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چکیده« :امور حسبیه» یکی از قدیمیترین مباحث فقهی است که از نخستتین روزهتای تتدوین
فقه ،مسائل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی متداول بوده و بته امتور فتردی و اجتمتاعی اطتالق
میشود که انتظام زندگی فرد ،جامعه و ستامان اجتمتاعی از هتر نظتر بته آن بستتری دارد و بتر سته
عنصر اصلی «عدم رضایت شارع مقدس بته تترک و اهمتال در آن امتور»« ،نداشتتن متتولی و عتدم
توقف بر ترافع قضایی» و «رجوع به محکمه» استوار است.
اجازه در تصدی امور حسبیه ،به معنای إذنی است که فقیه جامعالشرائط به افترادی متیدهتد تتا
بتوانند با اجازة او به مشکالت مردم (تطبیق رفتارهای شخصی و اجتمتاعی متردم بتا قتوانین شتریعت
اسالمی) رسیدگی کنند .مسئولیتهای شرعی براساس قواعتد کلتی موجتود در فقته شتیعه ،بایتد از
قدرت اجتهاد سرچشمه گیرد .از این رو ،تأیید صالحیت تصدّی امور حستبیه توستط یتک مجتهتد
برجسته ،سبب مشروعیت آنان نزد مردم میشد و ابزار مناسبی بود تا مردم به آنان اعتماد کنند.
این مقاله به لحاظ ماهیت تاریخی ،پژوهشی توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر اسناد است کته دربتارة
بررسی والیت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازات دوره قاجار و پهلوی نراشته شده است .گفتنتی استت
که دربارة این موضوع از منظر تتاریخی و مقایستهای ،بتهویژه در محتدودة زمتانی متذکور (-0201
0651ش) ،تاکنون مطالعهای صورت نررفته است.
نکتة مسلّم آنکه «اجازات» در ارتباط با امور فقهی و شرعی مردم به وجتود آمتده و بتا توجته بته
تاییر وظایف حسبیه و درواقع گسترش در بُعد سیاسی در دورة معاصر ،میتوانند در نرتارش تتاریخ
فقه مورد استفاده قرار گیرند .بر همین اساس ،با توجه به عنوان مقالة حاضتر ،اجتازات ادوار تتاریخی
بهخصوص دورة قاجار و پهلوی ،از جنبة فقهی و تاریخی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
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 1استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد تاريخ (اسناد و مدارک تاريخی) دانشگاه تهران
تاريخ تأييد33/08/20 :
تاريخ دريافت33/02/10 :

zandiyehh@ut.ac.ir
naderi.protocol@gmail.com

۲4۱۱  بهار،48  شمارۀ، سال سیزدهم،مطالعات تاریخ اسالم

۲۱8

Jurisprudential Authority of Faqih (religious
jurisprudent) in the Hesbih Permissions during Qajar
and Pahlavi Eras (1210-1357)
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Abstract: Hasbaya affairs is one of the oldest jurisprudential issues that from the
first days of compiling jurisprudence, its issues are scattered In jurisprudential
sources, it is common and refers to individual and social affairs on which the order
of life of the individual, society and social order depends in every way, and on the
three main elements of the holy shari'a's dissatisfaction with leaving and neglecting
in those matters, not having a guardian And non-stop is based on judicial
interference and recourse to the court.
Permission to take over the affairs of Hasbaya means the Permission that the
comprehensive jurist gives to individuals so that they can, with his permission,
address the problems of the people (adapting the personal and social behaviors of the
people to the laws of Islamic Sharia). According to the general rules of Shiite
jurisprudence, religious responsibilities should come from the power of ijtihad;
Hence, the confirmation of the authority of Hasbaya affairs by a prominent mujtahid
would give them legitimacy in the eyes of the people and would be a good tool for
the people to trust them.
This article, in terms of historical nature, is a descriptive-analytical and document-based
research that has been written in connection with the study of the political jurisprudence
of the jurisprudent based on the permissions of the Qajar and Pahlavi periods. It is worth
mentioning that no study has been done on this issue, especially from a historical and
comparative perspective, in the mentioned time period (1210-1357).
What is certain is that the permissions have been created in connection with the
jurisprudential and religious affairs of the people, and due to the change in the duties
of Hasbaya and in fact the expansion of the political dimension in the contemporary
period, they can be used in writing the history of jurisprudence. Therefore, according
to the title of the present article, the permissions of historical periods, especially the
Qajar and Pahlavi periods, are examined and examined from a jurisprudential and
historical point of view.
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مقدمه

