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:ادامهبررسیسیرتاریخینظریهوالیتفقیه

 دس اسالهی وطَس حىَهت اٍضاع سیاسی تَخیِ ٍ دلیل تیاى اص تؼذ ، فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ تاسیخ تحث ی اداهِ دس

 تاسیخ تحث وِ سسیذین خا ایي تِ ها فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ تحث اص هشحلِ ایي دس ٍ اختْاد ٍ فماّت آغاص ی دٍسُ

 آى اسالهی ّای حىَهت سیاسی ٍضغ اص وِ تحلیلی تا ٍ دٍسُ ایي تا سا فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ تایذ ها ٍ ضذ توام

 . وٌین تغثیك داضتین صهاى

 اختْادی فمِ ٍ سٍایی فمِ:  است ًَع دٍ ، فمِ ّای دٍسُ حسة تِ ضیؼِ فمِ

 صهاى دسن حسة تِ ّا ایي ٍلی تَد سٍایی فمِ ، ائوِ اصحاب تیي سایح فمِ ، صهاى اهام وثشی غیثت اص لثل تا

 عشیك اص سا آهذ هی پیص هشدم تشای وِ فمْی هسائل(  ٍاسغِ تی یا ٍاسغِ تا)  هؼصَم ًضد دس حضَس ٍ هؼصَم

 . تَد سٍایی فمِ ّن صغشی غیثت ی دٍسُ دس حتی.  دادًذ هی خَاب اهام لثلی فشهایطات

 اختْادی فمِ هثذا الثتِ.  است تؼذ تِ هفیذ ضیخ صهاى تِ هشتَط وِ ضذ ضشٍع اختْادی فمِ ی دٍسُ ، آى اص تؼذ

 اختْادی فمِ وشسی داسای ّن ًفش دٍ ایي.  تَدًذ اسىافی هشحَم ٍ ػمیل اتي هشحَم تلىِ ًثَد هفیذ ضیخ هشحَم

 . وشدًذ هی حىن استٌثاط ٍ تَدًذ

 وِ فىشی استؼذاد ٍ ػلوی ی سلغِ حسة تِ هفیذ ضیخ هشحَم اها ضذ ضشٍع صهاى آى اص اختْادی فمِ ی دٍسُ

 ٍ هفیذ ضیخ صهاى دس.  تگیشد لشاس الْی احىام تیاى لغؼی خشیاى یه ػٌَاى تِ اختْادی فمِ ضذ تاػث داضت

 سٌت اّل فمِ اص ضیؼِ فمِ ون ون ٍ گشفت اٍج اختْادی فمِ ی هسالِ الْذی ػلن هشتضی سیذ هشحَم یؼٌی ضاگشدش

 . ضذ خذا
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 ًیاصی ٍ دادًذ هی خَاب اهام ٍ وشدًذ هی هشاخؼِ اهام تِ هسائل تشای ضیؼیاى ٍ ًذاضتین فمِ تشای هثاًی ها آى اص لثل

 . ًذاضتٌذ استٌثاط تِ

 ؟ ًذاضتٌذ استٌثاط تِ ًیاص یا ًذاضتٌذ استٌثاط تَاى اصالً ّا ایي وِ ّست تحث حاال

 فمِ.  ضذ ًوی گفتِ ضیؼِ تِ ٍ تَدًذ سٌت اّل ػلوای ، فمیِ ٍ ًثَد احتیاج هَسد صغشی غیثت صهاى دس اختْادی فمِ

 ضیؼیاى تیي دس ، ػمیل اتي ٍ اسىافی اص لثل ، تاضذ لَاػذ ٍ اصَل سشی یه تش هثتٌی احىام وِ فمِ ػٌَاى تِ اسالم

 . ًذاضت سٍاج

 تَدُ هغشح اسالم دًیای دس وِ فمْی ، هفیذ ضیخ اص لثل تا.  ضذ خذا سٌت اّل اص ضیؼِ فمِ ، هفیذ ضیخ صهاى اص اها

 . دادًذ هی ًظش ٍ وشدًذ هی استخشاج سا احىام ، استحساى ٍ لیاس هثٌای تش وِ تَدُ سٌت اّل فمِ ّواى ، است

 یؼٌی لثلی اصَل ّواى تِ ًسثت وِ چشا هاًذُ وَچه الؼادُ فَق ، ضیؼِ فمِ هماتل دس ، سٌت اّل فمِ ّن اوٌَى

