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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

فرض اول،  :دارد وجود عصر غیبت بود که گفتیم سه فرضدر فرض سوو  ا  فروض ععیین ولی امر در  بحث
ل ععّدد علی نحو االستقَلفرض دو ، ععّدد غیر مشروط و  که بحث درباره آن به پانان رسید.بود وحدت ولی امر 

 در حال ممنوع است.و شرعاا ممتنع و  چنین فرضی عقَلا شود  روشون کهکه انن را هم بحث کردنم  بود و اطَلق
مَلعی محتبرای انن فرض سو   .د مشروط ولی امر در عصر غیبت استععّد  نعنیض سو  درباره فر بحثحاضر 

 ورطبه الشووران جامع والنت امر برای همه فقیهاِن  د:که چنین گفته شووو صووورت اول انن بود ؛را عنوان کردنم
بود که والنت امر شوویل انن به صووورت دو   ها مشووروط به نیدن ر اسووت.و والنت همۀ آنوجود دارد   مانهم

مشووروط  و نظر هر نک، ها وجود داشووتهبین آن نظرعبادلها در محل واحد و برای ععدادی که امیان اجتماع آن
که والنت امر برای ععدادی ا  فقها باشد که ضرورت دارد با  انن بودهم صورت سو  . به موافقت با دن ران باشد

 بود ننصووورت چهار  ا نظر هر نک نافذ نباشوود م ر با موافقت دن ران. وبوده به ععداد ال    .هم همفیری کنند
 باشد. ولی مشروط به نظر دن ران ودهب الشران جامعکه متصّدی نیی ا  فقهای 

در صورت چهار  فق  نک نفر  اما شدندامر می ولیمشوروط  طوربهگانه پیشوین، هم ی باند در صوور سوه
 یه حیم او نفوذ داشته باشد، شرط است. ران برای اننا موافقت دنگیرد، اموالنت امر را به عهده می

. نظر 2. نظر همه فقها شوورط باشوود، 1اسووت: سووه فرض دارای انن موافقت دن ران هم خود بیان شوود که 
ضووروری  هاآنفقهانی که ال   اسووت و مشووورت با  . نظر3و  شوورط با  اسووتها ممین که اجتماع آنفقهانی 

ها بحث را به دو قسمت برای بررسی انن فرض که شودشورط می موارد شو  ننامجموع  .شورط باشود اسوت
 .کنیمعقسیم می

 ننیهاهای فرض سو . ؛ نعنی بدون ورود به عفاسیر و صورتاست طورکلیبهبررسی فرض سو   قسمت اول
نن اعم ا  اننیه ا ؛مشروط ثابت است طوربهالشوران  در عصر غیبت والنت امر برای فقهای جامعشوونم قائل 

ه چ ونه ادلّ  ا نظروضع فرض سو   طورکلیبهخواهیم ببینیم مشوروطیت به شویل اول نا دو  نا سوو  باشود. می
 .پردا نمصور انن فرض سو  می و به عفاصیلهم در قسمت دو  . است

م ه برای چنین فرضی و بخ  دو کنیم: بخ  اول وجود مقتضوی در دو بخ  بحث می نیزقسومت اول را 
یه انن اما بخ  اول ا  قسمت اول ؟خیرخذ به انن وجه وجود دارد نا مانعی ا  ا آنا وجود مقتضوی برفرضیه انن
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]انن ؟ رخیوجود دارد نا  طورکلیبهمشووروط اسووت   طوربهببینیم آنا مقتضووی برای انن فرض که الوالنت فقها 
نا  فقیهولی ای که نصباست که ببینیم آنا ادّلهمقصوود ما انن « مقتضوی»گونیم وقتی مینیته را باند دانسوت؛؛ 

ا کردند، چنین فرضی را اقتضدادند و اثبات مینید قرار میالشوران  در عصور غیبت را مورد ع نصوب فقیه جامع
 ؟خیرکنند نا می

 ینمممین نیست که خدای متعال و ائّمه معصوو همچنین نقَلا سابقاا برای اثبات اننیه در  مان غیبت عقَلا 
ها رعجل الله ععالی فرجه الشرنف جامعه بشور را بدون نک ولی امر منصوب ا  سوی ولی عصر  علیهم السوَل 

جود و ععالی علیه که منصوب باالصل است . دسوترسوی به ولی عصور صلوات اللهای اسوتناد کردنمبه ادّله کنند
آنا باند ب ونیم مرد  دن ر نباند خدا را اطاعت کنند و نباند فرمان  ؟کرد هباند چکه دسترسی نیست  و حاال ندارد

