
 

  

 

 

 

 

 استاد محترم آيت اهللا جوادي آملياز بهترين كتابهايي است كه در اين زمينه توسط  "واليت فقيه ، واليت عدالت و فقاهت "كتاب 

به همين جهت . به نگارش در آمده ، كه نسخه اصلي اين كتاب به صورت كامل در سايت اسرا موجود است ولي داراي لينك دانلود نيست 
با صرف ساعت ها  "شناخت رهبري ، آيت اهللا خامنه اي  " ن كتاب كه شامل پاسخ به شبهات واليت فقيه است توسط بهترين فصل اي
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  سخن نخست 

شك و يقين منطقي، از وضوح يا . "روانشناختي"است و گاه  "منطقي"اي، دو گونه است؛ گاه  در هر موضوع و مسأله "شك"و  "يقين"

گيرد؛ اگر امري روشن و آشكار باشد يا مبرهن و  و احكام آنها و از ظهور مبادي تصوري و تصديقي نشأت ميعدم وضوح اشياء و موضوعات 
شود و اگر در موضوع يا حكم، مبهم باشد و يا در مبادي تصوري يا تصديقي، اجمال داشته باشد،  مبين، براي نفس انسان، يقين حاصل مي

اما شك و يقين روانشناختي، بيش از آنكه مربوط به اشياء و مسائل خارجي باشد، مربوط به علل . آيد حالت شك در نفس انسان پديد مي
اي واضح و روشن كه مورد يقين ديگران است، شك داشته باشد  دروني و حاالت نفساني اشخاص است و لذا ممكن است انسان، به مسأله

مطرح است، غالباً از  "قطعِ َقطّاع"بداند آنچه در علم اصول فقه، به عنوان  و يا موضوعي مبهم را كه مشكوك ديگران است، يقيني و قطعي

مطرح است، همان شك رواني است كه به ويژگي  "كثير الشك"سنخ قطع رواني است نه منطقي؛ چه اينكه آنچه كه در علم فقه به عنوان 
  ي گردد، در حوزه جمله آنچه كه در اين فصلعرضه ميبديهي است كه بحث و گفتگوي علمي و من . گردد نفساني انسان شكّاك بر مي

تواند تأثير چنداني داشته باشد؛ زيرا آن دو، تابع علل خاص  شك و يقين روانشناختي، نمي  ي يقين و شك منطقي تأثير دارد و در زمينه

ها ونقدها  است تا با پاسخ دادن به پرسشباشد، در پي آن  اين فصل كه فصل پاياني كتاب مي. باشند؛ چه در بودن و چه در نبودن خود مي
واليت فقيه و حكومتي ديني طرح گرديده يا ممكن است مطرح شود، تصويري جامع و روشن از مسأله را عرضه   ي و شبهاتي كه در زمينه

كنند كه مستلزم محجوريت  مياي ارائه  نمايد و ناصوابي تصويرهاي افراطي و تفريطي را آشكار سازد؛ تصويرهايي كه واليت فقيه را به گونه
نمايند و آن را به وكالت فقيه  مردم يا زائد بودن قانون اساسي است و نيز تصاويري كه واليت فقيه را غير قابل جمع با جمهوريت مي

  .... * * *هاي شرقي و غربي، تفاوت چنداني قائل نيستند و كنند و يا ميان حكومت اسالمي و ديگر حكومت ترجمه مي
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  :بخش اول

  ] 1[حكومت ديني، حكومت اسالمي  

  اند؟ نداشته "حكومت"است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا برخي از انبياء الهي  "نبوت"، بخشي از وظايف "رهبري سياسي"آيا 

تزكيه نفوس و تنظيم روابط اقامه شد و محور آن برهان، گذشته از تهذيب ارواح و  "نبوت عامه"از آنجا كه برهان عقلي بر ضرورت : پاسخ 
قانون الهي است، بنابراين، زمامداري و رهبري   ي فرد با خود و با خدا و با جهانِ خارج از خويش، تأسيس نظام حكومتي جامعه بر پايه

، ...الملل و ابط بينحدود و تنظيم رو  ي سياسي جامعه، در نبوت مأخوذ است؛ چرا كه با تعليم و ارشاد تنها و بدون جهاد و دفاع و اقامه
غرض آنكه نبوت، براي تكميل حيات برين انساني است و اگر تنها يك فرد بر روي . تواند به حيات ديني خود ادامه دهد جامعه هرگز نمي

اً زمين زندگي كند نيازمند وحي است ـ هر چند دستور حكومتي در آن وحي نباشد ـ و اگر بيش از يك فرد در زمين زندگي كنند، حتم
البّته اعمال زمامداري ممكن است در شرايطي خاص براي پيامبري . تنظيم روابط اجتماعي آنان محتاج قانون مدون و حكومت است

 كه در چند سال اول رسالت خود، از اعمال مقام) صلي اهللا عليه و آله و سلم(مقدور نباشد؛ مانند رسول اكرم 

اوست، برخي ديگر از انبياء   ي ر عصر پيامبري بزرگ كه مسؤوليت زمامداري جامعه بر عهدههمچنين ممكن است د. حكومت معذور بودند
رسالت او باشند و فقط به سمت تبليغ احكام دين منصوب گردند و حق تشكيل حكومت جدا و مستقل را نداشته   ي الهي، زيرمجموعه

و حكومت ) 1("فـامن له لوط"بود ) السالم عليه(نبوت ابراهيم خليل   ي كه نبوت او زيرمجموعه) السالم عليه(باشند؛ مانند حضرت لوط 

همان پيامبر بزرگ است كه   ي جدا نداشت و اين، هيچ محذوري را به همراه ندارد؛ زيرا نبوت چنين اشخاصي، شعاعي از نبوت گسترده
ت نيست؛ خواه به نحو استقالل باشد و خواه به نحو وابسته؛ بنابراين، هيچ نبوتي بدون حكوم. باشد رسالت خود مي  ي فرمانرواي كل منطقه

زندگي سياسي و اجتماعي خود و ديگران را در ) السالم عليه(با حكومت حضرت ابراهيم ) السالم عليه(زيرا در مثال مزبور، جناب لوط 
جزئيه در   ي زمامداري آنان، به صورت موجبهسياست و اجتماع و   ي از اينرو، حضور انبياء در صحنه. نمود محيط مخصوص خويش اداره مي

و برخي ) عليهماالسالم(حضرت نوح و حضرت عيسي   ي و اگر درباره) 2("وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير": قرآن كريم آمده است

ح، دليل بر نبودن حكومت ديگر از انبياء الهي به صراحت مطلبي در باب حكومت و سياست در قرآن كريم نيامده باشد، اين عدم تصري

اند و به تصريح خود  گونه كه برخي از انبياء الهي در تاريخ بشر بوده است؛ يعني همان) 3("رسال ً لم نقصصهم عليك"نيست، بلكه از قبيل 
تالزم عقلي، : تذكر. تهاي هر يك از انبياء نام برده شده در قرآن نيز ذكر نشده اس ويژگي  ي قرآن نامي از آنان در قرآن نيامده است، همه

 باشد كه يقيناً هر پيامبري، با برنامه حكومت ديني ارسال شده است؛ اگر چه ممكن است گاهي  راهگشاي مناسبي بر اين مطلب مي

 . مردم از فيض حكومت يك پيغمبر مشخص محروم شده باشند  ي در اثر طغيان مستكبران، توده
 

  
 .164  ي نساء، آيه  ي سوره) 3. (146  ي آل عمران، آيه  ي سوره) 2. (26  ي عنكبوت، آيه  ي سوره) 1(
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آورد خود دين  و ره "تأسيسي"است كه دين آن را امضا كرده و يا امري  "عقاليي"سياست و تشكيل حكومت، امري   ي آيا مقوله] 2[

  است؟
عقالء نيز به استناد ضرورت عقلي، آن را  كند و اصل حكومت، امري است عقلي كه ضرورت آن را عقل به خوبي ادراك مي: پاسخ 

پذيرند و چيزي كه برهان معتبر عقلي بر آن اقامه شود، حكم شرعي خواهد بود از سوي ديگر، و دليل نقلي نيز آن را امضا نموده،  مي
  .خداوند است  ي عهدهكند و تعيين حاكم نيز بر اساس شواهد عقلي و نقلي، به  شرايط و اوصاف الزم را به صورت تفصيلي بازگو مي

  
  سعادت اخروي باشد؟   ي پرداخته است يا در حد ضرورتي كه زمينه "سياست"به عنوان يك هدف مستقل به  "دين"آيا ] 3[ 

و ها و رسيدن آنان به شهود و لقاء اهللا و دارالقرار است و از اين رو، قيام مردم به قسط  هدف مطلق و نهايي دين، نوراني شدن انسان: پاسخ
مسائل عبادي و سياسي، وسائلي براي . و حتي عبادات، همگي اهداف نسبي و متوسط دين هستند) 1("ليقوم الناس بالقسط": عدل

تواند هدف نهايي باشد؛ ولي در عين حال،  گاه نمي باشند و همگي صراط و راهند و راه، هيچ رسيدن فرد و جامعه به آن هدف نهايي مي
اي كه  احكام و دستورهاي اسالم ملحوظ شده است؛ به گونه  ي شؤون زندگي انسان و در همه  ي در همه سياست، امري ضروري است و

 . قوانين ديني، جداي از سياست نيست و سياست صحيح نيز خارج از قوانين اسالمي نخواهد بود

  
 .25  ي حديد، آيه  ي سوره) 1(

 

 

كّلي را داده يا جزئيات را نيز فرموده است؟ خطوط اصلي اسالم درباره سياست  اجتماع و سياست، خطوط  ي در حوزه "اسالم"آيا ] 4[
  كدامند؟

تعبدي آنها زياد است و عقل متعارف از ادراك خصوصيات آنها عاجز است، هم كليات را   ي اسالم، در عبادات و احكام كه صبغه: پاسخ 
دامداري، امور نظامي و مانند آن، فقط خطوط كلي را بيان فرموده و اجتهاد فرموده و هم جزئيات را؛ ولي در اقتصاد، سياست، كشاورزي، 

حضرت اميرالمؤمنين   ي در عهدنامه. در جزئيات را به تعّقل واگــذار نموده است و البّته خود عقل نيـز يكـي از دو منبع دين است
اوصاف حاكم اسالمي، حقوق اقشار : ؛ نظير)1(ده استبسياري از خطوط كّلي سياست اسالمي آم) رض(به مالك اشتر ) السالم عليه(

گانه با مؤمنين به اسالم و موحدين اهل كتاب و  مختلف، وظايف حاكم و حكومت و مردم، تقدم رضايت عموم بر رضايت خواص، روابط سه
بطانه نداشتن با آنان، تقسيم مال   ي هاي الئيك و خارج از حوزه توحيد، عزّت و استقالل و حفظ ثغور، عدم استيالء دشمنان و رابطه انسان

  .... به شخصي و مّلي و حكومتي، و
  
  

  .نيست) السالم عليهم(حكومت و سياست، مربوط به امور قراردادي و جزئي است و در شأن انبياء و امامان ] 5* * * [
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اَحكام و حكَم آن در متن اجتماع؛ و حكومت اي هستند براي تحقق  مفاهيم و الفاظ دين، ارزش مفهومي و لفظي دارند و مقدمه: پاسخ 
شود كه تبيين آن مفاهيم و الفاظ قراردادي، در شأن  ها؛ پس چگونه مي اسالمي، فعاليتي است براي تحقق دين در جامعه و در جان انسان

 ) السالم عليهم(پيامبران و امامان 

  
 .53  ي نهج البالغه، نامه )1(

  شود؟ حقق احكام دين الزم و ضروري است، خالف شأن آنان ميهست، ولي حكومت و سياست كه براي ت
  
  
  
 ]6 [ ه به آيات قرآن كريم مانندما "، )3("ال إكراه في الدين"، )2("ليقوم الناس بالقسط"، )1("يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة"با توج

است و چنين هدفي،  "تشويق"  ي ها به وسيله تربيت انسان پيامبران، تعليم و  ي ، وظيفه)5("لست عليهم بمصيطر"، )4("أنت عليهم بجبار
  .شود و بنابراين، كار تشكيل حكومت، با خود مردم است نه با پيامبران با زور و حكومت حاصل نمي

  
تشكيل حكومت، به معناي تحميل كردن دين بر مردم نيست، بلكه براي تعليم و تزكيه نمودن مردمي است كه دين و حكومت : پاسخ 

گيرد كه  ها صورت مي انسان  ي اند و بدون شك، تعليم و تزكيه، با تشويق و ترغيب و با اختيار آگاهانه ديني را حق دانسته و پذيرفته
البته در هر حكومتي چه ديني و چه غير ديني، براي طاغيان و متخّلفان از قانون و مخالّن به نظم . حكومت ديني نيز چنين روشي دارد

ضمناً اين . عمومي است نه منافي با آن  ي قوانين جزائي و تنبيهي وجود دارد كه امري عقاليي است و مؤيد تعليم و تزكيه عمومي جامعه،
 ه داشت كه آياتي مانندار"، "لست عليهم بمصيطر"، "ال إكراه في الدين"نكته را بايد توجانك ال تهدي من "، "لست عليهم بجب

تشريع، هم جريان امر به معروف و نهي از منكر مطرح است و هم   ي ؛ زيرا در محدوده"تشريع"است نه  "تكوين"مربوط به ) 6("أحببت
 . جريان حدود و تعزيرات

  
  

  
) 5. (45  ي ق، آيه  ي سوره) 4. (256  ي بقره، آيه  ي سوره) 3. (25  ي حديد، آيه  ي سوره) 2. (164  ي آل عمران، آيه  ي سوره )1(

 .56  ي قصص، آيه  ي سوره) 6. (22  ي غاشيه، آيه  ي سوره

 

از سوي ديگر، ممكن است شهروندي، اصول اعتقادي اسالم را نپذيرد و در پناه حكومت اسالمي از حقوق خاص خود برخوردار باشد و 
  .احساس امنيت كند

  
  
  . رود ميانبياء الهي باشد، حس مسؤوليت مردم از بين   ي اگر تشكيل حكومت و اجراي دين وظيفه] 7[ 
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اي را انجام دهند و مردم نقش اساسي در اين امر نداشته باشند، چنين  در صورتي كه انبياء الهي به تنهايي بتوانند چنين وظيفه: پاسخ
آفريني آنان است،  سخني درست است؛ ولي اگر حكومت ديني، حكومت امام و امت است و اولين شرط تحقق آن، حضور مردم و نقش

كند، بلكه سبب تقويت آن نيز  در رأس نظام ديني، نه تنها حس مسؤوليت مردم را تضعيف نمي) السالم عليهم(يت انبياء رهبري و حاكم
محمد رسول اهللا والذين معه أشداء علي الكفار رحماء "و ) 1("فاستقم كما امرت ومن تاب معك"آياتي از قرآن كريم مانند . گردد مي

آنان در اجراي دين الهي است و حضور مسؤوالنه و پر نشاط مردم در   ي ش مردم در كنار رهبر و وظيفه، به خوبي نشانگر نق)2("بينهم
  . باشد ، بهترين شاهد بر تحقق احساس مسؤوليت مردم مي)رض(نظام جمهوري اسالمي ايران به رهبري حضرت امام خميني 

 

  
  29 ي آيهفتح،   ي سوره) 2. (112  ي ، آيه)السالم عليه(هود   ي سوره
  
، هميشه پاك بوده است؛ بر خالف حكومت و رهبري سياسي كه گاهي پاك و گاهي ناپاك بوده است و اين "امامت معنوي"مقامِ ] 8[

حكومت ) اللهعليه سالم(و اميرالمؤمنين ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(باشد و اگر پيامبر اكرم  نشانگر انفكاك دين و سياست از يكديگر مي
دانستند؛  ها براي حكومت مي اند، بلكه چون مردم آنان را بهترين انسان تشكيل حكومت داشته  ي ند، نه به دليل آن بوده كه وظيفها كرده

 لذا آنان را براي حكومت خود انتخاب كردند و خداوند نيز از اين انتخاب و بيعت مردم راضي 

خود مردم و عقل   ي بنابراين، مسؤوليت اجراي احكام دين، بر عهده). 1("ةلقد رضي اهللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر": گشت
  . عملي آنان است

  
، هميشه پاك بوده و هرگز به دو قسم پاك و ناپاك تقسيم نشده است؛ چون آن ذوات )السالم عليهم(سياست و حكومت انبياء : پاسخ

، سياست آنان )3("يوحي إلي": لي به دليل مؤيد بودن آنان به وحي الهي، و)2("قل إّنما أنا بشرٌ مثلكم": مقدس، اگر چه بشر بودند
سياست و حكومت را ) پاك و ناپاك(هميشه حق بوده است؛ اما اين سياست، هرگاه غصب شود، ناپاك گرديده است دوگونه بودنِ 

گر با عصمت همراه نباشد، ممكن است صاف باشد و توان دليل بر انفكاك دين از سياست دانست؛ زيرا هر چه كه به عالم ملك آمده، ا نمي
در دنيا ممكن است دوگونه باشد ... كه در حال معراج، هرگز ريابردار نيست، ولي نماز و زكات و "عبادات"ممكن است مشوب شود؛ مانند 

همچنين ممكن است . ب و نقص باشدبنابراين نبايد توقع داشت كه عالم ملك مانند عالم ملكوت منزّه از هر عي. و حكومت نيز چنين است
باشند و از ) السالم عليه(يا امام ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(شخص يا گروهي، جزء كارگزاران يك حكومت ديني به رهبري پيامبر 

ه شد حكومت و اما اينكه گفت. رساند نمي) السالم عليه(تبهكاري پرهيز نكنند و اين، آسيبي به طهارت اصل حكومت مستند به معصوم 
ناشي از بيعت و انتخاب مردم بوده، ناصوابي آن با سير ) اللهعليه سالم(و اميرالمؤمنين ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(زمامداري رسول اكرم 

عوت به ، رسالت خود را با د)صلي اهللا عليه و آله و سلم(رسول اكرم . گردد آن بزرگان روشن مي  ي در آيات قرآن كريم و بررسي سيره
 توحيد و نبوت و معاد آغاز كرد و از مردم اطاعت خواست و سپس به مدينه رفت و به دستور خداوند، حكومت تشكيل داد و 

  
 .203  ي اعراف، آيه  ي سوره) 3. (6  ي فصلت، آيه  ي سوره) 2. (18  ي فتح، آيه  ي سوره )1(

 

و همه را به ) 1("أَسلم َتسلم": ه امپراطوري روم و ايران نامه نوشت كهجهادهاي دفاعي و ابتدايي داشت و به يهوديان و مسيحيان و ب
اطاعت از دين خدا خواند و اكثريت حجاز، پس از فتح مّكه اسالم را پذيرفتند نه پيش از آن؛ و لذا اين موارد، ربطي به بيعت و انتخاب 
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همان اطاعت از سخن  "اطيعو الرسول"، اگر مقصود از )2("واولي األمر منكماطيعوا اهللا واطيعوا الرسول "  ي كريمه  ي در آيه. مردم ندارد
تكرار شود؛ زيرا اطاعت از رسول، همان اطاعت از خداست و  "اطيعوا"  ي رسالت كه از سوي خدا آمده است باشد، ديگر الزم نبود كه كلمه

چرا كه اطاعت از خدا، اعم از قرآن و سنت و حديث قدسي  سّنت و حديث قدسي است؛ "اطيعو الرسول"توان گفت كه منظور از  نيز نمي
نيز واليت تعييني آن حضرت را بر جان مؤمنين بيان ) 3("النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم"  ي آيه. شود آنها مي  ي است و شامل همه

يا ايها الناس من وليكم و ": غدير خمشود و فرمايش آن حضرت در  كند كه شامل نواميس و به طريق اولي، شامل مال آنان نيز مي مي
  ي نكته. است كه از سوي دين تعيين شده است "واليت حكومتي"، خود شاهد )4("من كنت مواله فعلي مواله... اولي بكم من انفسكم؟

و عظمت آخرت  گيرد و اگر چه بر اساس اصالت روح اسالم آن است كه قلمرو اسالم، تمام شؤون بشري را در بر مي  ي اساسي درباره
معنوي براي سالمت انسان در قيامت اختصاص دارد،   ي آورد وحي الهي به تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نسبت به دنيا، سهم مهمي از ره

دين   ي ليكن حكومت، سياست، معيشت، قضا و داوري و ديگر مسائل انسان دنيايي هرگز از سوي خداوند اهمال نشده و آن را از منطقه
 آيات . ندانسته و به منابع غير ديني واگذار ننموده استخارج 

  
 .3، ح 295، ص 1كافي؛ ج ) 4. (6  ي أحزاب، آيه  ي سوره) 3. (59  ي نساء، آيه  ي سوره) 2. (8، ح 386، ص 20بحار؛ ج  )1(

 

 

مسلمين با اهل كتاب و يا كافران   ي المللي، و احكام سياسي راجع به رابطه جهاد، دفاع، قضا، تنظيم اقتصاد، تحكيم سياست داخلي و بين
گردد كه آنچه  از اين رهگذر، روشن مي. غير كتابي، و همچنين نصوص روايي متنوع و متعدد، سند گوياي واصب و جامع بودن دين است

نه به عنوان يك انسان متجّلي شده اين است كه قيام و جهاد ايشان، ) السالم عليهم(به طور اصالت در سنت و سيرت اولياء معصوم الهي 
دادگر و خردمند دادخواه، و نه بر اساس تشخيص شخصي خود، بلكه به عنوان يك دستور ديني كه در متن قرآن و سنت   ي آزاده و فرزانه
ولياي الهي جا گرفت و در سيرت ا) صلي اهللا عليه و آله و سلم(تجّلي يافت و در اركان اصيل اسالم ناب محمدي ) السالم عليهم(معصومين 

چه . گيرد ـ صورت پذيرفته است هاي حيات و ممات خود را از دين خدا مي و پيروان آنان ـ به عنوان يك مسلمان راستين كه تمام برنامه
به كار ) السالم عليهم(فرق بسيار عميقي است ميان تفّكر سكوالريزم و جداانگاري دين از سياست و توجيه نارواي سّنت اولياي الهي 

ديني از   ي شؤون دنيا و آخرت و استنباط وظيفه  ي نگر دين اسالم نسبت به همه شخصي آنان، و تعمق و نگاه ژرف جامع  ي مندانهخرد
ولقد أرسلنا موسي باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلي النور "سنت اولياي مجاهد و اصفياي نستوه؛ چنانكه از آيات قرآن كريم مانند 

و ) السالم عليه(مستمر موساي كليم   ي شود كه مبارزه چنين استفاده مي) 1("اهللا إنّ في ذلك اليات لكل صبار شكور وذكّرهم بايام
غرض ). السالم عليه(خود موساي كليم   ي همراهان وي با آل فرعون طاغي، به استناد وحي خداوند بود نه به صرف تشخيص خردمندانه

تله با سردمداران استكبار كه به هيچ پيمان و سوگند و تعهد و قطعنامه و مانند آن اعتنا نداشته و آنكه؛ دستور قرآن كريم درباره مقا
 فقاتلوا ": ندارند

  
 .5  ي ، آيه)السالم عليه(ابراهيم   ي سوره )1(
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هم حتي ال تكون فتنة قاتلو": و فرمان قرآن كريم به قتال سران ستم و پرچمداران شرك و طغيان) 1("أئمة الكفر اّنهم ال أيمان لهم
دين است كه خود مسلمانان فرزانه چنين كرده باشند ـ بدون آنكه جزء   ي و نظائر آن، نه خارج از منطقه) 2("ويكون الدين كله هللا

رده باشد؛ ديني آنان باشد ـ و نه جزء كارهاي امضائي شرع است كه مسبوق به بناء عقالء باشد و آنگاه دليل نقلي، آن را امضاء ك  ي وظيفه
  .بلكه محورهاي اصليِ بذْل َنفْس و نَفيس در راه خدا، از تأسيسات وحي و از ابتكارات دين الهي است

  
  
من براي امر به ": خود نفرمودند من براي تشكيل حكومت قيام كردم، بلكه فرمودند  ي نامه در وصيت) السالم عليه(امام حسين ] 9[ 

كرد و امامان ديگر  نيز از پذيرفتن حكومت واليتعهدي خودداري مي) السالم عليه(و امام رضا  "معروف و نهي از منكر قيام كردم
  . جدايي دين از حكومت است  ي اين موارد، نشانه. هاي منحرف وقت، قيام نكردند و حكومت تشكيل ندادند نيز بر حكومت) السالم عليهم(
  

) السالم عليه(حكومت تشكيل دادند و امام حسن ) السالم عليه(و اميرالمؤمنين ) و سلم صلي اهللا عليه و آله(اوال ً خود رسول اكرم : پاسخ
نامه پس از آنكه  در همان وصيت) السالم عليه(ثانياً سيدالشهداء . نيز حكومت تشكيل داد و جنگ كرد تا اينكه صلح را بر او تحميل كردند

؛ يعني سيره و روش من، همان سيره و )3("اسير بسيرة جدي وأبي": ت، فرمودفرمود براي امر به معروف و نهي از منكر قيام كرده اس
در كوفه و مدينه حكومت تشكيل داد، من ) السالم عليه( طالب  روش جد و پدرم است؛ پيغمبر در مدينه حكومت تشكيل داد، علي بن ابي

 اش نيز شرايط امام و رهبر را  خنراني رسميآن حضرت در س. گونه كه آنها انجام دادند دهم به همان نيز حكومت تشكيل مي

  
 .2، ح 329، ص 44بحار؛ ج ) 3. (193  ي بقره، آيه  ي سوره) 2. (12  ي توبه، آيه  ي سوره )1(

 

بيعت گرفتن جناب مسلم بن عقيل از مردم كوفه براي آن حضرت نيز به جهت ). 1(ذكر كرد كه امام بايد حاكم به قسط و عدل باشد
پذيرفت  دانست كه جريان واليتعهدي يك نيرنگ است، آن را به طور رسمي نمي نيز چون مي) السالم عليه(امام رضا . تشكيل حكومت بود

، يا مسموم شدند يا شهيد، و در زندان و تحت نظر بودند، براي اين بود كه بر ضد حكومت منحرف وقت قيام )السالم عليهم(و اينكه ائمه 
مرحوم مجلسي . گو باشد، كسي كاري به او ندارد نشين و عالم مسأله كمان را نصيحت كند، زاهد گوشهكردند وگرنه كسي كه فقط حا مي
  ي نقل كرده كه آن حضرت در مسافرتي، به سدير فرمودند اگر من به اندازه) السالم عليه(در كتاب بحاراالنوار روايتي را از امام صادق ) ره(

  ). 2(گويد پس از نماز، گوسفندان را شماردم و آنها هفده رأس بودند سدير مي. كردم اشتم، قيام ميها همراه و همفكر و ياور د اين بزغاله
  
  .اند دين، امر ثابتي است و حكومت، مربوط به امور جزئي و متغير است و لذا اين دو جمع ناشدني]  10[
  
. ان، حقيقتي است كه هم با دنيا پيوند دارد و هم با آخرتدين، براي تأمين سعادت فردي و جمعي انسان است و از سوي ديگر انس: پاسخ 

چنين موجودي بايد هم در دنيا از آسيب محفوظ بماند و هم پس از مرگ و ورود به آخرت از گزند خطر در امان باشد و بلكه بايد عالوه 
افراد بشر   ي وم، انسان فطرتي دارد كه ميان همهاز سوي س. مند گردد بر محفوظ ماندن از شرّ، از خير جاويد ـ با درجاتي كه دارد ـ بهره

 و در كنار اين فطرت ثابت، ) 3("فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا": مشترك و ثابت است

  
 .30  ي روم، آيه  ي سوره) 3. (93، ح 372، ص 47همان؛ ج ) 2. (335، ص 44بحار؛ ج  )1(
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هاي زميني و تاريخ زماني  طبيعتش به اقليم) 1("إّني خالق بشراً من طين": باشد ارد كه متغير است و متنوع و غير يكسان ميطبيعتي د
دين، اين اضالع چهارگانه را . باشد، ثابت و غير متغير است گردد و امري فراطبيعي و مجرد مي گردد، ولي فطرتش كه به روح بر مي بر مي

ارد؛ يعني مسائل مربوط به دنيا، مسائل مربوط به آخرت، احكام و حكَم مربوط به فطرت، و احكام و حكَم مربوط به به خوبي در نظر د
اينها، وحي به صورت كتاب آسماني متبلور شده است و همين وحي الهي، جوامع بشري را به   ي طبيعت را توجه داشته، براي مجموعه

عقل نيز به نوبه خود منبع و . دين، به صورت قرآن و عترت تجّلي كرده است  ي رده كه مجموعهدعوت ك) السالم عليهم(عترت طاهرين 
هاي مأثور است، دليل نقلي دين نيز آن را امضاء كرده و آن بخش  آن بخش از مبادي كه مستقالت عقلي است يا لوازم حجت. راهگشاست

شؤون انسان   ي بنابراين، دين به همه. شاد دارد، مورد پذيرش دليل نقلي استاز مبادي كه به عنوان مقدمات واجب نقلي، راهنمايي و ار
هاي متغير انسان از نظر صاحب دين دور نمانده و كار حاكم اسالمي، چه معصوم و چه  توجه نموده و چيزي را مغفول نكرده است و بخش
در دين لحاظ شده، احكام ثابت و متغير را بيان و اجرا كند و در اي كه گفته شد و  غير معصوم، آن است كه با توجه به ابعاد چهارگانه

را انجام دهد؛ يعني اوال ً عقايد ديني را به خوبي تشريح كند كه  "دفاع علمي"، و "تعليل"، "تبيين"  ي مسائل اعتقادي، سه وظيفه
ها در هر  البّته، امور جزئي و متغير انسان. آنها را دفع كند چيست، ثانياً براي درستي آنها دليل و برهان بياورد، و ثالثاً اشكاالت وارد بر

 زمان و هر مكان، به طور طبيعي در مشورت با كارشناسان و متخصصان هر فن، مورد ارزيابي حاكم ديني قرار 

  
 .71  ي ص، آيه  ي سوره )1(

 

اي از ثبات  نمونه. گردد عات و مصاديق روشن مييك كبراي كلي هستند، حكم آن موضو  ي گيرند و چون هر يك از آنها زيرمجموعه مي
با يحيي بن اكثم مشاهده كرد كه يك ) السالم عليهما(علمي محمد بن علي الجواد   ي توان در جريان مناظره حكم و تغير مصداق را مي

آن، عبارت بود از فرض خاصي كه مصداق معين خارجي، در ظرف زمانيِ يك روز و نيم، ده بار متغير شد و ده حكم متنوع را پذيرفت و 
آن را ارائه نمود؛ زني كه در بامداد، بر مردي حرام بود و هنگام برآمدن آفتاب، براي او حالل شد و هنگام ) السالم عليه(امام جواد 

رديد و هنگام مغرب، ، براي او حالل گشت و سپس در عصر، بر او حرام گ)نماز ظهر(روز، بر او حرام شد و در وقت ظهر  النهار و نيم نصف
اين احكام متنوع كه ). 1(روز همان روز، براي او حالل گرديد براي او حالل شد و هنگام برآمدن آفتاب روز بعد، بر او حرام شد و در نيم

و تحول  از لوح محفوظ الهي نشأت گرفته و از هر دگرگوني مصون است، هيچ يك در اثر تبدل مصداق "حقيقيه  ي قضيه"همگي به نحو 
بنابراين، وحي ثابت خدا كه دوام و كلّيت دارد، امور متغير را در تحت شمول خود دارد، بدون آنكه آسيبي از سوي . آن، متأّثر و متغير نشد

جر، ركود، امور جزئي و متغير به ثبات و دوام و كلّيت آن وارد شود؛ چه اينكه ثبات و دوام و كلّيت آن احكامِ جامع، مستلزم جمود، تح
  . ارتجاع، انحصار، تنگنا و مانند آن نخواهد شد

  
  .سازد حكومت داشتن دين، دنيايي كردن دين است كه با زاللي و قداست دين نمي  ي الزمه]  11[
  پاسخ اين اشكال هم به طور ضمني : پاسخ 
  

 دين، وقتي كامل  .در پاسخ به اشكال قبل بازگو شد كه دين هرگز تك بعدي و يك ضلعي و ناقص نيست

  
 .474، ص 2االحتجاج؛ ج  )1(
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لقاء رب "  ي به سوي نشئه "تراب"  ي انسان باشد و انسان نيز حقيقتي سائر و سالك است كه از نشئه  ي است كه براي تعليم و تزكيه
نشئĤت تغذيه   ي ادح و سائر را در همهو دين بايد اين انسان ك) 1("يا أيها اإلنسان إّنك كادح إلي ربك كدحاً فمالقيه": رود مي "االرباب

كند و  ، ديني فرستاده است كه هم دنياي انسان را تأمين مي)2("فلّله االخرة واالولي": كند و ذات اقدس اله كه دنيا و آخرت از آنِ اوست
: فرمايد خواهند تأييد مي يآخرت را با يكديگر م  ي دنيا و حسنه  ي خداي سبحان، دعا و درخواست مرداني كه حسنه. هم آخرت او را

الدنيا مزرعة ": آخرت است  ي ؛ چرا كه دنيا، مزرعه)3("ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار"
ي اين توجه داشتن به بنابراين، دين الهي، به دنيا توجه دارد ول. رسيد "آخرت  ي حسنه"توان به  نمي "دنيا  ي حسنه"و بدون ) 4("االخرة

فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له "  ي دنيائي محض بودن نكوهيده است؛ چنانكه در آيه. دنيا غير از دنيايي شدن دين است
  .، به مذمت آن اشاره شد)5("في االخرة من خالقٍ

  
  .آيد خواهد و تسلسل پيش مي ن نيز قانوني اجرايي مياگر دين بخواهد قانوني اجرايي و حكومتي وضع كند، خود آن قانو]  12[ 
براي اجراء، چيزي جز قيام به قسط و صالح . آيد شود و لذا تسلسل پيش نمي قانوني كه اجرايي است، شامل خودش نيز مي: پاسخ 

 . عمومي و عزم مّلي الزم نيست و لذا اساساً محذور تسلسل مطرح نيست

  
). 54باب ( 225، ص 67بحار؛ ج ) 4. (201  ي بقره، آيه  ي سوره) 3. (25  ي نجم، آيه  ي سوره) 2. (6  ي انشقاق، آيه  ي سوره )1(

 .200  ي بقره، آيه  ي سوره) 5(

 

  .عقل بشر، براي قانونگذاري كافي است و نيازي به تقنين الهي نيست] 13

  

