
 

 

 یتعالباسمه

 

 هیفقتیوالکالس جزوه 

 دکتر جعفری

 
 

 است. شدههیته 91اسالمی و مدیریت دانشجوی معارف «یمیمحمدرح»این جزوه به کوشش آقای *

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 علیه( اهللرحمتدر مکتب امام خمینی ) هیفقتیوالسیاست الهی، حکومت اسالمی و 
  

شهید مطهری هم در مکتب امام خمینی  جهتنیازانک امام منظور از مکتب امام خمینی یعنی نگریستن به مطلب از عی

 قرار دارند و اصوالً دیدگاه صدرایی در مکتب امام خمینی حضور دارد.

 منابع کالس:

 جوادی اهللتیآ هیفقتیوالامام /  هیفقتیوالرسمی: 

 آقای آراسته( ینوشته: مبانی حکومت اسالمی )یررسمیغ

 منابع کمکی:

 ینوشتهفقهی سیاسی امام خمینی ) تیوالآقای جمشیدی( /  ینوشتهاسی امام خمینی )کلی: اندیشه سی

 (زادهیقاضآقای 
  
  

 سیاست الهی
  

ت و حکومت در سیاس هیفقتیوالکلی چیستی و چرایی  صورتبهچرا انبیا باید در مورد حکومت بحث داشته باشند؟ 

 .شودیمالهی بحث 

سبت دین و سیاست است. نگاه اجتماعی و بینشی که پشت این دیدگاه امام است را بحث در این جایگاه ن نیترمهم

 آموخت. یخوببهباید 

 امام خمینی حکومت را از فقه به کالم رساند یعنی یک بحث اعتقادی به راه انداخت.

 و سیاست دارند.توضیح تفصیلی در مورد نسبت دین  ...فی السماء  هافرعثابت و  هااصل یهیآحضرت عالمه در 

طولی دارند. پس اینکه برخی از افراد در شورای انقالب فرهنگی  یرابطهدر منطق دینی ما اعتقادات و احکام و اخالق 

 دارنید 35احکام دینی %  ازنظربرخی مردم  ازنظرهستند و  دارنیداعتقادی  ازنظرمردم  %90مردم ما  ندیگویم

 نیستند.

 ست و دنیا:نظریات رابطه دین و سیا 

  دیدگاه باطن گرایانه و صوفیانهیحداقلنگاه : 

o نگاه متداول عرفانی: توجه اصلی به امور معنوی تقدم خودسازی 

o به حیات اجتماعی یتوجهکم 

o روشنفکری: تفریطی و حداقلی در مسیر آخرت سامان داده یهادگاهید 

 ًهستند که گاهی  یاعده دنیا موضوعیت دارد. / نگاه افراطی: عالوه بر دنیا در مسیر آخرت سامان داده. / مستقال

 الهی در دنیا زندگی کند. یهاارزش، بدون در نظر گرفتن راضی هستند

  است که خیلی از  نگرجامع. نگاهی ردیگیمنگاه حداکثری: جریان نگاه اجتماعی به دین در این سیر قرار

 .کندیمعوامل را کنترل 

 

 

 

 



 

 

 

 نسبت دین و سیاست

 .ندیگویمرا دین  شودیمت؟ انسان یک غایتی در زندگی برای خود انتخاب راهی که ختم به آن هدف دین چیس

 حکمت:

 عملی 

o اخالق: فرد 

o تدبیر منزل: خانواده 

o )سیاست مدن: اجتماع )جامعه 

 نظری 

 در علوم انسانی افتهیسازمان صورتبه، میتوانینمتا زمانی که مبنای تفکیک علوم را تغییر ندهیم 

 اسالمی به وجود آید.

. همچنین در حد شودیمتدبیر منزل ، شودیمدین در حد فردی که اخالق است و وقتی در حد اجتماعی بحث 

 سیاست. شودمیاجتماعی دین 

 مینیچیماینکه ما حیات اجتماعی را بر مبنای فرد متشرع 
  
  

 رابطه دین و سیاست
  

 دین و دنیا نسبت گریدعبارتبهرابطه دین و سیاست 

 به اهداف باطنی است. هاآنو توجه اصلی  کنندیمدیدگاه صوفیانه: که در این دیدگاه نفس ظاهر  .1

 یشهیپبه دنیا را  یتوجهیبعملی امور را در نظر داشته و  یجهینتباطنی دین است و  یجنبهدیدگاه عرفا: توجه به  .2

 خود قرار داده بودند.

 بشری قرار داده است. یتجربهعقل و  یعهدهغیب به اداره دنیا و آن را بر رابطه حداقلی دین و دنیا: تر .3

که  جهتنیازابه استقاللی دین و آبادانی دنیا و به دین  هاآنتوجه  یعمده: در این دیدگاه انیظاهرگرادیدگاه  .4

طبیعی برای  یاترجمهن است که از تعالیم دین ای هاآن. تلقی انددادهیمقرار  موردتوجهدنیا را اداره کند  تواندیم

 .دانندیممدیریت دنیای خود 

این است که عالوه بر سعادت اخروی دین ضامن رفاه دنیوی و منافع مادی و  هاآنبحث  اساساًدیدگاه دنیاگرا:  .5

 دنیوی هم هست.

. دین دنیا را در جهت دنیا و آخرت در هر دو بعد فردی و اجتماعی دخیل بدانیم یادارهدین را در : نگرجامعنگاه  .6

کرده است. دین هم برای فرد برنامه دارد و هم اجتماع. دستورات عملی اسالم ناظر به فرد  یزیربرنامهآخرت 

که یک  جهتازآن الناسحق. کنندیمکه تعریف  یالناسحقو  اهللحق کهآن)اخالقی( اجتماع )فقه( است. در فقه 

 یفلسفه. در این دیدگاه احکام اجتماعی رندیگیمدر قبال جامعه را مدنظر فرد  یفهیوظکه  دهندیمحکمی ارائه 

 نیرزمیزوجود ندارد و اگر قرار است به کسی خمس داده شود باید به امام داده شود و حال که نیست باید خمس را 

ف گنج کش عنوانبهرا  پنهان کرده بودند نیرزمیزسکه  عنوانبهکه  ییهاسکهطال و  یاعدهکرد. )که در زمان آینده 

 .(کردندیم



 

 

اء االصول و علیکم قعلینا ال»این است که حدیث  اندداشتهمستحدثه  یمسئلهنسبت به یک  هاآندیدگاهی که 

آنچه از اصولی که قبل  کنندمیو سعی  کنندمیخورد  هاییقسمتو آن مسئله را به  دهندیممحور قرار « بالتفریع

جدید تطبیق دهند و حکمی برای آن صادر کنند مانند بیمه در عقود مرابحه،  هایمسئلهورده را با خ اندداشتهاز آن 

 .کنندمیمساقات، ... خورد 

a.  ،جوادی اهللآیتمصباح،  اهللآیتنگاه نوصدرایی: عالمه طباطبایی، شهید مطهری، حضرت آقا 

است. یک الگوی جدید  اجتماعیی ، یک کتاب فقهانددادهروشی که شهید مطهری در کتاب حقوق زن ارائه 

در آن کتاب ارائه داده است و یک کتاب فلسفی نیست. برای جامعه یک حقیقتی قائل است که ابتدا کمال را 

هم قرار است به کمال برسد البته در  هاآن تکتککه  شودمیو از افرادی تشکیل  کندمیبرای جامعه تعریف 

 بستر اجتماع.

یک نظام کالن است؛ خورده نظامی که خود نظام کاملی  عنوانبهی از فقه دارند رویکردی که شهید مطهر

که ابتدا قائل به کمال جامعه است و در جامعه  شودمیاست مانند نظام حقوق زن به این صورت تعریف 

شود جنسی به نام زن وجود دارد که قرار است زن در بستر جامعه فعالیت کند تا خود و جامعه به کمال نائل 

تا فقه تشکیل شود. نظامی که قائل هست با تمام احکام مرتبط است و  کنندمیحقوقی را وضع  جهتازاین

چون یک نظام  کندمی تغییرهماگر حکم او در مورد زکات متفاوت شد در مورد خمس و معامالت و ... 

