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4ادامهبررسیسیرتاریخینظریهوالیتفقیه

ی اٍلش هزتَط تِ سهاى ائوِ  هزحلِ است کِ هزحلِ 5تحث ها در سیز تاریخی ًظزیِ ٍالیت فمیِ تَد کِ دارای 

 ػلیْن السالم تَد کِ لثالً گفتین.

ی چْارم  ی آغاس اختْاد اس سهاى هزحَم هفیذ تا کزکی ٍ هزحلِ سَم اس کزکی تا ًزالی ٍ هزحلِ ی دٍم، هزحلِ هزحلِ

ی پٌدن اس سهاى  اس سهاى هزحَم هحمك ًزالی است تا سهاى هزحَم ًائیٌی )اخزای هشزٍعیت در ایزاى( ٍ هزحلِ

 ست.رحوِ اهلل کِ دٍراى ظَْر اًمالب اسالهی اخویٌی هزحَم ًائیٌی تا سهاى اهام 

 هزحلِ دچار تغَّر گشت. 5ی ٍالیت فمیِ در ایي  ًظزیِ

الثتِ تایستی هؼٌای تغَّر در فمِ تثییي شَد؛ سیزا هؼٌای فمِ، اخذ حکن شزػی )حالل ٍ حزام( است کِ ایي لاتل 

 تغییز ٍ تحَل ًیست.

ام اس هٌاتغ در ّز سهاًی یؼٌی کیفیت اختْاد ٍ استٌثاط ٍ استخزاج احک ...هؼٌای تغَّر در فمِ یؼٌی تفاٍت تزداشت

ی احکام در ّز سهاًی تِ سثة تحَّل شزایظ سًذگی  کٌذ ٍ داهٌِ شَد؛ سیزا فْن افزاد فزق هی دچار تغییز ٍ تغَّر هی

 یاتذ. افزاد ٍ ػَع شذى هَضَػات، ٍسؼت هی

سؤال هغزح ی حذ تزخّض ایي  ّای َّایی پیش آهذُ است؛ در هسألِ ی سًذگی تشز، هسافزت هثالً تز حسة تَسؼِ

است کِ هالن حذّ تزخض چیست؟ آى غیثَتت خذراى هوکي است در هسافزت َّایی تا ٍخَد دٍر شذى چٌذیي 

 فزسخ اتفاق ًیفتذ.

 ّوچٌیي در خیلی اس هَارد ها اطالً هَضَػات ًَپذیذی دارین، اس لثیل حمَق دریاّا ٍ ...
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ت حالل ٍ حزام فزق کٌذ ٍ اس ایي خْت، ًظزیات شَد کِ هَضَػا ّا هَخة هی ی ًَع سًذگی اًساى تحَّل ٍ تَسؼِ

 شَد. فمْی دچار تحَّل ٍ تغَّر هی

 فزهایٌذ کِ ػٌظز سهاى ٍ هکاى در اختْاد دخالت دارد. تز ّویي هثٌا حضزت اهام رحوِ اهلل هی

 شَد کِ ًَع استٌثاط احکام در هسائل هختلف ایي فزهایش ایشاى تِ خاعز ایي است کِ شزایظ سًذگی تاػث هی

 دگزگَى شَد.

 در تشخیض هَضَع، تغییزات سهاى ٍ هکاى در تزداشت فمیِ ًمش دارد.

ی غٌا، تغییز شزایظ هَخة تغییز تزداشت شذُ است. ایي اختالف ًظز کِ آیا ّز غٌایی هغلماً  هثالً در هَرد هسألِ

ذاق غیزلَْی تزای غٌا حزام است یا غٌایی کِ هظذاق لَْ است، اخیزاً پیش آهذُ است؛ سیزا در ساتك اطالً هظ

 ٍخَد ًذاشت.

آى چیشی کِ حزام است غٌا است کِ در تؼزیف آى گفتِ شذُ: طَت هزخّغ هغزب. ایي تؼزیف شاهل هَسیمی 

 شَد، هگز آًکِ ثاتت شَد ایي هظذاق ّواى طَت است. ًوی

 است. ی ٍالیت فمیِ ًیش شذُ ّا ٍ تغَّر هَضَػات، هَخة تغَّر در ًظزیِ لذا ایي تٌَّع دیذگاُ

 تَاًین حکوی را تزداشت کٌین. ی اٍل، تِ خش خَاس تظزّف ًوی در هزحلِ

 اًذ. ی خاطّی ایي ًظزیِ را هغزح ًوَدُ لذا در ّز سهاًی، فمْاء هغاتك تَسؼِ

 ّا تز اساس سیز تاریخی ایي ًظزیِ است. پس آى چیشی کِ السم است تذاًین، اختالف هثاًی ٍ تزداشت

ی تاریخی تَدُ ٍ فمظ اس سهاى هزحَم ًزالی هغزح  ی ٍالیت فمیِ فالذ ساتمِ دارًذ کِ ًظزیِ ای اس هخالفیي ػمیذُ ػذُ

شذُ است؛ در طَرتی کِ هزحَم ًزالی فمظ یکی اس تغَّرات ایي ًظزیِ را تا تَخِ تِ شزایظ سهاًی ٍ هکاًی هغزح 

 تاشذ. ی ًظزیِ در ٍالغ تا سهاى ائوِ ػلیْن السالم هی فزهَدًذ ٍ ساتمِ

یوالیتفقیهیدومنظریهسیمرحلهبرر
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در اتتذا تایستی شزایظ سیاسی ٍ اختواػی دٍراى آغاس اختْاد )هزحَم شیخ هفیذ رحوِ اهلل تا هزحَم کزکی رحوِ 

 اهلل( را تزرسی کٌین.