شود اگر شورانطی پی  آمد که می ؟ه جاری شوود نا باند فرمان خدا بر جامعه بشوری جاری شوودجامعخدا در 
در  ،فرمان خدا در جامعه جاری شود وحیومت اسَلمی باشد و احیا  شرع  ،و حیومت حیم اسوَلمی ،حیم

عقل محال و ممتنع اسووت و حیم شوورع باند اجرا شووود و  ا نظرگفتیم  ؟اند ب ونیم نباند اجرا شووودانن فرض ب
م هصولوات الله علیه منصوب بر انن امر باشد که گفتیم انن شخ   نتیجه اننیه باند کسوی ا  سووی ولی عصور

شد و شروط باند کفانت داشته بابنابرانن ؛ هم باند پانبند و ملتز  به احیا  شرع باشد وباند عالم به احیا  شرع 
 .با کفانت عادِل  داشته باشد: فقیهِ  الاقلگانه را سه

خواهیم نمی ما البته-: گردداننجا برمیبه  عقلی ۀانن ادلّ  همۀ شوود کهختلفی را برپا کردنم و بیان م عقلیه ۀادلّ 
ما  راییه ببعد ا  انن -انن اسووت کهه انن ادلّ  همۀو عصوواره ماحصوول ولی  ؛بیان کنیم مجدداا را  هعک انن ادلّ عک

ل عواند خدای متعامطلقه برای او ذاعی است و نمی و والنت ثابت شد که خدای متعال دارای والنت مطلق است
نرها ک، و پیاده کندابَلغ ا، مانروانی که فرمان او را اجرجامعه بشور را در  مان غیبت بدون نک فر  رارده باشد.  

ی انن کار برا الشوورانطیجامعقبیح و ممتنع اسووت نا باند فقیه  عقلی ا نظرد شووود که انن انجا ومرجهرجنا باند 
 .منصوب شود. انن نک استدالل بود

؛ حال طور که در  مان حضور واجب استاستدالل دن ر اننیه اقامه عدل در  مان غیبت واجب است همان
یرد ب  بر عهدهمسئولیت قیا  حیومت را  ،کند عواند اقامه عدلباند کسی که می ،چون اقامه عدل واجب اسوت

 .با کفانت باشد عادِل  فقیهِ  نعنی گانه را داشته باشدشروط سهباند  حداقل و او کسی است که
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 نرا  ؛اطاعت خدا در امور اجتماعی حداقل ممین نخواهد بود ،اگر حاکمی در  مان غیبت نباشدهمچنین  
و حیم خدا را در  ردهه بشری را به اطاعت خدا وادار کعواند جامعی که میکساطاعت خدا همیشه واجب است 

 .که عادل باشد فقیهی است ،جامعه بشری جاری کند

 .ندکفرد ما ا  فقها عحقق پیدا میبا  ،های عقلی. همه انن استداللبیان شد هانی بود کهاسوتداللموارد انن 
باند شوخصوی وجود داشوته باشد که احیا  خدا را اجرا کند و  کهکند عقلی بی  ا  انن اثبات نمی ۀانن ادلّ بیان 

نند و کند که هم ی باند بیاو ثابت نمی یردهباشووود و بی  ا  انن اثبات ن الشوووران جامعموا بواند فقیه  انن فرد
اثبات  ؛ندکنعنی اصوَلا انن دلیل عقلی بی  ا  ضرورت عصرنح فرد ما اثبات نمی ؛والنت امر را به عهده ب یرند

 به ععبیر دن ر دلیل .کند که انن همه فقهای عادل و در عرض هم والنت دارند. و بی  ا  انن کشوو  ندارندنمی
ضرورت هم  دفعند که انن کدفع ضرورت اثبات نمی ا اندا ۀبی  ،به دلیل اننیه دلیل عقلی است اننجاعقلی در 

ن کند و انن ادله بیشتر ا  انفرد ما عحقق پیدا می انن حیومت به وسیله .شودشوخ  واحد انجا  می وسویلۀبه 
 به عبارعی .د مشروط باشدععّد کند چه برسود به اننیه د را اثبات نمیاصول ععّد  ،کند و لذا دلیل عقلیاثبات نمی

 .مشروط باشد نحوععدد علی ،دست چه رسد به اننیه انن ععّد لیل عقلی برای اثبات ععدد نارساد