اگر آن روایت تغییر سند پیدا یک حکم مستقل ارائه دهد که  تواندنمیاست و یک روایت تنها  پیوستههمبه

 دمننظامدر تغییر هم  اندبوده مندنظامکه در استخراج احکام  گونههمانکرد دیگر احکام ثابت باشد بلکه 

 و پیوسته و متصل هستند. باشندمی

b.  و قائل به این هستند که انسان جامع تمام  نیست استخراجقابلدیدگاه امام خمینی )ره(: از فقه مصطلح

. انسان خلیفة دانندمیاتب هستی است. نگاهی که امام به انسان دارد او را متجلی تمام اسماء عرش و فرش مر

که انسان را با تمام  داندمی سازیانساناللهی است جامع تمام اسماء و صفات الهی. رسالت دین را مکتب 

این انسان برنامه دارد. انسان کامل ابعاد و مراتب وجودی  یهمه. اسالم برای تربیت کندمیمراتب تربیت 

یعنی انسان کامل مطابق رشدی که یافته است،  ؛تشریعی در آمده است و کتاب را تشکیل داده است صورتبه

 .گیردمیرا به دست  هاانسانهدایت دیگر 

 امام: شناسیانسان

 فرد و جامعه:

 :شودمیانسان در سه مرتبه تعریف 

 ت: اسماءالهو

 جبروت: عقل

 ملکوت: مثال

 ناسوت: دنیا

فقه ناظر به عالم دنیا و اخالق ناظر به عالم برزخ است و اعتقادات ناظر به عالم عقل انسان است. فقه و اخالق و اعتقادات در 

 طول هم هستند

 در بحث فرد و جامعه دو محور دارد:

ادت است. اگر اجتماعی بودن ذاتی سعادت انسان برای رسیدن به سع یبرنامهاجتماعی بودن انسان: دین انسان،  .1

اوست یعنی در سعادت او اجتماع هم نقش دارد. ولی اگر گفته شود اجتماعی بودن عرضی اوست، دو صورت دارد؛ یا 



 

 

مدنی باالضطرار و یا اینکه عرضی مفارق است انسان، مدنی باالختیار است.  شودمیاینکه عرضی الزم است انسان 

برای زندگی اجتماعی او ندارد. حضرت امام، اجتماعی بودن  ایبرنامه لزوماً و باشد، دین اجتماع عرضی ا کهدرصورتی

حیوانیت  یزمرهو اگر بخواهد فردی زندگی کند، لزوماً به  داندمیانسان را ذاتی انسانیت آن و الزم انسانیت آن 

 است. واردشدهوحشی 

 بالذات است و مدنی بودن او بالضروره است. یعنی انسان مدنی ؛اجتماعی بودن برای انسان ذاتی اوست

 ذاتی:

قسمت  آناست. جنس  شدهتشکیلکه هر ذاتی از یک جنس و فصل  شودمیانسان ذاتی دارد. در ذات بحث 

غایت االخیر آن است و آن فصل است که این موجود را از دیگر  همآنآن است و آن قسمت فصل  یبالقوه

 .کندمی زیمتماموجودات 

فصل برای او مطرح است یعنی انسان برای  عنوانبهبرای انسان ذاتی است که  جهتازایناجتماعی بودن  حال

 اخیر خود اجتماعی زندگی کردن برای او ذاتی است. غایتبهرسیدن 

 چرا انسان اجتماعی است؟

 .ودشمیوا شکوفا نی دارد که بدون زندگی اجتماعی آن قابتدا باید ثابت کنیم انسان، قوایدلیل عقلی: در 

i.  جهت ازاین. شودمی، شروع شودمیاقل زندگی اجتماعی که از یک جمع زوجی و زن و مرد تشکیل

. سطح این نیاز انسان، شودمیتأمین  شودمیتباطی که بین زن و مرد ایجاد نیازهای جنسی انسان از ار

 غریزی است.

ii.  نکه برای پوشش، مسکن و خوراک نیازمند غریزی نیست مانند ای صورتبهخیلی از تعلیمات انسان

یعنی انسان از همان ابتدا  ؛شودمیاکتسابی برای او بحث  صورتبهمعلوماتی است که این تعلیمات 

لباس  دتوانمیچگونه  روزهیک یبچهلباس بپوشد. )یک  تواندنمیکه باید لباس بپوشد و اصالً  داندمین

 مکان و مأمنی برای خود داشته باشد(. بپوشد یا چیزی پیدا کند و بخورد و یا

iii. از نتایجی است که حاصل زندگی اجتماعی انسان است. هم انتوالی نسل انس 

 دالیل قرآنی:

 جعلکم شعوبا و قبائل

 اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحده و بث منها رجال کثیرا و نساءا

 (54خلق من الماء بشر و جعل نسبا و ... )فرقان، 

 عیشتکم و رفعناکم بعضکم لبعض درجتاً نحن قسمنا م

 اصالت جامعه: .2

 هایبرنامهفردی دارد که خودش مورد توجه است و یک سری  هایبرنامهانسان برای زندگی کردن یک سری 

« االسالم هو الحکومة بشئونها». در بیان حضرت امام شودمیاجتماعی دارد که احکامی است که برای اجتماع وضع 

 م تمامش سیاست است.یعنی واهلل اسال

که این  کندمییک حقیقتی را محقق  هاانسانجامعه و فرد است. اتحاد روحانی  یرابطهحال بحثی که مطرح است 

 . جامعه یکشودمیدر کنار هم زندگی نکنند و زندگی اجتماعی داشته باشند محقق ن هاانسانحقیقت تا زمانی که 

 .گیردمیشکل  هانانساکمالی است که در زندگی اجتماعی 

انسان مراتب حیات دارد که شبیه همان نظر بولدینگ است. این مراحل در طول هم هستند. هر تربیتی که برای 

 .کندمیهم تربیت  را اوبعد اجتماعی  کندمیانسان، مطرح است در عین اینکه بعد فرد او را تربیت 



 

 

در عین این اتحاد  شوندمیمتحد  باهمراد نیست. افراد حیات جامعه وجودی خارجی دارد ولی مستقل از وجود اف

حیات انسان  که همان اجتماع است. این وجود در عرض وجود فرد نیست بلکه در طول شودمییک وجودی ایجاد 

 است.

دو انسان، تکامل ثابتی داشته باشند یعنی هر کمالی که یکی کسب کرده است دیگری هم آن کمال را  کههنگامی

فهم  تواندمی. این اندشدهرده باشد در این صورت است که آن دو یک روح دارند ولی در دو بدن متجلی کسب ک

بدن  14است ولی در تجلی کردن در  اهللروحکه حقیقت ائمه اطهار یک  اطهار ایجاد کند یائمهخوبی از وجود 

تحاد روحانی یک حقیقت واحدی ایجاد آن ا یواسطهبهمتحد هستند و  باهم. در کمال روحانی اندشدهمتجلی 

روح جمعی دارند که در  باهمکه همان روح جمع است. برای جامعه هم به این صورت است که افراد  کنندمی

 .اندظاهرشدهمتکامل شدن یک کمال دارند ولی در محقق شدن در این دنیا در ابدان مختلفی 

احکام طهارت را رعایت  کههنگامییعنی  ؛عی استاحکام اسالم اجتما ترینفردیدر این صورت است که 

 .ایمنمودهعالوه بر رعایت حکم فردی، حکم اجتماعی را هم رعایت  کنیممی

 دین:

وینی تک یالیهتربیتی هم  یبرنامه. آن دهدمیتربیت انسان است و تمام وجود انسان را پوشش  یبرنامهدین  کهازآنجایی

از آن فقه  بخشییک. دین به این صورت نیست که دهدمییعی وجودی انسان را پوشش تشر یالیهوجودی انسان و هم 

 باشد و یک بخش دیگر اخالق باشد.

آن برای بعد فردی باشد که ربطی به رشد فرد در اجتماع نداشته  هایبرنامهاز  بخشییکدین به این صورت نیست که 

. این بستگی دارد به شودمیفرد در یک اجتماع در نظر گرفته باشد و یک بخش دیگر آن مربوط به اجتماع باشد که 

 .مایکردهو نیازمندی انسان به برنامه را چگونه تشریح  ایمکردهتربیتی انسان که چگونه انسان را تعریف  یبرنامه

القیات و یک از اخ ایمجموعهکه یک  شودمیاعتبار  گونهایناز اجزایی  شدهتشکیل ایمجموعهیک  عنوانبهاسالم 

به سه بخش تقسیم کرد که متباین باشد.  تواننمیدیگر به نام احکام دارد. ولی اسالم را  ایمجموعهاعتقادات و  ایمجموعه

مربوط است به اعمال قلبی و  آنچه دیگرعبارتبههمان ملکات ذهنی انسان است،  شودمیآنچه به نام اخالقیات یاد 

دین وجود دارد که در طول هم هستند به این  یگانهسهبین این اعتبار  یارابطهکر است جوانحی انسان است. الزم به ذ

 عنوانبهیعنی آنچه ما  ؛در طول اخالق و اخالق هم در طول اعتقادات است میشناسیمصورت که آنچه با عنوان احکام 

اعمال )یعنی بعد هم در احکام  یمرحله ( دردهدمینیت و امورات قلبی ما را تشکیل )یعنی اعتقادات داریم در اخالق 

 .کندمی( ظهور پیدا شودمیتشکیل  دهدمیصادره از ما یعنی اعمالی که با اعضای جوارحی ما انجام 

دین مراتبی دارد به نام تدبیر فرد )اخالق(، تدبیر منزل )اعتقادات( و تدبیر جامعه )سیاست( این مراتبی در 

 طول همدیگر هستند.