  ي سان، من در قلمرو زندگي مادي و معنوي خود با همهدهد كه منِ ان بهترين دليل نبوت عامه اين است كه خود عقل فتوا مي: پاسخ 
موجودات ارتباط دارم و در عين حال، نسبت به بسياري از امور جاهل هستم و معلومات من، قابل قياس با مجهوالتم نيست و لذا براي 

گونه كه  يابد؛ همان روشني در مي عقل انسان، نيازمندي خود به راهنما را به. باشم رسيدن به هدف، نيازمند راهنما و راه بلد مي

گويد من از آينده، هيچ خبر ندارم،  عقل مي. دهد اي احتمال اشتباه نمي فهمد و در اين دريافت خود، ذره را به خوبي مي "2×2=4"
به ! دانم م؟ نميرو اي مي روم؟ با چه سرمايه روم؟ چگونه مي دانم قبر چيست، برزخ چيست، قيامت چيست؛ من مسافرم؛ اما كجا مي نمي

عقل، بسياري از . "النبي موجود بالضرورة ال بنحو االمكان": همين دليل، آمدن راهنما از سوي خداوند براي من، امري ضروري است
اشته وحي و رسالت و معجزه؛ اينكه پيامبر بايد معجزه د  ي معاد، درباره  ي توحيد، درباره  ي كند؛ درباره بيني را درك مي خطوط كلي جهان

هايي دارد و اينكه چه كسي پيامبر است و چه كسي پيامبرنما؛ صدها حكم اصلي و جامع را عقل دارد و  باشد واينكه معجزه چه ويژگي
آيد و  وحي مي. داند؛ لذا نيازمند وحي و نقل است داند كه نمي فهمد و مي فهمد كه نمي داند، ولي صدها حكم فرعي و جزئي را هم مي مي

انسان . سازد فهمد، براي او روشن مي كند و از سوي ديگر، آنچه را كه عقل نمي سازد، باز و روشن مي فهمد، شكوفا مي عقل مي آنچه را كه
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گرايي  شود؛ تعبدش با تعّقل آميخته است و دچار تحجر يا عقل اي از تعّقل و تعبد مي كند، عصاره اي كه از وحي الهي استفاده مي و جامعه
  .ودش افراطي نمي

  

باشند و از اينرو، مردم مسلمان از نظر قانون الهي رها  مي ها پاسخگو زمان  ي اند و براي همه احكام اسالمي، قضاياي حقيقيه]  14[ 
 اند نشده

  .تا نيازمند قانوني از سوي حكومت اسالمي باشند و از اين جهت، تشكيل حكومت اسالمي ضرورت ندارد
و بر اساس آنكه دين و ) 1("وم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم ديناًالي"دين اسالم بر اساس : پاسخ 

ها تا روز قيامت الزم دارند، براي آنان به  آنچه را كه انسان  ي ترين وحي الهي است و همه ترين و جامع شريعت ديگري نخواهد آمد، كامل
آيد و تبدالتي در  اند، اما با گذشت زمان و تغيير شرايط، تحوالتي پديد مي"ياي حقيقيهقضا"ارمغان آورده است احكام اسالمي، به صورت 

اند و در اينجا،  سابقه بوده نمايند كه در گذشته بي بندند و موضوعات جديدي رخ مي دهد، موضوعات سابق، رخت بر مي موضوعات رخ مي
عالوه بر روشن شدن احكام موضوعات جديد، حكومت . الزم روشن گرددهاي  ضرورت دارد كه حكم موضوعات جديد، پس از كارشناسي

كند و نظم و قسط و عدل و تزكيه و تعليم را  اسالمي، اين احكام جديد را همراه با ديگر احكام اسالمي در ابعاد مختلف، در جامعه اجرا مي
بنابراين، كار حكومت .... كند و خارجي و داخلي حمايت ميبخشد و از كيان اسالم در برابر دشمنان  بر اساس رهنمودهاي اسالم تحقق مي

اسالمي ـ معاذ اهللا ـ تشريع و جعل قانون در برابر قانون الهي نيست و هر آنچه از مقررات و قوانين جزئي كشور كه براي تحقق نظم و 
ممكن است برخي از احكام : تذكر. استگردد، غير منافي و بلكه هماهنگ با قوانين كّلي شرع مقدس  اهداف مقدس حكومت تعيين مي

 اسالم، ناظر به موجود مشخص خارجي باشد؛ نظير قبله، مطاف قرار دادن كعبه، موقف قرار دادن عرفات و مشعر، و مبيت قرار دادن مني و
 البته، توجه نمازگزار به سوي كعبه و . مانند آن

  
 .3  ي مائده، آيه  ي سوره )1(

 

هاي معهود، از سنخ  حقيقيه است وليكن، تعيين اماكنِ مشّخص براي عبادت  ي قوف حاجيان، به نحو قضيهطواف دور آن و همچنين و
  .قضيه حقيقيه نيست

  
  . نداريم "حكومت و زمامداري"به معناي  "واليت"در اسالم، ]  15[ 
  

هاي گذشته، آياتي از آن  كريم كه در ضمن بحث عالوه بر قرآن. جامعه است  ي ، سرپرستي و اداره"واليت"  ي يكي از معاني واژه: پاسخ
واليت، در همين معنا بسيار به كار رفته است كه براي   ي به ما رسيده، واژه) السالم عليهم(، در رواياتي كه از امامان معصوم )1(ارائه گرديد

ايشان، وقتي كه با اعتراض طلحه و زبير و توّقع پس از بيعت مردم با ) السالم عليه(ـ اميرالمؤمنين 1: گردد نمونه، چند روايت ارائه مي
؛ يعني قسم به خداوند كه من نه در خالفت )2("واهللا ما كانت لي في الخالفة رغبة وال في الوالية اربة": نابجاي آنان روبرو شد فرمود

دهد كه مقصود آن  ر، نشان ميمذكو  ي بررسي مضمون تمام خطبه و تأمل تام در همين جمله. رغبتي داشتم و نه در واليت حاجتي
باشد نيست و مقصود ايشان از واليت نيز  حضرت از خالفت، مقام منيع خليفة اللّهي كه مورد رغبت همگان، اعم از فرشته و غير فرشته مي
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: ن فرمودـ آن حضرت، در هماورد صفين چني2. باشد اسالمي و والي مسلمين بودن مي  ي واليت تكويني نيست، بلكه سرپرستي جامعه
هاي ديگر آن خطبه  و در قسمت) 3("اما بعد فقد جعل اهللا سبحانه لي عليكم حقاً بوالية امركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم"
الوالة اال واعظم ما افترض اهللا سبحانه وتعالي من تلك الحقوق، حقُ الوالي علي الرعية ال تصلح الرعيه اال بصلح الوالة وال تصلح ": فرمايد مي

 معلوم است كه مقصود از عنوانِ واليت در ). 4("باستقامة الرعيه

  
 .6همان، بند ) 4. (1، بند 216  ي همان، خطبه) 3. (3، بند 205  ي البالغه، خطبه نهج) 2. (125ص : ر ك) 1(

 

قرار گرفته و در مقابل آن، حق مردم نيز  مزبور، سرپرستي و والي مسلمين بودن است؛ زيرا واليت در اين بيانات، جزء حقوق  ي خطبه
مصطلح حكمت عملي و اعتباري نيست و از حقوق به  "حقِّ"است، ليكن  "حقيقت"بازگو شده است؛ در حالي كه واليت تكويني، اگر چه 

بيت رسول  اف اهلپس از انصراف از جنگ صفين، اوضاع جاهليت و اوص) السالم عليه(ـ حضرت علي بن ابي طالب 3. باشد اين معني نمي
من هذه ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(ال يقاس بĤل محمد ": نمايد و نعوت اقوام ديگر را چنين ترسيم مي) صلي اهللا عليه و آله و سلم(اكرم 
روشن ). 1("لي منتقلهولهم خصائص حق الوالية وفيهم الوصية والوراثة، االن اذ رجع الحق الي اهله وُنقلَ ا... مة أحد وال يسوي بهمêاال 

حال از يك سو، و   ي در اين بيان نوراني، همان والي امور مسلمين بودن است؛ زيرا قرينه) السالم عليهم(بيت  است كه منظور از واليت اهل
ه گفته شد، گونه ك همان. از سوي سوم، شاهد صدق مدعاست "حق الواليه"خطبه از سوي ديگر، و تعبير به   ي ظهور سياق و صدر و ساقه

، "حق"پذير و لذا عناوين  پذير است و نه توريث واليت تكويني، جزء حقوق مصطلح نيست؛ چه اينكه مقام منيع تكوين، نه توصيه
ـ حضرت علي 4. كه در اين كالم شريف آمده، ناظر به مسائل حكمت عملي و سرپرستي و تدبير امور مسلمين است "وراثت"، و "وصيت"
ان ": فرمايد صالحيتي غير آن بزرگان چنين مي و صالحيت آنان براي واليت داشتن و بي) السالم عليهم(دين   ي ائمه  ي ربارهد) السالم عليه(

ترديدي نيست كه عنوان واليت ). 2("األئمه من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم ال تصلح علي سواهم وال تصلح الوالة من غيرهم
همان رهبري ملكي و زمامداري سياسي است؛ زيرا رهبري ملكوتي و واليت تكويني آن بزرگان، نه مورد ادعاي در اين گونه از موارد، 

 . بيگانگان بود و نه در اختيار آنان قرار داشت تا حضرت بخواهند آن را نفي نمايند

  
 .4، بند 144  ي همان، خطبه) 2. (13، بند 2  ي البالغه، خطبه نهج )1(

 

اما ": مخزومي چنين مرقوم فرمود  ي اش به والي خود در بحرين، عمرو بن ابي سلمه در نهج البالغه، در نامه) السالم هعلي(ـ حضرت علي 5
من نعمان بن عجالن : به او فرمود) 1("...َفلََقد احسنت الوالية واديت االمانة... بعد فاني قد ولّيت نعمان بن عجالن الزُرّقي علي البحرين

ـ 6. آن سرزمين را خوب ادا كردي  ي و تو مادامي كه والي بحرين بودي، حق واليت و اداره... ين ولي و سرپرست قرار دادمزرقي را بر بحر
فانك "أ ـ : واليت را در معناي سرپرستي به كار برده است  ي مكرّراً واژه) السالم عليه(مالك اشتر، حضرت اميرالمؤمنين   ي در عهدنامه

؛ تو كه به آنجا گسيل شدي و والي مردم هستي، بايد مواظب آنان باشي و كسي )2("ليك فوقك واهللا فوق من والّكفوقهم ووالي األمر ع
فان في "ب ـ . ماست  ي كه والي توست و تو را به اين سمت منصوب كرده است، ناظر بر كارهاي توست و خداوند، ناظر بر كارهاي همه

ترين فردي كه بايد آن  هايي دارند، شايسته ضعف ؛ مردم اگر نقطه)3("تكشفنّ عما غاب عنك منها الناس عيوباً الوالي احقّ من سترها فال
دارد و آنان را براي  ـ آن حضرت، سياست و واليت امويان را به صراحت باطل اعالم مي7. ها را بپوشاند و علني نسازد، والي آنان است ضعف
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متي كنتم يا معاوية ساسة الرعيه ووالة امر اال ": نگارد خود به معاويه چنين مي  ي مهداند و در نا واليت بر امت اسالمي، صالح نمي
êة؟چه وقت شما ! ؛ اي معاويه)5("!وما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس") 4("م 

  
. 5، بند 10  ي همان، نامه) 4( .24، بند 53  ي همان، نامه) 3. (10، بند 53  ي همان، نامه) 2. (1، بند 42  ي البالغه، نامه نهج )1(

 .4، بند 28  ي همان، نامه) 5(

 

ـ مشابه تعبيرهاي نهج 8و تو كجا و بحث برتر و غير برتر در حكومت و سياست كجا؟ ... سياستگذاران رعيت و واليان امرِ امت گشتيد؟
) السالم عليه(است كه در آن كتاب از حضرت علي آمدي  "غرر و درر"، تعبيرهاي منقول در كتاب "واليت حكومتي"  ي البالغه درباره

علي االمام ان يعّلم اهل واليته حدود "، )1("لنا علي الناس حق الطاعة والوالية ولهم من اهللا سبحانه حسن الجزاء": چنين آمده است
بنابر آنچه گذشت و موارد ). 4("أَة عدوهمن نام عن نصرة وليه انتبه بوْط"، )3("الجنود عز الدين وحصون الوالية"، )2("االسالم وااليمان

گردد كه ادعاي اينكه در اسالم  بسيار ديگري كه در قرآن كريم و روايات آمده است و ذكر همه آن موارد در اينجا مقدور نيست، روشن مي
 . * * * واليت به معناي حكومت و سرپرستي وجود ندارد، سخني ناصواب و به دور از تأمل است

  
 .344، ص 5همان؛ ج ) 4. (89، ص 2همان؛ ج ) 3. (318، ص 4همان؛ ج ) 2. (129، ص 5ح غررالحكم؛ ج شر) 1(

 

 

 

  

 

 

  

 

  ضرورت واليت فقيه و جايگاه علمي آن: بخش دوم

  

  باشد؟ اي كالمي است، آيا از اصول دين و اصول مذهب است و اعتقاد و ايمان به آن الزم مي مسأله "واليت فقيه"اگر ] 16[ 
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گرچه مسائل مربوط به اصول دين و اصول مذهب، جزء علم كالم است، ليكن هر مطلب كالمي، الزاماً از اصول دين يا اصول : سخپا 
واليت فقيه، جانشين امام معصوم . اش، وجوب تحصيل تمام مباحث و مسائل علم كالم بر مردم است مذهب نيست و االّ الزمه

جزء اصول مذهب است نه اصول دين، و متفكران اسالمي اگر واليت فقيه را به ) السالم عليه(معصوم است كه امامت آن امام ) السالم عليه(
است نه اينكه خود واليت فقيه، در حد توحيد ) السالم عليه(اند، بر اساس نيابت فقيه از امام معصوم  كالمي مطرح كرده  ي عنوان يك مسأله

 بسياري از مسائل كه در كالم مطرح است مانند اينكه آيا خداوند . امامت، جزء اصول مذهب باشدو نبوت و معاد، جزء اصول دين يا در حد
كند يا نه؟ اينها از جزئيات مبدأ و معاد است و جزئيات مبدأ و معاد، نه جزء  فالن كار را كرده است يا نه؟ آيا خدا در قيامت فالن كار را مي

 آن الزم باشد و نه جزء اصول مذهب است؛ مثال ً انسان بايد معتقد اصول دين است كه علم برهاني و اعتقاد به

باشد كه قيامت و بهشت و جهنم هست، اما اينكه بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است و دركات جهنم به چه وضعيتي است، جزء 
اشد و انكار آن به انكار رسالت و دين بيانجامد اي ضروري دين ب اگر مسأله. اصولي نيست كه تحصيل برهان بر آن و اعتقاد به آن الزم است

در اصول . شود و انسان هم به استلزام انكار رسالت توجه داشته باشد و با علم و عمد آن مطلب ضروري دين را انكار كند، از دين خارج مي
و انكارش به انكار و نفي يكي  گونه است؛ يعني انكار عمديِ ضروري مذهب، كه انسان بداند چيزي ضروري مذهب است مذهب هم همين

عميق   ي اما يك مسأله. شود شود ولي از دين خارج نمي انجامد و با علم و عمد آن را انكار كند، از مذهب خارج مي از اصول مذهب مي
بنابراين، واليت . نظري و پيچيده چنين نيست و بر فرض هم كه ضروري باشد، بايد به تالزم انكار آن با انكار رسالت، توجه داشته باشد

برهان براي كسي ثابت شود و پس از ثبوت برهاني و قطعيت   ي البته اگر واليت فقيه به وسيله. فقيه نه مانند نبوت است و نه مانند امامت
ست؛ بلكه بايد استناد آن به شارع مقدس، آن را انكار كند، حكم انكار ضروري را دارد و انكار ضروري دين، غير از انكار توحيد يا نبوت ا

بنابراين، صرف . خروج از آن خواهد بود  ي مستلزم انكار يكي از آنها باشد و چنانكه گذشت، انكار آگاهانه يك مطلب ضروري دين، مايه
 شود كه اين حكم همتاي حكم توحيد، نبوت، معاد، ثبوت واليت فقيه و وجوب ايمان قلبي به آن و لزوم تعهد عملي برابر آن، موجب نمي

 .و مانند آن باشد
 كه اگر چه در علم كالم از اثبات يا ) 1(در بحث واليت فقيه روشن شد: پاسخ

  
 .143ص : ر ك )1(

  
  
ظواهر آيات و روايات ظّني السند و غير قطعي آن را   ي توان به وسيله اي كالمي باشد، آيا مي مسأله "واليت فقيه"در صورتي كه ] 17[ 

  اثبات كرد؟
 

در علم كالم كه موضوعش فعل خداست . شود كالمي سخن گفته مي  ي شود، در علم فقه، از لوازم آن مسأله حث مينفي واليت فقيه ب
اي دارد يا ندارد؟ آيا كسي را منصوب كرده است براي واليت يا نه؟ اگر گفتيم خداوند  شود كه آيا خداوند براي عصر غيبت، برنامه گفته مي

اش اين است كه توّلي فقيه بر ديگران واجب نيست و اگر گفتيم  معين نكرده است، اثر فقهي "ولي"براي عصر غيبت كسي را به عنوان 
  ي هر مسأله. اين حكم عقلي، وجوب توّلي و پذيرش واليت آن ولي بر مردم است  ي خداوند براي عصر غيبت ولي معين كرده است، الزمه

كنند كه خود عقل در  فقهي است كه اين الزم را گاهي از راه تالزم اثبات مي  ي مسأله اش يك كالمي كه تماس با فعل مكلّف دارد، الزمه
واليت معصوم . است) السالم عليه(واليت فقيه از اين جهت، مانند واليت معصوم . ظّني ديگر  ي دهد و گاهي با ادّله اينجا فتوا مي
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شود كه خداوند انسان معصوم  كالمي آن گفته مي  ي در صبغه. فقهي  ي كالمي و يك صبغه  ي دو صبغه دارد؛ يك صبغه) السالم عليه(
از سوي ) السالم عليه(شود كه چون امام معصوم  فقهي آن گفته مي  ي را براي خالفت و واليت نصب كرده است و در صبغه) السالم عليه(

به دليل همين دو صبغه داشتن . او را بپذيرند خداوند براي واليت نصب شده است، پس بر مسلمانان واجب است كه خالفت و واليت
شود كه در رديف  گيرد و زماني نيز در روايات ديده مي ، گاهي واليت در رديف نبوت و رسالت قرار مي)السالم عليه(واليت امامان معصوم 

عّلت مسأله اين است ). 1("والحج والواليةبني اإلسالم علي خمس الصلوة والزكاة والصوم ": اند آمده است نماز و روزه كه از فروعات فقهي
فقهي دارد، در كنار صوم و صلوة و حج و زكات و مانند آن آمده است   ي كه واليت از آن جهت كه توّلي مردم را به همراه دارد و يك صبغه

 واليت   ي رسيم به پاسخ سؤال طرح شده و آن اين است كه مسأله اكنون مي. با آنكه اصل واليت، مطلبي كالمي است

  
 .10، ح 18، ص 1وسائل الشيعه؛ ج  )1(

 

 

اگر دليل نقلي بر . كند نقلي نيز آن را تأييد مي  ي اي كالمي است، بايد با برهان عقلي اثبات بشود و در اين صورت، ادلّه فقيه چون مسأله
توان واليت فقيه  نقليِ ظّني به تنهايي نمي  ي دّلهواليت فقيه، مفيد قطع باشد، به نوبه خود دليل مستقلي است و اگر مفيد قطع نباشد، با ا

مكلّفين است كه آيا پذيرش مردم واجب است يا نه، اين جهت فقهي   ي فقهي واليت فقيه كه مربوط به وظيفه  ي را اثبات كرد؛ ولي صبغه
ظّنيِ روايي يا ظواهر قرآن   ي توان با ادّله ، آيا مياگر فرضاً، واليت فقيه در كالم اثبات نشود: سؤال. توان اثبات كرد ظّني مي  ي را با ادّله

شود؛ چون در علم كالم، عدم نصب ولي هرگز ثابت  اش ثابت مي فقهي  ي بله، جنبه: پذيرش دارند؟ جواب  ي اثبات نمود كه مردم وظيفه
از سوي خداوند نيست، مجالي براي حكم البته اگر در كالم به صورت يقيني ثابت شود كه فقيه جامع الشرايط منصوب . شود نشد و نمي

توان اثبات كرد، ولي در فقه، همان  با ادّله ظّني، حكم قطعي كالمي را نمي. اش در حد مظّنه است كالمي  ي فقهي نخواهد بود؛ ولي جنبه
ناصواب  "انسداد علم و علمي"ا مبناي ظّني معتبر است، نه ظن مطلق؛ زير  ي ظّني، ادلّه  ي ظّني حجت است؛ البّته منظور از ادّله  ي ادّله
چگونه ممكن است كه ما از نظر فقهي، مردم را موظّف به پذيرش واليت بكنيم در حالي كه اصلش هنوز در كالم اثبات نشده : سؤال. است

كالمي و ديگر راه مستقل و   ي فقهي با مسأله  ي مسأله  ي فقهي دو راه وجود دارد؛ يكي از راه مالزمه  ي براي اثبات وظيفه: است؟ جواب
قطعيِ عقلي به   ي كالمي، ممكن است ادّله  ي كنند؛ يعني در يك مسأله مكّلفين را روشن مي  ي مستقيمي است كه روايات فقهي وظيفه

و لذا ما در اثبات قطعي يا خبر متواتري به دست ما نرسيده باشد   ي نقليِ يقيني مثل خبر واحد محفوف به قرينه  ي ذهن ما نيايد يا ادّله
احكام فقهي   ي همه. توان مستقال ً وظيفه فقهي را به دست آورد نقليِ ظّني مي  ي كالمي مشكلي داشته باشيم، ولي با ادّله  ي آن مسأله

 گردد؛ زيرا اش به كالم بر مي باالخره يك گوشه

 

 

فين واجب است، ممكن است اثبات صدور آن وظيفه از سوي گويد فالن عمل از سوي خداوند بر مكل يك مجتهد متتبع، وقتي در فقه مي
اش، چون دليل مسأله، به نصاب حجيت كه در اصول فقه  خداوند در بحث كالمي، مشكل باشد و دليلش كافي نباشد، ولي در جهت فقهي
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اند  در مقام عمل، به ما فرموده. اقامه كنيماش برهان  كالمي  ي اند رسيده است، كافي است ولو آنكه نتوانيم بر مسأله براي فقيه مقرّر كرده
كه اگر روايت صحيح يا موثّقي كه سنداً معتبر است و داللتش هم تام است به دست شما رسيد و شما را مكلّف به عملي كرده است، آن 

ـ عدم ثبوت قطعي 2. استكالمي، دليل نقلي قطعي همانند عقليِ يقيني حجت   ي ـ در مسأله1: خالصه آنكه. فعل بر مكّلف واجب است

ـ 4. ـ حكم فقهي، متفرّع بر نصاب حجيت در فقه است نه در كالم3. باشد واليت فقيه در كالم، غير از ثبوت قطعي عدم آن در كالم مي
شد نه در با در حكم فقهي، ميان نماز كه ستون دين است با سائر احكام فرعي، فرقي نيست؛ زيرا معيار همه آنها حجت معتبر در فقه مي

فقهي، فقط اثر   ي فرعي دارد كه اثر اوست، اما مسأله  ي اصلي دارد كه ركن او است و يك جنبه  ي كالمي، يك جنبه  ي ـ مسأله5. كالم
  .عملي دارد

  

  ؟آن اختالف دارند  ي اي كالمي است، چرا عالمان و فقيهان درباره اگر واليت فقيه مسأله] 18[ 

  

شوند، بسياري از مسائل نظري مورد  روريات اوليه و برخي از نظريات كه با فاصله اندك، به ضروريات منتهي ميدر دين، غير از ض: پاسخ 
حتي در مبطالت و مصححات نماز، شرايط و موانع نماز، شرايط و موانع صحت صوم كه امر روشني در اسالم است، باز . اختالف است

ولي اختالف در آن موارد، چون عبادي محض . ود دارد و چنين اختالفي بسيار طبيعي استنظران اختالف وج بينيم كه در ميان صاحب مي
 هستند و اجتماعي و سياسي نيستند

 

تا مورد عمل روزانه عموم مردم باشند، خيلي ظهور و بروز ندارند؛ اما واليت فقيه چون يك امر عيني خارجي است و بايد در جامعه پياده 
از سوي ديگر، . دهد آن، خودش را نشان مي  ي اسالمي وجود دارند، اختالف نظر درباره  ي ر مسلمان نيز در جامعهشود و از طرف ديگر، غي

شود،  حكومت كه به منافع آنان مربوط مي  ي زنند، ولي در زمينه مسائل فقهي فردي، بيگانگان به اختالف نظر فقيهان دامن نمي  ي درباره
در هر صورت، تاريخ بشر و علوم بشري نشان . زدن به اختالفات فقهي و ايجاد تبليغات جنجالي دارندكنند و سعي در دامن  دخالت مي

ليكن در جريان واليت فقيه اگر به روح حاكم . نظري، همگان توافق نداشته و ندارند و سير تكاملي دارد  ي داده است كه در مسائل پيچيده
اسالم از سوي ديگر نگاه شود و از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد، اختالف بسيار كم بر متون فقهي از يك سو و تفّكر ناب فقيهان 

  .خواهد شد
  
  دانند؟ اگر واليت فقيه كالمي است، چرا در فقه مطرح شده و برخي از فقيهان آن را فقهي مي] 19[ 
مربوط به كالم است، گاهي در كنار فروع فقهي ) لسالما عليه(، با آنكه واليت امامان معصوم )1(گونه كه در گذشته اشاره شد همان: پاسخ 

. كالمي نباشد و فقهي محض باشد  ي فقهي و لوازم فقهي واليت است نه اينكه خود واليت اصال ً مسأله  ي آمده است و اين به دليل صبغه
مقّلدان را معلوم نمايد تا تكليف تصدي  كند، براي آن است كه هم تكليف خويش و هم وظيفه اگر فقيهي در فقه، واليت فقيه را ثابت مي

گاهي ممكن است در اثناء مبحث فقهي، به يك مطلب . گردند او و تكليف توّلي جامعه روشن شود و اين دو تكليف، هر دو، به فقه بر مي
 كالمي اشاره شود و تفصيل آن به علم كالم ارجاع گردد و آنچه در كالم از 
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 .353ص : ر ك )1(

 

كه ) 1(ضمناً در فصل ششم كتاب روشن شد. آن باشد  ي شود، در فقه از مبادي حساب شود و جزء اصول موضوعه يمسائل محسوب م
فقهي   ي نخست، در فقه به صورت يك مسأله  ي واليت فقيه نيز مانند بسياري از مسائل اسالمي، داراي تطور و تكامل بوده است و در وهله

در همان فقه، استدالل كالمي بر واليت فقيه آورده است و در نهايت، اوج تكامل ) رض(جواهر مطرح بوده و سپس فقيهي مانند صاحب 
  .صورت گرفت كه واليت فقيه را از فقه به جايگاه اصلي خود يعني علم كالم منتقل ساختند) رض(واليت فقيه، توسط امام راحل 

  
  ؟"تحقيقي"است يا  "تقليدي"وجوب اطاعت از ولي فقيه و حدود اختيارات او، ] 20[ 
گونه كه عقل انسان  همان. اصل وجوب اطاعت از ولي فقيه، مانند اصل وجوب تقليد از مرجع فقهي، تحقيقي است نه تقليدي: پاسخ 

احكام   ي سازي به مهندس رجوع نمود، درباره بايد به طبيب مراجعه كرد و در جريان خانه نمايد كه در وقت بيماري مي چنين حكم مي
كند كه بايد به مرجع تقليد كه خبره و كارشناس دين است مراجع شود؛ البّته عقالء متفاوتند، برخي كه خيلي دقيق  نيز حكم ميديني 

موادش به طور تفصيل توجه دارند، ولي برخي ديگر كه از دقت كامل برخوردار نيستند، به صورت   ي هستند، اين برهان عقلي را با همه
فقيه نيز در كتاب فقهي خود همان طور كه جريان وجوب تقليد . كنند فهمند و به آن عمل مي اين حكم عقل را مياجمالي و مدار بسته 

گونه است؛ يعني وجوب  غرض آنكه، اصل واليت فقيه نيز همين. نمايد كند، جريان لزوم پذيرش واليت فقيه را نيز طرح مي را طرح مي
 تقليدي، ولي حدود اختيارات فقيه، امر اطاعت از ولي فقيه، امري تحقيقي است نه 

  
 .276ص : ر ك )1(

 

وقتي كه انسان اصل دستور عقل را به خوبي توجه داشت كه براي فهم احكام موضوعات . ديگري است كه تحقيق آن مقدور همگان نيست
ود او به چنين كارشناسي نيازمند جديد در هر زماني، نيازمند فقيهي آگاه به زمان است، اگر تنبه پيدا كند كه ديگران نيز مثل خ

مردم خصوصاً نسل جديد، نيازمند   ي باشند و نيز اجراي تمام احكام اسالمي و حفظ جان و مال و نواميس مسلمانان و تعليم و تزكيه مي

لزوم مراجعه به "ل به گونه كه اگر انسان در حكم عق شود؛ همان شناسي عادل و مدير و مدبر است، قلمرو واليت فقيه نيز روشن مي اسالم
سالمندان و كارشناسان و قوانين   ي بيند كه همگان به پزشك نياز دارند؛ از واكسيناسيون اطفال گرفته تا خانه تأمل كند، مي "طبيب

  .ها حضور داشته باشد ها و زمان مكان  ي اقشار جامعه و در همه  ي پزشك بايد در همه. پزشكي و بهداشتي

  

تقليد در اين زمينه  واليت فقيه كالمي است و وجوب اطاعت از ولي فقيه عقلي و تحقيقي است،آيا نظر مرجع  ي اگر مسأله] 21[ 
  فقيه واجب است كه خود با تحقيق،به وجوب آن رسيده باشد؟ از ولي اطاعت االجراست يا اينكه فقط بر كسي الزم
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بايد از يكديگر جدا شوند؛ يعني ممكن است يك صاحب نظر در علم  كالم و فقه، هر يك حكم خاص خود را دارند و  ي دو حوزه: پاسخ 
. كالم، با دليل عقلي به اين نتيجه نرسد كه فقيه واليت دارد، ولي در فقه، به استناد برخي از نصوص، ملزم به پذيرش واليت فقيه باشد

داند، اطاعت از ولي فقيه بر او واجب نيست؛  في و تمام نميفقهي را در وجوب اطاعت از ولي فقيه كا  ي آري، اگر در علم فقه، مجتهدي ادّله
تواند كاري كه موجب اختالل نظام جامعه است انجام دهد؛ ولي اگر مقّلد است، بايد از نظر مرجع تقليد خود تبعيت كند  اگر چه او نمي

غرض آنكه؛ اگر كسي در علم كالم . صحيح نيست ولو آنكه در علم كالم نيز به صورت تحقيقي به اين نتيجه نرسيده باشد كه واليت فقيه
 به طور قطع به عدم واليت فقيه

پي برد، در فقه ملزم به اطاعت از واليت فقيه نيست؛ ولي اگر در علم كالم نتوانست به نحو قطع به عدم واليت فقيه پي برد، در اين 
 .باشد صورت، در فقه تابع دليل ظّني و فقهي خود يا مرجع تقليد خود مي

  

  است؟ "مستقالت عقليه"آيا دليل عقلي محض بر اثبات واليت فقيه، از ] 22[ 

توضيح . است، اما نه آن مستقالت عقليه مانند حسن عدل و قبح ظلم "مستقالت عقليه"دليل عقلي محض بر واليت فقيه، از : پاسخ 
آن حكم شرعي را   ي ستيابي به حكم شرعيِ نقلي، الزمهشود كه عقل بعد از د مطلب آن است كه واليت فقيه گاهي اين گونه اثبات مي

در اين مورد، حكم عقل، حكمي . كند كه اين، همان دليل تلفيقي از عقل و نقل است آن، واليت فقيه را اثبات مي  ي يابد و به وسيله مي
كند كه در عصر  مت است و اثبات مياما در دليل عقلي محض بر واليت فقيه كه در فضاي برهان عقلي بر نبوت و اما. مستقل نيست

كند،  اند، در اين مورد، چون عقل به صورت مستقل و بدون نياز به احكام نقلي، حكم مي غيبت، نائبان خاصي از سوي خداوند منصوب شده
مر و نهي را از مثال ً گاهي ممكن است كسي اجتماع ا. شود از مستقالت عقلي؛ البته براي كسي كه اين حكم عقلي را تمام بداند مي

اي هست، در اين فضا، وقتي كه عقل به صورت مستقل و بدون نياز  مستقالت عقليه بداند؛ يعني در فضاي شريعت كه امري هست و نهي
كند به اجتماع آن دو يا عدم اجتماع آنها، چنين حكمي، از مستقالت عقليه است؛ يعني از مستقالت عقليه است  به دليل نقلي حكم مي

  .فضاي مفروض؛ وگرنه استقالل محض با فرض نيازمندي آن به وجود امر و نهي نقلي، فرض صحيح ندارد در اين

  

  آيا دليل نقلي بر واليت فقيه، مؤيد دليل عقلي است يا خود دليلي مستقل بر واليت فقيه است؟] 23[ 

 اگر ما در فضايي بحث كنيم كه پيش از نقل، عقل حكم قطعي: پاسخ 

كه اين حكم عقلي را قبول داشته باشد و آن را تمام بداند، داليل بعدي، مؤيد آن حكم عقلي خواهند بود؛ يعني هر كدام از دارد، هر كس 
دانند، مؤيد است؛ زيرا  دليل نقلي محض يا دليل تلفيقي عقلي و نقلي بر واليت فقيه، نسبت به كساني كه دليل عقلي محض را تمام مي

ولي اگر ما بخواهيم از تقدم و تماميت آن دليل عقلي محض صرف نظر . د و چه نباشند، دليل عقلي تام استآن داليل بعدي، چه باشن
كنيم و هر يك از اين داليل نقلي محض يا نقلي تلفيقي را به صورت مستقل و بدون لحاظ دليل ديگري در نظر بگيريم، هر يك از اين 
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البته بايد توجه داشت كه حكم عقل، غير از بناء عقالست؛ زيرا حكم عقل، مربوط به علم . داليل دليل مستقل خواهند بود نه دليل مؤيد
گردد كه نياز به امضاء شارع دارد؛ هر چند به نحو  است و قطعي است، ولي بناء عقالء، مربوط به عمل است و به آداب و رسوم جوامع بر مي

