إّن اهلل شدید العقاب

 (10/نساء) «و ما ارسلنا من رسول ِاال ليطاع باذن اهلل»

یعني والیت ایشان تحت والیت خدا و مظهر و تجلي والیت 

باشند نه اینکه در برابر  آنها مقهور خدا مي. حق تعالي است

  .خدا استقالل والئي داشته باشند

به  ،(ص)ون اساسي پيامبر ز شؤله رهبري اجتماع یکي امسأ

ست و نباید بعد از ا اتفاق اهل سنت و شيعه و همه عقال

بنابراین هدف رسالت و خاتميت  .ایشان مردم بالتکليف بمانند

باید محقق شود و تداوم یابد و ضروري است که دیگر 

ار به امام معصوم واگذ( ص)ها و وظایف پيامبر اکرم  مسؤوليت

 . شود و در زمان غيبت، این والیت به ولي فقيه واگذار شود

 تبيين مفاهيم -2

 مفهوم والیت -2-5

( 51/005: 5001منظور،  ابن) .والیت از کلمه َوِلَي مشتق است

ر عهده گرفتن کار دانسته ، حقيقت والیت بدر مفردات راغب

: 5052راغب اصفهاني، )« ي ااَلمرحقيقه؛ توّل»: شده است

هي »: کند عبدالرزاق کاشاني، والیت را چنين تفسير مي. (100

قيام العبد بالحق عند فنا نفسه و ذلک بتولي الحق ایاه حتي یبلغه 

این . (6: 5335عبدالرزاق کاشاني، ) «مقام القرب و التمکين

تفسير از والیت نيز با گفته برخي از لغویان، مانند صاحب 

ماالت ماده والیت را مقایيس اللغه که ریشه همه استع

 (6/505 :5000ابن فارس، ). دانسته سازگار است« قرب»

دست لي و والي کسي را گویند که زمام امر دیگري را به َو

و ولي به کسي گویند که  .دار آن گردد خود بگيرد و عهده

د شو ميست و نيز به کسي گفته ا نصرت و کمک از ناحيه او

که تدبير امور کند و َتمشَيت به دست و به نظر او انجام گيرد؛ 

، یعني نکاح آن َفالٌن َوليُّ المرأهد؛ شو ميو بر این اصل گفته 

دم به کسي گویند  است و ولي زن به صالحدید و به نظر او

که حق مطالبه دیه را از قاتل یا از زخم زننده دارد و سلطان، 

 .(055: 6061، طریحي). ولي امر رعيت است

 مفهوم حاکميت -2-2

معنا با  است و هم« َحَکَم»صناعي از ماده حاکميت مصدر 

اگرچه واژه ُحکم و  .دباش مي« ُحکم»اش، یعني  مصدر قياسي
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در ... هایي از قبيل حاکم، حکيم، احکام، حکمت و خانواده هم

به تأمل در  ،قرآن و روایات بسيار استعمال شده است

لفاظ که هر یک به نحوي مبّين معناي اي از ا مجموعه

ها  که مهمترین این واژه پردازیم ند ميباش مي« حاکميت»

 :عبارتند از

ِإنََّ اللََّه َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدَّوا اْلَأَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا »: حکم ،اول

همانا خداوند به شما » «...َحَكْمُتْم َبْيَن النََّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل

ها را به صاحبان اصلي آن بدهيد و چون  کند که امانت امر مي

 (51/ نساء) «...در ميان مردم ُحکم کنيد به عدالت باشد

َفَقْد آَتْيَنا آَل ِإْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَناُهْم ُمْلًكا »: ُملک ،دوم

ب و حکمت دادیم و به ایشان همانا به آل ابراهيم کتا«»َعِظيًما

 (50/نساء)« بزرگي عنایت کردیم( ُملک) پادشاهي

جریان خالفت در دو معناي عام و خاص : خالفت ،سوم

د که معناي عام به مقام انسان در منظومه شو مياستعمال 

« خليفه خدا بر روي زمين»هستي اشاره دارد و از او به عنوان 

سبقه سياسي دارد و  اما معناي خاص خالفت. کند ميیاد 

 .دباش ميمبّين اعطاء حق حاکميت به پيامبران 

 َربَِِّهْمِإنَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى الََِّذیَن آَمُنوا َوَعَلى »: والیت ،چهارم