 ی جعفری که چاپ شد خریداری شود.کتاب آقا
  
  

 حکومت
  

که در چه مواضعی  گیردمیحکومت، متولی هدایت جامعه به سمت هدف غایی یعنی سعادت است. حکومت تصمیم 

چگونه ایفای نقش کند. البته به معنای دخالت در زندگی خصوصی نیست. چون حکومت هدایت جامعه به سمت سعادت 

ت جایی که حریم خصوصی باشد حکومت در آن دخالتی ندارد ولی این حریم خصوصی از حد است نه هدایت فرد. لذاس

 کند. یریگموضعدر آن  تواندمیشود حکومت  رگذاریتأثخودش گذشت و در سعادت جامعه 



 

 

 حکومت برای فرد از جهت هدایت جامعه برنامه دارد.حکومت برای فرد فرد جامعه نقش دارد به این معنا که 

برای حیات است بر تمام جوانب زندگی بشر برنامه دارد. برای پیاده شدن دین در تمام  ایبرنامهکه  جهتازاینالم دین اس

آن  یسازادهیپاز جانب حکومت باید بستر  کندمیابعاد و جوانب به حکومت نیاز دارد و از آن به بعد حکمی که دین صادر 

 فراهم آید.

 ضرورت حکومت

ای اینکه ذاتاً اجتماعی است، غایت حقیقی که در نظر دارد به  واسطهبهه ذاتاً اجتماعی است. انسان انسان موجودی است ک

و این عالم هم محدود است و  کنندمیین عالم در کنار هم زندگی ها در اانسان. صرف اینکه شودمیحیات اجتماعی ختم 

ات به این معنا که برای رسیدن به غای عالم دار تنازع است؛ منابع رافع نیاز بشر الیتناهی نیست بلکه محدود است، پس این

. برای رفع این تزاحمات به یک نظمی نیاز است تا قانونی بر کل شوندمیدر تداخل  باهمافراد  یهاارادهفرد فرد، اهداف و 

 مجریه که ضمانت اجرایی آن نظم را بر عهده داشته باشد، حکومت است. یقوهجامعه حاکم شود. 

 رورت حکومت اسالمیض

 است. موردبحثاثبات شد که حکومت نیاز است ولی چه کسی قانون را وضع کند و اجرا کند 

غایت واحدی دارند که در زندگی پیگیر آن هستند.  جهتازاین. هاستآننوع واحد دارند که همان فطرت درونی  هاانسان

واحد است پس قاعده و قانون واحدی  هاآنکه غایت  جهتینازازندگی اجتماعی است.  درگرو هاآنحال که غایت واحد 

نیاز است. آن قاعده و قانون واحد همان دین الهی است. قانون الهی در قالب حکومت  هاآنبرای محقق شدن سعادت 

 اسالمی امکان پیگیری دارند.

: دیفرمایمکه قرآن  گونههمانده است. برهان قرآنی: انسانی که ذاتی اجتماعی است از همان بدو حیاتش در اجتماع زاده ش

بر اساس رفتار انسانی )که از انسانیت او سرچشمه گرفته  هاانسان یهمهیعنی در جامعه ای که  ؛کان الناس امة الواحده

 .دیآینمپدید  هاآنو هیچ مشکلی هم بین  کنندمیبرخورد  باهم است(

وا فیهِ فُ هُ الن َبِی ِینَ مُبَش ِرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَق ِ لِیَحْکُمَ بَیْنَ الن َاسِ فیمَا اخْتَلَکانَ الن َاسُ أُم َةً واحِدَةً فَبَعَثَ الل َ

 ال َذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فیهِ مِنَ الْحَق ِ بِإِذْنِهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فیهِ إاِل َ ال َذینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَی ِناتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَهَدَى الل َهُ

 (213صِراطٍ مُسْتَقیمٍ )بقره،  وَ الل َهُ یَهْدی مَنْ یَشاءُ إِلى

افراد جامعه قرار است بر  یهمهآنچه از زمان حضرت نوح مطرح شد شریعت است. به معنای قوانین اجتماعی است که 

 کههنگامی؛ یعنی کندمیشریعت آمد، والیت تشریعی هم معنا پیدا  کههنگامیان هدایت شوند. مبنای آن به هدف واحدش

ی . پس اختالفدانندمیبه آن  ییگوپاسخهم هستند که خود را قادر به  ینظرانصاحباختالفی بر سر موضوعی پیدا شد و 

 بوده است. یگذارقانوننبی داشته است تشریع و  پسازآنو شأنی که  دیآیمپدید 

 

 هیفقتیوالضرورت 

نیست نباید قید کل آن را  اجراقابل کههنگامیصورت حکومت، حکومت معصوم است. ولی  نیترمطلوبو  نیتریعال آنچه

 .میرویمدر این صورت است که به سراغ والیت یک فقیه «. ما ال یدرک کله ال یترک کله»زد بلکه 

 غایت:

 والیت تکوینی:

در یک خیابانی در حال  کههنگامی. رسدیمدر ذیل والیت تشریعی است که انسان به هدایت تشریعی  هدایت تشریعی:

است که تا یک متری هم مشخص نیست. ولی کی عالماتی وجود دارد که جهات و  آلودمهحرکت هستید و تا حدی هوا 

 .اندبناشدهبر حقایق که همان جاده است . این عالمات همان هدایت تشریعی است که دهدمیچگونگی رانندگی را نمایش 



 

 

تام و تمام پیاده شود و در جامعه ظهور داشته باشد. نشان به آن نشان  طوربهتنها جایی هدایت تکوینی و تشریعی هر دو 

ی یعن ؛: ال رأی لمن ال یطاعفرمودندیمظهور امکان تحقق آن وجود ندارد. امیرالمؤمنین  یجامعهکه در هیچ حکومتی در 

 ندارد. یادهیفاکسی که پیروی ندارد اگر نظر هم دهد 

ولی اگر سگ داخل آن بیافتد و رنگ و بوی آن تغییر  شودمیاز طهارت و نجاست. آب کر، خوردن سگ و نجس  ییهامثال

 .شودمینکند، نجس ن

 تاریخ کهیدرحال دانندمییک اشکالی که در منطق فکری برخی وجود دارد این است که پایان تاریخ را ظهور 

 .شودمیانسانی از زمان ظهور حضرت شروع 

 تواندنمیقضاوت  یمسئلهدر دورانی که جامعه به ظرفیتی نرسیده است که امام بتواند با علم غیب خود حکومت کند، )در 

 با والیت معصوم یکسان است. هیفقتیوالاز علوم غیبی صحبت کند( حکومت در دوران غیبت، 

از جنس والیت در زمان  هیفقتیوالاست در زمان ایشان. ولی جنس حکومت  اهللرسولفقیه همان اختیارات اختیارات 

 ظهور نیست.

 در موضوع حکومت ما موضوع افتاء )تفقه( نداریم یعنی حاکم شأن والء دارد.

 .اندداشته... بر مردم  مانند والیت مالک اشتر و ابوذر و ؛ایمداشتهمعصوم  یائمهوالیت فقیه را ما از زمان 

هنوز ظرفیت ظهور حضرت  هاانسانشرایط در زمان امیرالمؤمنین و زمان کنون از نظر حکومت هیچ تفاوتی ندارد. )چون 

اکنون هم آنچه در  فقیهولیاز علم غیب خود حکومت کنند و  اندتوانستهنمیپس امیرالمؤمنین  اندداشتهامام زمان را ن

 عمل کنند.( توانندمین بوده است را زمان امیرالمؤمنی

 نقشی که برای مردم در زمان حکومت حضرت امیر و زمان کنون یکسان است.

 اصول اثبات والیت فقیه:

 :هاویژگیتعمیم 

 ویژگی شخصی: فقیه باید علم به قانون داشته باشد و همچنین توان اجرای صحیح آن را هم داشته باشد.

 تصمیم بگیریم. خواهیممیمورد مشروعیت او  در کههنگامیویژگی جمعی: 

 باشد: فقیهولی تواندمیشرایط اینکه آیا او 

 علم به قانون داشته باشد و عدالت هم داشته باشد. عالوه بر آن در تشخیص مصداق او باید معصوم هم باشد.
  
  

 والیت فقیه امام )ره(
  

 استوار است: هاآنکه نظر امام بر  ایقاعدهپنج 

 اصالة الحکومة .1

 اصل عدم والیت .2

 وجوب کفایی یقاعده .3

 بسط ید یقاعده .4

 مصلحت و حفظ نظام .5

را توضیح  هاآننؤمن ببعض و نکفر ببعض  صورتبهکه برخی  میخوریبرمدر الگوی حکومتی امام به موارد عجیبی 

 .دهندیم



 

 

تحقق یک نفر بر همه والیت دارد که او اصلح فقهای عادل والیت دارند ولی این در مقام ثبوت است و در مقام اثبات و 

 !تریالوولی قبول دارند. نه اینکه یکی والی باشد و دیگری  عنوانبه تواندمیاست. امام به این قائل هستند که یک نفر فقط 

 حکومت تشکیل داد همچنین نقش مردم حداکثری است. توانیممردم در تشکیل حکومت اگر اقلیت هم باشند 

 . این قسم روایات به این معنا استدادمیمت آمده است که اگر من چهل نفر آدم پاکار داشتم حکومت تشکیل در روای

ما در دسترس نبودیم به فقهای زمان و روات حدیث مراجعه کنید. حال وقتی ما در  کههنگامیدر روایت آمده است که 

که امام زمان به  جهتازاینخاب خودمان نبوده است بلکه این تشخیص انت کنیممیغیاب امام زمان به یک فقیهی مراجعه 

 .ایمکردهامر کرده بود، ما امتثال امر  گونهنیاما 

ص هم مانند اینکه خود شخ خوردمی هاییمشکلمتعین شده باشد که یک فقیه باید اصلح باشد از بین فقها، به  کههنگامی

ولی باشد. گاهی هم یک فقیه هم هست که  تواندنمیو او  شودمیباید خودش را اصلح بداند. اصل عدم والیت جاری 

اصلح را پیدا کنند؟ دائماً باید  توانندمیخود را اثبات کند؟ مردم از کجا  تواندمیحال او چگونه  داندمیخودش را اصلح 

شده است او را عزل کنند.  اگر او از اصلحیت خارج نهرا زیر نظر داشته باشیم که آیا او باز هم اصلح هست یا  فقیهولی

 والیت فقیه را بر مبنای انتخاب اصلح گذاشت. یهینظر، تواننمیاست که  جهتازاین
  

 بررسی طیف نظریات از وکالت تا کشفهفتم:  یهفتهموضوع جلسه 

 وکالت فقیه

 هاآنر معتقد هستند معدودی که به این نظ یعدهدر حال حاضر فقیه سرآمدی نداریم که مقید به وکالت فقیه باشد. 

