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 آزادی و عبودیتفصل اول:

 پردازی نظریه آزادی در اسالممفهوم
ست كه آزادی، هیچ شد؛ چرا كه اوصاف هر گاه نميروشن ا ست؛ موجود محدود، تواند مطلق و نامحدود با موجودی، تابع خود آن موجود ا

 [25صفحه   -وصف محدود دارد و موجود نامحدود، وصف نامحدود.]واليت فقیه 

بنابراين، ممكن نیست كه انسان محدود، آزادی نامحدود داشته باشد و وصفش تابع خود او نباشد. خداوند گرچه انسان را آزاد آفريده و به 
سان اين قدرت و توانايي را ندارد كه با اراده خود، هر او اراده و اختیار د ست و لذا ان صیب او نموده ا ست، امّا اراده و اختیاری محدود ن اده ا
كند، خواهد محقق سازد؛ و همسان همین محدوديّت طبیعي و تكويني، وقتي كه انسان در محیط اجتماعي خود زندگي ميآنچه را كه مي

 [25صفحه   -گیرد.]واليت فقیه قید و حصر او را مياجتماعي نیز جلوی رهايي مطلق و آزادی بيمحدوديت قانوني و حقوقي و 

وحید خواهي و تهای تفسیری كه برهان عقلي نیز تا حدودی مؤيّد آن است، در فطرت انسان )نه در طبیعت او(، مسأله دينبر اساس بحث
سبحا شده و اينكه خدای  سط و عدل الهي نهاده  ست: )فطرت اهلل الّتي فطر النّاس علیها ال تبديل لخلق اهلل(]و حق و ق [ يا 1ن فرموده ا

 [27صفحه   -[، ناظر به همین مطلب است.]واليت فقیه 2اينكه فرمود: )فألهمها فجورها وتقويها(]

ود هايش وجای خواسددتهاز آنچه گفته شددد روشددن گرديد كه اگر طبیعت بر زندگي انسددان حكومت كند نه فطرت او، هیچ حدّ و مرزی بر
 [27صفحه   -ندارد]واليت فقیه 

 [28صفحه   -كند؟]واليت فقیه چه كسي آزادی را محدود مي

تواند حدود آزادی انسان را معین سازد، كه برای اصل هستي او حدّ و مرزی قرار داده و او را محدود و متناهي آفريده است؛ تنها كسي مي
 [28صفحه   -تواند آزادیِ متناسب با كمال را برای او مشخّص سازد؛]واليت فقیه اه است و ميزيرا تنها او به مخلوق خويش آگ

آيد. كساني كه جهان و انسان را در مادّه خالصه بیني و اين دو منطق، دو گونه تفسیر درباره آزادی انسان پديد ميبر اساس اين دو جهان
شود. آنان معتقدند كه آزادی شرط مي كنند، آزادی را همان رهايي مطلق و بي قید ومي سبت به ديگران تعدی ن دانند؛ البته تا آنجا كه ن

سان سان، به معنای توان همه جانبه او در انتخاب هر چیز و از جمله بردگي برای ان ست كه ان سان، آزاد ا ست. در نگاه آنان، ان های ديگر ا
ست. امّا در مكتب وحي، اين رهايي  دين را بپذيرد يا نپذيرد و اگر نپذيرد، هیچ مالمتي بر ست نداده ا ست؛ زيرا هیچ حقیقتي را از د او نی

ست آرزوها و هوس سارت او در د سان، معلول اِ ست؛ زيرا چنین آزادی مطلقي برای ان شد و او در واقع، ها ميمطلق، به معنای بردگي ا با
  -[؛ آيا ديدی آن كس را كه هوس خود را بندگي كرد؟]واليت فقیه 2كند: )أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه(]اش را پیروی ميهوای دروني

 [30صفحه 

شاء فلیكفر(] شاء فلیؤمن ومن  شاكراً وإمّا كفورا(]1و امّا آياتي مانند )وقل الحقّ من ربّكم فمن  ّسبیل إمّا  [ كه بیانگر 2[ و نیز )إنّا هديناه ال
ني انسددان اسددت نه آزادی تشددريعي؛ و معنايش اين اسددت كه راه و چاه، از يكديگر باشددند، پیاآ آنها درباره آزادی تكويآزادی انسددان مي

شده ستید و در عمل ميمشخص  شما مجبور نی توانید هر يك از اين دو را اختیار كنید؛ اگر اند و انتخاب هر يك، به دست شماست؛ زيرا 



را پیموديد، به آتش و جهنّم منتهي خواهید شددد؛ نریر آزادی راه حق را رفتید، به بهشددت و سددعادت ابدی خواهید رسددید و اگر راه باطل 
 [31صفحه   -كه تكويناً آزاد است، ولي در شريعت و عقل، هرگز آزاد و رها نیست.]واليت فقیه « شَهد»و « سمّ»انسان در انتخاب 

ست كه هرگز نميدين، مجموعه صوای از اعتقادات ويژه ا سي تحمیل كرد. اگر ا صل توان آن را بر ك سي حا ل و مبادی ديانت برای ك
شود، دين نیز در قلمرو جانش وارد نمي شندهن [؛ 3فرمايد: )ال إكراه في الدّين(]ترين آياتش ميشود و از اينرو قرآن كريم، در يكي از درخ

 [32صفحه   -دين را نبايد با اكراه و اجبار به مردآ تحمیل نمود.]واليت فقیه 

سالآ، جهاد بر دو نوع  ست؛ يكي در ا سلمانان برای دفاع از « جهاد دفاعي«. »جهاد ابتدايي»و ديگری « جهاد دفاعي»ا ست كه م آن ا
سالح مي شیر و  شم ست به  شمن، د سلمین به «جهاد ابتدايي»برند؛ و خود، در برابر هجوآ و حمله د ستور وليّ م ست كه به د ، جهادی ا

نند و برای اين دعوت، موانعِ غیر منطقي را به وسدددیله جنا، از میان بر كسدددوی كافران رفته، آنان را به پذيرش اسدددالآ دعوت مي
 [35صفحه   -دارند.]واليت فقیه مي

ضوان ست]واليت فعلیه( در اين باره تحلیلي دارند كه نتیجهاهلل تعاليعالّمه طباطبائي )ر شت جنا ابتدايي به جنا دفاعي ا قیه اش بازگ
 [34صفحه   -

كند: )يا ايها الذين ءامنوا وره آل عمران، به طور خاص، همه مؤمنان را به صدددبر و پايداری و مرابطه دعوت ميقرآن كريم، در پايان سددد
ها، همان آزادی فكر است؛ زيرا [ و روشن است كه بهترين راه برقراری رابطه میان انسان1اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اّ لعلكم تفلحون(]

  -قیه ]واليت ف ترين راه ترابط، ترابط فكری اسددت.، اگر بخواهد با همنوع خود مرابطه برقرار كند، اصددیلموجودی متفكّر به ناآ انسددان
 [39صفحه 

ها سددخن يكديگر را درك كنند و درك سددخن ديگران، با تدبّر وتفكّر در مكتب و برای ارتباط متقابل، بايد تفاهم صددورت گیرد و انسددان
صورت مي ستن زبان يكديگر مقدور نميپذيرد. ارتباعقیده آنان  سان، تنها با دان سخن يك عرب زبان، ط دو ان گردد؛ مثال ً برای فهمیدن 

كند، بلكه عالوه بر آن، الزآ اسددت كه از فكر و مكتب و عقیده او نیز با خبر بود و اين دسددتور دانسددتن زبان عربي به تنهائي كفايت نمي
 [39صفحه   -هاست.]واليت فقیه ها برای تفكّر و آزادی انديشه و تعامل فرهنايقها، يكي از بهترين تشوقرآن به ترابط انسان

شد، روشن گرديد كه اوّلین آزادی اند كه وجود مبارك رسول اكرآ )صلي اهلل علیه و خواهان جهان، انبیاء الهياز همه آنچه تا كنون گفته 
سلم( در حلقه آنان، همچون  شد و آزادیمي« خاتَم»آله و  ساني درخ ست.]واليت را به معنای واقعي و ان شر به ارمغان آورده ا اش برای ب

 [40صفحه   -فقیه 

داند. همه دين اسددالآ برای انسددان، هم حق حیات و زندگي قائل اسددت و هم حق آزادی؛ ولي آزادی را مقدّمه حیاتِ برين انسدداني مي
ته اوست و به همین دلیل، وی نیازمند آزادی است و برای رسیدن به اين های انسان، برای دستیابي به حیات مادّی و معنوی شايسآزادی

سانآزادی، بايد خود را از بند هوس ساني از قید اين گروگانها در گرو رفتار خود ميها برهاند. همه ان شند و تنها ك  گیری آزادند كه دربا
[. اكنون بايد ديد كه 2ا كسددبت رهینإ إالّ أصددحاب الیمین(]كرداران با ايمان قرار گیرند: )كلّ نفس بمو پاك« اصددحاب يمین»صددف 

 [42صفحه   -اند.]واليت فقیه چگونه خود را از اين وامداری رهانده« اصحاب يمین»

سان سان، همان است كه او، بنده ترين و برجستهآيد، اين است كه كاملها بر ميآنچه از قرآن كريم درباره عبادت ان ترين وصف برای ان
 [47صفحه   -اقدس اله باشد؛]واليت فقیه  ذات

 [48صفحه   -فرمايد، همین عبوديت انسان برای خداست]واليت فقیه ترين كمالي را كه در قرآن مطرح ميمهم

د. سددازد و پس از آن، هرگز برده و بنده درون و بیرون خود نخواهد بوعبوديّت انسددان برای خداوند، او را نسددبت به غیر خداوند آزاد مي
 [48صفحه   -دهد؛ يكي بنده خدا بودن و ديگری آزاد از غیر او گشتن؛]واليت فقیه فطرت توحیدی انسان، دو چیز را فتوا مي



 ضرورت نظم و قانون در جامعه
سالآ در  ست و اين، ارمغان ا سبت به غیر خدا آزاد ا ساس آن، ن ست كه بر ا سان دارای حق آزادی ا شد كه پس از حق حیات، ان گفته 

تواند بپذيرد كه جامعه انسدداني، بدون نرم و قانون باشددد؛ چهارده قرن پیش و پیاآ همه انبیاء الهي اسددت. در عین حال، هیچ عاقلي نمي
 [49صفحه   -]واليت فقیه  وجود قانون، ضرورت دارد؛ اگر چه سبب محدود گشتن انسان و كم شدن آزادی او گردد.

[. 2تعالي علیه( ضرورت نرم و قانون در جامعه را بر اساس طبع استخدامگر انسان تبیین نموده است]اهلل استاد عالّمه طباطبائي )رضوان
تخدآ پذيرد، ولي طبیعتاً مستوضیح مطلب ايشان آن است كه اگر چه انسان بر اساس فطرتش موحّد است و عبوديّت ذات اقدس اله را مي

 [50صفحه   -ديگری است]واليت فقیه 

 كه انسان فطرتا عادل است ولي به لحاظ طبیعت و خاكي بودن هم دارای صفاتي است. نكته اين جاست 

ساني، اگر بتواند بر ديگران چیره همه مذمّت ست. چنین ان شهود او سركش و آثار زيانبار م سان، ناظر به همین طبع  های قرآن كريم از ان
سر مي1كند و ادّعای )أنا ربّكم األعلي(]گردد، تفرعن مي ست كه جامعهدهد[  سان. بديهي ا شكّل از ان هايي اين چنین، اگر دارای ای مت

 [50صفحه   -نرم و قانوني درست نباشد، تزاحم و درگیری و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت.]واليت فقیه 

ن نرم عادالنه اسددت كه جامعه شددكل بنابراين، بايد نرمي حاكم باشددد تا هیچ كس خود را بر ديگری تحمیل نكند و تنها در سددايه اي
گردد. يابد و از زندگي حیواني و نباتي ممتاز ميكند و حیات اجتماعي آنان تحقّق ميگیرد و حیثیّت اجتماعي افراد انسدددان ظهور ميمي

 [51صفحه   -رود.]واليت فقیه گردد و سعادت انسان بر باد ميبدون نرم، هرج و مرج بر جامعه بشری حاكم مي

های هسددتي انسددان در آن ملحوظ گشددته، برای يابد و قانون صددحیح، قانوني اسددت كه همه جنبهتحقّق نمي« قانون»، بدون «رمن»
ريزی درستي در آن شده باشد و چون بشر، گذشته از بدن مادّی و حیثیّت هلوعش، دارای روح الهي شكوفايي استعدادهای انسان، برنامه

ست و برتر از آن، واجد « نفس ملهمه»و فطرت توحیدی و  شك عالوه بر كارهای غريزی، دارای ابعاد اخالقي ا ست، بي  به فجور و تقوا
های طبیعي و عملي او را رعايت كند و ابعاد اخالقي و يا اعتقادی او را ناديده گیرد، باشدددد. اگر قانوني، فقط جنبههای اعتقادی ميجنبه

 [52صفحه   -ها را به سعادت نهائي برساند.]واليت فقیه تواند انساننميچنین قانوني، شايسته جامعه انساني نیست و 

رساند، كه هماهنا با تكوين و آفرينش انسان و جهان باشد؛ تشريع و قانونگذاری، زماني درست و حق است و انسان را به سعادتش مي
سان، با حقیقت آفرينش جهان، و با رابطه تكويني عالم و ست و با آن  با فطرت و آفرينش ان سان، نیازمند جهان ا شد. ان آدآ هماهنا با

تواند در جهان اثر بگذارد؛ چنانكه جهان نیز از هر راهي در انسدان اثرگذار نیسدت. اين تأثیر و ارتباط دارد و در عین حال، از هر راهي نمي
سان ستأثّر آدآ و عالم و ان ست و از اينرو، قانوني  شخّص و محدود ا سه امر تكويني هماهنگي عادتها با يكديگر، م ست كه با اين  آور ا

سان بر مي شد و چنین قانوني، نه از خود ان شته با سان به عمق جهان آگاهي دارد و نه جهان از دا خیزد و نه از طبیعت و جهان؛ زيرا نه ان
شد. قانونگذا شته با سان و از رابطه او با خود خبر دا سد به اينكه از ان ست؛ چه ر سر، فقط آن كس ميخودش باخبر ا شد كه ان ان و تواند با

 جهان را آفريده و رابطه متقابل انسددان و جهان را تنریم كرده اسددت و او، جز خدا نیسددت و لذا در قرآن كريم آمده اسددت: )إنِ الح ك م  إالّ
سعادت2هلل(] فحه ص  -ن را ندارد.]واليت فقیه آور، اختصاص به خداوند دارد و كسي جز او توانايي وضع قانو[؛ يعني جعل حكم و قانون 
53] 

انسددان و جهان، در مقاآ تكوين و در آفرينش و هسددتي خود، نسددبت به خداوند عبوديت دارند و همین، دلیل آن اسددت كه انسددان، در 
 [53صفحه   -قانونگذاری و تشريع نیز بايد عبد خداوند باشد و تنها از قانون كامل و برتر او پیروی كند]واليت فقیه 

گويد: خدايي كه جهان و انسددان را آفريده و رابطه اين دو را تنریم نموده و از مصددلحت و سددعادت بنابر آنچه گذشددت، عقل انسددان مي
[ و برای او قانون 1كند: )أيحسب اإلنسان أن يترك س دی(]االطالق است، انسان را هرگز رها نميمخلوقات خود آگاه است و حكیم علي

فرستد كه فرستاده است. از اينرو، شناخت خداوند به عنوان مبدأ حكیم، برای اثبات نبوّت كافي است و كساني كه بخش خود را ميسعادت
 [55صفحه   -[.]واليت فقیه 2اند: )وما قدرو اهلل حقّ قدره(]اند، خداوند را به درستي نشناختهنبوّت را نپذيرفته



تبط باشد و ها مركنند اين است كه بشر، زندگي اجتماعي دارد و بايد با ديگر انسانمي برهاني كه حكماء و متكلمان برای نبوّت عاآ اقامه
اند، قهراً بايد معامالت متقابلي با ها در دنیا تقسدددیم شددددهتواند برآورده كند و كارها و متاعهای خود را به تنهايي نميچون نیازمندی

ايي هها و نقصتجاوز و هرج و مرج گرفته شود، قانون الزآ است و به دلیل ضعفهمنوعان خود داشته باشد و برای آنكه جلوی تعدّی و 
ها تواند قانونگذار باشددد و بنابراين، بايد كسددي قانون را تدوين و اجرا كند كه منزّه از همه نقصكه بشددر در علم و عمل دارد، خود او نمي

 [56صفحه   -]واليت فقیه  مل معصوآ، برای بشر فرستاده است.باشد و او، ذات اقدس اله است كه قانونش را به دست انسان كا

در حديثي از كتاب شريف كافي نیز برهاني از معصوآ آمده كه از اين برهان حكما به تر و عاآ تر است و خالصه اين برهان آن است كه 
راني از ارتباط مستقیم داشته باشند، ضرورت يافت كه سفیچون خداوند متعال، منزّه است از آنكه خلقش بتوانند او را ببینند و لمس كنند و 

ای میان خالق و خلق بوده، پیاآ خدای حكیم متعالي را به مردآ برسانند و آنان را به مصالح و منافع و آنچه سوی خداوند باشند تا واسطه
 [57صفحه   -يت فقیه باشد، راهنمايي كنند.]والبقاءشان در آن )دنیوی و اخروی( و در تركش فناء ايشان مي

داند چه چیزهايي برای او سودمند است و چه چیزهايي برای وی سودمند نیست چون حالل و حراآ و زشت و زيبا انسان، از آنجا كه نمي
ماآ در ت داند، ولي نه به صددورت جزئي وآور را ميداند نیازمند قانون خداسددت. البته عقل، قدری از امور سددعادترا با تماآ جزئیّاتش نمي

 [58صفحه   -كند و اين مقدار، كافي نیست.]واليت فقیه مسائل، بلكه آنها را به نحو كلّي درك مي

شد، اين نیاز، با حكومت صون از هرج و مرج با شر به يك نراآ اجتماعي م شريعت و نبوّت، از جهت نیاز ب ضرورت وجود  های غیر اگر 
ان و تر از انسددگردد و لذا ضددرورت نبوّت را بايد مبتني بر شددناختي دقیقد، برآورده مياسددالمي كه در نقاط مختلف كره زمین وجود دار

نیازهای دنیوی و اخروی او قرار داد. يعني بايد اين حقیقت را دريافت كه انسددان، دارای روحي مجرّد و حقیقتي باقي و ابدی اسددت و روح 
از اينرو، رفتار فردی و اجتماعي او بايد بر اسدداس قانوني باشددد كه عالوه بر  دهد وآدمي، متأثّر از اعمالي اسددت كه در طبیعت انجاآ مي

 [59صفحه   -[.]واليت فقیه 3تنسیق نراآ طبیعي و اجتماعي او، نراآ ابدی و جاودانش را نیز تأمین نمايد]

سل وكان اهلل عزيزاً حكیما(] شرين ومنذرين لئال يكون للنّاس علي اهلل حجّإ بعد الرّ شارت نیكان و 1)رسال مب [؛ خداوند پیامبران را برای ب
شته باشند و خداوند همیشه مقتدر بوده و كارش  ترساندن بدان فرستاده؛ تا آنكه پس از فرستادن آن رسوالن، مردآ بر خداوند حجّتي ندا

 مطابق با حكمت است.