امور حسبیه عبارت است از سلسله اموری کده در جامعده بایدد انجدام شدود ،ولدی متدولی
خاصی ندارد که حتماً وظیفه او باشد؛ به همین دلیدل برعهددة ولدی فقیده اسدت کده خدود
شخصاً یا افرادی از طرق او این امور را انجام دهند (مشایخی.)03 :0366 ،
وظایف حسبیه ،بین والیت بر یتیمان و سفیهان و نظارت بدر ار بددون وار  ،دعدوت
و تبلیغ دینی و امر به معروق و نهی از منکر ،همواره در نوسدان بدوده اسدت .ایدن امدور از
جمله وظایف قاضی یا حاکم شرع بود ،نده وظدایف حکومدت یدا رهبدر؛ بده همدین دلیدل
محدثان و سپس فقها بیشتر احکامِ این وظایف را در بخش قضا آوردهاندد .تئدوری مشدروطة
شیعی ،وظایف حسبیه را به چارچوب اصلیا  ،یعنی وظدایفی کده انجدام آن بده صدورت
کفایی بر همگان واجب بوده و شخص خاصی بدرای آن مدورد خطداب واقد نشدده اسدت،
برمیگرداند .این امر ،همة واجبات عمومی ،از حفدظ نظدام ،وحددت و اسدتقالل ملدت تدا
رسیدن به وسایل ترقی ،پیشرفت و تحول نظدام اجتمداعی را شدامل میشدود .همدة مکلفدان
مأمور به انجام ایدن وظدایف میباشدند و بدا جانشدینی حکومدت از سدوی مدردم در امدور
مشترک ،این وظایفِ تکلیفی به دولت واگذار میشود تا به انجام آنها به وکالت از جامعده
اقدام کند (نراقی کاشانی0416 ،ق.)662-666 :
از دیدگاه فقهای اهل سنت ،انجام امور حسبیه عیناً همان فریضة امر به معدروق و نهدی
از منکر است ،اما از این منظر ،انجام این امور با امر به معدروق و نهدی از منکدر در سدطح
فردی متفاوت است .با توجه به تعریف حسبه نزد اهل سنت و وظایفی که بدرای محتسدب
بیان کردهاند ،میتوان گفت از این منظر مسئولیت اجرای فریضة امر بده معدروق و نهدی از
منکر از فرد مسلمان به نهاد حسبه که یدک منصدب حکدومتی اسدت ،منتقدل شدده اسدت
(ماوردی0416 ،ق214 :؛ قرشی0411 ،ق.)1 ،6 :
دو دیدگاه ،فقها را عهدهدار امور مملکتی و حسبیه میدانند که تنها تفاوت دیددگاه ایدن
دو گروه در مبناست .گروهی مانند شیخ انصاری و محقق خوئی ،عهدهداری امور حسدبیه را
یک وظیفة تکلیفی صرق میدانند که متوجه فقهاى شایسدته اسدت و بددین لحداظ شدرط
است کسانی که چنین اجازهای را دریافت میکنندد ،دارای اجتهداد (ولدو اجتهداد متجدزی)،
عدالت و قدرت (بر انجام امور واگذار شده) باشند .عدهای نیز کده اکثریدت فقهدای امامیده
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میباشند -مانند امام خمینی(ره) و صاحب جواهر -آن را منصدبی واگدذار شدده از جاندب
امام معصوم (ع) میدانند (گفتوگو با جمعی از فقها.)066 :0361 ،
مسئلة مهمی که نیاز به بررسی دارد ،این است که آیا نظریة حسدبه مدالزم بدا تشدکیل
حکومت اسالمی و تصدی فقیه جام الشدرایط اسدت؟ برخدی از نویسدندگان مانندد عمیدد
زنجانی 0،آیتاهلل منتظری 2و غیره معتقدند دقت در موارد و مصادیق حسدبه نشدان میدهدد
که هرگونه اقدام برای انجام این امور ،تنها در بستر یک تشدکیالت هرچندد مردمدی و در
درون یک نظام سازمانیافته امکانپذیر است و نظام و تشدکیالتی کده بتدوان بدا اسدتفاده از
امکانات آن ،موارد مختلف حسبه را انجدام داد و تحقدق بخشدید ،چیدزی جدز یدک ندوع
حکومت مقتدر محدود نیست.
دربارة موضوع مورد پدژوهش ،محمددهادی حکدیم بده راهنمدایی محمددعلی انصداری
پایاننامهای نوشته است .وی در این پایاننامه از منظدر فقهدی بده نافدذ بدودن و مشدروعیت
اجازه در مطلق تصرّفات و معامالت ،اعم از عقود ،ایقاعات و شرایط آن پرداخته و احکدام
فقهی فضولی بودن معامالت و تصرّفات و ضابطة کلّی آن را بررسی کرده است .نویسدنده بدا
تمسک به آیات ،روایات و سایر ادلة فقهی و دیدگاههای فقهای امامیه ،به بررسی صدحت و
سقم عقود مختلف پرداخته و اختالق نظر آنان در میزان نافذ و ملثر بودن اجازه در عقدود
فضولی را منعکس ساخته و ضمن بررسی معانی مختلف اجازه در فقه ،به تبیدین ایدن مسدئله
همت گمارده است (حکیم.)0316 ،
گفتنی است که دربارة این موضوع از منظر تداریخی ،در بدازة زمدانی ، 0366 -0201
تاکنون مطالعهای که در عدین حدال بده بررسدی اسدناد و تفکیدک و دورهبنددی و مقایسدة
نظرات علما پرداخته باشد ،به رشته تحریر درنیامده و در برخی پدژوهشهدا مانندد کتداب
اسناد اجازات شیعه 3،االجازهًًْ الکبیرهًًْ للعالمهًًْ شیخ آقا بزرگ طهراندی 4و اجدازات و
نامههای آیتاهلل العظمی سید ابوالحسن اصفهانی(ره) به آیتاهلل العظمدی سدید شدهابالددین
1
2
9
2

