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در آمد

به سامان رسیدن نظام جمهوری اسالمی ،بر پایه نظریه والیت فقیه بسیاری از اندیشمندان دینـی و
متفکران سیاسی به ویژه عالمان و فقیهان مذاهب اسالمی را به تفکـر و ررف اندیشـی بـرای یـافت
پاسخی در خور به ای سوال وا داشته است که آیا بر مبنای فقه سیاسی اهل سنت نیز می¬تـوان بـه
نظریهای مشابه با آنچه در شیعه تحت عنوان «نظریه والیت فقیه» وجود دارد دست یافت وبر مبنای
آن به تاسیس مدلی از نظام سیاسی مورد نظر اسالم مطابق با اقتضـایات جوامـا اهـل سـنت اقـدام
نمود؟
تردیدی نیست که جستجوی تطبیقی در منابا اهل سنت در یافت پاسخی منطقی به ای پرسش
اساسی می¬تواند راه گشا باشد .ای مقاله با عنوان «بررسی تطبیقی نظریه والیت فقیه از نگاه شـیعه
و اهل سنت» به ای مهم همت گماشته و میکوشد وجوهی از مشابهت و تجانس را در منابا فقهـی
اهل سنت جستجو نماید و بر اساس آنها به استنتاج بپردازد.
اصطالحات و مفاهیم

در هر بحث و پژوهش علمی ابتدا الزم است که کلمات و وارههای اصـلی بـه کاررفتـه در آن بحـث
مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد .ازای رو ابتدا به طور مختصر ،وارههای والیت ،فقه و فقیـه تبیـی
میشود
 -1مفهوم والیت

والیت را لغویان از ریشه وَلى به معناى پیوستگى و قرابت مىدانند که از آن وارههاى فراوانى اشتقاق
یافته است( .راغب اصفهانی )605/0 :0102 ،ای ریشه مانند بسیارى دیگر از لغتها ،نخست در امـور
مادّى به هم پیوسته و متصل به کار رفته ،آن گاه به عرصههـاى گونـاگون غیـر مـادّى تکـوینى یـا
اعتبارى راه یافته است.
واره والیت عالوه بر ای که به مفهومى مصدرى اشاره دارد ،از امـارت و فرمـان روایـى نیـز بـه
عنوان یك حرفه و شغل حکایت مىکند .و همی امارت و تدبیر از معانى و مفاهیمى است کـه اهـل
لغت براى والیت بر شمردهاند .عالوه بر ای دو معنا ،معانى دیگرى که در فرهنگهـاى لغـت بـراى
والیت به چشم مىخورد عبارتاند از :محبّت ،نصرت ،سلطان ،قیام به امر خطه و موط هـر کـس .و
از آن جا که ریشه اصلى واره با همان معنا و موضوع له لغوى ،به نوعى در تمامى ای معانى ملحـو
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است ،نمىتوان معانى شمرده شده باال را از سنخ مشترك لفظى دانست( .اب منظور ،بیتا- 111/05:
 112و طریحی)155 - 151 /0 :0395 ،
به عالوه و مهمتر ای که در قرآن کریم و روایات اهل بیت نیز والیت معناى لغوى خویش را
حفظ کرده است و بدون آن که داراى حقیقت شرعیه شود ،در همان مفاد و محتواى عرفـى بـه کـار
مىرود .و در بسیارى از استعماالت که در آیات و روایات شاهدیم ،واره والیت و وارههاى دیگرى کـه
با او از یك ریشه گرفته شدهاند مثل ولى ،والى و مولى استفاده مىشـوند ،و منظـور از آنهـا والیـت
تدبیرى و تنظیمى است؛ مثلًا در آیه والیـت« :انّما وليّكم اهلل و رسوله والذين امنوا الذذين يييمذو
الصلوة و يؤتو الزكوة و هم راكعو » (مایده ،آیه  )55به اعتقاد مفسّران شیعه ،منظور از ولى ،تدبیر
و اولویّت در تصرف است( .طباطبایی )3/6 :0391 ،در روایت متواتر غدیر نیـز ایـ معنـا را از پیـامبر
اکرم شاهدیم« :من كنت مواله فهذا على مواله»( .کلینی0119 ،؛ )271/0
والیت در اصطالح

با وجود ای که در بابهاى گوناگون فقهى از طهارت تا قصاص و دیـات ،بـا عنـوان والیـت مواجـه
هستیم ،اما غالباً تعریف علمى ،جاما و مانا از ای مفهوم براى روش شـدن ماهیّـت شـرعى آن ،بـه
وضوح لغوى و کاربرد عرفى آن واگذار مىشود تنها در برخـى از نوشـتههـاى معاصـران ،بـه تعریـف
اصطالحی پرداخته شده است که به برخی اشاره میشود:
 .0والیت یعنی امارت و سلطنت بر جان و مال و امـور مربـوب بـه دیگـری( .طباطبـایی یـزدی،
)2/2 :0101
 .2به دست گرفت زمام امور فرد یا شیی به گونهای که هـر طـور خواسـت در آن تصـرف کنـد.
(مدنی)09 - 06 :0116 ،
 .3امام خمینی میگوید :والیت یعنی حکومت و اداره کشور و اجـرای قـوانی شـرع مقـدس.
(امام خمینی؛ )50 :0120
 -2مفهوم فقه و فقیه

«فقه» در لغت به معنای فهم ،آگاهی و دانایی است؛ (اب فارس؛ بیتا )112/1 ،خواه مربوب بـه دیـ
باشد و یا چیز دیگر .اما بررسی کلمات برخی دیگر از لغویی مبی آن است که فقه به معنـای مطلـق
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آگاهی و درك نیست ،بلکه با نوعی استنتاج ،تعمق ،تأمل و شکافت کالم همراه اسـت :راغـب مـی-
گوید« :فقه آن است که انسان با استنتاج از معلومات و قضایای بالفعل و موجود ،به مجهـولی دسـت
یازد( ».راغب اصفهانی0102 ،؛  0 )271/0بنابرای فقه مطلق فهم نیست ،بلکه موشکافی و ریزبینی و
فهم دقیق را فقه گویند .در تعریف اصطالحی «فقه» گفتهاند« :الفيه هو العلذم ااحككذاا العذةعي
الفةعي المكتسب عن أدلتها التفصيلي ااالستدالل (حلی )261/2 :0389 ،فقه ،عبارت اسـت از علـم
به احکام فرعی شریعت از روی (منابا و) دالیل تفصیلی آن .فقیه نیز کسی است که علم بـه احکـام
شرعی داشته باشد( .مشکینی.)113 :0371 ،
در دوره کنونی و تخصصی شدن علوم ،علم فقه نیز به شعبهها و شاخههای مختلفی از جمله فقه
سیاسی تقسیم شده است .اصطالح فقه سیاسی در دوره معاصر و به ویژه بعد از انقالب اسالمی ایران
از شیوع و رواج قابل توجهی برخوردار شده است و به عنوان شاخهای از علم فقه شناخته شده اسـت.
از ای رو برخی ابهامات درارتباب با ماهیت ،قلمرو ،ظرفیت و حتی تعریـف و چیسـتی آن وجـود دارد.
ای ابهام به دلیل عدم ورود عملی فقه به عرصههای اجتماعی و سیاسی در جواما تسـن از غلظـت
بیشتری برخوردار است.
 -3مفهوم والیت فقیه
پرسش از جایگاه و مسئولیت های فقیه در اندیشه شیعه از گذشته دور و حتی در دوره حضور ائمـه