تا به رفع و فتق امور  دهندیممشروط عقد وکالتی به او  صورتبه. دانندمیمشروعیت مردمی را شرط انتخاب وکیل فقیه 

امور عمومی مردم است. تصرفی  هموکیل که فقیه است و موکل که مردم و موضوع وکالت  دیگرعبارتبهمسلمین بپردازد. 

 تا در اموال تصرف کند و امور را حل کند. دهندیمدر واقع وکیلی را وسیله قرار  خوددارندکه مردم در اموال 

هر موقع که صالح دانست وکیل را برکنار کند  تواندمیعقد وکالت، عقد الزم نیست بلکه جایز است. به این معنا که موکل 

 است را فسخ کند. شدهبستهکه  یامعاملهو یا اینکه 

 همین وکالت فقیه شودمیاسالمیزه کرد  کندمی رسو بیانتماعی که اگر قرارداد اج

ولی مشروعیت  اندگرفتهمردم خودشان حق تعیین سرنوشت را از خدا  اگرچهوکالت فقیه دارای مشروعیت مردمی است. 

 .شودمیتخاب ناان وکیل خودشان مستقیماً از جانب خودش

 اشکاالت:

 نیست. آورالزامیک عقد جایز است و  .1

 ، لزوم پیروی از او را هم ندارند.دهندینمکه رضایت به وکالت یک فقیه واحد  یاعده .2

در امورات مردم داشته باشد، ارتباطی به مردم ندارند که بتوانند در  تواندمیتصرفی که یک وکیل  یحوزهانتخاب  .3

این  به یهرکسنیست که بگویند  و معادن به تمام مردم متعلق هاجنگلمثال  طوربهکنند.  یریگمیتصممورد آن 

 مهآنآن را اختیار کند. بلکه کل انفال در اختیار حاکم است و حق تصرف در  تواندمیو او  رسدیممقدار زمین به او 

 برای حاکم است.

 .زنندیمهر موقع که مردم او را نپسندند، کنار  چراکهحکومتی که بر مبنای وکالت باشد هیچ استقراری ندارد  .4

 

 والیت انتخابی فقیه



 

 

اما این والیت او به دو بخش ثبوت و اثبات متفاوت است. به  ؛از طرف خداوند والیت دارد طیالشراجامعبه نصب عام، فقیه 

ولی در بعد اثبات مردم باید آن فقیه که منتخب خداوند است )بالقوه  اندشدهاین صورت که ثبوتاً از جانب خداوند انتخاب 

 انتخاب حداکثر مردم است. یعهدهرا انتخاب کنند. در این نظریه هنوز مشروعیت یک ولی بر  است( فقیهولی

 

 

 

 نظریه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی

. ولی دخالتی در نصب آن ندارند. در این شوندمیمشروعیت کامل الهی است و مردم با مقبولیت، صرفاً سبب کارآمدی ولی 

 .افتدینمتوسط مردم اتفاق بیفتد ولی نصب توسط مردم و ایجاب، اتفاق  اندتومیمورد سلب اعمال والیت 

 نظریه کشف اصلح

در این مدل مشروعیت الهی است. مردم مکلف به کشف فقیه برتر هستند. مردم وظیفه دارند از فقیه اصلح منتخب را 

یعنی  ؛مقبولیت یکی والیت را به دست بگیردبالقوه نداریم بلکه با  فقیهولیپیروی کنند. فقیه اصلح والیت دارد. چند 

ط جامع الشرای ینصبت عام وجود ندارد. در مقام ثبوت و اثبات فرد اصلح است. اصلح به معنای اعلم نیست بلکه به معنا

 بودن اوست.

 اشکاالت:

 .کنندمیی ظاهری داوری هاویژگیانتخاب اصلح از جانب مردم کاری بسیار سخت است که بر اساس  .1

بلکه خود فرد باید با اطالع از اصلح بودن خود اطالع داده  کنندمیمردم نیستند که برای او تکلیف تعریف فقط  .2

مال اع تواندنمیباشد. لذاست که از طرف فقیه هم تا وقتی که حجت بر او تمام نشده است که آیا اصلح است یا نه 

 قدرت کند.
  
  

 اعلم بودن حاکم
  

 امام یهینظری بررسهشتم:  یجلسهموضوع 

. با توجه به نظر حضرت امام )ره( که از نظر ایشان شرط دانندمیاز روایات داریم که شرط حاکمیت را اعلمیت  ایدسته

تبیین  توانمیتعارض نما چگونه  با وجود این. حال دانندمیو حاکم را هم اعلم مردم ن دانندمیانتخاب مرجع را اعلمیت ن

 نمود؟

 لی که امام در مورد عدم نیاز به اعلمیت حاکم مدنظر دارند، عسر و حرج است.استدال ترینمهم

 چه کسی است؟ اصلحمنظور از 

و این  دانندمیصفاتی مانند اعلم، اورع، اتقی و ... را نشان از اصلح بودن افراد  هاآنبا توجه به نصوص تعدادی از 

منظور از  توانمیآیا  یشناسروش. از نظر اندآمدهروایاتی  در یک روایت نیامده است بلکه هر کدام در باهمصفات 

مواجه با احادیث که احادیث را بررسی کنیم و ببینیم منظور از اصلح در روایات چه کسی است؛  گونهایناصلح را با 

هم در یم بررسی کنیم و آنچه را توانمیاست چون مگر ما چه مقدار از احادیث را  رشیپذرقابلیغروش  گونهنیا

 دست داریم تمام روایات از ائمه نیست.

 یعنی با تمام تالش باید از بین تمام افراد یک نفر ؛یک نکته را باید توجه داشت اینکه وجوب اصلح را باید کشف کرد

صلح و ا پرسدیمیک فرد برای مراجعه به یک دکتر از چند نفر  کهدرصورتیرا که بر همه والیت دارد را کشف کنیم. 



 

 

ولی مسئولیت حاکم بسیار خطیر است و از این روش  کندمیدیگران عمل  یتجربهو به اعتبار  کندمیانتخاب  را

و  دکنمیولی در امور عادی کل افراد را بررسی ن کنندمیاستفاده کرد. عقال در امور خطیر اصلح را انتخاب  تواننمی

 به دنبال اصلح باشد.

ئل به وجوب شرعی انتخاب اصلح نیستند. به این معنا که اگر کسی یک فردی را از علمای زمان قا کیچیهدر کل 

خالصه، در اصل ما به دنبال انتخاب اصلح  صورتبه. ]شودمیاصلح را اشتباه انتخاب کرد، مشمول عقاب الهی 

، مایداشتهصلح ان اقتضای زمان و مکانی که داریم اگر هم اشتباه کردیم چون بنا را بر انتخاب اباهمهستیم ولی 

 عقاب شرعی ندارد.[

عنی ی ؛گیردمیقرار  موردتوجهاصلح است  یاحوزهبنا را بر اصلح بودن افراد گذاشته شود، اینکه یک فرد در چه  کههنگامی

 .دیآیمیعنی تکثر در اصلح پدید  ؛ممکن است در مباحث مختلف اینکه چه کسی اصلح است متفاوت هستند

 ایگاه:مصلحت سنجی در دو ج

و در صورت بروز مسائل  دهندیمکلی  یهینظربه این صورت که یک  کنندمیگاهی مصلحت را در احکام ثانوی وارد 

در مقام عمل اینکه یک شخصی این کند  دیگرعبارتبهتا تزاحمات را حل کنند.  رندیگیمرا در نظر  ییهامصلحتپسینی، 

 .هاآنت بین است که مردد اس متزاحمیا آن کند؟ برای او 

 .ندیآینمو تزاحمات در احکام ثانوی پدید  کنندمیکلی مصلحت را وارد  یهینظرگاهی در همان 
  
  

 و نهی از منکر معروفامربه
 

 )مأخوذ از کتاب تحریر الوسیله(و نهی از منکر  معروفامربه

 این فرایند اجرا دو مرحله دارد:ما یک سری احکام داریم که این احکام باید در فرد و جامعه اجرا شود. 