عباسعلی عميد زنجانی ( ،)1931فقه سياسی ،ج ،10تهران :اميرکبير.
حسينعلی منتظری ( ،)1982دراسات فی واليت فقيه و فقه دولت اسالمی ،ج ،2قم :دار الفکر.
محمدباقربن محمدنقی شفتی بيدآبادی ( ،)1931اسناد اجازات شيعه ،قم :مجمع ذخاير اسالمی ،مؤسسۀ تاريخ علم و فرهنگ.
ناصرالدين انصاری قمی ( ،)1973االجازهًْ الکبيرهًْ للعالمهًْ شيخ آقا بزرگ تهرانی ،مع تعليقات سماحهًْ العالمهًْ
موسی الشبيری الزنجانی ،قم :دليل ما.
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مرعشی نجفی(ره) نوشته سید محمود مرعشدی ،تنهدا بده بررسدی محتدوای اجدازات علمداء
پرداخته شده است.
پیشینۀ اجازات امور حسبیه
یکی از رسوم سلطنت آن بود که در هر بلدی از بدالد ،محتسدب صداحباخالق و صدفات
حسنه و عاقل عالم فاضل امین متدین صالح متقی زیرک هوشیار برقدرار نمایندد کده تعیدین
اوزان نموده و اجازه تجاوز به حدود اوزان و افدراط و تفدریط و حیدف و میدل بده کسدی
ندهد (زرگرینژاد.)346 ،266/0 :0336 ،
نسبت به تاریخ شکلگیری نهاد حسبه ،اتفاق نظر وجود ندارد .برخی آن را مربدوط بده
عصر پیامبر(ص) و برخی دیگر ،نهادی مربوط به دوران خلفا دانستهاند ،امدا قددر مسدلّم آن
است که وظیفدة حسدبه از صددر اسدالم وجدود داشدته و بهخصدوص در دوران امویدان و
عباسیان ،همزمان با گستر دولت اسالمی که برخی ناهنجاریهدای اخالقدی ،اقتصدادی و
اجتماعی گستر یافته بود .امر حسبه در اصل از وظدایف شدخص خلیفده بدود و چنانکده
ابنخلدون در مقدمة خود اشاره کرده ،تمامی وظایف شدرعی از قبیدل فتدوا ،قضدا ،جهداد و
حسبه ،مندرج در تحت امامت کبری یا همان خالفت است (ابنخلدون0311 ،م.)263/0 :
شاید از منظر روند دادرسی در ایران اسالمی ،صدرق نظدر از روزگدار مغدول ،در هدیچ
دورهای مانند صفویان ،جدایی میدان شدرع و عدرق یدا برخدورد حقدوق اسدالم بدا حقدوق
موضوعه نمایان نبوده است (جعفری لنگرودی.)023 :0341 ،
در روزگار صفویان ،محاکم عرفدی از صدالحیت و قددرت محداکم شدرعی بده گوندة
فزایندهای کاستند و همة پروندههای کیفری از صالحیت محاکم شرعی بیرون شدد و فقدط
مسائل خانوادگی ،ار  ،نسب ،ازدواج و طالق ،اوقاق ،سرپرستی و نصب قدیّم و آنچده کده
0
در اصطالح حقوق امروز امور حسبیه نام دارد ،در صالحیت محاکم شدرع قدرار گرفدت.
پس از آن ،قاجاریه نه تنها در بهبود دادرسی نکوشید ،بلکه این نهاد را به سستی و کژی هدم
گرایش داد .بر همین اساس« ،محضر شرع» رسیدگی بده کارهدای قضدایی مدردم را برعهدده
 1برای اطالع بيشتر در اين مورد ر.ک .به :ويلم فلور ( ،)1977نظام قضايی عصر صفوی ،ترجمۀ حسان زندياه ،تهاران:
حوزه و دانشگاه.
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داشت ،اما دخالت در امور کیفری برای آن ممنوع بود .دایدرة حسدبه در ایدن دوره عمدالً و
قانوناً از نظام اداری و حقوقی و اجتماعی مردم خدارج شدد (سداکت036 :0364 ،؛ باسدتانی
پاریزی )016 ،34 :0361 ،و گویا با انقالب مشروطیت و روندد مددرنیزه کدردن کشدور و
تشکیالت و دوایر دولتی ،آخرین بقایای دایرة حسبه در ایران از میان رفت.
در دوره دوازدهم مجلس شورای ملی ،در تداریخ  21آبدان  0301الیحدهای دربدارة
امور حسبیه ،آن هدم محددود بده امدور صدغار بیسرپرسدت و غدایبین ترکده متوفدای
بالوار  ،برای تصویب کفیل دادگستری تقدیم مجلس شد .در تاریخ  2تیر  ،0303کدل
الیحه حسبی در  6باب با  361ماده به تصدویب اکثریدت نماینددگان رسدید .گشدایش
فصلی به نام «قانون امور حسبی» در مجموعه قوانین حقوقی ایران که عزل و نصب قدیّم
برای محجوران ،رسیدگی به وصایا و غیره را تحت اختیار دادگستری قرار داد ،درواقد
0
منعکس کنندة دیدگاه فقهی شیعه است.
در این قانون ،چیزی از مبنای دینی امر به معروق و نهدی از منکدر کده پایده و اسداس
حسبه در طول تاریخ بوده و همچنین رسدیدگی بده امدر بدازار و تدأمین صدالح و راسدتی و
استقامت خرید و فرو به چشم نمیخورد .حسبه در دیگر کشورهای اسالمی نیدز تقریبداً
سرنوشتی اینگونه یافته است .آخرین بقایای آن در برخی از کشورها تدا اوایدل قدرن بیسدتم
میالدی از بین رفته است (ساکت.)323 :0364 ،
اجازه در تصدی امور حسبیه چیست؟
اجازه در تصدی امور حسبیه ،به معنای إذندی اسدت کده فقیده جدام الشدرائط بده افدرادی
میدهد تا بتوانند با اجازةاو ،به مشکالت مردم (تطبیق رفتارهای شخصی و اجتمداعی مدردم
با قوانین شریعت اسالمی) رسیدگی کنند.
مسئولیتهای شرعی براساس قواعد کلی موجود در فقه شدیعه ،بایدد از قددرت اجتهداد
سرچشمه گیرد .از این رو ،تأیید صالحیت تصدّی امور حسبیه توسدط مجتهددی برجسدته،
سبب مشروعیت آنان نزد مردم میشد و ابزار مناسبی بود تا مردم به آندان اعتمداد کنندد .در
 1مادۀ  1قانون حسبی (مصوب  )1913آن را چنين تعريف کرده است« :حسبيه اماوری اسات کاه دادگاههاا مکلفناد
نسبت به آن اقدام نموده و تصميمی اتخاذ نمايند؛ بدون اينکه رسيدگی به آنها متوقف به وقوع اختالف و منازعه بين
اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد».
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تاریخ طلَاب بسیاری بودهاند که پس از تحصدیل در مراکدز علمدی و کسدب اجدازه و البتده
جلب توجه استادان ،به دیار خویش باز میگشدتند و امدور شدرعی را برعهدده مدیگرفتندد.
اجازهنامه در دورههای مختلف ،از اصول کاری علما به شمار مدیرفتده اسدت .اسدتاد رکدن
اصلی صدور اجازه بود و مدرسه و هیچ ملسسة دیگری و همچندین بزرگدان سداختار نهداد
دینی ،همانند صدر و شیخ االسالم ،در صدور آن نقشی نداشتند.
معموالً طلبه پس از آنکه در درس استاد شرکت میکرد و بده حددی از تواندایی در
آن دست مییافت ،پس از ابراز لیاقت و استعداد ،از استاد درخواست اجازه مدیکدرد و
استاد نیز در صورت دارا بودن شایستگی علمدی ،اخالقدی و صدالحیت انتقدال افکدار و
عقاید خود به دیگران ،به او اجازه اعطا میکرد .گاهی برای اطمینان از تواندایی علمدی،
مستجیز (درخواستکنندة اجازه) 0او امتحان میشد که در بعضی از اجازهنامهها به آن
آن اشاره شده است.
اجازهنامه به آسانی صادر نمیشد و مدرّسان در صددور آن سدختگیدری مدیکردندد و
اگر مستجیز را دارای شایستگی میدیدند ،به او اجازهنامه میدادند .گاهی مدرسان زیدر بدار
صدور اجازهنامه نمیرفتند و حتی گداهی بدرای صددور اجدازهنامده ،بدا وجدود شایسدتگی
مستجیز ،به استخاره روی میآوردند .چنین سختگیدریهدایی در ریدا العلمداء گدزار
شده است (افندی اصفهانی0410 ،ق.)236/6 :
دلیل سختگیری این بود که اجازهنامه میتوانست پشتوانة علمی یا بده تعبیدر امدروزی
دانشنامه و مدرک تحصیلی طلبه شمرده شود و به واسطة آن مدورد اعتمداد دیگدران قدرار
گیرد .پس اگر طلبهای شایستگی الزم را نمیداشت ،اعتبار عالم را نیز خدشهدار میکرد.
سندشناسی اجازات امور حسبیه
اجازات امور حسبیه ،یکی از انواع اسناد و نامههای شرعی است که در دورههدای مختلدف
اسالمی توسط فقها و مجتهدان بدرای شداگردان و معتمددان خدود ،بدرای تطبیدق روابدط و
 1اجازه گيرنده (مستجيز) کسی است که اجازهنامه به او داده میشد که عالوه بر پرهيزکااری ،باياد شايساتگی علمای
خود را به اثبات میرساند .شايان توجه است که برای وصول به اين منصاب ،عاالوه بار دريافات اجاازۀ تصادی اماور
حسبيه ،طلبه بايد از نظر علمی به درجهای ارتقا میيافت که دانش او برای اجتهاد و رسايدگی باه اماور شارعی ،باه
تأييد علما و فقهای زمان میرسيد.
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تعامالت اجتماعی مسلمانان با احکام و شریعت اسالمی صادر میشده است.
حدود و ثغور اختیارات و اجازة دخل و تصرقهای مدادی و معندوی اعطدایی از سدوی
فقها به دیگران ،همواره محل مجادلة علمی و اختالق فقهی بوده است که با بررسدی اسدناد
اجازات امور حسبیه ،میتوان به بخشی از آنها پی برد .از آنجا کده رخددادهای اجتمداعی و
سیاسی دورة قاجاریه و پهلوی ،در قالببندی این حدود ملثر بوده است ،به بررسی اجدازات
این ادوار پرداخته شده است تا با مطالعة این اسناد به بازنمایی نقش علمدا و روحدانیون ایدن
دو دوره در کنترل این رخددادهای اجتمداعی و سیاسدی پرداختده شدود .بدر ایدن اسداس ،در
دورههدای مختلددف تداریخ بددا دگرگونیهدایی در مددذهب و قددرت یددافتن نهادهدای دیندی،
اجازهنامه نیز دچار تحوالتی شد.
درواق  ،محتوای هر سندی موضوع قابل توجهی برای محققان شاخههای مختلدف علدوم
انسانی است که اگر به رو اصولی و علمی مورد بررسی قرار گیرند ،از بررسی سداختار و
چارچوب آنها ،مسائل و نکات بسیاری معلوم و روشن میشود و میتوان بسیاری از مسدائل
فرامو شده در فرهنگ و تمدن و رویدادهای حقیقی و ناشناخته در تداریخ را از البدهالی
سطور رنگپریدة آنها دریافت (قائممقامی.)3 :0361 ،
اجازهنامه تا پیش از دورة پهلوی ،از اعتبدار و ارز بداالیی برخدوردار بدود .طلّداب در
نظام مدرسهای ،مدرک یدا گدواهینامدهای کده نشدان دهنددة اتمدام دوره باشدد ،دریافدت
نمیکردنددد .از ایددن رو ،در گذشددته مفدداهیم و اصددطالحات ،امتحددان و مدددرک تحصددیلی
نامأنوس و ناآشنا بوده است؛ به همین دلیل یکدی از کارکردهدای مهدم اجازهنامده ،معرفدی
مجتهد توانا و موثق به جامعه بود که از این منظر بسیار مهم و معتبر محسوب میشد.
درواق  ،اجازهنامه پشتوانة علمی و نشانی برای شایستگیهای علمی طالب به شمار مدی-
رفت و بدان معنا بود که تحصیالت آن طلبه ،در رشتة تحصیلی یا مادة درسی نزد اسدتاد بده
پایان رسیده است.
بررسی والیت سیاسی فقیه بر مبنای اجازات دوره قاجار و پهلوی
برخی از مناصب شرعی فقیه عادل ،مانند افتا در مسائل شرعی ،قضا و تصدی امدور حسدبیه،
در سطح محدود مورد اتفاق همة فقها بوده و با ادلدة شدرعی بده اثبدات رسدیده اسدت ،امدا
منصب دنیایی فقیه عدادل در سدطح کدالن جامعده ،مانندد والیدت سیاسدی فقیده بدر امدور
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مسلمانان ،مورد اختالق بوده و در اسدتفاده از ادلدة نقلدی بدرای ایدن مسدئله ،دیددگاههدای
گوناگونی ارائه شده است .در ادامه ،سیر تحدول و چگدونگی منظدر فقهدای ادوار قاجدار و
پهلوی نسبت به مسئله مذکور ارائه شده است.
الف .اجازات امور حسبیه در اندیشه فقهای دورۀ قاجار