مورد توجه بوده است .اما آغاز عصر غیبت و عدم حضور رسمی امام در اجتماع شیعیان ای پرسش را
جدیتر ساخت که به راستی در عصر غیبت ،چه کسی عهدهدار وظایف و مسولیتهای امـام معصـوم
است و چگونه می¬توان خال وجودی امام را به نوعی پوشش داد؟ و اساسا آیا ایـ وظـایف قابـل
واگذاری و انتقال به غیر است؟ ای قبیل سواالت موجب شد که بحث پر اهمیت جایگاه فقیه و فقهـا
در فقه شیعه مطرح شود .اکنون بدون ای که در صدد باشیم به ادله و شواهد و نیـز اختالفـات فقهـا
نسبت به هر یك از ای مناصب بپردازیم به اجمال بیان میشود که تقریبا شئونی از قبیـل حکومـت،
افتاء ،قضا ،اجرای حدود و تعزیرات ،حفظ اموال ایتام ،حفظ اموال مجـانی و سـفها و اسـتیفاء حقـوق
مالی و غیر مالی آنها ،حفظ اموال غایبان ،تصرف در اموال امام (نیمی از خمس) برای فقیه در عصـر
غیبت ثابت است و فقیه باید آنها را رفا و رجوع کند( .نراقی؛  )587 - 527 :0109اما در ای میـان،
 .0الفيه هو التوصل الی علم غائبٍ اعلمٍ شاهدٍ.
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بحث برانگیزتری و حساستری بخش از شئون فقها ،والیت در امـر حکومـت و اختیـارات فقیـه در
اداره امور اجتماعی مردم یعنی والیت سیاسی است.
والیت سیاسی در نگاه شـیعی ،اصـطالحی اسـت بـرای نظـام حکومـت اسـالمی پـس از ائمـه
طاهری  .والیت در ای اصطالح به معنای حکومت و زمامداری امور جامعه است و والیت فقیه به
مفهوم زمامداری جامعه اسالمی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حـائز شـرای
رهبری جامعه اسالمی میباشد( .جوادی آملی؛  )025 - 023 :0398سید محمد باقر صـدر نیـز مـی-
گوید :در اصطالح ،ولی فقیه عبارت است از کسی که به وسیله تالش و کوشش بسیار و تحمل رنـ
و سختی فراوان درك به روز فراگیر و پویایی از اسالم و منابا آن و همچنی  ،تهـذیب نفـس شـود و
دارای ملکه و قدرتی شود که بتواند به تمام شرای مسائل جدید نیز احاطه یابد( .صدر)033 :0101 ،
آنچه که در متون فقهی شیعه و تعابیر علمای گذشته به طور سنتی و تاریخی از اختیارات فقیه در
اداره امور اجتماعی شیعه تعبیر شده است ،همان عنوان رای «والیت فقیه» اسـت 0.والیـت سیاسـی
فقیه به معنای ای است که فقیه عادل ،مدبر ،مدیر ،در ادارهی شئون مختلف جامعه مسلمی بر طبق
تعالیم اسالمی ،احق و اولی از دیگران است .در واقا والیت سیاسی ،تعبیر دیگری از اقتـدار و سـلطه
سیاسی است که انواع و اقسام نظامهای سیاسی برای راس هرم قدرت سیاسی آن نظام ،معتقدند .لذا
تفاوت والیت فقیه با دیگر حاکمیتها ،در ماهیت و جوهرهی والیت سیاسی آن نیست بلکه در منشـا
مشروعیت و حیطه اختیارات و قیود و ضواب حاکم بر حکمرانی اوست.
از آنجایی که والیت فقیه ،نوعی از والیت شرعی است ،الزم است که ارکان و عناصـر آن مـورد
بررسی قرار گیرد:
 -4ارکان والیت فقیه

هر والیتى چهار رک دارد :جاعل والیت ،ولى ،مولى علیه و قلمرو والیت
 .0جاعل والیت :طبق توحید ربوبى ،والیتها ،اعم از تکوینى و تشریعى ،از ذات مقـدّس خـداى
 .1بویژه بعد از انقالب اسالمی و مباحث نظری حول والیت فقیه ،برخی از نویسندگان تعبیر وکالت فقیـه و برخـی
دیگر از فقها تعبیر نظارت فقیه را به کار بردهاند که طبعا ماهیت ،میزان و قلمرو دخالت فقیه بنا بـر هـر یـك از
ای عناوی متفاوت میشود .در ای نوشته بر اساس همان اصطالح متداول و نظریه غالب والیـت فقیـه مشـی
میشود .رك :حائری ،مهدی ،حکمت و حکومت ،ص  ،99بی جا ،انتشارات شادی ،0775 ،و ر .ك :نظام الحکم
فى االسالم ،خالصة کتاب دراسات فى والیة الفقیه و فقه الدولـة االسـالمیه ،صـ -220 ،005 ،012 -010
.223
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سبحان سرچشمه مىگیرند.
 .2ولى والیت :فرد یا افرادى را که به آنان اختیارات ،تفویض مـىشـود ولـى یـا اولیـاى والیـت
گویند .ولى باید داراى خصلتهایى باشد تا به او والیت سپرده شود که البته ای خصلتهـا و شـرای
در والیتها یك سان نیست.
 .3مولى علیه والیت :مولى علیه در والیت به سه شکل ظهور مىکند :اشیا ،افعـال و اشـخاص و
از ای حیث ،والیتهاى شرعى را به سه گروه مىتوان تقسیم کرد .در برخى مثـل وقـف و وصـایت،
والیت بر اموال است ،و در بعضى مثل فرایض عبادى میّـت ،والیـت بـر افعـال اسـت .و در برخـى،
والیت بر اشخاص است ،جایى که والیت بر اشخاص جعل مىشود ،به دو شکل ایـ والیـت ظهـور
مىکند .0 :اشخاص محجور و . 2اشخاص غیـر محجـور .کـه والیـت فقیـه از نـوع والیـت بـر غیـر
محجوری است.
قلمرو والیت :همان طور که اصل والیت به جعل تحقق مىیابد ،محدوده و قلمرو والیت نیـز بـا
جعل تعیی مىشود .و در والیتها ،قلمرو والیت متفاوت است .هرگاه شعاع و محدوده والیـت مـورد
تردید بود ،باید به قدر متیق آن اکتفا نمود.
والیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت

بدون تردید نظریه والیت فقیه و در پی آن تشکیل حکومت جمهوری اسـالمی در ایـران ،نظریـهای
شیعی و در چارچوب مبانی و اصول فقهی شیعه شکل گرفته اسـت .امـا از آن جهـت کـه جمهـوری
اسالمی یك حکومت دینی است که از حیث نظری ،ریشه در مبانی دینـی و تـاریخ اندیشـه سیاسـی
اسالم دارد ،و از حیث عملی ،مهمتری هدف و غایت خود را اجرای احکام اسـالم و ارائـه الگـویی از
جامعه نبوی می داند ،برای بسیاری از متفکری و اندیشمندان سنی نیـز ،جـذابیت خاصـی دارد( .رك:
صفی زاده )0132 ،چنان که توفیق محمد شاوی نویسنده عرب ،یکـی از اندیشـمندانی اسـت کـه بـا
تالیف کتاب فقه الحکومه االسالمیه ،نظریه والیت فقیه را در راستای همسـویی بـا اندیشـه سیاسـی
اهل سنت و وحدت آن دو در جهت تطبیق با نظریه شورا مورد بررسی قرار داده است( .شاوی؛ )0105
حال سوال ای است که آیا نظریه و تئوری والیت فقیه ،در نظام فکری و اندیشـه سیاسـی اهـل
سنت قابل توجیه است؟ به عبارت دیگر آیا با تکیه بر مبـانی فقهـی و اصـولی فقیهـان اهـل سـنت،
می¬توان قرائتی از والیت فقیه ارائه کرد که آنها در رویکرد فقهی خود به آن ملتـزم شـوند و آن را
بپذیرند؟ ابتدا به صورت کوتاه به نگرش تاریخی و سنت فقهی عالمان سـنی نسـبت بـه فقیـه اشـاره
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میشود و ای که اساسا فقها در فقه سنی دارای چه نقش و جایگاهی هستند؟ و مناصب و مسئولیت-
های وی کدام است؟
مسئولیتهای فقیه در فقه اهل سنت