« ِإنَََّما ُسْلَطاُنُه َعَلى الََِّذیَن َیَتَولَّْوَنُه َوالََِّذیَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكوَن َیَتَوكََُّلوَن

اند آنها را از  وند ولّي کساني است که ایمان آوردهخدا»

د و کساني که شو ميها رهنمون  ها به سوي روشني تاریکي

ها هستند که ایشان را از  کفر ورزیدند اوليائشان طاغوت

 (600-99/نحل)« .ندشو ميروشني به تاریکي رهنمون 

جریتان امامتت در جامعته استالمي بته زعتم       : امامتت  ،پنجم

لتذا بعضتي از   . استت « نبتوت »معتقدان به آن، ادامته بختش  

محققان به آن صبغه سياسي زیادي داده و تا بدانجا رفته کته  

حاکميتت در استالم اساستًا عبتارت استت از      »: اند مدعي شده

 .«عهده دار شدن منصب امامت

 روش تحقيق -3

اي در مذهب فقهي شيعه  مطالعات کتابخانهاین مقاله بر پایه  

تحقيق گردیده است و با روشي تحليلتي و توصتيفي صتورت    

 .گرفته است

 بحث و نظر

 ادله والیت و حکومت اولياي الهي -6

 هاي مقامات اولياء الهي  توجه به ویژگي -6-6

همچنان که ذات اقدس الهي نامتناهي است، اسماء و صفات 

به همين سبب اگر کسي مظهر همه  اند و او نيز نامتناهي

اسماء و صفات حق تعالي باشد، شناخت نامتناهي او مقاماتش 

ناگفته . اند محال است براي دیگر کساني که فاقد این مرحله

نماند که اولياء الهي اگرچه مظهر اسماء و صفات حق تعالي 

هستند، اما فاصله آنان با حق تعالي نيز نامتناهي است وگرنه 

دس الهي نيز متناهي و مجموع کماالت محدود این ذات اق

اولياء با فاصله ميان آنان با خویش باشد، در حالي که با برهان 

عقلي و ادله نقلي فراوان ثابت شده که ذات حق تعالي و 

: 6393جوادي آملي، ) .اند صفات ذاتي او بسيط و نامتناهي

2/391-391). 

به آن « طاغوت» به جاي حکومت« اهلل»جایگزیني حکومت 

است که کساني که جنبه الهي دارند و با نام خليفه اهلل في 

اند حکومت کنند و دست طاغوت را از حاکميت  ااَلرض مطرح

تمامي انبياء عظام به حکومت نبوت و خالفت . کوتاه سازند

الهي، حق حاکميت دارند، پيامبراني که امکانات برایشان 

ت، رهبري سياسي خویش فراهم بود به اقتضاي مقام حق نبو

یا داوود انا َجَعلناَک خليفه في ااَلرِض »را بر عهده گرفته بودند، 

 (21/ص) «...َفاحُکم بين الناس ِبالحق

 حکم عقل بر ضرورت پيروي از راهنماي خيرخواه  -6-2

پيروي از راهنماي خيرخواه و مرشد ُمصلح که انسان را به راه 

طمينان به صالحيت و پس ا .کند ميسعادت و فالح دعوت 

صداقت وي چيزي است که عقل سليم بر ضرورت آن گواهي 

دهد و عقالي هر جامعه انسان را براي ترک مصالح  مي
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اساسي و مهمي که دیگران وي را به انجام آن دعوت 