محمدباقربن محمد اکمل معروق به «وحید بهبهانی» از فقهدای بدزرگ و مجددد شدیعه در
سده دوازدهم قمری (عقیقی بخشایشی )260 :0362 ،معتقد است هر مجتهدد اعلمدی در هدر
عصری ،دارای والیت بوده و منصوب به نصب عام از سدوی شدارع اسدت .نتیجده اینکده در
عصر غیبت وظیفة شرعی مجتهد اعلم ،لزوم تصدی امور مردم بوده و از سوی دیگر ،وظیفده
مردم نیز وجوب ارجاع امور خود به فقیه اعلم و لزوم پذیر والیت و احکدام حکدومتی
اوست .وی معتقد است اداره امور حسبیّه «یعنی تدبیر و تنظیم روابدط اجتمداعی و حقدوقی
مردم که متولی خاصّی ندارد» ،ابتدا برعهده حاکم اسالمی است و در صورت فقددان حداکم
شرع ،برعهدة عدول ملمنان خواهد بود (وحید بهبهانی0406 ،ق.)36 :
شیخ جعفر نجفی معروق به «کاشف الغطاء» که در زمدان فتحعلیشداه و آغداز تثبیدت
حکومت وی زندگی میکرد ،معتقد بود تنهدا مجتهدد (کسدی کده نایدب عدام امدام زمدان
محسوب میشود) میتواند در نصب قاضی یا شیخاالسالم إذن دهد و اگر غیرمجتهدد رئدیس
حکومت باشد ،چنین حقی ندارد؛ مگدر آنکده إذن یدک مجتهدد در کدار باشدد .از منظدر
مرحوم کاشفالغطاء ،والیت و تصرق در امور حسبیه در بدو امر وظیفة حداکم شدرع یدا
مجتهد جام الشرایط است و در صورت فقدان ،عدول ملمنان میتوانندد در ایدن امدور وارد
شوند .وی اطاعت از مجتهدان را در زمان غیبت مورد تأکید قرار داده و وجوب اطاعدت از
سلطان مأذون به إذن مجتهد را نیز تأیید کرده است (زندیه.)36 :0332 ،
محمدحسنبن باقربن عبدالرحیمبن آقامحمد الصدغیربن عبددالرحیم الکبیدر مشدهور بده
«صاحب جواهر» که در قرن سیزدهم زندگی میکرد ،در بحث ارتباط اختیارات حداکم و
مفهوم حسبه نوشته است« :بسیاری از بحثهای این مقام ،در کالم اصدحاب تحریدر نشدده
است .آنها تحریر نکردهاند که والیت حاکم از باب حسبه است یدا غیدر آن .اگدر براسداس
حسبه باشد ،بنا بر ادلة حسبه وجهی برای مقدم داشتن والیت فقیه بر والیت ملمندان عدادل
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وجود ندارد و اگر دلیلی غیر از حسبه باشد ،آیا آن دلیل انشدای والیدت و نصدب حداکم از
جانب خداوند و از زبان امام معصوم است یا والیت حاکم به عنوان نیابت از امدام معصدوم
و وکالت از ایشان و اگر نه اصل والیت برای حاکم ثابت است و اختالق در کیفیدت ایدن
والیت است و بنا بر وجه اخیر (وکالت حاکم) آیا نیابت و وکالت وی بده صدورت مطلدق
است .بهطوری که بتواند وکیل مجتهد را هم عزل کند و وی وکیل امام باشد نه مجتهد کده
با موت و جنون مجتهد -که موجب عزل شدن وکیل از وکالتش میشود -از وکالدت عدزل
نشود» (آقا بزرگ طهرانی0411 ،ق .)266/6 :چنانکه از ایدن عبدارت پیداسدت ،بده اعتقداد
صاحب جواهر ،اگر براساس حسبه قائدل بده والیدت فقیده شدویم ،دایدرة اختیدارات فقیده
منحصر به اختیارات عدول ملمنان براساس حسبه است.
از نگاه صاحب جواهر ،در این امور ،متصدی در ابتدا حاکم و اگدر حداکم نبدود عددول
ملمنان است و در مواردی حتی فساق نیز میتوانند سرپرستی امور را از بداب حسدبه بدرای
رعایت مصالح اجتماعی برعهده گیرند.
برخی از علما در دادن اجازة اجتهاد بسیار سختگیر بودند .در احواالت شدیخ انصداری
نقل شده است ،او به کسی اجازه اجتهاد نمیداد و بده سدختی راضدی بده ایدن عمدل میشدد
(جناتی .)323 :0364 ،از منظر وی مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان سه گونه است:
 .0اموری که مشروعیت آنها قطعاً یا با تردیدد ،بسدتگی بده إذن امدام معصدوم(ع) دارد؛
مانند جهاد ابتدایی و اجرای حدود .در اینگونه امور ،فقیه نه خود میتواندد متصددی اجدرا
شود و نه میتواند به دیگران چنین اجازهای بدهد.
 .2اموری که عهدهدار انجام آنها بهطور خاص یا عام مشخص شده است؛ مانند نظدارت
پدر بر مال فرزند ،فتوا و قضاوت برای فقیهان و امر به معروق و نهی از منکدر و غیدره .در
اینگونه موارد چون مسئول آن مشخص شده ،احتیاج به إذن نیست و فقیه بده عندوان فدردی
از افراد جامعه در صورتی که واجد شرایط باشد ،میتواند عهدهدار انجام آن شود.
 .3امور و وظایفی که دخالت یا إذن فقیه در مشروعیت یا صحت آن (بهطدور قطد یدا
احتمال) مطرح است؛ مانند حواد واقعه که مراد شدیخ از حدواد واقعده ،مطلدق امدوری
است که شرعاً و عرفاً و عقالً مردم به رئیس خود مراجعه میکنند و بدرای تعیدین تکلیدف
خود در اینگونه امور ،باید به فقیه واجد شرایط رجوع کنندد و از او بدرای تعیدین تکلیدف
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در این موارد نظر بخواهند .وی در بحث والیت ،به عدول ملمنان حسدبه پرداختده و گفتده
است منظور از والیت عدول ملمنین این است که هر ملمن عادلی در صدورت نبدود فقیده و
0
یا عدم دسترسی به او ،حق تصرق در تمامی اموری را که فقیه دارد ،او نیز دارد.
براساس آنچه که گفته شد ،شیخ انصاری والیت عددول ملمندان در امدور حسدبیه را در
طول والیت فقها در صورت تعذر از فقیه قبدول دارد ،امدا حدوزة ایدن والیدت را بدرخالق
برخی دیگر از فقها موسّ ندانسته و فقیه یا عدول ملمنان به صورت استقاللی نمیتوانندد در
اموال و انفس تصرق کنند.
با در نظر گرفتن موارد فوق ،با وجود توسعهای که ایدن فقهدا در امدور حسدبیه دادهاندد،
هنوز تا آنجا که این امر مبنای تشکیل حکومت شود ،راهی طوالنی باقی مانده است.
گفتنی است که مال احمد نراقی از علمای بزرگ شیعة عصر قاجار ،به لحداظ اهتمدام
ویژه به مباحث والیت فقیه ،از بنیانگذاران اصدلی ایدن نظریده اسدت .در کتداب مفصدل
عواید االیام فصلی را به این مبحث اختصاص داده و ضمن تشریح وظدایف یدک فقیده ،بدر
آن است که والیت سیاسی او را هم اثبات کند (نراقدی0406 ،ق .)64 :از نگداه وی فقیده
میتواند عالوه بر اینها در سرنوشت ملمنان بهطور عام نفدوذ داشدته باشدد؛ چندانکده در
2
شرایط بحرانی وظیفه دارد برای ایجاد نظم و اداره جامعه وارد عمل شود.
ب .اجازات امور حسبیه در اندیشه فقهای دورۀ پهلوی