شان مي سان را به خوبي ن صاين آيه، عدآ كفايت عقل برای هدايت ان سان، حجّت بر دهد؛ زيرا در  ورت كافي بودن عقل برای هدايت ان
شر تماآ بود و مجالي برای احتجاج مردآ در قیامت وجود نمي سال پیامبران نبود؛ در حالي كه خداوند ميب شت و لذا نیازی به ار فرمايد: دا

گروه  ربر كافي نبودن عقل است بر چها[ البته در اين جا احاديثي كه 60صفحه   -واليت فقیه «.]حجإ بعد العقل»نه « حجإ بعد الرسل»
 كتاب مشاهده نمود.  61و  60است كه مي تون از صفحات 

خاتمیت و كمال، دو امر متالزمند؛ يعني ممكن نیسددت كه دين و آيیني، خود را خاتم اديان بداند و داعیّه كمال نداشددته باشددد. از سددوی 
شكّ خود ر شت، بي  صود از كمال در اينجا، كمال ديگر، اگر ديني داعیه كمال نهايي دا ا به عنوان دين خاتم معرفي خواهد كرد؛ البته مق

باشد؛ نه كمال نسبي كه به دلیل همراه بودن با برخي نقائص، دلیل بر خاتمیت و مالزآ نفسي و مطلق است كه مبرّای از تماآ نقائص مي
 [63صفحه   -با آن نیست.]واليت فقیه 

ط اعجاز مافوق  پذيرش ادّعای كمال و خاتمیّت از سددوی دين، زماني درسددت اسددت كه نخسددت نبوّت و عصددمت آن پیامبر خاص، توسددّ
صمت، نميطبیعي صورت برهاني اثبات گردد؛ چرا كه بدون اثبات نبوّت و ع صل دين يا خاتمیتش اش، به  سي را درباره ا سخن ك توان 

ساني، رسالت رسول  معتبر دانست و به همین دلیل، پذيرش خاتمیت اسالآ كه در قرآن و سنّت آمده است، پس از آن است كه جامعه ان
 [64حه صف  -اكرآ )صلي اهلل علیه و آله و سلم( و عصمت ايشان را با استدالل و برهان درك نموده باشد نه پیش از آن.]واليت فقیه 



 ابعاد اجتماعي اسالم در انظار مختلف
سان، در مورد ماهیّت آنچه كه دين ارائهدين رابطه  دار بیاندهد، نررهای گوناگوني دارند. برخي بر اين پندارند كه دين، تنها عهدهمي شنا

سي، حقوقي، و حكومتي، از دائره دين خارج  سیا ست؛ امّا مسائل  فردی خدا و خلق )عبادات( و روابط اخالقي افراد با يكديگر )اخالقیات( ا
 عه بستگي دارد.بوده، به تشخیص افراد و تصمیم عقلي انديشوران جام

گروه ديگری بر اين نررند كه دين، عالوه بر عبادات و اخالقیات، اصل حكومت ديني را مورد تأكید قرار داده است و اصول حاكم بر نراآ 
ست كه به افراد اجتماع واگذارالمللي را نیز بیان مياجتماعيِ داخلي و نراآ بین شكل حكومت و اداره نراآ، امری ا ست.  شده نمايد؛ امّا  ا

به عنوان مثال، جمهوری بودن يا سددلطنتي بودن نراآ حكومتي، انتصددابي بودن حاكم يا انتخابي بودن آن و نیز مسددائلي مانند رهبری 
انفرادی يا رهبری شورايي، همگي اموری هستند كه دين درباره هیچ يك از آنها نرر خاصّي ندارد و تشخیص درستي يا نادرستي هر يك 

 ها را بر عهده عقل بشری نهاده است.و روش هااز سیستم

شريح  شي حاكم بر نراآ اجتماعي را ت صول ارز شته از آنكه امور عبادی و اخالقي و نیز ا ست كه دين، گذ سوّآ در اين زمینه آن ا نرر 
سال ست و در اين نراآ حكومتي، حاكم ا شته كه همان نراآ امامت و واليت ا ضه دا شكل حكومت را نیز عر صب خداوند نموده،  مي، با ن

شد.حق حكومت مي سخن گفته  شته از آن  ست كه در مباحث گذ سالت دين و برهان نبوّت ا   -ت فقیه ]والي يابد. اين نرريه، مبتني بر ر
 [65صفحه 

 فصل دوم: حکومت اسالمی و اهداف آن

 قانون و حکومت
سان شتری دارند، ان شته، از علم و تمدن بهره بی سبت به امم گذ سألههرگز نميها ن صیتوان اختالفات آنان را با م ِصرف ن حت از گويي و 

های میان برد؛ بلكه نراآ و حكومتي الزآ است تا احكاآ قضايي و جزايي و كیفری را به اجرا درآورد و حدود و قصاص و ديات و مجازات
ساً قضاء و داوری، بدون حكومت امكان سا سازد و ا نیست و اين دو، متالزآ يكديگرند و حكومت، مجری پذير مالي و اقتصادی را محقّق 

 [74صفحه   -احكاآ قضايي است.]واليت فقیه 

ست، توان تأثیر در روابط خارجي را ندارد و حتماً يك موجود مرتبط با غیب و توانمند  صي ا صرفِ قانون كه وجود لفري يا كتبي تفكر خا
السددالآ(، برای رفع الموحدين، علي بن ابي طالب )علیهاز اينرو، حضددرت موليخواهد كه مسددؤول تعلیم و حفو و اِعمال آن باشددد و مي

ستندو ي ميمغالطه خوارج كه قانون را كاف شان اين بود كه: نیاز از رهبر و حاكم و حكومت ميجامعه را بيدان شعار شتند و  ال حكم »پندا
ّه ال حكم إ»فرمودند: « إالّ هلل ّه البد للنّاس من أمیر برّ أو كلمإ حق يراد بها الباطل؛ نعم أن الّ هلل ولكن هؤالء يقولون ال امرة إالّ هلل وان
، سخن حق و گفته قرآن است، ولي اراده باطل و نادرست از آن شده است؛ بله هیچ حكم و «ال حكم إالّ هلل»[؛ يعني اين سخن: 1«]فاجر

ست مگر حكم و قانون خداوند؛ ولي اين افراد، از اين ست، چیز ديگری اراده كرده قانوني حق نی ست كه كالآ در شان آن ا صود اند و مق
توانند زندگي كنند هیچ امارت و حكومتي نیسدددت مگر امارت و حكومت خداوند و اين در حالي اسدددت كه مردآ، بدون امیر و حاكم نمي

 [74حه صف  -انهداآ كشیده نشود.]واليت فقیه وحتي در نبود امیرِ نیكوكار، امیر فاجر غیر ظالمي نیاز دارند تا جامعه به هرج و مرج و 

سالآ را نبايد در برابر مكاتب فكری محض قرار داد؛ زيرا مكتب شه برنامه دارند و بس. اگر ا صرف، تنها در حريم فكر و اندي های فكری 
د، در باشقي و تهذيب نفس ميبیني است و بخش ديگری از آن مربوط به امور اخالبخشي از اسالآ مربوط به معارف و اعتقادات و جهان

 [75صفحه   -كنار اين دو، بخش سومي وجود دارد كه به شرح وظائف و دستورهای عملي پرداخته است.]واليت فقیه 

ن اگر اسددالآ نرارت و ارشدداد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانینِ اجتماعي و جامع دارد، اي
دهد كه اسالآ يك تشكیالت همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسأله اخالق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود ان مينش

آ آمده طلبد، اگر اسالدهد و در كنارش از او مسؤولیت ميهای ديگر نپرداخته است؛ اگر اسالآ راه را به انسان نشان مييا نسبت به انسان



ای، بدون حكومت و چنین هدفي، های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم كوبد، چنین انگیزهمكتب اسددت تا جلوی همه
 [75صفحه   -بدون سیاست هرگز ممكن نیست.]واليت فقیه 

 ينقش مردم در حکومت اسالم
ي باشد نه اقتصاد يا ديگر شؤون مادّی؛ زيرا در اين تواند قیاآ به حق داشته باشد كه زيربنای آن، اعتقاد عمیق به معارف الهای ميجامعه

 [80صفحه   -صورت، هدف قیاآ مردآ، ارضاء هوای نفس يا رفاه مادّی خواهد بود نه برقراری قسط و عدل و قانون الهي]واليت فقیه 

اً گردد و جامه حق بر تن بپوشد و ثالث« قمتحقِّ»باشد و ثانیاً در مقاآ عملِ به حق، « محقِّق»گردد كه اوّال در شناخت حق، ملّتي پیروز مي
سبحان درباره معجزه  شد؛ چنانكه خدای  سجاآ و اتحاد و هماهنگي بوده، از اختالف و نزاع و درگیری مصون با همانند خود دين، دارای ان

اش ز غیر خداوند باشدددد، الزمه قطعي[؛ اگر اين قرآن ا3فرمايد: )ولو كان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه إختالفاً كثیراً(]ختمیّه قرآن مي
گونه اختالف و ناهمگوني دروني ندارد؛ زيرا بر محور حق، و نازل شددده از سددوی اختالف و تناقض دروني اسددت؛ در حالي كه اكنون هیچ

 [80صفحه   -خداوند است.]واليت فقیه 

پذيرد، بلكه حضددور مردآ و اتحاد آنان بر محور حق را يحاكمیت دينِ حق و نراآ اسددالمي، همانند هر نراآ ديگری، با آرزوها تحقّق نم
سالمي ثانیاً، دين خدا را در جامعه متحقّق ميمي فحه ص  -سازند]واليت فقیه طلبد. مردآ، با پذيرش دين اوّال و پذيرش واليت حاكم ا
82] 

ر در های جاباساسي حكومت اسالمي با حكومتشود و تفاوت گاه بدون خواست و اراده مردآ متحقّق نميبنابراين، حكومت اسالمي هیچ
ساس عشق و عالقه مردآ به دين و حاكم  ست، بلكه بر ا ست و بر پايه زور و جبر نی سالمي، حكومتي مردمي ا ست كه حكومت ا همین ا

صورت مي سالمي  شتر عمپذيرد و هر چه مردآ از اخالق و معارف ديني بهرها شند و هر چه احكاآ ديني را بی ل كنند و هر چه از مندتر با
تر است و اتحاد و همبستگي و الفت الهي برخورداری بیشتری داشته باشند، حكومت اسالمي نیز استوارتر و در رسیدن به اهدافش موفق

رپا بگاه نبايد تصور نمود كه اگر مردآ با حكومت اسالمي نباشند و اگر مؤمنان راستین كمر همّت نبندند، خداوند حكومت اسالمي را هیچ
صرت خداوند، وقتي به ملتي ميمي ست كه نعمت الهي و فیض و ن شند و به دارد. بايد دان سعادت خويش با سد كه خود آنان خواهان  ر

[ و نیز خداوند، نعمت حكومت شددايسددته اسددالمي را از ملتي 1ياری دين خدا بشددتابند: )إنّ اهلل ال يغیّر ما بقوآح حتي يغیّروا ما بأنفسددهم(]
گیرد، مگر آنكه خود آنان در حفو و حراسدددتش كوتاهي كنند: )بانّ اهلل لم يك مغیّراً نعمإ أنعمها علي قوآ حتي يغیّروا ما يجهت نمبي

 [83صفحه   -[.]واليت فقیه 2بأنفسهم(]

جاری در آن  بینيای، در ارتباط مسددتقیم با جهانگیری يك جامعه، به اهداف و اصددول و خط مشددي نیاز دارد و ماهیّت هر جامعهشددكل
 [84صفحه   -توان به دو دسته الهي و الحادی تقسیم نمود.]واليت فقیه جامعه است و از اينرو، جوامع را مي

اش ندارد و لذا در زندگي دنیايي به لحاظ عقائد، ، خوبي و بدی انسددان و رفتار او هیچ نقشددي در آينده«جهان احسدداسددي»بر اسدداس اين 
 [84صفحه   -قید و رهاست]واليت فقیه د قانون نیست و از جهات ياد شده، بياخالق و اعمال فردی، نیازمن

پذير نیست، ناچارند كه در زندگي گروهي خود، قانوني داشته باشند تا خواهند امكانقیدی و رهايي همه افراد در آنچه ميامّا از آنجا كه بي
شخص نمايد؛ قانون جزايي های بي حد و حصر آنان قیدی بزند و كیفیت برخورداربه آزادی یِ بدون مزاحمت هر يك آنان از طبیعت را م

 [84صفحه   -هم بايد باشد كه متخلّفان و متجاوزان را تنبیه و مجازات كند تا توازن طبیعي اجتماع از هم نپاشد.]واليت فقیه 

سان الهي، اگر تنها نیز زندگي كند، نیازمند قانوني برای نحوه زندگي و تأمین  ست. در نراآ الحادی، جامعه، مقدّآ يك ان سعادت اخروی ا
باشد؛ ولي در نراآ الهي و اسالمي، قانون، مقدّآ بر جامعه است؛ زيرا از ناحیه بر قانون است؛ زيرا قانون، مولود تفكّر انديشوران جامعه مي

ساس، خداوند، اوّلین ست و بر همین ا شده ا سعادت جامعه نازل  سبحان و برای تأمین  ضرت آدآ )علیه خدای  سان يعني ح سالآ( راان  ال
 [86صفحه   -بخش نباشد.]واليت فقیه فردی با قانون و دارای نبوّت آفريد تا هیچ گاه هیچ بشری بدون قانون سعادت



ست نمي ست، رايگان به د سر خوبي و پاكي و نور ا سرا سیدن به چنین عالَمي كه  ساني كه بخواهد در عالم دنیا زندگي كر د و با نآيد. ان
ست كه قانون جامعه و فرد را تنها از ذات اقدس خداوند  سور وی آن ا سد، بهترين راه معقول و می انجاآ وظايف، به كمال اختیاری خود بر

گیزه شناسان وارسته و عادل و با انهای معصوآ و خلیفإ اهلل باشند و پس از آنان، اسالآدريافت كند و مجريان نخستین آن قانون، انسان
لهي، قانون الهي را بفهمند و تفسدددیر و اجرا كنند؛ البته چنین نرامي در دنیا، قهراً ضدددايعاتي نیز خواهد داشدددت، امّا اين چنین نراآ ا

 مداری، با حداقل ضايعات همراه است.حق

ست سالآ برای اينكه نراآ الهي از هر گزندی محفوظ بماند، مردآ را نیز به عنوان ناظر ملّي موظّف كرده ا ست كه مردآو اين ا ، گونه نی
سن اجرای قانون ديني و الهي قرار داده و امر به  سالآ، مردآ را ناظر ح  شند. ا شته با سمتي ندا شند و ديگر هیچ  شمول قانون با فقط م

علیه(، آن را بر اهللای از فقیهان امامیّه مانند مرحوآ محقّق حلّي )رضددوانمعروف و نهي از منكر را بر همه واجب كرده اسددت و حتي عدّه
سبت به ديگران منتفي مي« واجب عیني»همگان  سته كه در هنگاآ قیاآ برخي برای انجاآ اين واجب، موضوع وجوب، ن [؛ ولي 2شود]دان

 [89صفحه   -است.]واليت فقیه « واجب كفايي»معروف میان فقیهان اسالمي اين است كه امر به معروف و نهي از منكر 

 نظام اسالميدر « اكثریت»جایگاه 
در مقاآ اجرای  كند و؛ يعني حق را وحي الهي تبیین و تثبیت مي«تثبیت حق»است نه « تشخیص حق»همان مقاآ اگثريت اولین جايگاه 

صاحب شد و  شوار با شخیص حق د ست و گاهي در مواردی كه ت ساز ا شند، حق، رأی اكثريت كار شته با نرران با يكديگر اختالف نرر دا
 [90صفحه   -ار است.]واليت فقیه رأی اكثريت معی

كنند؛ زيرا در نرر آنان، حق همان چیزی اسدددت كه اكثر مردآ به آن رای منكران وحي و نبوت، با رأی اكثريت، اصدددل حق را ثابت مي
مان ندان و عالآن است كه از راه وحي ثابت شده است، ولي در هنگاآ روشن نبودن آن، اگر اكثر انديشم« حق»گويد بدهند، امّا اسالآ مي

 [90صفحه   -دين گفتند كه اين مطلب سخن دين است، تشخیص آنان بر تشخیص اقلیّت مقدّآ است.]واليت فقیه 

تفاوت اساسي اكثريت در نراآ دموكراسي با اكثريت در نراآ اسالمي در اين است كه در حكومت اسالمي، حق و قانون، پیش از اكثريت 
ست و اكثريت،  شف حق»و مقدّآ بر آن ا سي و غیر ديني، اكثريت، پیش از « كا ست نه م ولِّد و به وجود آورنده آن؛ ولي در نراآ دموكرا ا

 [91صفحه   -حق و قانون، و به وجود آورنده آن است]واليت فقیه 

ست سالآ، مقاآ عمل و اجرا شان جايگاه دوآ اكثريت در ا ست. مردمي ؛ به اين معنا كه رأی اكثريت مردآ، در كارهای اجرايي خود معتبر ا
صوآ و در بخش حاكمیت و واليت و رهبری پذيرای حق مي شند]كه در بخش قانونگذاری و در حوزه نبوّت و امامت مع سائل 1با [، در م

شان حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و انديشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشكالت و تأمین اجرايي، تشخیص
.]واليت فرستندنمايند و به مجلس شورای اسالمي يا به مجلس خبرگان و مانند آن ميخود، افرادی را به عنون وكیل انتخاب مي نیازهای
 [91صفحه   -فقیه 

 كيست؟« حاكم اسالمي»
هیچ انسان عالمي با بیش از  سه مرحله وحي عبارتند از: مرحله دريافت وحي، مرحله ضبط و نگهداری وحي، و مرحله ابالغ و انشاء وحي.

كند، در يكي از اين سه مرحله است و اگر مصون از لغزش است، باز در همین سه مرحله معصوآ اين سه مرحله كار ندارد؛ اگر اشتباه مي
 [94صفحه   -است]واليت فقیه 

دارد، خالق انسان و جهان است و از میان  گويد تنها كسي كه باالصاله حقّ واليت و سرپرستي انسان و جامعه بشری رابرهان عقلي مي
سان شد؛ يعني ها، آن كس ميان شته با صمت دا سوی او بر مردآ حكومت كند كه در مقاآ علم و عمل ع شد و از  شین خداوند با تواند جان

خواهد بود.]واليت هیچ خطا و لغزشددي از او در علم و عملش رن ندهد و در اين صددورت، علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوند 
 [97صفحه   -فقیه 



سخن  سول واولي األمر منكم(،  ست: در بخش اوّل كه فرمود: )يا أيّها الّذين امنوا أطیعوا اهلل وأطیعوا الرّ سه بخش ا ز اآيه كريمه، دارای 
و اولي االمر. در بخش دوآ آيه  اطاعت سه م طاع )اطاعت شونده( است؛ خداوند تبارك و تعالي، رسول اكرآ )صلي اهلل علیه و آله و سلم(،

سول(، سخن از مرجعیّت دو مرجع يعني خدا و رسولش به میان آمده و در بخش فرمايد: )فإن تنازعتم في شيكه مي ء فردّوه إلي اهلل والرّ
سیر آي ست و اين  سخن از خداوند و ايمان به او شان ميسوآ آيه كه فرمود: )إن كنتم تؤمنون باهلل والیوآ اآلخر(، تنها  ثلیث دهد كه ته ن

ول گردد؛ يعني هر اطاعتي كه از رسگانگي( بخش اوّل، و تثنیه )دوگانگي( بخش دوآ، در حقیقت به توحید در عبادت و اطاعت باز مي)سه
يت است.]والشود، بازگشتش به اطاعت از خداوند است؛ زيرا علم و عمل آنان، به دلیل عصمتشان، به خداوند مستند االمر ميخدا و اولي

 [98صفحه   -فقیه 

صمت اولي صوآ امّا آنچه كه در اين آيه داللت بر ع ست. اگر وليّ امر امت، مع شرط از آنان ا االمر دارد، امر به اطاعت مطلق و بي قید و 
شد، نمي ّسلم با شود، هر چند كه عدالت او محرز و م شتباه در قول و فعل او او داده  شد و يا احتمال ا لقاً از او اطاعت كرد؛ زيرا توان مطنبا

 [98صفحه   -عدالت، مانع عصیان عمدی است نه مانع سهو و نسیان]واليت فقیه 

شدن راهنمايي كردن و مقدمات « خلیفإ اهلل»ها را به سوی ترين هدفي كه حكومت اسالمي به همراه دارد، دو چیز است: اوّل، انسانمهم
ساختن، مبادی تمدن راستین را مهیا نمودن، و اصول حاكم « مدينه فاضله»كشور اسالمي را  سیر و سلوك آنان را فراهم نمودن و دوآ،

 [99صفحه   -بر روابط داخلي و خارجي را تبیین كردن]واليت فقیه 

ست و خلیفإ اهلل، به مثابه روح آن ضله، به منزله بدن ا سالم ميمدينه فا صالت روح، بدن را روح  ساس ا ازد، بنابر س؛ و همان گونه كه بر ا
 [100صفحه   -نمايد.]واليت فقیه ، مدينه فاضله را انسان كامل تأسیس و تأمین مي«خلیفإ اهلل»اصالتِ 

صلي اهلل علیه 2: )اهلل  ولِيّ الذين امنوا يخ رجهم  من الرلمات إلي النّور(] سول اكرآ ) ساختن مردآ را به ر [ و اگر در آيه مورد بحث، نوراني 
ار دهد و چون انجاآ اين كناد داد، برای اين است كه انسان كامل، خلیفه خداست و خلیفه، كار مستخلف عنه را انجاآ ميو آله و سلم( اس

 [101صفحه   -توسّط آن حضرت از راه خالفت و نیابت است نه اصالت،]واليت فقیه 

سا ست، نوراني نمودن جامعه ان سالت و نزول وحي كه همان حكومت الهي ا سانِ نوراني، از گزند تیرگي هوا و هدف واالی ر ست و ان ني ا
شه، از تباهي توهم و  ساني كه از جهت اندي سه و مغالطه، محفوظ خواهد بود و چنین ان سی سه و د سو صون، و از و سیب تاريكي هوس م آ

شهوت و غضب پاك مي ست و از جهت عمل، از آلودگي هر گونه  سته خالتخیّل و هر گونه مغالطه آزاد ا شاي شد،  ست.]واليت با فت خدا
 [101صفحه   -فقیه 

ست و در چنین جامعه سان ا شدن ان سالميِ مبتني بر وحي و نبوت، همانا خلیفإ اهلل  سیس نراآ ا شي ای، خط مبنابراين، هدف مهم تأ
د: )وجعلنا له وند فرمونمايد؛ چنانكه خداكند و زندگي ميباشد و او با نور الهي كه بهره وی گشته حركت ميانسان نوراني بسیار روشن مي

 [102صفحه   -[.]واليت فقیه 2[؛ )ويجعل لكم نوراً تمشون به(]1نوراً يمشي به في النّاس(]

آوران و زمامداران حكومت اسالمي در طول تاريخ، همان قسط و عدل جامعه شمرده شد، لیكن همان در اين آيه، هدف عمومي همه پیاآ
باشددد؛ زيرا فرد و جامعه و تأمین همه مراهر تمدن، از فروعات نوراني شدددن افراد آن جامعه مي گونه كه قبال اشدداره شددد، رعايت حقوق

 [ اين در واقع هدف متوسط جامعه اسالمي است.103صفحه   -كه انسان نوراني است،]واليت فقیه « خلیفإ اهلل»