 . اًذ ًىشدُ اضافِ چیضی ، رسائغ سذ ٍ لیاس ٍ استحساى

 ًیست لیاس ، ضیؼِ فمِ ّای حىن.  است ضیؼِ فمِ ، است اسالم پیاهثش لغؼی سٌت ٍ وتاب تش هثتٌی ػوذتاً وِ فمْی

 . است استذالل تلىِ

 هی ّن حطش ی سَسُ ی ضشیفِ ی آیِ دس ضوا وِ است هؼصَم همذس ٍخَد ، ّست حك ػٌَاى تِ اسالم دس چِ آى

 هی وِ چشا تاضذ پیاهثش تایذ ها حىن هثذا ٍ هثٌا.  تگیشیذ ضوا آٍسدُ پیاهثش چِ ّش ،«  فخزٍُ آتاون ها ٍ»  وِ خَاًیذ

 لذس چِ ّش ، وٌیذ هستٌذ پیاهثش تِ سا حىن ایي وِ تاضیذ ًذاضتِ هذسوی اگش ضوا.  دّین ًسثت اسالم تِ سا آى خَاّین

 . تَد خَاّذ ػملی حىن یه ایي تلىِ ، داضت ًخَاّیذ ضشػی حىن ، وٌیذ غَس...  ٍ استحساى ٍ لیاس دس

.  داسین هائِ استغ اصَل ها اها وشد هی هٌغ سا سٍایت ػوش وِ چشا ّستٌذ هحذٍد ضذیذاً سٍایات ًظش اص سٌت اّل

 لثَل ّن سا خَدضاى ّای ساٍی حتی ّا آى.  است استحساى ٍ لیاس تلىِ ًیست حذیث اص ّن سٌت اّل استٌثاط

 تاتؼیي اص تلىِ ًیست اصحاب خضء اصالً آلا ایي ، است سفتِ دًیا اص پیاهثش وِ تَدُ سالِ دٍاصدُ ػثاس اتي.  ًذاسًذ
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 تَدُ تچِ ، هاله تي اًس یا اًس اتي هاله یا.  است هحىَم ّن سٌت اّل خَد ًظش اص حتی ّشیشُ اتی هثالً یا است

 . تاضذ سسن خایی دس ضایذ ّن االى ٍ تَدُ سسن لذین وِ تَدُ ضاگشد خاًِ تلىِ ًثَدُ پیاهثش خادم ٍ

 دسست اختْاد تشای هثٌا چٌذیي ٍ آهذًذ دلیل ّویي تِ ٍ ًیست دستطاى دس چیضی سٌت اّل ، سٍایت تحث دس

 . وشدًذ

 . ًیست لثَل ها ًظش اص ٍ است هحىَم... (  ٍ رسائغ سذ ٍ استحساى ٍ لیاس)  ّا ّویي ضیؼِ ًظش اص اها

 ٍ اختْاد آغاص ی ًمغِ ػٌَاى تِ ، تَد هشتضی سیذ ضاگشد وِ عَسی ضیخ هشحَم ، هشتضی سیذ هشحَم اص تؼذ

 ضْشت ٍ گشفت اٍج خیلی اختْادی هثاحث ، عَسی ضیخ صهاى دس.  ضذ هغشح ًدف ی ػلویِ ی حَصُ هَسس

 . ضذ سوَد دچاس لشى یه تا ضیؼِ فمِ ، عَسی ضیخ هشحَم اص تؼذ ٍلی وشد پیذا ػظیوی

 صذ اص تؼذ ٍ ضذ هغشٍد سال صذ تا ضیؼِ فمِ خشیاى ٍ تَد ضیؼیاى تِ ًسثت سیاسی خفماى ، سوَد ایي دالیل اص یىی

 ػالهِ صهاى تا ضذ ضشٍع ادسیس اتي صهاى اص ایي ٍ وشد احیا سا ضیؼِ فمِ ٍ وشد پیذا ظَْس حلی ادسیس اتي ، سال

 ، هشحلِ ایي دس وِ چشا تَد هشحلِ یه ّوِ ّا ایي.  وشوی هحمك هشحَم صهاى تا اٍل ضْیذ ٍ الوحممیي فخش ٍ حلی

 یه سا وشوی هحمك هشحَم صهاى تا هفیذ ضیخ هشحَم صهاى اص لزا ٍ ًطذ ایداد فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ دس تغَسی

 . وشدین حساب هشحلِ

 حلی ادسیس اتي صهاى تا اٍل ی دٍسُ ، ضَد هی تٌذی دٍسُ وِ(  فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ اص ًظش صشف)  فمِ اصل الثتِ

 ی دٍسُ دٍ ، فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ دس ها.  وشوی هحمك صهاى تا است حلی ادسیس اتي صهاى اص دٍم ی دٍسُ ٍ است