براساس شواهد تاریخی ،سالهای پایانی عصر قاجاریه ،بدا تحدوالت عصدر مشدروطه پیوندد
عمیقی داشته و با ضعف حاکمیت ،در نهایت انقرا سلسلة قاجار اعالم شد و ضمن تأسیس
سلسله پهلوی ،سلطنت به رضاخان رسید .شروع حکومت وی همزمان بدا نداامنی ،بیثبداتی
سیاسی ،فشارهای متعدد در منطقه ناشی از جنگ دوم جهانی و تحوالت جهانی بود .پدس از
رضاشاه ،ضمن اینکه شرایط بهتری از نظر سیاست بینالمللدی بدرای سدلطنت محمدرضاشداه
فراهم شده بود ،به تثبیت حکومتش نیز پرداخت .در زمینة امور حسدبیه در دوران پهلدوی،
 1هل يجوز أخ الزکوات و األخماس من الممتنع و تفريقها فی أربابها و ک ا بقيه وظائف الحکام غير ما يتعلق بالدعاوی
فيه وجهان .وجه الجواز ما ذکرنا و ألنه لو منع من ذلک لفاتت مصالح تلک األموال و هی مطلوبهًْ ا تعالی( .انصاری
دزفولی1215 ،ق.)30/2 :
 2اين مسئله از لزوم دخالت فقيه در امر قضاوت مؤمنان و عهدهداری فرماندهی نظامی آنان روشن میشود.
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۲۲1