از نگاه عالمان سنی« ،فقیه متخص

دانش فقه ،دانای به قانون شریعت و سیاست و آگاه بـه شـیوه

داوری بی مردم و تنظیم رواب بی آنهاست( ».سروش محالتـی؛  )50 :0398از ایـ رو فقاهـت و
اجتهاد در بسیاری از مناصب و مسئولیتهای اجتماعی الزم است .سیوطی عالم سـنی بـه مناصـب و
مسئولیتهای زیادی اشاره میکند که به نظر او عالمان سنی رسیدن به ای مقامـات را مشـروب بـه
داشت اجتهاد دانستهاند .او اولی منصب را خالفت میداند« .از جمله اموری که علما رسیدن به آن را
منوب به داشت اجتهاد دانستهاند ،امامت عظمی (خالفـت) اسـت .علمـای شـافعی ،مـالکی و حنبلـی
مذهب بر ای رای بودند که الزم است امام اعظم یا حاکم مجتهد باشـد» (سـیوطی؛  )67 :0371بـه
نوشته سیوطی ،امام بغوی در التهذیب مینویسد« :از جمله شرای کسی که خود را امام معرفی مـی-
کند ،ای است که عالم و مجتهد باشد تا مردم در احکام به او مراجعـه کننـد و آن را بـه مـردم یـاد
دهد»( .سیوطی )67 :0371 ،از دیگر مناصبی که سیوطی در ای کتاب خود نقل میکند کـه عالمـان
سنی اجتهاد را شرب آن مناصب میدانند ،عبارت است از :اهل حل و عقد ،وزیر تام االختیار یـا وزیـر
مختار ،قضاوت ،جانشینی و نیابت از قاضی ،مشاوران قاضی ،مفتی ،ریاسـت حسـبه یـا نهـاد امـر بـه
معروف و نهی از منکر ،دادستان ،نقابت اشراف و در نهایت اجراکنندهی عقد نکـاح را بـر مـیشـمارد.
(رك :سیوطی؛ )72 - 67 :0371
حال در پاسخ به ای سوال که آیا با تکیه بر مبانی فقهی و اصولی فقیهان اهل سنت ،می¬تـوان
قرائتی از والیت فقیه ارائه کرد که آنها در رویکرد فقهی خود به آن ملتزم شوند و آن را بپذیرند؟ بـه
دو گونه می¬توان پاسخ داد .0 .مفاد والیت فقیه (در قالب عنوان امام یا نظریه اسـتخالف) در متـون
فقهی اهل سنت آمده است هر چند به آن تصریح نشده است.
 .2در مقام بیان شرای و ویژگیهایی که برای حاکم در کتب اهل سنت ذکر شده است ،برخی از
آن شرای قابل تطبیق بر فقیه است و به نوعی بر والیت فقیه داللت دارد.
نظریه استخالف

در توضیح پاسخ اول ،برخی از اندیشمندان اهل سنت با تاکید بر مفهوم استخالف در اندیشه سیاسـی
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اهل سنت در صدد بر آمدهاند که آن را به نوعی معادل و یا مترادف والیت فقیه در اندیشه اهل سنت
تلقی کنند .خالد زهری نویسنده سنی معتقد است :والیت فقیه که در فقه شیعه مطرح است ،در درون
خالفت نهفته است و بلکه مترادف آن است( .زهـری؛  )35 :0370بـه نظـر وی تنهـا تفـاوت نظریـه
والیت فقیه و نظریه خالفت در اندیشه شیعه و اهل سنت در ای است که امام جانشی امام معصـوم
است ولی خلیفه جانشی پیامبر است( .زهری؛  )39 :0370او حتی معتقد است که همان شروطی کـه
در مذهب شیعه در مورد ولی فقیه معتبر است در مذهب اهل سنت نیز در مورد امام معتبر است .و اگر
شرطی هم در یك مذهب ذکر شده و در مذهب دیگر ذکر نشـده اسـت آن شـرب در ضـم شـروب
دیگر آن مذهب لحا شده است( .زهری؛ )19 :0370
از حیث تاریخی در بی عالمان سنی کسی که با صراحت بیشتری به رابطـه عالمـان اسـالمی و
حکومت پرداخته است ،عبدالملك جوینی در غیاث االمم میباشد .جوینی در حقیقت عالمان اسـالمی
را فرمانروایان امت اسالمی میداند« .وهم (علماء) علی الحقیقه اصحاب االمـر اسـتحقاقا» (جـوینی؛
0797؛  )282او بر خالف سایر عالمان سنی که علما و فقها را تنها در زمره اصحاب اهل حل و عقـد
قرار می دهند و نه کسانی که متولی حکومت و فرمانروایی هستند؛ علما و فقهـا را بـه عنـوان حـاکم
اسالمی معرفی میکند و والیت سیاسی برای فقها قائل میشود .جوینی میافزاید :اگر در یك مقطـا
زمانی امام حاکم نشد و نیز سلطان با کفایت یافت نشـد «فـاالمور موکولـه الـی العلمـا و حـق علـی
الخالئق علی اختالف طبقاتهم ان یرجعوا الی علمائهم( ».جوینی؛  )282 :0797امور به علمـاء واگـذار
شده است و بر همه مردم با اختالف طبقات الزم است که به علماء مراجعـه نماینـد .او از دیگـر سـو
اشاره میکند که اگر در یك زمان عالمان و دانشمندانی نبودند و کسی به مرتبـه بـاالی علـم دسـت
نیافت سلطان متولی امور میشود و لک بر وی الزم است که هیچ امری را بـدون مراجعـه بـه علمـا
انجام ندهد « .لكن يتحتم عليه ا ال يبت امةا دو مةاجعه العلماء» (جوینی؛ 0797؛ )283
عواء از نویسندگان معاصر سنی در کتاب خود عنوانی دارد تحت واليذه الفييذه عنذد فيهذا اهذل
السنه( .عواء؛  )283 :0101وی با اشاره به کالم جوینی و نقل آن ،به نوعی همسان انگاری و تطـابق
بی نظریه جوینی و امام خمینی در باب والیت فقیه قائل است .و میگویـد نظریـه جـوینی از حیـث
زمانی متقدم بر نظریه والیت فقیه امام خمینی است منتهی مبنای نظری والیت فقیه از نگاه جـوینی
نه احادیث و روایات نبوی و معصومی است چنانکه نظریه والیت فقیه امـام خمینـی چنـی اسـت.
بلکه جوینی معتقد است که طبیعت حکومت و نظام سیاسی در اسالم اقتضا میکند که کسی متـولی
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آن شود که از دانش و قوه اجتهاد برخوردار باشد تا بتواند احکام شرعی و حکومتی را از کتاب و سنت
استنباب نماید( .عواء؛ 0101؛ )285
تعبیر امام نیز در آراء برخی از علمای اهل سنت آمده اسـت و ممکـ اسـت کسـی آن را معـادل
والیت فقیه تلقی کند .مثال ماوردی میگوید :امامت برای جانشینی پیامبر به منظور حفظ دی  ،تـدبیر
امور دنیوی و برپایی آن برای کسی که بتواند آن را در امت بر پا کند وضا شده است ،اما اصـم ایـ
مطلب را نپذیرفته است( .ماوردی؛ بی تا )27 :در ای بیان ماوردی ،تقریبا همان عناصر والیـت فقیـه
در اندیشه شیعه ،آمده است .اب خلدون میگوید :نصب امام واجـب اسـت و وجـوب آن در شـرع بـه
اجماع صحابه و تابعان واجب شده است( .اب خلدون؛  .)070 :0353یکی از نویسندگان با بررسی آراء
و اندیشههای برخی از علماء اهل سنت معتقد است که عهـدهدار شـدن منصـب حکومـت و خالفـت
توس عالمان و فقیهان ،مورد توجه فقهاء اهل سنت نیز بوده است و از ای جهت آنان نیز مثل شیعه
هستند و تفاوت تنها به لحا شرای و مصادیق ولی و نحوه تعیی او میباشد( .اشـرفی0383 ،؛ 393
 181 - 168 ،368و )513 - 537یکی از محققی نیز معتقد است که اصطالح «والیت فقیه» در آثار اهل سنت نیست اما مفاد آن
در آثار آنها وجود دارد .ایشان به کتاب «احیاء علوم الدی » غزالی اشاره مـیکنـد کـه در آن غزالـی
میگوید چون مردم به حقوق خود قانا نیستند و به حقوق دیگران تجاوز میکنند ،باید حتما حکومـت
وجود داشته باشد و بر ضرورت وجود حکومت استدالل میکند و برای ای که ای حکومت ،جامعه را
اداره کند نیازمند قانون است و قانونی که ای حکومت را یاری میکند عبارت اسـت از «شـریعت»؛ و
بعد میگوید سلطان که باید بر مردم حکومت کند نیازمند کسی اسـت کـه او را راهنمـایی کنـد و در
اینجا میگوید« :مرشد السلطان و معلمه الفقیه» .ای محقق معتقد است که مرشد و معلم حاکم ،کـه
در کالم غزالی آمده است همان فقیه است و لذا نتیجه میگیرد که «معلوم میشود که حاکم اصـلی،
فقیه است و سلطان در حد قوه مجریه مطرح است و وظیفه اجرای احکام را برعهده دارد و آن کسـی
که والیت دارد همان مرشد و معلم سلطان است که عبارت است از فقیه»
ایشان در ادامه در پاسخ به ای سوال که پس چرا علمای سنی نظریـه والیـت فقیـه را در کتـب
خود طرح نکردهاند؟ جواب میدهد که علت اینکه غزالی غیرمستقیم مطلـب را بیـان کـرده و صـریح
نگفته که «فقیه» والیت دارد ،به خاطر ای است که اگر به صراحت میگفت قطعا سـلطان زمـان بـا
غزالی درگیر میشد .برای اینکه مورد ظ سلطان قرار نگیـرد ،غزالـی ایـ مطلـب را در لفافـه ایـ
عبارات بیان کرده که ای همان مفاد والیت فقیه است که البته در دیگر آثـار اهـل سـنت هـم ایـ
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تعابیر وجود دارد و آنها سعی کردند در لفافه عبارات ،در شرای حاکم ،بحث فقاهـت حـاکم را بیـان
کنند .مفاد بحث والیت فقیه در آثار اهل سنت وجود دارد ،لذا بحث والیت فقیه اندیشه اسالمی است
و نه صرفا شیعی (هادوی تهرانی .)0370 ،تبیی پاسخ دوم نیز چنی است که :بر اساس برخی منـابا
اهل سنت ،شرای خاصی برای حاکم ذکر شده است کـه ایـ شـرای نـوعی تقـارب و مشـابهت بـا
شرایطی دارد که شیعه برای ولی فقیه معتقد است.
شرایط حاکم