 چه از جانب یک انسان دیگري که همانند خود اواند؛ گر دهنمو

 .دهند است باشد مورد مذمت قرار مي

احکام خداوند سبحان توسط وحي بوسيله پيامبرانش  آنجااز 

وجوب اطاعت از پيامبران الهي و کتب  ،براي ما فرستاده شد

آسماني در این زمينه بدین جهت است که آنان ناقل احکام و 

دستورات خداوند هستند و به همين جهت در واقع اوامر آنان 

 ،ادي استدر این زمينه اوامر مولوي نيست بلکه اوامر ارش

نظير اوامري که از فقها و در مقام بيان احکام خداوند صادر 

چه بيان به صورت انشاء است که در اینصورت گر. شود مي

 .ولي در واقع یک نوع اخبار از حکم خداوند است

 حکم عقل بر ضرورت شکرگذاري از ولي نعمت -6-3

بزرگداشت کسي که به انسان نعمتي بخشيده و شکرگذاري از 

کننده چيزي است که عقل به خوبي به آن گواهي  ساناح

و نيز عقل ترک تشکر از ولي نعمت را قبيح و زشت  دهد مي

شمارد و حتي اگر در مواردي ترک اطاعت از ولي نعمت  مي

انسان را  عقاًل ،سبب آزار او و عاق شدن از محضر وي گردد

مگر آنکه . دهند به جهت ترک اطاعت مورد مزمت قرار مي

باشد و به همين عقلي یکي از ن را موجب شده مهمتري آ کار

هایي است که انسان را به وجوب اطاعت از خداوند  مالک

شاید وجوب اطاعت از پدر و مادر  .کند ميتبارک و تعالي ملزم 

ان ولي نعمت نيز به همين اصل عقلي بازگشت کند زیرا آن

اید همين و ش اند دهجان، وي را پرورش دا فرزندند که با شيره

اصل عقلي مالک حکم شرعي در وجوب اطاعت از آنان 

پس هنگامي که در پدر و مادر جسماني، ما این اصل . باشد

هاي معنوي  در اولياي روحاني و ولي نعمت ،عقلي را پذیرفتيم

که انسانيت انسان به انها بستگي دارد به طریق اولي باید این 

ت اطاعت از پيامبران اصل را پذیرفت و به همين دليل باید گف

و پيشوایان عادل از نظر عقل، پسندیده و بلکه الزم و واجب 

 (661/ 6: 6319منتظري). است

داللت قرآن کریم بر والیت برخي انبياء و امامان  -6-0

 (ع)معصوم 

در قرآن کریم آیات متعددي وجود دارد که از آنها استفاده 

خداوند سبحان مفهوم حکومت را براي  که دشو مي

و تعدادي از پيامبران پيش از وي و نيز ائمه ( ص)پيامبر

به این آیات اشاره اعتبار نموده است که ( ع)معصومين

 .کنيم مي

ُقل ِان ُکنُتم ُتحبون اهلل فاتبعوني ُیِحبُکم اهلل و یعَفُر َلُکم  -6

 (36/عمران آل) ُذنوِبُکم

دارید از من پيروي کنيد، تا خدا شما  بگو اگر خدا را دوست»

 «.را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد

یا ایُّها الذین آمنوا ُاطيعوا اهلل و ُاطيعوا الزسول و اولي ااَلمر  -2

ِمنُکم فان تنازعُتم في شيء َفَردوه ِالي اهلل ِان ُکنُتم تومنون ِباهلل و 

 (659/نساء) اليوم اآلخر ذلک خير و احسن تاویاًل

کساني که ایمان آوردید، فرمان خدا و رسول و اي »

که از خود شما هستند ( از طرف خدا و رسول)فرمانداران 

اطاعت کنيد، پس اگر در چيزي کار به نزاع کشد آن را به 

  «.حکم خدا و رسول بازگردانيد

َو َمن ُیطيع َو َرسوَلُه َو َیخَش اهلل و َیتَّقِه َفُاوائَک ُهم  -3

 (52/نور) زونالفائ

هر کس فرمان خدا و رسول را اطاعت کند خدا ترس و »

پرهيزگار باشد چنين کسان را خيرورزي و سعادت خواهد 

 «.بود

-650/الشعراء) فاتقواهلل و اطيعون و ال تطيعوا امرالمسرفين -0

656) 

و مرا اطاعت کنيد و فرمان مسرفان را  پس از خدا بترسيد»

 «.اطاعت نکنيد

ینه امر در مقابل نهي است به قر آیه مراد از مسرفان،و در این 

چند بعضي از مفسرین هر. اینکه از اطاعت آن نهي فرمود

و بنابراین مراد به  اند که به معناي شأن باشد دهاحتمال دا

کورانه ایشان در نه و پيروي کوراطاعت امر آنان تقليد عاميا
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را  اعمال و روش زندگي است، آن روشي که آنان سلوکش

 . دارند دوست مي

  (90/طه) ان َرّبُکم الرحمن فاتبعوني و اطيعوا امري -5

بدرستيکه پروردگار شما خداي مهربان است پس شما پيرو »