دیدگاههای آیتاهلل خوئی و حضرت امام خمینی(ره) بسیار مورد توجه است.
آیتاهلل ابوالقاسم موسوی خوئی (0403-0306ق) ،یکی از برجستهتدرین فقهدای تداریخ
معاصر بود که با نگاه عمیق و ژرق خویش به متون دینی ،عرصههدای جدیددی در اندیشده
سیاسی دینی گشود .تفسیر او از «حسبه» و رویکدرد ندو بده مفداهیم فقهدی -سیاسدی مانندد
«مصلحت»« ،ضرورت» و «عرق» راهکدار تدازهای بدرای عملیداتی کدردن فقده در عرصدة
سیاست و اجتماع ارائه داد .مفهوم حسبه در آثدار آیدتاهلل خدوئی ،درواقد حدوزة عمدل و
اختیارات ولی فقیه و حتی ماهیت ریاست و نوع قدرت او را توضیح میدهد.
در وهلة نخست ،وظیفه فقیه است که این امور را تصدی کند و در صورت عدم وجدود
ولی فقیه ،عدول ملمنان مکلّف به تصدی این امور است« .ال یحتمل ان یهملها ألنها البدد مدن
ان تق فی الخارج» (موسوی خوئی0401 ،ق .)423 :آرای آیتاهلل خوئی عمدتاً حول مسدئلة
والیت فقیه بوده است .وی اذعان کرده است که امور حسبیه ،آن است کده ممکدن نیسدت
شارع آن را به حال خود رها کند و این وظیفه فقیه است که بدر چندین مسدائلی تصددی
داشته باشد .بهطور کلی ،اصل والیت داشتن فقیه بنا بدر نظدر همدة فقهدا از جملده آیدتاهلل
خویی بهطور یقینی ثابت است .آنچه مورد اختالق است ،حدود اختیدارات فقیده و میدزان
اثبات آن از طریق ادله است.
درواق  ،در دیدگاه آیتاهلل خویی(ره) امور حسبیه دامنهای گسترده دارد؛ بدهطدوری کده
اجرای حدود و اقامة حکومت را هم شامل میشود (معرفت.)63-66 :0366 ،
آنچه در مجموع از نظرات و دیدگاههای فقهیِ آیتاهلل خویی(ره) برمیآیدد ،ایدن اسدت
که وی جایگاه فقیه جام الشرائط را در ادارة جامعه و تصدّی مسئولیتهای مهدم ،جایگداه
ویژه و برجستهای میدانست و هرچند روایات وارده در ایدن بحدث را دارای داللدت کدافی
برای اثبات والیت فقیه در حوزة حاکمیت نمیدانست ،اما از باب حسدبه ،تصددّی فقیده در
این امور را الزم دانسته است.
با توجه به نکاتی که گفته شد ،پیوند امور حسبیه و قاعدة مصلحت در اندیشه آیدتاهلل
خوئی ،بیانگر نوع نگاه وی به مسئلة مورد بحث است.
دایرة اختیارات فقیه در روایات ،بسیار محددود تعریدف شدده ،امدا براسداس مبندا قدرار
گرفتن اصول عملی و عقلی در نظریة آیتاهلل خدوئی کده زیربندای اندیشدة او را در والیدت
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فقیه تشکیل داده ،اختیارات فقیه میتواند بسیار گستردهتر از این فر شود .این گسدتردگی،
تاب گسترة مفهوم امور حسبیه ،به معنای اموری کده شدارع مقددس فروگدذاری از آنهدا را
اجازه نمیدهد و به گونة واجب کفایی ،بر هدر کسدی کده تواندایی انجدام آن را دارد ،الزم
است آنها را برعهده گیرد« ،مصلحت» و «حفظ نظام» است (معرفت.)202 :0366 ،
حسبه و امور حسبیه در اندیشة امام خمینی(ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ایدران و
مجری نظریة والیت فقیه ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .امام خمینی(ره) ضدمن اجتهداد و
بحث علمی دربارة امور حسبیه ،با در دست گرفتن رهبدری انقدالب اسدالمی ،مدردم ایدران و
بنیانگذاری نظام جمهوری اسالمی بر پایة نظریه والیت فقیه ،اوالً نظریه امدور حسدبیه را بده
مرحلة اجرا درآورد و ثانیاً بسیاری از مصادیق آن را در قالب احکام صادره اجرایی کرد .امدام
خمینی(ره) قبل و بعد از انقالب اسالمی ،اجازات و فرمانهایی صادر کرد که از مصادیق امور
حسبیه به شمار میآید .در ذیل به بیان این اجازات و فرمانها پرداخته شده است:
الف .اجازه امور حسدبیه و شدرعیه؛ کده در آن بده أخدذ و صدرق خمدس ،زکدات و
صدقات اشاره شده است .نمونههای متعددی از این نوع اجدازات از سدوی امدام خمیندی(ره)
برای افرادی چون شیخ صادق احسانبخش ،شیخ عقیل ترابدی ،شدیخ محمدحسدین مجتهددی
بهبهانی ،سید محمدحسین ارسنجانی و غیره موجود است (خمینی.)243-246 :0311 ،
ب .امر به معروق و نهی از منکر؛ کده از مهدمتدرین و برجسدتهتدرین مصدادیق امدور
حسبیه است .امام خمینی در سال  0361فرمان تأسیس ادارهای به نام امر به معروق و نهدی
از منکر را صادر کرد (همو ،همان .)260 ،همچنین دستور جلدوگیری از فحشدا و منکدرات
به آقای قدوسی ،دادستان کل انقالب ،در تاریخ  61/0/23داده شد (همان.)212 ،
ج .رسیدگی به امور معیشتی و جلدوگیری از اخدالل در امدور اقتصدادی و برخدورد بدا
محتکران از مصادیق حسبه است؛ که امام(ره) در این باره در تاریخ  62/4/06فرمان ویدژه-
ای خطاب به آقای مهندس موسوی نخستوزیر وقت صادر کرد (همان.)261 ،
د .رسیدگی به امور قضائی و امر قضاوت نیز از امور حسبیه محسوب مدیشدود .بعدد از
انقالب فرامین متعددی از امام(ره) دربارة عزل و نصب قضات وجود دارد؛ مانند فرمان نصب
آقایان صادق خلخالی در تاریخ  66/02/6و جعفر صدبوری در تداریخ  ،61/0/06بده عندوان
قاضی در دادگاه انقالب و عزل آقای امید نجفآبادی از قضاوت در دی ( 0361همان.)266 ،
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در ذیل ،نمونههایی از اجازات امور حسبیه بررسی شده ،بده همدراه معرفدی و بازنویسدی
ارائه شدهاند:
تصویر سند شماره 1
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عنوان :اجازه در تصدی امور حسبیه منسوب از جانب شیخ مرتضی انصاری به آخوندد مدال
شکراهلل .حدود اختیارات :مجاز در جمی امور حسبیه ،به شرط سلوک و عدم مصدرق آن
برای خدود (منبد  ،http://www.picbon.org :علمدای قددیم)؛ اصدالت :اصدل؛ ندوع خدط:
شکستة تحریری؛ زبان :عربی-فارسی؛ تاریخ تحریر0264 :ق.
بازنویسی
 0/بسم اهلل الرحمن الرحیم؛
4
2/جناب مستغنی عن القاب و الصّفات  3/آخوند مال شکراهلل –ایده اهلل -تعالی فی الددارین/
6
مأذون و مرح میباشد در تصرق  6/در جمی امدور حسدبیه ،مندوط بده نظدر حداکم /
شرع انور با وکیل ایشان به شرط سلوک  6/طریق احتیاط و عدم اسدتعمال محدل(؟) شدرعیه
 1/در حقوق و اسئله الدعاء و االستغفار؛
 3/تحریر هذه الکلمات ،احقر العباد ،مرتضی االنصاری؛ فی یوم االربعین  01/سنه 0264؛
حامدا هلل مصاباً علی محمد وآله ،صلی اهلل علیهم اجمعین.
[مهر]( :الاله الّا اهلل الملک الحق المبین ،عبده مرتضی انصاری)
سند شماره 2

عنوان :اجازه در تصدی امور حسبیه از جانب آیدتاهلل محمددهادی هدادوی مجتهددی بده
آیددتاهلل محمدددباقر هردنگددی ،دامدداد آخونددد مددال محمدحسددن هردنگددی و فرزنددد مددال
محمدحسین هردنگی (برادر آخوند) .حدود اختیارات :دخالت در عقود و ایقاعدات و نشدر
مسائل و تولی از موقوفات مجهولالمتولی (منبد  :پایگداه اطالعرسدانی .)ziziphus-jujube.ir
اجازات آخوند ،مال محمدحسن هردنگی؛ نوع خط :شکستة نستعلیق؛ زبان :فارسی-عربدی؛
تاریخ تحریر0321 :ق.
بازنویسی
 0/بسم اهلل الرحمن الرحیم

والیت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازهنامههای امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی

۲۱۵

 2/حسبیه اهلل تعالی نگار میشود چون امور شرعیه ندواحی ناحیده هردندگ 0سدابقاً بده
واسطه وجود با برکت مرحوم مغفور جنت مکان  3/آخوندد مدال محمدد حسدن  -طداب
ثراه -که انتظاماً امتیاز مخصوصی از کلیه قاینات داشدته ،حالیده کده نعمدت وجودشدان از
دست رفته 4/ ،شایسدته حفدظ رشدته آن حددود جنداب مسدتطاب قدسدی خطداب فضدائل
انتصاب ،آقا شیخ محمد باقر که انشاءاهلل تعالی عموم اهالی هردندگ و سدرچاه  6/در عقدود
و ایقاعات و نشر مسائل و تولی از موقوفات مجهول التولیه عالیشأن جناب مستطاب قدسدی
خطاب 6/ ،آخوند مال محمد حسن استماع نمایند .زیاده محتاج نیست؛
حرّره فی ربی الثانی .0321
[مهر]( :محمد هادی)
[(سجالت)]:
 )0بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ حالیه که رکن وثیق و عماد منید آن حددود شدریعتمدار حداج
شیخ محمدرضا -طاب الثراه -به رحمت ایزدی پیوسته ،اهالی آن حددود قددر عالیجنابدان
سابق الذکر را بهتر دانسته و مراتب منظوره ،به ایشان رجوع خواهید نمود؛
حرّره االحقر فی جمادی االولی [ 0332ق].
[مهر]( :محمد هادی)
 )2عامل محل حسب الحکم شرعی رجوع اهالی را در مسائل شرعی از جنابان معدزی الیده
مرقوم نمایید؛
شهر جمادی الثانی [ 0332ق].
[مهر]( :عبده الرّاجی محمد ابراهیم)