 د مشوووروط ولی امر را اثبات کند. پگ اگر دلیلی که والنت امرععوّد  وجوب عوانودنمیابرانن دلیول عقلی بنو
انن دلیل عقلی بی  ا  اثبات والنت برای احدالفقها  ،عقلی باشد کندفقهای عادل را در عصور غیبت اثبات می

نعنی اگر دلیل  ؛ نیمباب می ۀلبیّ  ادلۀهمه همین حرف را ما در  .کشوو  ندارد الشووران جامعنا فرد ما ا  فقهای 
ی نا نک کس عنها باند ندارند کهکش  بی  ا  انن  ادلههمه انن  ،متشورعه باشود سویرۀنا  وعقَل  سویرۀ ،اجماع

 .اشوودبا کفانت ب وعادل  ،نعنی فقیه :مسووئله حیومت را به عهده ب یرد که دارای انن شووران  باشوودنک فردی 
 به ودشنا می و- منانمودهعمسک  هاآنیه که ما برای اثبات والنت امر فقها در عصور غیبت به لبّ  ادلۀهیچ نک ا  

بنابرانن در دلیل  .کندالشوووران  را ثابت نمیا  فقیه جامع احودالفقها بی  ا  والنوت امر -هوا عمسوووک نمودآن
ا اثبات د در ولی امر نمقتضی برای ععّد  نعنی ؛ض دو  وجود نداردسو  بلیه حتی فر فرضمقتضوی برای  ،عقلی

 عقلی عمسک ۀاست که ما بخواهیم به ادلّ  موضووع جانیانن  .والنت امر برای اکثر ا  فقهای واحد وجود ندارد
 پیدا کنیم

ا اْلَحَواِدُث » :فرمود که و چه عوقیع اسوووحاق بن نعقوب باشووود هعمربن حنظل مقبولۀه چه اموا ادله نقلیّ  مَّ
َ
َو أ

اْرِجُعوا  ُُ فوَ هِ  هوایفاْلَواِقعوَ ُُ اللَّ َنا ُحجَّ
َ
ِتی َعَلْیُیْم َو أ ُهْم ُحجَّ نَّ ِِ ِدنِثَنا َف نقلی چون  ادلۀانن  با همگفتیم  1«ِإَلی ُرَواِة حوَ

                                                           

 141ص ، 22ج وسائل الشیعه،  .1
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 فقیه کنند کهینعنی اثبات نم ،ندارد ،اطَلق احوالی فقیه که بناسووت مرجع شووود اطَلق احوالی را در مقا  بیاِن 
روانت  ؛ها برداشت بی  ا  دو نفر را کرد.عوان ا  آننمی] والنت داردفقیه دن ر متصدی امر باشد  کهدرصوورعی

ِتی َعَلْیُیْم » د:فرمانمی ُهْم ُحجَّ نَّ ِِ ِتی َعَلْیُیْم » آنا ؛«َف ُهْم ُحجَّ نَّ ِِ  حاضر در حال الشران جامعحتی اگر نک فقیه  «َف
ن ر نقلیه د ادلۀاحوالی نه ا  انن دلیل و نه ا  ؟ گفتیم چنین اطَلق هم حاکم است؛] والنت امر را متصودی باشد

یل همین دل بهلفظی حتی دالنل قرآنی در بیان ا  انن ناحیه نیسوووت و  ۀچون روانت نا ادلّ  ؛شووووداسوووتفاده نمی
که فقیهی   مانی اثبات کنیم. امر شووده باشوود آن نک فقیه متصوودی کهدرصووورعیعوانیم والنت فقیه دن ر را نمی

یه در چنین فرضووی فق ،را به دسووت گرفته باشوود و شووروع به اعمال والنت کرده باشوود رو والنت امقدرت گرفته 
اطَلق احوالی ندارد که ثابت کند  گفتیم انن ادله چنین .خواهم اعمال والنت کنمگوند من هم میدن ری هم می

 .نت دارندفقهای دن ر هم وال ،ی والنت امر شدالشران  متصّد نک فقیه جامع کهدرصورعی

عوانسووت قدرعی جمع کند و  را قبول داشووتند نا نیی ا  فقهامرد   یعنن ،ی شووداگر کسووی متصووّد  هرحالبه
 عروفمامربهدر انن اصل که برای مثال  .؛برای دن ری حقی ا  جهت والنت کردن بر مرد  نیست] متصدی شود