 اوصاف مدینه فاضله

 فرهنگي رشد
و يا عمل نكردن به آن در فرض دانستن است؛ يعني « تمدن ناب»انا ندانستن اصول مشكل اساسي جامعه در جاهلیت جديد يا كهن، هم

جهالت و ضدداللت، دو عامل قطعي انحطاط جامعه جاهلي اسددت و مهمترين هدف حكومت اسددالمي در بخش فرهنا به معنای جامع، 
 [106صفحه   -روبي است]واليت فقیه زدايي و ضاللتجهالت



 رشد اقتصادی
سالآ، مجموع سانمال ا شؤون مجموع ان شد و امت ها ميها را برای اداره  صي نبايد مايه حرمان جامعه با صل مالكیت خصو داند؛ يعني ا

 داند.اسالمي را به دو گروهِ مالمندِ زراندوز و نیازمند تقسیم كند. اسالآ، مال را به مثابه ستون فقرات جامعه انساني و سبب قیاآ مردآ مي
ست دادهفرد و يا گروهي كه  شده و توان قیاآ را از د سته  شك صادی آنان  ستون فقرات اقت ؛ زيرا اندفاقد مالند، از آن جهت فقیرند كه 

ستادگي ندارد. از آنجا كه مال به منزله خون در عروق جامعه و « فقیر» ستادن و اي ست و قدرت اي شكسته ا يعني كسي كه مهره كمرش 
خرد قرار داد كه مبادا در آن مسرفانه يا مترفانه تصرف كند و عامل ن را در اختیار سفیه و بيگردد، نبايد آستون فقرات ملت محسوب مي

 [107صفحه   -قیاآ امت را به هدر دهد.]واليت فقیه 

سیم مي صورت تر ست گروهي خاص و حِرمان توده جامعه از آن، به دو  ست؛ گردش و تداول ثروت در د شود كه هر يك از آن دو ناروا
 ساالری و مكتب ماركسیسم فروريخته شرق.]واليت فقیهداری غرب، و ديگری بر پايه نراآ دولتاساس نراآ كاپیتال و سرمايهيكي بر 

 [108صفحه   -

صیت شخ شخاص حقیقي خاص يا  شرهای جامعه جاری مال نبايد در اختیار ا شد، بلكه بايد در تماآ ق صور با صوص مح های حقوقي مخ
دولت ساالری و ماركسیسم، « دَآِ»داری و سرمايه« فَر ثِ»است كه از بین « برين اقتصادِ سالم»آ، پايه و اساس آورد اسالگردد و اين ره

ستنباط مي« لَبَنِ» صاد ديني را ا شفاف اقت شیر  سالمي خالص و  سته مركزی عدل ا كند تا از افراط اوّل و تفريط دوآ رهائي يابیم و به ه
 [109صفحه   -نائل شويم.]واليت فقیه 

 گردد:آنچه از نرر اسالآ درباره رشد اقتصادی بیان شد، در چند بند ذيل خالصه مي

 ها نسبت به خداوند، امین و نائبند نه مالك.ها نسبت به يكديگر پذيرفته است، ولي تماآ انساناصل مالكیت انسان .1
 هاست.مجموع اموال، متعلق به مجموع انسان .2
 به ستون فقرات جامعه انساني است.مال، به منزله خون بدن و به مثا .3
 قرار دادن مال در اختیار سفیه ممنوع است و صرف آن به نحو اسراف يا اتراف نارواست. .4
 باشد.احتكار ثروت و اكتناز مال، ممنوع است و جريان آن الزآ مي .5
 باشد و دَو ر كامل آن الزآ است.جريان ناقصِ مال، ممنوع مي .6
بیني شددده در شددرع مانند ارث و بخشددش، همانا بر اسدداس تجارت با رضددايت های پیشراهجريان عمومي مال، گذشددته از  .7

 [109صفحه   -است.]واليت فقیه 

 فرايند صحیح صنعتي
 خالصه مطالب گذشته آنكه:

 فرايند صنعتي در حكومت اسالمي،ممدوح و مورد ترغیب است.اصل .1
 بیان شده است.لزوآ استفاده صحیح از آن، در سیره عملي زمامداران ديني  .2
 ترين بهره درست از صنايع پیشرفته هر عصر، عبارت است از تأمین نیازهای علمي و عملي مردآ آن عصر.مهم .3
شد، جنبه  .4 شده نه آنكه ؛ يعني در قرآن، مثال بهره«تعیین»دارد نه « تمثیل»آنچه در قرآن ياد  صنعت بازگو  صحیح از  وری 

 چند مورد باشد.استفاده درست از صنعت، منحصر در همین 
السالآ( الگويي برای ساخت و پرداخت هر گونه وسائل نقلي دريايي و زيردريايي، اعم از وسیله سازی نوح )علیهصنعت كشتي .5

آ(، الگويي السالبافي داود )علیهباشد؛ و صنعت زرهنقل مسافر، بار و مانند آن و نیز وسايل نقلي زمیني و هوائي به طور عاآ مي
ساختن شیمیايي و نرائر آن؛ و  برای  سموآ  شد و خواه در قبال  ست؛ خواه در برابر تیر و مانند آن با سائل دفاعي ا هر گونه و

ه ای برای ساختن هر گونالسالآ(، نمونهصنعت معماری و كارهای دستي و ظرائف هنری و ساختن ظروف فلزی سلیمان )علیه



یازمندی كه ن ندگي اسدددت  يا گروهي ولوازآ ز یازمندی های فردی  له آن برطرف همچنین ن به وسدددی های هنری و ادبي، 
 [113صفحه   -گردد.]واليت فقیه مي

 الملليرشد حقوقي داخلي و بین
 شود:نمايد كه نموداری از آن نقل ميها، اصولي را ارائه ميحكومت اسالمي، برای پیشگیری از اين فجايع و تباهي

 [.1ال ترلِمون وال ترلَمون(]پذيری: )گری يا سلطهنفي هر گونه سلطه .1
سئوال(]المللرعايت عهدها و مواثیق بین .2 صي به 2: )وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان م صا ست كه لزوآ عمل به عهد، اخت [. بايد دان

 معهد با خدا ندارد بلكه اطالق آيه و سدداير ادله، دلیل اسددت بر لزوآ وفای به عهد مطلقاً حتي در عهد با خلق خدا. قرآن كري
سیره و روش 3كند: )والموفون بعدهم إذا عاهدوا(]اند، چنین معرفي ميمؤمنان واال مقاآ را كه به مرحله ابرار نائل آمده [؛ يعني 

ست كه وقتي عهدی مي شركان و كافران را به بندند، به عهد خود وفا مياَبرار آن ا سبحان، م سوی ديگر، خدای  كنند و در 
]واليت  [.4نمايد: )الّذين عاهدت منهم ثمَّ ينقضدددون عهدهم في كلِّ مرَّة(]چنین نكوهش ميتعهدی و نقض عهد، دلیل بي

 [115صفحه   -فقیه 
ست كه فرمود: )إنَّ اهلل يأمركم أن تؤدُّوا رعايت امانت و پرهیز از خیانت در اموال و حقوق .3 سالآ ا شگیرانه ا صل پی سوّمین ا  ،

باشد. بیان قرآن در ستايش مردآ باايمان لزوآ رعايت امانت و تأديه آن به صاحبش مي[؛ دستور خداوند، 1األمانات إلي أهلها(]
كننده عهد و پیمان خويش هسددتند. قرآن [؛ يعني آنان، امانتدار و مراعات2اين اسددت: )والّذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون(]

 ای از آن، نمونه«شددعراء»اسددت كه آيات سددوره  كريم بسددیاری از انبیاء الهي به وصددف امین بودن به جهانیان معرفي كرده
 [116صفحه   -باشد.]واليت فقیه مي

سان  شدن ان سالمي يعني خلیفإ اهلل  سالمي، همان دو هدف مهم حكومت ا ضرت ابراهیم در زمینه اهداف حكومت ا صاره دعاهای ح ع
 [117صفحه   -صالحِ سالكِ كوی كمال و تأسیس مدينه فاضله است.]واليت فقیه 

 صل سوم: ضرورت والیت فقیهف

 چيست؟« والیت»
 [122صفحه   -است.]واليت فقیه « سرپرستي»در بحث واليت فقیه، آخرين معنای مذكور يعني « واليت»مقصود از واژه 

ستي مي سرپر سب آنچه  ست كه به ح سنخ ا ستي، چند  سرپر ستي، گاه والشود )م ولّي علیه( متفاوت ميواليت  سرپر يت گردند. واليتِ 
شريع. واليت تكويني به دلیل آنكه به تكوين و موجودات عیني جهان  ست، و زماني واليت در ت شريع ا ست، گاهي واليت بر ت تكويني ا

ای حقیقي میان دو طرف واليت وجود دارد و واليتي حقیقي است، امّا واليت بر تشريع و نیز واليت در تشريع با دو شود، رابطهمربوط مي
صف سم خود كه در  سرپرستي شود همگي واليتحات بعدی توضیح داده ميق سرپرست با  های وضعي و قراردادی هستند؛ يعني رابطه 

 [122صفحه   -شده، رابطه علّي و معلولي نیست كه قابل انفكاك و جدايي نباشد.]واليت فقیه 

 [123صفحه   -آنها؛]واليت فقیه يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عیني داشتن در « واليت تكويني»

 [123صفحه   -است.]واليت فقیه « علّت و معلول»بازگشت اين واليت تكويني، به 

ده اصول و مواد كننهمان واليت بر قانونگذاری و تشريع احكاآ است؛ يعني اينكه كسي، سرپرست جَع لِ قانون و وضع« واليت بر تشريع»
پذير قوانین اسددت و نه در دايره موجودات واقعي و تكويني، اگر چه نسددبت به وضددع قانون تخلّف قانوني باشددد. اين واليت كه در حیطه

صل قانون جعل مي صله، ا ست يعني با اراده مبدء جَعل قانون، بدون فا ست؛ يعني نی صیان ا شود، لیكن در مقاآ امتثال، قابل تخلّف و ع
صفحه   -]واليت فقیه  يند و ممكن است دست به عصیان بزنند و آن را نپذيرند؛ممكن است افراد بشر، قانونِ قانونگذاری را اطاعت نما

124] 



يعني نوعي سرپرستي كه نه واليت تكويني است و نه واليت بر تشريع و قانون، بلكه واليتي است در محدوده تشريع « واليت تشريعي»
 [124 صفحه  -ديگری واليت بر جامعه خردمندان.]واليت فقیه و تابع قانون الهي كه خود بر دو قسم است: يكي واليت بر محجوران و 

صور علمي يا  ساني كه بر اثر ق صدّی امور مردگان يا ك سالمي، گاهي به معنای ت شريع، در قرآن كريم و در روايات ا واليت در محدوده ت
ضور، نمي صدی عجز عملي يا عدآ ح ستیفا كنند آمده و گاهي به معنای ت ساني.]واليت فقیه توانند حق خود را ا فحه ص  -امور جامعه ان

125] 

دارد؛ زيرا يكي مربوط به افراد ناتوان اسدددت و ديگری مربوط به اداره جامعه « واليت بر محجوران»واليت فقیه، تفاوت اسددداسدددي با 
 [128صفحه   -اسالمي]واليت فقیه 

خ واليت بر تشددريع و قانونگذاری و نه از نوع واليت بر واليت فقیه، نه از سددنخ واليت تكويني اسددت و نه از سددنبنابر آنچه گذشددت، 
های ديني و شكوفا ساختن محجوران و مردگان؛ بلكه واليتِ مديريتي بر جامعه اسالمي است كه به منرور اجرای احكاآ و تحقّق ارزش

 [129 صفحه  -]واليت فقیه گیرد.ت مياستعدادهای افراد جامعه )اثاره دفائن عقول( و رساندن آنان به كمال و تعالي در خور خويش صور

سان ست كه ان سوله والّذين امنوا( اين نی ست متفاوت دارند كه يكي از آنها يا برترينِ آنها معنای )إنّما ولیّكم اهلل ور سرپر ها چند وليّ و 
ست كه تنها ولي حقیقي و صر واليت: )فاهلل هو الوليّ(، آن ا ست، بلكه معنايش با توجّه به آيه ح ست و پیامبر ا خدا كرآ بالذات، خداوند ا

سالآ اهلل علیهم أجمعین(، وليّ بالعرض و مرهر واليت خدايند و به تعبیر  صمت و طهارت ) سلم( و اهل بیت ع صلي اهلل علیه و آله و  (
 [131صفحه   -اند.]واليت فقیه لطیف قرآن، آيه و نشانه واليت الهي

ربوبیّت، عبوديّت، و واليت و حكومت، همگي اختصاص به خالق و آفريننده انسان دارد و اگر  از آنچه گفته شد، اين نكته روشن گرديد كه
هوری از ها، ظالسددالآ( واليت تكويني و يا واليت تشددريعي و حكومت بر جامعه بشددری دارند، اين واليتانبیاء و مرسددلین و ائمّه )علیهم

 [133حه صف  -]واليت فقیه . واليت خدا و به اذن و فرمان اوست

الشرايط، واليت و مديريتي در محدوده تشريع و قانون اسالآ بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز بايد به عصر غیبت نیز برای فقیه جامع
اند و هیچ انسدداني سددرپرسددت انسددان ديگر ها آزاد آفريده شدددهاذن و فرمان خداوند باشددد وگرنه، همان طور كه گفته شددد، انسددان

 [133صفحه   -يت فقیه [.]وال1نیست]

پس دو ركن رصین را هماره بايد در مَر ی و مسمع قرار داد: اول آنكه محور واليت فقیه عادل، شأن جامعه اسالمي است نه ذوات مردآ و 
ستي آنان و]واليت فقیه  شأن تماآ افراد جامعه حتي خود فقیه عادل  [135صفحه   -گوهر ه ست؛ دوآ اينكه مدار واليت فقیه عادل،  ا

زء باشد كه خود فقیه نیز جاست شأن امت مي« مولّي علیه»زيرا آنچه والي اسالمي است، شخصیت حقوقي فقاهت و عدالت است و آنچه 
 [135صفحه   -آحاد امّت خواهد بود.]واليت فقیه 

[، ناظر به آن است؛ 1ری بینهم(]و آيه )وأمرهم شو شودامر و شأن امت، دو قسم است كه يك قسم از آن با مشورت خود مردآ تأمین مي
زيرا اين قسددم، امرِ خود آنهاسددت؛ مانند مباحات و موارد تخییر و.... قسددم ديگر امور امت، به واليت فقیه عادل وابسددته اسددت كه از اين 

سوب مي« وليّ امر»رهگذر، او،  سا« اولوا االمر»شود و جزء مح ست، بر ا سهل نی سوره آل خواهد بود. مواردی كه تفكیك آنها  س آيه 
[. بنابراين، از انضددماآ آيه 2شددود كه فرمود: )وشدداورهم في األمر فإذا عزمت فتوكّل علي اهلل إنّ اهلل يحبّ المتوكلین(]عمران عمل مي

سول وأ ولي األمر منكم(] شاورهم في األمر(، مي3)أطیعوا اهلل وأطیعوا الر صورت دلپذيری از عنوان [ و آيه )و سال»توان  «  ميجمهوری ا
 [135صفحه   -ترسیم نمود كه تفصیل آن، در ثنايای كتاب مشهود است.]واليت فقیه 

صود از  شد. در بحث واليت فقیه، مجتهد جامع« فقیه»مق ست نه هر كس كه فقه خوانده با شرايط ا سه وفقیه جامعال شرايط بايد  يژگي ال
 [136صفحه   -واليت فقیه «.]ستعداد رهبریقدرت مديريت و ا»، و «عدالت مطلق»، «اجتهاد مطلق»داشته باشد؛ 



 اجتهاد مطلق
فقیه حاكم بر نراآ اسددالمي كه در عصددر غیبت، مجری و حافو و مبیّن قرآن اسددت، بايد به تماآ جوانب آن آگاه باشددد. او بايد عالوه بر 

السالآ( را نیز به خوبي بررسي نمايد و یهمشناخت احكاآ و معارف قرآن كريم، درباره انسان و جامعه اسالمي، روايات رسیده از عترت )عل
شده و خود نمي سالمي برايش حل ن سائل ا صي برخي از م شخ سد. اگر  سالآ بر شناختي كامل و جامع از احكاآ ا اً تواند آنها را عمیقبه 

ست؛ يعني نه  سلمین نی سي نمايد، او وليّ م صدر واليت»ست و نه «مرجع فتوا»برر سو نه ميتواند فتوا بدهد ؛ نه مي«م الآ را به تواند ا
 [137صفحه   -اجرا درآورد.]واليت فقیه 

 عدالت مطلق
شد؛ يعني عالوه بر اينكه فقیه جامع ست كه عالوه بر جناح عقل نرری، در جناح عقل عملي نیز به مقدار ممكن كامل با شرايط، كسي ا ال

ست بفهمد، بايد آن علم را در خودش و محدود ست علم دين را در ست الزآ ا ستي اجرا نمايد؛ الزآ ا سالمي به در ه حیاتش و در جامعه ا
و  لهمه وظايف ديني خود را انجاآ دهد و آنچه از دين بايد به مردآ ابالغ كند، ابالغ نمايد و چیزی را كتمان نكند. فقیه عادل، بايد به می

  -را ترك كند و نه حرامي را مرتكب شود.]واليت فقیه  هوس كاری نكند؛ مطیع هواهای نفساني نگردد و گناهي از او سر نزند؛ نه واجبي
 [137صفحه 

 قدرت مديريت و استعداد رهبری
 های رهبر، چنین بیان شده است:در اصل يكصد و نهم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران، ويژگي

 شرايط و صفات رهبری:

 صالحیت علمي الزآ برای افتاء در ابواب مختلف فقه. .1
 الزآ برای رهبری امت اسالآ. عدالت و تقوای .2
 بینش صحیح سیاسي و اجتماعي، تدبیر، شجاعت، مديريّت و قدرت كافي برای رهبری. .3

 تر باشد مقدّآ است.در صورت تعدّد واجدين شرايط فوق، شخصي كه دارای بینش فقهي و سیاسي قوی

ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقوای الزآ برای رهبری بنابراين، عالوه بر اجتهاد مطلق و صدددالحیت علمي الزآ برای افتاء در 
 [139صفحه   -امت اسالآ، استعداد و توانائي رهبری و كشورداری، شرط ضروری سوآ برای فقیه است.]واليت فقیه 

 والیت فقيه؛ علم كالم، علم فقه
علمي است كه درباره وظايف « علم فقه»گويد و ميعلمي است كه درباره خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن « علم كالآ»

مي است ای كالبحث شود، مسأله« فعل اهلل»ای كه در آن، پیرامون كند و از اينرو، هر مسألهو بايدها و نبايدهای افعال مكلّفین بحث مي
سأله شو«فعل مكلّف»ای كه در آن، درباره و هر م سأله، اعم از فعل فردی و فعل اجتماعي نرر داده  ست.]واليت فقیه د، م   -ای فقهي ا

 [141صفحه 

[، او كه 1، اين اسددت كه آيا ذات اقدس اله كه عالِم به همه ذرات عالَم اسددت: )ال يعزب عنه مثقال ذرّة(]بحث كالمي درباره واليت فقیه
صومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مديدی غیبت ميمي ستوری كداند اولیاء مع ند، آيا برای زمان غیبت، د

شرايط رهبری و لزوآ  صب فقیه جامع  ستور، ن ست، آيا آن د ستوری داده ا ست؟ و اگر د ست يا اينكه امت را به حال خود رها كرده ا داده ا
ست، آيا واليت فقیه ثابت  ستوری راجع به فقیه مزبور داده ا ست يا نه؟ و اگر د صوبي ا شد؟]ومراجعه مردآ به چنین رهبر من اليت خواهد 

 [143صفحه   -فقیه 

در علم فقه نیز از دو جهت، سددخن از واليت فقیه به میان خواهد آمد: اوّل آنكه، چون خداوند در عصددر غیبت واليت را برای فقیه تعیین 
 و حكیم و فرزانه و مكلّفالشددرايط واجب اسددت كه اين وظیفه را انجاآ دهد و دوآ اينكه، بر مردآ بالع و عاقل فرموده، پس بر فقیه جامع



ضاءها و واليت شرعي و ق ست كه واليت چنین رهبری را بپذيرند و از احكاآ  صادر مينیز واجب ا شرعي كه توسط او ثابت يا  شود های 
ست؛ يكي اباشند؛ زيرا در اين دو مسأله اخیر، سخن از فعل مكلّف اند و متفرع بر آن مسأله كالمي مياطاعت كنند. اين دو مسأله، فقهي

 [143صفحه   -.]واليت فقیه اندفعل فقیه و ديگری فعل مردآ؛ كه هر دو مكلّف به انجاآ وظايف ديني

شد،  ضوع با علم فقه ندارد، بلكه همان گونه كه گفته  شتن آن مو ضوع، منافاتي با ارتباط دا سأله و يك مو بنابراين، كالمي بودن يك م
ود شزمینه آن است كه در علم كالآ، از هستي و ضرورت وجود آن از ناحیه خداوند سخن گفته ميتالزآ نیز وجود دارد. ولي مهم در اين 