 1ناحيه هردنگ ،سرزمينی بسيار کهن و پهناور در پنجااه کيلاومتری جناوب بيرجناد اسات .ناحياه هردناگ يکای از
نيمبلوکهای نُه بلوک ايالت قهستان است.
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تصویر سند شماره 2
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تصویر سند شماره 9

عنوان :اجازه در تصدی امور حسبیه از جانب آیتاهلل ابوالقاسدم موسدوی خدوئی بده آقدای
سید هادی خسروشاهی .حدود اختیارات :تصدی در امدور حسدبیه و دریافدت سدهم امدام و
خرج آن در معدا خدود و حوزههدای علمیده (منبد  :سدید هدادی خسروشداهی (،)0336
اجازات ،قم :کلبه شروق ،ص .)42اصالت :اصل؛ نوع خط :شکسته تحریری؛ زبدان :فارسدی-
عربی؛ سال تحریر0314 :ق.
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بازنویسی
 0/بسم اهلل الرحمن الرحیم
 2/الحمدهلل رب العالمین ،و صلی اهلل علی خیدر خلقده و افضدل بریتده محمدد و عترتده
الطاهرین  3/و بعد جناب مستطاب سیداالسالم و ثقهًًْ االسالم آقای سید هادی خسروشاهی
–دامت تأییداته 4/ -از قبل اینجانب در تصدی امور حسبیه که منوط به إذن و اجازه حاکم
شرع است ،مأمور شده  6/و مجاز میباشند و همچنین مأذونند که آنچه از سهم مبارک امام
–علیهالسالم -دریافت  6/میدارند به مقدار معا خود از آن صرق و مابقی که از جهدت
اقامه حوزههای  6/علمیه به اینجانب ایصال نمایندد و آنچده از سدائر وجدوه شدرعیه قدب
مینمایند در امور 1/مقرره در محل خود صرق کنند و البته احتیاط که به طریدق نجدات ...
حسبیه  3/امور خود مراعات کنند والسالم علیه و علی سائر اخواتنا المومنین و رحمهًًْ اهلل
و برکاته  6 01/شهر جمادیاالولی  0314ه.؛ ابوالقاسم الموسوی الخوئی.
[مهر]( :ابوالقاسم الموسوی)
سند شماره 4

عنوان :اجازه تصدی در امور حسبیه از جانب امام خمینی به آقای شیخ احمد کافی .حددود
اختیارات :تصدی در امور حسبیه و شدرعیه و أخدذ سدهم امدام و صدرق یکسدوم آن در
مصارق مقررة شرعی و دو سوم آن در حفظ حوزههای دیندی (منبد  :باندک سدخنرانیهای
شیخ احمد کافی .)http://bskafi.com/fa ،اصالت :اصل؛ نوع خط :شکستة تحریری؛ زبدان:
عربی-فارسی؛ تاریخ تحریر0330 :ق.
بازنویسی
 0/بسم اهلل الرحمن الرحیم
 2/الحمدهلل رب العالمین و الصلوهًًْ علی سیدنا محمد و آله الطداهرین  .لعندهًًْ اهلل علدی
3
اعدائهم اجمعین/
4
و بعد؛ جناب مستطاب ثقه االسالم ،خطیب محترم آقدای حداج شدیخ احمدد کدافی- /
دامت افاضاته -از قبل اینجانب مجاز و مأذونند در تصدّی امور حسبیّه و شدرعیه 6/،کده در
6
عصر غیبت ولی امر-عجلاهلل تعالی فرجده الشدریف -از مختصدات فقیده جام الشدرایط /
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میباشد .فله التصدی لما ذکر م مراعاتاالحتیاط و در أخذ سدهم مبدارک امدام – 6/علیده
السّالم -که ثلث آنرا در مصارق مقرّرة شرعیه ،به هر طور صالح بدانند صدرق  1/کنندد
و دو ثلث دیگر را جهت 0حفظ حوزههای مهمة دینیه نزد حقیر ایصال  3/نمایندد و اوصدیه
آیتاهلل تعالی بما اوصی به السّلف الصّالح مدن مالزمده التقدوی  01/و التجنّدب عدن الهدوی و
الستمسک بعروهًًْ االحتیاط فی الدین و الدنیا و ارجو  00/منه ان الدنیا فی من صدالح الددعاء
و النّصیحهًًْ و السّالم علیه و علی سائر  02/اخواتنا الملمنین و رحمهًًْ اهلل و برکاته؛
 24رجب المرجب  .0330روحاهلل الموسوی الخمینی.
[مهر] ( :روحاهلل الموسوی)
تصویر سند شماره 14

 1اصل :جهه.
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نتیجهگیری
حسبه و امور حسبیه از موضوعات مهمی است که همواره در میان متفکران مسدلمان ،اعدم
از شیعه و سنّی مطرح بوده و هدر یدک بدا توجده بده شدرایط و موقعیدت خدود و میدزان
ارتباطشان با حکومتها و دولتها ،بده ایدن مهم پرداختهاند .در میان علمدای اهدل سدنّت
که براساس بینش فقهی خود برای خلفا و سالطین ،مشروعیت دیندی قائدل بودندد ،موضدوع
نظریة حسبه و امور حدسبیه بیشتر رنگ و بوی حکومتی به خدود گددرفت و در مباحدث
مربوط به حکومت ،مورد پژوهش قرار گرفدت و تألیفدات مسدتقل و غیرمسدتقلی در ایدن
زمینه با عناوین مختلفی چون احکام السدلطانیه به ندگار درآمد .البته با توجه بده اینکده
در پیروان مکتب تشی  ،تنها برای ائمة معصومین(ع) مشدروعیت دیندی قائدل بودندد ،بیشدتر
صبغة غیرحکومتی پیددا کدرد و بده عندوان یدک موضدوع فرعدی در البدهالی موضدوعات
گوناگون فقهی ،بده آن پرداخدته شد.
در این راستا پس از بررسی و مطالعة محتوای اسناد ،بده عندوان اسدناد شدرعی و مقایسدة
اجازات دورة قاجار با اجازات دوره پهلوی ،مشخص شدد کده در ادامده دورة قاجاریده ،در
عصر پهلوی امور حسبیه در تعامل با شرایط سیاسی -اجتماعی مختلف دچار تحدول شدده و
امکانات الزم برای تقویت و توانمندسازی فقه سیاسی شیعه به گونهای کده مبندای تشدکیل
حکومت اسالمی و تعیین حوزه اختیارات حاکم اسالمی شود ،فراهم شد و قید ذکدر اصدل
والیت فقیه در شرایط حسبه ،در این عصر قطعیت یافدت .بدرای نمونده ،در بداور برخدی از
فقها مانند امام خمینی(ره) ،حسبه بدا همدین مفهدوم ،میتواندد مبندای تشدکیل حکومدت و
تصدی فقیه باشد .امام خمینی(ره) انجام امدور حسدبیه را یکدی از علدل تشدکیل حکومدت
اسالمی دانسته و معتقد بوده است حتی با صرق نظر از دالیل والیت فقیه ،شکی نیست کده
فقیهان عادل ،قدر متیقن در عهدهدار شددن امدور حسدبیه میباشدند و دخالدت نظدر آندان و
تشکیل حکومت با إذن آنان الزم است و در صورت فقدان یا عدم امکان فقیه از انجام ایدن
امر ،اقامة این امور بر دیگر مسلمانان عادل الزم است.
بدین ترتیب ،نظریة حسبه یکی از دالیل وجوب اقامة حکومت اسالمی است؛ زیدرا بدا
توجه بده حفدظ مرزهدای کشدور و مبدانی مدذهب و پاسدداری از حدریم قدوانین الهدی و
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جلوگیری از انحراق جوانان و ردّ شدبهات و دفداع در برابدر تهداجم فرهنگدی و سیاسدی و
نظامی دشمنان و خنثی کردن توطئهها و تبلیغات ضد اسدالمی کده از واضدحترین مصدادیق
امور حسبیه است ،بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قدوانین اسدالمی
امکانپذیر نیست .حتی اگر از ادلة والیت فقیه هم صرقنظر شدود ،بدرای تصددی اینگونده
امور حسبیه ،فقیه جام الشرایط ناگزیر از اقامة حکومت است.
منابع و مآخذ
کتب و مقاالت
-