رد، صرف بناء عقال في نفسه، داراي نصاب حجيت نيست تا بگوييم دليل نقلي عدم ردع باشد؛ يعني در مواردي كه بناء عقالئي وجود دا
آن بناء عقالست نه مؤيد آن؛ زيرا بدون آن دليل نقلي، بناء عقال ) امضاكننده(باشد، بلكه آن دليل نقلي، ممضي  پس از آن، مؤيدش مي

داشته باشد، مؤيد است، ولي اگر با اطالق يا عموم خود، پيام جديدي  غرض آنكه، اگر دليل نقلي همان پيام دليل عقلي را. حجيت ندارد
نيز دارد كه عقل در آن اطالق يا عموم، نارساست يا دليل نقلي متعرّض يك مطلب جزئي شده كه دليل عقلي از آن قاصر است، دليل 

تحليل نمود كه بخشي از آنْ، مؤيد دليل عقلي باشد و  هاي دليل نقلي را توان پيام ها، نوآور است نه مؤيد؛ البته مي نقلي در اين بخش
گويند كه روشن است و ابهامي ندارد؛ پس  دليل عقلي چنين مي  ي درباره: سؤال. بخش ديگر آن كه ابتكاري است مؤسس باشد نه مؤيد

 و تا يك فضاي خاصي را روشن برد دليل عقلي محدود است: جواب. زدائي از دليل عقلي كند تواند ابهام چگونه دليل نقلي مي

هاي ديگر نيز هست يا نه،  كند و در بعضي موارد ساكت است خصوصاً در جزئيات؛ يعني اينكه آيا يك حكم خاص عقلي، براي حالت مي
و  اينها در حكم عقل مشخّص نباشد؛ البته حكم عقلي يك قدر متيقّني دارد  ي براي فردهاي ديگر نيز هست يا نه، ممكن است همه

  .شود بر آن قدر متيقّن، مشكوك است و با استمداد از دليل نقلي و يا احياناً دليل عقلي ديگر معلوم مي  ي اضافه
  
  اگر واليت فقيه، امري مسلّم و قطعي است، چرا در روايات به صراحت نيامده است؟] 24[ 
  
پرداختند و در آن شرايط كه خود  تر محلّ ابتالء بود، زيادتر به آن ميآنچه كه در اعصارشان بيش) السالم عليهم(اوال ً امامان معصوم : پاسخ 

ثانياً دليل نقلي معتبر بر واليت فقيه به . ايشان مقتول و يا مسموم بودند، موردي براي بحث مبسوط پيرامون واليت فقيه وجود نداشت
آن نشده يا به دست متأخران   ي سائل مورد ابتالء روزانه دربارهدار همانند سائر م مقدار الزم وجود دارد؛ گرچه بحث فقهي گسترده و دامنه

قضاء در هر عصري،   ي شود؛ چرا كه الزمه نرسيد و ثالثاً، در مورد قضاء فقيه تصريحاتي وارد شد و از قضاء فقيه، واليت فقيه نيز روشن مي
نزاع . اء فقيه جامع الشرايط اختالف داشته باشدسمت قض  ي از فقهاي اسالم كسي نيست كه درباره. تشكيل حكومت و واليت است

نزاع متخاصمان و داوري و قضاست، نزاع   ي فضا،زمينه دريا تا باالي هاي متخاصمان گذشته فرق دارد؛ از عمق متخاصمان در امروز، با نزاع
اي جز كار قوي كارشناسي و وجود  اي است كه در تحّقق قضاء و اجراي آن، چاره ميان مردم كشورهاي متعدد و مجاور نيز به گونه

نيست كه، به خواست خدا در آينده توضيح ... هاي علمي و حقوقي، و مجريان و كارگزاران و بودجه و زندان و متخصصان زبده و دانشگاه
  ). 1(شود بيشتري در اين باره داده مي

  
 

يت فقيه كافي است و نياز به تصريح مجدد ندارد؛ البته سمت قضاء فقيه، براي اثبات سمت وال  ي بنابراين، وجود تصريحاتي در زمينه
اصل ضرورت حكومت، مورد ادراك عقل و پذيرش عملي عقالست و چون برهان عقلي بر ضرورت آن قائم : الزم است عنايت شود كه

باشد و  نقلي نمي  ي ل جداگانهآيد و نيازي به دلي است، شرعي نيز خواهد بود؛ زيرا عقل برهاني، يكي از منابع معتبر شرع به شمار مي
 .چون بناء عقال بر آن است و شارع مقدس نيز آن را ردع نكرد بلكه با برخي از شواهد نقلي آن را امضا فرمود، پس شرعي خواهد بود

 
 
 تواند حاكم اسالمي باشد و مسائل ديني و فقهي را از فقهاء و مراجع عصر بگيرد؟  آيا غير فقيه مي] 25[ 
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بايد سه ويژگي داشته باشد؛ يكي آنكه كارشناس و متخصص ... فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و  ي ؤول هر مؤسسهمس: پاسخ
ديگر آنكه بايد امين باشد و . اي كه مؤسسه براي آن هدف تشكيل شده است؛ تا بتواند آن را بخوبي اداره كند باشد در همان رشته

حاكم . كنند شته باشد و اين، امري روشن و واضح است كه در همه جاي جهان بدان عمل ميسوم اينكه توانايي مديريت عملي را دا
آن كشور آگاهي دقيق و كامل داشته باشد و به   ي هر كشوري، بايد عالوه بر شايستگي در صفات عملي، كسي باشد كه به قانون اداره

اكم كشور اسالمي نيز بايد كارشناس اسالمي و آگاه به معارف و به طور طبيعي، ح. آن متعهد بوده، توان اجراي آن را داشته باشد
چنين شخصي، همان فقيه جامع الشرايط است كه در . احكام دين باشد تا بتواند كشور را بر اساس رهنمودهاي اسالم اداره كند

لي از دليل نقلي، واليت او اثبات عقلي محض، دليل تلفيقي از عقل و نقل، و اجما  ي گانه هاي سه كتاب، با دليل  ي مباحث گذشته
 شود شخص غير فقيه و غير آشنا با مسائل  اكنون سؤال اين است كه آيا مي). 1(شد

ديني، حكومت اسالمي را به دست گيرد و احكام فقهي و مسائل اسالمي را از فقيه اَعلم زمان فرا بگيرد؟ اين مسأله دو فرض دارد؛ يكي 
ديني را از فقيه جامع شرائط فرا بگيرد كه در اين صورت، واليت و حكومت از آنِ فقيه جامع شرائط است  آنكه شخص حاكم، الزاماً مسائل

تواند بخشي از اختيارات خود را  و شخص مزبور فقط مجري احكام است و چنين چيزي حتي در قانون اساسي نيز آمده است كه رهبر مي
منصوبِ از طرف فقيه جامع الشرايط است نه آنكه خود به طور مستقل حكومت در اين فرض، شخص حاكم، ). 1(به شخصي واگذار كند

اما فرض ديگر آن است كه شخص حاكم، ملزم به دريافت نظر فقيه و اجراي آن نباشد، بلكه هر زمان كه صالح دانست و هر موردي . نمايد
ارد كه حكومت به صورت اسالمي اداره شود و چه بسا كه در اين فرض، هيچ تضميني وجود ند. كه ميل داشت، چنين كاري را انجام بدهد

در اينجا . با گذشت زمان، شخص حاكم كه قدرت و قواي مسّلح و ارتش را در دست دارد، حكومت را به حكومتي غير ديني تبديل كند
از كارشناسي و تخصص و غير آن مزاياي حكومت غير فقيه،   ي بايد به اين نكته توجه داشت كه حكومت فقيه جامع الشرايط، واجد همه

  ).2(است كه به خواست خدا، در پاسخ به برخي از اشكاالت، به تفصيل خواهد آمد
  
 

  
 386و  379ص : ر ك) 2. (قانون اساسي، اصل يكصد و دهم )1(

 
 
  
  اگر در عصري، فقيه جامع الشرايط وجود نداشته باشد، تكليف حكومت اسالمي چيست؟] 26[ 
 "شرط تحصيلي"باشد،  شناس داشتن كه شرط تشكيل حكومت اسالمي مي اسالمي واجب است و فقيه و اسالمتشكيل حكومت : پاسخ 

 ؛ يعني مانند وضوء براي نماز است كه بايد آن را تحصيل كرد نه مانند "شرط حصولي"است نه 

 

تحصيل فقاهت، بر . شود واجب مياستطاعت براي حج كه حصولي است و تحصيلش واجب نيست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج 
توانند پرچمدار فقاهت باشند و كس  همه كساني كه صالحيت تحصيل دارند، واجب كفايي است و اگر شخص معين يا گروهي اندك مي

ه يك ديگري وجود ندارد، بر آنان واجب عيني است نه كفايي و سرّ وجوب عيني آن بر بيش از يك نفر آن است كه نياز جامعه اسالمي ب
اگر در شرايطي خاص، اين واجب صورت نگرفت و فقاهت كه شرط اصلي حكومت اسالمي است تحصيل نشد، نوبت . گردد فقيه تأمين نمي

گيرند و حكومت  كشور را نيز از همانجا مي  ي اداره  ي گيرند، نحوه عدول مؤمنين، از هر جايي كه دينشان را مي. رسد به عدول مؤمنين مي
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البّته اگر عدول مؤمنيني يافت شوند كه از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حد متجزي باشند؛ يعني در برخي . دهند به تشكيل ميرا از باب حس
از ابواب فقه توان استنباط احكام فرعي از مبادي و منابع اصلي را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنين 

  .گيرند ت اسالمي را بر عهده ميدان، جريان حكوم مسأله

  

  عمل كند؟) السالم عليه(و حضرت امير ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(آيا نظام واليت فقيه توانسته است مانند حكومت رسول اكرم ] 27[ 

داشتند، با هيچ فرد  هاي ديني را بر عهده كه رهبري حكومت) السالم عليهم(گرچه انبياء عظام و اولياي كرام و امامان معصوم : پاسخ 
شود با نظام حكومتي  توان با مردم عصر ديگر و نيز نظام حكومتيِ هر امت را مي ديگري قابل قياس نيستند، ليكن مردم هر عصري را مي

ل هشتاد جنگ را براي حكومت در مدت ده سال تحم) صلي اهللا عليه و آله و سلم(مثال ً وجود مبارك پيامبر اكرم . امت ديگر سنجيد
) صلي اهللا عليه و آله و سلم(يك سوم مردم مدينه در آن زمان در برابر پيامبر . كرد، ولي تمام احكام دين در زمان آن حضرت اجرا نشد

كردند؛ چون در جنگ اُحد، هزار نفر ظاهراً براي جهاد از مدينه حركت كردند و بيش از سيصد نفر آنان منافق بودند و در  منافقانه عمل مي

هيچ شخصي ). 1(كرد برگشتند، تقريباً يك سوم مردم مدينه منافق بودند، ولي آن حضرت به صراحت اسامي آنان را اعالم نمي راهبين 
رسد و  نمي) السالم عليه(حضرت اميرالمؤمنين   ي ها، به رتبه و درجه از اولين و آخرين انسان) صلي اهللا عليه و آله و سلم(غير از پيغمبر 
تر از مردم در  بينيم كه مردم مسلمان در اين حكومت اسالمي ما، موفق ان را با حكومت جمهوري اسالمي بسنجيم، مياگر حكومت ايش

توان سنجيد، ولي  را با هيچ كس نمي) السالم عليه(گونه كه اشاره شد، خود حضرت امير  البته همان. حكومت آن حضرت عمل كرده است

هائي  نامه ها و بخش اوضاع حكومت آن حضرت را با نامه. كومت صدر اسالم سنجيد و مقايسه كردتوان با ح حكومت اسالمي معاصر را مي
سه گروه ) السالم عليه(كارگزاران حضرت امير . توان فهميد كه چه بوده است البالغه آمده است، مي كه در جوامع و مجامع روائي مانند نهج

لشكر بود، مدير و مدبر   ي مالك يك فقيه جامع الشرايط بود، فرمانده. يار كم هستندكه اينها بس) رض(بودند؛ يك عده نظير مالك اشتر 
مالك وما مالك، واهللاِ لو كان جبال ً لكان فْنداً ولو ": گويد او مي  ي درباره) السالم عليه(علي . توانست اداره كند بود و مصر پهناور را خوب مي

بديل بود و اگر  ؛ به خدا سوگند اگر مالك اشتر كوه بود، كوه يگانه و بي)2("افر وال يوفي عليه الطائركان حجراً لكان صْلداً ال يرتقيه الح
اي توان  اش باال رود و هيچ پرنده توانست از قامت افراشته مالك سنگ بود، سرسخت و نستوه و مقاوم و مستحكم بود؛ هيچ مركبي نمي

) السالم عليه(كميل، از عارفان عاليقدر اصحاب حضرت علي ). رض(افرادي هستند مثل كميل گروه دوم، . گيري در فضاي او را نداشت اوج
مصاحبتي داشته باشند، ولي ديدار خصوصي و وقت اختصاصي ) السالم عليه(مند بودند كه با وجود مبارك اميرالمؤمنين  ها عالقه خيلي. بود

 ز شد، ولي آن حضرت، دست كميل را گرفت و ا نصيب آنان نمي

  
 .443البالغه، حكمت  نهج) 2. (83، ص 2نهاية األرب؛ ج  )1(

 

يا كميل بن زياد إنّ هذه القلوب أوعية فخيرها "مسجد جامع كوفه بيرون برد؛ خودش به او وقت خصوصي داد و آن حديث بلند 
در . ل معروف شده، به او آموخترا كه به دعاي كمي) السالم عليه(ها مطلب ديگر را به او آموخت؛ آن دعاي خضر  و ده) 1("أوعاها
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كه انبار مهمات و مصالح جنگي و وسائل دفاعي ديگر داشت فرستاد و  "هيت"اي به نام  البالغه دارد كه آن حضرت، كميل را به منطقه نهج
  ي ميز و گاليهآ اعتراض  ي نامه. مسؤوليت آن منطقه را به او سپرد، ولي غارتگران اُموي حمله نمودند و همه چيز را غارت كردند

انگاري انسان نسبت به تعهدات اجتماعي و همت گماشتن بر  سهل: اش اين است به كميل رسيد كه خالصه) السالم عليه(اميرالمؤمنين 
ورأى  اما بعد فإن تضييع المرء ما وّلي وتكّلفه ما كُفى لعجز حاضرٌ": باشد انجام چيزي كه بر عهده او نيست، عجز نقد و ناتواني روش مي

گروه سوم كارگزاران آن حضرت، برخي افراد بد سابقه و بد عمل بودند و آن حضرت ). 2("...متَبرَّ وإن تعاطيك الغارةَ علي أهل قرقيسيا
است كه  ها، براي زياد بن ابيه يكي از آن نامه. آميز و تهديدآميزي به آنان نوشته كه برخي از آنها در نهج البالغه آمده است هاي گاليه نامه

اطراف آن و تا كرمان   ي منطقه  ي اين استانداري در آن زمان، شامل خود بصره و فالت اطرافش تا اهواز با همه. معاون استانداري بصره بود
از بصره تا كرمان، در حقيقت يك كشور است كه در آن وقت، مسؤول و استاندارش ابن عباس بود و معاون رسمي او . شد اش مي و حواشي

كند كه اگر به من گزارش داده شود  نويسد و او را تهديد مي آن حضرت به او نامه مي. ترين افراد آن عصر بود ز زياد بن ابيه، يكي از بدنامني
 واّنى أقسم باهللا قسماً صادقاً، لئن بلََغنى أّنك ": اي، اگر چنين كرده باشي، من بر تو سخت خواهم گرفت كه تو بيت المال خيانت كرده

  
 .61  ي همان، نامه) 2. (147البالغه، حكمت  نهج )1(

 

سرّ ). 1("شدنّ عليك شدةً ُتدعك قليلَ الوْفر ثقيلَ الَظهر ضئيلَ األمر والسالمêخُنت من فىء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً ال 
البته مردمي كه نيرنگ امويان از يك سو، و . باشد ناپذيري كارگزاران حكومت علوي، همانا دنيازدگي آنان بود كه رأس هر گناه مي موعظت

حضرت علي   ي اي از كارمندان گذشته از سوي ديگر، مانع اتّعاظ و پندپذيري آنان شده است، كمتر به نصايح خالصانه سوء رفتار عده
شد؛ لذا خود  كه سبب افزايش معضل مي كرد، دادند و كشتار و تبعيد و زندان كردن آنان نه تنها مشكل را حلّ نمي گوش مي) السالم عليه(

ايشان اولين . شود ؛ از آن روزي كه من سمت حكومت را به دست گرفتم، مرّتباً بر من ظلم مي)2("ما زلت مظلوماً": آن حضرت فرمود
اكنون وقتي كه . داره كردنشين بود مظلوم بود و آن پنج سال حكومت نيز در مظلوميت با آنان كشور را ا مظلوم است؛ آن وقتي كه خانه

شود كه كدام يك از آن دو، بهتر  كنيم، روشن مي نظام جمهوري اسالمي و مردم مسلمان ايران را با مردم عصر حكومت علوي مقايسه مي
يشه در مردم ما هم. مردمي كه اكنون در كشور اسالمي ايران هستند، در صدر اسالم به اين وفور و كثرت نبودند. تر بوده است و موفق
اسالم و انقالب حاضرند؛ هر زمان كه نظام اسالمي نيازمند حضور مردمي از لحاظ ايثار نفيس و نثار نفس باشد، خواه در صحنه   ي صحنه

دهند و چيزي مانع از  تظاهرات يا انتخابات، خواه در جبهه دفاع مقدس يا سازندگي كشور، مردم به دعوت رهبران ديني پاسخ مثبت مي
دهنده برجستگي نظام و اصول پايدار آن خواهد بود؛ زيرا  البته روشن است كه فضيلت مردم، نشان. الهي نخواهد بود  ستورهايامتثال د

 اند و تجربه نشان داد كه حكومت اسالمي اگر مورد آزمايش قرار گيرد،  مردم فقط آنچه نظام اسالمي ارائه نموده است عمل كرده

  
 .201، ص 9شرح ابن ابي الحديد؛ ج  )2. (20نهج البالغه، حكمت  )1(

 

  . * * *سرافراز خواهد شد و كاميابي مردم، سند قطعي موفقيت نظام اسالمي است
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ها، وجود رهبر الهي ضروري باشد، بايد هميشه شاهد رهبران و  زمان  ي ها در همه انسان  ي اگر بر اساس برهان عقلي، براي همه] 28[

و ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(مثال ً پس از آمدن اسالم، جز در زمان پيامبر اكرم . الي كه چنين نبوده استزمامداران الهي باشيم؛ در ح
  .ايم دار باشند نداشته ، كساني كه رهبري الهي را عهده)السالم عليه(و امام حسن ) السالم عليه(چند سالي از حاكميت اميرالمؤمنين 

  

شناخت اسالم و عدالت، واجد سومين شرط يعني توان اجراي قانون باشند، در غير زمان حاكميت  اشخاصي كه عالوه بر دو شرط: پاسخ 
اند و مقتضاي برهان، وجود داشتن چنين اشخاصي است نه تحقق حكومت اسالمي؛ زيرا تحقق  آن بزرگواران نيز همواره وجود داشته

چه پيش از رجوع مردم و چه پس از آن، ) السالم عليه(اميرالمؤمنين  حكومت، بستگي به شرايطي و من جمله پذيرش مردم دارد؛ چنانكه
زد؛  برد، آسيبي به شايستگي و صالحيت رهبري ايشان نمي رهبر الهي بود و عدم پذيرش مردم در آن ربع قرني كه در مظلوميت به سر مي

گشتند، ولي  "امت بالفعل"، پس از مدتي به رشد رسيده، بودند "امت بالقوه"آنچه تغيير كرد، امت بود نه امام؛ يعني مردم كه قبال ً 

ـ مهم، 1: تذكر. بود كه شرايط رهبري را بالفعل داشت "امام بالفعل"پيش از رجوع آنان نيز از سوي خداوند ) السالم عليه(حضرت امير 
ا نائبان و اوصياي خاص و گاهي نيز با وجود شخصيت حقوقي رهبران الهي است كه گاهي با شخصيت حقيقي آنان همراه است و زماني ب

اند؛ يعني تا امت بالفعل وجود نداشته  ـ مفهوم اضافيِ امامت و امت، متقابل2. نائبان و اوصياي عام؛ پس هرگز خأل رهبري نبوده و نيست
ت؛ يعني ممكن است شخصي باشد، امام بالفعل نيز وجود نخواهد داشت و بالعكس؛ ليكن از لحاظ شرائط علمي و عملي، تفكيك ممكن اس

 واجد

همه شرائط علمي و عملي رهبري باشد، ولي مردم در اثر جهل و غفلت يا تجاهل و تغافل، امامت او را نپذيرند و پس از آنكه به بلوغ 
مبدل شد،  سياسي بار يافتند و جهل و غفلت آنان به علم و درايت تبديل شد و تعامي آنان به تعامل سياسي و مشاهده شكوفائي رهبري

در اينجا، آنچه از قوه به فعليت آمده، رشد سياسي امت است نه امام؛ گرچه مفهوم اضافي امامت، قبال ً بالقوه بود . امامت وي را پذيرا شوند
  .و اكنون بالفعل است

  
داشتند،  رهبري سياسي را نيز مي  ي عالمان ديني، هدايت معنوي مردم معين شده است و اگر آنان وظيفه  ي در قرآن كريم، وظيفه] 29[ 

  .شد بايد در قرآن مطرح مي
است و اين مطلب را ) السالم عليهم(از مباحث گذشته روشن شد كه رهبري سياسي، جزئي از وظايف پيامبران و امامان معصوم : پاسخ 

اند و به همين دليل،  كه انبياء و اولياء رفتهداند  راهي مي  ي قرآن كريم، عالمان دين را رونده. آيات و روايات به خوبي روشن كرده است
فرمايد كه سيره  مسلمانان و به طريق اولي به عالمان دين مي  ي خداوند به همه. مسائل ديني در قرآن وجود ندارد  ي نيازي به تصريح همه

و ) 1("د كان لكم في رسول اهللا أُسوة حسنةلق": را اسوه و الگوي خود قرار دهند) صلي اهللا عليه و آله و سلم(و روش و رفتار رسول اكرم 
قد كانت لكم أُسوة حسنة ": كند زدايي دعوت مي ستيزي و شرك و پيامبران الهي در ظلم) السالم عليه(همگان را به تأسي از ابراهيم خليل 

ن كريم به سّنت و روايات محول كرده است و بنابراين، بسياري از امور را قرآ). 2("في إبراهيم واّلذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا براء منكم
داري  سياسي ـ اجتماعي آنان و عهده  ي الزم نيست كه خودش تصريح كند و ثانياً با دستور پيروي از پيامبران و با روشن ساختن سيره

 يت شود و در اثبات وال اجراي دين و تشكيل حكومت، قهراً وظيفه و رسالت عالمان دين نيز روشن مي  ي وظيفه
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 .4  ي ممتحنه، آيه  ي سوره) 2. (21  ي أحزاب، آيه  ي سوره )1(

صلي اهللا (كند كه اجراي احكام دين، بايد استمرار داشته باشد و مختص به زمان حضرت پيامبر  فقيه نيز روشن شد كه عقل، حكم مي
أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأُولي "  ي كريمه  ي در آيه "مرأُولي األ"نبوده و اگر چه ) السالم عليه(و حضرت اميرالمؤمنين ) عليه و آله و سلم

، طبق )السالم عليه(است و آنان، اولي االمر باالصالة هستند، ولي در عصر غيبت معصوم ) السالم عليهم(ظاهرِ در معصومين ) 1("األمر منكم
 "أُولي األمر"نه  "أُولي األمر بالتبع"ي االمر هستند، اما ، نائبان ايشان اول)السالم عليهم(رهنمود عقل و نيز به دستور خود معصومين 

گونه كه در عصر حضور و ظهور معصوم، نائبان خاص، بسياري از كارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط  باالصاله و همان
، نائبان عام و منصوبان )2(ه كه در گذشته گفته شدگون البّته همان. امور را به دست دارند  ي نبود، در عصر غيبت نيز نائبان عام، اداره

رهبري و حكومت، عالمان و فقيهاني هستند كه سه شرط فقاهت، عدالت، و تدبير و مديريت   ي در مسأله) السالم عليهم(امامان معصوم 
فقيه . جماعت مناسب هستند  ي قامهنظام اسالمي را داشته باشند وگرنه، برخي از عالمان و فقيهان، فقط براي مباحث علمي و تدريس و ا

عادلي براي رهبري منصوب است كه اوال ً بينش سياسي خوبي داشته باشد و ثانياً فن مديريت را بداند؛ زيرا مديريت، تنها علم نيست، 
و حضرت ) ه و سلمصلي اهللا عليه و آل(بلكه فن و استعدادي خاص است كه همگان آن را ندارند و به همين دليل بود كه حضرت پيامبر 

فقيهاني كه بينش سياسي ـ ). 3(دادند؛ چون او توانايي اين امر را نداشت كارهاي مديريتي نمي) رض(به ابوذر ) السالم عليه(اميرالمؤمنين 
  ي وظيفهبررسي نصوص فراواني كه : تذكر. اجتماعي و توانايي مديريت نداشته باشند، فقط براي قضاء و مرجعيت منصوبند نه براي رهبري

 عالمان ديني را تعديلِ اقتصاد، رفع 

  
 9كتاب الخراج، ص ) 3. (136ص : ر ك) 2. (59  ي نساء، آيه  ي سوره )1(

 

وما أخذ اهللا علي العلماء ان ال يقاروا علي كّظة ظالم وال سَغب ": داند؛ مانند مي... ظلم از گرسنگان، جلوگيري از شكمبارگي ظالمان، و
  . كند الت و بلكه تشكيل حكومت آنان را روشن مي، لزوم دخ)1("مظلوم

  
هدايت علمي و معنوي مردم را انجام   ي شود كه نتوانند وظيفه وارد شدن عالمان و فقيهان در امر سياست و حكومت، سبب مي] 30[

  .دهند
تبيين احكام،   ي بارز و شاخص آنها، وظيفهوظائفي را بر عهده دارد كه ) السالم عليهم(فقيه جامع الشرايط، به تَبع امامان معصوم : پاسخ

تعليل احكام، حمايت از سالمت و صالبت و متانت احكام با پاسخ دادن به شبهات و نقدها، و اجراي احكام است و براي تحقق اين اهداف، 
كند و الزم  ي احكام ديني معين مياي را براي تعليل، برخي را براي حمايت، و برخي ديگر را براي اجرا اي را براي تبيين احكام، عده عده

اين چنين نيست . امور وارد شود؛ ولي زعامت و مديريت و تدبير ُكل را شخصاً بر عهده دارد  ي نيست كه خود، به صورت مستقيم در همه
صلي (ارك پيغمبر وجود مب. عالمان دين مشغول كارهاي اجرايي بشوند و كار هدايت علمي و معنوي امت اسالمي تعطيل بماند  ي كه همه

اش نقل كرده، پس از فتح مّكه، به دو نفر، دو سمت جداگانه داد؛ به يكي سمت  آن گونه كه ابن هشام در سيره) اهللا عليه و آله و سلم
براين، بنا). 2(فرهنگي داد و به ديگري سمت سياسي ـ اجتماعي و به اصطالح، يكي را وزير آموزش و پروش كرد و ديگري را وزير كشور

شوند، برخي وارد بخش اجرايي، و بعضي در  شوند؛ برخي وارد بخش قضايي مي هاي اجرايي نمي فقيهان و عالمان وارد بخش  ي هرگز همه
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پردازند و ضرورت هم ندارد كه امور اجرايي را عالمان و فقيهان به نحو مباشرت بر عهده  امور فرهنگي و علمي و تربيتي به انجام وظيفه مي
 رند، بلكه تصدي افراد بگي

  
 .143، ص 4ابن هشام؛ ج   ي سيره) 2. (16، بند 3  ي نهج البالغه، خطبه )1(

 

 

گونه بوده است؛ يعني نه كار تعليم  نيز اين) السالم عليهم(متدين و امين و آشنا به كار كافي است؛ چه اينكه در زمان تصدي معصومين 
  . مباشرت كارهاي اجرايي بر عهده خود آنان بود شد و نه كتاب و حكمت و تزكيه نفوس تعطيل مي

  
  
با توجه به . تشكيل شود، محكوم به شكست است) عج(برخي از روايات داللت دارد بر اينكه هر حكومتي پيش از ظهور امام زمان ] 31[

  .نيست) السالم همعلي(اين روايات، حكومت ديني و نظام واليت فقيه در عصر غيبت، ناموفق خواهد بود و مرّضي معصومين 
  
البيت إلي قيام قائمنا أحداً ليدفع ظلماً أو ينعش حقاً  ما خرج وال يخرج منّا أهل": نقل شده كه فرمودند) السالم عليه(از امام صادق : پاسخ 

پيش از قيام قائم ما كسي بيت  شود از ما اهل ؛ يعني خارج نشد و خارج نمي)1("إالّ اصطلمته البلية وكان قيامه زيادة فى مكروهنا وشيعتنا
شود و قيام او سبب زياد شدن مكروه و رنج ما و شيعيان ما  براي دفع ظلمي يا گرفتن حقي، مگر آنكه به مصيبت و بليه دچار مي

بن علي،  يحيي بن زيد: گويد سجاديه مي  ي متوكّل بن هارون، راوي صحيفه. سجاديه آمده است  ي اين فرمايش، در سند صحيفه. گردد مي
به او سالم كردم و او از حال پسر عموهايش در . را مالقات كردم در حالي كه متوجه خراسان بود) السالم عليه(امام زين العابدين   ي نوه

درش من او را از حال ايشان باخبر كردم و حزن آنان را بر پ. سؤال مؤكد كرد) السالم عليه(مدينه پرسيد و خصوصاً از عمويش امام باقر 
، نظرش اين بود كه پدرم زيد، )السالم عليهما(عمويم محمد بن علي الباقر : يحيي بن زيد گفت. به او گفتم) السالم عليه(زيد بن علي 

 . بله: را مالقات كردي؟ گفتم) السالم عليهما(خروج نكند؛ آيا تو پسر عمويم، جعفر بن محمد 

  
 188، ص 1رياض السالكين؛ ج  )1(

 

من گفت؟ ميل نداشتم بگويم ولي با اصرار يحيي   ي چه چيزي درباره: گفت. بله: من چيزي بگويد؟ گفتم  ي كه درباره آيا شنيدي: گفت
يحيي بن زيد پس از : گويد متوّكل مي. شوي گفت تو نيز مانند پدرت مقتول و مصلوب مي تو مي  ي از ايشان شنيدم كه درباره: گفتم

تا : و خط پدرش، زيد بود، به من داد و گفت) السالم عليه(اديه را كه به امالء امام زين العابدين سج  ي شنيدن خبر كشته شدنش، صحيفه
) السالم عليهما(زمان مردنم آن را محافظت كن و سپس به دو پسر عمويم، محمد و ابراهيم، دو پسر عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي 

پس از قتل يحيي بن زيد، به نزد امام صادق : گويد متوكل مي). نگهداري صحيفه(بده كه آنان، دو قائمند پس از من در اين امر 
ايشان گريه كردند و حزنشان نسبت به يحيي بن زيد زياد شد و . رفتم و گفتگويم را با يحيي خدمت ايشان عرض كردم) السالم عليه(

آنچه از اين روايت و . "...ما خرج وال يخرج": آنگاه فرمودند... شخدا رحمت كند پسر عمويم را و ملحق كند او را به آباء و اجداد: فرمودند



http://www.leader-khamenei.com       

 پاسخ به شبهات واليت فقيه 

 

26 

 

امامت داشته باشد و مردم را به خود   ي قيام كند و داعيه) عج(شود اين است كه اگر كسي پيش از قيام قائم  روايات مشابه آن استفاده مي
شود، وجود مبارك حضرت  امامت دارد و موفق مي  ي كند و داعيه تنها كسي كه به خود دعوت مي. دعوت كند، محكوم به شكست است

امامت نداشته باشد، بلكه جامعه   ي عالوه بر اين، اگر كسي قيام كند و امت را به خود دعوت نكند و داعيه. است) عليه اهللا سالم(بقيةاهللا 
اما اگر كسي مردم را به امام . شكست است دعوت كند، ولي شرايط قيامش مهيا نباشد، آن نيز محكوم به) عج(اسالمي را به امام زمان 

حضور "و خواه نباشد ـ و از سوي ديگر، ) السالم عليهما(زمان دعوت كند ـ خواه خود، امام زمان باشد مانند حضرت حسين بن علي 
 باشد؛ يعني شرايط قيامش مهيا ) 1("الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر

  
 .16، بند 3  ي نهج البالغه، خطبه )1(

 

كه ) السالم عليه(كند؛ مانند جريان سيدالشهداء  باشد، چنين قائدي ممكن است حتي شهيد بشود، ولي دين، با قيام و اقدام او پيشرفت مي
  ي در دروازه) السالم عليه(وجود مبارك امام سجاد . شهادت، منافاتي با ضرورت قيام ندارد. آن حضرت شهيد شدند ولي دين خدا حفظ شد

إذا أردت أن تعلم من غلب، ودخل وقت الصلوة فأذنّ ثم ": ؛ چه كسي پيروز شد؟ فرمود"من غلب؟": اسخ آن مرد كه گفتشام، در پ
ما رفتيم . كني ؛ اگر بخواهي بداني كه چه كسي پيروز شد، وقت نماز، اذان و اقامه بگو تا ببيني نام چه كسي را بر زبان جاري مي)1("أقم

شكست رهبر ديني نيست و شكست   ي بنابراين، شهادت و اسارت، نشانه. اسالم را زنده كرديم و برگشتيم اين نام پيامبر و بلكه اصل
اگر فرض كنيم كه روايتي يافت شود . تواند باشد؛ بلكه به تعبير قرآن كريم، احدي الحسنيين است ظاهري، دليل نادرستي يك قيام نمي

محكوم به شكست و نادرست است، اين روايت چون مخالف با خطوط اصلي قرآن و سنت  كه به طور مطلق بگويد هر قيامي صورت بگيرد،
است، مردود و غير قابل پذيرش است؛ زيرا اين همه آيات و رواياتي كه ما در جهاد و امر به معروف و نهي ) السالم عليهم(قطعيه معصومين 