 « من شوید و امر مرا فرمان برید

 (10/نساء) َما َارَسلنا ِمن َرسوٍل ِاّلا ِلُيطاَع ِبِاذِن اهلل و -1

هيچ پيغمبري را نفرستادیم مگر بر این مقصود که خلق به »

 « امر خدا اطاعت او کنند

آل ) وهلل ما في السموات و ما في الرض و ِالي اهلل ترجع ااُلمور -1

 (609/عمران

مالئکه، انس و جن و سایر )هرچه در آسمان و زمين است »

اره هر چه بخواهد درب) به خداوند متعال تعلق دارند( داتموجو

اجازه تصرف ) ست مرجع همه امورا و او( دهد مينها انجام آ

 «(در هر موجودي در اختيار اوست و بس

يَن ِمن َانُفِسِهم َوَازواُجُه ُاَمهاُتُهم و اولوا مؤمنالنَِّبيُّ َاوَلي ِبال -1

يَن َو مؤمنااَلرحاَم َبعُضُهم َاولي ِبَبعٍض في ِکتاِب اهلل ِمَن ال

 (1/احزاب)  ...الُمهاِجریَن

منان است از خود آنان و همسران وي به ؤپيامبران اولي به م»

منان هستند و برخي از اقوام و خویشان اولي ؤحکم مادران م

 «.ين و مهاجرینمؤمنهستند به برخي کتاب خداوند از 

را اولي به تصرف در ( ص)و آیه فوق، وجود مبارک پيامبر 

یت در تصرف چيزي ان دانسته و به طور قطع اولومؤمنامور 

بوت آن حضرت است و در قرآن کریم آیاتي عالوه بر مقام ن

ن حضرت از خداوند تبارک و تعالي که داللت بر والیت آ

داشته باشد بسيار است که این آیه یکي از آنها محسوب 

 .دشو مي

 محدوده اطاعت از پيامبر و اولوا االمر -3

 و کالم فقها انواع اختيارات -3-6

توان  که اطاعت از خداوند مطلق است و براي آن نمياز آنجا 

حدي را تصور کرد، اطاعت از پيامبر نيز از همين اطالق 

اي  رو همه مفسران و کساني که به گونه از این. برخوردار است

بحث  «َاطيعوا اهلل و َاطيعوالرسول و اولوااَلمر ِمنُکم»از آیه 

طلق است، در صدد نيز م« اولي ااَلمر»چون اطاعت از اند کرده

؛ زیرا اطاعت مطلق از هيچکس اند دهتبيين عصمت آنان برآم

: 6061عالمه طباطبایي، ) .دانند را بدون عصمت روا نمي

0/39) 

 :دشو ميبه سه قسم تقسيم ( ع)و امامان( ص)اختيارات پيامبر 

 ؛بودن آنان است«حجت اهلل»اختياراتي که به دليل  ،اول

 ؛بودن است« خليفه اهلل»اختياراتي که به دليل  ،دوم

 ،دباش مياختياراتي که موضوعش دو عنوان یاد شده ن ،سوم

  .مانند ِافتاء، قضا، حکومت، اجراي حدود و مانند آنها

اختيارات قسم اول و دوم عبارت است از والیت تکویني، 

 .وجوب اطاعت مطلق و والیت بر مال و نفس

مقصود از آنچه ذکر شد دفع این توهم »: دفرمای شيخ انصاري مي

است که وجوب اطاعت از امام اختصاص به اوامر شرعيه دارد و 

شيخ ) «دليلي بر وجوب اطاعت در اوامر عرضيه وجود ندارد

 (653: 6065انصاري، 

نان مقتضاي شکر نعمت وجوب اطاعت از آ»: فرماید ایرواني مي

 «مر شخصي دارنددر اوامر شخصيه است اگر فرض شود آنان ا

 (655 :6319ایرواني، )

آري اطاعت اوامر حکومتي آنان اطاعت »: فرماید امام خميني مي

امام ) «خدا نيز هست، زیرا خدا به اطاعت ان امر نموده است

 (2/100: 6310خميني، 

 حدود والیت -3-2

 ؟این والیت تا کجاست اما در مورد محدوده

 شخصي و چه اجتماعياولویت در تمام مسائل چه  -3-2-6

در تمام مسائل از ( ص)بر اساس این احتمال پيامبر اکرم

انسان نسبت به خودش اولي و مقدم است یعني هر آنچه را 

پسندد و بدان تمایل  و مسلمان براي خویش مي مؤمنشخص 

دارد اعم از حفظ جان، عالقه به ذات خویش، حفظ آبرو، 

  ....دگي واعمال نظر و اراده در کارهاي مختلف زن
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 اولویت در تشخيص مصالح -3-2-2