 پیشینی: که همان بیان احکام الهی است. خود یک حکم شرعی است به نام تبلیغ. یمرحله .1

احکام اسالمی را در  یهمهکه حکم تبلیغ  گونههمانو نهی از منکر است.  معروفامربهپسینی: که همان  یمرحله .2

احکام است. به این معنا  یهمه کم فرعی اسالم نیست بلکه حاکم برو نهی از منکر هم ح معروفامربه گیردمینظر 

 ؛، اجرای چنین حکمی نیاز به ضمانت اجرایی داردکندمیکه اگر شارع در مورد حالل و حرام بودن موضوعی بحث 

 توانمیکه در سطح جامعه مطرح است را  و نهی از منکر از جنس آن ضمانت است. البته مسائلی معروفامربه که

خودش شراب بخورد نیازی  یخانه یگوشهو نهی از منکر قرار داد به این معنا که اگر کسی در  معروفامربهمورد 

 دهد.  قرار یامرونهنیست که مسلمانی مکانیزمی را طراحی کند تا او را مورد 

و نهی از منکر  معروفامربهیعنی اولین شأن  ؛کر یعنی همان حکومتو نهی از من معروفامربهدر منطق امام خمینی 

 توانندمی، غیره کندمیوظایف حکومت است و هر چه که حکومت به افراد تفویض  یطهیحاول در  یدرجهدر 

د پس بیشتر از آن ح دانندمیمثال اینکه رهبر معظم انقالب فقط تذکر لسانی را جایز  طوربهکنند.  یامرونه

 و نهی از منکر کرد معروفامربه تواننمی

در سطح اجتماعی معنا دارد و آن حکم حکومت  معروفامربهمیم هبف کنندمیرا به تبیینی که امام بیان  معروفامربهاگر 

 است.

 در چارچوب احکام اسالمی حکم حکومتی از خود صادر کند. تواندمیحکومت فقط 

 :ندیفرمایمبه آقا  یانامهامام در 



 

 

 .حکومت از اهم  احکام الهی است 

 .حکومت بر جمیع احکام شرعیه تقدم دارد 

 .حکم حکومتی در چارچوب احکام فرعیه الهیه است 

  باشدمیحکومت یکی از احکام اولیه الهی است و مقدم بر تمام احکام فرعیه مخصوصاً نماز و روزه. 

یعنی این  ؛ی نماز در اولویت است و از اهم احکام شرعیه استاجتماعی در احکام اجتماع یعرصهحاکم است که در 

 کههنگامیعقل وی است.  یعهدهحکومت است که مسلحت سنجی جامعه را بر عهده دارد. مصلحت سنجی فرد بر 

ت و عدال شودمیافراد واگذار کرد چراکه بلبشویی به پا  تکتکمصلحت سنجی را به  تواننمی شودمیصحبت از جامعه 

 ابل برقراری نیست.ق

که مستبد به دین نیست و  کندمیحاکم بر اساس اجتهاد و سلسله نظام مصالح بر اساس غایات باطنی حکمی را صادر 

 .کندمیمحدود به احکام شرعی نیست بلکه این حاکم است که احکام را تعیین 

ی او بستگ سنجیاولویتاین کند یا آن کند به و اینکه  کندمیخود را مشخص  هایاولویت هرلحظهانسان در زندگی خود 

 دارد.

 اصل تشکیل حکومت یک واجب عینی است.

 یک حکم بر احکام اسالم نه خود اسالم مقدم است. عنوانبهیعنی حکومت  ؛شودمیاحکام اسالم بر حکم حکومت مقدم ن
  
  

  کتاب والیت فقیه امام
 حمة اهلل علیه( ارائه شده است.در اینجا چکیده از کتاب والیت فقیه امام )ر

اما اینکه امروزه به آن توجهی  ؛گرددمیاست و تصور آن منجر به تصدیق آن  بدیهی هایقضیهموضوع والیت فقیه از سنخ 

 :گیردمیاز دو عامل نشأت  شودمین

و در بسیاری از موارد  اندشدهبوده است که منجر به عقب ماندن معارف دینی  هاحوزهو کاستی  کاریکمعامل درونی: 

به اثبات می  هاآناست و به شبهاتی تبدیل شده است که تازه باید برای  شدهباعث فراموشی و از حالت حضور خارج 

 رسید.

تصوری از دین اسالم پدید آورده اند  هاآننانی نابکار بودند و هستند. مش: جامعه ای از یهودیان مغرض که دعامل بیرونی

واقعی اسالم نیست و با افترا کار خود را جلو برده اند. تفکرات باطلی مانند دین اسالم حکومتی نیست و یک که حقیقت 

ا هی راسری قوانین فرد محور است. اسالم فقط قانون گذار و محدود کننده است و قابل اجرایی نیست. در کل نواقصی و

جامع برای کل زندگی متهم می کردند که  ایبرنامهاجتماع و برای مدیریت  ایبرنامهپیدا می کردند و با تهمت نداشتن 

 اسباب نفوذ را فراهم کنند.
  

برای زندگی اقرار نکند دائماً در حالی  ایبرنامهتا زمانی که انسان سر خضوع نزد پروردگار فرود نیاورد و به ناتوانی خود در 

ی هیچ موقع نیم تواند حالت تعادل را کسب کند و در آن خیال پردازی و توهم صرف است تا بتواند خوب زندگی کند. ول

 حالت باقی بماند.

و مهاجم عمل کند و خیال جهانگیر  روندهشیپ صورتبه گرددمیمولدیت و جوششی که در جریان کفر وجود دارد موجب 

 شدن را در سر بپروراند.

و بعد از مدتی که خاموش شد روغن  کنندمی چراغ تفکر خود نکنید نور آن را کم داشتننگهاگر تالشی جهت روشن 

تبلیغی خود چنان کار  یگسترده. اگر ما کار نکنیم، جریان گرددمی مشرکانِ که منجر به تفکر  زندیریمدیگری در آن 



 

 

کار  واستدالل کنیم  هاآنباید برای  هاآنو زمان برگشت به  میگردیبرمخود  یجاافتادهکه ما از مسائل بدیهی و  کنندمی

 .گرددمی ترسخت
  

 لزوم مؤسسات اجرایی

 نآاست ولی مجری ندارد خوب بودن و نبودن  گوجواباز قوانین داشته باشیم و مطمئن باشیم ناب و  ایمجموعهاینکه ما 

 در یک ارز است. جامعه نیاز به دستگاه حکومت و اجرا دارد تا دین حاکم بر آن را در سطح اجتماع عملی کند.

 یسازهادیپو دین هم قابل  شودمیاسالمی خوبی تشکیل ن یجامعهنشود  ریگهمهجامعه تشکیل نشود و دین  کهیوقتتا 

ولی این سؤال مطرح است که آیا ابتدا حکومت اسالمی باید تشکیل شود و بعد رسیدن به درجات  نیست؛

اسالمی باید حاصل شود، یا این  یجامعهمسلمان ناب یا اینکه رشد مردم و رسیدن به صالحیتی جهت تشکیل 

 دیگری است؟ صورتبهتقدم تأخر مطرح نیست و واقعیت امر 

گستردگی و شمولیت دین اسالم تا  شودمیغور کرده باشد متوجه  یشناسنیدالبته الزم به ذکر است کسی که در 

انین م وارده پایبند باشند بلکه قوند به احکاتواننمیانفرادی  صورتبهحدی است که یک نفر دو نفر حتی چندین نفر 

الم به تا دین اس یعنی یک کلی باید شکل گیرد ؛هست و از فردیت فراتر رفته است هم ناآن در مورد ارتباط با دیگر

تمامه در آن پیاده گردد. یک مسئله ای مانند خمس یا زکات برای اینکه جمع شود و به مصارف شرعی برسد 

اتحادی است که روح جمعی در نیازمند یک  تمامهپیاده شدن احکام الهی به  یالزمه تکیالت حکومتی نیاز دارد.

 جاد گردد و این اتحاد و با پیاده شدن احکام اجتماعی در جامعه امکان پذیر است.یامردم 

 است. حکومت اسالمی حکومت قانون الهی بر مردم است. این وجه تمایز حکومت اسالمی با تمام حکومت های غیر اسالمی

زمام دار چنین حکومتی عالوه بر شرایط عامه مانند عقل و تدبیر دارای خصوصیت  کندمیآنگونه که احکام اسالمی اقتضا 

شخص خودسرانه از خود دستور  ستینعلم به قوانین الهی و قانونمند بودن و همچنین عادل بدون است. در حکومت قرار 

آن فقیه بودن حاکم و  یالزمهلکه قرار است احکام الهی در جامعه پیاده شوند و عمل به آن بپوشاند ب یجامهصادر کند و 

همچنین هم در امور فردی متعادل باشد و در کمال اعتقادی و اخالقی باشد و هم در امور اجتماعی جانب عدالت را رعایت 

 کند.