یی ن معروفامربهباب  ؛ ا نیست یشی هیچ فقیهی مشوروط به موافقت شوخ  دن ری نیسوت و نهی ا  منیرِ 
گیرند و حمانت و مرد  هم دور او را می خواندفرامیحیومت اقامۀ کند و مرد  را برای می امرونهیآند و جلو می

ر حیومت باقامۀ  ،شودقبل ا  اننیه حیومت عشییل  نرا . مهم اننجا اسوت ،شوودکنند و حیومت برپا میمی
ْلَنا » طور که آنه فرمود:ن؛ همابر فقها بلیه بر افراد عادی هم واجب اسووت فق نههمه واجب اسووت و  ْرسووَ

َ
َلَقْد أ

َناِت َو  ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِیَتاَب َو  ُرُسَلَنا ِباْلَبِیّ
َ
اُس ِباْلِقْسِ   أ  .بر همه واجب است 1«اْلِمیَزاَن ِلَیُقوَ  الَنّ

 مۀاقالذا بر همه واجب است در راه  عل جمعی اسوتحیومت فاقامۀ  :گفتیم ،ما در بیانی که سوابق داشوتیم
 ،ها قدرت را به دسووت ب یردنآند و بعد نک نفر عوانسووت ا  بین حاال اگر همه عَل  کرد ؛حیومت عَل  کنند

خواهد قدرت را به دسووت ب یرد باند صووبر کند عا دن ران موافقت کنند و حرف انن اسووت که آنا کسووی که می
 ؟اننیه والنت او مشروط موافقت دن ران نیست نا اعمال والنت کند

ه فقیه و گفته است ک آن کسی که نصب کرده ؛گونندخواهیم ب ونیم که دلیل نصب چه میمی در انن قسمت
یه قدرت به دست قبل ا  انن اماحرف ما در مقتضوی اسوت  ؟خواهد ب وندمیچه  ،حاکم اسوت الشوران جامع

با هم همه  اقی افتاد وفاگر چنین اعّ  حال .کنید که حیومت برپا شوووود گوند همه باند عَل نوک فقیوه بیفتد می

                                                           

اُس ِباْلِقْسِ    22، آنه حدند .2 ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِیَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَ  الَنّ
َ
َناِت َوأ ْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبِیّ ْرسوَ

َ
ٌس  َلَقْد أ

ْ
ْنَزْلَنا اْلَحِدنَد ِفیِه َب 

َ
اِس َوِلَیْعَلَم َشِدنٌد َوَمَناِفُع ِللنَّ َوأ

نٌز  َه َقِوٌيّ َعِز ُه َمْن َنْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْیِب ۚ ِإَنّ الَلّ  الَلّ
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 ،واحد به دست گرفت فقیهولیرا فق   ا کردند و قدرت به دست آمد و امربرپرا و حیومت  دهعَل  کرکمک و 
 ؟یرخدی وجود دارد نا قی چنینآنا  ؟نا خیر و موافقت کنند واحد منتظر بماند که بقیه فقها آنا باند انن فقیهِ 

ا   نی هر ش ؛ندشئون والنتی هم هست ،شئون حیومتی نعنی همه شوئون حیومتی به همین شویل هستند؛]
نا آ .به انن شیل هستند عزل قضات و نصب قضات ،اجرای حدود ،عامهف در اموال شئون حیومتی مثل عصّر 

ران ه موافقت دن مشروط به انن است ک ،عواند اعمال والنت کندقدرت را به دسوت گرفته و می اآلنحاکمی که 
در مسوووئله اعمال والنت بر صوووغیر و هیچ فقیهی در طول عارنخ گونیم که انن را ما بعد می ؟خیررا جلب کند نا 

م به او های دن ر هم منضووما  انن اسووت که فقفقیه  شوورط اعمال والنتکه در انن موارد  ن فته اسووت مجنون
 اگر انن را شما در والنت فقیه قائل .او حق اعمال والنت ندارد هم فاق نیفتدبشووند و عا موافقت فقهای دن ر اعّ 

ه هسوووتند که فقیکه همه فقها به انن قائل -هانی که ا  انن قبیل اسوووت ، در مجنون و غانب و والنتنیسوووتیود
 .اندن فتههیچ  -ندعواند اعمال والنت کمی الشران جامع