ان داناتر و به تدبير امور آنان از مؤمنپيامبر نسبت به مصالح 

پس همانگونه که پدر به خاطر . دیگران سزاوارتر است

برخورداري از عقل و رشد بيشتر، ولي و سرپرست طفل قرار 

ها  داده شده، پيامبر اکرم نيز به خاطر دارا بودن این ویژگي

 (6/625 :6319منتظري، ) .دشو ميان محسوب مؤمنولي 

 اولویت در امور عمومي و اجتماعي -3-2-3

اموري . پيامبر نسبت به امور عمومي جامعه از همه اولي است

که شارع مقدس به آن توجه و عنایت داشته و مربوط به 

اموري که مصلحت اجتماعي در  ؛شخص و فرد خاصي نيست

اي براي اقامه و حل و فصل  قوم و قبيله آن نهفته است و هر

 (92: 6315طریحي، ) .کند ميآن به رئيس قبيله خود مراجعه 

 ها و اولياء اولویت نسبت به سایر والي -3-2-0

اولي است نسبت به سایر والیت مداراني که ( ص)پيامبر اکرم

روایت شده »در تفسير مجمع البيان . در جامعه وجود دارند

خواستند به جنگ تبوک عزیمت کنند،  مي( ص)پيامبرهنگامي که 

. به مردم دستور فرمودند براي شرکت در جنگ از شهر خارج شوند

برخي افراد گفتند ما باید از پدرو مادرها کسب اجازه کنيم، در این 

 :6312طبرسي، ) «(.النبي اولي المؤمنين)هنگام این آیه نازل شد 

331) 

 مصلحت در تصرف محدودیت والیت به وجود -3-3

اول؛ آنکه : سه نظر وجود دارد( ع)درباره والیت پيامبر و امام 

دوم؛ والیت آنان مطلق . آنان والیت بر مال و نفس ندارند

سوم؛ والیت آنان مقيد به وجود مصلحت است یعني . است

عن ». تنها تصرفاتي که خير مردم در آن باشد نافذ است

ااِلمين الرفيق والولد الرفيق و ااَلخ  ااِلمام.....عبدالعزیز ابن مسلم

کليني،  ؛100: 6319صدوق، ) «....الشفيق و مفزع في الداهيه

6021 :6/222) 

در این فرازي که نقل شد حضرت امام معصوم را امين و با 

محبت و پدري مهربان و برادري دلسوز و پناه بندگان در 

 .کند ميحوادث معرفي 

بر مال و ( ع)پيامبر و امامبحث دیگري که درباره والیت 

نفس وجود دارد این است که آیا معامالت، عبادات، بلکه 

مطلق افعال مردم باید با اذن آنان صورت گيرد و اگر بدون 

آن انجام گيرد معامله و عبادت باطل بوده و شخص مرتکب 

خواهد  براي مثال مي. گناه شده است و یا اذن الزم نيست

ام اجازه بگيرد یا خير یا کسي که نماز بخواند باید از ام

خواهد خانه را بفروشد باید از امام اجازه بگيرد یا خير  مي

والبته لزوم اذن در مطلق افعال مبتني بر قبول والیت مطلقه 

 .دباش ميآنان 

مرحوم شيخ انصاري پس از بيان خالف اصل بودن لزوم اذن 

نياز به بعضي از افعال و تصرفات  :فرماید در جواز تصرف مي

اذن امام دارد و آن افعال و تصرفاتي که از وظایف رهبر و 

رئيس است مانند اجراي حدود و تعزیرات، تّصرف در اموال 

قاصدان و اخبار داللت دارد و در این گونه افعال اذن از پيامبر 

 (653: 6065انصاري، شيخ ) .الزم است( ع)و امام 

در پرتو سيره ( ص)هاي حاکميت سياسي پيامبر  ویژگي -0

 عملي و نظري

هایي وجود دارد که این  در نگرش و حکومت نبوي ویژگي

ي و مکاني ایرادشان جالب ها با توجه به جغرافياي زمان ویژگي

صورت شش عنوان کلي  هذیل ب آنها را در. نماید توجه مي

 .دهيم مورد بررسي قرار مي

 .حاکميت سياسي، ذاتي دین اسالم است -0-6

بندي کالن یا  س حکومت در یک تقسيمفلسفه تأسي

است و یا نيل به هدف و « نياز بشري»گویي به  پاسخ

مقدس که در کنار تحقق آن نيازهاي بشري نيز « آرمان»