هم وجود  هاآندر زمان غیبت  کندمیکه برای تشکیل حکومت اسالمی در زمان وجود معصوم خودنمایی  یضرورتهمان 

اختیاراتی که او دارد مساوی است با اختیارات حکومتی  و باشدجامعه را در دست داشته  زمامدارد. پس فقیهی عادل باید 

 ؛علیه و آله و سلم( البته به این به معنای تساوی مقام فقیه عادل با پیامبر و امامان نیست اهللیصلحضرت امیر و پیامبر )

 یرا اینجا صحبت از وظیفه است نه مقام.ز

خطیر و سنگین  یفهیوظکشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک  یادارهبر این اساس والیت یعنی حکومت و 

 و منزلت غیرعادی به وجود نمی آورد. أنشاست و برای کسی 

تی که برای رسول اکرم و امام )صلوات اهلل والیت فقیه از امور اعتبار عقالئی است و واقعیتی جز جعل ندارد. همان والی

نه به این معنا که بر تمام « ولی مطلق»علیهم( در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی امور هست برای فقیه هم هست. لکن 

 فقهای زمان والیت داشته و فقیه دیگر را عزل کنند.

 است برای هدف باالتر یالهیوسحکومت شأن تقدمی دارد و خود 

 کیل حکومت اسالمیبرای تش

مانند نماز جماعت، نماز جمعه، حج و ... و آن دسته هم که  ؛عبادات اسالم اصوالً توأم با سیاست و تدبیر جامعه است

ما اگر هم برای نسل آینده نتیجه بدهند باید دنبال شود. چون  یهاتیفعالفردی است دارای آثار سیاسی است.  ظاهربه



 

 

ن دیگرا رسدینمکه بگوییم چون حاال به نتیجه  ستینو امر شخصی  هاستانسانه سعادت خدمت به اسالم است و در را

 «دیگران کاشتند و ما بخوریم، ما بکاریم دیگران بخورند!»به ما ربطی ندارد؟!  رندیگیمبعدها نتیجه 

برای زمانی که حضرت ولیعصر  دیگذاریماز نماز است. آیا شما نماز را  ترواجبحفظ اسالم 

 70 صور کردند؟ ظه

 شدهحفظیاسین خواندیم، اسالم  یسورهجمعه  یهاشباگر قرآن را بوسیدیم، حفظ کردیم و 

  است؟!

 اصول حکومت اسالمی
  

بحث اولی بودن حکومت منظور است که حتی نسبت به دیگر احکام هم اولی تر است یعنی اصل  ضرورت حکومت: .1

ام اولیه حاکم است. البته منظور جایگاه حاکم است یعنی شخصیت حقوقی نه حاکم و حکومت بر سایر احک

 شخصیت حقیقی.

چون انسان قرار است در بستر اجتماع به کمال خود برسد پس نیازمند قوانین اجتماعی است که در قالب حکومت 

 قابل اجرا است.

 نا( پیامبران و معصوم9فاهلل هُو الوَلی )شورا،  شد.ولی با تواندنمیهیچ کسی مستقل از خداوند  اصل عدم والیت: .2

 دارای والیت الهی هستند نه اینکه والیتی در عرض والیت خداوند داشته باشند.  هم

ولی داشته باشیم که از مسلمات است ولی اینکه چه کسی قرار است ولی باشد اصل  عنوانبهدر اینکه کسی باید 

حات عقلی است برای سپردن کار به شخصی آن را به اصلح می سپارند و امری به . از ترجیشودمیعدم والیت جاری 

 همان والیت فقیه است.  که ؛اهمیت حکومت مسلماً باید به اصلح مراجعه شود

که ما در تشکیل حکومت شکی  باشدمیاصل عدم والیت به معنای اصل عدم حکومت نیست؛ بلکه به معنا این 

 ولی انتخاب گردد محل بحث است. عنوانبهسی باید نداریم ولی در اینکه چه ک

امل فقها به نصب ع دیگرعبارتبهحاکم باشد.  تواندمیهر کسی که فقیه و عادل است وجوب کفائی والیت فقیه:  .3

افراد ذی صالح دارای لوازم و مقدمات حکومت باشند امر تشکیل حکومت بر  کهدرصورتیحکومت کنند.  توانندمی

یعنی اگر کسی تشکیل حکومت داد، بر دیگران  ؛عینی است ولی در غیر این صورت وجوب کفائی دارد واجب هاآن

 واجب نیست که اقدام به تشکیل حکومت کنند.

است به این معنا که هر چه  ذکرشدهفقهی اصل حفظ نظام  یقاعدهیک  عنوانبهدر آثار امام خمینی حفظ نظام:  .4

توسعه پیدا کند که  قدریبهآن امر جایز نیست. اگر احتیاط « ال ضرر» یقاعدهمانند  زندمینظام حکومتی را به هم 

سوق که به اعتبار بازار مسلمین استدالل  یقاعدهآدم را از کارهای روزمره بازدارد عمل به آن احتیاط جایز نیست. یا 

ید که چیزی که  یقاعدههمچنین  و ؛که هرچه در بازار به فروش برسد حالل است و نیازی به تحقیق ندارد شودمی

از این  و ؛و نیازی به تحقیق در مورد سند آن نیست هستممن  همآندست من است اصل بر این است که مالک 

 . اندشدهنیتدوحفظ نظام  یپشتوانهدسته از قواعد است که به 

ت به این معناست که حفظ نظام اس ترواجبحفظ جمهوری اسالمی از حفظ جان یک نفر ولو حفظ جان امام عصر 

ما جان خودشان را برای حفظ اسالم فدا نمودند و نماد اسالم در زمان کنونی  یائمهاسالمی تا حدی خطیر است که 

بنابراین حفظ نظام جمهوری  ؛جمهوری اسالمی است پس حفظ حکومت اسالمی به معنای حفظ اسالم است

 واجب است. مسلمان آفریقایی  پوستاناهیساسالمی بر 



 

 

. اگر در سر یک چهارراه اگر دو پلیس شودمیقانون باید از منشاء واحد صادر گردد وگرنه فساد در جامعه ایجاد 

دخالت داشته باشند و هر کدام مطابق میل خود چراغ را سبز و قرمز کنند مسلم است که تصادف پدید می آید پس 

 اری نظم توسط یک حاکم اولی است. مشخصاً در امری به گستردگی و اهمیت حکومت برقر

در آن مکان اعمال  تواندمیدر زمان معصوم اگر مکانی باشد که اعمال والیت معصوم به آن نقطه نمی رسد. فقیهی 

والیت کند. از همین باب است که امام و آقا به فقها اجازه ی اخذ خمس و ذکات را می دهند. با این تعبیر اآلن ما 

 سیستانی و سیدحسن نصراهلل داریم. اهللآیتآقا،  مانند فقیهولیسه 

حکومت ابزاری است برای اجرای احکام. حکومت از نظر امام خود مقدمه ای است برای بسط عدالت تا در جامعه 

 حرکت به سمت معرفت اهلل و توحید صورت گیرد.

هر با عدالت در تعارض باشد حفظ ت عدالت باالتر از احکام جزئی است به این معنا که اگر احکامی به ظاحلمص

 عدالت در اولویت است.

بر مبنای  شودمیبه این معنا که هر حکمی که در جامعه اجرا  کنندمیفقط در زمان ظهور است که حکم به باطن 

 توحید جاری است. ناارک یهمهیعنی در  ؛تمام مصالح مطلق نفس االمری است

ی است نه والیت تکوینی بر جامعه. البته والیتی که امام معصوم در زمان والیت فقیه به معنای والیت ظاهری فقه

ظهور خواهند داشت هم والیت تشریعی است و هم تکوینی و تا قبل از ظهور هر حاکمی موظف به والیت فقهی 

در زمان ظهور فقط با شرط برقراری حکومت تکوینی است یعنی حکم باطنی و حکم ظاهری در آن حکومت  است.

 عدالت مطلق را محقق نمود. توانمیر هم منطبق باشد و در چنان جامعه ای است که ب

تحقق اهداف است. عهده دار شدن حکومت یعنی فی حد ذاته شأن و مقامی نیست بلکه  یاندازهبهارزش حکومت 

 وظیفه ای است برای اجرای احکام.

 بسط ید .5

 قدریبهان اجرای احکام، باید والیت اعمال شود. قدرت فقیه در جری و ؛است برای اجرای احکام ایوسیلهحکومت 

است که فقیه  ایاندازهبه فقیهولیقلمرو اختیارات  دیگرعبارتبهاست که فقیه بتواند اهداف خود را محقق کند. 

 بتواند اعمال والیت کند و حکومت را به اهداف خود برسانند.