یکی از شرای حاکم داشت علم و اجتهاد است که بسیاری به آن تصریح کردهاند .از جمله تفتـازانی،
از متکلمان معروف و بزرگ اهل سنت ،مکلف بودن؛ عدالت؛ آزادگی؛ مرد بـودن؛ اجتهـاد؛ شـجاعت؛
تدبیر؛ سخنوری و قرشی بودن را از شرای الزم برای کسـب مقـام امامـت و رهبـری برمـیشـمارد.
(تفتازانی؛  )215 - 213 :0390مارودی ،از دیگر دانشمندان اهل سـنت ،هفـت شـرب را بـرای مقـام
امامت برمی شمارد که عبارتند از :عدالت؛ دانش در حد اجتهاد؛ سالمت حواس؛ سالمت اعضای بـدن؛
تدبیر؛ شجاعت و قرشی بودن( .ماوردی؛ بی تا )6 :قاضی باقالنی و امام نُوَوی نیز در کتـابهایشـان،
قرشی بودن ،اجتهاد و صاحب نظر بودن را از جمله شرای امام برمیشمارند( .باقالنی )190 :0101 ،و
(نووی ،بیتا)508 :
گویا در بی عالمان معاصر سنی شرب فقاهت و اجتهاد برای حـاکم از شـیوع بیشـتری برخـوردار
است .شیخ محمد ابو زهره مینویسد :حاکم باید مجتهد بوده و با مجتهدان دیگر به مشورت بپـردازد.
(ابو زهره؛  )082 :0110محمد مبارك مینویسد :رئیس دولت و امامت مسلمی  ،مرجا تطبیق احکـام
کلی اسالم بر حوادث و رخدادهای سیاسی و رواب گوناگون و متغیر اجتماعی است  -البته با در نظـر
گرفت شورا  -از ای رو رئیس دولت اسالم میباید در فهم فقه اسالمی و مبانی آن ،و نیـز در تـوان
تطبیق آن بر رویدادها و مصادیق ،به مرحله عالی رسیده باشد ،هر چند که علمای دیگر نیز باید طرف
مشورت قرار گیرند تا نظریات و آراء مختلف مورد توجه قرار گرفته و استبداد به رای پیش نیاید .او در
توجیه مجتهد بودن حاکم مینویسد :همه دولت هایی که در عصر ما بر پایه و اساس مکتب و عقیده،
بنا نهاده شدهاند ،پیشوایان خود را از آگاهتری مردم بدان مکتب ،که اهداف و برنامـههـای مکتـب را
بهتر و عمیقتر درك میکنند ،انتخاب مینمایند تا بتوانند سیاستهای داخلی و خـارجی دولـت را بـر
مبنای ان طرز تفکر طراحی کرده و آرمانهای آن را تحقق بخشند( .محمد مبارك؛  )91 :0110شیخ
محمد شلتوت نیز مینویسد :از میان اهل علم و رای و خبره ،شایستهتری فـرد را بایـد خلیفـه نمـود.
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(شلتوت)568 :0121 ،
به هر حال شرب فقاهت و اجتهاد در رئیس دولت اسالمی و امام مسلمی  ،به اندازهای مورد قبول
قرار گرفته است که برخی مانند امام الحرمی جوینی ،آن را مورد اتفاق نظر در بی علما دانسـتهانـد،
(جوینی )291 :و در نهایت کالمی را از نویسنده الفقه على المذاهب االربعه نقل مىکنـیم .وی مـی-
گوید اهل سنت اتفاق دارند در ای که امام و حاکم باید واجد ده شرب باشد« .واتفقوا علـى ان االمـام
یشترب فیه» سپس شرایطی از قبیل قرشی بودن ،عدالت ،مدیر و مدبر و سالمت جسمی و شـجاعت
را ذکر مینماید .سپس عالم و مجتهد بودن را به عنوان شرب هفتم برمیشمارد و در توضیح آن می-
افزاید حاکم باید مجتهد باشد تا احکام را بشناسد و تفقه در دی نماید و به مردم تعلـیم دهـد و ایـ
که محتاج دیگران نباشد تا از آنان استفتاء نماید« .سااعاً :ا يكو عالما مجتهدا ليعذة االككذاا
ويتفيه فى الدين فيعلم الناس واليحتاج الى استفتاء غيةه» (الجزیری)309 - 306/5 :0121 ،
نتیجه ای تبیی ای است که آنچه در منابا اهل سنت به عنوان ویژگیهای حاکم اسالمی آمده،
با والیت فقیه همسان است و میان آنها تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا به اعتقاد شیعه ،در عصر غیبت امام
معصوم ،حاکم اسالمی باید از مجتهدان و فقهای دارای شرای رهبـری باشـد ،هرچنـد در عمـل،
اهل سنت حکومتی با محوریت والیت فقیه تشکیل ندادهاند.
ارزیابی پاسخ اول:

در ارزیابی و بررسی پاسخ اول ،توجه به دو نکته ضروری است .0 :از نظر فقهـاء شـیعه مشـروعیت و
اعتبار والیت برای فقیه به چه مالك و منـاطی صـورت گرفتـه اسـت؟  .2آیـا مـالك و منـاب ایـ
مشروعیت در والیت فقیه در اندیشه فقهاء اهل سنت هم وجود دارد یا خیر؟
نگاهی بر کلمات فقها شیعه در باب والیت فقیه روش میکند که اعتبار والیـت بـرای فقیـه بـه
اعتبار جعل ،نصب و «نیابت» است که ائمه برای فقها در نظر گرفتهاند از آن جهت که فقها نایب
ائمه هستند .از ای رو مناصب اجتماعی و سیاسی فقها و امر و نهی آنها در امور ناشـی از والیـت و
حکومت و همان تصدی بوده است که از قبل معصوم داشتهاند و همانند امر به معـروف و نهـی از
منکر که وظیفه عامه مسلمانان میباشد و فرد به عنـوان یکـی از اعضـای جامعـه و بـدون عنـوان و
منصبی ،آن را انجام میدهد ،نبوده است .به عبارت دیگر آنها ولی مردم بودهاند و لذا هـیچ اقـدام و
تصمیمی بدون استناد به ای منبا مشروعیت ،زمینه مقبولیت و عینیت نداشت.
اکنون به برخی از آنها اشاره میشود:
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شیخ الطائفة ابوجعفر محمد ب الحس طوسى (متوفاى سال )161در کتاب النهایة مىفرماید:
« واماالحكم اين النذاس والياذاء اذين المفتلفذين فزيجوااياذ ًا االلمذن أ

لذه

سلطا الحق فى لك .و قد فوّضوا لك الذى فيهذاء شذيعتهم( ».طوسوی:3011 ،
 )113حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است کوه از جانوس سولبان عوادل
(امام معصوم) مأذون باشند و این وظی ه بر عهوده فقهواش شویعه واگوشار شوده
است.