گردد و گفته شد كه ارتباط يك موضوع به دو علم، اختصاص به واليت فقیه ندارد و و در علم فقه، از لوازآ و بايدهای فقهي آن بحث مي
توانند عالوه بر علم كالآ و علم فقه، در علوآ تعلَّق بحث قرار گیرند و حتي ميتوانند از آن دو جهت، در دو علم، مهمه اصدددول دين مي

سأله سألهديگری نیز مورد بحث قرار گیرند؛ مثال م ست، پس از اثبات چنین م ضوع آن فعل خداوند ا  ای در علم كالآ، ممكنای كه مو
ل، ، پیرامون موقعیّت آن فع«تاريخ حوادث»به عمل آيد و يا در نیز از سیر و تطوّر علمي آن فعل خاص الهي بحثي « تاريخ علم»است در 

 [147صفحه   -سخني به میان آيد.]واليت فقیه 

 «عدم والیت»اصلِ 
سان ديگر،  ساني بر ان سیطره و واليت هر ان صل اوّلي درباره  شد كه ا شری « عدآ»نیز گفته  ساني حق واليت بر جامعه ب ست و هیچ ان ا

خالق و آفريدگار انسددان باشددد و انبیاء و اولیاء الهي كه بر جامعه انسدداني واليت دارند، واليت آنان، مرهری از ندارد مگر آنكه از سددوی 
ست صر غیبت از واليت خداوند و به اذن و فرمان او . از اينرو، در بحث از واليت فقیه، اگر دلیل قطعي و كافي بر تعیین واليت فقیه در ع

گردد و اگر دلیل كافي وجود نداشت، حتّي برترين فقیه جامع شرايط نیز واليتي بر جامعه و یه اثبات ميسوی خداوند اقامه شد، واليت فق
 [148صفحه   -امّت اسالمي نخواهد داشت.]واليت فقیه 

 باشددد كه هیچ كس، حق دخالت در شددأن و امرآنچه در اينجا توجه به آن الزآ اسددت، اين اسددت كه پیاآ محوری اصددل مزبور، اين مي
صل يا  ست و هیچ دلیلي، اعم از ا شأن و كار مربوط به آنان ا صل، همانا امر مردآ و  ستي او را ندارد؛ چرا كه مدار اين ا سرپر ديگری و 
شد و خواه  شكوك با ضوع م ستور در مو ستدالل به هر دلیل، خواه ناظر به حكم ظاهری و د ست و پیش از ا ضوع خود نی اماره، كافل مو

 عدآ»پیش از اسددتدالل به اصددلِ دسددتور در مورد شددك، بايد موضددوع و مصددداق آن دلیل را احراز كرد. بنابراين،  ناظر به حكم واقعي و
ستدالل، از مصاديق « واليت شأن و كار و امرِ مورد ا شود كه آيا  ست يا نه؛ زيرا با يقین به اينكه « امر الناس»در هر موردی، بايد احراز  ا

، «امر الناس»است يا « امر اهلل»، يا با شك در اينكه شأن ياد شده، از مصاديق «امر الناس»است نه « امر اهلل»شأن مزبور، از مصاديق 
مثالً   .«تخصیص»است نه « تخّصص»از اصل مزبور، از قبیل « امر اهلل»تمسك كرد؛ چه اينكه خروج « عدآ واليت»توان به اصل نمي

اند و نه از و...، از سنخ تخصیص نیست؛ زيرا اموال ياد شده، نه از قبیل اموال شخصي السالآ( بر انفال، خمس، زكات،واليت معصوآ )علیه
سددنخ اموال ملّي و عمومي؛ بلكه از قبیل اموال دولت اسددالمي و حكومت ديني اسددت كه تحت مالكیت هیچ فرد يا گروهي قرار ندارد. 

نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد.]واليت « سامر النا»بنابراين، واليت فقیه عادل بر آنها، از قبیل واليت بر 
 [149صفحه   -فقیه 

ست كه ناظر به  سائل حقوقي مطرح ا صل ديگری نیز در م شخص ديگر، ا شخصي بر  صل عدآ واليت  شته از ا صرف درگذ  عدآ جواز ت
شد و خواه به عنوان ديگر. ست؛ خواه به عنوان واليت با صران، اگر جوا حقوق ديگران ا صرف فقیه عادل در اموال و حقوق غائبان و قا ز ت

ر چند از نمايد؛ زيرا تصرف مزبور، هاز سنخ واليت باشد، گذشته از تصحیح خروج از اصل قبلي، زمینه خروج از اصل فعلي را نیز تأمین مي
صرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و  شد و نه واليت، مجوّز ت صرفِ تنبّه بقبیل حسبه با ست كه اوال ً جريان  ه اين مطلب، برای آن ا

ص اصددل عدآ واليت نیسددت، لیكن  جواز تصددرف در مال ديگری، از مسددأله واليت جداسددت و ثانیاً جواز تصددرف مزبور، هر چند تخصددّ
 [149صفحه   -]واليت فقیه مخصّص اصل عدآ جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود.

 ت فقيهگانه بر والیسه دالیل
 



 دلیل عقلي محض بر واليت فقیه
ست سالمي ا ضرورت نرم در جامعه ا ضروری  دلیل عقلي محض همان برهان  ستن اين نكته درباره آن  شته بیان گرديد و دان كه در گذ

ار دارای چههرگز ناظر به اشددخاص نیسددت و اسددت كه اين برهان، به دلیل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دلیلي عقلي اسددت، 
صیّت  صو شد و به همین دلیل، نتیجهمي« ضرورت»، و «دواآ»، «ذاتیّت»، «كلّیّت»خ صل ميبا شود نیز كلي و ذاتي و ای كه از آن حا

 [150صفحه   -]واليت فقیه دائمي و ضروری خواهد بود.

ست و  اين برهان ستكه دلیلي عقلي ا صي نی شامل مختص به زمین يا زمان خا سالآ( مي)علیهم اءزمان انبی، هم  اش جهشود كه نتیال
دهد، را نتیجه مي ضرورت امامترسول خاتم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( است كه  زمان پس از نبوّتاست، و هم شامل  ضرورت نبوت
 [151صفحه   -باشد.]واليت فقیه مي ضرورت واليت فقیهاماآ معصوآ است كه حاصلش،  عصر غیبتو هم ناظر به 

باشددد كه اين سدده خصددوصددیت، از  سدده ويژگي ضددروریه در عصددر غیبت واليت را از سددوی خداوند بر عهده دارد، بايد دارای كسددي ك
[. ويژگي اوّل، 1گیرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتیم]سرچشمه مي های پیامبران و امامانويژگي

ستعداد و توانايي تشكیل حكومت برای تقانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوّآ،  ؛ زيرا تاشناخت قانون الهي بود حقّق ا
امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسالآ و رعايت حقوق انساني و ديني بود و ويژگي سوّآ،  دادن به قوانین فردی و اجتماعي اسالآ

سه ويژگي. افراد جامعه ست كه گفته مي ضروری به دلیل همین  صر )عج( و ا صر غیبتشود نیابت اماآ ع سو واليت جامعه در ع ی از 
 [152صفحه   -باشد.]واليت فقیه جامع شرايط )سه شرط مذكور( مي ، بر عهده فقیهانخداوند

ست كه اگر چه برخي از آن شؤون فراواني ا ست؛ زيرا اماآ معصوآ دارای  شؤون مانند مقاآ  و نیابت غیرمعصوآ از معصوآ، امری ممكن ا
برخي ديگر از  يابد، وليپذير نیست و هیچ گاه به كس ديگری انتقال نميشامخ ختم واليت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد و نائب

شريع قرار دارد مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره امور  ضرت كه جزء امور اعتباری و قراردادی عقالست و در زمره ت  مردآ وشؤون آن ح
شتن آن سه ويژگيپذير است و اين نیابت، به فقیهي تعلق مياجرای احكاآ و حفو نراآ از تهاجم بیگانگان نیابت ، بتواند در گیرد كه با دا

 [153صفحه   -السالآ( تا حد ممكن و مقدور، شؤون واالی آن حضرت را عملي سازد.]واليت فقیه غیبت اماآ )علیه

گذشته از مقاآ معنوی، در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه در واليت و وكالت كه معصوآ، وليّ بر مردآ  فرق معصوآ و غیر معصوآ،
 [162صفحه   -باشد و فقیه عادل، وكیل جمهور.]واليت فقیه 

 دلیل مركب از عقل و نقل
 اين نوع از دلیل خود بر دو نوع است:

شد،  .1 شده با شرع گرفته  ست كه موضوع حكم آن از  ستقال حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند؛ مانند دلیلي ا لیكن عقل، م
 [165صفحه   -واليت فقیه «]نماز خواندن در مكان غصبي»

ضوع بار مي  .2 شد، لیكن عقل، الزمه آن حكم را بر آن مو شده با شرع گرفته  ضوع و حكم آن از  ست كه مو د كند مانندلیلي ا
 [166صفحه   -ح ر مت ضرب و شتم والدين.]واليت فقیه 

اسالآ برای بقاء و  ينصالحیت دتوان گفت كه در تبیین دلیل تلفیقي از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین مي
شت: )ال يأتیه الباطل من بین دواآ تا قیامت ستي در آن راه نخواهد دا ضعف و كا ست و هیچ گاه بطالن و  شن ا ، يك مطلب قطعي و رو

آ و تعطیل نمودن اسالآ در عصر غیبت و عدآ اجرای احكاآ و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابديّت اسال[ 3يديه وال من خلفه(]
ست شؤون عقايد و اخالق و أعمال ا سال و از اين دو جهت، هرگز نمي در همه  ست معاذ اهلل به هزاران  توان در دوران غیبت كه ممكن ا

ه توان به بهانبیانجامد، بخش مهم احكاآ اسالمي را به دست نسیان سپرد و حكم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و نمي
سالآ(، نتیجه تبهكاری و بيامعه از بركات ظهور آن حضرت )علیهاين كه حرمان ج ست، زعامت ديني زمان غیبت را ال لیاقتي خود مردآ ا

 نفي نمود و حدود الهي را تعطیل كرد.



و  تتأسیس نراآ اسالمي و اجرای احكاآ و حدود آن و دفاع از كیان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست كه در مطلوبی
ضددرورت آن بتوان ترديد نمود و اگر چه جامعه اسددالمي از درك حضددور و شددهود آن حضددرت محروآ اسددت، ولي هتك نوامیس الهي و 
مردمي، و ضدداللت و گمراهي مردآ و تعطیل اسددالآ، هیچ گاه مورد رضددايت خداوند نیسددت و به همین دلیل، انجاآ اين وظايف بر عهده 

 [167صفحه   -السالآ( است.]واليت فقیه عصر )علیهنمايندگان خاص و عاآ حضرت ولي 

 دلیل نقلي محض بر واليت فقیه
سنده  ست. در اين مجال تنها به ذكر خطوط كلي ب شده ا ضمیمه آورده  ست و در  شده ا با توجه به كثرت روايات از ذكر روايات خودداری 

 شده است. 

شر .1 سلمین بر منهاج  صلي واليت فقیه در اداره امور م صليمدار ا ست كه روايات مأثور و يعت و بر مدار ديانت، ا ترين هدفي ا
 [184صفحه   -فتاوای مزبور، رسالت ابالغ آن را بر عهده دارند.]واليت فقیه 

صادق )علیه3«]إنّ العلماء ورثإ األنبیاء»حديث:   .2 ست و نقل[ به نقل كلیني )ره( از قداح، از اماآ  صحیح ا سالآ(،  های متعدد ال
 شود عبارت است از:همین روايت، مؤيّد صدور آن است. آنچه از صدر و ساقه اين حديث صحیح استفاده ميديگری از 

 علماء، وارثان انبیاء هستند. .2.1
 انبیاء، دينار و درهم به ارث نگذاشتند. .2.2
 انبیاء، علوآ الهي را به ارث گذاشتند. .2.3
 ي توريث شده است.السالآ(، به صورت احاديث، به علماء دينعلوآ الهي انبیا )علیهم .2.4
مند شد، حوّ فراواني برده است؛ زيرا درهم و دينار، متاع السالآ( از آن علوآ بهرههر كس از طريق احاديثِ انبیاء )علیهم .2.5

دنیا و قلیل اسدت و علوآ انبیا كه توسدط احاديث آنان توريث شدده اسدت، متاع معنوی و اخروی اسدت كه برای تأمین 
های دنیا و آخرت و سددرمايه سددودآور هر دو عالم سددت؛ زيرا كاالهای معنوی، جامع كمالسددعادت دنیا و آخرت مؤثر ا

 باشند.مي
الآ( را السالسالآ( نیست، بلكه همه عالمان ديني مخصوصاً غیر معصومین )علیهممنرور از علماء، خصوص ائمّه )علیهم .2.6

يث مزبور، به منرور ترغیب طالبان علم و سددرّه(، حدشددود؛ چرا كه طبق نقل كلیني )قدّسبه طريق روشددن شددامل مي
ست:  شده و در آن حديث، چنین آمده ا صادر  شويق راهیان كوی فراگیری دانش  َسلَك طريقاً يطلب فیه علماً »ت من 

سماء ومن فى األرض ستغفر لطالب العلم من فى ال گونه تعبیرها معلوآ [ از اين1«]سلك اهلل  به طريقاً إلي الجنّإ... وانّه ي
 مزبور،به مقصود تحريص طالبان علوآ ديني صادر شده است.شودكه حديثمي

السالآ( علوآ فراواني در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر كس حديثي را فرا گیرد كه مضمون آن، چون انبیاء )علیهم .2.7
عَب علوآ انبیاء )علیهمشعبه ش  ست و ای از  شعبه، وارث پیامبران ا شد، در همان  سالآ( با شعبه ويژه و ال اثری كه از آن 

شته خاص بر مي شؤون متعددی برای علوآ متنوّع ر ضوع،  سب حكم و مو ست و بر اثر تنا آيد، از آن عالم ديني متوقَّع ا
 شود.مطرح است كه ضمناً به آن اشاره مي

ت به عالمان امّحديث مزبور كه بیانگر شؤون نبوت عاآ و عالمان دينيِ هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصي  .2.8
های گذشددته و حال اسددت؛ البته اسددالمي ندارد و در صدددد بیان حكم عاآّ همه پیامبران الهي و همه عالمان ديني امّت

شین نیز بهره مي شته از ارث پیامبر آن عصر، به نوبه خود، از میراث انبیاء پی گونه مانبرند؛ هعالمان ديني هر عصر، گذ
آ( السالاند و نیز هر اماآ الحق، از اماآ يا امامان سابق )علیهمالآ(، وارث همه انبیاء گذشتهالسكه امامان معصوآ )علیهم

البته بايد توجه داشت كه میراث، به حسب اند؛ برد، عالمان ديني نیز وارث پیامبر عصر خود و همه انبیاء گذشتهارث مي
صوآ )علیهنبیاء )علیهمترين ارث اشود كه مهمپیوند معنوی وارث با مورّث توزيع مي سالآ( را اماآ مع سالآ( ميال برد، ال

ك ؛ هر چند اندبردولي عالم ديني، به مقدار پیوند ويژه معنوی همراه با علم صائب و عمل صالح خويش با آنان، ارث مي
 [185صفحه   -باشد.]واليت فقیه 



ل»و عنوان « انبیاء»عنوان   .3 س  ذ شده است كه از نرر تحلیل مفهومي و نیز تحقیق عرفاني، ، در بعضي از احاديثِ منقول اَخ«ر 
از يك سددو و میان دو عنوان ياد شددده و عنوان وليّ )واليت الهي و وليّ اهلل بودن( از « رسددول»و عنوان « نبي»میان عنوان 

است و از آن لحاظ كه « نبيّ»كند، ؛ زيرا انسان كامل، از آن جهت كه نَبَأ و خبر را از خداوند دريافت ميسوی ديگر فرق است
است و از آن جهت معنوی كه لیاقت چنان دريافت و چنین ابالغي « رسول»رساند، دستور الهي را پس از دريافت، به مردآ مي

و از آن جهت كه احكاآ خدا را اجرا  كنداسدددت كه واليت الهي جنبه باطني نبوت و رسدددالت را تأمین مي« وليّ اهلل»را دارد، 
 ،«بیاءان»لیكن بايد دانست كه عنوان  آيد.به شمار مي« وليّ امر مسلمین»دار تأمین امور امت اسالمي است، عهدهنمايد و مي

 [186صفحه   -؛]واليت فقیه صفت مشیری است به رهبران جامعه و زمامداران امور امّتگذشته از حمل معنای خاص خود، 
ست]واليت فقیه تفكیك نبوت از رهبری و واليت امور امّت، با برها .4 ضرورت نبوت هماهنا نی فحه ص  -ن عقلي و نقلي بر 

187] 
 [187صفحه   -وظیفه اصلي انبیاء، تدبیر امور امت، اعم از فرهنگي، سیاسي، اقتصادی، و نرامي است]واليت فقیه   .5
 مي كه درباره تهذيب وكند؛ يعني علورسد، وظیفه علماء را مشخص ميعلومي كه در ضمن احاديث مأثور، به عالمان دين مي  .6

نمايد و شدددود، وظیفه آنان را در تزكیه نفوس خود و تربیت نفوس ديگران معیّن ميتزكیه نفوس به علمای اخالق منتقل مي
صاص و حدود و تعزيرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقهاء منتقل مي شود، علومي كه درباره وجوب و حرمت، حالل و حراآ، ق

 [188صفحه   -كند]واليت فقیه عمل و اِعمال، و در قبول و اجرای آن احكاآ معلوآ مي رسالت آنان را در
صومین )علیهم  .7 ستنباط احاديثِ مأثور از مع صل اوّلي در ا شريع دارند نه اِخبار از ا ست كه آن احاديث، ظهور در ت سالآ( آن ا ال

 [189صفحه   -شته باشند]واليت فقیه رخدادهای تكويني كه هیچ تعهد شرعي و وظیفه ديني را به همراه ندا
السالآ( نیز م بَیّن همديگرند؛ اگر چه داللت بیت عصمت )علیهمگونه كه آيات قرآن كريم مفّسر يكديگرند، احاديث اهلهمان  .8

بر واليت و رهبری عالمان ديني نسددبت به امور اسددالمي، تاآ اسددت، ولي با توجه به مقبوله « إنّ العلماء ورثإ األنبیاء»حديث 
اثر مترتب بر آن و انشددداء حكم قضددداء و نیز انشددداء واليت برای وارثان علوآ فقهي انبیا  عمر بن حنرله، معنای وراثت و

مَن كان منكم ممّن قد روی حديثنا ونرر فى حاللنا »گردد؛ زيرا در مقبوله مزبور چنین آمده اسددت: السددالآ( معلوآ مي)علیهم
اكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما اسددتخفّ بحكم وحرامنا وعرف أحكامنا، فلیرضددوا به حَكَما فإنّى قد جعلته علیكم ح
 [، و مضمون اين حديث آن است كه:2«]اهلل وعلینا ردّ، والراد علینا، الرادّ علي اهلل وهو علي حدّ الشرك باهلل

م ديني ، يعني كسي كه دارای نرريه فقهي است و اظهار نرر او با اجتهاد همراه است كه همان عال«راویِ صاحب نرر» .8.1
 باشد هم قاضي و حَكَم مردآ است و هم والي و حاكم.كه وارث پیامبر )صلي اهلل علیه و آله و سلم( مي

صدر حديث مزبور، از رجوع به  .8.2 سوی « سلطان جَو ر»همان طور كه در  صوب از  ضي من سلطان »)والي( و مراجعه به قا
ضا« جَو ر ساقه حديث، مرجع واليي و مرجع ق ست، در  شده ا ست تا آن نفي و نَه ي، با نهي  شده ا شروع مشخص  يي م

شد وگرنه، منعِ بدون ابراآ و نفيِ بدون اثبات و نهيِ بدون امر، جز تحیّر مذموآ و اين اثبات و اَم ر، چاره شده با شي  اندي
 هرج و مرج مشئؤآ، محصولي نخواهد داشت.

ضايي نبود، بلكه مرجع والئي  .8.3 سائل، تنها تعیین مرجع ق سؤال  سؤال و جواب، ايجاب محور  ست. لزوآ تطابق  نیز بوده ا
كند كه در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جريان قضاء و ح كم حَكَم بازگو شد و هم جريان حكم حاكم مي

 و والي.
شده  .8.4 ست، لیكن اگر بر فرض، مطلبي افزون بر آن گفته  ضاء و مرجع داوری ا سائل، همان ق ضروری  گرچه مورد نیاز 

اشد، منافي با ِصبغه سؤال و جواب نیست؛ زيرا مورد سؤال، مسكوت نشد، بلكه به طور صريح به آن پاسخ داده شد و ب
 مطلب ديگری بر آن افزوده گرديد.