دهد كه جلوگيري از احياي دين،  اينها مخصوص زمان خاصي نيست، نشان ميحدود الهي داريم و   ي دين و اقامه  ي از منكر و احياي كلمه
اش حاكميت قوانين غير ديني و افراد ناصالح بر  اگر در عصر غيبت، حكومت ديني نباشد، الزمه. سخني نادرست و قابل پذيرش نيست

اكنون بايد ببينيم وضع . به چنين چيزي راضي نيستند) صلي اهللا عليه و آله و سلم(مردم مسلمان است كه هيچ گاه خداوند و رسول اكرم 
اند يا  انقالب اسالمي و حكومت اسالمي چگونه است؛ آيا بنيانگذار جمهوري اسالمي يا مقام معظم رهبري، مردم را به خود دعوت كرده

كند و هيچ كس از  دعوت كرد و مي )عج(كنند، يا شرايط حكومت مهيا نبوده و نيست؟ انقالب اسالمي، مردم را به امامت ولي عصر  مي
 اي  خود داعيه

  
 27، ح 177، ص 45بحار؛ ج  )1(

 

هاي  اكنون، حوزه. هستيم و آن حضرت، امام ماست) السالم عليه(ما امت ولي عصر : گويند هر دو مي. نداشت و ندارد؛ نه امام و نه مأموم
ه بركت ايشان زنده است و هر تالش و كوشش مثبتي در اين كشور زنده است؛ خود كشور نيز ب) السالم عليه(علميه به بركت ولي عصر 

صبرانه منتظر است كه با ظهور مبارك ايشان، پرچم نظام اسالمي را به  گيرد، از يمن وجود ايشان است و امت اسالمي، بي صورت مي
  .دست با كفايت ايشان بسپارد
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  .ست نه حاكميت"قضا"و  "افتاء"فقيهان در عصر غيبت، فقط   ي وظيفه] 32[ 

معنايش اين است كه فقيه جامع الشرايط، مرجع مردم است و اين سمت را دين به او داده است كه او به جاي امام  "افتاء"ـ 1: پاسخ 
 هاي فقهي رائج مانند فقيه جامع الشرايط نه تنها در مسائلي كه تا كنون طرح شده و به صورت كتاب. بنشيند) اللهعليه سالم(معصوم 

ها و نظام آنهاست و  ها و زيردريايي جواهر در آمده جوابگوست، بلكه مسائلي كه سابقه نداشته، احكامي كه مربوط به فضا و دريا و كشتي
آنها چگونه است؟ كيفيت استقبال و نماز و روزه و معامالت آنها چگونه است؟ وضعيت انواع و   ي قبال ً سابقه نداشته است؛ مثل اينكه قبله

دار خودبخود بريزيد، حكمش چيست؟ نماز و وضو و ديگر احكام، در  هاي فلس هاي ماهي هاي دريا چگونه است؟ اگر فلس م ماهياقسا

كرات آسماني چگونه بايد صورت بگيرد؟ شؤون و شقوق بانكداري و بيمه و كشتيراني و فروش خون و پيوند اعضاء از حي به حي، از ميت 
اند؟ آيا كار بر روي  ديگر چگونه  ي جديد و مستحدثه  ي ها و بلكه صدها مسأله ، كالبدشكافي، و ده...مرد به زن، و به حي، از زن به مرد، از

اين امور، نيازمند كارشناسي و تخصص و دانشگاه و وزارتخانه و بودجه و تشكيالت ندارد؟ آيا فقيه جامع الشرايط كه داراي سمت افتاء 
  آنها رأي صادر كند؟  ي همه  ي تواند به تنهايي به اين امور بپردازد و درباره مياست، بدون تشكيالت اجتماعي 

ـ اگر كسي گفت ما قبول داريم كه فقيه جامع شرايط، سمت قضاء را در عصر غيبت دارد و از سوي خداوند به صورت مع الواسطه به 2
شود قضاء به دست فقيه  ايد سؤال كرد كه آيا در عصر ما، ميدهد، از او ب كند و حكم مي به منازعات رسيدگي مي) عج(جاي ولي عصر 

كوه تا كشاورزي دشت، و از   ي مذكور باشد و حكومت به دست او نباشد؟ قضاء بدون قانون امكان ندارد و قانون، از دامداريِ رمه در دامنه
ها در زمان حاضر، فقط  شكايت. د و بايد پاسخگو باشدشو ها را شامل مي ها در عمق اقيانوس جريان هوايي هواپيماها تا جريان زيردريايي

اگر داعيه دين اسالم جهاني بودن اوست و . فروشي و خريد و فروش گوسفند و مانند اين امور نيست پارچه  ي شكايت زيد و عمرو در مسأله
ها كتاب و  ها قانون داشته باشد؛ بايد ده زمينه  ي تواند تا پايان دنيا مشكالت جوامع را حل كند، بايد در همه براي جهانيان پيام دارد و مي

آيا . قانون داشته باشد؛ بايد مجلس قانونگذاري داشته باشد؛ انتخاب كارشناساني براي تقنين داشته باشد؛ مشاركت مردم داشته باشد
شود، قوانين شرقي و  پياده مي شود فقيه جامع الشرايط سمت قضاء را داشته باشد و حكم بكند، ولي آنچه در جامعه توسط حكومت مي

غربيِ غير اسالمي باشد؟ آيا درست است كه مردم مسلمان بر اساس قوانين گرفته شده از غير مسلمين عمل كنند؟ عمل به قانون طاغوت 
يه، اوال ً داشتن سمت افتاء و قضاء براي فق  ي حرام نيست؟ بنابراين، الزمه) 1("يريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت": و تحاكم به طاغوت

هاي  هاي متعدد و متخصصين در رشته هاست كه نيازمند آموزش و پرورش و آموزش عالي و دانشگاه زمينه  ي قوانين مدون در همه
  ي هباشد و ثانياً تدوين قوانين بدون اجراي آن، ارزش عملي ندارد و براي اجراي آن در هم اش مي مقننه با لوازم عديده  ي گوناگون و قوه
از اينرو، پذيرش سمت افتاء و قضاء براي فقيه در عصر . نياز است... ها و اسالمي، به قواي انتظامي و تأسيسات و زندان  ي شؤون جامعه

 غيبت، مسلتزم پذيرش 

  
 .60  ي نساء، آيه  ي سوره )1(

 

شود، ناچار بايد سفيران، حافظان مصالح و  لل ميالم و ثالثاً، چون افتاء و قضاء شامل مسائل عمومي و روابط بين. حكومت و واليت اوست
المللي، حقوق مسلمين و  هاي بين ، در تحت رهبري حكومت اسالمي وجود داشته باشد تا در داوري...الملل منافع، كارشناسان حقوقي بين

  . امت اسالمي محفوظ بماند و همه اينها، در پرتو حكومت اسالمي ميسر است
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احكام   ي كار فقيه نيست؛ چرا كه فقه، درباره "شناسي موضوع"گويند  د حاكم اسالمي باشند؛ زيرا خود آنان ميتوانن فقيهان نمي] 33[
  . خود موضوعات  ي كند نه درباره موضوعات بحث مي

  

كند؛ يعني  يشناسي بحث نم گويد فقه از آن جهت كه فقه است، در موضوع شناسي ندارم؛ او مي گويد من كاري به موضوع فقيه نمي: پاسخ
اما همين فقيه وقتي كه در . شناسي هم بكند و در اختيار مردم قرار بدهد از مرجع تقليد نبايد توقع داشت كه عالوه بر بيان احكام، موضوع

ايي او، دهد و حكم قض كند و سپس حكم مي شناسي مي گيرد، در آنجا مباشرتاً يا با مشورت كارشناسان، دقيقاً موضوع سمت قضاء قرار مي
متوقف بر شناخت موضوع است كه مثال ً آيا فالن مرد نفقه داده است يا نه؟ آيا فالن زن نشوز كرده است يا نه؟ آيا فالن شخص دزد است 

؛ آيا فالن هواپيما به ...و دزدي كرده است يا نه؟ چه كسي قاتل است؟ چه كسي مرتد است؟ چه كسي راشي و چه كسي مرتشي است؟ و
تجاوز كرد يا نه؟ آيا فالن زيردريايي به حريم آبي تعدي كرد يا نه؟ آيا در عمل قلب، فالن متخصص با حفظ اصول پزشكي  حريم هوائي

شناسي و كارشناسي و مشورت با متخصصان  شك نيازمند موضوع اقدام كرد يا نه؟ در سمت واليت و حكومت نيز، فقيه جامع الشرايط بي
بنابراين، فقه از آن جهت كه فقه است، كاري به . دهد اي احكام دين در جامعه ضروري است، انجام مياست و اين كار را كه براي اجر

 شناسي ندارد و موضوع

كند؛ اما همين فقيه در سمت قضاء و واليت،  شناسي نمي فقيه نيز در سمت مرجعيت خود كه تنها با فقه سروكار دارد، موضوع
  . ي از وظايف اوست؛ خواه با مباشرت و خواه با مشورت و خواه با تسبيبكند و اين كار، بخش شناسي مي موضوع

  

شناس است نه فقيه به معناي مصطلح امروز  كه در روايات براي او جعل واليت شده، به معناي عالمِ متفّكرِ عميق و اسالم "فقيه"] 34[
  .يعني كسي كه فقط فقه بداند و از ابعاد ديگر اسالم آگاهي نداشته باشد

مطالب ديني آگاهند ولي در فقه، آگاهي بيشتري دارند و در قانون اساسي نيز شرايط رهبري، بر اساس   ي غالب فقيهان، به همه: پاسخ 
را، صالحيت رهبري را ندارد و  "فقه رهبري"داند نه  را مي "فقه مصطلح"لذا كسي كه خصوص . تدوين شده است "فقاهت جامع"همان 

ت و رهبري را به چنين فقيهي نداده است؛ البته چنين فقيهي، ممكن است در حكومت اسالمي به كارهاي مربوط قانون اساسي نيز زعام
غرض آنكه، فقيه جامع شرائط رهبري، به نوبه خود نموداري از رهبران اصيل الهي . خود مشغول باشد؛ مانند ديگر متخصصان  ي به رشته

اينكه در اصل . گردد و هم در هدايت، حمايت و درايت در تحقق اهداف اسالمي و اعمال بر مي است؛ هم در آنچه به عقائد، اخالق، احكام،
قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد   ي كليه": چهارم قانون اساسي آمده است
: تذكر. ابعاد اسالم آگاهي كامل دارد  ي بر نظام اسالمي، فقيهي بايد باشد كه به همه، براي آن است كه ره"بر اساس موازين اسالمي باشد

اي از رهنمود عقل و نقل اسالمي است كه شؤون حكومت اسالمي به ويژه واليت فقيه را بررسي نموده  آنچه در قانـون اساسي آمده، گوشه
 .است
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تواند يك كشور را  كه بر اساس فقه و رساله است، نمي "مديريت فقهي"است و  "يمديريت علم"جامعه و حكومت، نيازمند   ي اداره] 35[
  .اداره كند

اشتباه چنين . علم و عقل است  ي اند كه در دين، سخني از توسعه و مديريت و رهبري نيست و اين امور بر عهده برخي گفته: پاسخ 
مديريت "اند و سپس  اند و لذا دين را نارسا و ناكافي دانسته خالصه كرده) قرآن و روايت(افرادي اين است كه منبع دين را در دليل نقلي 

اند؛ در حالي كه منبع دين، اعم از دليل نقلي و دليل عقلي است؛ يعني آنچه را كه عقل  قرار داده "مديريت فقهي"را در برابر  "علمي

آمده است كه منابع غني فقه، قرآن و سنت و عقل و اجماع است  هاي اصول در تمام كتاب. فهمد، فتواي دين است مي) آور برهان(مبرهن 
عمران و آباداني كشور و تنظيم   ي ريزي درباره گردد، ولي منبع عقل، منبعي مستقل است و برنامه و اگر چه اجماع به سنت بر مي

عقل و نقل، دو چشم احكام . دين است هاي داخلي و خارجي، اگر با عقل سليم و به دور از هوا و هوس صورت گيرد، منتسب به سياست
مشكل اين است كه برخي، عقل را . كند مطالبي كه در نقل يعني كتاب و سنت نيامده بيان مي  ي دين هستند كه عقل، نظر دين را درباره

نقل است و هر دو، گاه در مقابل دين نيست؛ عقل در مقابل  اند؛ در حالي كه عقل، هيچ از دين جدا كرده و در مقابل آن قرار داده
گويند  گويند دين از عقل جداست، يك روز مي كنند؛ يك روز مي مي) قطعه قطعه( "ارباً ارباً"برخي دين را . دين هستند  ي زيرمجموعه

. تواند حكومت و كشورداري بكند گويند چنين ديني نمي كنند و بعد مي دين از علم جداست و دين را در خصوص مسائل فقهي خالصه مي

و روشن است كه يك دين منقطع االعضاء و مسلوب العمامة  "اّلذين جعلوا الدين عضين": كنند ينان، دين را عضه عضه و جدا جدا ميا
 شؤون زندگي انسان را اداره كند؛ ولي دين واقعي كه هم شامل نقل است و هم شامل علم و  ي تواند همه والرداء نمي

عقل، هم در مسائل . عادت رساندن انسان در دنيا و آخرت و اداره شؤون امت، چيزي كم نداردعقل، چنين ديني، تشكيل حكومت و به س
خداوند   ي البّته بايد توجه داشت كه منبع اصلي دين، يك چيز بيشتر نيست و آن، اراده. فردي منبع دين است و هم در مسائل اجتماعي

كند؛ احاديث نيز  حق مي  ي ظاهر قرآن، كشف از اراده. كنند مي "ارادة اهللا"ف از و عقل و نقل، حكايت و كش) 1("إن الحكم إالّ هللا": است
فألهمها "، )2("فطرت اهللا التي فطر الناس عليها": خداوند به انسان است  ي كنند و عقل نيز كه عطيه حق مي  ي به تبع قرآن، كشف از اراده

بنابراين، اگر قرآن و سنت . كند ذات اقدس اله مي  ي رهاني عقل نيز كشف از ارادهاگر چيزي را فهميد، فهم و فتواي ب) 3("فجورها وتقويها
دانند، براي آن است كه اينها مستقيماً از منبع اصلي دين يعني حكم خداوند كشف  را منابع دين مي) گردد اجماع به سنت بر مي(و عقل 

گويد  ن به دليل عقل است يا نقل، پاسخ آن است كه همان عقلي كه مياما اينكه چرا عقل منبع دين است و آيا منبع بودن آ. كنند مي
كند، اين عقل، با همان  شريك، عقلي كه اسماء و صفات خداوند و نبوت و مانند آن را اثبات مي خدايي هست و آن خدا واحد است و بي
خود دين، . توان در حجيت آن شك كرد ست و هرگز نميفهمد، ذاتاً حجت ا رسد و اگر چيزي را مي مبادي ويژه برهاني، اگر به مطلبي مي

هاي آن تشكيك كرد؟ و بنابراين، رواياتي مانند آنچه مرحوم كليني و  توان در حجيت يافته با عقل برهاني ثابت شده، پس چگونه مي
 اهرة إن هللا علي الناس حجتين حجة ظ"كنند؛ مانند  اند كه حجيت عقل را اثبات مي ديگران نقل كرده

  
 .8  ي شمس، آيه  ي سوره) 3. (30  ي روم، آيه  ي سوره) 2. (67  ي ، آيه)السالم عليه(يوسف   ي سوره) 1(
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در اينجا دو . اين روايات، تأييد و يا ارشاد به اعتبار و حجيت دليل عقلي است وگرنه حجيت برهان عقلي بالذات است) 1("وحجة باطنة
و ثانياً، حجيت ). 2(وال ً منظور از عقل، براهين عقلي است كه حساب خاص خود را دارد و نه وهم و خيال و مغالطها: نكته را بايد توجه داد

فهمد و نيازمند  داند خيلي از چيزها را نمي رسد كه مي نيازي انسان از وحي نيست؛ زيرا خود عقل به جايي مي بالذات عقل، به معناي بي
، مؤيد )4("يثيروا لهم دفائن العقول"هايي كه برهان عقلي راه دارد، دليل نقلي، از باب  در قسمت). 3(ستراهنماي غيبي و وحي الهي ا
كند و در اين  او را راهنمايي مي) نه تأييدي(هايي كه راه ندارد، نقل و وحي از باب تعليم ابتدائي و تأسيسي  دليل عقلي است و در قسمت

كننده است نه  ف؛ و عقل در اين موارد، مستمع خوبي است نه منبع؛ و به اصطالح، مصرفحال، نقل، مؤسس است نه مؤيد صر
دهد، و گاهي از باب استلزام  دهد، گاهي در حوزه مالزمات عقلي فتوا مي مستقالت عقلي فتوا مي  ي عقل، گاهي در حوزه. توليدكننده

را شارع واجب كرده است، وجوب مقدمه يا مقدمات را عقل فتوا  دهد؛ يعني در آنجا كه ذي المقدمه مقدمه و ذي المقدمه فتوا مي
هاي عبادي آن كه تعبد محض  در فقه نيز اگر چه در غالب بخش. هاي وسيعي از اصول فقه همين عقل است دار بخش ميدان. دهد مي

. اي معامالت، نقل، مؤيد عقل استه گيرد، اما در بخش فهمد كه راه ندارد و از آن حريم مي است، عقل راه ندارد و خودش نيز مي
 هاي عميق حقوقي و اقتصادي، خواه به صورت بيع، بيمه، بانكداري بدون ربا، و خواه به  بحث

  
 .37، بند 1  ي نهج البالغه، خطبه) 4. (60، و 58، 55، 53ص : ر ك) 3. (239ص : ر ك) 2. (12، ح 16، ص 1كافي؛ ج  )1(

 

هاي بيع از  بحث. نمايند، ليكن قسمت قابل توجه آن را عقل بر عهده دارد روايت استمداد ميهاي ديگر، گرچه از خطوط اصلي  صورت
قبيل صحت بيع فضولي، كشف حقيقي، كشف حكمي، تنجيز و تعليق، شرط متأّخر، و نظائر آن، فتواي عقل است و هيچ يك از اينها آيه 

داد و آنها به استناد  كردند؛ زيرا عقلشان فتوا مي د و عقالء به آن عمل ميغالب معامالت اسالمي، پيش از اسالم هم بو. يا روايتي ندارد
، دليل )2("أحل اهللا البيع"و ) 1("أوفوا بالعقود": آياتي مانند. كردند و اسالم آن موارد را مورد تأييد و امضاء قرار داد حكم عقل، عمل مي

اي حاصل شد و طرفين معامله نيز مغبون نشده باشند،  كه بگويد اگر معاملهانساني است   ي كدام جامعه. امضائي شرع است نه تأسيسي آن
دليل بر هم زد؟ البّته بناء عملي عقالء اگر بخواهد حجت باشد، بايد يك برهان عقلي آن را همراهي كند و بايد به  توان عقد مزبور را بي مي

است، حجيت ندارد؛ مگر آنكه اين عمل در منظر شارع مقدس قرار يك قانون عقلي برگردد؛ زيرا عمل مردم از آن جهت كه عمل مردم 
شود؛ زيرا اگر چه شارع آن را لفظاً تأييد نكرده است،  گيرد و شارع هم بتواند ردع كند، ولي آن را ردع نكند كه در اين حال، حجت مي

هاي ربوي كه عقالء  مردود دانست؛ مانند بانك ولي همين سكوت معصوم و رد نكردن او، دليل بر تأييد مطلب است و اما اگر آن را
هاي حقوقي و  در بحث. اند؛ زيرا شارع آن را نهي كرده است پذيرند و امر رايجي است، شرعي و جايز نيست با آنكه عقالء آن را پذيرفته مي

حرمت خيانت در امانت و وجوب دفاع وجوب وفاي به عهد و . فهد و نقل، مؤيد آن است اخالقي نيز قسمت قابل توجهي را عقل برهاني مي
ام؛ چون به او خواهند گفت  برند ولو آنكه بگويد من آيات و روايات مربوطه را نديده و مانند اينها را اگر كسي عمل نكرد، او را به جهّنم مي

 كه تو 

  
 .275  ي بقره، آيه  ي سوره) 2. (1  ي مائده، آيه  ي سوره )1(

 

رهبري و مديريت   ي مسأله. است و سخن او، سخن دين است "حجة االسالم"عقل، . كرد ور حكم ميعقل داشتي و عقل تو به اين ام
آن نيامده باشد، عقل سليم به صورت واضحي بدان   ي جامعه نيز يك امر عقلي است و اگر بر فرض، در آيات و روايات حكم صريحي درباره
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متدين انساني به آنها نيازمند   ي هايي كه جامعه واجب، تمام شغل  ي مقدمه  ي در مسأله. كند و همين حكم عقلي، دستور خداست حكم مي
اينها شرعاً واجب است؛ اما كدام   ي همه... دوزي و خياطي و تا پاره... صدها شغل از صنعت و پزشكي و كشاورزي و. است، شرعاً واجب است

هر چه نظام انساني بر آن متوقّف است "اين اصل كّلي را كه . عقل واجب هستند آيه يا روايتي در اين باره وجود دارد؟ بلكه اينها به حكم
كّليِ عقلي، خود عقل،   ي عقل گفته و دليل نقلي آن را تأييد كرده است و بر اساس اين قاعده "باشد و نيازمند به آن است واجب مي

دار آن  ي از آن مشاغل منحصر در يك نفر باشد و غير او نتواند عهدهداند و اگر انجام برخ مشاغل مورد نياز امت اسالمي را واجب كفايي مي
به عنوان مثال؛ اگر كسي تصميم گرفت كه . شود نه واجب كفايي؛ و اين نيز به حكم عقل است باشد، بر آن شخص معين، واجب عيني مي

اي را انجام دهد و بايد از طريق صنعت اقدام  ين وظيفهتواند چن خود را تأمين كند و بررسي كرد و فهميد كه از راه كشاورزي نمي  ي عائله
. شود كند، چنين كسي اگر بر خالف فهم و درك عقلي خود، به دنبال كار صنعتي نرود، پيش خداوند مسؤول است و در قيامت عقاب مي

اي را نازل كند يا  ا بايد خداوند آيهاين كشور، آي  ي در مسائل اجتماعي نيز اگر شخصي مسؤوليت يك كشور را بر عهده دارد، براي اداره
شد زراره روايتي نقل كند كه تو مثال ً ايران را اين گونه اداره كن؟ آيا اينكه كجا سد سازي بايد بشود، كجا كشاورزي بشود، كجا شيالت با

 آنها كافي است؟  ي ربارهديني ما چيست، يا حكم عقل د  ي اينها بايد آيه و روايتي باشد تا بفهميم وظيفه  ي ، براي همه...و

بدون شك همين حكم عقل كافي است و تخلّف كردن از آن سبب عذاب و دخول در جهنم خواهد شد و در قيامت، خداوند به فرد 
در اينجا الزم است كه . كردي متخلّف خواهد گفت كه تو عقل داشتي و عقل، رسول و حجت من بر تو بود و نبايد از فرمان او سرپيچي مي

دين اهللا ال "گويند چون در روايات و نصوص آمده است كه  برخي مي: اشكال اول: چند اشكال فرعي در همين زمينه پاسخ داده شود به
پاسخ آن است كه : ج. توان فهميد، پس منبع دين بودن عقل نيز سخن درستي نيست ؛ يعني دين خدا را با عقل نمي)1("يصاب بالعقول

قياس فقهي و . وايات مشابه آن، همان قياس و استحسان و مصالح مرسله است كه اهل سنت آن را عقل دانستندمقصود از اين روايت يا ر
اصولي كه همان تمثيل منطقي است، هم با دليل نقلي باطل شده است و هم با دليل عقلي؛ و رواياتي كه در اين زمينه وارد شده بسيار 

؛ سنت، اگر قياس شود و احكام، اگر با قياس به دست آيند، دين خدا از )2("يست محق الدينانّ السنة إذا ق": است مانند آنكه فرمودند
حرمت نهادن . سازد ها را به تعّقل وادار مي كند و انسان ترين مسائل اعتقادي، با برهان عقلي احتجاج مي قرآن كريم، در قوي. رود بين مي

اگر چه در ). 5("أفال يتدبرون"؛ )4("أفال تتفّكرون"؛ )3("أفال تعقلون": فرمايد ميقرآن كريم نيست كه   ي به عقل، تنها به چندصد آيه
 اين آيات به صراحت دعوت به تعقل شده، اما در سراسر 

  
. 50  ي أنعام، آيه  ي سوره) 4. (76  ي بقره، آيه  ي سوره) 3. (5، ح 405، ص 101همان؛ ج ) 2. (41، ح 303، ص 2بحار؛ ج  )1(

 .82  ي ساء، آيهن  ي سوره) 5(

تأكيد دين بر تعّقل و تفّكر عقلي و ارزش و اعتبار آن   ي دهنده قرآن، معارف الهي با اسلوب عقلي و يا زبان برهان بيان شده و اين نشان
ديني   ي آورد برهان عقلي، پشتوانه جهت بود و اگر ره بود، ترغيب به آن و ترهيب از ترك آن بي اگر برهان عقلي منبع دين نمي. است
ست، ولي كار علم و تكنولوژي "نبايدها"و  "بايدها"دستور دين، مربوط به : اشكال دوم. داشت، اصرار قرآن بر دعوت به آن ناصواب بود نمي

ست و اين دو، ربطي به يكديگر ندارند؛ بنابراين، عقل در "ها نيست"و  "ها هست"هاي عقلي در اين زمينه، مربوط به  و صنعت و شناخت
عقل پس از آنكه به نصاب الزم در علم به امور مختلف رسيد، وقتي مثال ً فهميد كه : ج. دهد و لذا منبع دين نيست موارد حكم نمي اين

از سوي ديگر، عقل . است "نيست"و  "هست"شود و غير آن مضر است، تا اينجا مربوط به  واكسن مفيد، به فالن صورت خاص تهيه مي
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كه آنچه سودمند است، يا واجب است يا مستحب و آنچه كه ضرر مهم دارد حرام است و چون در اين مورد گويد دين به من گفته  مي
. انجام داد "نبايد"انجام داد و آن كار مضر را  "بايد"تهيه مفيد است و غير آن مضر است، پس اين را   ي خاص، فالن واكسن با فالن شيوه

ست و از سوي ديگر هر چه كه مصلحت جامعه است، الزم است؛ پس اين موارد را بايد انجام گويد فالن كار براي جامعه مصلحت ا عقل مي
هاي علمي و تشخيص  گيرد و گاهي از خود عقل، با هست و نيست بنابراين، يك فرد مسلمان بايدها و نبايدها را كه گاهي از نقل مي. داد

اي تشكيل  بنابراين، عقل در تمام موارد ياد شده، قضيه. سازد ميكند و سپس به حكم خود عقل، وظايف را مشخص  عقلي تركيب مي
؛ )حكمت عملي( "نبايد"و  "بايد"ديگر آن، از   ي شود و مقدمه حاصل مي) حكمت نظري( "نبود"و  "بود"آن از   ي دهد كه يك مقدمه مي

ممكن است گفته شود كه اگر عقل منبع دين : ل سوماشكا. و چون نتيجه، تابع اخس مقدمتين است، نتيجه آن، بايد يا نبايد خواهد بود
 باشد،

 

كنند؛ پس در  اش اين است كه جوامع غير ديني نيز به احكام دين عمل كنند؛ زيرا آنان به حكم عقل كه منبع دين است عمل مي الزمه
. تفاوت قائل شد "حسن فاعلي" و "حسن فعلي"وارد نيست؛ زيرا بايد بين  "نقض"اين : ج. آخرت نيز از اهل بهشت و سعادت هستند

دهند اگر چه در مواردي  آنچه آنان انجام مي. حسن فعلي يعني خوب بودن يك فعل و حسن فاعلي يعني خوب بودن فاعل يك فعل
ستور ديني و انجام د  ي حسن فعلي دارد و مطابق عقل و نظر دين است، ولي خود آنان حسن فاعلي ندارند و اين اعمال را به عنوان وظيفه

اند كه به سبب آن جهّنم بروند، ولي چون قصد تقرّب به خداوند  دهند و لذا اگر چه عمل بدي نكرده خداوند و به قصد قربت انجام نمي
شوند و هر اثر وضعي كه بر فعل مطابق دين مترّتب  مند مي البته از آثار دنيائي عمل خوب بهره. شود ندارند، ثوابي نيز نصيب آنان نمي

  .ر كار آنان نيز مترتب خواهد بوداست، ب

  

ابعاد علمي و تخصصي اداره   ي اسالمي را در همه  ي توانند جامعه چون فقيهان فقط در بايدها و نبايدهاي فقهي تخصص دارند، نمي] 36[ 
  .كنند؛ زيرا نيازهاي جامعه بسي فراتر از صرف بايد و نبايد فقهي است

شود؛ زيرا فقه، بيان خطوط كّلي علوم ديگر و بايدها و نبايدهاي آنها را بر عهده دارد  شته روشن ميپاسخ اين اشكال، از مطالب گذ: پاسخ 
آن علوم است و فقيه كه به اين خطوط كلي آشناست، در امور فرعي و جزئي، با مراجعه به كارشناسان و  "قانون اساسي"  ي و به منزله

در يك كشور اسالمي، فرهنگ و اقتصاد و طب و سياست و . نظر اسالم را مشخّص كندتواند  ها مي زمينه  ي متخصصان هر فن، در همه
اجرائي او آن است كه كارهاي كارشناسان امور مختلف را   ي كار علمي فقيه و وظيفه. همه بايد در محور قانون الهي باشد... صلح و جنگ و

 الل، و زشت وبا قانون دين مقايسه و ارزيابي كند تا صحت و بطالن، حرام و ح
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براي . كند دهد و آنچه را كه مطابق نيست، جلوگيري مي زيبا بودن آنها را اعالم دارد و سپس، دستور اجراي آنچه كه مطابق است را مي
اين منظور، مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم شده و در نهايت، خود رهبري است و با اين 

ت، از سويي تخصص و كارشناسي به صورت گسترده وجود دارد و از سوي ديگر، هماهنگي امور علمي و كارشناسي با دين و عدم تشكيال
  . * * *مخالفت آنها با قوانين و رهنمودهاي اسالم، به صورت كامل لحاظ شده است

  

 

  نصب، واليت، انتخاب: بخش سوم

  چيست؟  "نصب"معناي ] 37[ 

به ) السالم عليهم(معناست كه در عصر غيبت، فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي است، از سوي امامان معصوم  به اين "نصب": پاسخ
مردم . نصب، به معناي تعيين صاحب عنوان براي مقام و سمت است و اين غير از اعالم شرايط است. سمت افتاء، قضاء، و والء رسيده است
كنند كه وكيل آنان باشد براي به دست آوردن فتوا يا براي استنباط احكام  ء، فقيه را انتخاب نميمسلمان، در جريان سمت افتاء و قضا

باشد و مردم مسلمان او را وكيل خود براي حكومت  گونه مي واليت نيز كه سمت سوم فقيه است، همين  ي مسأله. قضايي و اجراي آنها

عمر بن حنظله،   ي روايت مقبوله. است و لذا ولي االفتاء، و ولي القضاء، و ولي الحكومة است) السالم عليه(فقيه، نائب امام معصوم . كنند نمي
دهد كه روايت  اين مقبوليت روايت در بين اصحاب، نشان مي. از حيث درايه، مقبول است ولو آنكه از حيث رجالِ سند مشكلي داشته باشد

 آن قرائن، صحت روايت، تثبيت و تصديق و تأييد شده است و علماي اسالم، اين مزبور، يك سلسله قرائن و شواهدي داشته است كه با

فارضوا به ": فرمايد مي) السالم عليه(در اين روايت، امام . اند؛ پس حجت است روايت را در مبحث فتوا و در قضاء، مورد استدالل قرار داده
امام ). 1("فإّنى قد جعلته عليكم حاكماً":قرار دادم ن او را بر شما حاكمچنين فقيهي راضي باشيد؛زيرا م ؛ يعني شما به حَكميت"حكماً
فارضوا "عبارت . فرمايد حاكميت او بر شما را من جعل كردم فرمايد شما به حاكميت او راضي باشيد و او را وكيل خود كنيد، بلكه مي نمي

مرحوم شيخ . كه تعليل است، مربوط به حكومت و واليت است "فإّنى قد جعلته عليكم حاكماً"مربوط به قضاست، ولي عبارت  "به حكماً
گويد در زمان گذشته و در عصر نزول و صدور اين روايت، كار حاكم دو چيز بود؛ يكي  مي) رض(همانند صاحب جواهر ) اهللا رحمه(انصاري 

هر دو سمت را ) السالم عليه(امام معصوم در عصر عباسي، چنين بوده است و ). 2(فصل خصومت و قضاء، و ديگري حكم واليي و اجرايي
هاي  سمت) السالم عليهم(بنابراين، امامان معصوم . اند اند و فقيه جامع شرائط را براي آن نصب فرموده در مقبوله مورد عنايت قرار داده

ديگر آن است كه اين   ي اند و نكته او قرار داده  ي افتاء، قضاء، و والء و حكومت را حق فقيه جامع الشرايط و بلكه وظيفه  ي گانه سه
آنچه بايد از : تذكر. يابند گانه، پيش از رجوع مردم نيز براي فقيه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملي و خارجي مي هاي سه سمت

بر (وه و شأنيت نيست طرف شارع مقدس جعل شود، همه آنها براي فقيه جامع شرايط بالفعل تحقق يافته است و هيچ يك از آنها در حد ق
ها، متوقف بر پذيرش مردم است؛  ، ليكن اجراي فعلي و تحقق عملي آن سمت)خالف فقيه متجزّي كه آنها را بالقوه داراست نه بالفعل

به يعني قدرت عيني از يك سو و تحقق فعلي عنوان و مفهوم اضافي امامت از سوي ديگر، پيش از پذيرش مردم، بالقوه است و با آن 
 . رسد فعليت مي
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 .31، ص 2مكاسب؛ ج ) 2. (1، ح 221، ص 2بحار؛ ج  )1(

 

  فقيهان؟  ي براي واليت و حكومت در عصر غيبت منصوب شده است يا همه "فقيه اَعلم"آيا تنها ] 38

كه منصوب ) رض(يعني تعيين يك شخص معين مانند مالك اشتر  "نصب خاص". نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام: پاسخ 
امام حسين   ي كه منصوب و نماينده) رض(بود بر واليت و حكومت مصر و مانند مسلم بن عقيل ) السالم عليه(حضرت اميرالمؤمنين 

يعني تعيين فقيه جامع شرائط مقرر در فقه، براي افتاء، قضاء، و رهبري، بدون اختصاص به شخص معين يا  "نصب عام". بود) السالم عليه(