سلّار ،حمزة ب عبدالعزیز دیلمى ،متوفاى سال ( )163که از فقهاى نامى شیعه به شمارمىرود ،در
کتاب فقهى معروف خود مراسم مینویسد:
«فيد فوّضوا الى الفيهاء إقام الحدود و احككاا اذين النذاس اعذد أ اليتعذدّوا
واجب ًا و ال يتجاواوا كذ ّد ًا و أمذةوا عامّذ العذيع امعاونذ الفيهذاء علذى لذك
مااستياموا على الطةيي و لم يحيذدوا( ».سوالر )623 :3010 ،اماموان معصووم

اجراش احکام انتظامى را به فقها واگشار نموده و به عموم شیعیان دستور دادهاند
تا از ایشان پیروش کرده ،پشتوانه آنان باشند ،و آنان رادر ایون مسو وهیت یوارش
کنند.

علّامه حلى حس ب یوسف اب المطهر ،متوفاى سال ( )990در قواعـد مـینویسـد :و امـا اقامـه
حدود اختصاص دارد به امام و یا کسی که امام به او اذن دهد و در دوره غیبت فقهاء شیعه آن را اجرا
میکنند « .و امّا إقام الحدود فانها الى اإلمذاا ااصّذ او مذن يذل

لذه .و لفيهذاء العذيع فذى

كالالغيب لك» (حلی )525/0 :0103 ،و نیز در ایضاح اشاره میکنـد کـه فقهـاء در صـورت ایمـ
بودن از ناحیه ظالمی  ،میان مردم حکم میکنند و بـه تقسـیم زکـات و خمـس و افتـاء مـیپردازنـد.
« للفيهاء الحكم اين الناس مع االمن من الظالمين و قسم الزكذوا واحامذاس و االفتذاء »...
(حلی )377 - 378 /0 :0389 ،شهید اول ،ابوعبداهلل محمد ب مکى عاملى (شهید در سـال  )986در
باب حسبه از کتاب دروس مینویسد« :و الحدود و التعزيةا الى االماا و نايبه ولو عموماً فيجوا
فى كال الغيب للفييه اقامتها مع المكن  .و يجب على العامّذ تيويتذه و منذع المتغلّذب عليذه مذع
االمكا  .و يجبعليه االفتاء مع احمن و على العام المصية اليه و التةافع فى احككاا( ».مکی،
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 )18 - 19 :0109اجراى احکام انتظامى  -حـدود و تعزیـرات  -وظیفـه امـام و نایـب او اسـت ،و در
عصرغیبت بر عهده فقیه جاما الشرای مىباشد .و بر مردم است کـه او را تقویـت کننـد وپشـتوانه او
باشند و اشغالگران ای مهم را در صورت امکان مانا شوند و بر فقیه الزماست که در صورت امنیـت،
فتوا دهد و بر مردم است که اختالفات خود را نزد او برند .فقهـای بسـیار دیگـری و از جملـه فقهـاء
معاصر در باب والیت فقیه نظریاتی شبیه همی مطالب گفته شده ،دارند.
تفاوتهای نظریه والیت فقیه در بین شیعه و اهل سنت

با ای نگاه به نظر میرسد که تفاوت میان نظریه والیت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه و اهـل سـنت
رخ می نماید و آن تفاوت ای است که در اندیشه شیعه اعتبار و مشروعیت حاکم به نصب اسـت (هـر
چند در مقام تحقق ،حاکم باید مقبولیت عمومی داشته باشد) .حکومت ولیّ فقیه حکومتی است که در
آن کسی بر مردم حاکم است که اوالً واجد شرای اسالمی ،و تجسمی از اسالم و پیـامبر اسـت و
مبنای حکومتش قوانی و احکام اسالم است ،و ثانیاً ،برای حکومت ،مـأذون از جانـب خـدای متعـال
است و خداوند اجازه و حق حاکمیت را در زمان غیبت امام زمان به او داده است و در ایـ میـان،
اذن الهی ،شرب الزم و قطعی برای حکومت فقیه است .اما اهـل سـنت موضـوعا نصـب و «نیابـت»
حاکم را منکر هستند .چنان که ابوالحس اشعری میگوید« :جایز است که امامت با ن
ثابت شود ولی چون ن

هم منعقد و

درباره کسی نیامده است لذا مسئله امامـت ،بـه اختیـار مـردم واگـذار شـده

است»( .شهرستانی)009/0 :0771 ،
آنها هرچند در ترسیم محدوده امامت و تبیی مفهوم آن به عنوان ریاست دی و دنیـا بـا شـیعه
مشارکت و همراهی دارند ،ولی در فقه و کالمشان اثری از اندیشه نیابت یافت نمیشود زیرا به عقیده
آن ها در هر عصر ،امامت از آن فردی است که به اختیار اهل حل و عقد و یا با تعیـی خلیفـه سـابق،
مشخ

شده باشد .آنان خالفت خلیفه اول را مصداقی از ضابطه نخست و خالفت خلیفـه دوم را بـر

طبق قاعده دوم ترسیم میکنند و چون نصب و ن

را در تعیی خلیفه الزم نمیدانند پس از رسـول

خدا به امامت منصوب و منصوص هیچ کس اعتقادی ندارند و معتقدند که اهل حل و عقد و یا امت با
انتخاب و یا بیعت خود به خلیفه مشروعیت میدهند و در واقا منشاء مشروعیت خلیفه و نظارت بـر او
امت هستند« .انه يجب علی االمه عيز و شةعا اقامه اليفه منهم ليةعی شئو االمه  -الدينيه و
الدنيويه  -و يعة علی جميع الدوائة الدوله  ...ا جمهور المسلمين هبوا الذی ا االمذه هذی
مصدر السلطه الفليفه و انها تييمه و تةصد اعماله( ».رشدی علیان؛ )061 :0791
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بررسی تاریخی آراء ونظریات فقها اهل سنت نیز ،بیانگر فقـدان انسـجام و چـارچوب نگـرش و
نظریه والیت فقیه میباشد و اتفاقا نقطه تمرکز اندیشه سیاسی آنها ،نظریه تغلب و حاکمیت یافت با
غلبه و زور است و به ادلهای برای توجیه آن تمسك کردهاند .حتی برخی از نویسندگان معتقدنـد کـه
«برای فقهای اهل سنت حاکم مقتدر و شوکتمند از حاکم عادل مهـمتـر اسـت زیـرا اقتـدار بیشـتر
دشمنان را از طما به مرزهای اسالمی یا ایجاد بدعت در دی میهراساند( ».اخـوان کـاظمی:0382 ،
 )323غزالی با توجه به لزوم شوکت و قدرت حاکم شرب اجتهاد و علم را در تزاحم با آن حذف مـی-
کند و به التزام و تقلید حاکم از علما کفایت میکند( .غزالی ،بی تا )070 :اب حجـاج نیـز در پـذیرش
استیال و حاکم ،سخ مشهوری دارد .او میگوید« :ضرر ضعف سلطان ،از ضرر جور وی بیشتر اسـت.
زیرا از ضعف وی عموم مردم خسارت می بینند اما از جورش فق به عده خاصـی آسـیب مـیرسـد»
(مسجد جامعی )261 :0367 ،از نظرآنان« ،حتی حکومت ظالم نیز باید اطاعت شـود ،زیـرا فقـدان آن
تبعات بدتری در پی دارد ،و تنها از ای طریق است که تعالیم اساسی حقـوقی و دینـی اسـالم حفـظ
میشود» (لوئیس )082 :0389 ،بنابرای چنانکه آمد ،شرای ذکر شده توسـ برخـی از علمـاء اهـل
سنت نادیده انگاشته شده است.
تبیین و بررسی پاسخ دوم:

از آنچه گفته شد روش شد که شرب فقاهت و اجتهاد در حاکم مورد قبول و اتفاق بسیاری از عالمـان
متقدم و معاصر سنی است .اکنون بحث مهمی که در نتیجهگیری نهایی مقاله موثر اسـت ایـ اسـت
که آیا وجود ای شرای و ویژگیها در حاکم ،شرای صالحیت و اهلیت هستند یعنـی اگـر وی فاقـد
یکی یا همه آنها بود ،دیگر صالحیت و اهلیت برای حکومت ندارد و به طـور کلـی حکومـت چنـی
فردی مشروعیت ندارد و یا وجود ای شرای و ویژگیها در حـاکم از بـاب افضـلیت و اولویـت اسـت
یعنی بهتر و افضل ای است که ای ویژگیها در شخ

حاکم جما باشد .بنابرای اگر زمامدار فاقـد

یك یا چند تا از ای شرای بود ،خللی در حاکمیت او پیش نمیآید و در عی حال حکومت او مشروع
است.
دخالت ای مبحث در نتیجه تحقیق از ای جهت است که اگر فقاهـت و اجتهـاد شـرب تاهیـل و
صالحیت نباشد بلکه شرب اولویت باشد بـدی معناسـت کـه فقاهـت حـاکم دخـالتی در مشـروعیت
حکومت او ندارد و حاکم می¬تواند حکومت مشروع اسالمی تشکیل دهد و در عی حال فقیه نباشد.
از ای رو حکومت فقیه هم واجب نیست بلکه بهتر ای است که حاکم ،فقیه و برخوردار از قوه اجتهاد
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باشد.
با توجه به آنچه در باال گفته شد ،به نظر عالمان شیعه ایـ شـرای و از جملـه شـرب فقاهـت و
اجتهاد به عنوان ویژگیهای صالحیت و اهلیت است و نه شرای افضـلیت و اولویـت ،ازایـ رو اگـر
شخ

حاکم مثال مجتهد نباشد به کلی حکومت او شرعی نیست و از مشـروعیت برخـوردار نیسـت.

شیخ مفید از عالمان متقدم شیعه ضم اشاره به ضرورت دو ویژگی نیابت و فقاهت برای حاکم ،می-
نویسد :هر کس که برای والیت ،چه از نظر علم و فقاهت و چه از نظـر مـدیریت و تـدبیر و قـدرت،
صالحیت نداشته باشد ،تصدی ای منصب بر او حرام است .و چنی کسـی مـاذون از ناحیـه صـاحب
الزمان نیست و مواخذه خواهد شد« .و م لم یصلح للوالیة على الناس لجهل باألحکـام وو عجـز
ع القیام بما یسند إلیه م ومور الناس فال یحل له التعرض لذلك و التکلف له فإن تکلفه فهو عاص
غیر مأذون له فیه م جهة صاحب األمر الذی إلیه الوالیات و مهما فعله فی تلك الوالیة فإنه مـأخوذ
به محاسب علیه و مطالب فیه بما جناه إال ون یتفق له عفو م اهلل تعالى و صفح عما ارتکبه» (مفیـد:
 ) 802 :0103کسی که صالحیت والیت و سرپرستی مردم را ندارد به جهت جهـل بـه احکـام و یـا
ناتوانی در انجام اموری که به او محول شده است پس جایز نیست که متصدی امر حکومـت شـود و
اگر قبول کرد معصیت نموده است و از طرف امام معصوم ماذون نیست و در هر آنچه که انجام دهـد
محاسبه و مواخذه خواهد شد مگر ای که خدای تعالی از او در گذرد.
اب ادریس در سرائر با توجه به ضرورت اجرای حدود و تنفیذ آن ،مینویسد :به جز شیعهای که از
جانب آن حضرت منصوب شده است کسی دیگر حق تصدی ای مقـام را نـدارد .ایشـان سـپس بـه
شرای هفتگانهای از قیبل عقل ،رای ،حزم ،تحصیل ،سعه حکم ،بصیرت به مواضا صدور و عـدالت
اشاره میکند و میافزاید :غیر اهل حق به دلیل گمراهی و جهل به حکم ،و عـدم اذن امـام و فقـدان
بسیاری از شرای  ،شایستگی ای امر را ندارند .ازای رو جایز نیست که به آنان رجوع کرد و نزد آنـان
طرح دعوا کرد« .و منعنا عن صح الحكم لغية أهل الحق لاذزلهم عنذه و تعذذر العلذم علذيهم
اعی ء منه حجله و تدينهم االباطل و تنفيذه و فيد اال

من ولى الحكم االحق فيما يحكمذو

اه منه و لك ميتض الاتزل معظم العةوط فيهم و لبعض لك كةّا علذى مذن لذم يتكامذل
شةوط الحكم فيه من أوليائهم النياا فی تنفيذ اعض االككاا و تيليده لك و التحذاكم اليذه».
(اب ادریس)539/0101 :
برخی از نویسندگان سنی نیز ای شرای را و نیز فقاهت و اجتهاد حاکم را شرب الزم و ضـروری
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حاکم و خلیفه تلقی نمودهاند .اب حزم اندلسى در کتاب الفصل ،شرای حاکم را به دو قسم مسـتحب
و واجب تقسیم میکند و تصریح میکند« :واجب است شرای امامت بررسى شود ،شـرایطى کـه هـر
کس واجد آن شرای نباشد صالحیت رهبرى و امامت را دارا نیست ».و سپس به ای شـرای واجـب
اشاره میکند که  .0از صلب قریش باشد (سید باشد) چرا که پیامبر خدا فرمود« :ان االمامة فیهم.
امامت و رهبرى در میان قریش است»  .2بالغ و ممیز باشد (مصالح و مفاسد را از یکـدیگر تشـخی
دهد) چرا که پیامبر اکرم فرمود« :از سه دسته تکلیف بر داشته شده ،کودك تا به حد بلوغ برسـد،
دیوانه تا اینکه سالمت خود را بازیابد و  .3 »...مرد باشد ،بدان جهت که پیامبر خدا فرمود« :رستگار و
پیروز نخواهد شد ملتى که کار آنان به دست زن سپرده شود» .1 .مسلمان باشد ،زیرا خداوند تبارك و
تعالى فرمود« :هرگز خداوند براى کافران بر مؤمنان راهى (حاکمیتى) قـرار نـداده» و از مهـمتـری و
بزرگتری راهها خالفت و حاکمیت است و نیز بدان جهت کـه فرمـوده «بایـد اهـل کتـاب در مقابـل
مسلمانان کوچك گردند و از آنها جزیه گرفته شود و مشرکی غیر اهل کتاب با آنان جنـگ و قتـال
شود تا اسالم را بپذیرند .5 ».در کار خالفت دانا و پیشگام باشد .6 .نسبت به فرایض دینى مربوب بـه
حکومت آگاه باشد .9 .در همه امور داراى تقواى الهى بوده باشد .8 .در جامعه آشـکارا مرتکـب فسـاد
نگردد ،وی سپس مینویسد :در مرتبه بعد مستحب است که حاکم  .0در مسـائل مربـوب بـه خـود از
امور عبادى و سیاسى و احکام مطلا باشد .2 .همه واجبات الهى را انجام دهد و هیچ عیـب و نقصـى
در انجامش نداشته باشد  .3از همه گناهان کبیره چه آشکارا و چه نهان اجتناب نماید  .1اگر مرتکـب
گناهان صغیره مى گردد در پنهان و پوشیده باشد .اب حزم تصریح میکند :ای چهار شرطى است که
اگر کسى مقید به رعایت آن نیست کراهت دارد مسئولیت انجام امور جامعه را به عهده بگیرد ،اما اگر
در هر صورت به عهده گرفت والیتش صحیح است ،اما حکومت او چندان خوشایند نیست و اطاعـت
از او فق در موردى که اطاعت خدا در اوست واجب است و توجه بـه نهـى او فقـ در مـواردى کـه
خداوند دستورى نداده واجب مىباشد( ».رك :اب حزم؛ 0375ق)27/3 :
جوینی نیز در غیاث االمم به لزوم شرب اجتهاد در حاکم معتقد است و در توضیح آن مینویسد از
آنجا که حاکم محل رجوع مردم در امور مختلف است و باید بر اساس قواعد و اصول احکـام بـه اداره
امور آنان بپردازد قطعا باید مجتهد باشد در غیر ای صورت مقلد و پیرو دیگران خواهد بود بدون ای -
که خود پیروی داشته باشد« .لكا ميلدا تااعا غية متبوع» (جوینی؛  002و )229
در مقابل برخی از نویسندگان تسن وجود شرای در حاکم و از جمله فقاهت را شرب کمال مـی-
دانند و نه شرب صحت و مشروعیت ازای رو در تزاحم با شرای دیگر حکم به حذف شرب علم مـی-
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کنند .به عنوان نمونه غزالی با توجه به لزوم شوکت و قدرت حاکم ،شرب اجتهاد و علم را در تزاحم با
آن حذف میکند و به التزام و تقلید حاکم از علما اکتفا میکند( .سروش محالتی)53 :0398 ،
توفیق الشاوی نویسنده معاصر سنی مینویسد( « :وجود شرای ) بدی معنا نیست که بایـد کسـی
وجود داشته باشد که همه ای شروب را داشته باشد ،بلکه مراد از آن اولویت یافت کسی است که ای
شروب را دارد .لذا از نظر ما ای شرب (علم) شرب صالحیت و اهلیت نیست (که اگر کسی چنی علـم
گستردهای نداشت ،صالحیت رهبری را نداشته باشد) بلکه به نظر ما ای شرب (علم) شـرب افضـلیت
است .یعنی کسی که ای شرب را ندارد و کسی که ای شرب را دارد هر دو صالحیت دارند ولی اولـی
نسبت به دومی اولویت دارد( ».شاوی )273 - 270 /0372 ،او در جای دیگر مینویسـد« :در دیـدگاه
ما  -که آن را در کتاب فقه الشورى توضیح دادهایم  -امروز اجتهاد جمعى جانشی اجتهاد فردى شده
است و از ای روى شرب اجتهاد براى ولى امر دخیل نیست ،اگر هم به ناچار بخواهیم آن را بپـذیریم
شرب فضیلت است نه شرب لزوم .در ای جا راه دیگرى  -براساس حفظ وحدت اسـالمى و براسـاس
ای که بیشتر فقهاى سنى اعتقاد دارند که در ای زمان مجتهد وجود ندارد  -به نظر مـىرسـد و آن
ای که دیدگاه سنیان ما را به آن جا بکشاند که بگوییم صالحیت والیت امر و امامت امت تنها بـراى
مجتهدی مذهب شیعه است( ».شاوی؛ )17
وی در نهایت به صراحت همه شروب گفته شده برای حاکم را شرب تفضیلی میداند و نـه شـرب
اهلیت« .به نظر ما همه شربهایى که فقهاى ما براى کاندیداهاى والیت ذکـر کـردهانـد ،شـرطهاى
تفضیلى و اولویتى است نه شرب اهلیت براى والیت ،آن چنان که بعضى ادعا کردهاند .و ای مردماند
که در هنگام انتخاب کسى را بر مىگزینند که بیش تری مزیت را داشـته باشـد .انتخـاب مـردم نیـز
همواره با رعایت یك شرب صحیح است ،و آن اختیار آزادانه و بدون نیرنگ و فریب( ».شاوی)295 ،
تمایز در ماهیت شرایط و ویژگیهای حاکم