موضوع علم سیاست  گویندمیت هم ندارد. )چه برسد برخی اعمال قدرت هدف سیاست نیست. قدرت موضوعی

بنابراین  ؛محقق ساختن اهدافش است یاندازهبه شودمیقدرت است( قیمت قدرتی که در حکومت به کار گرفته 

 ارزشی ندارد و مردم برای داشتن شودمیباعث تحقق اهداف ن جایی که بسط ید

 جایگاه مردم در تحقق اهداف حکومت:

برای تحقق اهداف اعمال قدرت کند و این قدرت لوازمی دارد و یکی از آن مردم هستند. به  خواهدمیحاکم وقتی 

این معنا که برای اینکه حاکم بتواند اعمال قدرت کند و حرف او در جامعه نفوذ داشته باشد و هدف نهایی حکومت 

ال ». حدیث داریم کنندمییا اینکه از او سرپیچی پیرو حاکم باشند و  هاآنمحقق شود بستگی به مردم دارد که آیا 

 تواندنمیچون اینجا بحث از والیت تشریعی است. در قدرت تکوینی اراده عین تحقق است. کسی « رأی لِمَن ال یُطاع

اما در والیت تشریعی، اعتبار  ؛«کُن فَیَکون» دهدمیدر آن نقشی داشته باشد بلکه آنچه خداوند بخواهد انجام 

که یک حاکمی داشته باشیم که امر کند  شودمیرفه برقرار است به این معنا که زمانی یک هدفی محقق دوط

 .رندیپذهمچنین پیروانی داشته باشیم که سخن حاکم را 

به دنبال آن قبولی هم باید در پی باشد تا مثمر ثمر باشد. عالوه بر آن ایجاب و قبولی  گیردمیهر ایجابی که صورت 

 یک قبول و پذیرش جمعی باید باشد. گیردمیجامعه صورت که در 



 

 

 جهت قدرت موضوعیت دارد یعنی قدرتی که در جهت تحقق اهداف باشد ارزش دارد.

ه باید به اراده ی او عمل شود. ن کندمیاست یعنی وقتی او امر  بالتصرفکه ولی اولی  شودمیدر ادبیات فقهی گفته 

 بلکه باید پیرو او باشیم. به اراده و فهم خود عمل کنیم
  

از آن برهان  توانمینظم در واقع دیدن وحدت در کثرت است. نظم یک اصل توحیدی است به همین دلیل هم هست که 

که توانسته است نظمی را برقرار کند تا همان حد  جهتازایناستفاده کرد. والیت طاغوت هم  توانمیبرای اثبات خداوند 

 توحیدی است.

 شرک است. داندمیای که محور خودش را عدالت  جامعه

 جامعه دارای نظام معاشی است که باطن آن نظام معاد است. نظام معاش باالترین مصلحت بشر است.

 نظام ولو نظام کفر باشد، باید تابع قوانین آن باشیم.

 نظام سیاسی .1

 نظام حقوقی .2

 نظام اجتماعی .3

 نظام معاش .4

 نظام معاد .5

 جامعه ی توحیدی .6
  

  ملزمات
 که برای والیت فقیه قائل شدیم: ایقاعدهاز پنج 

: پس حکم حکومتی، حکم ثانویه نیست. حکم حکومتی مانند حکم ال ضرر و ال ضرار فی االسالم فقط اولی بودن حکومت

م ده توانندمیم . به این معنا که هشوندمیبلکه گاهی جاها در احکام اولیه متعلَق  شوندمیدر تعارضات احکام وارد عمل ن

در احکام اولیه وارد شوند و هم در تعارضات وارد شود به این صورت که ممکن است به امر واجبی، امر کند و همچنین از 

 امر واجبی نهی کند. لذاست که حکم حکومتی از جنس احکام و فتوا نیست بلکه از جنس والء و امر است.

از این باب تشخیص  شودمیحت را تشخیص دهد باعث ایجاد هرج و مرج در امور اجتماعی اگر هر مکلفی بخواهد مصل

عمل شود. این تشخیص مصلحت غیر از حکم ثانوی و تشخیص اهم و مهم  فقیهولیفردی مالک نیست بلکه باید، به نظر 

در  . ولیمتفاوت است. چرا که تشخیص امر فردی است نه اجتماعی بنابراین فرد مکلف به تشخیص مصداق در خارج است

چه بسا نظر جمعی از فقها مخالف حکم  دهدمیو حکم حکومتی  شودمیتشخیص مصلحت حکومت فقیه در مصداق وارد 

 باشد. فقیهولیحکومت فقیه باشد. یا اینکه در احکام اسالم حکمی متفاوت از افتاء حکم 

 از اولی بدون یا ثانوی بودن آن بحث کنیم. که بعد از آن شودمیپس اساس حکم حکومتی در دایره ی احکام اسالم وارد ن
  

 جایگاه مردم:

فعالً در نظریه های والیت فقیه وارد می شویم که همگی والیت فقیه را قبول دارند و اذن الهی برای حکومت شرط 

 . همگی نصب عام ولی را در شأن حکومت قبول دارند.دانندمی

 

 



 

 

 کشف )رحمت اهلل علیه( تقریر ما از دیدگاه امام مشروعیت -مقبولیت 

مردم در مشروعیت پیدا کردن 

نقش )و یا حق( دارد.  فقیهولی

در نصب خاص مردم در اصل 

مشروعیت دخیل نیستند ولی در 

اعمال والیت نیاز به تأیید مردم 

 فقیهولیدارد. در مورد حکومت 

بین نصب عالم و نصب خاص 

متفاوت است. در نصب عام در 

د ولی خود والیت دخیل هستن

در نصب خاص در خود والیت 

 -دخیل هستند. والیت امامی 

مردمی است یعنی خداوند اجازه 

ای به شخص خاص نداده است 

که اگر مردم نخواستند حتمًا باید 

او حاکم باشد. خیر خداوند 

شخص خاصی را مد نظر قرار 

نداده است بلکه خداوند در این 

نظریه به مردم نقش تعیین 

 است.  سرنوشت را داده

یک پایه آیه تحقق اراده ی الهی 

است و پایه ی دیگر اراده ی 

 مردم است. 

در مقام ثبوت بین والیت امام 

معصوم و غیرمعصوم وجود ندارد. 

چون نصب عام است تعی ن آن بر 

 عهده مردم است. 

نتیجه اینکه اگر مردم نخواهند 

 حکومت مشروعیت ندارد.

رد. هر فقیهی که اعمال والیت کند فقها به نصب عام والیت دا یهمه

فقها  .گرددمیدر واقع مشروعیت دارد و وظیفه از دیگر فقها ساقط 

 مشروعیت بالقوه و بالفعل خود را از جانب خدا دریافت کرده اند. 

برای اینکه بتواند اهداف  فقیهولیمردم مشروعیت بخش نیست 

ت اند اعمال والیحکومت را محقق کند باید بسط ید داشته باشد و بتو

 کند و این بسط ید ملزمی دارد که مردم است. 

نقش مردم حداکثری است. ولی این نقش حداکثری به هیچ وجه 

 . باشندمیمشروعیت بخش ن

حکومت تشکیل داد نقش مردم در  توانمیدر عین حال که با اقلیت 

 حکومت حداکثری است. ولی نقش مردم اکثریتی نیست. 

 ردم نقش نظارتی خواهند داشت.در این دیدگاه م

امام قائل به آگاهی بخشی به مردم هستند که باید مردم به سطحی 

از بصیرت برسند که بتوانند انتخاب درست را اتخاذ کنند و آن چیزی 

 .نیستجز حکومت والیت فقیه 

نقش مردم حداکثری است و در عین حال اینکه مردم اکثریت باشند 

 یا اقلیت مهم نیست.

مردم را به این باور رساند که  توانمیکی از کانال هایی که ی

مردم نقش حداکثری در حکومت دارند این است که مردم در 

برخی از نقش های اجتماعی خود مشارکت داشته باشند و در 

در آینده ی خود نقش به  هاآنذهن مردم این تصور باشد که 

که حاکم  فقط دست یک نفر هاآنسزایی دارند و آینده ی 

باشد نیست. برای ایجاد این تصور در مواضع مختلف متفاوت 

که مردم اغلب با یک مورد موافق  داندمیاست. وقتی حاکم 

باشند، حاکم بر سر آن رأی گیری کند و در مواردی که مورد 

اتفاق مردم نیست و آن امر به مصلحت مردم است پس از ابزار 

 دهد.دیگری مردم را در آن مورد مشارکت 

ادر یعنی ک؛ ساختار ایده آل حکومت اسالمی باید بسیار کوچک باشد

اجرایی بسیار کم باشند و نه اینکه یک مسئول حمام فالن روستا از 

 شودمیجانب والیت فقیه انتخاب گردد. خیر والیت به مراتب تقسیم 

و مسئوالن در مراتب پایین تر توسط مسئول مرتبه ی باالتر انتخاب 

 .گرددمی

مردم در این جایگاه 

محق نیستند بلکه 

مکل ف هستند. اگر 

حاکم را اصلح 

برنگزینند معصیت 

 کرده است. 

یک اصلحی است که 

خداوند مشخصًا بر او 

نظر دارد، پس مردم 

مکلف هستند که از 

فقیه اصلحی که والیت 

دارد تبعیت کنند. در 

این نظریه جایگاه مردم 

در دوران والیت 

عصوم معصوم و غیر م

یکسان است. چون نظر 

بر فرد اصلح واقع  الهی

 شده است. 

ر به اجبا تواننمیالبته 

بر مردم حکومت کرد. 

چون کسی نیست که 

 از او پیروی کند.