 فمْا ایي ًظشیات الثتِ.  است ًطذُ ایداد فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ دس تغَسی وِ چشا وٌین هی حساب دٍسُ یه سا فمِ

 . است ًطذُ ایداد تغَسی ٍ اًذ داضتِ هثٌا یه اها ًیست یىی فمیِ ٍالیت هَسد دس
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 فمْی ی هسالِ یا هغلة ّش تاسیخ دس االى.  وٌین حزف ًثایذ فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ تِ ًسثت سا سٍایی فمِ ی دٍسُ ها

 وِ حالی دس وٌٌذ هی حزف سا ػمیل اتي ٍ خٌیذ اتي حتی ٍ وٌٌذ هی هٌتْی هفیذ ضیخ هشحَم صهاى تِ سا تاسیخ ایي

 . است تضسگَاساى ایي خَاى خَاس سیضُ تمشیثاً هفیذ ضیخ.  اًذ تَدُ هفیذ ضیخ اص لثل تضسي استؼذاد دٍ ایي

 . اًذ آٍسدُ سا فمیِ ٍالیت هٌاتغ ٍ سٍایات ، تضسي هحذثاى وِ است ایي است هْن چِ آى سٍایی فمِ ی دٍسُ دس

 ًیست ثاتت ها تشای حدیت ٍ وٌین هؼصَم لَل تِ هستٌذ تایذ سا چیض ّوِ ، اصَلی ٍ فمْی هثاحث ی ّوِ دس ها

 تاسیخ هَسد دس ٍ ضَد دادُ ًسثت ٍحی تِ هسالِ ضیَُ ایي تِ ٍ تاضذ سٍایت یا حذیث یه آى هثذا دس وِ آى هگش

 ایي ، سٍایی فمِ ی دٍسُ دس وِ است ایي است هْن ها تشای چِ آى ٍ است عَس ّویي ّن فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ

 . دّین دخالت تاسیخ دس تایذ ّن سا(  ػمیل اتي ٍ خٌیذ اتي)  تضسگَاس دٍ ایي ٍ است ضذُ ضثظ ٍ ضذُ تیاى سٍایات

 ی ادلِ اص وِ وٌذ هی ًمل سا حٌظلِ تي ػوش ی همثَلِ ، وافی اصَل دس ، ولیٌی هشحَم وِ وٌن هی ػشض ًوًَِ تاب اص

 همثَلِ تِ استذالل.  است ّا صتاى سش ٍ اًذ وشدُ اصشاس آى تِ هدتْذیي ٍ ػلوا وِ است فمیِ ٍالیت ی ًظشیِ تضسي

 لسوت ّویي تِ استٌاد ، فمیِ ػام ًصة دس فمْا آلایاى ٍ«  ػلیىن حاوواً خؼلتِ لذ فاًی»  وِ است ای خولِ ّویي تِ

 هسالِ ایي اگش ٍ است صهاى اهام هٌصَب ، فمیِ وِ داسد هی تیاى ٍ است فمیِ ٍالیت اص تاالتش هسالِ ایي ٍ وٌٌذ هی

 ثاتت ها تشای سا فمیِ ٍالیت اصل وِ چیضی آى.  ضذ خَاّذ سٌگیي خیلی ، فمیِ ٍالیت ی هسالِ اثثات ، ًطَد ثاتت

 . است فمیِ ػام ًصة وٌذ هی

 وسی گَیٌذ هی وِ داسین ّن ػام ًصة ٍ است هي ٍویل االى سٍح تي حسیي فشهایذ هی اهام وِ داسین خاظ ًصة

 . است ٍویل داسد ّا ًطاًِ سشی یه وِ

 دُ خلذ وافی فشٍع دس ، 76 ی صفحِ اٍل خلذ. )  است آٍسدُ وافی خای سِ دس ولیٌی هشحَم سا همثَلِ سٍایت ایي

 ( لضاء وتاب دس 667 ی صفحِ ّفت خلذ ، الحذیث اختالف تاب دس

 . است داضتِ آى تِ تَخِ ٍ تَدُ ولیٌی هشحَم تَخِ هَسد خیلی همثَلِ ایي ضَد هی هؼلَم
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 وشوی هحمك هشحَم یىی ، اًذ گشفتِ فمیِ ػام ًصة هثذا سا خولِ ایي ٍ وشدُ استٌاد خولِ ایي تِ وِ فمْایی آلایاى

 ٍ خَاّش وتاب دس خَاّش صاحة هشحَم ٍ االیام ػمائذ وتاب دس ًشالی هشحَم دیگشی ٍ است سسائل وتاب دس