روشن است كه نصب فقيه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زيرا شخص معيني از طرف امام . يا مصر معهود عصر معلوم
فرض اول آن است كه يك فقيه، اعلم از : در مورد فقيهان يك عصر، دو فرض احتمال دارد. منصوب نشده است) السالم عليه(معصوم 

ط به رهبري است؛ اتقي و اعلم است؛ مديرتر است؛ مدبرتر است؛ سياستمدارتر است؛ بينش ديگران است در رهبري و ملكاتي كه مربو

براي رهبري منصوب گرديده  "تعيين"در اين فرض، برابر ضوابط اسالمي، او در عصر غيبت به نحو . اش بيشتر است سياسي ـ اجتماعي
كالمي   ي مسأله. فقهي  ي كالمي و دو مسأله  ي د دارد؛ يك مسألهدر اين حالت، سه مسأله وجو. است؛ البّته به نصب عام نه نصب خاص

فقهي، يكي آن است كه بر خود اين شخص واجب عيني است كه اين   ي همين است كه چنين شخصي منصوب خداوند است و دو مسأله
ان و چه مردم، بر آنان واجب است به دوم فقهي آن است كه ديگران، چه فقيه  ي منصب الهي را بپذيرد و بر اساس آن عمل كند و مسأله

فرض دوم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي . نحو واجب تعييني كه واليت او را بپذيرند
 همتاي هم باشند؛ چه در مسائل رهبري، چه در مسائل

 

كالمي آن است كه به   ي مسأله. فقهي وجود دارد  ي كالمي و دو مسأله  ي در اين حالت نيز يك مسأله. فقهي، و چه در مسائل تقوايي
شود كه خداوند سمت رهبري را براي عنوان فقيه جامع شرايط كه قابل انطباق بر هر كدام از آنان است  عقل يا نقل ثابت مي  ي وسيله

ان همتاي يكديگرند، تصدي اين سمت بر آنان واجب كفايي فقهي، يكي اين است كه چون اين فقيه  ي نصب فرموده است؛ اما دو مسأله
 "تخييري"ديگر فقهي آن است كه پذيرش واليت يكي از اين فقيهان، بر مردم واجب   ي است و بر هيچ يك واجب عيني نيست و مسأله

ع به يك فقيه، به ديگري رجوع بنابراين، با تصدي يك فقيه، از ديگران ساقط است؛ چه اينكه امت، با رجو. "تعييني"است نه واجب 
شود مردم يك جامعه دسته دسته شوند و  زدايي است و نمي اساس حكومت براي هرج و مرج. نخواهند كرد؛ زيرا هرج و مرجِ باطل است
يگران بود، خالصه آنكه، اگر يكي از اين فقيهان، در سياست يا مدير و مدبر بودن كارآمدتر از د. هر يك براي خود رهبري انتخاب كنند

شود و ديگر فقيهان با او  كند و متصدي امر مي گيرد و اگر چنين نبود، يكي از آنان بر اساس واجب كفايي اقدام مي رهبري را بر عهده مي

مرج، به همان  و شود و مردم براي جلوگيري از هرج كنند و در اين حالت، واجب تخييري مردم به واجب تعيني تبديل مي مزاحمت نمي
مرجعيت، تعدد مراجع محذوري ندارد، ولي در كشورداري، در جنگ و   ي در مسأله. پذيرند كنند و واليت او را مي ه متصدي رجوع ميفقي

اگر : سؤال. صلح و مانند آن، كشور بايد با وحدت رهبري اداره شود نه اينكه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاكم در كشور حكمفرما باشند
فقيهان است، چرا در فرضي كه يكي از آنان اعلم و افضل است، تصدي حكومت بر او واجب عيني است نه كفائي؟   ي همهنصب شامل 
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بنابراين، در صورتي كه . رسد واليت اعلم و غير اعلم، مانند مرجعيت، در طول يكديگرند؛ يعني با وجود اعلم، نوبت به غير اعلم نمي: جواب
 و مانند آن، اعلم از ديگران باشد، فقط فقيه اعلم منصوبيكي از آنان در فقه سياسي 

فقيهان همتاي يكديگر باشند، در اين صورت، همه به نحو واجب كفايي منصوب   ي است و در صورتي كه اعلم وجود نداشته باشد و همه
. شان جداست و در طول يكديگرند منطقهدو قاعده و دو قانون وجود دارد براي دو فرض و دو شرايط؛ و اين دو قانون، محدوده و . هستند

تر است؛ يعني اگر يكي از فقيهان، اعلم از ديگران بود، مرجعيت، متعين در اوست و  مرجعيت روشن  ي تفكيك اين دو قانون در مسأله
مقام مرجعيت براي  رسد و اگر يكي از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون ديگري است؛ يعني در اين صورت، تصدي نوبت به غير اعلم نمي

فقيهان، به نحو واجب كفائي است و براي مردم به نحو واجب تخييري است و با اقدام و قيام معقول و معقول يكي از فقيهان، از ديگر 
 "واجب تعييني"مردم، تبديل به  "واجب تخييري"شود كه در اين حال، يعني پس از تعين و استقرار واليت يك فقيه،  فقيهان ساقط مي

بايد توجه داشت كه تفاوت وجوب تخييري مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقليد، در اين است كه وجوب تخييري . شود مي
شود كه هر گروهي رهبري خاص داشته باشند؛  براي امت در مرجعيت، همچنان باقي است، ولي در رجوع به رهبر باقي نيست؛ يعني نمي

شواهد ديگر مانع از تخيير است و باالخره، پرهيز از امرِ مريج و كارِ هريج، در تمام صور، چه بر فقيهان و چه  زيرا تناسب حكم و موضوع و
  .بر مردم واجب است

  
  در بحث واليت فقيه، همان اعلمِ در مرجعيت است؟  "اعلم"آيا مقصود از ] 39[ 

أيها النّاس إنّ أحقّ النّاس بهذا األمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اهللا ": يدفرما در نهج البالغه مي) السالم عليه(حضرت اميرالمؤمنين : پاسخ
تر باشد در اين كار و آگاهتر باشد به امر  بدانيد كه سزاوارترين مردم به امر حكومت و واليت، كسي است كه قوي! ؛ اي مردم)1("فيه

 ها به جاي  در بعضي از نسخه. خداوند

  
 .1، بند 173  ي البالغه، خطبه نهج )1(

 

شود، ولي در صورتي كه  آمده است كه در آن صورت، هر دو صفت مربوط به عمل و اجرا و مديريت مي) 1("أعملهم"، عبارت "أعلمهم"
در مباحث گذشته گفته شد كه فقيه اعلم، بر ديگر فقيهان مقدم . باشد، يك صفت مربوط به علم است و ديگري مربوط به عمل "أعلمهم"

در اينجا، تنها اعلم در  "اعلم"مقصود از . براي واليت و حكومت منصوب شده است) السالم عليهم(ه از سوي امامان معصوم است و اوست ك
اعلم بهذا االمر يعني كسي كه عالوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدير و . است "اعلم بهذا االمر"احكام فقهي نيست، بلكه مقصود 

كشور و جهان آگاهي كامل داشته باشد، دشمنان اسالم و طرفندهاي آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند  مدبرتر باشد و به اوضاع
كسي كه مدرس خوب يا مصنف و مؤلّف توانايي است ولي از سياست آگاهي ندارد و اعلم در كشورداري . گيري الزم را داشته باشد تصميم

تواند رهبري نظام اسالمي را به دست بگيرد؛ زيرا اعلم در فقه است نه اعلم  نيز باشد، نمي نيست، اگر چه در فقه عبادي و معاملي اعلم
تواند از ميهن اسالمي  اگر چنين فقيهي رهبر بشود، اگر چه اعلم و اتقي باشد، ممكن است بيگانگان تهاجم كنند و او از نمي. بهذا االمر
بري، اگر كسي سياستمدار كامل اسالمي بود و در اين جهت از ديگر فقيهان اعلم غرض آنكه، در صورت تزاحم بين اوصاف ره. دفاع كند

  . بود، بر آنان تقدم دارد؛ زيرا اساس حكومت اسالمي همان فقه سياسي و هوش سياستمداري است
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فقيه   ي تعبيرات درباره باشند؟ آيا اين به يك معنا مي "وكيل"، و "نائب"، "منصوب"، "ولي"هاي  آيا در بحث واليت فقيه، واژه] 40[
  حاكم درست است؟ 

باشد، نائب اوست، منصوب اوست، و از طرف او بر  مي) عج(اگر كسي بگويد فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، وكيل امام عصر : پاسخ
 مردم 

  
 .2، بند 173  ي البالغه، خطبه نهج )1(

فقيه جامع الشرايط، وكيل و نائب و منصوب مردم است و از سوي آنان  اين تعبيرات درست است؛ ولي اگر كسي بگويد  ي واليت دارد، همه
ها مانند انسان و بشر، مرادف نيستند و ميان آنها فرق دقيق وجود دارد كه موجب اختالل  اين واژه. سمت يافته است، سخن درستي نيست

مثال ً ميان . خي نباشد يا در عمل رعايت نگرددهاي دقيق مورد توجه بر در اثر فقهي و حقوقي است؛ اگر چه ممكن است اين فرق
خواهد خودش  يك وقت كسي مي. گردد و وكالت، به عمل بر مي) فاعل(اين فرق وجود دارد كه نيابت، به شخص  "نيابت"و  "وكالت"

. منوب عنه استگيرد كه شخص نائب در اين حالت، جايگزين شخص  جايي برود ولي معذور است يا مقدورش نيست؛ در اينجا نائب مي
گزيند تا كاري را براي او انجام دهد؛ در اينجا خودكار مهم است و شخص وكيل جانشين موّكل نيست  اما گاهي انسان شخصي را بر مي

باشد، فعل   ي شود نيابت و اگر فعل به منزله فاعل باشد، مي  ي خالصه آنكه، اگر فاعل به منزله. كار موّكل است  ي بلكه كار او به منزله
شود، ولي واليت اين چنين نيست؛  هم تفاوت وجود دارد؛ زيرا وكالت با موت موّكل باطل مي "وكالت"و  "واليت"ميان . شود وكالت مي

كسي را در امري وكيل خود قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وكالت آن شخص ) السالم عليهم(يعني اگر يكي از امامان معصوم 
گر آنكه امام بعدي وكالت او را تداوم بخشد؛ اما در واليت چنين نيست و اگر كسي منصوب امامي باشد و از سوي او واليت باطل است؛ م

. شود؛ مگر آنكه امام بعدي او را از واليت عزل فرمايد بر وقف مثال ً داشته باشد، با شهادت يا رحلت آن امام، واليت اين شخص باطل نمي
تواند در امري به شخصي وكالت بدهد و در  مي) السالم عليه(كه اين امور، مانعة الجمع نيستند؛ يعني امام معصوم ديگر آن است   ي نكته

 .امور ديگر براي او واليت جعل كند و در جاي ديگر، او را نائب خود قرار دهد

 

اند يا به  دليل لفظي نصب فرموده  ي هچگونه است؛ آيا خود ايشان به وسيل) عج(منصوب بودن فقيهان از سوي حضرت ولي عصر ] 41
  شود كه فقيهان منصوب ايشانند؟  دليل عقلي ثابت مي

  ي اگر مقبوله. اند اند و نصب فرموده كنيم؛ در اين حالت، خودشان اجازه داده يك وقت است كه با دليل نقلي واليت فقيه را ثابت مي: پاسخ
بيان لطيفي فقهاي ما در اين . نيز هست) عج(است، ولي سخن امام زمان ) السالم عليه(عمر بن حنظله تام بود، اگر چه سخن امام صادق 

  ي ؛ يعني مجموعه)1("ألنّ كالمهم جميعاً بمنزلة كالم واحد يفسر بعضه بعضاً": فرمايد مي) رض(مرحوم صاحب جواهر . زمينه دارند
باشند و هر يك، ديگري را تفسير  جزاء آن، با يكديگر هماهنگ مي، مانند كالم واحدي است كه ا)السالم عليه(سخنان امامان معصوم 

توانيم اين  سؤال كردند كه اگر ما چيزي را از شما شنيديم، آيا مي) السالم عليه(در بعضي نصوص نيز نقل شده كه از امام صادق . كند مي
بنابراين، اگر كسي خواست ). 2(آري: آن حضرت فرمود اند؟ تان نسبت بدهيم و بگوئيم آنان چنين گفته سخن را به آباء و اجداد گرامي

اند؛ ولي اگر بخواهيم با  ، فقيهان را منصوب كرده)عج(شود گفت كه حضرت ولي عصر  واليت فقيه را به كمك دليل نقلي اثبات كند، مي
حتميِ الهي در آن است، اراده   ي هلطف، چون اراد  ي حكمت باشد و چه از طريق قاعده  ي دليل عقلي اثبات كنيم، چه از طريق قاعده

  .نيز كه تابع اراده الهي است، در آن خواهد بود) السالم عليهم(معصومين 
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 .86، ح 104، ص 27وسائل؛ ج ) 2). (با اندكي توضيح( 67، ص 26جواهرالكالم؛ ج  )1(

  
  
يه مانند كيفيت نصب فقيهان از حيث واحد يا كالمي داشته باشد، آيا متعّلقات بحث واليت فق  ي بنابر اينكه واليت فقيه صبغه] 42[ 

 نيز به تبع اصل، با دليل عقلي و ... متعدد بودن فقيه منصوب، شرايط ولي فقيه، مطلقه بودن اختيارات و

  شود يا برخي از آنها با داليل لفظي و نقلي قابل اثبات هستند؟ كالمي اثبات مي
  
. شود و گاهي با دليل نقلي محض و گاهي با دليل ملّفق از عقل و نقل صرف اثبات ميمطالب واليت فقيه، گاهي با دليل عقلي : پاسخ 

شود و چون دليل عقلي، لبي است و ممكن  اصل لزوم رهبري در محور مكتب و آنچه مورد نياز نظام است، با دليل عقلي و كالمي ثابت مي
هر چه كه از بحث واليت فقيه به اصل نظام . ل جزئي ثابت كنداست اطالق نداشته باشد، شايد نتواند تمام خصوصياتش را در مسائ

عبارات : تذكر. لفظي آن را ثابت كند  ي همان دليل لبي است و اگر به اصل نظام برنگردد، شايد اطالقات ادّله  ي برگردد، زيرمجموعه
المي است وگرنه اصل داللت دليل عقلي و كه در پاسخ آمده است، راجع به خصوصيات جانبي دليل عقلي و ك "شايد"يا  "ممكن است"

كالمي بر واليت فقيه، تام است؛ ولي چون چنين دليلي لفظ ندارد، فاقد اطالق است و براي تأمين جهات مشكوك آن بايد از اطالق 
  .هاي لفظي استمداد نمود دليل

با وجود منصوب بودن ايشان، . حكومت اسالمي از سوي خداوند، منصوب است براي تشكيل) عج(بر اساس برهان عقلي، امام عصر ] 43[ 
اوال ً چه ضرورتي دارد كه فقيهان نيز منصوب باشند و ثانياً با توجه به غير معصوم بودن فقيهان، روشن است كه در مواردي، خطاي 

ا وجود دو نصب و دو منصوب كه خواهد بود؛ آي) عج(فقيهان در مقام علم و عمل قطعي است و لذا آن موارد، مخالف علم و عمل امام عصر 
  گاه در علم و عمل ناسازگارند، ممكن است عقال ً؟

  
فيمأل األرض قسطاً وعدال ً كما ملئت ": كنند كه زمين را پر از قسط و عدل مي) عج(در هنگام حضور و ظهور حضرت ولي عصر : پاسخ 

 يست ـ مگر آنكه خود آن ، جايي براي تصدي فقيهان نسبت به حكومت اسالمي ن)1("ظلماً وجوراً

  
 .3، ح 268، ص 3بحار؛ ج  )1(

خود منصوب فرمايند كه سخن ديگري است ـ ولي در زمان غيبت صغري، خود ايشان   ي هايي از دولت كريمه حضرت، فقيهان را در سمت
ظهور ندارند، نه تنها امر  چند نائب خاص را تعيين كردند؛ لذا در غيبت كبري نيز اگر فقيهان را منصوب كنند، چون خودشان حضور و

بدون دستور ) السالم عليه(چون انسان معصوم : تذكر. ناممكني نيست، بلكه الزم نيز هست؛ زيرا شؤون امامت و رهبري نبايد بر زمين بماند

نصب آن فقيه از شود كه  فقيه جامع شرائط را نصب فرمود، معلوم مي) السالم عليه(دهد، پس اگر امام معصوم  خداوند كاري انجام نمي
) السالم عليه(بايد توجه داشت كه واليت فقيهان جامع الشرايط در عصر غيبت، در عرض واليت امام معصوم . طرف خداوند بوده است

اما اينكه وجود دو منصوب معصوم و غير معصوم مشكلي داشته باشد، اين گونه نيست؛ زيرا وقتي . نيست، بلكه در طول واليت ايشان است
نواب چهارگانه داشت، همين ) عج(را براي واليت منصوب كرد يا حضرت حجت ) رض(مالك اشتر ) السالم عليه(حضرت اميرالمؤمنين كه 

مرجعيت و قضاء نيز همين اشكال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال، قطعي است؛ زيرا اختالف   ي در مسأله. مسأله وجود داشت
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كنند، ولي كسي در منصوب بودن آنان  پس اگر چه فقيهان گاهي خطا مي. خطاي يكي از آنها خواهد بود  ي نهتبايني در فتوا يا قضاء، نشا
چون جريان مرجعيت فتوا و قضاء، ميان علماي اصولي مرام مورد اختالف نيست؛ لذا بر همين مبنا : تذكر. براي افتاء و قضاء بحثي ندارد

سي در اصل سمت افتاء و قضاء براي فقيه جامع شرائط نقدي داشت، بايد با مبناي ديگر جريان حكومت والئي طرح شده است و اگر ك
  .وارد بحث شد

  

شود؛ اگر چه با مسائلسياسي آشنايي نداشته باشند و توانايي مديريت نداشته  فقيهان آشنا به فقه مي  ي آيا دليل نصب، شامل همه] 44[ 
  ه سياست و مقتضيات زمان و مكان است؟باشند، يا آنكه فقط مخصوص فقيهان آشنا ب

اسالمي، اختصاص به فقيهاني دارد كه آشنا به سياست باشند و عالوه بر   ي منصوب بودن فقيهان براي رهبري و واليت بر جامعه: پاسخ 
. قانون اساسي آمده است شرايط فقيه منصوب براي رهبري، در. جامعه را داشته باشند  ي بينش سياسي، توانايي مديريتي الزم براي اداره

شرايط . اما فقيهاني كه چنين شرايطي را نداشته باشند، منصوب براي رهبري نيستند؛ ولي ممكن است براي افتاء و قضاء منصوب باشند
  .آوري شد تفصيلي صالحيت افتاء و قضاء، در فن فقه جمع

  

  يگر نيز مشمول واليت او هستند؟شود يا فقيهان د آيا واليت فقيه حاكم، فقط شامل مردم مي] 45[ 

تواند  خارج از بحث است، اما هر فقيه جامع شرايط مي) امور خود را ندارند  ي مردگان يا كساني كه توانِ اداره(واليت بر محجوران : پاسخ 
اي كالن كشور، نه در موارد شخصي محجوران كه قانون رسمي كشور بر خالف آن نباشد، دخالت يا اعمال واليت نمايد، ولي در كاره

دخالت رواست و نه اعمال واليت صحيح است و همچنين هر فقيهي در كارهاي شخصي خود بايد قوانين و مقررات رسمي كشور را رعايت 
بنابراين، در امور رسمي مملكت، فقيهان نيز مانند ديگران مشمول واليت والي اسالمي . كند و هيچ يك از آنها را عمال ً نقض نكند

شند؛ اگر چه تقليد بر آنان حرام است و اگر چه پيش از متصدي شدن يك فقيه، همگان در اين سمت متساوية االقدام و همتاي با مي

فقيهان واجب است كه نظم كشور را   ي يكديگرند؛ ولي وقتي نظام اسالمي برپا شد و يك فقيه زمام امور مملكت را به دست گرفت، بر همه
رات احكام حكومتي بر آنان حرام است؛ مثال ً اگر قانون كشور بر اين استكه براي رفتن به مّكه، همگان بايد رعايت كنند و نقض مقرّ

  .گونه است تواند بدون پاسپورت به مّكه برود؛ در مقررات راهنمايي و رانندگي و ديگر موارد نيز همين گذرنامه بگيرند، هيچ فقيهي نمي

  

شود در هر كشوري فقيهي واليت داشته باشد؟ در صورتي كه يكي از  اي ديگر چگونه است آيا ميواليت فقيه نسبت به كشوره] 46[ 
  فقيهان اعلم از ديگر فقيهان باشد چگونه است؟

كند، قلمرو واليت فقيه را نيز شرعاً تحديد  گونه كه اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمي همان: پاسخ 
جوامع اسالمي روي زمين را اداره كند در صورتي كه محدوديت خارجي وجود نداشته   ي تواند همه يك ولي فقيه شرعاً مي. دساز نمي
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دانند  باشد؛ ولي در شرائط كنوني، عمال ً چنين امري در خارج ميسر نيست؛ زيرا مسؤوالن ممالك ديگر، آن را دخالت در امور كشورها مي
شوند و ديگر امكان ندارد فقيهي كه در يك كشور شرقي است، براي مردم يك كشور غربي برنامه تعيين كند و  و مانع چنين امري مي

واليت فقيه، نظير نيابت از انبياء اولوالعزم است؛ مثل جانشيني پيغمبر اسالم است كه ذاتاً محدوديتي ندارد مگر مانع طبيعي يا . بالعكس
شته، موانع طبيعي وجود داشت و مثال ً دو طرف يك اقيانوس يا از يكديگر خبر نداشتند و يا امكان هاي گذ در زمان. سياسي در بين باشد

  ي در هر يك از اين موانع طبيعي و سياسي، هر فقيهي كه داراي شرايط رهبري و واليت است، در منطقه. ارتباط ميان آنان جدي نبود
كه فقيهان، متساوي االقدام و همتاي يكديگر باشند، اما اگر يكي از آنان در فقه  اين سخن در جايي است. كند خود، كشور را اداره مي

سياسي يا ساير شرايط رهبري اعلم باشد، در اين صورت، ديگر فقيهان واليت ندارند؛ مگر آنكه مانع سياسي و ممنوعيت از دخالت، به 
براي كشورهاي خود مانعي ندارد، ليكن اگر فقهاي عادل ممالك  هانفقدانِ اعلم تلّقي شود كه در اين صورت، تصدي ديگر فقي  ي منزله

ديگر، منصوب از سوي فقيه اعلم باشند و زمامداران جهان، اين نصب را هر چند به صورت اذن زباني جلوگيري نكنند و مفاسدي را بر آن 
به هر تقدير، پرهيز از اختالف نظرِ . شود ن ميمترتب نسازند، به صواب نزديك و از خطاء و لغزش دور خواهد بود و همين نحو، متعي

  الملل مَشوه كند واجب است اسالم را در روابط بين  ي فاحش، كه چهره

  

  آيا منصوبين رهبر در مراكز مختلف، همانند خود رهبر داراي واليت هستند؟] 47. [

والي مسلمين، گاهي شخص را به . ر، واليت ندارددر حكومت اسالمي، هرگز منصوب از سوي رهبر، مانند ناصب يعني خود رهب: پاسخ 
كند كه در اين موارد، هرگز سخن از واليت آن شخص مطرح نيست؛ زيرا او نائب يا  عنوان نائب و زماني به عنوان وكيل خود تعيين مي

و وصيت، كه در اين صورت، كند مانند توليت مراكز مهم و حساس وقف  وكيل است نه ولي؛ و گاهي براي شخصي، سمت واليت جعل مي

در . توان اعمال واليت دارد) نه بيش از آن(شعاع واليت مجعول   ي و به اندازه) نه بيرون از آن(كار خود   ي آن منصوب مزبور، در محدوده
ولي . "كندتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض  رهبر مي": اصل يكصد و دهم قانون اساسي آمده است

كنند و اين منصوبان، همانند  نامه و نظم و مقررات خاصي تعيين مي كند، بر اساس آيين فقيه، اگر كساني را به نمايندگي از خود نصب مي
  .قانوني خاص دارد؛ نه اينكه مثل خود رهبر واليت داشته باشند  ي ديگر كارگزارانند كه هر كس محدوده

  

  منافات دارد؟ "واليت و نصب"ردم يا خبرگان، با رهبر توسط م "انتخاب"] 48[ 

   نخست بايد روشن شود كه نقش مردم در حكومت اسالمي: پاسخ 

  ي امامت باالصل، و چه درباره  ي نبوت، چه درباره  ي اصل دين، چه درباره  ي نقش مردم در مقام اثبات و تحقّق و اجراء، چه درباره. چيست
مردم اگر ـ معاذ اهللا ـ اصل دين را قبول نكردند، دين، نسياً . چه رسد به واليت فقيه كه نصب عام است نصب خاص، نقش كليدي است؛ تا

شود و اگر امامت امامي را قبول نكردند، آن  شود؛ اگر مردم نبوت پيامبري را قبول نكردند، آن پيامبر مهجور مي منسيا و فراموش شده مي
بايد مقام ثبوت، مشروعيت، و حقانيت را از . باشد) السالم عليه(همان حضرت علي بن ابي طالب  شود ولو آنكه آن امام، امام مهجور مي



http://www.leader-khamenei.com       

 پاسخ به شبهات واليت فقيه 

 

40 

 

اگر كشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند؛ نه نبوت، نه امامت، نه نيابت . جدا كرد... مقام اثبات، قدرت عيني و
شود و در مقام اجراء، كار كليدي در دست  كشور با صرف رأي علمي اداره نمي. شود نمي خاص، و نه نيابت عام، هيچ يك در خارج متحقق

شود همان حكومت باطل اُموي و مرواني كه  حكومت اسالمي نيز حكومت سلطه و تحميل نيست؛ اگر جبر و سلطه باشد، مي. مردم است
مردم غير مسلمان نيستند كه به دين و قانون الهي اعتقاد نداشته  اما مردم عاقل و مسلمان، مانند. پس از مدتي هم از بين خواهد رفت
دانيم و نيز ما پس از مرگ،  گويند ما بسياري از اسرار و رموز عالم و آدم نمي مردم مسلمان مي. باشند و خودشان واضع قانون باشند

ا، دين و راهنماي ديني به ما نشان بدهد و ما واليت پس بايد راه زندگي ر. زندگي جديد ابدي خواهيم داشت كه از تفصيل آن خبر نداريم
در نظام دموكراسي كه چيزي از پيش تعيين شده نيست و براي آنان اساساً دين الهي . كنيم پذيريم و حدود آن را اجرا مي ديني را مي

سياست و دولت جداست و  مطرح نيست ـ مگر براي برخي از آنان و آن نيز در مسائل شخصي و فردي ـ چنين گروهي، دينشان از
 .كنند و حاكم چنين كشورهايي، وكيل مردم و تابع محض آراء آنان است كنند؛ خود مردم قوانين كشور را وضع مي سكوالري فكر مي

در  خواهند زندگي فردي و اجتماعي خود را با دين و قوانين ديني هماهنگ كنند، اين مردم، ولي در نظام اسالمي كه مردم ديندارند و مي
شناسي را كه در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دين  حضور و ظهور ندارد، يك مكتب) السالم عليه(عصر غيبت كه امام معصوم 

گويند تو  مي. پذيرند كنند و واليت او را مي الهي، به نحو عام منصوب شده پيدا مي  ي است و از سوي شارع مقدس براي واليت بر جامعه
ايم، بلكه واليت فقاهت و عدالت را  كني، ما در حقيقت واليت تو را كه شخص معين هستي قبول نكرده ر مكتب حكم ميكه براب

نمائي؛ تو از آن  ما تابع عدالت هستيم كه تو نيز از آن پيروي مي. ايم؛ ما پيرو فقاهت هستيم كه تو نيز پيرو همان فقاهت هستي پذيرفته
اين مطلب، در قانون اساسي، در . د هستي، در پيروي از قانون الهي يعني فقاهت و عدالت، مثل ماييجهت كه يك انسان و يك شهرون
بنابراين، رهبر اسالمي، از سوي دين واليت دارد . "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است": اصل يكصد و هفتم آمده است

اكنون كه در بحث علمي، وضعيت و نوع حكومت اسالمي روشن شد، الفاظي را . م باشدنه آنكه مانند كشورهاي غربي و شرقي وكيل مرد
گيري و برگزيدن باشد، با نصب و واليت و  كه لفظي عربي است، اگر به معناي نخبه "انتخاب"  ي كلمه. گزينيم براي بيان اين مفاهيم بر مي

هاي  انتخاب در عبارت. هاي ديني آمده است، غير از اصطالح رايج مردم استانتخابي كه احياناً در تعبير. توّلي والي منصوب سازگار است

كنند، به اين معناي قرآني و روايي است و كاري به  ديني، همسان اصطفاء و اجتباء و اختيار است و امت نيز كه والي منصوب را انتخاب مي
هاي دموكراسي  يم، درست است و به معناي انتخاب مصطلح نظاماگر انتخاب را به معناي پذيرش آن والي ارجح قرار ده. وكالت ندارد

رياست جمهوري، اعضاي مجلس   ي انتخاب درباره  ي دهد و لذا كلمه ولي در تعبيرات فارسي رايج، انتخاب، معناي توكيل را مي. نيست
 خبرگان،

در تعبيرات و مفاهمات عرفي، از . اد، وكيل مردم هستندرود كه همگي اينها توكيل است و آن افر به كار مي... نمايندگان مجلس، شوراها و
اي كه  شود؛ يا مسّلم اين گونه است و يا ظنّ متاخم داريم كه چنين است و لذا استفاده از چنين كلمه انتخاب، وكالت فهميده مي  ي كلمه

حاتي كه در قانون اساسي بر واليت شده، با توجه به تصري: سؤال. هاي علمي روا نيست موهم وكالت حاكم است، در تحديد و تعريف
انتخاب در   ي كلمه: آيا چنين نيست؟ جواب. تواند به معناي توكيل باشد و موهم وكالت نخواهد بود انتخاب در قانون اساسي، نمي  ي كلمه

اي رائج و عرفي خود را داشته تواند معن باشد؛ اگرچه در غير رهبري مي قانون اساسي كه درباره جريان رهبري است، به معناي پذيرش مي
پذيرند، ولي با نبودن فقيه اعلم، يكي از فقيهان منصوب را انتخاب  توان گفت كه مردم اصل واليت فقيه را مي آيا نمي: سؤال. باشد
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ضاء، چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند، طبيعي است كه در رهبري، همانند مرجعيت و ق: كنند؟ جواب مي
اش بيشتر  خبرگان اگر ديدند كه يكي از فقيهان جامع الشرايط، اعلم به مسائل رهبري است، بينش سياسي. كنند به خبرگان مراجعه مي

شود او ولي و واليِ مردم است و مردم نيز  كنند؛ زيرا معلوم مي ، واليت او را به مردم معرفي مي...است، توانايي مديريتش بيشتر است، و
اما اگر يكي از فقهاء موجود، برجستگي خاص نداشت و همگي در فرائض رهبري يكسان بودند، خبرگان، به . كنند او را توّلي مي واليت

تر باشد؛ چون چند نفر، در جميع خصوصيات يكسان  پردازند؛ كه به مقبوليت عامه نزديكتر باشد يا پذيرش او سهل نوافل رهبري مي
 .گردد شود و به مردم ابالغ مي باالخره، يكي از فقيهان به عنوان رهبر برگزيده مي. ان غير لزومي دارندنيستند و برخي بر بعضي رجح

آنچه در قانون اساسي به عنوان مقبوليت عام آمد، در صورتي كه همراه با ساير شرايط رهبري باشد، به معناي پذيرش مردمي است : تذكر
آنچه نبايد فراموش شود، . "توكيلِ حاكم"نه در  "توّليِ والي"ليكن در . م همچنان محفوظ استبنابراين، سهم آراء مرد. نه توكيل مردمي

گونه اقتداري براي والي مسلمين نخواهد بود و توان هر گونه كاري از او  همان فرق ميان مشروعيت و اقتدار است؛ زيرا بدون مردم، هيچ
  .برخوردار است مسلوب است؛ هر چند در مقام ثبوت، از مشروعيت الهي

  

معتقد نباشند و در عين حال، ) عج(اگر در عصر و زماني، مردم مسلمان، به واليت فقيه و منصوب بودن فقيهان از سوي امام عصر ] 49[ 
  حكومت اسالمي تشكيل دهند، آيا اين حكومت شرعي است؟

مدي واليت او گناه بزرگ است و همچنين اگر در اثر در صورت حضور فقيه جامع شرايط و صالحيت وي براي رهبري، نپذيرفتن ع: پاسخ 

اند؛ ليكن اگر چه حاكمِ غير فقيه، اصل حكومت را غصب كرده است، ولي براي دفع  جهالت مقصرانه، واليت او را نپذيرند، معصيت كرده
: تذكر. ين، حكومت تشكيل شودهاي اَفسد و بدتر حكومت غير ديني، واجب است كه با تصدي عدول مؤمن هرج و مرج و پرهيز از زيان

پيش از تشكيل حكومت، الزم است مردم مسلمان به خطوط كلي حكومت اسالم و سهم مؤثر واليت فقيه و ساير عناصر محوري نظام 
اي  برهه بنابراين، جهل علمي يا جهالت علميِ برخي از مردم در. اسالمي آشنا شوند؛ زيرا هم تعليم احكام اسالم الزم است و هم اجراي آن

  . اجراء نخواهد شد  ي از زمان، سبب تعطيلِ تعليم يا عطْله

 چيست؟ "حكومت اسالمي"  ي اگر فقيهان يك عصر، به واليت فقيه معتقد نباشند، تكليف مردم درباره] 50[

 

فقيه واليت ندارد، مقصودشان  گويند فقيهاني كه مي. ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق، واليت را براي فقيه قبول نداشته باشد: پاسخ
آن است كه ابتداء اين سمت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند، ولي همين فقيهان، واليت فقيه را از باب حسبه 

چنين فرضي، از  اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند، زمينه آماده است و حكومت اسالمي در. قبول دارند
در اين فرض، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و الزم نيست . مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است

ترين تفّكر مخالف واليت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز واليت از باب حسبه  احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود؛ حتي نازل
توان قوانين  گويد مردم هر كاري خواستند بكنند و احكام ديني تعطيل است و مي گاه نمي داند و هيچ و شرايط مفروض و مزبور را الزم مي



http://www.leader-khamenei.com       

 پاسخ به شبهات واليت فقيه 

 