صرفًا  ،حاکميت سياسي از نظر گروه نخست .شوند ميبرآورده 

اصالت »جنبه مادي داشته و در ذیل مفاهيمي از قبيل 

اما به عقيده . یابد معنا مي... و« اصالت نفع و سود« »قدرت

د شو ميتر معنا  حاکميت در بستر یک رسالت عالي ،گروه دوم
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که در صورت فقدان آن معناي متعالي، حکومت نيز فلسفه 

 . دهد وجودي خود را از دست مي

 .حاکميت سياسي جامع است -0-2

جامع بود، بدین معني که هر آن ( ص) حاکميت سياسي پيامبر

دربر  نمود براي اداره امور یک جامعه ضروري مياي که  حوزه

را قّيم ( ص) بر همين اساس است که پيامبر. گرفت مي

یعني کسي که به ميزان زیادي به کار مردم اند  گفته

پيامبر در مقام . نظر داشتها را مد پرداخت و تمامي حوزه مي

 .رساندند ریاست حکومت امور ذیل را به انجام مي

 ؛تعيين خط مشي کلي نظامصدور منشور و  -

 ؛عقد قرارداد -

 ؛قضاوت و محاکمه -

 ؛اخذ تصميم در مواقع حساس و بحراني -

 .تقسيم غنایم -

به عنوان ( ص)دهد که پيامبر موارد پنجگانه فوق نشان مي 

و لذا حاکميت ایشان  اند دهتنها رئيس جامعه اسالمي مطرح بو

هایي  کليه حوزهبوده و در برگيرنده « عجام»در مقام حکومت 

شد که براي تصدي زمام امور جامعه آن زمان ضروري  مي

 .بوده است

 .حاکميت سياسي، تجزیه ناپذیر است -0-3

حاکميت سياسي به عنوان یک امر کلي و واحد، اختيارات 

آورده است و  به ارمغان مي( ص)مذکور را براي شخص پيامبر

حيات جامعه  د که ایشان در دوره نخست ازشو ميلذا مشاهده 

 .اند دهاسالمي شخصًا به انجام این امور همت گمار

 .حاکميت سياسي، محدود است -0-0

هاي موجود  تصور حاکميت سياسي نبایستي ما را از محدودیت

حاکميت سياسي داراي بر اساس اندیشه اسالمي، . ل سازدغاف

 ؛احکام الهي :ند ازا شاخص است که عبارت چهار محدوده

 .رعایت توجه و رعایت عدالت ؛حقوقرعایت حق و 

 مسؤول بودن حاکميت سياسي -0-5

ي کارآمد بود که ابزار( ص) سياسي در نظر پيامبر حاکميت

 هاي بلند اسالمي، ایشان  براي تحقق آرمان

لذا با به حکومت رسيدن . توانستند از آن بهره ببرند مي

د که شو ميو تشکيل حکومت اسالمي مشاهده ( ص)پيامبر

بيش از پيش نسبت به امور مردم حساس ( ص)مبر اکرمپيا

 . یابند تر مي شده و بار رسالت خویش را  سنگين

 وسعت حاکميت سياسي -0-1

داراي چنان فراخنا و وسعتي ( ص)حاکميت سياسي در پيامبر 

نموده  بوده که در درون خود آراء مختلف را جذب و هضم مي

 . است

 گيرينتيجه

مسلمانان باید در مقابل احکام اسالمي کاماًل تسليم باشند و 

پيامبرش را بدون چون و چرا عمل کنند نه اینکه اوامر 

دستوراتي که مطابق ميل و گزینشي عمل کنند و به 

پيامبر و  .شان باشد عمل نمایند و تسليم آن باشند سليقه

( داوندبعد از خ)والیت مطلقه بر مال و نفس دارند ( ع)امامان 

توانند بدون رضایت مالک در اموال او تصرف کنند و  و مي

براي مردم تصميم بگيرند و والیت آنان مقيد به وجود 

والیت بر مال و نفس ثابت ولي مقيد به  ،دوم. مصلحت نيست

 .وجود مصلحت است

مبنا و منشأ حاکميت آن بزرگوار اندیشه سياسي اسالم از 

مأموریت داشتند تا با تأسيس  ایشان .است جانب خداوند بوده