 اجمال ب ونیم که همان طوربهخواهیم خواهیم کرد و انن اسوتدالل دن ری است و می انن بحث را بعداا البته 
 نعنی اگر نک ؛اننجا هم همین اسووت ،حرفی که در جاهای دن ر اعمال والنت قابل قبول برای فقها وجود دارد

عواند ه هم میآنا در بقیّ  ،نا نک صوووغیر نا نک مجنون را به عهده گرفت مر نک نتیمبر افقیوه آمد و اعمال والنت 
اگر هر نک ا  فقها نک بخشووی ا  حیومت را به دسووت نعنی  ؟نا خیر اعمال والنت کند و چنین اختیاری دارد

مشروط به موافقت دن ران است نا اعمال والنت او  ،که قدرت در دست اوست یامحدودهدر همان  آنا ،گرفت
 ؟خیرا عواند دخالت کند ن؟ و اگر نیست آنا دن ری میخیر

دارد نا  نا والنت بر امر جامعه بر کسی وجود ؛نم که والنت اصوَلا قابل عقسیم نیستاگفته قبَلا البته ما انن را 
ن ی گفتیم والنت قضا و والنت بر صغیر و مجنوحتّ  .خود اصول والنت قابل عقسیم و عو نع نیست اصوَلا  .ندارد

نعنی اگر ب ونیم کسووی دارای والنت بر صووغیر  ؛ها هم قابل عقسوویم نیسووتنعنی انن ؛اسووت عامهفرع ا  والنت 
اگر انن ولی امر جامعه  و بر صوغیر والنت داشته باشد عواندیمشوود که والنت عامه را دارد که معلو  می ،اسوت
 .اعمال والنت بر صغیر هم عوس  او جانز نیست ،نباشد

انی اعمال والنت هخشوووی ا  دوران برای خود در نک بخ بعضوووی ا  فقها در ب نیی ا  حضوووار: سووو ال
ری دن  یهابخ شود. بقیه فقها هم در شوود که والنت عامه برای او اثبات میمعلو  می ا اننجا لذا اند.داشوته

 کند؟؟ انن چه صورعی پیدا میآندععارض به وجود نمی اننجاآنا  کردند.اعمال والنت می
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واند اعمال عاگر طوری است که فقیهی در نک حو ه می :گفتیم و انما کردهانن موضوع ر قبَلا ما  استاد: پاسخ
ر انن د پگ نعنی عوانند اعمال والنت کنندها نمیوالنت کند و انن حو ه در دسووترس فقهای دن ر نیسووت و آن

 نرا  .وجود ندارددن ری کسی جز انن فقیه  اسوت که مثل انن و شووندحو ه فقهای دن ر کالعد  محسووب می
اگر نک فقیهی در نک جا  ،النت برانشووان به هر دلیلی مقدور نیسووت و اگر مقدور اسووتفقهای دن ر اعمال و

بقیه هم باند خاضع امر  اننجادر  ،عواند اعمال والنت کندق شود اعمال والنت کند و در جاهای دن ر هم میموفّ 
 .دکنحیم اما  معصو  را پیدا می  نرا اعمال والنت کنند مستقلعوانند انن فقیه باشند و نمی

اگر  لذا ر؟خید اسوت؟ نعنی آنا شرط است نا آنا مقتضوی برای ععّد  که ب ونیم خواهیم انن راابتدا میدر ما لذا 
 مر گفتینعنی اگ :معنی مقتضووی انن اسووت ؟عواند والنت کندران نمینفر بدون انضووما  برای دن شوورط بود نک 

لذا  عوانند اعمال والنت کند ودن ران نمی یرأه ب گوند نک نفر بدون انضما نعنی دلیل می ،مقتضوی وجود دارد
ا به ر که اگر خواستیم نک فقیه را انتخاب کنیم نا به هر عرعیبی نک فقیه عوانست قدرت شودانن فرض مطرح می

 ؟آنا اعمال والنت او مشروط به موافقت دن ران است ،دست ب یرد و اعمال والنت کند

  را هم شرط نیرده و ما آن اما قید انضما ،که قید وحدت را شورط نیرده باشود برفرض ؛نک نیته هم آنیه]
ید ق کههمینلذا  ؟خیرخواهیم بدانیم که آنا قید انضووما  را شوورط کرده اسووت نا . ما میخواهیم بحث کنیمرا می

 انضما  به رأی دن ری را شرط نیرده برای ما کافی است.

 ه و سلمصلی الله علی محمد و آل و

 

 

 

 