بر ای اساس باید به ای نکته به عنوان تمایز بی شیعه و اهل سنت در باب شرای حاکم توجه شود.
به عنوان مثال وقتى شیعه شرب فقاهت و عدالت یا شجاعت را براى حاکم اسالمى الزم مىداند ،ای
لزوم از باب ضرورت وجود است یعنى فقدان ای شرب به منزله عدم مشروعیت حاکم بوده و در ایـ
صورت حتى با فرض حاکمیت ،حاکم مسلمی بـوده و نـه حـاکم اسـالمى و حتـى اگـر موضـوعیت،
موجودیت داشته و موقعیت و حاکمیت و قدرت داشـته باشـد لکـ مشـروعیت و حقانیـت نداشـته و
نخواهد داشت و حال آن که از دیدگاه اهل سنت ،برخی لزوم ای شرای را در حاکم از باب ضـرورت
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مىدانند و برخی دیگر معتقد به اولویت و افضلیت ای شرای هستند؛ یعنى اگر حاکم عالم یـا عـادل
باشد بهتر است و در صورتى که هر یك از ای شرای را نداشت هم چنان ،حـاکم مشـروع اسـالمى
محسوب مىشود.
نادیده گرفتن برخی از شرایط به دلیل اضطرار و ضرورت

برای تتمیم بحث الزم است اشاره شود که برخی از نویسندگان اهل سنت هر چند بـه لـزوم اجتمـاع
شرای در حاکم نظر دارند ،اما به دلیل اضطرار و یا فقدان فردی که جـاما همـه شـرای الزم باشـد
معتقدند که حاکمیت فردی که فاقد برخی از ویژگیهای حاکمیت باشد نیـز جـایز اسـت .بـه عنـوان
نمونه جوینی در غیاث االمم معتقد است که هر چند اجتماع شرای و از جمله اجتهـاد بـرای شـخ
حاکم الزم است و لک اگر کسی واجد اجتهاد یافت نشد و در مقابل فردی بود که صاحب کفایـت و
استقالل در رای بود امور بـه او واگـذار مـیشـود« .االجتهذاد فيذد ماذی ا اسذتجماع الصذفا
المجتهدين شةط االمامه فلو لم نجد من يتصدی لزمامه فی الدين و لكن صذادفنا  ..ا نجذده و
كف ايه و استيزل اعظائم االمور علی ما تيدا وصف الكفايه فيتعين نصبه فی امور الدين و الذدنيا
و ينفذ اككامه كما ينفذذ االمذاا الموصذو ( ».جـوینی )229 :ابـو زهـره نیـز در کتـاب المجتمـا
االسالمی حکم به فقدان برخی شرای را در حاکم به دلیل اضطرار و یا ضرورت میدانـد .وی ضـم
نقل کالمی از اب تیمیه که گفته است اگر حاکم فاسق و اهل معصیت بـود در عـی حـال بایـد از او
اطاعت کرد چون ضرر او از نبود حکومت کمتر است مینویسد« :و هذا الذی يذكةه اان تيميذه هذو
الذی يةاه جمهور فيهاء اهل السنه و اساسه كما رايت هذو النظذة لمصذلحه المسذلمين فانذه ا ا
ت عذر واليه من تنطبق عليه شةوط الفزفه النبويه انه يكفی امن يكو اصلح للمسلمين و لذو
لم يكن اةا تييا  ...ال انهم موضع رضا ال ال الحكذم فذی ملمهذم ضذةوره لحفذال االسذزا و
المسلمين و الاةورا تبيح المحذورا » (ابو زهره؛  )212 :0110آنچه را که اب تیمیه گفته است
رای جمهور فقهاء اهل سنت است مبنای ای نظر هم رعایت مصلحت مسـلمانان اسـت زیـرا وقتـی
حکومت کسی که واجد همه شرای خالفت نبوی باشد متعذر شد باید به خالفت فـردی رضـایت داد
هر چند متقی و نیك کردار نباشد .ای حکم (ثانوی) به جهت حفظ اسالم و مسلمی است.
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نتیجهگیری