رأی گیری در واقع 

روشی برای حل 

اختالف در انتخاب 

یعنی ؛ است فقیهولی

مدل اکثریت مکانیزمی 

است برای کشف 

 فقیهولی

 

 

 

 



 

 

 :اندداشتهردم نقش مواردی که م

 قیام:

 حکم به مبارزه 

 حکم به اعتصاب 

 حکم به تعطیل 

 حکم به فسق 

 )حکم فقهی )افتاء 

 تشکیل حکومت:

. نه اینکه با انتخابات کندمیو دولت مشخص  داندمیامام قبل از جمهوری اسالمی تشکیل شود خود را ولی مردم 

فقیه برگزینند. البته این عمال والیتی که امام فرموده اند از  مردم حضرت امام را به والیت 58در اردیبهشت سال 

 ی است که پیدا کرده بودند. نباید نادیده گرفته شود که شرط حضور امام، حضور مردم بود.باب بسط ید

 قانون اساسی:

ان را برای خبرگدر نوشتن قانون اساسی ابتدا یک پیش نویسی آماده شده است و امام آن را کنار گذاشتند و افرادی 

مجتهدانی بودند که پیش نویسی آماده کردند و امام هم  هاآنو  کنندمیقانون اساسی با روش رأی گیری انتخاب 

آن را پذیرفتند و به رأی گذاشتند. چون امام آن به پیروی از آن حکم کرده اند پس آن حکم حکومتی است. زمانی 

 فوق قانون اساسی هستند. فقیهولیدند یعنی به اصالح قانون اساسی حکم کر فقیهولیهم 

برگزیده شدند مرجعیت شرط بوده است و  فقیهولی عنوانبهفراقانونی است. حتی زمانی که حضرت آقا  فقیهولینظر 

در همان دوران بوده است که اصالحیه ی قانون اساسی هنوز تصویب نشده است که یکی از تغییرات آن طبق نظر 

آینده که  فقیهولیاست. طبق حکم حکومتی حضرت امام بر انتخاب  فقیهولیمرجعیت برای  امام شرط نبودن

مطابق قانون اساسی نبوده است ولی به دستور امام عمل شده است به دلیل اینکه  کهدرصورتیحضرت آقا باشند، 

 فراقانون اساسی است. فقیهولیحکم 

 کهدرصورتی، گرددمیوالیت فقیه تا آن شخص مورد نظر صادر  هر دستوری که توسط فردی که در سلسله مراتب از

است. اگر غیر از این باشد هر کسی  االجراالزماختیارات و والیت شخصی او باشد، حکم حکومتی و  یحوزهمطابق با 

الزم االطاعت  فقیهولیطبق نظر خودش تشخیص دهد که این فرد منصوب طبق سلسله مراتب از طرف  تواندمی

 .شودمیو سنگ روی سنگ بند ن باشندیمن
  

 کتاب عهد مشترک در مورد جذب حداکثری آورده شده است.

...« الیعقلون، الیعلمون، الیفهمون و » هاآنکه قرآن می فرماید، اکثریت مردم از نظر آماری کمی است و  گونههمان

یک شاغل و کشاورز و ... همگی در یک عرض هستند  هستند. در این مدل انتخاباتی رأی یک عالم با رأی یک عامی و رأی

 وزن یکسان داشته باشد. هاآنمتفاوت است پس نباید نظر  هاآنبصیرت  کهدرصورتی

 حداکثری از نظر آماری کیفی است

اینکه حاکم چه کسی باشد حداکثری است یعنی یک سری افراد پای امر حکومت ایستادند و حضرت هم حکومت تشکیل 

بیعت می گرفتند تا دایره ی  هاآنو بعد از آن به دنبال اکثریت بودند و با فرستادن مبلغان به رؤسای قبائل از دادند 

 حکومت خود را بگسترانند.
  

 شبهات



 

 

 در مقام نظر:

 والیتاستناد امام برای  و ؛. والیت همان والیت رسول اهلل استاندداشتهامام خمینی )ره( والیت مطلقه ی فقیه را قبول 

مطلقه ی عبارتند از کشف االسرار، رساله اجتهاد و تقلید، کتاب والیت فقیه، سخرانی های امام در اصل والیت فقیه و نامه 

 ی امام به آقا و بیان والیت مطلقه ی فقیه

 همچنین امام اعمال والیت می کرده اند مانند حکم های حکومتی که صادر می کردند.

 

 

 

 والیت فقیه:

 نظر .1

a. نظر امام در مورد والیت فقیه در کتاب کشف اسرار و کتاب والیت فقیه قابل مقایسه نیستند و و مبنا:  اصل

 متفاوت هستند.

b.  :امام قائل به والیت مطلقه فقیه است ولی اینکه مدل حکومتی ایشان چه باشد با تجربه فروع و شاخه ها

لی اینکه والیت چگونه اعمال شود، بحث دیگری باید نتیجه گرفت. شخص امام در مصدر امام باقی می ماند و

است که الزم نیست خود فقیه در مصدر حکومتی بنشیند بلکه همین که چارچوب حکومت را مشخص کند و 

. برای توضیح بیشتر اینکه امام تمام مسئولین حکومت را به نصب کندمینظارتی بر آن داشته باشد کفایت 

بلکه شأن نظارتی و ارشادی داشته  شوندمیجرایی جزئی حکومت وارد نولی در شئون ا کندمیخود انتخاب 

باشند و این الگو دخالت والیت فقیه را امام با تجربه ای که در دوره ی مشروطه کسب کرده بودند اخذ 

 نمودند.

 عمل .2

a.  :ب انقال امام درمقام حتماً قائل به والیت مطلقه فقیه هستند ولی به خاطر اقتضای زمان مطرح شدنمصلحت

مناسب نمی دانسته اند و می خواسته اند سلطنت شاه را اصالح کنند و می  1342را تا قبل از خرداد سال 

خواهند که شاه بماند و حکومت کند. ولی از یک نقطه به بعد یعنی انقالب سفید و قیام پانزده خرداد است که 

 صالح شدنی نیست و باید منقلب شود.که این حکومت ا شودمیو ملتفت  گرددمیامام از نظر خود بر
  

 چرا ما دارای سه قوه هستیم. بلکه باید یک قوه ی مقننه و مجریه و یک قوه ی مالیه و نظارت.

بسیاری از بحران های اجتماعی که برای ما از انقالب تا کنون پدید آمده است ناشی از جمهوریت این نظام است. پس باید 

 د.در حسن وجود آن کمی شک کر
  

نباید دست روی دست بگذاریم تا وضع به حالتی برسد که آقا به تنگ آیند و تذکر دهند و موضع بگیرند بلکه افراد والیی 

با اصولی و معیاری که از سخنان آقا می گیرند بستری را فراهم می کردند و روشن گری می کردند و وضعیتی را به گونه 

تا سخنان رهبری را بشنوند و مو به مو  کنندمیولی انجام شود. بسیاری از افراد صبر ای ترسیم می کردند تا امر مورد نظر 

را بیان نکرده اند ولی طبق اصولی که والیت فقیه قبول  هاآنانجام دهند غافل از اینکه چه بسا اموری که به مصلحت آقا 

 اشتری نیست. دارند باید فروعی را انجام دهند که روی زمین مانده اند و عمار و مالک



 

 

اه کند، طبق گفته ای خود حضرت آقا اگر بتاش فقیهولیبین التزام عملی و نقد نظری تفاوت است. ممکن است جایی 

اما اینکه فردی به مسئله ای نقد  ؛گرددمیسخنان ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته شود و اگر اشکالی دارد تصحیح 

 یرو والیت فقیه نیست.که او پ شودمیدارند دلیل بر این ن
  
  

  قداست والیت فقیه!
باید یک شخص است. ن فقیهولیبرخی به دلیل والیت تشریعی و والیت تکوینی. والیت فقیه یک شأن و مقام است. ولی 

 هم والیت تشریعی داشته باشد و هم والیت تکوینی. ولی به فقیهولیخلط کنیم. اگرچه فضل است که  باهماین دو مقام را 

این معنا نیست که جایگاه والیت فقیه تقدس دارد. به همین دلیل هم هست که حاکمی که از عدالت ساقط شد باید 

که چون خداوند نمی گذارد فقیه که سردم  کنندمیلطف استدالل  یقاعدهجایگاه والیت فقیه کنار رود. عده ای به خاطر 

هی که سر کار می آید معصوم است. چه بسا طبق علم الهی والیت دار جامعه اسالمی است، منحرف شود بنابراین هر فقی

 باید از ایران به نقطه ی دیگری منتقل شود.

 عصمتی که برای افراد قابل بحث است عصمت اکتسابی است و نه عصمت ذاتی آن مقامی که در آن قرار گرفته اند.

ت عملی قرار باشد از مسیری به نتیجه ی متفاوتی ختم علم به قضای الهی با علم به قدر الهی متفاوت هستند. ممکن اس

 شود.

امیرالمؤمنین مقامی که نزد خداوند دارند به خاطر والیت ایشان نبوده است. چه ایشان در سقیفه به مقام والیت رسیده 

 باشند و چه نرسیده باشند، ایشان دارای مقام والیت تکوینی هستند.
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