42 

 

به فرض باطل، اگر يك چنين وضعي رخ بدهد، امت اسالمي، يك فقيه . خالف شرع شرقي و غربي را به جاي احكام اسالم، به اجرا در آورد
داند ـ گرچه معتقد به وجوب تشكيل حكومت نيست ـ خواهد  كنند براي حكومت و چون او تصدي حكومت را حرام نمي را معين مي

و در هر حال، حكومت اسالمي . پذيرفت و اگر نپذيرد، عدول مؤمنين و سپس فساق مؤمنين، تصدي حكومت را به دست خواهند گرفت
اسالمي بودن   ي تدوين شده است، حكومت مزبور، صبغه) پذير نيست شرائطي تعطيلاحكام دين در هيچ (هاي طولي خود  كه طبق برنامه

  .كند پيدا مي

  

  ؟"پذيرش"است يا  "قرارداد"چيست؟ آيا  "بيعت"ماهيت ] 51[ 

ت كه گرفته شده است، معنايش آن اس "بيع"لغوي   ي بيعت كه از ريشه. از سنخ واليت و توّلي است نه از سنخ توكيل "بيعت": پاسخ 
  ي سوره  ي شريفه  ي اين معنا، از آيه. شخص يا گروهي، جان و مالش را به مبدأ ديني بيع كند و بفروشد

إنّ اهللا اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجّنة يقاتلون في سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعداً ": شود كه فرمود توبه استفاده مي
سبحان در اين كريمه، نخست  ؛خداي)1("واالنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به عليه حقاً في التوراة

اند  دهد و آنان را به بيعي كه كرده گويد و سپس به مجاهدان به جان و مال، بشارت مي از خريد و فروش جان و مال مؤمنين سخن مي
شود؛  كنند روشن مي وي بيعت در فرهنگ قرآن معلوم شد، پيام آياتي كه بصورت صريح از بيعت ياد ميآنگاه كه ريشه لغ. كند تشويق مي

آنچه كه از ظواهر : آيا بيعت، تعهد متقابل نيست؟ جواب: سؤال). 3("...يبايعنك علي أن ال يشركن"، )2("...إنّ الذين يبايعونك"مانند 
؛ البّته تعبير عهد بستن با خدا بدون عنايت )4("أوفوا بعهدي أُوف بعهدكم": ي استآيد اين است كه بيعت، طرفين آيات به دست مي

تولي و توكيل، هر دو، عقدند نه ايقاع؛ . توّلي و توكيل، هر دو، طرفيني هستند و متقابل بودن دو طرف اضافه، منافي با توّلي نيست. نيست
هايي دارد كه در فصل چهارم كتاب بيان  ا پيمان تولي، با عقد توكيل فرقليكن عقد بودن و دو طرف داشتن، همواره يكسان نيست و لذ

باشد؛ نه عقد مصطلح و  ، مقصود، عقد به معناي اعم يعني عهد مي"بيعت عقد است"گوييم  البّته بايد توجه داشت كه اگر مي). 5(شد
ت صحيح با فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، عالمت اول آنكه بيع: شود از آنچه گذشت دو نكته روشن مي. متعارف نظير اجاره و صلح

 حاكميت و واليت اوست نه عّلت آن؛ 

  
: ر ك) 5. (40  ي بقره، آيه  ي سوره) 4. (12  ي ممتحنه، آيه  ي سوره) 3. (10  ي فتح، آيه  ي سوره) 2. (111  ي توبه، آيه  ي سوره )1(

 .207ص 

گونه كه  وع اوست نه توكيل او در رهبري؛ تا به منزله تشريع حاكميت او باشد؛ زيرا همانيعني روح بيعت با فقيه جامع، توّلي واليت مشر
و بيعت نمودن با ) السالم عليهم(و زمامداري امامان معصوم ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(پذيرش دين و حقانيت قرآن و حاكميت پيامبر 

ه فقيه جامع الشرايط نيز، به تبع، چنين است و تفاوت قائل شدن ميان اين دو، آنان، عالمت مشروعيت آنان بود نه عّلت مشروعيت، دربار
دوم آن است كه بيعت نمودن با فقيه جامع الشرايط ـ همانند بيعت نمودن   ي نكته. دليل است كه يكي توّلي باشد و ديگري توكيل، بي

ايجاد وهن و ضعف در عقول انديشمندان و عقالء و خردمندان نيست، ـ سبب ) السالم عليهم(عاقالن تاريخ با انبياء الهي و امامان معصوم 
  .باشد خردمندي آنان مي  ي بلكه به عكس، پذيرش حق و قانون و حاكميت رهبران الهي، نشانه
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امعه تنزّل يابد يا شود؛ اگر مثال ً با گذشت زمان، توانايي رهبر ج آيا انتخاب زماندار رهبر، سبب تقويت رهبري در نظام اسالمي نمي] 52[ 
  شود؟ توانايي فقيه ديگري باالتر رود؛ آيا در چنين شرايطي دائمي بودن واليت و رهبري، سبب ضعف رهبري نظام نمي

است كه به چه مقدار باشد ) كننده  وكيل(هاي واليت فقيه با وكالت فقيه آن است كه وكالت، زمامش به دست موكّل  يكي از تفاوت: پاسخ 
اما واليت اين گونه نيست؛ بلكه . كه خواست، وكيلش را عزل كند؛ حتي در شرايطي كه وكيل، شايستگي الزم را داشته باشدو هر زمان 

البّته زماندار نبود واليت فقيه، در . سمتي است كه از سوي شارع مقدس تعيين شده و مانند مرجعيت فقيه است كه شرعاً زماندار نيست
هاي سلطنتي نيست كه شاه، در هر زمان  حيت رهبري نيز وجود داشته باشد و از اين جهت، مانند حكومتصورتي است كه شرايط و صال

اگر از نظر طبيعي، مانعي مانند مريضي صعب العالجِ ديرپا براي رهبر فعلي ايجاد شود، خبرگان، رهبر . شاه باشد، خوب يا بد، توانا يا ناتوان
 جديد را

پزشكان   ي كنند و اگر بيماري رهبر كنوني، موقت باشد يعني تقريباً نظر همه ي و پذيرش امت اسالمي معرفي ميشناسائي و او را براي توّل

شود، باز در چنين شرايطي خبرگان مردم، رهبري را به دست شوراي سه نفره  اين باشد كه پس از مدت موقت، ولي قابل اعتناء، درمان مي
پايين   ي مسأله. توان بدون رهبر رها كرد دهند؛ زيرا كشور اسالمي را نمي يازدهم مشخص شده ميكه در قانون اساسي، در اصل يكصد و 

كمال برخي از فقيهان ديگر نيز تحت نظارت مستمر خبرگان است و در اين شرايط،   ي كمال رهبري يا باال رفتن درجه  ي آمدن درجه
كه در قانون اساسي مثال ً به آن اشاره شد، چنين فقيهي، جايگزين رهبر سابق فقيه برترِ جديد، اگر به مزاياي جدي رهبري دست يافت 

شود و چون اصل زمانمند بودن رهبري، در اسالم  بنابراين، بدون زماندار شدن رهبري نيز اين مصالح رعايت شده و مي. خواهد شد
  . * * *شرعي نداشت، در قانون اساسي نيامد  ي صبغه

  

  .توان گفت كه رهبر و حاكم نظام، وكيل مردم است نسبت به كشور و آب و خاك، مي "شاع شهروندانحقوق م"بر اساس ] 53[ 

اي دارد؛ صدر آن، عقايد است و  كسي كه انسان را در مكتب عقل و وحي درست بشناسد، خواهد دانست كه انسانيت، صدر و ساقه: پاسخ 
نخست،   ي ل آن، آب و خاك است؛ و والي در نظام اسالمي، كسي است كه در مرتبهآن، اخالق و اعمال و تكاليف است و ساقه و ذي  ي بدنه

منافع   ي كننده حافظ عقايد و اخالق ديني مردم و حافظ احكام فقهي آنان باشد و در مراتب نازله نيز حافظ آب و خاك اجتماع و تأمين
بنابراين، اگر چه . آن  ي وت عامه و امامت و واليت است نه همهاي از وظايف نب حفظ منافع مادي مردم، گوشه. طبيعي شهروندان باشد

 توانند براي تأمين منافع مادي كشور خود مردم مسلمان مي

وكيل كنند، اما بخش مهم مسؤوليت نظام و حاكم اسالمي، برتر از ... شخص يا اشخاصي را به عنوان رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و
كه در امور اختصاصي امامت كه در اختيار مردم ) 1(گردد و در مباحث گذشته روشن گرديد ين بر ميآب و خاك است و به حفاظت د
جعل اولي االمر و   ي فلسفه  ي درباره) السالم عليه(در روايتي كه فضل بن شاذان از علي بن موسي الرضا . نيست، امكان وكالت وجود ندارد
در اين بيان، امام . دارند ضرورت وجود امام و حاكم اسالمي را از زواياي مختلف بيان ميكند، آن حضرت،  وجوب اطاعت از آنان سؤال مي
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كنند؛ زيرا اين گونه از امور، در  حكومت را تنها براي حفاظت از خون و ناموس مردم و يا جلوگيري از هرج و مرج معرفي نمي) السالم عليه(
در اين بيان، همان ضرورت حفظ دين از تحريف و ) السالم عليه(ي استدالل امام محور اصل. كشورهاي غير ديني نيز كامال ً مطرح است

وظايف حاكم اسالمي، تا محافظت از جان و مال مردم نيز ادامه   ي پاسداري از معارف و عقايد و اخالق و احكام الهي است؛ اگر چه دامنه
رفت و  داد، دين از ميان مي و حافظ اميني قرار نمي) 2(امام و قيم اگر خداوند براي مردم،: فرمايد آن حضرت در اين بخش مي. يابد مي

خلق به فساد كشيده   ي گشت و همه كردند و ايمان مردم متبدل مي گذاران، دين را تحريف مي يافت و بدعت سنن و احكام الهي تغيير مي
واألحكام ) السنة ـ خ(اً، لدرست المّلة وذهب الدين وغيرت السنن ومنها اّنه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً امنياً حافظاً مستودع": شدند مي

 ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك علي المسلمين؛ ألنّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كافين مع 

  
ود قيام دارد و ديگران را به قيام در اصطالح قرآن و روايات؛ به معناي چيزي يا كسي است كه خ "قيم") 2. (217ص : ر ك )1(

. دهد و لذا امام و رهبر و رئيس، به اين معنا، قيم مردمند سوق مي
بنابراين، نبايد قيم به اين معنا را با قيم در فقه، در ابواب مربوط به 

 .محجورين خلط نمود

 

 

، )صلي اهللا عليه و آله و سلم(قيماً حافظاً لما جاء به الرسول فلو لم يجعل لهم ) انحائهم ـ خ(اختالفهم واختالف أهوائهم وتشّتت حاالتهم 
امور كشور اسالمي سه قسم ). 1("لفسدوا علي نحو ما بينّا وغيرت الشرائع والسنن واألحكام وااليمان وكان فى ذلك فساد الخلق أجمعين

  ي توانند براي اداره امور عمومي، مردم مي  ي يز در حوزهامور شخص و ن  ي در حوزه. است؛ امور شخصي افراد، امور عمومي، و امور واليي
گونه كه گفته شد، امور اختصاصي  گونه است؛ اما همان امور و استيفاي حقوق و منافع خود، وكيل بگيرند كه در نظام اسالمي نيز همين

مكتب اسالم، كارهاي شخصي و نيز كارهاي  چون در: تذكر. باشد پذير نيست و به دست امام يا جانشين او مي امامت و واليت، وكالت
، به منظور پرهيز از مباينت، تمام امور )مخالفت ضرر دارد نه آنكه موافقت شرط باشد(عمومي و مّلي، نبايد مباين موازين ديني باشد 

. شود قيه جامع شرايط ياد ميمملكت، به طور مستقيم يا غير مستقيم، تحت اشراف فقاهت و عدالت قرار دارد كه از آن به عنوان واليت ف
تشخيص اينكه كدام كار به طور مستقيم و كدام كار به طور غير مستقيم به رهبري مرتبط شود، بر عهده كارشناسان امت و وكالي مردم 

  . است كه، قانون اساسي ايران تا حدودي بر اين روال تدوين شده است
  
فقيهان جامع   ي نصب همه"فرض رايج نصب نيز كه عبارت است از . باطل است آنها  ي پنج فرض دارد و همه "نصب"  ي مسأله] 54[

، فرض باطلي است؛ زيرا اقدام چند "الشرايط و حق اعمال واليت به صورت مستقل و حق تنفيذ آن واليت به صورت بالفعل براي آنان
  . گردد فقيه براي رهبري، سبب هرج و مرج و نابودي نظام اسالمي مي

مباحث گذشته گفته شد كه در فرض وجود فقيه اعلم به امور رهبري، تنها او منصوب براي واليت است و ديگر فقيهان، واليت در : پاسخ
 ندارند؛ نظير 

  
 .1، ح 60، ص 6بحار؛ ج  )1(
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  ي ت براي همهفقيهان، در صفات رهبري همتاي يكديگر بودند، والي  ي مرجعيت اعلم؛ و اما در صورتي كه چنين فقيهي يافت نشد و همه
: اول: گردد ، در چند نكته ارائه مي"تنوع نصب و ثنويت در تعيين"  ي اكنون، پاسخ به اشكال فوق و نيز دفع شبهه. فقيهان ثابت است

بت شود كه در صفات الزم رهبري، نس فرضِ عدمِ وجود فقيه اعلم به امور رهبري، بسيار كم است و غالباً در ميان فقيهان، فقيهي يافت مي
برتر از ديگران خواهد بود و اگر  "صفات كمال رهبري"مقدم نباشد، در  "صفات ضروري رهبري"به ديگران برتري دارد و اگر در 

اي كه به  ادله: دوم. برجستگي در كمال زائد، به نصاب تعيين نرسيد، حكم اين فرض، همانند فرض تساوي فقيهان متعدد خواهد بود
شود، بيش از اين داللت ندارد كه در مقام تنفيذ و اعمال حق واليت،  گيري در نظام اسالمي نقل مي و تصميممنظور اثبات وحدت رهبري 

يكي از بهترين . مجالي براي شركت و كثرت نيست؛ نه اينكه در مقام صالحيت شأني و نصب و جعلِ اصل سمت، شركت و كثرت راه ندارد
ال؛ إالّ ): السالم عليه(يكون إمامان؟ قال : قلت": نصوصي است كه در آن چنين آمده است هاي متعدد، داليل بر امكان فعليت صالحيت

پرسيدم آيا ممكن است در يك زمان دو امام وجود داشته باشد؟ ) السالم عليه(گويد از حضرت صادق  راوي مي). 1("واحدهما صامت
دهند كه امكان صالحيت شأني بيش از يك  ن گونه از روايات نشان مياي. نه؛ مگر آنكه يكي از آن دو، ناطق و ديگري صامت باشد: فرمود

واليت و رهبري فقيه نيز همانند افتاء و قضاء، در مقام اصل صالحيت، تعددپذير است؛ البته در افتاء و قضاء، تعدد . امام و رهبر وجود دارد
توان گفت ديگر فقيهان سمت افتاء و حق قضاء  بود، نميفعلي مفتي و قاضي هم مشكلي ندارد و اگر يك قاضي و يك مفتي مورد رجوع 

 . شود ندارند و با مردم عادي تفاوتي ندارند؛ بر خالف رهبري كه تعدد، آن را به هرج و مرج مي

  
 .113، ح 53، ص 23بحار؛ ج  )1(

كمال عقل نظري و   ي براي درجه شود، بلكه اوال ً و بالذات مقام واليت و امامت، براي اشخاص حقيقي و عناصر خارجي جعل نمي: سوم
بنابراين، جعل مقام واليت براي . باشد اند مي شود و ثانياً و بالعرض، براي عناصر عيني كه مصاديق همان عنوان كمالي عقل عملي جعل مي

توافق، موجب  وجودي كه مصاديق فراوان دارد، مستلزم هرج و مرج نيست، بلكه اعمال آن سمت در صورت تعدد و عدم  ي آن درجه
اختالل نظام است و اگر چه كه اعمال واليت، واجب كفايي است بر فقيهان همتا، ليكن حفظ نظام اسالمي و پرهيز از اخالل و هرج و 

كوچك يا بزرگ نيست و جريان واليت، همانند جريان قضاء و حق   ي مرج، بر همگان واجب عيني است و در اين جهت، فرقي بين منطقه

طرفين دعواست كه اعمال آن در صورت تعدد، واجب كفايي است، ولي حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج، واجب عيني  داوري بين
عالوه بر آنكه تساوي من جميع الجهات فقيهان بسيار كم است، در صورت تساوي نيز، وقوع تزاحم بسيار نادر است؛ زيرا : چهارم. باشد مي

واليت و رهبري مردم و ستيز با ظالمين . و جمعه و افتاء و قضاء نيست كه داوطلب فراواني داشته باشدواليت و رهبري مانند نماز جماعت 
شود كه بتواند در اين راه  و براندازي طاغوت و تحمل تهمت و تهديد و تبعيد و زندان، كمترين داوطلب را دارد و كمتر كسي يافت مي

البته ممكن است بعد از استقرار نظام و پديد آمدن فضاي باز اسالمي و . اخير است  ي قيام كند و شاهد بر اين سخن، تاريخ هزار ساله
، احتمال نادر تزاحم "والء انتصابي"گونه كه در صورت  همان: پنجم. اي خيال آن را در سر بپرورانند حصول رفاه و آرامش نسبي، عده

اگر اين اشكال، دليلِ ابطال والء انتصابي . ترك كه جوابي مشترك داردنيز چنين است؛ اشكالي است مش "والء انتخابي"وجود دارد، در 

ثريت باشد، دليل ابطال والء انتخابي نيز خواهد بود و اگر معتقدان به والء انتخابي بگويند آراء جمهور به نحو اتفاق يا اكثريت مطلق يا اك
 هاي والي حمايت و دفاع از تصميم  ي نسبي، مايه
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شود، در والء انتصابي نيز پذيرش و استقبال مردم نسبت به يكي از واليان منصوب شرع، مدافع او و دافع مزاحم  حم ميمنتخب و دفع مزا
عالوه بر . خواهد بود؛ البّته اگر در اعمال واليت فقيهان جامع الشرايط، پذيرش مردم شرط نبود، امكان هرج و مرج و وجود مزاحم قوي بود

باشد؛ زيرا اگر در والء انتخابي، شخص غير منتخب، به راحتي  صيص صاحب شريعت، بهترين پشتيبان او مياين، خود نصب شارع و تن
  .تر خواهد بود كفايتي فرد منتخب را مطرح كند، در والء انتصابي، چنين امري ضعيف تواند ادعاي بي مي

  .درست نيست "و واليت الهيكشف نصب "است و لذا سخن از  "اعتباري و قراردادي"واليت، از امور ] 55[ 

تكويني دارند و برخي صرف اعتبارند و از عادات و آداب و رسوم و فرهنگ عادي مردم   ي اند؛ برخي ريشه امور اعتباري، دو گونه: پاسخ 
هاي راهنمايي  و نشانه هايي كه به عنوان عالئم ها يا شكل گيرند؛ مثال، رنگ ها نشأت مي ها يا ارتجال باشند كه در اثر يك سلسله تناسب مي

يا ) در برخي از كشورها(اي در خيابان، از سمت راست خود  شود كه هر راننده شوند يا اينكه مثال ً گفته مي و رانندگي، وضع و قرارداد مي
خالقي و حركت كند و مانند اينها، همگي اعتباريِ صرف هستند؛ ولي امور اعتباري ديني و ا) در بعضي كشورهاي ديگر(از سمت چپ 

گونه كه  مثال ً همان. تكويني دارند و از نظر معاد، ظهور تكويني خواهند داشت  ي حقوقي، چنين نيستند؛ زيرا تمام آنها از نظر مبدأ، ريشه
"روح  "دروغ"يك امر تكويني است و اثر تكويني دارد،  "سم جسم است و ديگري سم نيز سم روح است و اثر تكويني دارد؛ يكي سم
شود و اگر كسي در همين دنيا چشم جان او باز شود، سم بودن آن را  ت و در قيامت، سم بودن دروغ براي روح انسان آشكار مياس
 اند اند و يا به خواص خود گفته هايشان نوشته بيند و بزرگان در كتاب مي

اند كه گناهان، آنان را به صورت  ديده يا برخي را ميآمده و  اند كه در حال سخن گفتن، آتش از دهانشان بيرون مي ديده كه برخي را مي
؛ نه اينكه اعتباراً مريض باشد و بر اساس قرارداد و جعل، )1("في قلوبهم مرض": انسان گناهكار، واقعاً مريض است. حيوان در آورده است
ف باشد، بلكه اموري ضروري و واقعي براي تواند قراردادي صر قوانين ديني كه مطابق با فطرت الهي انسان است،نمي. مريض محسوب شود

كند؛ مانند اينكه برخي رو سفيد محشور  تكامل انسان است كه به زبان اعتبار بيان شده است و لذا در قيامت، آثار تكويني آن ظهور مي
. عمل نكردن به قوانين ديني و اين نيست مگر از اثر تكويني عمل كردن يا) 2("يوم تبيض وجوه وتسود وجوه": شوند و برخي رو سياه مي
تكويني دارد؛ لذا آن ريشه، هم قابل برهان فلسفي و كالمي است و   ي آنچه تا كنون گفته شد، راجع به واليت اعتباري بود كه ريشه: تذكر

تباري امامان معصوم واليت اع  ي اما واليت تكويني كه پشتوانه. نيز هست) اصول فقه(هم قابل شهود عرفاني؛ چه اينكه قابل كشف اصولي 
گيرد؛  اي، نه قابل نصب اعتباري است و نه مورد غصب قرار مي است، حيثيتي دارد كه به استناد آن، چنين واليت تكويني) السالم عليهم(

آن مقام  سقيفه غصب شد، بلكه  ي ، نه در واقعه غدير نصب شد و نه در قصه)السالم عليه(مثال ً واليت تكويني حضرت علي بن ابي طالب 
  .عيني، جزء مواهب غيبي الهي است كه بيرون از دسترس افراد عادي است؛ چه اينكه قلمرو بحث آن نيز از مدار سخن كنوني خارج است

  
 .106  ي آل عمران، آيه  ي سوره) 2. (10  ي بقره، آيه  ي سوره )1(

  
  
ريعي است نه نصب والي و حاكم از طريق جعل واليت و ، وجود هدايت علمي و تش"برهان حكمت"و  "لطف  ي قاعده"  ي الزمه] 56[ 

 آن دو دليل، نصب والي و حاكم باشد، فقط مستلزم نصب امام   ي حكومت براي عنوان خاص؛ و اگر هم الزمه

  . است نه نصب فقهاي عادل) السالم عليه(معصوم 
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 "برهان حكمت"، به تنهايي تمام نيست و تا به "لطف  ي قاعده": اول: براي پاسخ به اين اشكال، توجه به چند نكته الزم است: پاسخ
نقل شده كه آن حضرت در اثبات وجود حجت، به ) السالم عليه(برنگردد، كافي نيست و لذا در كتاب الحجة كافي، روايتي از حضرت صادق 

مردم يا   ي قاعده درست باشد، بايد همه ينلطف اشكالي وارد شود كه اگر ا  ي ممكن است بر قاعده:دوم). 1(اند برهان حكمت استناد كرده
لطف، در اثبات چنين   ي گويد اكثر مردم طالح و نابخردند؛ پس قاعده حداقل اكثر آنان، صالح و سعادتمند باشند؛ در حالي كه قرآن مي

سخ داد كه لطف، به حسب توان به اين اشكال چنين پا مي. اين اشكال كالمي، به علم اصول نيز سرايت كرده است. مطلبي تمام نيست
نقد و   ي لطف استناد نمود و نتيجه  ي توان در يك جزء از اين مجموعه، به قاعده است و لذا نمي) قبل از دنيا، دنيا، بعد از دنيا(نظام كلي 

؛ لكن بايد )2(داند ميكند و آن را تمام  لطف تمسك مي  ي در عوائد، به همان قاعده) رض(مرحوم نراقي : سوم. حاضرش را در دنيا خواست
دانست كه آنچه صدورش از خداوند واجب است لطف واقعي است، نه لطف به حسب تشخيص ما و لذا هر چه را كه ما لطف بدانيم، 

منظور ابن : يعني طبق نظر ايشان، لطف بودن اصل نبوت نيز قطعي نيست؟ جواب: سؤال. شود گفت صدورش از خداوند واجب است نمي
موارد لطف را ممكن   ي توانيم هيچ لطفي را درك كنيم، بلكه مقصود وي اين است كه همه اين نيست كه ما اصال ً نمي) اهللا رحمه(سينا 

 البته نبوت و امامت، لطفي . است درك نكنيم و صرف توقّع و انتظار ما كافي نيست

  
 705عوائد االيام، ص ) 2. (1، ح 168، ص 1كافي؛ ج  )1(

 

الزمِ : چهارم. كنيم و هيچ بطالني نيز در آن راه ندارد؛ پس صدور اين گونه الطاف از خدا واجب است ا درك مياست كه ما ضرورت آن ر
لطف، نصب والي و حاكم و جعل واليت و حاكميت براي اوست و صرف وجود هاديانِ علمي و معنوي كافي   ي برهان حكمت و قاعده

، بيش از وجود لفظي، كتبي، و ذهني نخواهند داشت و لذا اثر اساسي در هدايت مردم نيست؛ زيرا بدون واليت اجراي دين، قوانين الهي
براي تتميم لطف و حكمت الهي، دو چيز الزم است؛ يكي آنكه در زمان : پنجم. اند"سواد علي بياض"ندارند؛ چون به اصطالح، فقط 

هاي مختلف را تحت پوشش قرار دهند؛ و  ، اقليم)السالم عليه(مام و ا) صلي اهللا عليه و آله و سلم(معصوم، نمايندگاني از سوي پيامبر 
را به ) السالم عليه(و امام ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(ها، منصوبان معصوم وجود داشته باشند و شؤون پيامبر  زمان  ي ديگري اينكه در همه

إّنما أنت منذر ولكل قومٍ "قلي لطف و حكمت از يك سو و از قاعده نقليِ ع  ي آنچه از قاعده: تذكر. دار باشند و عملي سازند نيابت از او عهده
شود، تداوم رهبري در تمام عصر و مصر  استنباط مي) 2("ولو شئنا لبعثنا في كل قريةٍ نذيراً أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت"؛ )1("هاد

ردم به رهبران ديني، اندك يا متروك است كه در اين حال، برخي است؛ ليكن گاهي در اثر طغيان و تمرّد زمامداران خودسر، دسترسي م
  .اي مقصر و مأزورند قاصر و معذور و عده

  

  
 51  ي فرقان، آيه  ي سوره) 2. (7  ي رعد، آيه  ي سوره )1(

  
ه واليت فقيه را در و رشيد ندانستن آنان در امور اجتماعي است؛ زيرا عالماني ك "محجوريت مردم"واليت داشتن فقيه،   ي الزمه] 57[ 
، تصريحي "محجوران واليت بر "با  "واليت فقيه"اند، بر تفاوت  قبول دارند و نيز آنان كه واليت عامه فقيهان را پذيرفته "امور حسبه"

  .تواند سبب تفاوت معناي واليت در اين موارد باشد اند و تفاوت متعلَّق واليت، في نفسه نمي نكرده
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كه واليت در قرآن كريم، روايات، و فقه اسالمي بر دو قسم است؛ يكي بر محجورانِ ) 1(تاب، به تفصيل بيان شددر مباحث ك: پاسخ 
هايي از آن بيان گرديد و گفته شد كه اگر كسي موارد والء را در منابع دين، اعم از عقل و  خردمندان؛ و نمونه  ي وامانده و ديگري بر جامعه
كند كه يكي ناظر به واليت بر  استقصاء كند، به دو نوع والء برخورد مي) السالم عليهم(ت و سيرت معصومين نقل و نيز اعم از قرآن و سن

اما اينكه برخي از معتقدان به . شود محجوران است و ديگري ناظر به واليت بر امت اسالمي است كه از آن، به عنوان والي مسلمين ياد مي
گويند و اينها  مطالب علمي را همگان نمي  ي اند، روشن است كه همه ا واليت بر محجوران تصريح نكردهواليت فقيه، به تفاوت اين واليت ب

و در فصل ششم كتاب حاضر بيان ). 2(حكومت اسالمي نيز بر تفاوت اين دو تصريح شد  ي شود و پيش از اين، در مجّله به تدريج كامل مي
ز مطالب محوري فقه، تطوري داشت و تكامل آن به قيام و اقدام عملي و جهاد و اجتهاد كه مطلب واليت فقيه، همانند برخي ا) 3(گرديد

توسعه داد و در  "فقه ايستا"صورت گرفت كه واليت فقيه را از محدوده غُيب و قُصرِ دارج و رايجِ ) سرّه قدس(نظري حضرت امام خميني 
دار مسائل كالن اسالمي است، نائل كرد و حضرت ايشان،  عني علم كالم كه عهدهو نيز به بارگاه و جايگاه اصلي خود ي "فقه پويا"مدار 

آور و  شود اوال ً؛ و فقيهان نام در ميان امت رشيد است كه فقه اسالمي، پويا و بالنده مي. بارها بر رشادت مردم مسلمان تأكيد داشتند
 يت واليان الهي بر آيند ثانياً؛ و واليت بر محجورين از وال مجاهدان نستوه پديد مي

  
 .278، و 277، 276ص : ر ك) 3. (55اول، ص   ي مجله حكومت اسالمي؛ سال اول، شماره) 2. (125ص : ر ك )1(

 

شود رابعاً، و خود فقيه جامع شرايط،  شود ثالثاً؛ و آيات والء معصومين بر امت اسالمي، عمال ً تفسير و تبيين مي ملت فرزانه تفكيك مي
  .گيرد خامساً تحت والء فقاهت و عدالت مكتب الهي قرار ميچونان سايرين، 

  

مردم، فقيه جامع  "انتخاب شرعي"مردم، فعليت ندارد و با   ي ميان فقاهت و واليت، تالزمي نيست و واليت، پيش از مراجعه] 58[ 
  .يابد مي "واليت بالفعل"واليت را دارد،  "شأنيت و صالحيت"الشرايط كه 

انند مرجعيت و قضاء، سمتي است كه از سوي شارع براي فقيه جامع الشرايط جعل شده است؛ يعني فقيه جامع الشرايط، واليت، م: پاسخ 

اگر به او مراجعه كردند، از . باشد؛ چه به او مراجعه كنند و چه نكنند مرجع فتواست و اين سمت را دارد و صالحيت فتوا دادن را دارا مي
هاي ديني او  هاي معنوي و صالحيت سمت  ي شود مرجع بالفعل؛ و اگر به او مراجعه نكردند، گرچه همه ، ميجهت مفهوم اضافيِ مرجعيت

و اين . بالفعل است، ولي از جهت مفهوم اضافيِ مرجعيت، مرجع بالقوه است نه بالفعل؛ چه اينكه اثر خارجي مرجعيت او نيز بالقوه است

در قضاء نيز همين است؛ يعني . باشد و از سوي مردم براي مرجعيت نمايندگي داشته باشدغير از آن است كه فقيه مزبور، وكيل امت 
سمت قضاء، از سوي شارع به فقيه جامع الشرايط تفويض شده است؛ اگر مردم به او مراجعه كردند، از لحاظ مفهوم اضافي قضاء قاضي 

افي قضاء، قاضي بالقوه است؛ چه اينكه از جهت اثر عينيِ قضاء نيز شود و اگر به او مراجعه نكردند، فقط از جهت مفهوم اض بالفعل مي
گونه است كه پيش از رجوع مردم، واليت فقيه از جهت مفهوم اضافي والء، بالقوه است و پس از  سمت واليت نيز همين. قاضي بالقوه است

يه را وكيل خود در حكومت كنند؛ زيرا در توكيل، اصالت از شود؛ اما اين، غير از وكالت است كه مردم فق مراجعه مردم، واليت او بالفعل مي
 منويات  ي آنِ موّكل است و وكيل، فقط اجراءكننده
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  .باشد؛ در حالي كه در حكومت اسالمي، تنها قانوني كه بايد اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس است نه منوي غير او موّكل مي
  
) 2("الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة"و ) 1("والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق"هاي عمومي قرآن مانند  خطاب] 59[ 

  .دهد كه تشكيل حكومت و انتخاب زمامدار، بر عهده خود مردم است و كسي از سوي خداوند منصوب نيست نشان مي
مردم است و رهبر مسلمين، وكيل مردم   ي ر عهدههاي عمومي قرآن كريم، دليل آن نيست كه انتخاب و توكيل زمامدار، ب خطاب: پاسخ 

باشد، بلكه خداي سبحان، به امت اسالمي به نحو عموم خطاب كرده است تا اوال ً وجوب اجراي اين قوانين را مردم بفهمند و ثانياً براي  مي
فقاتلوا أئمة ") 3("...جاهدوا و"ها، نظير  خطاباجراي آنها، به ياري ولي مسلمين كه خداوند معين فرموده بشتابند؛ زيرا زمام محتواي آن 

توضيح آنكه قرآن كريم، اصلِ حكم و . مردم نيست تا آنكه در مقام اجراء، كسي را وكيل خود كنند  ي در اختيار توده) 4("...الكفر
اسالمي است، تحت واليت والي   ي معهترين امر جا و اجراي آن را كه مهم) 5("إن الحكم إالّ هللا": داند قانونگذاري را مخصوص خداوند مي

، همان اختصاص "أطيعوا اهللا"  ي جمله) 6("أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأُولي األمر منكم"  ي در كريمه. داند كه آنان والي امرند اسالمي مي
 كه به دست  ، مربوط به اجراي احكام الهي است"أطيعوا الرسول وأُولي األمر منكم"حكم به خداوند است و جمالت 

  
يوسف   ي سوره) 5. (12  ي همان، آيه) 4. (41  ي توبه، آيه  ي سوره) 3. (2  ي نور، آيه  ي سوره) 2. (38  ي مائده، آيه  ي سوره )1(

 59  ي نساء، آيه  ي سوره) 6. (67  ي ، آيه)السالم عليه(

 

است؛ اينها ولي امرند و در ) السالم عليه(اولي االمر معصوم و ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(منصوبين از سوي خداوند؛ يعني رسول خدا 
ديگري كه   ي نكته. از سوي معصومين و منصوبين خداوند، به فقيهان جامع الشرايط نيابت داده شده است "واليت امر"زمان غيبت نيز 