اند كه معنای اِتقان، ، همگي از اصلي برخاسته«محاكمه»، و «محكمه»، «حاكم»، «حكمت»، «حكومت»، «حكم»واژه  .8.5
گويند، برای منع آن از انحراف از مسدددیر مي« حَكَمَه»ن را به همراه دارد و اگر به لگاآ اسدددب، اِحكاآ، منع، و مانند آ



ست، او را  ست و چون والي، مانع از ظلم ا ستقیم و مانند آن ا ضي را نیز در اثر منع از مي« حاكم»م گويند؛چه اينكه قا
 [192صفحه   -نامند.]واليت فقیه مي« حاكم»ظلم، 

مع شرايط قضاء و والء با قرينه ل بّي متصل همراه است و آن اينكه؛ نصب مزبور، مخصوص صورتي است كه نصب فقیهان جا  .9
السالآ( سهل نباشد وگرنه واليت و زعامت، در اختیار او خواهد بود؛ پس در صورت صعوبت دسترسي به خود اماآ معصوآ )علیه
صوآ )علیه سي به اماآ مع ستر صر ظهورد سالآ(، خواه در ع شرايط  ال صر غیبت، رهبری امّت، از آنِ فقیه جامع  و خواه در ع

 [193صفحه   -است.]واليت فقیه 
اوال ً واليت و رهبری امور اسددالمي، وظیفه اسددت نه امتیاز، و از آن جهت كه صددبغه معنوی دارد، تكلیف الهي اسددت و از آن  .10

جذوآ اسدددت و ثانیاً قضددداء و داوری نیز همانند واليت و جهت كه رائحه دنیوی دارد، عفطه عَن ز يا ع راقِ خِنزير در دسدددت م
ست، درباره واليت و  ضاء تماآ ا سمت ق شد كه با عمل فقیهان، داللت مقبوله بر  ست و اگر قبول  رهبری، دارای دو چهره ا

شند، هرگز نميرهبری نیز مي سودجوئي و دنیاطلبي با سند توان چنین گفت. اگر فقیهان متّهم به  ضاء را با عمل قتوان اعتبار 
خود آنان تأمین نمود؛ چه اينكه صدددالحیت والء چنین فقیهاني نسدددبت به مرجعیت افتاء نیز مشدددكوك و بلكه مردود خواهد 

 [194صفحه   -بود.]واليت فقیه 
 زائد ازهای السالآ(، اخذ به قدر مشترك و حذف كمالمعنای وراثت عالمان حديث و مجتهدان در فنون مأثور از انبیاء )علیهم  .11

تالزآ نیسددت اوال ً، و قدر مشددترك میان همه انبیاء، فقط « واليت»و « نبوت»توان گفت: میان قلمرو ارث نیسددت؛ يعني نمي
ست ثانیاً، و اثبات ويژگي سلم( برای عالمان دين، محتاج به تعلیم احكاآ و تبلیع آنها صلي اهلل علیه و آله و  های پیامبر خاتم )

گونه كه قبال ً بیان شددد، تفكیك واليت از نبوّت روا نیسددت و اگر برخي از بزرگان به ثاً و...؛ زيرا هماندلیل جداگانه اسددت ثال
صر آن پیغمبر، زعیم چنین انفكاكي فتوا داده ست كه با حفو واليت برخي از انبیاء، اگر پیامبر ديگری معا اند، منرور آنان اين ا

 [194صفحه   -سمت سرپرستي باشد؛]واليت فقیه و وليّ امور امت بود، الزآ نیست كه دارای 
 مستفاد از حديث اللهم ارحم خلفائي چند چیز است: .12

 د رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( جانشیناني دارد.  .12.1
شرط جانشیني و خالفت از آن حضرت )صلي اهلل علیه و آله و سلم( روايت )لفو حديث( آمیخته با رؤيت )معنای آن( و  .12.2

با عقل )مضمون حديث و سنّت( آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقّل و تفقه، و محضِ روايت بدون  نقل مشوب
 رؤيت معنا و درايت مقصود.

ستره زمان، مي .12.3 شامل پهنه زمین و گ صهاطالق و عموآ حديث مزبور،  صی صر و هیچ شود و هیچ خ صر و م ای برای ع
 اختصاصي برای نسل و دوده نخواهد بود.

سول، همانند خالفت از خدا، حقیقتي است تشكیكي و طولي كه در رتبه نخست، از آنِ انسان كامل معصوآ خالفت از ر .12.4
 است و در رتبه دوآ، از آنِ انسان متكامل غیر معصوآ.

شود. در صورت اختصاص شناس است يا آنان را يقیناً شامل ميحديث مزبور، يا مخصوص عالمان دين و فقیهان اسالآ .12.5
صلي به عالمان و  سول خدا ) شمول، ترتب طولي خالفت آنان از ر صورت تعمیم و  فقیهان، محذوری وجود ندارد و در 

صومین )علیهم سبت به تقدّآ خالفت مع سلم( ن سلم( اهلل علیه و آله و  صلي اهلل علیه و آله و  ضرت ) سالآ( از آن ح ال
ست؛ چه اينكه ترتب زماني خالفت ائمه معصوآ )علیهم سالآ( محفوظ ا صلي اهلل علیه و آله و ال سبت به رسول اكرآ ) ن

سلم( ملحوظ است؛ زيرا همه آن ذوات نوری، در زمان واحد خلیفه نیستند. سرّ اختصاص حديث مزبور به فقیهانِ ديندار 
صومین )علیهمو دين ست كه خالفت مع صوص شناس، آن ا سلم(، در ن صلي اهلل علیه و آله و  سول اكرآ ) سالآ( از ر ال

وان، در خلوت و جلوت، به آگاهي مردآ رسید و آنچه نیازمند بیان بود، همانا خالفت فقهاء از رسول اكرآ )صلي ويژه فرا
باشد كه با نصوص مخصوص بیان شده است السالآ( مياهلل علیه و آله و سلم( در طول خالفت ويژه معصومان )علیهم

صوآ )علیهم سولو چون امامان مع سالآ( به منزله نَف س ر سلم( مي ال صلي اهلل علیه و آله و  شند؛ لذا آنان نیاكرآ ) ز با
 توانستند عالمان دين را جانشین خود قرار دهند تا علمای ديني، خلفای آنان باشند.مي



شد]جريان خالفت، همان .12.6 شاره  سي )علیه1گونه كه قبال ً ا ضرت مو ضرت هارون [ و از تعبیر ح سبت به ح سالآ( ن ال
[، ناظر به تدبیر امور جامعه و زعامت شؤون اسالمي است و نه 2ر شد: )هارون اخلفني في قومي(]السالآ( استرها)علیه

 [197صفحه   -صرف تعلیم و تدريس.]واليت فقیه 
 خطوط كلي پیاآ روايت فضل بن شاذان، عبارتند از: .13

سو و لزوآ معرفت پیاآ .13.1 ضرورت وحي و نبوت از يك  سوی ديگر، برهان جامع و سرّ  دلیل قاطع بر لزوآ دين آوران از 
الهي برای فرد و جامعه است و هیچ اختصاصي به جامعه از جهت نیاز آن به قانون و مدنیّت كه برهان معروف وضرورت 

 وحي است ندارد.
سالمي، واليت بر امور  .13.2 ست نه در اختیار مردآ؛ لذا زعیم امور ا شؤون خداوند ا سلمین، از  صب وليّ امر و زعیم امور م ن

ه وكالت از سددوی مردآ؛ هر چند نسددبت به مافوق خود، مأموريت صددرف دارد و اين رهبری و زعامت برای او، دارد و ن
 بیش از يك وظیفه ديني، چیز ديگری نخواهد بود.

صبغه  .13.3 ست، از  شأن خداوند ا سأله واليت امر و رهبری امت كه بیانگر  صبغه كالمي بودن م با تأمّل در مضمون حديث، 
 ولّي مردآ و قبول و پذيرش آنان نسبت به سِمَت زعامت منصوب از سوی خدا، معلوآ خواهد شد.فقهي بودن مسأله ت

صوآ )علیهمعلّت .13.4 صوص رهبران مع ست، لیكن های مذكور در حديث، اگر چه در رتبه نخست درباره خ سالآ( جاری ا ال
كند كه اهداف ايجاب ميگونه اختصددداصدددي به آن ذوات نوری ندارد، بلكه در عصدددر غیبت، همه آن مصدددالح و هیچ

های واالی ديني مانند مرجعیّت فتوا، كرسي ترين انسان به اماآ معصوآ كه از طرف آنان برای بسیاری از ِسمَتنزديك
 اند، به وظیفه والء و رهبری منصوب باشند.قضاء و داوری نصب شده

بنای عقال و تصويب رأی آنان در تعیین  های مذكور در حديث مزبور، عقلي و تجربي است و هرگز از سنخ امضایعلّت .13.5
شته از تحلیل عقلي، از راه تجربه تاريخي و آزمون منتهي به  ضرورت وجود زعیم، گذ ست، بلكه  سوی خود نی رهبر از 
حسّ و استقراء، قابل اثبات است و لذا خداوند حكیم، بر اساس حكمت و عنايت خاص كه در برهان عقليِ محض و نیز 

[ دو كار را انجاآ داد؛ يكي تعیین و نصب والیان و متولیان امور ديني و عمومي 1از عقل و نقل بازگو شد]در دلیلِ ملفّق 
)نه در منطقه مباح و آزاد( و ديگری دسددتور اطاعت از رهبری آنان؛ يعني جعل وظیفه واليت از يك سددو و جعل وظیفه 

 [200صفحه   -یه تولي از سوی ديگر كه يكي كالمي است و ديگری فقهي.]واليت فق
سان تماآ پیاآ .14 ست و تنها ديني كه در ل سالآ نی سند، بیش از ا سالآ چون دين خداپ ست، همانا ا ضي خداوند ا آوران الهي مر

شريعتمي شد گرچه منهاج و  شد لذا خطوط كلي آن، همواره ثابت و با ست متعدد با صر هر پیامبری ممكن ا های جزئي در ع
ست. جريان رهبری جامع سان ا شترك يك سالآ، از خطوط كلي و ثابت و م شكیل حكومت بر مبنای ا ه و تدبیر امور مردآ و ت

 [200صفحه   -همه مناهج و شرايع الهي است.]واليت فقیه 

 احکام اجتماعي اسالم
اط نق ناپذير اسالآ است و هر فرد مستطیع و توانمندی از هر فجّ عمیق و با هر وسیله، از اقصيحج، از احكاآ ضروری و زوال .1

باشددد و يكي از بارزترين مناسددك آن، جهان موظف به حضددور در میقات و مواقف و مكلف به انجاآ مناسددك حج و عمره مي
 [168صفحه   -وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در مِني است.]واليت فقیه 

سالآ مي .2 شد كه نه تبديلحدود و تعزيرات الهي، از احكاآ ثابت ا ست و نه قابل با سفك دماء و پذير ا سوی ديگر،  تحويل. از 
سلب نمي شر مادّی  ساد در زمین و هتك نوامیس از ب ست و از ف سر نی صالح و تقلیل آن بدون اجرای حدود الهي می شود و ا

 [170صفحه   -ديگر سو، قوانین غیر ديني توان آن را ندارند كه جايگزين احكاآ الهي گردند.]واليت فقیه 
ص  .3 ستون فقرات اقت شت او اموال،  ستون فقرات و مهره پ ست؛ يعني  شد فقیر ا ست و هر فرد يا ملتي كه فاقد آن با شور ا اد ك

شكسته است و قدرت قیاآ ندارد؛ لذا خداوند در قرآن كريم از آن، به عنوان مايه قیاآ ياد كرده است: )وال تؤتوا السّفهاء أموالكم 



صل1الّتي جعل اهلل لكم قیاماً(] سول اكرآ ) ست: [ و حضرت ر سلم( آن را مايه حفو دين و اقامه فرائض دان ي اهلل علیه و آله و 
 [.1«]اللّهم بارك لنا فى الخبز وال تفرق بیننا وبینه فلوال الخبر ما صلینا وال صمنا وال أدينا فرائض ربّنا»

 در اسالآ، به چند قسم تقسیم شده است:« مال»
 شود.مانند آن، مِلك اشخاص ميكه به وسیله كسب حالل يا ارث و « مال شخصي» .3.1
 گردد.كه به سبب جهادِ به اذن اماآ يا وقف عاآ و مانند آن، ملك توده مردآ مي« مال عمومي» .3.2
 های موات و....باشد؛ مانند زمینناآ دارد و مخصوص اماآ مي« انفال»كه « مال دولتي» .3.3
حقوقي اماآ و جهت امامت كه به ناآ سدددهم مبارك اماآ اسدددت و مخصدددوص شدددخصدددیت « مال دولت اسدددالمي» .3.4

 [171صفحه   -باشد.]واليت فقیه مي
ناپذير عقلي و نقلي اسددالآ اسددت؛ زيرا نشددئه دفاع و همچنین جهاد كه آن نیز نوعي دفاع از فطرت توحیدی اسددت از احكاآ خلل .4

بخش همه معارف حیات« یانتِب»كند. قرآن كريم نیز كه طبیعت، بدون تزاحم نیسددت و شددواهد عیني نیز ضددرورت دفاع را تأئید مي
كند و منشددأ فسدداد جامعه را، ويراني مراكز عبادت و تربیت دفاع از حريم دين را همراه با آلودگي و تباهي ياد مياسددت، زندگي بي
ست و هدف توسط طاغیان مي سپس تخريب مراكز مذهبي ا داند؛ يعني هدف اوّلي و م قَدّميِ خصمِ متهاجم، تعطیل مجامع ديني و 

وی او، گسترش فساد در زمین است كه با تشكیل محافل ديني و همچنین با حفو مراكز مذهبي عقیم خواهد شد. از اين جهت، ثان
سبحان مي ضل علي العالمین(]خدای  سدت األرض ولكنّ اهلل ذو ف ضهم ببعض لف   -]واليت فقیه 1فرمايد: )ولوال دفع اهلل النّاس بع

 [173صفحه 
ست كه بدون حكم فقیه جامعحَج ر و تفلیس، از احك  .5 صادی ا صل نمياآ قطعي فقه اقت شرايط، حا سبب ال شود؛ زيرا حَج ر، گاهي 

های طبیعي دارد مانند كودكي و جنون و بیماری و سددفاهت، و گاهي سددبب فقهي و انشددائي دارد مانند اِفالس. اگر كسددي سددرمايه
سددي چند در اختیارش نباشددد و در برابر آن، دَين فراگیر داشددته اصددیل خود را مثال در تجارت از دسددت داده باشددد و بیش از فلو

 [175صفحه   -باشد]واليت فقیه 
از اين رهگذر، مطلب ديگری ثابت خواهد شد و آن، نراآ قضاء در اسالآ است كه در ثبوت آن ترديدی نیست. میان بحث قضاء و   .6

دار رود كه مباشرتاً )بي واسطه( يا تسبیباً )با واسطه( عهدهشمار ميمبحث واليت، فرق وافر است؛ زيرا قضاء، شأني از شؤون والي به 
های اقتصادی و سیاسي و نرامي و اجتماعي و...، اعم از دريائي، فضائي، زمیني، داخلي آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجره

صرفِ حكم و داوریِ بدون اجراء و تنفیذ حك ضور فقهي دارد اوّال؛ و  ست ثانیاً؛ و تنفیذ آن به و خارجي، ح سودمند نی شده،  صادر م 
باشد ثالثاً؛ پس الزمه قطعي قضاء در اسالآ، همانا حكومت است.]واليت فقیه معنای وسیع، بدون واليت و قدرت اجرايي میسور نمي

 [177صفحه   -

 ؟«وكالت فقیه»یا « والیت فقیه»فصل چهارم: 

 «وكالت»با « والیت»فاوت ت
شرتاً انجاآ ميهر كاری را كه ي .1 ستقیم و مبا صورت م شخص خودش ميك فاعل، به  شد و يا درباره ديگری. دهد، يا درباره  با

رابطه فعل با فاعلش،  در فرض اوّل، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادی از ناحیه غیر، وجود ندارد؛ زيرا در اين صدددورت، تنها
ز سنخ كارهای تشريعي و قانوني است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت )نه همان پیوند تكويني و واقعي است و اگر فعل مزبور ا

دهد. غرض آنكه، فاعلِ مختار، برای تأمین نیازهای خود، كارهايي را بدون دخالت ديگران به واليت و نه وكالت( انجاآ مي
صالت انجاآ مي صالح او انجاآ ميدهد. در فرض دوّآ كه فاعل، كاری را مربوط به ديگری و برای تأمنحو ا دهد، اين كار، ین م

 [207صفحه   -يا بر مبنای وكالت از ديگری است و يا بر اساس واليت بر ديگری.]واليت فقیه 
صمیم .2 صالت رأی و ت ساس وكالت از ديگری انجاآ دهد، ا ست و حدود كار اگر فاعل، كاری را بر ا گیری از آنِ همان ديگری ا

ل )وكیل كننده( و به محدوده وكالتي كه موكّل به او داده است؛ ولي اگر فاعلي، بر اساس فاعل، بستگي دارد به تشخیص موكِّ



صمیم صالت رأی و ت صالح او انجاآ دهد، ا شخیص، از آنِ خود فاعل )وليّ( واليتِ بر ديگری، كاری را برای تأمین م گیری و ت
 [208صفحه   -كند.]واليت فقیه شده است عمل مياست و او بر اساس محدوده واليتي كه از ناحیه خداوند به او داده 

گیری در واليت، تشخیص ولّي و سرپرست است، امّا در وكالت، تشخیص موكِّل )وكیل كننده( معتبر از آنجا كه معیار تصمیم .3
است؛ پس جمع واليت و وكالت در مورد واحد، ممكن نیست؛ يعني ممكن نیست كه يك شخص، در يك كار خاص، هم وليّ 

 [208صفحه   -ديگری باشد و هم وكیل از سوی او.]واليت فقیه  بر
است؛ يعني هیچ انساني بر انسان « عدآِ واليت»ها با يكديگر، [ كه اصلِ اوّلي درباره رابطه انسان1در مباحث گذشته گفته شد] .4

شتن شد و از اينرو، واليت دا شده با سبحان تعیین  سوی خدای  صوآ و يا غیر  ديگر واليت ندارد؛ مگر آنكه از  سان مع هر ان
صفحه   -واسطه و يا باواسطه واليت از سوی خداوند است.]واليت فقیه های ديگر، نیازمند تعیین و جعل بيمعصوآ بر انسان

208] 
ساني مي .5 شخصِ وكیل، تواند در اداره امور خود، برخي از كارهای وكالتهر ان صورت، آن  سپارد و در اين  پذير را به ديگری ب

ست و به جای او ميناز شیند و در دايره وكالتي كه از او گرفته، به انجاآ كارهای او ميل  منزله موكّل خويش ا هي پردازد. بدين
پذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختیار وكیل كننده باشددد و لذا هیچ كس اسددت كه وكالت، تنها در مواردی صددورت مي

شتركِ میان خود و دينمي سوّمي تفويض تواند امر م شخص  ستقل به  صورت وكالت تاآ و م گران را بدون اجازه از آنان، به 
 [208صفحه   -نمايد.]واليت فقیه 

واند اختیار و تها باشد؛ يعني يك انسان عاقل و بالع و... نميتواند همانند وكالت، از سوی خود انساننصب و تعیین واليت، نمي .6
ود قرار خ« االختیارقیّمِ تاآ»كنم و تو را و بگويد من حق حاكمیت بر خود را به تو واگذار مياراده خود را به ديگری واگذار كند 

كند، تنها در محور گردانم. بنابراين، آنچه كه يك شددخص برای خود معیّن ميمي« االختیار تاآمسددلوب»دهم و خود را مي
 [209صفحه   -وكالت و توكیل است نه در محور واليت و تولیت.]واليت فقیه 

ست و با مرگ او برطرف مييكي ديگر از تفاوت .7 ست كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكّل ا د و شوهای وكالت با واليت آن ا
 [209صفحه   -گردد]واليت فقیه وكیل نیز معزول مي

سوی ديگران، حقي بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظیفه .8 شدن از  ی آنان در وكالت ای براشخص وكیل، پیش از وكیل 
شخص وليّ، پیش از آنكه  شود و لذا آنان مختارند كه او را وكیل خود كنند يا نكنند؛ امّا در واليت،  شخص ايجاد  دادن به آن 
مردآ واليت او را بپذيرند، از سدددوی خداوند دارای حق واليت اسدددت كه چنین حقّ مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذيرش 

 [210صفحه   -كند.]واليت فقیه يجاب ميواليت را بر ديگران ا

 حکومت والیتي؛ حکومت وكالتي
صلحت و رأی  ساس م سمت خود را از مردآ دريافت كند تا كارهای آنان را بر ا ست جامعه،  سرپر شده، اگر  شدن مطالب ياد  شن  با رو

ست؛ ولي اگ« حكومت وكالتي»خودشان انجاآ دهد، وكیل آنان خواهد بود و چنین حكومتي،  ر حاكم اسالمي، سمت خود را از خداوند و ا
السالآ( دريافت نموده باشد، منصوب از سوی آن بزرگان، اولیاء او يعني پیامبر اكرآ )صلي اهلل علیه و آله و سلم( و امامان معصوآ )علیهم

 [210صفحه   -است.]واليت فقیه « حكومت واليتي»و سرپرست و وليّ جامعه خواهد بود و چنین حكومتي، 

 [212صفحه   -دالیل والیتي بودن حاكميت فقيه]والیت فقيه 

 تداوآ امامت
باشد مقتضای دلیل اوّل بر ضرورت واليت فقیه )برهان عقلي محض( آن است كه واليت فقیه، به عنوان تداوآ امامت امامان معصوآ مي

صوآ )علیهم ستند، فقیو چون امامان مع سوی خداوند ه صوب از  سالآ(، وليِّ من صوآ، ه جامعال سوی خداوند و امامان مع شرايط نیز از  ال
 [212صفحه   -منصوب به واليت بر جامعه اسالمي است.]واليت فقیه 



صوآ )علیهالبته پذيرش واليت فقیه، تفاوت سلم( و اماآ مع صلي اهلل علیه و آله و  سالآ(هايي با پذيرش واليت پیامبر ) دارد كه يكي از  ال
ست آن تفاوت صوآ، هیچها اين ا صمتِ در علم و عمل برخوردارند، كه بیعت با پیامبر و اماآ مع ست؛ زيرا آنان از مقاآ ع گاه قابل زوال نی