دولت اسالمي عالوه بر تأمين اهداف مادي، حکومت و 

امنيت، رهایي بشر از چنگال زر و زور ستمگران، تأمين امنيت 

و بعد از  .دنو رفاه اجتماعي به تأمين اهداف نيز همت گمار

 .واگذار شده است( ع)ایشان این وظيفه به عهده معصومين 

در جامعه اسالمي هيچ کس حق به ( ع) زیرا با وجود معصوم

دست گرفتن امور مردم را ندارند و وظيفه مردم این است که 

او را یاري کنند تا جامعه را در جهت صالح و رشد هدایت کند 
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در ( ع)و آن را به کمال مقصود برسانند و اگر زماني معصوم 

تکليف ( ع)جامعه حضور نداشت یا این است که خود معصوم 

پس از خویش را روشن کرده است که باید طبق دستور جامعه 

و اگر ( که همان فرمان الهي است)و فرمان او عمل کرد 

نماید که کسي بر  نباشند عقل انسان این راهنمایي را مي

جامعه باید حکومت کند که تا حد امکان مقامي نزدیک به 

 .معصوم را دارا باشد

پژوهش حاضر، در تمام مراحل نگارش  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

و  نخستنگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

نظارت علمي و اصالحات نهایي توسط سایر نویسندگان این 

 .مقاله صورت گرفته است

در معرفي منابع و تهيه ي کساني که از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .باشدبوده مي
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 منابع و مآخذ

. معجم مقایيس اللغه(. 6000)ابن فارس، احمد بن فارس  -

االعالم نشر مکتب : محقق هارون عبدالسالم محمد، قم

 .االسالمي

: بيروت. لسان العرب(. 6005)ابن منظور، محمد بن مکرم  -

 .نشر دار صادر

نشر کنگره جهاني : قم. المکاسب(. 6065)انصاري، مرتضي  -

 .بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

نشر : تهران .حاشيه المکاسب(. 6319)ایرواني، ميرزاعلي  -

 .مطبعه رشيدیه

والیت فقيه و والیت فقاهت (. 6311)جوادي آملي، عبداهلل  -
 .نشر فرهنگي رجاِء: تهران .و عدالت

مفردات الفاظ (. 6062)راغب اصفهاني، حسن بن محمد  -

 .نشر دارالعلم: لبنان. قرآن

. امالي الصدوق(. 6319)شيخ صدوق، محمد بن علي بابویه  -

 .انتشارات مطبعه الحيدریه: نجف

جلد  .تفسير الميزان(. 6061)، محمد حسين طباطبائي -

 .، انتشارات عالمه طباطبائيچهارم

مجمع البيان في تفسير (. 6312)طبرسي، فضل بن حسن  -

 .نشر جامعه مدرسين حوزه قم: قم. القرآن

نشر : تهران. مجمع البحرین(. 6061)طریحي، فخرالدین  -

 .کتابفروشي مرتضوي

جلد اول،  .اصول کافي(. 6066) محمد بن یعقوب ،كليني -

 .التعارف للمطبوعات دار: بيروت

فرهنگ )اصطالحات الصوفيه (. 6396)عبدالرزاق ، کاشاني -
: ، تهرانترجمه محمد خواجوي .(اصطالحات عرفان و تصوف

 .انتشارات مولي

جلد اول، . اصول کافي(. 6310)کليني، محمد بن یعقوب  -

 .نشر دارالحدیث: قم

. مباني فقهي حکومت اسالمي(. 6319)منتظري، حسينعلي  -

 .نشر سرایي: ترجمه و تقریر محمود صلواتي، تهران چاپ دوم،

نشر : تهران. والیت فقيه(. 6311)موسوي خميني، روح اهلل  -

 .عروج
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