تا در  "حدود"ند آنها، مربوط به حدودند و وكالت نيست، اين است كه آيات فوق الذكر و مان  ي حكومت، مسأله  ي دهد مسأله نشان مي
البته اگر كسي دانست كه . ثابت نشود، هرگز جاري نخواهد شد؛ مثال ً ثبوت زنا يا ثبوت سرقت، فقط نزد قاضي است "محكمه قضائي"

تواند  عمل سرقت، نمي تواند پيش از عمل جلوگيري كند، اما پس از فالن شخص، قصد سرقت مال مردم را دارد، از باب نهي از منكر مي
حد سرقت را بر او جاري كند؛ چون كيفر سرقت، مانند قصاص نيست تا خود صاحب مال بتواند آن را اجرا كند، بلكه از حدود است و 
حتماً اصل سرقت بايد پيش قاضي عادل و مجتهد جامع الشرايط منصوب شرع ثابت شود و سپس، اجرايش به دست والي امر است كه 

البّته در تشكيالت قضائي كنوني، والي مسلمين، زمام اجراي حدود را به دستگاه قضائي واگذار كرده . گردد باز به واليت بر مي اين هم
در بعضي از احاديث باب حدود آمده است كه پيش از آنكه . دهد كه اجراي حدود، به دست امام است روايات باب حدود نشان مي. است

توانيد وساطت و شفاعت نمائيد كه مجرم حد نخورد؛ اما وقتي به امام رسيد، حق شفاعت نداريد و حكم خدا  حد به دست امام برسد، مي
در حقوق الناس، زمام عفو به دست مردم است؛ مردم اگر از حق . "حقوق الناس"است نه  "حقوق اهللا"؛ البّته اين در )1(بايد جاري شود

  ي سرقت، غير از مسأله  ي ود؛ نه اينكه مردم بتوانند از حد الهي صرف نظر كنند و لذا مسألهش خود صرف نظر كردند، موضوع حد ساقط مي
 . زنا يا قذف و مانند آن است

  
 .1، ح 40، ص 18و  1، ح 38، ص 28وسائل؛ ج  )1(
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دود الهي را اقامه سؤال كردم كه چه كسي ح) السالم عليه(من از امام صادق : كتاب شريف وسائل آمده است كه حفص بن قياس گويد
؛ )1("أما إقامة الحدود، إلي من إليه الحكم": آن حضرت فرمود "من يقيم الحدود؛ السلطان أو القاضى؟"كند؛ حاكم اسالمي يا قاضي؟  مي

كند؛  ينه تنها مردم حق اجراي حدود را ندارند، قاضي نيز حق ندارد؛ آنكه حكومت به دست اوست يعني والي مسلمين، او حد را جاري م
. مردم است  ي ، همان است كه حاكميت امت به او سپرده شد و او غير از قاضي است؛ چه اينكه غير از توده"منْ إليه الحكم"زيرا اصطالح 

واليت فقيه   ي را ارائه نمود كه ايشان يازده قرن پيش در كتاب مقنعه درباره) رض(توان سخن مرحوم مفيد  براي تأييد مسأله مي
ومن نصبوه لذلك ) السالم عليهم(فاما إقامة الحدود فهو للسلطان اإلسالم المنصوب من قبل اهللا وهم أئمة الهدي من آل محمد ": ايدفرم مي

حدود و اجراي آن، اختصاص دارد به سلطان و   ي ؛ اما اقامه)2("مراء والحكّام وقد فوضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع اإلمكانêمن اال 
باشند و نيز اميران و حاكماني  مي) السالم عليهم(بيت محمد  هدي از اهل  ي م اسالمي كه منصوب از سوي خداوند است و آنان، ائمهحاك

اند و در صورتي كه فقيهان، مبسوط اليد باشند و شرايط براي آنان مهيا باشد،  ، آنان را براي اين امر منصوب كرده)السالم عليهم(كه ائمه 
بنابر آنچه گذشت، روشن شد كه حدود اسالمي، چه در مقام ثبوت . اند به آنان واگذار نموده) السالم عليهم(اليت را امامان معصوم امر و

باشد و اين، امري نيست كه بتوان آن را با وكالت سازگار  مي) السالم عليهم(حكم و چه در مقام اجراء، نيازمند ولي منصوب از سوي امامان 
 يابد؛ در حالي كه  قضائي آن اين است كه در حدود الهي، گاهي عفو و زماني تخفيف راه مي  ي شانهن. دانست

  
 .810مقنعه، ص ) 2. (33794، ح 300، ص 27وسائل؛ ج  )1(

 

فيف مردم نيست تا آنان حد الهي كه حق اهللا است را عفو كنند يا تخ  ي زمام حدود الهي، فقط بر عهده مكتب است و در اختيار توده
شود كه زمام عفو از حد يا تخفيف آن، به دست كسي است كه از سوي صاحب حق يعني شارع مقدس، منصوب شده  دهند؛ لذا معلوم مي

  ي نشانه نظامي آن اين است كه آغاز جنگ، به عنوان دفع مهاجمان يا دفاع از حريم مكتب الهي و كيفيت اسير گرفتن و نحوه. باشد
ما كان لنبي أن يكون له ": فرمايد ريافت فديه و مانند آن، هيچ يك در اختيار توده مردم نيست؛ لذا قرآن كريم ميآزادسازي اُسرا و د

؛ براي هيچ پيامبري روا نيست كه اسيران )1("اسري حتي يثخن في األرض تريدون عرض هذا األدني واهللا يريد االخرة واهللا عزيز حكيم
خواهيد و خدا براي شما براي ابدي  ا كند تا خون ناپاكان را بسيار بريزد؛ شما متاع فاني و ناچيز دنيا را ميجنگ را فديه گيرد و آنان را ره
اي براي تأمين نيازهاي اقتصادي، چنين  عده. باشد خواهد و خدا، مقتدر است و كارش از روي حكمت مي و نعمت جاوداني آخرت را مي

دستور الهي چنين . كنند و در قبال آن پولي دريافت كنند و بودجه كشور را تأمين نماينداراده نمودند كه اسيران جنگي را آزاد 
برخاسته از فكر بشري را رد كرد و اين طمع خام اقتصادي را براي استقالل مملكت زيانبار دانست و زمام تعيين تكليف اسيران   ي خواسته

ابالغ نمود؛ بنابراين والي مسلمين، وكيل مردم نيست تا منويات ) يه و آله و سلمصلي اهللا عل(جنگي را از راه وحي الهي، به رسول اكرم 
  .آنان را اجرا نمايد

  

  
 .67  ي أنفال، آيه  ي سوره )1(

  
  .دهد واليت داشتن فقيه بر فرزانگان جامعه، امري نامعقول است و هيچ انسان عاقلي به قيم بودن ديگران بر خود رأي نمي] 60[ 
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شخصي خويش   ي اي كه جامعه را بر اساس انديشه هيچ انسان خردمندي، اختيار خود را به دست افراد خودكامه يا افراد فرزانه: پاسخ 
 كنند  اداره مي

هايي وارسته و عاقل و دانا كه از سوي امامان معصوم  دهد، ولي رأي دادن به حكومت دين خدا و اجراي آن توسط انسان نمي
به نصب خاص يا به نصب عام منصوب شده باشند، نه تنها دور از عقل نيست، بلكه از عقل خالص و ناب سرچشمه ) المالس عليهم(

ها و هواهاي نفساني او نيست، بلكه  ، واليت فقيه عادل، به معناي واليت شخص و خواسته)1(گونه كه در گذشته گفته شد همان. گيرد مي
گونه دخل و تصرفي در احكام  دين و دستور خداوند است كه فقيه، فقط مجري آنهاست و حق هيچواليت فقاهت و عدالت، يعني حكومت 

گيري  از سوي ديگر، نبايد توهم نمود كه واليت فقيه، مربوط به امور شخصي زندگي افراد جامعه است و براي آنان تصميم. الهي را ندارد
اسالمي است و دخالت واليت در امور زندگي مردم،   ي جامعه  ي ور اجتماعي و ادارهكه واليت فقيه، مربوط به ام) 2(كند؛ زيرا گفته شد مي

صلي اهللا عليه و آله و (گونه كه بيعت نمودن مردم با پيامبر اكرم  بنابراين، همان. تنها در مواردي است كه به مصالح عمومي مربوط باشد
اري بوده است، رأي دادن مردم به فقيه جامع الشرايطي كه منصوب از سوي مد ، عين صواب و عقل)اللهعليه سالم(و اميرالمؤمنين ) سلم

. ترين نظام سياسي در جهان امروز است شده آنان و مجري احكام الهي است نيز عين صواب است و چنين نظامي، بهترين و تضمين
ن؛ و لذا پذيرش واليت فقيه نيز از فرزانگي و ، نشانه فرزانگي مؤمنان عصر بود نه دليل نابخردي آنا)رض(پذيرفتن واليت مالك اشتر 

خردمندي است؛ زيرا در اين جهت، فرقي ميان منصوب خاص و منصوب عام نيست؛ چرا كه معيار نصب، همان فقاهت و عدالت است نه 
  . شخص خاص بشري

 ).پاورقي( 410ص : و نيز ر ك 250ص : ر ك) 2. (256ص : ر ك )1(

  
  
است؛ زيرا خود ولي و سرپرست جامعه نيز نيازمند سرپرستي  "تسلسل"اش  عه درست باشد، الزمهاگر واليت بر خردمندان جام] 61[

 . است

  
 

، سخن ناروايي است؛ )اللهعليهم سالم(بيت عصمت و طهارت  و اهل) صلي اهللا عليه و آله و سلم(اين سخن، در واليت رسول اكرم : پاسخ
روند تا نيازي به سرپرست داشته  ، در مقام علم و عمل و اجراء، به راه خطا نمي"عصمت" و "علم كامل"زيرا آن بزرگان الهي، به دليل 

اما در زمان غيبت معصوم و در عصر واليت فقيه، اوال ً به دليل آنكه فقيه و حاكم اسالمي . باشند و خداي سبحان سرپرست آنان است
و از سوي ديگر، به دليل پذيرفته شده از سوي اكثريت مردم خردمند يا واجد دو شرط فقاهت و عدالت و ديگر اوصاف الزم رهبري است 

، درصد احتمال خطاي چنين ...شناس، و نيز به سبب وجود مشاوران رهبر در مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگان خبره و اسالم
باشند،  افرادي خبره و برجسته در علم و عمل مياعضاء آن، نمايندگان مردم و   ي و ثانياً مجلس خبرگان كه همه. رهبري بسيار كم است

اسالمي توانايي انجام وظايف خود را نداشته باشد و يا برخي از صفات الزم رهبري را از   ي تشكيل گشته تا در مورد نادر، اگر رهبر جامعه
شخيص دهند و سپس اعالم نمايند و با دست داده باشد و به همين دليل از واليت و رهبري منعزل شده، انعزال او را از مقام واليت ت

نظارت و تذّكر به رهبر را نيز بر عهده دارد كه   ي مجلس خبرگان، وظيفه. تشخيص ولي فقيه بالفعل، رهبر جديد را به مردم معرفي كنند
ا توهم دور مطرح شود، بنابراين، در نظام والئي و جمهوري، همگان نيازمند شخص نيستند ت). 1(در پاسخ به سؤاالت آينده خواهد آمد

واليت "اند و خود مكتب، محتاج به شخص يا چيز ديگر نيست؛ لذا محصول تحليل واليت فقيه عادل، به  بلكه همگان نيازمند مكتب الهي
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باشد، احتياج اگر نيازمندي به ولي، مستلزم تسلسل : تذكر. آيد تسلسل پديد نمي  ي گردد و هرگز غائله دور يا فتنه بر مي "فقاهت و عدالت
 به وكيل نيز همان تسلسل را به همراه دارد؛ زيرا خود رهبر نيز از آن جهت كه يك شهروند 

  
 .454ص : ر ك )1(

 

با اين اوصاف كه گفته شد، حكومتي كه مانند . عمده آن است كه اصل توهم تسلسل باطل است. متمدن است، محتاج به وكيل خواهد بود
  .تحقّق بخشد) اللهعليه سالم(تواند سالمت و سعادت جامعه را تا زمان حضور معصوم  اشد، مينظام واليت فقيه تضمين شده ب

  

  .توان گفت كه واليت، از معصوم به فقيه منتقل شده است است و قابل انتقال نيست و لذا نمي "تكويني"واليت، امري ] 62[ 

و اجرايي است؛ واليتي است اعتباري كه براي اجراي احكام و تحقق  "واليت تشريعي"نيست، بلكه  "واليت تكويني"واليت فقيه، : پاسخ 
اگر چه انتقال واليت از خداوند كه ولي اصيل و بالذات است به . تشريع و قانونگذاري خداوند، جعل شده است  ي معارف دين، در حيطه
ولي معصوم ممكن است و جعل خصوص واليت  باشد، ولي جعل واليت تكويني و تشريعي از طرف خداوند براي غير او، امري محال مي

اشراقي و جعل وجود   ي ، به افاضه)السالم عليهم(جعل واليت تكويني براي معصومين   ي نحوه. تشريعي نيز براي فقيه عادل ميسور است
  باشد و، بالتبع ميجعل واليت تشريعي، به جعل اعتباري است كه براي معصوم، باالصاله است و براي نائب ا  ي خاص است و نحوه

  

ندارند و تقدم يك عقل نظري و عملي بر ديگران،  "ولي"باشند و نيازي به  ها داراي عقل نظري و عقل عملي مي انسان  ي همه] 63. [
  .است "ترجيح بال مرجح"

كند و سنت و سيرت  نياز نمي م بيباشند، آنان را از حكومت و حاك ها داراي عقل نظري و عقل عملي مي انسان  ي اوال ً اينكه همه: پاسخ 
افراد انساني   ي ثانياً؛ اگر چه همه. باشد، همانا ضرورت وجود يك حاكم بر جامعه است فرزانگان جهان كه مورد امضاي شارع مقدس مي

 داراي حكمت نظري و عملي

 

باشند و لذا كسي كه  ن درجات آن دو برخوردار نميتري نيستند؛ يعني همگان از عالي "بالجمله"اند، اما داراي آن دو به نحو "في الجمله"
 "ترجيح بال مرجح"نسبت به ديگران از مزاياي علمي و عملي برخوردار است، بر آنان مقدم است و تعين او براي زمامداري، از قبيلِ 

م جامعيت علم و عدل، بر اساس اصل ثالثاً؛ رهبر در نظام اسالمي، گذشته از مقا. است "بر مرجوح "ترجيح راجح"نيست، بلكه از سنخِ 
كند و از اين جهت،  ترين سطح علمي و عملي استفاده مي ، از انديشمندان و متخصصان جامعه در عالي)1("وشاورهم في األمر": مشورت

هوري اسالمي، بر در نظام جم. جامعه والئي و حكومت اسالمي، سهم بسزايي دارند  ي عقل نظري و عقل عملي متفكران و نخبگان، در اداره
اساس قانون اساسي، رهبر موظف است كه با مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اعضاء آن، يا از كارشناسان ديني هستند، يا از متخصصان 
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نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاء . مند گردد هاي گوناگون، و يا از كارگزاران صاحب تجربه، مشورت كند و از نظرات آنان بهره رشته
حكومت   ي باشند و در اداره ها و نخبگان جامعه مي اي از برترين ، همگي نمونه...وراي نگهبان، اعضاء شوراي عالي انقالب فرهنگي وش

رابعاً؛ شايد منشأ اشكال فوق، تصور نادرست اين نكته بوده كه الزمِ واليت ولي، محجوريت مردم و خردمندان . اسالمي نقش اساسي دارند
اسالمي بر اساس قوانين و   ي جامعه  ي ي كه در مباحث گذشته تصريح شد كه چنين نيست و واليت، سرپرستي و ادارهاست؛ در حال

باشد و فقيه جامع الشرايط، مديري توانا، عادل و امين، و كارشناس دين است كه از سوي امامان معصوم  رهنمودهاي اسالم مي
منصوب شده است و نيز گفته شد كه واليت بر محجورين، غير از واليت واليان اسالمي بر امور مسلمين   ي براي اداره) السالم عليهم(

 . خردورزان امت اسالمي است

  
 .159  ي آل عمران، آيه  ي سوره )1(

 

يت؛ اگر واليت فقيه از سوي خداوند است، نيازي به پذيرش و رأي مردم ندارد؛ اما اگر نيازمند رأي مردم است، وكالت است نه وال] 64
  . "واليت فقيه"نه  "وكالت فقيه": پس بايد گفت

  
مشروعيت واليت فقيه، اگر چه از . اگر چه در عقد وكالت، پذيرش الزم است، اما هر جا كه پذيرش الزم بود، از باب وكالت نيست: پاسخ
است، ولي اقتدار عيني و تحقق خارجي آن در ) مالسال عليهم(و امامان معصوم ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(خداوند و پيامبر اكرم   ي ناحيه

حضور و   ي حكومت، مشروط به پذيرش مردم است؛ زيرا نوع حكومت اسالم، حكومت مردمي است نه استبدادي، و بر پايه  ي جامعه و اداره
. اقتدار مّلي تفكيك كرد  ي نطقهبنابراين، بايد منطقه مشروعيت را كه از ناحيه شارع مقدس است، از م. حركت و تعالي مردم استوار است

يا فقيه از سوي مردم، پذيرش حّقي ) السالم عليهم(و امامان معصوم ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(غرض آنكه؛ پذيرش واليت رسول اكرم 
د؛ زيرا شخص است كه مشروع بودن آن، پيش از پذيرش پذيرندگان ثابت بوده و اين غير از پذيرشي است كه در عقد وكالت وجود دار

وكيل، پيش از قرارداد وكالت، حق مشروعي ندارد كه به سبب آن الزم باشد موكل يا موكّلين او را بپذيرند، بلكه به صرف انتخاب و توكيل 
اهللا أعلم حيث ": كند هاي نبوت، رسالت، و امامت كه خداوند به برگزيدگان خود اعطاء مي منصب. شود است كه وكيل، صاحب حق مي

بشري در خارج، مشروط به آن است   ي پيش از پذيرش مردم نيز ثابت است، ولي تحقق اهداف الهي و هدايت جامعه) 1("رسالته يجعل
ها را بشناسد و به آن ايمان آورد و با آن ميثاق بندند و بر ايمان و پيمان خود استوار باشد و  ها و منصب كه امت اسالمي نخست آن سمت

و اميرالمؤمنين ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(گونه كه بيعت مردم با پيامبر گرامي  بنابراين، همان. گرددناكث و مارق و قاسط ن
 در صدر اسالم، قرارداد عقد وكالت نبود، كه پذيرش ) اللهعليه سالم(

  
 .124  ي أنعام، آيه  ي سوره )1(

 

يت اوست نه عقد وكالت؛ پذيرشِ حقِّ واليت مشروعي است كه برابر واليت الهي آنان بود، رأي دادن به فقيه جامع الشرايط نيز پذيرش وال
اند هر كس از فقهاء  از طريق نصب عام به فقيهان جامع الشرايط داده شده و فرموده) السالم عليهم(كشف عقل و ظهور نقل امامان معصوم 

مجعول  "حاكم"احكام الهي باشند، به عنوان  و عالمان دين كه داراي صيانت نفس و اطاعت از خدا و رسول باشند و صاحب نظر در
، به معناي همتايي )السالم عليهم(البته روشن است كه واليت داشتن فقيهان جامع الشرايط همانند واليت داشتن امامان معصوم . اند شده
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توان با آن بزرگان مقايسه  را نمي با آنان نيست؛ زيرا برگزيدگان معصومِ خداوند، از مقام رفيعي برخوردارند كه هيچ انسان غير معصومي
؛ يعني نه در مراحل عقل نظر )1("من هذه االمة أحد) صلي اهللا عليه و آله و سلم(ال يقاس بĤل محمد ": كرد؛ تا چه رسد به همتا دانستن

و همتاي آن ذوات  همسان) هر چند فقيهان جامع الشرايط(و نه در مراتب قلب بصري و نه در درجات عقل عملي، هرگز افراد عادي 
  .مقدس نخواهند بود

  
است  "تعهد متقابل"مردم با حاكم اسالمي در عصر غيبت، نه از باب واليت است و نه از باب وكالت مصطلح؛ بلكه از باب   ي رابطه] 65[ 

عقد وكالت مصطلح، عقد  باشد و لذا مانند مي) 3("المؤمنون عند شروطهم"و دليل روايي ) 2("أوفوا بالعقود"كه مشمول دليل قرآني 
  . جايز نيست، بلكه عقد الزم است و از اينرو، نواقص وكالتي بودن حاكميت را ندارد

  
 . حكومت استبدادي، حكومت مردم بر مردم، و حكومت الهي: توان به سه دسته تقسيم كرد ها را مي حكومت: پاسخ

  
 .1، ح 162، ص 49بحار؛ ج ) 3. (1  ي مائده، آيه  ي سوره) 2. (12، بند 2  ي نهج البالغه، خطبه )1(

 

. است؛ يعني حكومت از آنِ كسي است كه پيروز شود "الحكم لمن غلب"، بنيانش بر غلبه است و شعارش "حكومت استبدادي"ـ 1
بد، به فيروزي ؛ هـر كس كـه امروز برتري يـا)1("قد أفلح اليوم من استعلي": گفت فرعون، بر اساس باور به اين نوع از حكومت بود كه مي

  ي دايره. گويد هاي رايج دنيا، به حسب ظاهر، از آزادي مردم سخن مي نظير حكومت "مردم بر مردم"ـ حكومت 2. رسد و رستگاري مي
باشد و حاكمان ملت، نمايندگان آنانند و بر اساس  ها مي تنظيم و تدبير افعال انسان  ي ها، محدوده دخالت و تصرّف اين گونه از حكومت

، حكومتي است كه مكتب وحي و مشيئت الهي، بر مردم و حتي بر "حكومت الهي"ـ 3. كنند آنان حكومت مي  ي نديشه و خواستها
ها، براي اخالق و عقايد آنان نيز برنامه دارد و در اين حكومت، حاكميت از آنِ  اين حكومت، عالوه بر افعال انسان. كند حاكمان حكومت مي

اين نوع از حكومت، چون استبدادي نيست، مردمي است اما مردمي بودن نظام، بر محور قانون . دگار آدميان استخداوندي است كه پرور
به . خداست نه اينكه مانند كشورهاي غربي و شرقي، به ميل و خواست خود قانون را وضع كنند و هيچ معيار و اصل ديني نداشته باشند

ت الهي، ميان حاكم كه نبي يا امام يا مجتهد عادل است، با مردم عادي تفاوتي وجود ندارد؛ دليل حاكميت خداوند و قانون او در حكوم
از . اند چه در بخش تقنين و افتاء، چه در قضا، و چه در واليت و رهبري؛ يعني ولي و عامي، هر دو، به نحو يكسان مكلّف به احكام الهي

قسم به خدا كه من، تشويق و امر به طاعتي نكردم مگر آنكه خود، از شما پيشي ! مردماي : فرمود) السالم عليه(اينرو، امير مؤمنان علي 
أيها الناس، ": گاه نهي نكردم شما را از معصيتي، مگر آنكه پيش از شما، خود منتهي شدم و آن را ترك نمودم گرفتم در آن طاعت؛ و هيچ

 إّنى واهللا ما احّثكم علي طاعة إالّ وأسبقكم إليها 

  
 64  ي طه، آيه  ي سوره )1(

 

  ي عقالئي غير مسلمان بر اين است كه فرد يا گروهي را مسؤول اداره  ي اگر سيره). 1("وال أنهاكم عن معصية إالّ وأتناهى قبلكم عنها
ز تقنين و شؤون نظام را، اعم ا  ي باشند، براي آن است كه همه كنند و طرفين تعهد، به اين نظام مفروض راضي و ملتزم مي كشورشان مي

توان يافت كه  هايي، قانوني را نمي در چنين نظام. كنند دانند و متوليان كشور را نيز شخصاً تعيين مي تنفيذ و قضاء، مولود فكر خويش مي
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مي مقايسه هاي غير اسال توان با سرپرستي نظام ثبوتاً و سقوطاً در اختيار آنان نباشد و از اين جهت، واليت و امامت در نظام اسالمي را نمي
، اسالم، احكامي )2(هاي گذشته گفته شد گونه كه در بحث همان. عقالء تلقي نمود  ي كرد و برخي از ظواهر نقلي را به عنوان امضاء سيره

. اختصاصي براي مقام واليت و امامت دارد كه ثبوت و سقوط آن در اختيار مردم نيست؛ چه اينكه در اختيار خود والي و امام نيز نيست
است و در عصر غيبت امام معصوم ) السالم عليه(بنابراين، رهبر نظام اسالمي كه منصوب باالصاله خداوند است، اوال ً و بالذات، معصوم 

هاي غير  خالصه آنكه؛ در حكومت. ، نائبان منصوب خاص و عام ايشان، واليت امت اسالمي و شؤون آن را بر عهده دارند)السالم عليه(
ك نوع تراضي و تعاهد متقابل مطرح است، گاهي محور رضايت و مدار تعهد، اّتكاء صرف به آراء مردم و اعتماد محض به استبدادي كه ي

الهي است كه گاه با عقل   ي هاي ملت است و گاهي عنصر اصلي رضايت و مدار محوري تعهد، اتكاء به قانون خدا و اعتماد به اراده خواسته
توان تعهد متقابل را در حكومت اسالمي، غير از واليت فقيه دانست؛  بنابراين، هرگز نمي. شود كشف و ثابت ميبرهاني و گاه با نقل معتبر 

. زيرا محور رضا و مدار تعهد متقابل امت اسالمي، چيزي جز حاكميت فقاهت و عدالت، اين دو ركن رصين و مرصوص اسالمي نخواهد بود
 از اينرو، طرفين تعهد يعني فقيه 

  
 .217ص : ر ك) 2. (4، ح 192، ص 44؛ ج بحار )1(

 

دهند و با آن مقياس، مشروعيت  جامع الشرايط از يك سو و امت ديني از سوي ديگر، به همان مكتب الهي رأي ايماني و پذيرش ديني مي
  .كنند الهي را با اقتدار مّلي هماهنگ مي

  
 "اصل مشورت"مردم نهاده شده و با   ي شكيل حكومت، بر عهدهبيانگر آن است كه ت) 1("وأمرهم شوري بينهم": شورا  ي آيه] 66[ 

  . گيرد صورت مي
  

تمسك به اين آيه جهت اثبات حاكميت مردم بر مردم و نفي حاكميت منصوبِ خداوند، تمسك به عام در مورد مقطوع العدم است : پاسخ
است، ولي پس از  "مصداقيه  ي شبهه"ه اين آيه، تمسك به عام در شود كه استناد ب اگر چه در نظر اول، تصور مي. باشد كه امري باطل مي

ارتباط با پيام آيه  خواهد از اين آيه، براي اثبات مدعايي كه بي كننده مي گردد كه چنين نيست، بلكه استدالل تأمل و نظر دقيق، روشن مي
كنند و استدالل به اين آيه  امور مربوط به خود، مشورت ميدر اين آيه اگر حكم عامي باشد، اين است كه مؤمنين در . است استفاده كند

توان  در اين حال مي. امور مردم است  ي بر مسأله حكومت و رهبري، وقتي درست است كه نخست اثبات شود كه امر حكومت، از زمره
شود و  ورت مردم تشكيل ميكنند، پس حكومت، با مش است و مؤمنين در امور خود مشورت مي "امر الناس"چون حكومت، جزء : گفت

اما تا وقتي كه ثابت نشود كه حكومت، امر الناس است، استدالل به آيه مزبور درست نيست؛ . گردد زمامدار، با مشورت جمهور تعيين مي
خداي . است مصداقيه همان دليل  ي زيرا تمسك به عام، در مورد مقطوع العدم است و بر فرض تنزّل، از باب تمسك به دليل، در شبهه

فرمايد تو با مؤمنين و مردم مشورت كن  مي). 2("وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل علي اهللا": فرمايد سبحان به رسول گرامي خود مي
 و هنگامي 

  
 159  ي آل عمران، آيه  ي سوره) 2. (38  ي شوري، آيه  ي سوره )1(
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؛ هنگامي كه تو و "فإذا عزمتم"هنگامي كه امت عازم شد، يا نفرمود  "فإذا عزموا" :در اين آيه نفرمود. كه عزم نمودي، بر خداوند توّكل كن
مقدماتي و كارشناسي و   ي خود آن حضرت است و مشورت، جنبه  ي گيري نهايي، بر عهده دهد كه تصميم آنها عزم كرديد؛ و اين نشان مي

  ي ؛ يعني محدوده"وأمرهم شوري بينهم": فرمايد  را مشخص مي شورا  ي شورا، محدوده  ي در سوره. شناسي و مانند آن دارد موضوع
پذير نيست؛ اينكه چه چيز حالل است و چه چيز حرام  ؛ قانون، قضا، و حكم، امر اهللا است و مشورت"امر اهللا"مشورت، امر الناس است نه 

  ي در جامعه. شود برهاني از سوي ديگر روشن ميو چه چيز واجب، اين امور، تنها به اراده خداست و با قرآن و سنت از يك سو و عقل 
اسالمي، سه كار وجود دارد؛ يكي قانونگذاري، دوم اجراي قانون، و سوم نظارت بر حسن اجراي قانون و تطبيق كار با قانون؛ يعني بايد 

نه و در صورت عمل نشدن،  اي باشد كه اجرا و عمل به قانون را با خود قانون مقايسه كند كه آيا درست عمل شده است يا قوه
حاال مردم . است "امر الناس"است و اجراي قانون الهي  "امر اهللا"قضاء   ي تقنين و قوه  ي در نظام اسالمي، قوه. هايي را اعمال كند مجازات

د و استقاللشان را خواهند اجرا كنند؛ فرض كنيد بر مردم واجب است از منابع طبيعي خودشان به بهترين وجه ممكن استفاده كنن مي
شود كه آيا كشاورزي تقويت شود يا دامداري يا صنعت، كشور  كننده دارد و بحث و گفتگو مي حفظ كنند، در اينجا مشورت، نقش تعيين

گذاري چگونه باشد، مشكالت اقتصادي مثل تورم چگونه حل شود، مشكالت شهري مثل ترافيك چگونه حل  چگونه ساخته شود، سرمايه
: سؤال. باشد، چنين است اسالمي از فرهنگي و اقتصادي و سياسي و نظامي مي  ي امور ديگر كه مربوط به سازندگي جامعه  ي هشود و هم

 مقنّنه است، مشورت و رأي اكثريت معيار است  ي در مجلس شوراي اسالمي كه قوه

 

كند، ولي در تشخيص قانون الهي، آنجا  ا خداوند تعيين ميبردار نيست و قانون اسالم ر پذير و اكثريت خود قانون اسالمي، مشورت: جواب
تشخيص، امر . تشخيص قانون، غير از تأسيس قانون است. كه دقيقاً روشن نباشد، مشورت و نظر اكثريت كارشناسان فقهي معيار است

قانون خدا چيست و اين تشخيص اگر  الناس است نه امر اهللا، ولي قانون، امر اهللا است كه محقق و مدون است و مردم بايد بفهمند كه
و لذا در روايات . گردد شود و اگر راجع به موضوع باشد، با مشورت كارشناسان حاصل مي راجع به حكم باشد، با مشورت فقيهان حاصل مي

ست را بگيريد و به ما دستور داده شده كه در تشخيص حكمِ صحت و سقم دو روايت متعارض، آن را مشهورتر ا) السالم عليهم(معصومين 
 ).1(آن را كه شاذّ و نادر است، آن را رها كنيد

 
، بيانگر جدايي دين از سياست است و لذا )2("البد للناس من أمير برّ أو فاجر": فرمايد كه مي) السالم عليه(اين كالم اميرالمؤمنين ] 67[ 

 .كنند نه آنكه منصوب خداوند باشد زمامدار را خود مردم تعيين مي
خداوند است،  ؛يعني حكومت فقط مخصوص"ال حكم إالّ هللا"گفتند  از شنيدن شعار خوارج كه مي پس) السالم عليه(علي  حضرت: خپاس 

؛ اين سخن، "كلمه حق يراد بها الباطل نعم اّنه ال حكم إالّ هللا ولكن هؤالء يقولون ال امرة إالّ هللا البد للناس من أمير برّ أو فاجر": فرمودند
گويند  اند و مي باطل كرده  ي حق و سخن درستي است؛ حكم و قانون، اختصاص به خدا دارد؛ ولي اينان از اين سخن حق، اراده  ي كلمه

انساني، امري ضروري   ي حكومت و زمامداري، مخصوص خداوند است و جز او كسي حق حكومت ندارد؛ در حالي كه حكومت در جامعه
 . اي از آن نيست فاسق باشد باز هم چارهاست و حتي اگر زمامدار، فاجر و 

  
 .1، بند 40  ي البالغه، خطبه نهج) 2. (57، ح 245، ص 2بحار؛ ج  )1(
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كردند؛ لذا آن حضرت بر ضرورت حكومت و واليت تأكيد  اين سخن حضرت، پاسخي به خوارج است كه حكومت هر انساني را نفي مي
اما االمرة البرّة، فيعمل ": فرمايد البالغه مي آن حضرت در نهج. ي دين از سياست ندارداند و هرگز كالم آن حضرت، داللت بر جداي فرموده

كند و در  ، انسانِ باتقوا انجام وظيفه مي)حكومت صالحان(؛ اما در زمانِ امارت پاك "فيها الّتقى واما األمرة الفاجرة، فيتمتّع فيها الّشقى
اي كه در اين بخش عنايت به آن الزم است اينكه، دشمن پيش از  نكته). 1(هره مي برد، تبهكار ب)حكومت طالحان(زمان امارت ناپاك 

را از ميدان به در كند،  "فقيه"كند و پيش از آنكه  را از ساحت فرهنگ بيرون مي "واليت"سياست بيرون كند،   ي را از صحنه "ولي"آنكه 
. پذيرند كه تعيين حاكم، به رأي ملت است نه دين خام پذيرفته يا مي بيگانگان زيرك گفتند و آشنايان. سازد را منزوي مي "فقاهت"

كنند و سپس  اند؛ نخست امامت را منزوي مي نشين نكرده گاه امام و رهبر را پيش از تبعيد امامت و تحطيم رهبري، خانه دشمنان، هيچ
گفتند تعيين امامت و رهبري امت، مربوط به مردم است و  نشين شد، سبب آن بود كه خانه) السالم عليه(اگر حضرت اميرالمؤمنين . امام را