السالآ( ظهور نكرده باشد و ثانیاً در عصر غیبت نیز تا زماني است كه در ولي بیعت با فقیه حاكم، اوّال تا وقتي است كه اماآ معصوآ )علیه
 [214صفحه   -للي پديد نیامده باشد.]واليت فقیه شرايط رهبری آن فقیه، خ

 جامعیّت دين
ه نرر السالآ( سدانند، در زمان غیبت و در هنگاآ دسترسي نداشتن به اماآ معصوآ )علیهكساني كه نراآ اسالمي را نراآ امامت و امت مي

 دارند:

توانند اجرا نمايند؛ ي را كه خود صحیح بدانند مينرر اوّل آن است كه مردآ در زمان غیبت و عدآ حضور اماآ معصوآ، هر نرام .1
ست و از منابع ديني، هیچ معنايي كه عهده ست كاری نی سیا ست كبه اين معنا كه در اين زمان، دين را با  سیا سیم  لي دار تر

 شود.نراآ حكومتي و اجتماعي عصر غیبت باشد، استفاده نمي
تم اديان است، همه نیازها را بیان كرده است و لذا چنین نیست كه در اين نرر دوّآ آن است كه دين اسالآ، از آن جهت كه خا .2

صر )عجل صر غیبت وليّ ع شد. در ع شته با سائل حكومتي پیامي ندا سیفرجهتعالياهللمقطع از زمان، درباره م شريف(،  ستم ال
شان كه به  سوی اي صوبان از  صوآ و من شدهحكومت، در مدار واليت و بر عهده نائبان اماآ مع صب خاص يا عاآ معیّن  اند، ن

جريان خواهد داشددت؛ لیكن مسددائلي از قبیل كیفیت قانونگذاری و چگونگي تشددكیل مجلس و كیفیت اداره امور قضددايي و 
 نرران جامعه واگذار شده است.های اجتماعي، همگي، به عقل صاحبهمچنین تنریم ارگان

چه درباره جزئیات و كلیات نراآ حكومتي است، مشخص كرده ولیكن بايد با نرر سوّآ آن است كه دين، همه امور را، اعم از آن .3
 [216صفحه   -جستجو در منابع ديني آنها را استنباط نمود.]واليت فقیه 

 احكاآ اختصاصي امامت و واليت
ست: شده ا سیم  سته تق سه د سالآ، امور و كارها و حقوق، به  سته دوّآ، ا در ا ست و د شخصي ا سته اوّل، امور  مور اجتماعي مربوط به د

گیری درباره آنها، مختصِّ مقاآ امامت و واليت جامعه اسدددت و دسدددته سدددوّآ، اموری اسدددت كه اختصددداص به مكتب دارد و تصدددمیم
 [217صفحه   -باشد.]واليت فقیه مي

 عصاره داليل نقلي
ست نه شتن او سوی خداوند و واليت دا صب فقیه از  ستفاد از ادلّه نقلي واليت فقیه، ن سوی مردآ و وكیل  م ستور خداوند به انتخاب از  د

 [222صفحه   -بودن فقیه از سوی آنان؛]واليت فقیه 

؛ عهد خداست نه عهد مردآ. خدای سبحان در جواب ابراهیم «عهد النّاس»است نه « عهد اهلل»ادله نقلي نیز داللت دارند بر اينكه امامت، 
سؤال نمود، مي علیه( كه درباره امامت برایاهللخلیل )سالآ [؛ يعني امامت، عهد الهي است 1فرمايد: )ال ينال عهدی الرالمین(]ذريّه خود 

شددود؛ نه آنكه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عمیق اسددت میان اينكه عهد الهي از باال و اين عهد الهي فقط شددامل شددخص عادل مي
ه شود كه هرگز از اختیارات مردآ نیست كه به آن برسد؛ و از اينجا معلوآ مينصیب عادل شود و اينكه عادل بتواند به میل خود از پائین ب

 [224صفحه   -میل خود وصيّ و اماآ را تعیین كنیم.]واليت فقیه 

 «قضاء»و « افتاء»همساني واليت با 
[ كه 1]به تفصیل خواهد آمدهای آينده انتصابي بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدی است بر انتصابي بودن سمت واليت او. در بحث

صوآ )علیهفقیه جامع شرايط، به نیابت از اماآ مع ِسمَتِ ال سالآ(، چهار  ضاء»، «افتاء»، «حفاظت»ال ويیم گرا دارد. اكنون مي «والء»، و «ق
سمتهمان گونه كه فقیه جامع شرايط،  سمت واليال ست،  شده ا ضاء را با انتخاب مردآ دارا ن  ت را نیز با انتخابهای افتاء و مرجعیت و ق

 ها، به اين معنا كه برخيها، از سوی خداوند منصوب شده است و تفكیك میان اين سمتمردآ واجد نگرديده؛ بلكه او با همه اين سمت
 [225صفحه   -از سوی خداوند باشد و برخي از سوی مردآ پديد آمده باشد، درست نیست.]واليت فقیه 



 شود:حاصل مي از مجموع موارد فوق، چهار صورت

سددمتِ واليت، از نرر شددرعي به حدّ نصدداب الزآ رسددیده و بالفعل اسددت و مردآ نیز با پذيرش خود، واليت او را در جامعه به  .1
 اند.فعلیّت در آورده

ست، ولي مردآ واليت او را نپذيرفته .2 سیده و بالفعل ا صاب الزآ ر شرعي به حدّ ن اند و به همین دلیل، سمتِ واليت، از نرر 
 اليت او از حیث تحقق خارجي به فعلیت نرسیده و بالقوه است.و

اند و رهبری او را به سددمتِ واليت، از نرر شددرعي به حدّ نصدداب الزآ نرسددیده و بالقوه اسددت، ولي مردآ رهبری او را پذيرفته .3
 اند.فعلیّت رسانده

ست و مردآ ن .4 سیده و بالقوه ا صاب الزآ نر شرعي به حدّ ن شخصیز رهبری او را نپذيرفتهسمتِ واليت، از نرر  ي، اند كه چنین 
 [227صفحه   -ای را دارد.]واليت فقیه رهبری بالقوه دارد؛ يعني شأن رهبری در چنین جامعه

سبب ايجاد واليت شرعي برای فقیه جامعدر فرض چهارآ، سخني نیست، اما در فرض شرايهای ديگر: در فرض اوّل، پذيرش مردآ،  ط ال
حقق سازد؛ اگرچه او از نرر تالشرايط وارد نميرض دوآ، عدآ پذيرش مردآ، آسیبي به شرعیت واليت بالفعل فقیه جامعنشده است و در ف

صالحیت سي كه  شدن واليت ك شرعي  سبب  سوآ، پذيرش مردآ،  ست و در فرض  ست و واليتش بالفعل نی سوطالید نی های خارجي مب
 [227صفحه   -واليت فقیه شود.]الزآ رهبری را به صورت بالفعل ندارد، نمي

 در قانون اساسي« رهبری»
تصريح شده است؛ مثال در اصل پنجم چنین « واليت»الشرايط، در اصول قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران، به از حاكمیت فقیه جامع

 آمده است:

و امامت امّت، بر عهده فقیه عادل و با فرجه( در جمهوری اسددالمي ايران، واليت امر اللهتعاليدر زمان غیبت حضددرت ولي عصددر )عجل
 [228صفحه   -گردد.]واليت فقیه دار آن ميتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده

 و در اصل يكصد و هفتم نیز آمده است:

 داشت. های ناشي از آن را بر عهده خواهدرهبر منتخب خبرگان، واليت امر و همه مسئولیت

داشددتن فقیه، وكالتي بودن حاكمیت فقیه، لوازمي دارد كه با قانون اسدداسددي « واليت»عالوه بر اين تصددريحاتِ قانون اسدداسددي درباره 
 داند:سازگاری ندارد؛ زيرا در اصل يكصد و يازدهم اين قانون، بركناری رهبر از مسؤولیت خود را به يكي از سه صورت ذيل مي

 ائف. ناتواني در انجاآ وظ .1
 از دست دادن برخي شرايط الزآ.  .2
 كشف فقدان برخي شرايط از آغاز رهبری. .3

 فقیه« انعزال»و « انتصاب»مجلس خبرگان و 
ا دارد. الشرايط برای رهبری رشناسِ منتخب مردآ تشكیل شده است، وظیفه شناسائي فقیه جامعمجلس خبرگان كه از افراد خبره اسالآ

 اين مجلس، چند وظیفه دارد:

 تشخیص فقهاء واجد شرايط رهبری. .1
 تشخیص فقیه برتر و اعلم به اين امر )رهبری جامعه اسالمي( از میان فقهاء جامع شرايط رهبری و معرفي او به مردآ. .2
 نرارت بر رهبر در انجاآ وظايف رهبری. .3
 ط رهبر يا كشف فقدان سابق.اعالآ انعزال فقیه حاكم، در اثر ناتواني در انجاآ وظیفه و يا فقدان حادث در يكي از شراي .4
 [231صفحه   -شناسائي و معرفي وليّ فقیهِ برتر جديد به مردآ؛ پس از انعزال فقیه سابق يا وفات او.]واليت فقیه  .5



 فصل پنجم: وظایف و اختیارات ولی فقیه

 استمرار قانون و حکومت
خدا و ديگری استمرار اجرای آن توسّط حكومت؛ كه اين دو، در كند، دو چیز است؛ يكي استمرار قانون آنچه خاتمیّت اسالآ را تضمین مي

به  گرانقدر را برای امّت اسالمي« ثَقَل»وجود مستمر قرآن و عترت تحقّق يافته است و رسول اكرآ )صلي اهلل علیه و آله و سلم(، اين دو 
[؛ من دو وزنه وزين 6«]ولن يفترقا حتي يردا عليّ الحوضإنّي تارك فیكم الثقلین كتاب اهلل وعترتي »وديعت نهاد و درباره آن دو فرمود: 
گذارآ؛ كتاب خدا و عترتم؛ و اين دو متاع وزين، تا آنگاه كه در قیامت، در كنار حوض كوثر بر من وارد و اسددتوار را در میان شددما باقي مي

 [236صفحه   -شوند، از يكديگر جدا نخواهند شد.]واليت فقیه 

صر غیبت ولي زمان  شان محرومند، در ع سالمي از ادراك بركات خاص ظهور اي سلمانان و جامعه ا شريف( كه م )عجل اهلل تعالي فرجه ال
صر  سالآ، تداوآ يابد كه اين دو وظیفه، بر عهده نائبان ولي ع شأن تعلیم دين و اجرای احكاآ ا ضا دارد كه همان دو  سالآ اقت جاودانگي ا

س، از سويي با سعي بلیع و اجتهادِ مستمر، احكاآ كلّي شريعت را نسبت به همه موضوعات و از شناباشد و فقیهان عادل و اسالآ)عج( مي
نمايند و از سددويي ديگر، با اجرای همان احكاآ اسددتنباط شددده، واليت اجتماعي و اداره جامعه سددابقه تبیین ميجمله مسددائل جديد و بي

 [237صفحه   -بخشند]واليت فقیه مسلمین را تداوآ مي

 ل و نقل، دو منبع دینعق
)كتاب و سنّت( « نقل»شود كه عقل در عرض و در رديف نقل است؛ يعني دين، گاهي مطالب خود را از طريق از همین مطلب روشن مي

شف «عقل»كند و گاهي از طريق بیان مي سأله را گاهي از طريق دلیل نقلي مثل ظاهر آيه و روايت ك ؛ و يك مجتهد، حكم ديني يك م
 [239صفحه   -و گاهي از طريق دلیل عقلي؛]واليت فقیه  كندمي

ست كه يا  ست، از « بیّن»حكم عقلي معتبر در منطق عقل و نقل، حكمي ا شد، يا قريب به بديهي، و يا اگر نرری و پیچیده ا و بديهي با
باشد « یّنب»جیّت شرعي دارد كه يا شود. فتوای عقل، وقتي درست است و حگفته مي« مبیَّن»راه صحیح، به بديهي ختم شود كه به آن 

به وهم  «عقل مشوبِ»اند منرور از عقل كه يكي از منابع معتبر دين است، و لذا شیخ انصاری )رض( و ديگر بزرگان فرموده« مبیّن»و يا 
 [239صفحه   -[.]واليت فقیه 1و خیال نیست]

 موضوعات جدید و استمرار اجتهاد
صادق  با آگاهي از زمان و حوادث مربوط ست كه اماآ  ست و به همین دلیل ا شرعي، همواره باز ا ستنباط احكاآ الهي از منابع  به آن، راه ا

[؛ انسدددان آگاه به زمان خود، مورد هجوآ خطاها و اشدددتباهات قرار 1«]العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس»فرمايد: السدددالآ( مي)علیه
 [240صفحه   -گیرد.]واليت فقیه نمي

، تشخیص قواعد فقهي بر اساس كتاب و سنّت و خصوصاً تمییز و جداسازی آنها از احكاآ واليي و حكومتي كه توسّط پیامبر و بدون شكّ
شده، كاری بس ظريف و  صادر  صادی، فرهنگي، و اجتماعي آنان  سي، اقت سیا سالآ اهلل علیهم أجمعین( در طول حیات  صومین ) ائمه مع

ف و اِشراف بر ابواب مختلف فقه و كاوش دقیق و تفكر عمیق پیرامون الفاظ و عبارات و قرائن حالیه و عریم است و نیازمند استعداد شگر
 [241صفحه   -باشد.]واليت فقیه مقالیه متون نقلي و تعمّق فراون در منبع عقل مي

 وظایف و شؤون حاكم اسالمي
  -یه السددالآ(]واليت فقس سددنّت معصددومین )علیهمتنزيه قرآن كريم از تحريف يا سددوء برداشددت و نیز تقدي: وظیفه حفاظت .1

 [242صفحه 



ستمداد از منابع معتبر و اعتماد بر وظیفه افتاء:  .2 ستمر با ا سالمي، اجتهاد م سائل علمي و احكاآ ا ساحت قدس م وظیفه فقیه در 
سالآ و پرهیز از التقاط آنها با مباني حقوق مكتب شده در ا ستوار و پذيرفته  و  الهي و دوری از آمیختن براهینهای غیر مباني ا

 [243صفحه   -باشد]واليت فقیه احكاآ عقلي با نتايج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... مي
( نیز السالآدار شأن قضاء رسول اكرآ )صلي اهلل علیه و آله و سلم( و امامان معصوآ )علیهمحاكم اسالمي، عهده: وظیفه قضاء .3

صیل آن  هست؛ به اين معنا كه نخست با تالش و كوشش متمادی و اجتهاد علمي، مباني و احكاآ قضاء اسالمي را از منابع ا
آورد و سپس بر اساس همان علوآ و احكاآ و بدون آنكه تصرّفي از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و به دست مي

ه حاكم اسالمي، يعني تنفیذ عملي احكاآ صادر شده، بر پردازد. اين وظیفاجرای احكاآ قضايي و صادر نمودن فرامین الزآ مي
 [244صفحه   -خالف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجرای احكاآ اسالآ است.]واليت فقیه 

حاكم اسددالمي پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دين و به دسددت آوردن احكاآ اسددالآ در همه ابعاد زندگي : وظیفه والء .4
شرايط، در زمینهوظّف به اجرای دقیق آنهاست. فقیه جامعمسلمین، م های مختلف اجتماعي، چه در امور فرهنگي نریر تعلیم ال

ها، معادن، درياها،...، چه در امور سیاسي و تربیت و تنریم نراآ آموزشي صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعي، جنگل
های نرامي همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمي، و در ساير در زمینه الملل،داخلي و خارجي مانند روابط بین

 [244صفحه   -ورزد.]واليت فقیه امور الزآ، به تطبیق قوانین اسالمي و اجرای احكاآ ثابت الهي مبادرت مي

 تزاحم احکام در مقام اجراء
پذير نباشد و اجرای هر يك، سبب ترك ديگری گردد در ند دستور ديني امكان، به اين معناست كه در يك زمان، تحقّق دو يا چ«تزاحم»

 [245صفحه   -ای وجود ندارد]واليت فقیه تر، چارهچنین مواردی، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم

شعبه» ست، يكي احكومت كه  سلم( ا صلي اهلل علیه و آله و  سول اهلل ) ست و مقدّآ بر تماآ ای از واليت مطلقه ر سالآ ا ز احكاآ اوّلیه ا
تواند مسددجد يا منزلي را كه در مسددیر خیابان اسددت خراب كند و پول منزل را به احكاآ فرعیه حتي نماز و روزه و حج اسددت. حاكم، مي

صورتي كه رفعصاحبش رد كند؛ حاكم مي شد، در  ضرار با ساجد را در موقع لزوآ تعطیل كند و مسجدی كه  شتواند م ود ، بدون تخريب ن
سالآ، خراب كند. حكومت مي شور و ا صالح ك ست، در موقعي كه آن قرارداد مخالف م سته ا شرعي را كه خود با مردآ ب تواند قراردادهای 

شد يك ست، از آن، مادامي كه جانبه لغو كند و ميبا سالآ ا صالح ا تواند هر امری را چه عبادی و يا غیر عبادی كه جريان آن مخالف م
ست جلوگیری كند. حكومت مي ست، چنین ا سالمي دان شور ا صالح ك ست، در مواقعي كه مخالف  تواند از حج كه از فرائض مهم الهي ا

 [248صفحه   -[.]واليت فقیه 1«]موقّتاً جلوگیری كند

 های مطلقه فقيهاختيارات یا مسؤوليت
السالآ( در دوران غیبت آن الشرايط از اماآ عصر )علیهیابت فقیه جامعاز برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسالمي و نیز از ن
شن مي شد، به خوبي رو شته گفته  صول گذ ضرت و از آنچه در ف صلي اهلل علیه و آله و ح گردد كه وليّ فقیه، همه اختیارات پیامبر اكرآ )

 [248صفحه   -السالآ( در اداره جامعه را داراست؛]واليت فقیه سلم( و امامان )علیهم

حاكم اسددالمي، برای اداره جامعه و اجرای همه جانبه اسددالآ، بايد مسددؤوالن نراآ را تعیین كند و مقرّرات الزآ برای كشددورداری را در 
محدوده قوانین ثابت اسددالآ وضددع نمايد؛ فرماندهان نرامي را نصددب كند و برای حفو جان و مال و نوامیس مردآ و اسددتقالل و آزادی 

سال صب ائمّه جامعه ا صادر نمايد. كنترل روابط داخلي و خارجي، اعزاآ مرزداران و مدافعان حريم حكومت، ن صلح را  مي، فرمان جنا و 
جمعه و جماعات )به نحو مباشددرت يا تسددبیب(، تعیین مسددؤوالن اقتصددادی برای دريافت زكات و اموال ملي و صدددها برنامه اجرايي و 

های مطلقه فقیه اسددت كه بدون چنین وظائفي، سددیاسددي، و نرامي، همگي از وظايف و مسددؤولیّتمقرّرات فرهنگي، حقوقي، اقتصددادی، 
اجرای كامل و همه جانبه اسالآ و اداره مطلوب جامعه اسالمي، به آن گونه كه مورد رضايت خداوند باشد، امكان پذير نیست.]واليت فقیه 

 [248صفحه   -



 «والیت مطلقه»سه نکته درباره 
صوآ )علیه فقیه عادل، .1 صر غیبت اماآ مع سؤول همه ابعاد دين در ع سالمي و اعتبار متولي و م شرعیت نراآ ا ست و  سالآ( ا ال

 يابد.گردد و با تأيید و تنفیذ او مشروعیّت ميهمه مقرّرات آن، به او بر مي
سالمي دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع .2 سالآ كه در نرم جامعه ا ست كه يا خود او به اجرای همه احكاآ اجتماعي ا شرايط ا ال

 كند.دار تفويض ميدهد و يا با تسبیب، به افراد صالحیّتمباشرت آنها را انجاآ مي
صلحت مردآ و نراآ  .3 سالمي با يكديگر، وليّ فقیه برای رعايت م ستورهای خداوند، در موارد تزاحم احكاآ ا در هنگاآ اجرای د

كند و اختیار او در اجرای احكاآ و تر، موقّتاً تعطیل مياجرای احكاآ ديني مهم اسدددالمي، اجرای برخي از احكاآ ديني را برای
سالآ مي شامل همه احكاآ گوناگون ا ست و  شد؛ زيرا در تماآ موارد تزاحم، اهمّ تعطیل موقّت اجرای برخي از احكاآ، مطلق ا با

ست.]واليت فقیه باشد و اين تشخیص علمي و تقديم عملي، به عهده فقیه جابر مهمّ مقدآ مي فحه ص  -مع شرايط رهبری ا
251] 

 قوانين اسالمي، مقرّرات اسالمي
گردد كه مجرّد از مادّه و برتر از مرز ماضي انسان، دارای دو شأن ثابت و متغیّر است؛ شأن ثابت آدمي، به فطرت توحیدی و روح او باز مي

ست و لذا با گذشت زمان و تغییر مكان، تغییر و ت [؛ 1(]پذير نیست: )فطرت اهلل الّتي فطر النّاس علیها ال تبديل لخلق اهللبديلو مستقبل ا
ست كه او در هر دوره سان، آن ا شأن متغیّر ان سانامّا  صوص با ديگر ان سنّتای، زندگي خاص و رابطه مخ سوآ ها دارد و  ها و آداب و ر