 وتاب دس ّن تضسگَاس اهام ٍ الغالة هٌیِ وتاب دس ًائیٌی هشحَم ٍ الفمیِ غشٍُ وتاب دس تحشالؼلَم هحوذ سیذ هشحَم

 . فمیِ ػام ًصة تشای وٌٌذ هی استذالل همثَلِ ّویي تِ ٍ هسالِ ایي تِ تیغ

 تشخی ٍ ّست صیادی ّای تحث ، حٌظلِ تي ػوش ی همثَلِ خَد هَسد دس اال ٍ وٌین هی تیاى سا ًظشیِ تاسیخ االى ها

 . اًذ تشدُ سَال صیش سا آى اساس اص تشخی ٍ اًذ داًستِ صحیحِ سا آى

 ی صفحِ دس ٍ وافی اصَل یه خلذ دس وِ است«  الشسل اهٌاء فمْائْن»  سٍایت ّست خا ایي دس وِ ّن دٍم سٍایت

 ًدفی آلا هشحَم ٍ هىاسة وتاب دس اًصاسی ضیخ هشحَم ٍ ػثذالفتاح هشحَم ٍ ًشالی هشحَم.  است ضذُ ًمل 67

 اهلل آیت هشحَم ٍ است هیالًی اهلل آیت هشحَم دایی وِ هاهماًی هشحَم ، الفمیِ حاون ٍالیِ فی سسالِ دس اصفْاًی

 ایي ، اًذ وشدُ استٌاد سٍایت تِ ّا ایي ٍلتی.  اًذ وشدُ استٌاد سٍایت ایي تِ ّن تیغ وتاب دس اهام هشحَم ٍ گلپایگاًی

 . ضَد ثاتت فمیِ ٍالیت ی هسالِ دس خَاّذ هی وِ ضَد هی فتَایی لذست تاػث

 استخذام سا تشخستِ ّای استؼذاد سشی یه ٍ آیٌذ هی ّا ایي وِ است لَی فمیِ ٍالیت ی هسالِ دس االى لذس ایي

 . تضًٌذ سا فمیِ ٍالیت تا وٌٌذ هی

 هغشٍد ّن تؼذ ٍ وشدُ هغشح ًشالی هشحَم وِ تَدُ هغلثی فمیِ ٍالیت وِ است ایي صًٌذ هی وِ ّایی حشف اص یىی

 ضذُ استذالل ، وشوی هحمك ٍ هفیذ ضیخ هشحَم صهاى اص وِ حالی دس.  است وشدُ ػلن سا آى ٍ است آهذُ اهام ٍ ضذُ

 . فمیِ ٍالیت اثثات تشای حٌظلِ تي ػوش ی همثَلِ تِ

 آى تِ فمْا ّوِ ایي اها ًثَدُ هطَْس فمْا تیي سٍایت ٍ ًىشدُ تَخِ همثَلِ ایي تِ وسی اصالً گَیٌذ هی ّا تؼضی

 . اًذ وشدُ استٌاد ٍ استذالل
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 وافی اصَل وتاب دس وِ است«  االًثیا ٍسثِ الؼلواء»  گشفتِ لشاس فمْا ػام ًصة اثثات تشای وِ ّن دیگش سٍایت یه

 هشحَم ، ًشالی هشحَم تَسظ ّن سٍایت ایي تِ استذالل.  است ضذُ ًمل(  46 صفحِ ، یه خلذ)  ًَاب تاب دس

 . است تَدُ اهام هشحَم ٍ هىاسة دس اًصاسی ضیخ

 ًمل وافی اصَل وتاب دس وِ گشفتِ لشاس ػاهِ ٍالیت اثثات تشای استٌاد هَسد ّن«  االسالم حصَى الفمْاء»  سٍایت

 .اًذ وشدُ استٌاد سٍایت ایي تِ اهام هشحَم ٍ گلپایگاًی اهلل آیت هشحَم ٍ اًصاسی ضیخ هشحَم ٍ ًشالی هشحَم ٍ ضذُ

 ػاهِ ٍالیت تش ایي ٍ«  لاضیاً خؼلتِ لذ فاًی»  فشهَدًذ صادق اهام وِ است خذیدِ اتی ی هطَْسُ ّن تؼذی سٍایت

 . است آهذُ 614 ی صفحِ ، ّفتن خلذ ، وافی فشٍع دس ّن سٍایت ایي.  است وشدُ داللت

 . اهلل ضاء اى هاًذ هی تؼذ تشای سٍایات ی تمیِ ٍ گفتین خا ایي ها سا سٍایات ایي


