
 سوا�تی پيرامون و�يت فقيه

 بإسمه سبحانه و تعالی 

 

ّلطفا دیدگاه اھل سنت را درباره: سؤال   .بيان کنيد» و'یت فقيه  « ی  ً

 

 :نخست �زم است بدانيم که : جواب

 

ًاو�، نظریه  ّشود و ما مسلمانان اھل سنت به آن اعتقاد  به گروھی از شيعيان مربوط می »و'یت فقيه  «  ی ّ
 .نداریم

 

ّالله نعمت الله صالحی نجف آبادی در  چنان که آیت.  شد سال قبل مطرح٢٠٠ی و�یت فقيه حدود  ًثانيا، نظریه ّ

 :نویسد می) و�یت فقيه حکومت صالحان( از کتابش ۴۵ی  صفحه

  

به صورتی که امروز مطرح است به عنوان زیر بنای حکومت » و'یت فقيه« ی  باید دانست که مساله  «  

دوق تا عصر مرحوم مولی احمد نراقی ّدر فقه مدون ما، از عصر ص. ی طو'نی ندارد اس6می سابقه

ًی نوع حکومت در اس6م اص6 مورد بحث  به عنوان بيان کننده »و'یت فقيه  «  )در زمان فتحعلی شاه(

 ».قرار نگرفته است

 

ای از فقھای شيعه آن را قبول  اعتقاد ندارند یعنی دسته »و'یت فقيه  «  ی ی علمای شيعه به نظریه ًثالثا، ھمه

کنند چنان که دکتر عبدالکریم سروش فيلسوف و دانشمند  ّای دیگر به شدت با آن مخالفت کرده و می دستهدارند و 

 :گوید باره می شھير شيعی در این

 

ًی حکومت در ایران قرار گرفته است و نق6 و عق6  ی فقھی است که اینک پایه و'یت فقيه یک نظریه«  ً

ی حکومت است ھم در ميان فقھا مخالفانی  کند بھترین نحوهتاکنون دليلی اقامه نشده است که اثبات 

 .»شناسان دارد و ھم در ميان سياست

 

دانند و  ی اماميه حکومت پس از پيامبر صلی هللا عليه وسلم را حق دوازده امام می دانيم شيعه ھمچنان که می

 قرن بر بطZن بدست گرفتن فقھای شيعه طی چندین. معتقدند غير معصوم حق ندارد زمام امور را بدست گيرد

کردند تا اینکه حدود دو قرن قبل مZ احمد نراقی به عنوان یک  ّتوسط غير معصوم تأکيد می) حکومت(زمام امور مردم 

 .تواند حکومت را بدست گيرد پرداز برای نخستين بار اعZم کرد در زمان غيبت امام دوازدھم شخص فقيه می نظریه

غير معصوم (سوی اکثر فقھای شيعه مردود اعZم گردید زیرا؛ آن را با اساس اعتقاد خود ی و�یت فقيه، از  نظریه

ّدیدند ولی در قرن اخير آیت الله خمينی به صراحت از و�یت  در تعارض می) حق ندارد زمام امور مردم را بدست گيرد

ای از علمای شيعه با و�یت  هاکنون دست. ی تحریر در آورد فقيه سخن گفت و کتابی تحت ھمين عنوان به رشته

 .ای دیگر با آن مخالف ھستند فقيه موافق و دسته

 

 ـ موافقان و'یت فقيه١

 

: گویند دانند و می طرفداران نظریه و�یت فقيه تشکيل حکومت و اجرای احکام در زمان غيبت امام زمان را جایز می

ر حکومت را به دست گيرد و برای اثبات مدعای تواند بر مردم و�یت داشته باشد و ام شخص فقيه حق دارد و می

توانند به کتابھایی که در این زمينه چاپ و نشر  طالبان می. کنند خود به چند روایت منسوب به امامان استـد�ل می

 .گردیده است مراجعه کنند

 

 ـ مخالفان و'یت فقيه٢

 

http://www.docudesk.com


ان غيبت امام دوازدھم را امری باطل و ی و�یت فقيه مخالف ھستند تشکيل حکومت در دور فقھایی که با نظریه

 ً:کنند مثZ دانند آنھا نيز برای اثبات مدعای خود به روایاتی استناد می طاغوتی می

 

ّاتقوا الحکومة فأن الحکومة إنما ھی لTمام العالم بالقضاء  « : الف از حکومت بپرھيزید چون   « : یعنی» ّ

 .»ختصاص داردحکومت فقط به امامی که عالم به قضاء باشد ا

 

ّکل رایة ترفع قبل قيام القائم فصاحبھا طاغوت یعبد من دون : عن ابی عبدهللاـ  عليه الس6م ـ قال  « : ب
ّهللا عزوجل ھر پرچمی کهـ  به قصد : از حضرت جعفر صادق عليه السZم نقل شده است که فرمود  « : یعنی» ّ