 [252صفحه   -شود.]واليت فقیه یر زمان و مكان، عوض ميمتغیّر دارد و نحوه تجارت و مسافرت و تجهیزات و مقرّرات، با تغی

شود، همان قوانین تشريعي است كه در هیچ حالت، توّسط هیچ كس، قابل قوانیني كه به مقتضای روح آدمي و شؤون ثابت او وضع مي
بداً إلي يوآ القیامإ وحرام ه  حراآ أبداً إلي حالل محمّد حالل أ»اند: تغییر و تبديل نیست و در مقاآ ثبات و دواآِ اين احكاآ است كه فرموده

سان است، متغیّر است و از يك سو تابع قوانین ثابت است و [؛ امّا مقرّراتي كه عهده2«]يوآ القیامإ دار اداره امور متغیّر و طبیعي و بدني ان
ین ابدی اسددالآ بر شددرايط متغیّر اجتماعي، از سددوی ديگر، به شددرايط خاص زماني و مكاني بسددتگي دارد و حلقه رابط در تطبیق آن قوان

 [253صفحه   -همان واليت به معنای حكومت و سرپرستي در پرتو اجتهاد مستمّر است.]واليت فقیه 

 حکومت، وظيفه است نه امتياز
ضاً فقیهي خود را از  ست و اگر فر شخص حقیقي رهبر و مردآ نی سالمي، هیچ امتیاز حقوقي میان  سبنابراين، در نراآ ا تثنا قانون خدا م

ست. او  سؤولیت، چیز ديگری نی سقوط او از رهبری و انعزالش همان. حكومت برای فقیه عادل، جز وظیفه و م بپندارد، اين گمان همان و 
، [ و مرزدار دين باشد و اين مسؤولیّت1موظف است كه پاسدار وحي باشد؛ بر او واجب است كه حافو حدود الهي: )الحافرون لحدود اهلل(]

ست، بلكه حقي بر فقیه و وظیفه ستور خداوند اِعمال حق و امتیازی برای فقیه نی ساس حق و د ست و اگر واليتش را بر ا ای بر عهده او
السالآ( كه فقیه را در زمان غیبت خود نصب فرموده، او را برای پاسداری از فقه نكند، پیش خداوند مسؤول است؛ زيرا اماآ معصوآ )علیه

 [255صفحه   -[؛ يعني]واليت فقیه 2«]الن المؤمنین الفقهاء حصون االسالآ»نوان مسؤول امین قرار داده و فرموده است: و دين، به ع

صاحب جواهر )رض(، برای اثبات تساوی وليّ فقیه با ديگران در رعايت احكاآ حكومتي، به اطالق مقبوله عمر بن حنرله تمّسك ورزيده 
صادق )علو مي سخن اماآ  سالآ( كه ميیهگويد:  ست و كسي كه با حكم ما ال شرع به منزله ردّ حكم ما اهل بیت ا فرمايد ردّ حكم حاكم 

فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فانما بحكم اهلل اسددتخف وعلینا ردَّ، والرادّ علینا كافر رادّ »مخالفت كند، با حكم خدا مخالفت كرده اسددت: 
حكم حاكم از سدددوی هر كس، حتي خود حاكم؛ يعني اطالق حراآ بودن نقض و ردّ و تعطیِل  [، داللت دارد بر حرمت نقض1«]علي اهلل

 [255صفحه   -[.]واليت فقیه 2شود]حكم حاكم شرع، شامل خود حاكم نیز مي



 حاكم، قانون خداست نه شخص فقيه
 دين بكاهد يا بر آن بیفزايد و اگر فقیه عادل تواند چیزی را ازبیشتر ندارند كه همان خدا و دين اوست و هیچ كس نمي« وليّ»مردآ، يك 

الت و كه همان فقاهت و عد« شخصیّت فقیه»كند، بلكه حكومت نمي« شخص فقیه»و آگاه به زمان و توانا، بر اداره كشور حكومت كند، 
 [256صفحه   -كند.]واليت فقیه مدير و مدبّر بودن و شرايط برجسته رهبری است، حكومت مي

، برای آن است «پشتیبان واليت فقیه باشید تا به اين مملكت آسیبي نرسد»سرّه( در سخن مشهور خود فرمودند: میني )قدّساينكه اماآ خ
دهد، كه در جامعه تحقّق كه اگر انسان بخواهد شجره طوبي بشود، نیازمند قانون الهي و دين خداست و دين خدا زماني انسان را رشد مي

سالآيابد و برای تحقّق آن در  صوآ، بايد يك فقیه ا صر غیبت اماآ مع ست بگیرد تا هر ع سلمین را در د سالآ باور، زماآ امور م شناسِ ا
صادر ميآنچه مي شت گويد و هر حكمي كه  ست و بازگ سپس ديگران. اين معنای واليت فقیه ا كند، نخست خودش به آن عمل كند و 

شد به  شد و در نهايت، به واليت دين و خدا بر ميمي« لتواليتِ فقاهت و عدا»آن چنانكه مكرّراً گفته  فحه ص  -گردد.]واليت فقیه با
258] 

 مامام خمینی؛ والیت فقیه، عزت مردفصل ششم: 

 السالم(بخش اوّل: امام خميني)رض(، وارث خالفت انبياء)عليهم
سأله را به خوبي فهمید و به آن ايمان آورد كه زمامدا سره(، اين م سكّهاماآ خمیني )قدس  ست كه دو رو دارد؛ ری و رهبری مردآ،  ای ا

)استخوان خوك در دست « عِراق خنزير بید مجزوآ»)عطسه بز ماده( و « عفطه عنز»است و چهره ديگرش « خالفت اهلل»يك چهره آن 
محوری اسدددت و حق باشدددد. زمامداری مردآ و حكومت، بیش از اين دو چهره ندارد كه يكي، نتیجه قیاآ برای خدا وبیمار جذامي( مي

 [266صفحه   -ديگری، نتیجه هوامداری و تالش برای ارضای نفس م سَوِّله و امّاره است]واليت فقیه 

شد و  شته با شي عمیق دا سر بگذارد، بايد بین شت  سفار چهارگانه را پ سي بخواهد به چنین مقاآ منیعي راه يابد و ا را در « ريعتش»اگر ك
فحه ص  -خود، بین اين سه امر جدايي نیندازد]واليت فقیه « سیر طولي»بداند و در « حقیقت»خدمت  ، و اين دو را در«طريقت»خدمت 
267] 

ست كه در كتابنكته مهم ست؛ يعني با بحثتر آن ا ستي محفوظ ا سله مراتب ه سل سفي،  و  های علّي و معلولي، اوّلهای كالمي و فل
و از اينرو، يك حكیم يا متكلّم، هر چه بنويسد يا بگويد يا بینديشد، همه در محور شود های عقلي تنریم و تدوين ميوسط و پايان رشته

ست، ولي  ستي ا سله مراتب ه سل شان مي« عرفان»علّت و معلول و با حفو  سالك ن سیدن به خدا، دو راه را به  دهد؛ يكي راه برای ر
سماء كوچك، بزرگ، بزرگ ست؛ راه ا سباب و علل ا ست كه هر كس با ترمتعارف كه همان راه ا ستقیمي ا سم اعرم؛ و ديگری راه م ، و ا

سبحان مي شد كه از اين راه دوآ، در خدای  شته با سفه»تواند دا شت كه راه دوآ، با نراآ علّي و معلولي « فل ست. بايد توجه دا خبری نی
ست و به معنای ابطال علیّت نمي ّسك مخالف نی ستور و تم ّسل به علّت م شد بلكه به معنای تو ست كبا سبب مخفي و نزديك ا ه آن به 

 [271صفحه   -باشد.]واليت فقیه االسباب ميسبب نزديك، همان مسبب

ندگي اش سخن بگويند؛ امّا در زتوانند درباره او و تاريخ زندگياماآ خمیني )رضوان اهلل تعالي علیه( يك سیر تاريخي دارد كه مورّخان مي
سیار  شان، دو دهه ب ساله پربركت اي ست و ديگران ندارند؛ دهه اوّل، كه دهه انس او به جهان نود  شان ا مهم وجود دارد كه مخصوص اي

 [272صفحه   -است.]واليت فقیه « رهبری»و « شهادت»است و دهه دوآ، كه دهه انس او به عالم « عرفان»و « غیب»

 بخش دوم: امام خميني)رض( و والیت فقيه

 علم فقه و تطوّر تاريخي آن
سزايي فقه  امامیّه، از آن جهت كه دارای اجتهاد مستمر است و عقل، نقش سراج منیر دارد و در تشخیص صراط مستقیم الهي از سهم ب

سنّت معصومین )علیهم ست و كتاب و  ستنباطِ احكاآ و حِكَم  ميالسالآ(، مخازن غني و پايانبرخوردار ا شاهد توناپذير ا شند، لذا  سعه و با



مه جانبه بوده و هسددت؛ هم تطوّر عمقي در مسددائل از پیش طرح شددده، و هم گسددترش عرضددي در مسددائل جديد و تكامل و تطورات ه
سائل و پرسش سخگويي به همه م ستحدثه؛ و از اينرو، توان پا صغر و اوسط و اكبر را تا دامنه قیامت دارد.]واليت م شر درباره فقه ا های ب

 [275صفحه   -فقیه 

سمت  ای ديگر، گذشته از افتاء و قضاء،دانستند؛ عدّهقیه در عصر غیبت، مقاآ افتاء و نیز مقاآ قضاء را ثابت ميگروهي از فقیهان، برای ف
ن های ياد شده، تصدّی بسیاری از شؤودانستند؛ و گروه سوآ از عالمان و فقیهان دين، عالوه بر سمتاجرای احكاآ قضايي را نیز ثابت مي

سالمي را مانند اجرای سرپرست قائل گشتند و به اين طريق، سمت  جامعه ا شخاص يا اموال و حقوق بي  سرپرستي ا همه حدود الهي و 
توان مرحوآ كاشف الغطاء و صاحب جواهر سرپرستي نسبي و اداره شؤون مسلمین، از وظايف فقیه عادل شناخته شد كه از اين میان مي

 [276صفحه   -)قدس سرهما( را ناآ برد.]واليت فقیه 

ست كه فقهای جريا سوط در متون فقهي نیامد، نه برای آن ا صورت مب سلمین، اگر به  سبت به امور م ستي فقیه عادل ن سرپر ن واليت و 
متقدآ، قائل به واليت فقیه نبودند و پس از قرن دهم، به تدريج، سددوق چنین كااليي رواج يافت و در عصددر مرحوآ نراقي )ره( خريداران 

سددرّه(، به بالندگي و ثمربخشددي خود رسددید، بلكه تا آن عصددر، زمزمه سددیاسددت ديني و نوای اآ خمیني )قدّسوافری پیدا كرد و زمان ام
 [280صفحه   -نواز؛]واليت فقیه حكومت اسالمي و صالی رهبری سیاسي، نه دلپذير بود و نه گوش

د اسالآ دارای سیاست و حكومت ويژه  2آ چیست؟ د اسال 1سرّه( در اين بود كه در عناصر محوری: ابتكار و نوآوری اماآ خمیني )قدّس
د شرايط حكومت و حاكم، حصولي است يا تحصیلي؟ يعني تشكیل حكومت كه واجب است،  4د شرايط حاكم در اسالآ چیست؟  3است. 

د آم« عین»به « معل»واجب مطلق است يا واجب مشروط؟، بحث زنده و پويا نمود و همه امور ياد شده، با سعي علمي و عملي ايشان، از 
 [280صفحه   -سرّه الشريف(.]واليت فقیه اهللو از گوش به آغوش )قدّس

سائ سالمي، همانند ديگر م ضاء تا واليت بر تدبیر امور امت ا سأله واليت فقیه و گستره پهنه آن، از واليت بر افتاء و واليت بر ق  لتطوّر م
شرطي كه وجود آن در طلوع يك انديشه سیاسي فقهي مؤثر است و مانعي كه كالمي و فقهي، حصیل پیدايش شرط يا رفع مانع است. 

ست و زماني بیروني.]واليت فقیه  ست و زماني عملي؛ گاه دروني ا سهم دارد، گاهي علمي ا   -رفع آن در افول يك تحجّر و جمود فكری 
 [281صفحه 

 حضرت اماآ )رض( امور ذيل را روشن ساخت:

صلي نبوّت و امامت  .1 سانميادلّه ا سپس گويد: ان سته خود، در هر زماني، نیازمند قانون ديني و  شاي سیدن به كمال  ها برای ر
 اند.نراآ اسالمي

صومین )علیهم .2 ستند و آنان را به انبیا و ائمّه مع ست آنان را ب سأله گفتن نیامدند، لیكن طاغوتیان لئاآ، د سالآ(، تنها برای م ال
[. اين آيات كه به 3[؛ )وقتلهم األنبیاء بغیر حق(]2[؛ )يقتلون النّبیین بغیر حق(]1بغیر حق(]شددهادت رسدداندند: )ويقتلون االنبیاء 
اء دهد، نشانگر آن است كه انبیالسالآ( و مرلومیت آنان به دست طاغوتیان هر عصر خبر ميطور مكرّر از شهادت انبیاء )علیهم

[؛ و 4فرمايد: )وكأين من نبيّ قاتل معه ربیون كثیر(]ريم در اين باره مياند؛ چنانكه قرآن كبرانداز بودهسددتیز و ظالمالهي، ظلم
 پرداختند.چه بسیار پیامبراني كه با مؤمنین بسیار، به قتال با دشمنان دين مي

شارح و ترجمان و مبیّن،  .3 صنّف و  شته از مؤلّف و م خواهد تا با پذيرش تولیت دين، همه احكاآ آن را [ مي5«]متولّي»دين، گذ
صوآ )علیه صر غیبت و در نبودن اماآ مع شد و در ع سالآ(، فقیه جامعاحیا كند و آنها را در جامعه عینیت بخ شرايط وظیال فه ال

 [283صفحه   -دارد كه عالوه بر تبیین، افتاء، و قضاء، تولیت دين را نیز بر عهده گیرد.]واليت فقیه 
ص .4 سته واليت و امامت اماآ مع شاي شین  ست و از اينرو، رابطه فقیه جامعوآ )علیهواليت فقیه، جان سالآ( ا شرايط رهبال ری با ال

 باشد.[ مي1«]اماآ و امت»مردآ مسلمان، رابطه 
ای های بسدیار وافری كه میان اماآ معصدوآ و غیر معصدوآ وجود دارد، هرگز منقول عنه نبوده و نیسدت و در هیچ مرحلهفرق .5

 [283صفحه   -آ( نخواهد بود.]واليت فقیه السالشخص غیر معصوآ، همتای معصوآ )علیه



شتند،  ست كه ديگران اگر چه واليت فقیه را قبول دا سره( از ديگر عالمان دين، آن ا سته اماآ خمیني )قدس  يكي ديگر از امتیازهای برج
، معتقد است كه شرايط إِعمال دانددانستند، امّا حضرت اماآ )رض( كه واليت را مانند امامت ميولي غالب آنان، شرايط آن را حصولي مي

باشد؛ يعني بايد آن شرايط را به دست آورد و اين مي« تحصیلي»است و بخش مهم آن « حصولي»واليت دو بخش است؛ بخشي از آن 
گونه نیست كه اگر مردآ حاضر شدند و امكان داشت كه بدون خطر، نراآ اسالمي تأسیس شود، فقط در اين شرايط حاصل شده، بر فقیه 

شرايط واليت فقیه، تحصیلي مي سیاری از  ست گیرد، بلكه ب شد زماآ نراآ را به د صاف رهبری الزآ با ضوجامع او شد و مانند و ء برای با
سیاری از  ست؛ به تعبیر علمي،ب صیل آن واجب نی ستطاعت برای حج، كه تح صولي مثل ا ست آورد؛ نه ح ست كه بايد آن را به د نماز ا

 [284صفحه   -واليت فقیه «.]شرط وجوب»هستند نه « اجبشرط و»شرايط واليت فقیه، 

كند، برای آن اسددت كه ايشددان، نصددیحتِ تنها نكردند و تنها احكاآ اگر امت ايران اسددالمي، اماآ خود را با نرر تكريم و تعریم ياد مي
. با اين شرايط، سازماندهي فقه، به دست های علمي ننوشتند، بلكه برای اجرای احكاآ و معارف دين، طرح عملي دادنداسالمي را در كتاب

 1357بهمن  22ه.ش آغاز گشددت و در  1342خرداد  15الشددأن صددورت گرفت؛ بخش قابل توجه و مهم آن، از با كفايت آن رهبر عریم
 [287صفحه   -ه.ش به ثمر نشست.]واليت فقیه 

 بخش سوم: امام خميني )رض( و عزّت مردم

 خرداد 15چهار ركن اساسي قیاآ 
صر  .1 سخنراني خود در ع ضرت اماآ خمیني )رض( با  ست كه ح شورا»ركن اوّل قیاآ، ركن زماني ا محرآ  12، زمینه قیاآ «عا

 ه.ش( را فراهم نمود. 1342خرداد  15ه.ق ) 1383سال 
سخنراني تاريخ .2 شد و آن  ست كه اين قیاآ، از مهد فقاهت آغاز  ضی»ساز اماآ در ركن دوآ قیاآ، ركن مكاني ا سه فی  «همدر

 صورت گرفت.
كنندگان است كه آنان چه كساني بودند. حضرت اماآ )رض( در اين باره فرمود: بنگريد ركن سوآ و چهارآ قیاآ، مربوط به قیاآ .3

شهدای  ساالن، از نزديك . خرداد از چه گروهي بودند 15كه  سیاری نو ست و ب شته ا سالیان متمادی از آن روز گذ اكنون كه 
خرداد نرر نمود تا روشن شود كه اواّل  15ايد در احوال آن مردآ جستجو كرد و بر لوح قبور شهدای شاهد آن صحنه نبودند، ب

سلمان و ارادتمند عترت طاهره )علیهمقیاآ سرِف و م ترَف، كه از كنندگان، م شر م  سالآ( بودند و ثانیاً از نرر زندگي، نه از ق ال
 طبقه محروآ و مستضعف بودند.

ضالع  سي اين ا شن ميبا برر ضرت اماآ خمیني )رض)، چهارگانه، به خوبي رو شه عزای عمومي  15شود كه چرا ح خرداد را برای همی
ستند و از اينرو، ما وامدار  سلمانان و محرومان بپا خوا ضیّه ظهور نمود، و م شورا جلوه كرد، فی هار چاعالآ فرمودند؛ چرا كه در اين قیاآ، عا

 [291صفحه   -واليت فقیه «.]محرومان واليتمدار»، و «مانانمسل»، «مَد رس»، «مكتب»چیز هستیم؛ 

 تأثیر نهضت عاشورا بر نهضت اماآ خمیني )رض(
 [291صفحه   -ناآ گرفت.]واليت فقیه « خرداد 15»ه.ق بود كه  1383محرآ  12گیری انقالب اسالمي، روز مبدأ مهمّ شكل

سوی ديگر، آنچه كه اعالمیّه سخنرانياز  ضرت ها و  ستمداد از خطبهاماآ راحل )رض( را پر محتوا ميهای ح ساالر كرد، ا شور  های پر
 [:1السالآ( را در متن اعالمیه خود آوردند]السالآ( بود. زماني كه ايشان، بیان نوراني حضرت اباعبداهلل )علیهشهیدان )علیه

سنیین نايل ما تكلیف الهي خود را ان» سالآ و قرآن شاءاهلل ادا خواهیم كرد و به احدی الح ست خائنین از حريم ا شد؛ يا قطع د خواهیم 
 [292صفحه   -[.]واليت فقیه 2«]كريم، و يا جوار رحمت حق، جلّ وعال؛ إنّى ال أری الموتَ إالّ سعادةً والحیاة مع الرالمین إالّ بَرَماً

های بنیانگذار جمهوری اسالمي پس از ها و توصیههای رهبر انقالب، وصیتبنابراين، بدء انقالب اسالمي، دواآ آن، محورهای اصلي پیاآ
 [292صفحه   -شد.]واليت فقیه السالآ( خالصه ميپیروزی انقالب، در جريان نهضت جهاني ساالر شهیدان )علیه



شورهايي وجود دارند كه انقالب شورك ست كه در آن ك ست قیاآ آنان اين ا شك سید. علت  صورت گرفت، ولي به ثمر نر ا، ههايي در آنها 
سودان، و مانند آن، قیاآ حسین بن علي )علیه ( حضور السالآنهضت حسین بن علي )علیهماالسالآ( حضور ندارد. اگر در الجزاير، مصر، 

شت، يقیناً انقالب آنان زود به ثمر ميمي ست رسید؛ در آن كشورها، اشك برای اباعبداهلل )علیهدا شهادت ا سالآ( كه مايه احیای شوق  ال
شمن بیرون، رد. ما وقتي ميوجود ندا شويم كه برای غفران ذنوب خود بگريیم؛ چه اينكه وقتي ظفرمند بر د توانیم بر اهرمن درون پیروز 

 [293صفحه   -گرديم كه به درگاه خدا اشك شوق بريزيم.]واليت فقیه از صحنه مصاف بر مي

 عناصر محوری نهضت اماآ خمیني )رض(
 اهداف اماآ: .1

سول اكرآ هدف اماآ راحل )ر .1.1 ضای خدا و احیاء كلمه علیای الهي چیز ديگری نبود؛ زيرا ر ضوان اهلل تعالي علیه(، جز ر
سلم( چنین فرمود:  صلي اهلل علیه و آله و  صبح من أ مّتى وهمّته غیر اهلل فلیس من اهلل») [؛ هر فردی از امّت 1«]من أ