فارغ از وجود افتراقات و زمینههای متفاوت فکری و نظری ،با عنایت به ای که یکـى از رویکردهـاى
مثبت و مطلوب در عرصه اندیشه سیاسى مذاهب ،اعتنا و توجه به میراث علمى و دیدگاههاى فکـرى
دیگر مذاهب است .در ای پژوهش به کشف و استخراج ساحتهای علمـی و نظـری مشـترك بـی
مذاهب اسالمی به ویژه در حوزه فقه سیاسی با تمرکز بر والیت فقیه همت گماشته شد .الگـویی کـه
بر اساس مبانی دینی و در سنت فقهی شیعی ارائه گردید .اما کاوش و جستجوی ای نظریه بر اساس
مبانی و اندیشههای فقهی اهل سنت و ارائه یك الگو و مدل از نظام سیاسی می¬تواند تا حدی خالء
یك نظریه منسجم و نظاممند را در فقه اهل سنت جبران نماید.
چنانکه گذشت ،در بیان ماهیت و چیستی زعامت و سـلطه سیاسـی فقیـه از منظـر فقـه شـیعه،
تبیی های متعددی وجود دارد .در ای مقاله با تمرکز بر دو مفهوم نصـب و نیابـت فقیـه و نیـز بیـان
شرای و ویژگیهای حاکم ،نوعی انطباق و همسانی بی اندیشه شیعه و اهل سنت در حوزه حاکمیت
اسالمی مورد توجه قرار گرفت .بیگمان مشروعیت و حاکمیت سیاسی فقیه بر اساس مفهـوم نصـب،
در فقه اهل سنت نمی¬تواند جایگاه مستدلی داشته باشد ،اما مفهوم نیابت که در فقه شیعه به معنای
نیابت از امام معصوم است و از جایگاهی وثیق بر خوردار است در فقه اهل سنت به معنـای نیابـت از
رسول اکرم ،مورد قبول برخی از فقیهان اهل سنت قرار گرفته است .همچنی در دیدگاه بسـیاری
از فقیهان اهل سنت شرایطی همچون اجتهاد ،عدالت و تدبیر برای حاکم ضروری دانسته شـده و بـر
آن تاکید شده است ،همی شرای نیز در نظریه والیت فقیه بر اسـاس دیـدگاه فقیهـان شـیعه بـرای
حاکم از شرای اصلی مشروعیت شمرده شده است.
بر ای اساس می¬توان نتیجه گرفت که نظریه والیت فقیه در فقه شیعه با نظریه سیاسـی اهـل
سنت در باب حکومت ،حداقل بر اساس نگاه برخی از فقیهـان اهـل سـنت ،از قرابـت و تـا حـدودی
همسانی بر خوردار است ،گر چه بر اساس نگاه برخی دیگر از فقیهان اهل سنت که اجتهاد و عـدالت
را از شرای ضروری حاکم نمیدانند ،دیدگاه شیعه و سنی در باب حکومت بکلی متمایز میگردد.
منابع
 -1قرآن کریم

-2ابن حزم ،ابومحمد علی بن احمدبن حزم الظاهری ،الفصل فی الملل و االهواء و النحل ،بی روت:
دارالمعرفه5931 ،ق.
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بن مطهر اسدى ،قواعد األحكام فی معرفة الحالل و الحرام،

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایران ،اول 5159 ،ه ق.
-21

حلّى ،فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوس  ،إیضاح الفوائد فی شرح مشكالت القواعد،

مؤسسه اسماعیلیان ،قم  -ایران ،اول. 5933 ،
-22

حلّى ،فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوس  ،إیضاح الفوائد فی شرح مشكالت القواعد،

محقق/مصحح :سید حسین موس وى کرم انى  -عل ىپن اه اش تهاردى  -عب دالرحیم بروج ردى ،ق م،
مؤسسه اسماعیلیان5933 ،ه ق.
-23

خوانساری ،محمد باقر بن محمد رحیم ،بی¬نا ،الجوامع الفقهیة ،بی¬تا.

-24

دیلمى ،سالّر ،حمزة بن عبد العزیز ،المراسم العلویة و األحكام النبویة ،منش ورات الح رمین،

قم  -ایران ،اول 5111 ،ه ق.
-25

رشدی علیان ،الخالفه و االمامه فی االسالم ،مجله کلیه االداب بغداد ،شماره .5331 ،53

-26

زهری ،خالد ،الخالفه و والیه الفقيه بين االجتهاد و التقليد ،مجموعه مق االت هم ایش ب ین

المللی اجتهاد در دوره معاصر ،تهران ،دانشگاه مذاهب اسالمی.5933 ،
-27

سیوطی ،جالل الدین ،ضرورت وجود اجتهاد در همه دوره¬ها از دیيدگاه اهيل سينت،

مترجم عبدالباسط عیسی زاده ،تهران ،نشر احسان.5931 ،
-28

شاوی ،توفیق محمد ،فقه الحكومه االسالميه بين السنته و الشيعه ،الق اهره ،منش ورات العص ر

الجدید.5151،
-29

شاوی ،توفیق محمد ،فقه حكومت اسالمی از منظر شيعه و سنی ،ترجم ه غالمرى ا خواج ه

سروی ،پژوهشکده مطالعات فرهنکی و اجتماعی ،تهران.5931 ،
-31

شلتوت ،محمود ،سيری در تعاليم اسالم ،ترجمه خلیل خلیلیان ،تهران ،شرکت سهامی انتشار،

.5935
-31

شلتوت ،محمود ،من توجيهات االسالم ،دار الشروق ،قاهره5111 ،ه.

-32

شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،بیروت ،دارالمعرفه.5331 ،

-33

صدر ،سید محمد باقر ،االسالم یقود الحياه ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات.5151 ،

-34

صفا ،ذبیح اهلل ،تاری ادبيات ایران ،تهران ،فردوس.5933 ،
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-35

صفی زاده ،فاروق ،والیت فقيه از دیدگاه اهل سنت ،تهران ،نشر نذیر.5191 ،

-36

طباطبایی ،سید محمد حسین ،ترجمه تفسير الميزان ،مترجم سید محمد باقر موسوى ،قم ،دفتر

انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم.5931 .
-37

طریح ى فخ ر ال دین ،مجمييا البحييرین ،تحقی ق :س ید احم د حس ینى ،ته ران ،کتابفروش ى

مرتضوى.5931. ،
-38

طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن ،النهایة فيی مجيرد الفقيه و الفتياو  ،بی روت ،ناش ر :دار

الکتاب العربی 5111 ،ه ق.
-39

عاملى ،شهید اول ،محمد بن مک ى ،الدروس الشرعية فی فقه اإلماميية ،ق م ،دفت ر انتش ارات

اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 5153 ،ه ق.
-41

عنایت ،حمی د ،اندیشيه سياسيی در اسيالم معاصير ،ترجم ه بهاءال دین خرمش اهی ،ته ران،

خورازمی.5931 ،
-41

العواء ،محمد سلیم ،فی النظام السياسی للدوله االسالميه ،قاهره ،دارالشروق.5151 ،

-42

غزالی ،ابوحامد ،فضائح الباطنيه ،تحقیق نادی فرج درویش ،قاهره ،االزهر ،بی¬تا.

-43

الغزالی ،محمد ،السنته النبویه ،مصر ،دار الشروق5333 ،م.

-44

غفاری ،حسین ،مجموعه آثار کنگره نقش زمان و مكان در اجتهاد ،تهران ،مرکز نشر آث ار

امام خمینی.5931 ،
-45

قرىاوی ،یوس  ،فقه سياسی ،ترجمه عبدالعزیز سلیمی ،تهران ،نشر احسان.5933 ،

 ---------- -46اخوان المسلمین ،هفتاد سال دعوت ،تربیت و جهاد ،ترجمه عبدالعزیز سلیمی،
تهران ،نشر احسان.5935 ،
-47

کلینى ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب ،الكافی (ط  -اإلسالمیة) ،دار الکت ب اإلس المیة ،ته ران -

ایران ،چهارم 5113 ،ه ق.
-48

لوئیس ،برنارد ،زبان سياسی اسالم ،ترجمه غالمرىا بهروز لک ،تهران ،دفتر تبلیغات اسالمی،

.5933
-49

مارودى ،ابوالحسن على بن محمد ،االحكام السلطانية ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،بی¬تا.

-51

مبارک ،محمد ،نظام االسالم ،الحكم و الدوله ،بیروت ،دارلفکر.5115 ،
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-51

محمد ابو زهره ،المجتما االنسانی ،عربستان ،الدار السعودیه للنشر و التوزیع5115 ،ه ق.

-52

مدنى تبریزى سید یوس  ،االرشاد الی والیة الفقيه ،مطبعة العلمیه ،قم 5113 ،ه .ق.

-53

مسجد جامعی ،محمد ،زمينه¬های تفكر سياسی در قلمرو تشيا و تسنن ،ته ران ،انتش ارات

الهدی.5933 ،
-54

مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه ،قم ،موسسه دار الحدیث.5931 ،

-55

میر احمدی ،منصور ،فصلنامه علوم سياسی ،شماره .5931 ،15

-56

نراقی ،احمد ،عوائد االیام ،انتشارات دفتر تبیلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،قم 5153 ،ه.

-57

نووی ،یحیى بن شرف ،المنهاج ،دارالفکر ،بیروت ،بی¬تا.

-58

یزدى ،سید محمد کاظم طباطبایى ،تكملة العروة اليوثقى ،کتابفروش ى داورى ،ق م  -ای ران،

اول 5151 ،ه ق.
-13

هادوی تهرانی ،مهدی ،خبر گزاری مهر ،دین و اندیشه ،کد  ،5333333دی ماه .5935