ود صاحب آن طاغوتی است که غير از خداوند بزرگ پرستش تشکيل حکومت ـ قبل از قيام امام زمان برافراشته ش

 .»شود می

 

ی  ی و�یت فقيه عZوه بر استناد به چنين روایاتی به نقد روایات مورد استناد پيروان نظریه فقھای مخالف نظریه

» لمکاسبا  « اند برای مثال شيخ مرتضی انصاری فقيه برجسته و نامدار شيعی در کتاب  و�یت فقيه نيز پرداخته

وی ده روایت مورد استناد طرفداران و�یت فقيه را نقد و بررسی نموده و . بحث و�یت فقيه را مطرح کرده است

اند و مانند پيغمبر اکرم  این اخبار د�لت ندارند که فقھاء از طرف شارع به و�یت منصوب شده: سپس گفته است

 .»حکومتی ھستندی اختيارات  صلی هللا عليه وسلم و ائمه دارای ھمه

 

ّإن الو�یة لم تثبت فی عصر   « : ّآیت الله خویی از مراجع تقليد شيعيان نيز با و�یت فقيه مخالف بوده و گفته است

مقام و�یت در روزگار غيبت امام زمان به   « : یعنی» -ّالغيبة بدليل و انما ھی مختصة بالنبی و ا�ئمة ـ عليھم السZم

 .»ن مقام به پيامبر و امامان ـ ع ـ اختصاص داردھيچ دليلی برای فقيه اثبات نشده و ای

 

و قد ذکرنا فی   «  :نویسد ی و�یت فقيه رأی شيخ انصاری را تأیيد نموده و می ھم او در نقد مستندات پيروان نظریه

ّالک6م علی و'یة الفقيه فی کتاب المکاسب إن ا'خبار المستدل بھا علی الو'یة المطلقة قاصرة  ّ

ایم اخبار و روایاتی که برای اثبات و�یت مطلقه  ضمن بحث در کتاب مکاسب گفته  « : یعنی »'لةالسند أو الد

 .»رسانند اند از حيث سند و د�لت، مقصـود را نمی آورده

 

ّالله سيد احمد خوانساری نيز، از جمله فقھایی است که تشکيل حکومت در زمان غيبت امام زمان را نادرست  آیت

باید دانست که اجرای حدود   « : ی قوانين کيفری اسZم نوشته است درباره» توضيح المسائل  « وی در داند زیرا؛  می

 .»در زمان غيبت، خالی از اشکال نيست

 

ی فقيه که مورد نزاع و اخت6ف ميان فقھای شيعه است  ی و'یت مطلقه فرمایيد نظریه م6حظه می

 .دّی ما مسلمانان اھل سنت ندار ربطی به عقيده

 

ًاساسا . معتقد ھستيم» حکومت شورٰی و دولت خ6فت  « ّما مسلمانان اھل سنت به : ّواقعيت این است که

ّ، با آیات صریح قرآن و سنت رسول خدا صلی هللا عليه وسلم و عملکرد )و�یت فقيه(اعتقاد به حکومت فردی 
 .اصحاب مھاجر و انصار در تعارض آشکار است

 

نظام سلطنتی است و در قرآن و حدیث نبوی جایی ندارد نظام سلطنتی، خZفت و به نظر ما حکومت فردی، 

ُحال سلطان و پادشاه چه ظالم و ستمگر باشد و چه مانند حضرت عمر بن عبدالعزیز ـ (حکومت اسZمی نيست 
ن حکومت عمر ب: از ھمين رو است که حضرت شافعی فرموده است. عليه السZم ـ عادل و زاھد روزگار باشد

 ).عبدالعزیز اسZمی نبوده است

 

فروش  ًنما که واقعا بيسواد و مزدور و خائن و دین ّای آخوند سنی ّشود عده �زم به ذکر است گاھی شنيده می

 و مسئو�ن  زنند ّھستند و نزد مردم شریف اھل سنت قدر و منزلتی ندارند به دروغ از تأیيد و�یت فقيه دم می

 )١.(کنند ّای اظھار مسرت می ریاکارنهحکومتی نيز از چنان دفاع 



ی افرادی  گویی مسئو'ن حکومتی برای خود و مذھبشان ارزشی قائل نيستند که از تأیيد دروغگویانه

آیا . کنند ی و'یت فقيه راضی و شادمانند و با افتخار آن را از طریق صدا و سيما پخش می ریاکار درباره

 احترامی به فرد خوشحال نيست؟ ھين و بیّاظھار مسرت از رفتاری منافقانه، تو

 

 ھادی نيک روش:نویسنده
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