سالمي، اگر همّت روزانه و اهتماآ هر بامدادش، چیزی غیر از  ست و چنین شخصي، الهي ا شد، از خدا بیگانه ا خداوند با
 كند و در نتیجه، حشر او نیز با انگیزه موهوآ غیر خدايي خواهد بود.انديشد و برای خدا كار نمينمي

ساكنان ايران و غیر ايران، مهم .1.2 سلمین، اعمّ از  سول گرامي اهتماآ به امور م ضرت بود؛ زيرا ر شاغل فكری آن ح ترين 
[؛ يعني هر كسي 1«]مَن  أصبح ال يهتمّ بأ مور المسلمین فلیس بمسلم»لي اهلل علیه و آله و سلم( چنین فرمود: اسالآ )ص

 های جامعه اسالمي يا آحاد آنان همّت نورزد، از قلمرو مسلمین خارج است و اسالآ او كامل نیست.برای حل دشواری
مسلمان، برای اماآ راحل )رض( جاذبه فراواني داشت؛ پیامبر اسالآ اهتماآ به امور جامعه انساني، اعمّ از مسلمان و غیر  .1.3

سلم( در اين باره مي صلي اهلل علیه و آله و  سلمح»فرمايد: ) سلمین فلم ي جِب ه فلیس بم سمع رجال ينادى ياللم [؛ 2]«من ي
د و ننده مسلمان باشكنمايد چه آن استغاثههر كس ندای مرلومیت فردی را بشنود كه از جامعه اسالمي كمك طلب مي

 چه غیر مسلمان و جواب مثبت و سودمندی به او ندهد، از حوزه اسالآ كامل بیرون است.
ستقالل وعزّت در برابر دولت طغیانگر و حاكم جبّار، چه داخلي و چه خارجي، از ويژگي .1.4 ضت اماآ خمیني حفو ا های نه

الذلّ مَن أقرّ ب»فرمايد: آله و سلم( در اين باره چنین مي )قدس سره( بود؛ چرا كه رسول گرامي اسالآ )صلي اهلل علیه و
[؛ يعني هر كس در برابر ظالم، اظهار مَذِلّت كند و با طَو ع و رغبت در برابر سددتم تسددلیم 3«]طائعاً فلیس منّا أهل البیت

خواهي و ی عزّتالسدددالآ( بیگانه اسدددت؛ زيرا آن ذوات نوراني، مَثَل اعالگردد، با خاندان عصدددمت و طهارت )علیهم
سي تحمل نمياند، و فرمودهستیزیستم َضیم و خواری را جز فرومايه ك َضی مَ الذلیل »كند: اند:  [.]واليت 4«]ال يَمنع ال
 [295صفحه   -فقیه 

 [297صفحه   -دوری اماآ خمیني )رض( از دنیاگرايي]واليت فقیه  .2
ضت و ياوران اماآ خمیني )رض( .3 ستن از: خلوص نه صول به حق، ياری گروه سرّ دوری ج ست كه برای و های منحرف آن ا

ای جز صراط مستقیم حقیقي وجود ندارد؛ زيرا میان هدف و وسیله، و مقصد و راه، ربط خاص وجودی برقرار است؛ يعني وسیله
سیله و راهي نمي شخّص ميبا هر و سید؛ هدف معین، راه م صلت يافت و به آن ر صدی و و راه طلبد توان به هر هدف و مق

 [299صفحه   -تواند وسیله را تبرير و توجیه كند.]واليت فقیه رسد و هدف، هرگز نميمعین، به هدف مشخص مي
 [300صفحه   -اماآ خمیني )رض(، عقلِ برتر زمانه]واليت فقیه  .4
ضت اماآ خمیني )رض .5 سر(: مردمي بودن نه صمّم می ست، ولي  اگر چه ظفر و پیروزی انقالب، بدون رهبری اماآ عادل و م نی

شناسي از آنان نیز الزآ است. خدای سبحان درباره مؤمنین باشد و حقحضور امّت عازآ و ملّت آگاه نیز شرط ضروری آن مي
فرمايد: )إنّما المؤمنون الّذين امنوا باهلل ورسدددوله وإذا كانوا معه علي أمرح جامع لم يذهبوا حتي يسدددتأذنوه( راسدددتین چنین مي

 [301فحه ص  -؛]واليت فقیه 



 بخش چهارم: تداوم راه امام خميني)رض(

 نعمت حكومت اسالمي
السالآ( است كه به بركت آن، فرزندان ايشان به عنوان انبیاء ابراهیمي و حلقه اوّلِ تاريخ اين سلسله، مرحله قیاآ خلیل حق، ابراهیم )علیه

ن و كه پس از جنا با ناكثی« قاصددعه»شدددند: )وجعلكم ملوكاً خطبه بر مردآ « ملوك»امامزادگان و پیامبرزادگان، به تعبیر قرآن كريم، 
سیم مي شده، مقاطع تاريخي را تر ضرت ايراد  سطین، و تقريباً در اواخر عمر مبارك آن ح شدار ميمارقین و قا : فرمايددهد و ميكند و ه

شما خیال نكنید  شرح بدهم تا  شما  سه حلقه تاريخ پیامبرزادگان را برای  سهلمردآ! من  ست و اگر اين تجربهكه خداوند، اهل   انگاری ا
 [305صفحه   -كاآ نشويد.]واليت فقیه تلخ را يك بار چشیديد و به ذلّت افتاديد، بار ديگر تلخ

شما به بركت خلیل حق )علیه1و ءاتاكم ما لم يؤتِ أحداً من العالمین(] سیديد. اين همان حلق[. در اين مقطع،  سالآ( به اوج عرمت ر ه ال
 [305صفحه   -اوّل از تاريخ اين سلسله است.]واليت فقیه 

سرائیل(  سحاق و يعقوب )ا سماعیل و ا شت پیامبرزادگان و امامزادگاني چون فرزندان ا سرگذ شما  سله فرمود:  سل حلقه دوّآ از تاريخ اين 
شنیده)علیهم سالآ( را  سرائیل ع»ايد: ال سحاق وبنى إ سماعیل وبنى إ شدّ اعتدال األحوال وأقرب فاعتبروا بحال ولد إ سالآ فما أ لیهم ال

شتباهَ األمثال سان2«]إ شريفي از تبار ابراهیم و پیامبرزاده و امامزاده بودند؛ ببینند چه روزگاری را گذراندند: [. آنان، ان رَهم تأمّلوا أم»های 
 عن ريف اآلفاق وبحر العراق وخضددرة الدنیا الي منابتفى حال تشددتتهم وتفرقهم لیالى كانت األكاسددرة  والقیاصددرة  أرباباً لهم يَحتازونهم 

[؛ آيا نديديد تبهكاران، با امامزادگان و پیامبرزادگان چه 3«]الشدددیح ومهافي الريح ونَكَدِ المَعاش فتركوهم عالإً مسددداكین إخوانَ دَبَرح وبَرح
كومت كردند و آنان را به بردگي و گدايي های ايران و از سدددوی ديگر قیصدددرهای روآ، بر امامزادگان حكردند؟ از يك سدددو كسدددری

 [305صفحه   -كشاندند.]واليت فقیه 

مقطع سددوآ از تاريخ اين سددلسددله، به بركت حضددرت رسددول اكرآ )علیه وعلي آله آفاف التحیّإ والثّنا( ،اسددالآ ظهور كرد و با ظهور خود، 
نمود؛ به آنان دين داد و آنان را از تشتّت و تفرّق رهايي بخشید و در را به ارمغان آورد و فكر آنان را احیا « كلمه توحید»و « توحید كلمه»

 [307صفحه   -نهايت، آزادی و آبادی را به ايشان اهدا كرد؛]واليت فقیه 

السددالآ( پس از تبیین حلقات سدده گانه ياد شددده و تحلیل ادوار تاريخي سددلسددله امامزادگان و پیامبرزادگان، شددرايط امیرالمؤمنین )علیه
به آن  خواهیدفرمايد: ای كساني كه با من نساختید و از اطاعت من سر باز زديد! آيا ميكند و چنین ميتماعي عصر خود را تشريح مياج

كردند و اربابتان بودند برگرديد، يا به مقطع شكوهمندی كه در تحت رهبری قرآن و بار كه اكاسره و قیاصره شما را حیازت ميمقطع ذلّت
 [307صفحه   -كرديد؟]واليت فقیه يعترت حركت م

 سه مقطع تاريخ ايران
 [308صفحه   -ايم.]واليت فقیه سرّه( تا كنون، ما سه حلقه تاريخي را پشت سر گذاشتهاز زمان میرزای شیرازی )قدّس

مرد، روحانیّت و اسددالآ و مسددلمین، به مجد و اعتالء بار يافتند. سددالیان متمادی، مسددلمین به فتوا و قضددای با فتوای تاريخي اين بزرگ
مداری و ترك دين، ما به جايي رسددیديم كه مشددمول )ضددربت علیهم الذلإ كردند ولي پس از آن، به سددبب هوسروحانیّت عمل مي

دانند كه اين دوازده سال، اوج حلقه ه.ش را به خوبي در ياد دارند، مي 1320تا  1308كه فاصله زماني سال  [ گشتیم. كساني1والمسكنإ(]
سال، حلقه ذلّت صحاب دَبَر  و وَبَر »بار تاريخ ما بود؛ البتّه پیش و پس از آن نیز چنین بود، ولي اين دوازده  سی« ا اری از بود. در اين مدت، ب

آن  های خاليهای انباری را در حجرهكردند! مدرسه فیضیه، انبار بود و كسبه اطراف حَرَآ، جعبه« شالي»و « نَفكَ»مساجد شمال را انبار 
رفتند، و های اطراف شددهر ميفرمودند كه طالب قم روزها از ترس عمّال پهلوی به باغسددرّه( ميدادند! بارها اماآ راحل )قدسقرار مي

روزی حقیقتاً )ضربت علیهم الذّلّإ والمسكنإ( شامل حال ملّت ايران بود و دو عامل سبب شد كه اين تیره گشتند. از اينروهنگاآ شب بر مي
؛ البته اختالف داخلي نیز به همان ترك دستور دين ختالف داخليانخست ترك عمل به احكاآ دين و دوآ، گیر امّت اسالمي شود؛ گريبان
 الهي، حفو وحدت و اعتصاآ همگي به حَب ل خداست. ترين احكاآگردد؛ زيرا يكي از مهمّبر مي



آنگاه ذات اقدس اله، حضددرت اماآ خمیني )قدس سددره(، اين فرزند برومند پیامبر )صددلي اهلل علیه و آله و سددلم( را كه به حق وارث ائمه 
صومین )علیهم سالآ مع صیب ا ضاعَف، ن ضعافِ م  شته را با اَ سالآ( بود، مبعوث كرد تا آن مجدِ گذ سلمین كند؛ بدان گونه كه امروز ال و م

ئكإ برند و حتي آن شیطان بزرگ علیه لعائن اهلل والمالبسیاری از مسؤولین كشورها در انترار مالقات با مسؤولین نراآ اسالمي به سر مي
نراآ  البته سددخن مسددؤولینبالد. و كند و بر خود ميدهند، فخر ميوالنّاس أجمیعن اگر ببینند مسددؤولین، گوشدده ابرويي به او نشددان مي

اسددالمي اين اسددت كه رابطه مسددلم با كافرِ ملحد  و دشددمن شددیطنت كار، نارواسددت. اين مجد و عرمت و نعمت بزرگ را آن اماآ راحل 
 [310صفحه   -ه.ش نصیب ملت ايران كرد.]واليت فقیه  1342خرداد  15)رضوان اهلل تعالي علیه( پس از 

 حركت در خط اماآ خمیني )رض(
كسي است كه بینشي چون اماآ امت )قدس سره( داشته باشد و از سوی ديگر، اگر فهمید كه امروز بايد جاآ زهر را در عین « تابع اماآ»

شاكرانه قبول كند.]واليت فقیه  شد،  كر و نه با فخر بنو ش  شهد را، با  شد، كوتاهي نكند و اگر روز ديگر دريافت كه بايد    -تلخ بودن بنو
 [310صفحه 

های داخل و خارج را گر كسي بخواهد خود را سالك كوی اماآ و پیرو خطّ آن حضرت بداند، بايد زمان و زمانه را كامال بشناسد، سیاستا
سالآ را به عنوان  سي ا سالآ ناب»به خوبي درك كند و در اين درك، هوا و هوس او را همراهي نكند. اگر ك پذيرفت، در زمان الزآ، « ا

؛ گاه گفتن و شنیدن نیست« صلّ علي فالن»رانه سر خواهد كشید؛ زيرا همیشه جای پیروزی و جای استقبال و حرمت و قَدَح سمّ را صاب
ست و گاه زمان دادن همه آبرو برای  سالآ»زمان ح رمت ا شان و بد گويان « حفو ا و معامله كردن با خدای خود و خريدن حرف بَد اندي

 [313صفحه   -شرق]واليت فقیه 

 بل رهبری و مردآحق متقا
ضرت علي )علیه سالآ( فرمود: مهموجود مبارك امیر بیان، ح ست، حق متقابل ترين و عریمال ترين حقي كه ذات اقدس اله واجب كرده ا

[. آن 1«]وأعرم ما افترض اهلل سدددبحانه وتعالي من تلك الحقوق حق الوالي علي الرّعیإ وحق الرعیإ علي والي»باشدددد: اماآ و امّت مي
سبحانه لكل علي كل»رت پس از تبیین حقوق متقابل رهبر و راهرو، فرمود: حض ضإ فرضها اهلل   ؛ اگر زمامدار مردآ، حقّ مردآ را به«فري

ماند و بیگانه شرق و غرب، آيس و ناامید آنها تأديه كرد و مردآ نیز حقّ رهبری را به مقاآ معرم رهبری ادا كردند، نراآ اسالمي باقي مي
خواهید زمان و زمانه را بسددازيد و مولّد [. فرمود اگر مي2«]صددلح بذلك الزمان وطمع فى بقاء الدّولإ ويئسددت مطامع األعداءف»شددود: مي

 [314صفحه   -تاريخ باشید، به وظائف متقابل اماآ و امّت عمل كنید.]واليت فقیه 

 دو شرط نراآ اسالمي
شتر )رض(حضرت امیرالمؤمنین )علیه فرمود: فرض ما اين است كه نراآ، نراآ اسالمي است و همه كارها با حفو دو  السالآ( به مالك ا

ست:  سلمت  منها الرّعیّإ »شرط، الهي ا صلحت  فیها النّیّإ  و سالمي، با حفو دو ركن، 2«]وإن كانت ك لُّها هلل إذا  [ فرمود: مالك! در نراآ ا
 همه كارهای يك كارگزار عبادت است:

 نیّت صالح. .1
 [315صفحه   -آ.]واليت فقیه خدمت به مرد .2

 علل سقوط حكومت از ديدگاه امیرالمؤمنین)ع(
سي اجتماعي دولت سیا سقوط  ضرت درباره علل  ست: گفتار آن ح سك »ها چنین ا ضییع االصول، والتم ستدل علي ادبار الدول بأربع، ت ي

ضل سقوط يك حكومت[؛ يعني مي1«]بالغرور وتقديم األراذل وتأخیر األفا ساختار  توان برای  ستدالل كرد كه هرگاه چهار چیز در  چنین ا
 كند:آن حكومت راه يافت، سقوط مي

 اصول اساسي را ضايع نمودن. .1
 به جاه زودگذر دنیا مغرور شدن. .2



 فرومايگان را مقدّآ داشتن. .3
 فرزانگان را مؤخّر قرار دادن. .4

سوء  سي و  سیا ضعف  شي از  سؤولین آن حكومت ميكه البتّه هر يك از اين عوامل چهارگانه، نا شد.]واليت فقیه مديريت م فحه ص  -با
316] 

ذير وقلإ يستدل علي االدبار بأربع: سوء التدبیر وقبح التب»السالآ( درباره علل سقوط اقتصادی اجتماعي چنین است: گفتار آن حضرت )علیه
 ل نمود:توان با چهار چیز بر زوال دولت استدال[؛ يعني مي2«]اإلعتبار وكثرة االعتذار

 سوء تدبیر و ضعف مديريت. .1
 های زيانبار اقتصادی.تبذير ناروا و هزينه .2
 از تجارب سودمند عبرت نگرفتن. .3
 به جای جبران عملي گذشته، مكرراً عذرخواهي زباني نمودن. .4

مهم امور  كه بخشباشد؛ چه اينالبته امور ياد شده، همان گونه كه سند سقوط يك حكومت است، نشانه زوال يك زندگي شخصي نیز مي
 [316حه صف  -گیرد؛ چه در مسائل سیاسي باشد و چه اقتصادی و اجتماعي.]واليت فقیه ياد شده، از مديريت ضعیف و ناروا نشأت مي

 توطئه دشمن و لزوآ هوشیاری
 فرمايد:ضريب ستیز دشمنان دين را قرآن كريم چنین ترسیم مي

 [.1كنند: )ال تزال تطّلع  علي خائنإح منهم(]شوآِ تازه طرح مي صفتان، همواره نقشهها و اسرائیليصهیونیست .1
يي كنند و زداكوشند كه اسالآشود، بلكه ميانگیزه خیانت آنان، تنها در مسايل سیاسي و نرامي و اقتصادی و... خالصه نمي .2

 [.2استطاعوا... (]مسلمانان را از اسالآ خارج سازند: )وال يزالون يقاتلونكم حتي يَر دُّوكم عن دينكم ان 
ست، بلكه داخل  .3 سالآ نی سلمانان از حوزه ا ساختن م سبي، فقط خارج  شرك يا كفرِ ن صاحبان مكاتب گوناگونِ الحاد يا  هدف 

ساختن و ذلیل كردن آنان را هدف نهائي خود قرار داده ضالل خود و تابع  سلمانان در قلمرو مكتب  ضيساختن م  اند: )ولن تر
 [.3ری حتّي تتبع ملّتَهم(]عنك الیهود وال النّصا

 [320صفحه   -[.]واليت فقیه 4گیرند: )وفیكم سَمّاعون لهم(]برای نیل به اين هدف شوآ، از جاسوسان و نفوديان مدد مي  .4

 ضرورت اتحاد ملّت
 ترين عوامل ظفرمندی، عبارتند از:رمز پیروزی انقالب اسالمي، راز بقای آن نیز هست و مهم

 [.1)كلمإ اهلل هي العلیا(]انگیزه الهي داشتن:  .1
 [321صفحه   -[.]واليت فقیه 3[؛ )ان أقیموا الدّين وال تتفرّقوا فیه(]2متحد بودن: )واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً وال تفرّقوا(] .2

شان خودنمايي مي سیلِ خرو شه چونان كفي كه روی  ست و باطل، همی ست كه حق، هماره پايدار ا ل زائكند، تأثیر ركن اوّل برای آن ا
سازند.]واليت فقیه  شوند و هر گونه مانعي را برطرف  ست كه تماآ نیروها به يك هدف متوجه  شد و اثر ركن دوّآ آن ا ه صفح  -خواهد 
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صددفّ نعال »باشددد. چون دنیا در گرايش به جهان كثرت، پايه هر اختالف اسددت؛ چنانكه جذب به جهان وحدت، مايه هر گونه اتّحاد مي
أس ر»، میل به آن، سبب پیدايش هر گونه پراكندگي است و از اينرو، محبّت آن، ريشه همه گناهان شمرده شده است: [ است3«]كثرت

ای در روايات اسالمي كوتاهي نشده؛ خصوصاً آنچه در گفتار [ و در ترسیم حقیقت دنیا از هیچ تعبیر مشمئزكننده4«]كلّ خطیئإ حبّ الدُّنیا
صیاء، موال سیّد او شتار  ست.]واليت فقیه ی موحّدان، امیر مؤمنان، حضرت علي بن ابيو نو شده ا   -طالب )علیه آفاف التحیإ والثّناء( وارد 

 [322صفحه 



ست؛ زيرا ها و هماهنگي جاناتحاد دل شؤون مادّی نی صادی و ديگر  سائل اقت ست، مرهون « دل»ها، در گرو م كه يك امر غیرمادّی ا
آفرين ها را در اختیار خداوند دلگردد. از اين رهگذر، قرآن كريم پیوند و انسدددجاآ دلمادّی جذب نمي باشدددد و با ابزارهایمادّيات نمي

داند و به همین جهت، خطاب به پیامبر اكرآ )صلي اهلل علیه داند و راهي را برای انسجاآ آنها جز از طريق عنايت خداوندی ممكن نميمي
سلم( فرمود: )وألف بین قلوبهم  [؛ يعني 1لو أنفقت ما في األرض جمیعاً ما ألّفت بین قلوبهم ولكنّ اهلل ألّف بینهم إنّه عزيزٌ حكیم(]و آله و 

های كردی تا نعمت هماهنگي دلهای آنان الفت برقرار كرد؛ تو ای پیامبر! اگر تماآ ذخائر زمین را هزينه ميپروردگار متعال، میان دل
صفحه   -خداوند بین آنان الفت برقرار نمود؛ تحقیقاً خدای متعال، عزيز و حكیم است.]واليت فقیه توانستي؛ ولي آنان را فراهم كني، نمي
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 والسالآ علي عبدالصالح و ولي المنترر