آقا بزرگ طهرانی (0411ق) ،الذریعهًًْ الی تصانیف الشیعه ،ج ،6قم :انتشارات اسماعیلیان.
ابنخلدون ،عبدالرحمنبن محمد (0311م) ،العبر ،تحقیق خلیل شحاده ،ج ،0بیروت :دار الفکر.
افندی اصفهانی ،عبداهللبن عیسی (0410ق) ،ریا العلماء و حیا الفضالء ،ج ،6قم :احمد حسینی.
انصاری دزفولی ،مرتضیبن محمدامین (0406ق) ،القضاء و الشهادات (للشیخ األنصداری) ،ج ،2قدم :کنگدره
جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
انصاری قمی ،ناصرالدّین ( ،)0313االجازهًًْ الکبیرهًًْ للعالمهًًْ شدیخ آقدا بدزرگ تهراندی ،مد تعلیقدات
سماحهًًْ العالمهًًْ موسی الشبیری الزنجانی ،قم :دلیل ما.
باستانی پاریزی ،محمدابراهیم ( ،)0361سیاست و اقتصاد عصر صفوی ،تهران :انتشارات صفیعلیشاه.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)0341تاریخ حقوق ایدران از انقدرا ساسدانیان تدا مشدروطه ،تهدران:
انتشارات معرفت.
جناتی ،محمد ابراهیم ( ،) 0364ادوار فقه شیعه و کیفیت بیان آن ،تهران :کیهان.
حک دیم ،محمدددهادی ( ،)0316االجددازهًًْ ف دی فقدده االمامی ده ،پایاننامددة کارشناسددی ارشددد ،دانشددگاه
جامعهًًْالمصطفی العالمیهًًْ.
خمینی ،روحاهلل ( ،)0311حکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیشة امام خمینی ،تهران :ملسسدة تنظدیم
و نشر آثار امام خمینی.
زرگرینژاد ،غالمحسین ( ،)0336سیاستنامههای قاجاری ،ج ،0تهران :نگارستان اندیشه.
زندیه ،حسن ( ،)0332تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ساکت ،محمدحسین ( ،)0364نهاد دادرسی در اسالم ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
شفتی بیدآبادی ،محمدباقربن محمدنقی ( ،)0330اسناد اجازات شیعه ،قم :مجم ذخدایر اسدالمی ،ملسسدة
تاریخ علم و فرهنگ.
عقیقی بخشایشی ،عبدالکریم ( ،)0362فقهای نامدار شیعه ،قم :کتابخانه آیتاهلل مرعشی.
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عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)0330فقه سیاسی ،ج ،01تهران :امیرکبیر.
قائممقامی ،جهانگیر ( ،)0361مقدمهای بر شناخت اسناد تاریخی ،تهران :انجمن آثار ملی.
قرشی ،محمدبن محمد (0411ق) ،معالم القربه فی احکام الحسبه ،قم :مکتب االعالم االسالمی.
کاشف الغطاء ،حسنبن جعفربدن خضدر(0422ق) ،أندوار الفقاهدهًًْ  -کتداب الزکداهًًْ ،نجدف اشدرق:
موسسه کاشفالغطاء.
گفتگو با جمعی از فقها (پداییز و زمسدتان « ،)0361ابعداد فقهدی امدام خمیندی(ره)» ،فصدلنامه فقده اهدل
بیت(ع) 03 ،و .21
ماوردی ،ابوالحسن (0416ق) ،االحکام السلطانیهًًْ ،قم :مکتب االعالم االسالمی.
مشایخی ،قدرتاهلل ( ،)0366حسبه یا نظارت بر سالمت اجرای قانون ،قم :انتشارات انصاریان.
معرفت ،محمدهادی ( ،)0366والیت فقیه ،قم :ملسسه فرهنگی تمهید.
منتظری ،حسینعلی ( ،) 0364دراسات فی والیت فقیه و فقه دولت اسالمی ،ج ،4قم :دار الفکر.
موسوی خوئی ،سید ابوالقاسم (0401ق) ،التنقیح فی شرح العروهًًْ الوثقی ،قم :دار الهادی.
نراقی کاشانی ،احمدبن محمدمهدی (0416ق) ،عوائد االیام فدی بیدان قواعدد االحکدام و مهمدات مسدائل
الحالل و الحرام ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی.
وحید بهبهانی ،محمدباقر (0406ق) ،حاشیه مجم الفائددهًًْ و البرهدان ،قدم :انتشدارات ملسسدة عالمده
مجدد وحید بهبهانی.

اسناد
-

اجازه در تصدی امور حسبیه منسوب از جانب شیخ مرتضی انصداری بده آخوندد مدال شدکراهلل ،پایگداه
اطالعرسانی.picbon.org
اجازه در تصدی امور حسبیه از جانب آیتاهلل محمد هادی هادوی مجتهددی بده آیدتاهلل محمدد بداقر
هردنگی ،پایگاه اطالعرسانی .ziziphus-jujube.ir
اجازه تصدی در امور حسبیه از جانب امام خمینی(ره) به آقای شیخ احمدد کدافی ،باندک سدخنرانیهای
شیخ احمد کافی.http://bskafi.com/fa ،
اجازه در تصدی امور حسبیه از جانب آیتاهلل ابوالقاسم موسوی خوئی به آقای سید هدادی خسروشداهی
(سید هادی خسروشاهی ( ،)0336اجازات ،قم :کلبه شروق).