ای تَد کِ غیثت اهام سهاى ػدّل اهلل تؼالی فزخِ الشّزیف شزٍع شذ ٍ تزای اٍلیي تار تَد کِ شیؼیاى احساس  دٍرُ

الکافل الیتام آل هحوّذ طلّی اهلل ػلیِ ٍ »کزدًذ کِ ًیاس تِ کفیل دارًذ ٍ ایي سؤال هغزح تَد کِ فمْاء تِ ػٌَاى  هی

 آلِ ٍ سلّن( چِ لذرت ٍ اختیاراتی دارًذ.

ّای دیگز است. سیزا  ی آغاس اختْاد اّویتش خیلی تاالتز اس سهاى ی ٍالیت فمیِ در هزحلِ ایي ًظز، شٌاخت ًظزیِاس 

تا لثل اس آى، اهام حاضز تَد ٍ کسی ّن کِ تظزّفاتی داشت، راٍی لَل اهام ػلیِ السالم تَد ٍ در ارتثاط تا هستمین 

 تا ایشاى تَد.

کِ حتّی ًائة خاصّ اهام سهاى ػدّل اهلل تؼالی فزخِ الشّزیف در دستزس اهّا پس اس شزٍع دٍراى غیثت کثزی 

 شذًذ، چِ اختیارات ٍ تظزّفاتی را تزای خَدشاى لائل تَدًذ؟ ًیست، فمْائی کِ تِ ػٌَاى کفیل شیؼیاى شٌاختِ هی

 تزای تثییي درست هَضَع تایستی اٍضاع سیاسی ٍ اختواػی آى دٍراى را تزرسی کٌین.

شثیِ ّن تَد؛ ًظام اًحزافی خالفت در آى سهاى تا حذٍد لزى چْارم تز هزدم  ٍ اختواػی در آى سهاىاٍضاع سیاسی 

 کاهالً استثذادی ٍ دیکتاتَری تَد. ،کزدًذ تا ادتیات هشاتِ ٍ ًظام ّایی تز هزدم حکَهت هی هسلّظ تَد. خلیفِ

ی حاکن تز هزدم تضؼیف  ٍ آى لذرت هغلمِاها اس لزى چْارم تِ ایي عزف )آغاس اختْاد( اٍضاع سیاسی تغییز کزد 

ػثّاس در لزى چْارم، لیکي کاهالً تضؼیف  رغن تالی هاًذى خالفت تٌی ّای خزد تِ ٍخَد آهذ ٍ ػلی شذ ٍ حکَهت

ّای  ًوَدًذ. ایي لذرت ای لذرت خزدی داشت کِ الثتِّ تا ّواى تفکّز دیکتاتَری حکَهت هی شذُ تَد ٍ ّز هٌغمِ

 کزدًذ. گشاری هی ا شزایظ آى هٌغمِ سیاستخزد ًَػاً هتٌاسة ت

 ی کَیزی هزکشی ایزاى لذرت در دست آل تَیِ تَد. در فارس ٍ ری ٍ هٌغمِ

کزهاى در دست هحوذ تي الیاس تَد؛ هَطل ٍ دیار رتیؼِ ٍ دیار تکز ٍ دیار هضز در اختیار ّوذاًیاى تَد کِ شیؼِ ٍ 

ی  ٌاعك کَیزی ػزتستاى ٍ غزب ػزاق ٍ خٌَب شزلی تزکیِهحةّ اّل تیت ػلیْن السالم تَدًذ ٍ در تخشی اس ه

 اهزٍس ٍ تخشی اس شاهات )حلة ٍ...( کِ دیار هضز ٍ رتیؼِ تَد در اختیار حوذاًیاى تَد.
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 تَد.  هظز ٍ شام در دست هحوذ تي تفح

اس  ای شَد ٍ تخش ػوذُ خزاساى ساهاًیاى )ًظز تي احوذ ساهاًی( کِ اس شوال شزلی کَیز ایزاى گزفتِ هی

 را شاهل هی شذ. تاخیکستاى ٍ تزکوٌستاى ٍ لشالستاى ٍ توام افغاًستاى

 تَد. دست فاعویَى تِهظز 

 ی خَسستاى تا تغذاد( ٍ تظزُ در دست تزتزیاى تَد. اَّاس ٍ ٍاسظ )فاطلِ

 لزار داشت. خٌَب خلیح فارس )یواهِ ٍ تحزیي( در دست لزهغیاى

 1تَد. ى ٍ استزآتاد )گزگاى(( در اختیار دیلویاىای اس گیال عثزستاى )هاسًذراى ٍ تخش ػوذُ

خَد ایي کِ لذرت در ػظز آغاس اختْاد خزد شذ ٍ آى لذرت ػثاسیاى در ّن شکست. اس سهاى رحلت پیاهثز طلّی 

ی هذیزیت ٍاحذ ٍ  ػثّاس کشَرّای اسالهی سیز لذرت ٍ سیغزُ اهلل ػلیِ ٍ آلِ ٍ سلّن تاکٌَى ّیچَلت هاًٌذ تٌی

 ثَدُ است.لذرت هغلمِ ً

هزحَم شیخ هفیذ رحوِ اهلل تَد  تا حیاتّای هٌفزد همارى  ایي شکست خَردى لذرت ٍاحذُ ٍ تِ ٍخَد آهذى لذرت

 ی ٍالیت فمیِ تِ ٍخَد آٍرد. ای را تزای تزٍس ٍ عزح ًظزیِ ٍ شزایظ ٍیژُ

 هزتَط تِ شیؼیاى تَدُ است. ػثّاس، تخش سیادی اس آى الثتِّ ایي آشفتگی ٍ در ّن شکستي لذرت ٍ التذار تٌی
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