امامت، از عرش ملكوت به فرش طبيعت و از انتصاب ). 2("مّنا أمير ومنكم أمير": گيرد نه با نصب الهي؛ گفتند با انتخاب آنان صورت مي
نشين گرديد و  م وعدي كشيده شد، آن حضرت خانهتي  ي الهي به انتخاب مردمي آورده شد و آنگاه كه تعيين امام، از نص نبوي، به سقيفه

 .او در صحنه انتخابات رأي نياورده است: دگرانديشان مخالف واليت گفتند
 .274، ص 2الحديد، ج  شرح ابن ابي) 2. (4، بند 40  ي البالغه، خطبه هج )1(

 
 
 : در هنگام بيعت مردم با ايشان فرمودند) السالم عليه(حضرت اميرالمؤمنين ] 68[ 
 

را وكيالن  "اَصحاب خراج"؛ و نيز آن حضرت، )1(برويد ديگري را براي حكومت برگزينيد كه من وزير باشم بهتر است از آنكه امير باشم
 . گونه موارد، بيانگر آن است كه انتخاب زمامدار، حق مردم و به دست مردم است اند و اين ناميده) 2("مةêوكالء اال ": امت
در موارد فراواني خود را به عنوان والي مسلمين، ولي مسلمين، ولي امر، و صاحب امر معرفي ) اللهعليه سالم(نين حضرت اميرالمؤم: پاسخ
اما اين . و نيازي به تكرار آن نيست) 3(اند كه برخي از آن موارد منقول در نهج البالغه، در پاسخ به يكي از اشكاالت مطروحه آمد كرده

اش خارج شده بود و  كه فرمودند برويد ديگري را برگزينيد، زماني بود كه حكومت اسالمي از مسير اصلي) السالم عليه(سخن آن حضرت 
چنين مردمي كه تقريباً يك . ؛ البته مرتد از واليت نه مرتد از دين)4("ارتد الناس إالّ ثالثة": مردم از راه رسمي واليت، مرتد شده بودند

اند تا آن حضرت را امير خود كنند و ايشان چنين  لباس حق شناختند و شناساندند، اكنون آمده ربع قرن حق را منزوي و باطل را در
دانستند و فرمودند شما وضعتان اين گونه است؛ برويد ديگري را انتخاب كنيد؛ آن روز كه من حق را بيان كردم،  حكومتي را نامناسب مي

؛ "مةêوكالء اال "اما تعبير آن حضرت از كارگزاران خراج به . ايد به سراغ من آمده نپذيرفتيد و حاال كه وضع را به اين شكل در آورديد،
اگر امر حكومت، : سؤال. گونه وكالتي از مردم نداشتند اند وگرنه آنان هيچ والي مسلمين بوده  ي براي آن است كه آن كارمندان، نماينده

 بود، چرا ) السالم عليه(متعين در حضرت علي 

  
 .80، ح 352، ص 22بحار؛ ج ) 4. (347ص : ر ك) 3. (2، بند 51  ي همان، نامه) 2. (3، بند 92  ي الغه، خطبهالب نهج )1(

 

؛ كسي كه اطاعت )1("ال رأي لمن ال يطاع": اند خود آن حضرت در نهج البالغه فرموده: خواستند آن را به ديگري واگذار كنند؟ جواب مي
حكومتي كه مردم فرمان حاكم را نبرند، حكومت . اثر است رأي او در حكومت و اداره جامعه بيدهند،  شود و سخن او را گوش نمي نمي

، مقصود از )2("مة وسفراء األئمةêفإّنكم ُخزّان الرعية ووكالء اال ": بنابراين، اينكه به عمالشان فرمودند. نيست و از آن كاري ساخته نيست
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اند، بلكه چون مورد مصرف اين اموال، خود  دمند و حاكميت خود در اين امور را از مردم گرفتهاين نيست كه آنان وكيل مر "وكالء االمه"
وكيل بودن : سؤال. كننده رسيده است كنندگان هستيد؛ وقتي به دست شما رسيد، گويا به دست مصرف مردم هستند، شما وكيل مصرف

ولي مسلمين از طرف فقيران مستحقِ وجوه : اند؟ جواب يل فقراء شدهاصحاب خراج از طرف گيرندگان چگونه است؛ يعني آنان چگونه وك
. گيرندگان و مستحقين و هم بر اصحاب خراج دهندگان حق دارند و هم بر زكات بريه، وكيل انتخاب كرده است؛ ولي مسلمين هم بر زكات

گيرند؛ بر گيرندگان  ن حق دارند و زكات را از آنان ميدهندگا اند؛ بر زكات بر اصحاب خراج حق دارند و آنان را در اين مقام تثبيت كرده
؛ يعني سفيران و "سفراء األئمة"اينكه در همين بيان آن حضرت، اصحاب خراج را . كنند حق دارند و از طرف آنان وكيل تعيين مي

حاكميت و منصب خود را از آنان اند، دليل بر آن است كه اصحاب خراج، وكيل مردم به آن معنا كه حق  فرستادگان زمامداران ناميده
ثم تقول عباد اهللا أرسلنى إليكم ولى اهللا ": فرمايد گرفته باشند نيستند و در جاي ديگر آن حضرت به عاملينش براي دريافت صدقات مي

 وخليفته الُخذ منكم حق اهللا 

  
 .2، بند 51  ي همان، نامه) 2. (16، بند 27  ي البالغه، خطبه نهج )1(

  .به بيعت مردم با خود احتجاج كرده اند نشانگر منتخب بودن آن از طرف توده امت است) ع(حضرت علياينكه   [69]

  .مردم اختيار داشتند

ايد، چرا  شما كه امامت و خالفت مرا پذيرفته: فرمايند مي) السالم عليه(ها، ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت؛ يعني آن حضرت  اين احتجاج
شويد؟  مگر خودتان با ميل و رضايت قلبي، واليت مرا قبول نكرديد؟ پس چرا نسبت به آن، ناكث و مارق و قاسط مي كنيد؟ آن را نقض مي

توكيل مردم نيست؛ چه اينكه احتجاج خداوند به ميثاق مردم بر ربوبيت خداوند   ي بنابراين، احتجاج به بيعت، دليل صحت امامت به وسيله
، مستلزم انشاء ربوبيت و اعطاء مقام الوهيت به خداوند سبحان از سوي مردم نيست؛ يا ميثاق )1("قالوا بليألست بربكم ": و عبوديت خود

و امت بودن مردم براي آن حضرت، دليل اعتباري بودن و از سوي مردم بودن رسالت ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(بر رسالت رسول اكرم 
: وارد شده كه) عليهماالسالم(ان روايت مشهور است كه در شأن امام حسن و امام حسين شاهد بر اين سخن، هم. باشد آن حضرت نمي

؛ زيرا رأي جمهور، فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ايماني و نيز اقتدار مّلي است؛ نه راجع به )2("الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا"
امام بود با اينكه امت با او بيعت نكرد و اگر ظاهر بعضي از نصوص، توليت ) السالم يهعل(مقام ثبوت و انشاء امامت؛ و لذا حضرت ابا عبداهللا 

پيش از پذيرش مردم، ) السالم عليه(و اعطاي واليت است، ولي مراد همان پذيرش و توّلي است؛ چرا كه واليت حضرت اميرالمؤمنين 
لك والء أُمتى فإن ولوك فى : يابن أبى طالب: عهداً لى عهداً فقال) صلي اهللا عليه و آله و سلم(وقد كان رسول اهللا ": تثبيت شده است

 عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم 

  
 .54، ح 29، ص 43بحار؛ ج ) 2. (172  ي اعراف، آيه  ي سوره )1(

 

واليت : با من عهدي را در ميان گذاشت و فرمود) عليه و آله و سلم صلي اهللا(رسول خدا : فرمايد مي) السالم عليه(؛ اميرالمؤمنين )1("فيه
ه امت من در اختيار تو است، اگر آنان سمت والء تو را در كمال آرامش و بدون خونريزي پذيرفتند و با اتفاق، به رهبري تو رضايت دادند، ب

بنابراين، اصل واليت، به عنوان عهد الهي، . را با آنچه در آنند رها كن رهبري تو اختالف كردند، آنان  ي اداره امور آنان قيام كن و اگر درباره
شد، همان  ثابت شده بود و آنچه بايد به اين مقام مشروع و ثابت شرعي ضميمه مي) السالم عليه(از طرف خداوند براي حضرت علي 
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اتفاق افتاد كه ) السالم عليه(درباره حسين بن علي  نظير آنچه. پذيرش هماهنگ مردمي است كه اقتدار مّلي ـ مذهبي را به همراه دارد
وجه ديگر احتجاج به بيعت . امامت وي، حق ثابت و مشروع بود، ولي در اثر عدم بيعت و َفْقد توّلي و پذيرش امت، به مرحله اقتدار نرسيد

شود، ليكن  با انتخاب يا شورا حاصل نمي و ميثاق، آن است كه از باب جدال احسن باشد و تقريرش اين است كه اگر چه واليت آن حضرت
فرمايد شما كه مبنايتان، درستي و حقانيت انتخاب است و مرا نيز شما  گويد و مي آن حضرت، به زمان و مبناي خود آنان سخن مي

حضرت علي شواهدي در كلمات : كنيد و به آن پايبند نيستيد؟ تذكر انتخاب كرديد، پس چرا بر خالف رأي و مبناي خود عمل مي
ـ حضرت علي 1: شود شود كه دليل بر واليت امام مسلمين است نه وكالت، كه به عنوان نمونه برخي از آنها ياد مي يافت مي) السالم عليه(
 ، وفاي به )مردم(بر من، نصيحت، وفور اموال عمومي، تعليم، و تأديب است؛ و حق من بر شما ) مردم(حق شما : فرمود) السالم عليه(

  
 .180ف المحجة، ص كش )1(

 

روشن است كه وكيل، هرگز حق فرمان و ). 1(بيعت، نصيحت و خلوص در حضور و غياب، اجابت هنگام دعوت، و اطاعت در زمان امر است
ه اند؛ هرگز غير قريشي ب ائمه از قريش: فرمود) السالم عليه(ـ حضرت علي 2. امر ندارد تا اطاعت امر او، بر موكل يا موكالن واجب باشد

اگر ). 2("إنّ األئمة من قريش غرسوا فى هذا البطن من هاشم، ال َتصلَح علي سواهم وال تَصلح الوالة من غيرهم": رسد مقام امامت نمي
امامت انتصابي نبود و اگر تعيين امام و رهبر حق مردم بود، انحصار آن در قبيله مخصوص روا نبود و از اينكه گروه خاصي از نژادي 

گـرچه اين مطلب راجع به امام معصوم است، : تذكر. شود كه تعيين آن به دست شارع است يابند، معلوم مي امامت راه ميمخصوص به 
فهماند كه تعيين رهبر در اسالم، بر عهده جمهور نيست و اگر رهبر معصوم كسي را به طور خصوص يا عموم، منصوب  ليكن چنين مي

امامان، از طرف خداوند، قيوم بر مردمند و عرفاي الهي نسبت : فرمود) السالم عليه(ـ حضرت علي 3. نمود، پذيرش آن بر جمهور الزم است
نيز او را به بيعت و وفاي به عهد ) السالم عليهم(شود، مگر آنكه ائمه را به امامت بشناسد و امامان  به بندگان اويند؛ كسي وارد بهشت نمي

از اين عبارت كه امامان از ). 3(آنكه نسبت به امامان و نيز امامان نسبت به او ناشناس باشندشود، مگر  بشناسند و كسي وارد دوزخ نمي
شود كه امام، وكيل خلق نيست، بلكه قائم به امر او و مدير و مدبر امور او از مجراي صحيح  طرف خداوند، قوام بر خلق خدايند، معلوم مي

 : چنين فرمود) صلي اهللا عليه و آله و سلم(صف دودمان رسول اكرم در و) السالم عليه(ـ حضرت علي 4. اسالمي است

  
 .46، ح 233، ص 6بحار؛ ج ) 3. (4، بند 144  ي همان، خطبه) 2. (9، بند 34  ي البالغه، خطبه نهج )1(

 

 

ري آنان در مسير حق حركت بنابراين، مردم بايد طبق زمامدا. اند ؛ آنان، زمامداران حق)1("وهم أزمة الحق وأعالم الدين والسنة الصدق"
را وكيل اجراء مصوبات شخصي يا منويات گروهي خود ) السالم عليهم(بيت  كنند، نه آنكه زمام حق را خود بدست گيرند و آنان يعني اهل

 . * * * نمايند

  
 .14، بند 87  ي البالغه، خطبه نهج )1(
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  مجلس خبرگان: بخش چهارم

  

  يست و مبناي فقهي و حقوقي آن كدام است؟ چ "مجلس خبرگان"تشكيل   ي فلسفه] 70[ 

پذير است و  ـ مرجعيت، كثرت1: هاي فراواني با مرجعيت دارد كه تنبه به سه فرق، در اينجا ضروري است واليت و رهبري، تفاوت: پاسخ
جود داشته باشد كه به سبب لذا تقليد نيز تعددپذير مي باشد؛ يعني ممكن است در عصر يا مصري، براي نسل معين، چند مرجع تقليد و

عدم احراز اعلميت و مانند آن، حكم به تخيير در پذيرش مرجعيت چند نفر بشود؛ و يا به سبب احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف 
خي ديگر، متشرّعان قرار گيرد و لذا برخي از مقلدان، به شخص معين رجوع كنند و بر  ي مرجعيت، تخيير در پذيرش، مورد قبول جامعه

اي ديگر، مرجع ديگر را؛ كه در اين حال  و نيز ممكن است گروهي، مرجع معيني را اعلم بدانند و عده. مرجع ديگري را براي تقليد بپذيرند

و نيز تعدد مراجع، قابل تصور است؛ با اينكه هر گروهي، وظيفه خود را به نحو واجب تعييني، رجوع به مرجع مشخّص مي دانند نه به نح
 .واجب تخييري

 

 

باشد؛ يعني ممكن است فقيهي معين، در عبادات، اعلم از ديگري باشد و آن  پذير مي پذير است و لذا تقليد نيز تجزي ـ مرجعيت، تفكيك2

نند در هر فقيه ديگر، در عقود و معامالت، اعلم از غير خود باشد كه در اين حال، تفكيك و تجزيه در تقليد، محتمل است؛ يعني مردم بتوا
منظور از امكان تفكيك، امكان به معناي خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، : تذكر. بخش، از فقيه اعلم در همان بخش تقليد كنند

ـ مرجعيت متعدد، حدوثاً و بقاء احتمال تخيير دارد؛ يعني 3. بلكه امكان به معناي عام است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است
متساوي به حسب واقع و ثبوت ـ گرچه نادر است ـ، يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون (ر مورد چند مرجعِ متساوي ممكن است د

اي كه مقّلد، عالوه بر آنكه در آغاز تقليد، در رجوع به يكي از مراجع، آزاد و  تخيير مستمرّ باشد؛ به گونه) احراز اعلميت در مقام اثبات
البّته ممكن است برخي از فقيهان، . در مقام بقاء نيز بتواند هر زمان، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند مختار است، پس از آن و

تخيير در مرجعيت را ابتدايي بدانند نه مستمر، و عدول از يك مرجعِ متساوي به مرجع متساوي ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلي بر 
اما واليت و رهبري نظام واحد براي ملت واحد و كشور واحد، بر خالف مرجعيت،نه تعددپذير . تخالف تخيير مستمر، اقامه نشده اس

. نظم و انسجام مّلي يك مملكت است  ي كند و دليل اجمالي آن، گسستن شيرازه پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مي است، نه تفكيك
ترين  اليت امر يك مّلت و پرهيز از خطر هر گونه تعدد و تفكيك و تجزيه در مهمرهبري نظام و و  ي بنابر مطالب ياد شده و اهميت مسأله

باشند، به تبادل  شناسان هر واليت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مي شود و فقيه ركن نظام اسالمي، مجلس خبرگان تشكيل شده و مي
 پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي نظر مي

كنند و با شهادت  دهند و يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر مي انديشند و به عنوان بينه شهادت مي و حقوقي رهبري نظام مي
شود كه در  گيرد، فوائد فراوان فقهي و حقوقي حاصل مي شان كه از حدس مايه مي گيرد و رأي كارشناسي آنان كه از حس سرچشمه مي
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يابد كه مورد پذيرش عقالء و امضاي شارع  تحقق مي "قيام آراء اهل خبره"يا  "قيام بينه شرعي"). 1: رود ذيل به برخي از آنها اشارت مي
شود؛ زيرا منتخبان مجلس  از شهادت گواهان يا كارشناسي خبرگان، طمأنينه يا علم به صالحيت رهبري حاصل مي). 2. مقدس است

ه و برخي با واسطه، مورد اطمينان علمي و عملي جامعه اسالمي هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسط خبرگان، چهره
  ي فقهي، ثمره  ي شود كه گذشته از بهره ها يا تعارض گزارش خبيران، پرهيز مي با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بينه). 3. باشند مي

باشد، همگان تعهد نموده و تعاهد  ان ايران ميحقوقي نيز دارد؛ زيرا بر اساس قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع مّلت مسلم
اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبري نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند؛ خبرگاني كه خود انتخاب  متقابل كرده

پرسي  بل همگاني كه در همهاند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده، تعيين نمايد و چنين تعهد ملي ـ ديني و چنين تعاهد متقا كرده
حقوقي آن، هماهنگ   ي رسيده است و صبغه) سرّه قدس(قانون اساسي ظهور كرده است، به امضاي فقيه جامع الشرايطي مانند امام راحل 

رد؛ زيرا چنين اي براي مخالفت وجود ندا از اينرو، هيچ مجالي براي اختالف يا تخلّف، و هيچ بهانه. اش تأمين شده است فقهي  ي با جنبه
وفاء به عهد و ميثاق و شرط يك امت است و اگر چه   ي و از موارد روشن ادّله) 1("أوفوا بالعقود"تعهد و تعاهد همگاني، از مصاديق بارز 

 ها و خبيران، همتاي يكديگرند، ليكن پس از  گيري، بينه پيش از رأي

  
 .1  ي مائده، آيه  ي سوره )1(

 

 

مخالفان وجود ندارد؛   ي اكثريت نمايندگان منتخب مّلت، هيچ مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه  ي خبيرانهپذيرش شهادت يا گزارش 
باشند ـ پس از به  گونه كه فقيهان جامع الشرايط و همتاي يكديگر ـ كـه پيش از فعليت سمت واليت، متساويِ االَقدار و االَقدام مـي همان

شوند و در مسائل مهم مملكتي،غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق  او مي جزو امت آنان، همگيفعليت رسيدن واليـت يكي از 
در اينجا . و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت عملي، كار ديگري به عنوان دخالت در واليت و رهبري آن ولي مقبول ندارند

  ي فقهي آن نيست؛ زيرا مسائل حقوقي، به نوبه  ي مجلس خبرگان، گسسته از صبغهأ ـ جريان حقوقي : تذكر چند نكته سودمند است
ب ـ گرچه حق مخالفت حقوقي در . شود خود، بخشي از مسائل فقهي است، ليكن بر اثر اهميت مّلي آن، از مسائل فقهي جدا مطرح مي

مر به معروف و نهي از منكر از يك سو و به عنوان تتميم پرسي منتفي است، لكين حق نظارت و نقد، به عنوان ا طي تعاهد متقابل همه

. ادّله شايستگي بقاي رهبري يا نقد آن از سوي ديگر، براي همگان و به ويژه كارشناسان فقهي و حقوقي و سياسي همچنان محفوظ است
يگر با فقيه متكفل رهبري، همچنان ج ـ نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاي فقهي و تدبيري و اداري و سياسي فقهاي د

  .باقي است؛ تا اگر تفاوت محسوسي در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسيِ مّتخذ از مسائل فقهي و حقوقي اسالم اقدام شود

  

اعضاي : خپاسگيرد؟  اعتبار و مشروعيت رأي اعضاي خبرگان از كجاست؟ آيا مشروعيت آنان، از رهبر و تأييد او سرچشمه مي] 71[ 
 ، براي)تمام مردم يا اكثريت آنان(از طرف موكّالن خويش كه جمهور مردم ايرانند  "بالوكاله"از طرف خود و  "باالصاله"مجلس خبرگان، 
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پردازند و پس از تبين رشد از غي و آشكار شدن  شناخت فقيه جامع الشرايط رهبري، به تحقيق و تبادل نظر پيرامون فقيهان عصر مي
. كنند خبير، او را به موكّالن خود معرفي مي  ي پذيرند و از باب بينه يا گزارش كارشناسانه اليت فقيه معين را خودشان باالصاله ميحق، و

اصل يكصد و هفتم و يكصد و هشتم قانون . اعضاي اين مجلس، كساني هستند كه از جهت علمي و عملي مورد وثوق جمهور مردمند
باشد؛ البّته تفصيل آن اعتبار و همچنين مشروعيت مصوبات  يت مجلس خبرگان و اعتبار آراء اعضاي آن ميدار مشروع اساسي، عهده

). 1(قوانين موضوع و مصوب خود خبرگان است كه قانون اساسي، چنين اختياري را به آنان داده است  ي مجلس خبرگان، بر عهده
راء عمومي است؛ چنانكه اعتبار رياست رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگي بنابراين، اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان، وابسته به آ
باشد؛ با اين تفاوت كه نفوذ رياست جمهوري، نيازمند تنفيذ مقام رهبري است  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، متكي به رأي مردم مي

شوند، به تحّقـق شوراي  حب اعتبار و مشروعيت ميمشروعيت آن، صا  ي و اصل اعتبار مجلس شوراي اسالمي نيز كه اعضاي آن در سايه
قضائيه كه او نيز منصوب رهبر   ي مسؤول قوه  ي نگهبان ـ كه فقهـاي آن منصوب مستقيم رهبـــري هستنـد و حقوقدانانش به وسيله

نند مشروعيت تأسيس خود شود ـ است، ولــي اعتبار و مشروعيت نمــايندگي اعضــاء مجلس خبرگان، هما است به مجلس معـرفي مي
توان  اش از نصب و تأييد رهبر، مي نيازي در استقالل مجلس خبرگان و بي. مجلس خبرگان، محتاج تنفيذ و تصويب و تأييد رهبري نيست

به قانون مصوب خود مجلس خبرگان استشهاد كرد؛ زيرا مجلس مزبور، در هر گونه عزل و نصب و پذيرش استعفاي برخي از اعضاي 
 . گونه حاجتي به تنفيذ مقام رهبري نيست ذور خبرگان، مستقل است و هيچمع

  
 قانون اساسي، اصل يكصد و هشتم )1(

 

توان وظايف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقيم  ضرورت دارد؟ آيا نمي "مجلس خبرگان"آيا وجود ] 72
  انتخاب نمايند؟

در . شود و گاه با واسطه واسطه اعمال مي بشري داده شده است، گاهي بي  ي از سوي خداوند آفرينش به جامعهحق حاكميت كه : پاسخ 
رهبري، هيچ رقيبي براي مورد رأي يافت   ي مواردي كه وضع مورد رأي، روشن باشد و هيچ ابهامي در آن نباشد، مانند آنكه در مسأله

اهل خبره نيست و حق   ي ها يا گزارش كارشناسانه آورد، در چنين مواردي، نياز به شهادت بينه ترديد و تحير را پديد  ي نشود كه زمينه
از طريق  1358شود؛ چنانكه پذيرش نظام جمهوري اسالمي، در فروردين  مردم اعمال مي  ي واسطه حاكميت مزبور، با آراء مستقيم و بي

از سوي آحاد مردم كه از بدء انقالب، ) سرّه قدس(رقيب امام خميني  بري بيپرسي و به طور مستقيم صورت گرفت و نيز پذيرش ره همه

اما در مواردي كه وضع مورد رأي، پيچيده و دشوار باشد و نيازمند كار تحقيقي و . بر همگان روشن بود "تعين"واليت ايشان به نحو 
كي از فقيهان جامع الشرايط كه صالحيت هيچ يك از آنان تخصصي كارشناسان باشد، نظير تدوين قانون اساسي و نيز تعيين رهبري ي

دهند و از اين  كنند و آنان را وكيل خود قرار مي باشد، مردم به خبرگان مراجعه مي مّلت نيست و محتاج فحص كارشناسان مي  ي شهره

سه قسم بود كه در  1358اسي مصوب در قانون اس "واليت امر و رهبري امت". نمايند طريق، حق حاكميت خدادادي خود را اعمال مي

تخيير "و  "تعيين"، "تعين"  ي در قانون اساسي قبلي، سه مرحله. دو قسمي شده است 1368مصوب   ي قانون اساسي بازنگري شده
ياز به ، رقيب جدي در كار نباشد و لذا خود مردم بدون ن)رض(تعين، در جايي است كه مثل رهبري حضرت امام . مطرح بود "ابتدايي
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تعيين، در آنجاست كه فقيهان، رقيبان جدي يكديگرند، ولي با كارشناسي و دّقت، . پذيرند شناسند و او را مي خبرگان، رهبر امت را مي
 توان فقيه اعلمِ به رهبري را شناسايي كرد و در چنين مي

چ يك از فقيهان برتري خاصي نسبت به ديگران تخيير ابتدايي، مربوط به زماني است كه هي. گردد جايي، ضرورت خبرگان آشكار مي
هاي  شود و اين تخيير، ابتدايي است و در زمان ندارند كه در اين صورت، يكي از فقيهان جامع الشرايط بر اساس تخيير، به مردم معرفي مي

عف رهبري و نظام اسالمي بعدي، بدون دليل، جايز نيست كه فقيه ديگري اختيار شود؛ زيرا تغيير و تبديل رهبر، سبب سستي و ض
تعين است برداشته شد و سرّش آن است كه وجود فردي مانند   ي اول كه مرحله  ي در قانون اساسي بازنگري شده، مرحله. گردد مي

مي به همگان باشد، بسيار نادر و در طول تاريخ، كمياب است وگرنه ارجاع به آراء عمو  ي كه رهبر ممتاز و شناخته شده) رض(حضرت امام 
وجود داشته باشد، مردم به طور ) رض(نادري همچون امام راحل   ي بنابراين، اگر نمونه. طور مستقيم، نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي

بقاء و   ي نيازي به خبرگان نيست؛ اگر چه در مرحله) تعيين رهبري(حدوث رهبري   ي دانند و عمال ً در مرحله عادي تكليف خود را مي
اما در ). البته در صورتي كه حضور مستمر و نظارت و پيگيري مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد(رت، خبرگان الزم است نظا

  . مردم ضروري است  ي غير چنين مورد نادري كه نيازمند كار كارشناسي و فني است، وجود خبرگان و وكيالن برجسته

  روز مشابهي دارد؟آيا مجلس خبرگان، در جهانِ ام] 73[

مجريه، نهاد   ي قضائيه و قوه  ي و قوه) مجلس شوراي اسالمي(مقنّنه   ي اي است كه گذشته از قوه جمهوري اسالمي ايران، نظام ويژه: پاسخ 
مام قوانين و نظام كشورهاي ديگر، يا سلطنتي است و يا جمهوري است و از سوي ديگر، انطباق ت. برتر و فائقي دارد به نام واليت فقيه

 هاي محض بشري يا تلفيق و التقاط و تركيب ناميموني است از آراء هاي آنان، بر اساس انديشه مقررات و آيين

اساسي آنان، آزادي و رهايي مطلق يا ملّفق آحاد جامعه و مسؤوالن نظام از هر قيد   ي آوردهاي وحي الهي؛ و همچنين، پايه انساني و ره
ايمان به توحيد، نبوت،   ي نظام اسالمي ايران، طبق اصل دوم و چهارم و ساير اصول مهم قانون اساسي، بر پايه شرعي است؛ در حالي كه

بديهي است كه چنين . معاد، عدل الهي، امامت مستمر، كرامت و ارزش واالي انسان، و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا استوار است
باشد تا كشور را  نخست، نيازمند رهبري و مديريت كارشناس ديني دانا، باتقوا، امين، و مدير و مدبر مي  ي هنظام الهي ـ انسـاني، در وهلـ
و  "حدوث"  ي دوم، نيازمند كارشناسان فقاهت و عدالت است كه در دو مرحله  ي جامعه اداره كند و در وهله  ي بر اساس دينِ پذيرفته شده

بري را بررسي و مراقبت كنند و البّته در چنين نظامي، مردم نيز بر اساس اصل هشتم قانون اساسي، ، محققانه، سنت و سيرت ره"بقاء"
اينكه در قانون اساسي ايران، حق انحالل . باشند دار دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر متقابل ميان دولت و مّلت مي عهده

اول برخي از   ي بيني نشده است ـ در حـالي كه اين حق براي مسؤوالن درجه مجلس شوراي اسالمي براي رهبري نظام اسالم پيش
آزادي، حاكميت مّلي، اتكاء به آراء عمومي، و حق مّلت در جمهوري اسالمي ايران،   ي كشورها وجود دارد ـ نشانگـر آن است كه صبغه

هاي  ت و سقوط رهبري، خود دليل حاكميت عمومي بر پايهتر از ديگر كشورهاست و وجود نهاد برتري براي مراقبت ويژه در ثبو رنگين
هاي خاص خود، در كشورهاي غير ديني  بنابراين، وجود مجلس خبرگان با ويژگي. باشد ايمان و لوازم آن در جمهوري اسالمي ايران مي

  . مانند است، ليكن وجود نهادي كه معادل آن باشد، محتمل و قابل فحص و بررسي است بي
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 در واليت فقيه سازگار است يا "انتصاب"  ي م مجلس خبرگان، با نظريهلزو] 74[

  ؟"وكالت"و  "انتخاب"  ي با نظريه

ـ شخصيت حقيقي فقيه جامع الشرايط رهبري، همانند ديگر شهروندان است و همگي، اعم از فقيه و عامي، در برابر قانون 1: پاسخ 
ي مجلس خبرگان، انتخاب رئيس جمهور، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي باشند و لذا شخص فقيه، در انتخاب اعضا يكسان مي

كند و رأي او، ارزش بيش از يك رأي ندارد و اگر خودش پيش از نيل به مقام رهبري، جزء فقيهان عضو مجلس  و ديگر شوراها شركت مي
نه رأي ) به عنوان واليت(دهد  ويش، رأي توّلي ميخبرگان باشد، همانند ديگر فقيهان و اعضاء مجلس خبرگان، به شخصيت حقوقي خ

هاي حقوقي اسالم مانند مقام مرجعيت  ـ شخصيت حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري، همانند ساير شخصيت2). به عنوان وكالت(توكيل 
قوقي، آن را از فتوا، مقام قضا و داوري در محاكم عدل اسالمي، منصوب از سوي شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصيت ح

رساند؛ چنانكه اگر كسي به ملكه اجتهاد  كند و از مشروعيت صرف، به اقتدار مّلي مي منتقل مي "اثبات  ي مرحله"به  "ثبوت  ي مرحله"
اگر . مهندسي و پزشكي رسيد، شخصيت حقوقي او، صالحيت مرجعيت در آن تخصص را دارد؛ خواه كسي به او رجوع كند يا رجوع نكند

بنابراين، فقيه جامع الشرايط واليت دارد نه . رسد مي "بالفعل"به  "بالقوه"هاي مهندسي كارهاي پزشكي او، از  رجوع شد، فعاليت به او

ـ تدوين اصول قانون اساسي، بر اساس آزادي توأم با مسؤوليت مردم در برابر خداست و لذا تبيين قوانين و تقرير مقرّرات مربوط 3. وكالت
هم از امور است كه يكي راجع به امور و اموال شخصي آنان است و ديگري راجع به امور و اموال عمومي و مّلي آنان؛ و به دو قسمت م

قضائيه است، همگي بايد با حفظ دو اصل محوري   ي قوه  ي همچنين اجراي آن قوانين و نيز تطبيق موارد اجراء، بر مواد قانون كه بر عهده
 :باشد

 

و تقنين مقررات و قوانين شخصي و مّلي، بايد موافق با موازين اسالمي يا غير مخالف با آنها باشد و دوم اينكه اجراي آنها،  اول آنكه تقرير
سه بخش مهم مملكت يعني تقنين و اجراء و   ي مستلزم تفويت اَنفال و اتالف اموال مكتب نگردد و اين دو اصل، اقتضا دارد كه در همه

عدالت، به نحو مباشرت يا به نحو تسبيب، همراه با ساير شرايط رهبري الزم باشد؛ و به همين دليل است كه تنفيذ  قضاء، حضور فقاهت و

قضائيه، از اختيارات و بلكه از وظايف فقيه جامع شرايط رهبري   ي حكم رياست جمهور، نصب فقهاي شوراي نگهبان، و نصب رئيس قوه
ـ ساختار قانون 4. قرار داده است... فقيه عادل و با تقوا و  ي واليت امر و امامت امت را بر عهده است؛ چنانكه اصل پنجم قانون اساسي،

واليت فقيه از قلمرو حكومت ملي و حاكميت مردم است؛ يعني اگر چه فضاي اصلي نظام و ستون   ي اساسي ايران، بر تفكيك اجرائي حوزه
يه است و از اين جهت، بر تمام شؤون مملكت اشراف دارد و مشروعيت آنها را تأمين مملكت و عمود استوار كشور، واليت فق  ي خيمه

نه دولتي و (امور و احوال و اموال عمومي و مّلي   ي امور و احوال و اموال شخصي و نيز حوزه  ي كند، ليكن براي حاكميت ملت در حوزه مي
، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ، به عنوان انتخاب رئيس جمهور، اعضاي مجلس خبرگان)حكومتي

اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق حاكميت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو  ويژه
يكصد و هفتاد و پنجم قانون  اگر در اصل يكصد و دهم و اصل. قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر، از حاكميت ملي برخوردار است

اعمال ": اساسي، برخي از كارهاي اجرايي و مّلي، از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده و اگر در اصل شصتم قانون اساسي آمده است
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، اين اختيارات "ترهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء اس  ي مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده  ي قوه
 مّلي و اجرايي، منافي حاكميت مّلي نيست؛ زيرا

 

تواند حق  توانست و مي فقيه جامع الشرايط قرار داده است و مي  ي پرسي فراگير، چنين وظايف اجرايي را بر عهده خود مّلت در همه
، صدا و سيما به عنوان )1358مصوب (ي قبلي ديگر اعمال كند؛ چنانكه در قانون اساس  ي حاكميت خويش در اين امور را به شيوه

ـ 5). 1(كرد شد و ترتيب آن را قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي معين مي گانه اداره مي اي گروهي، زير نظر مشترك قواي سه رسانه
هاي اين  ي از نشانهگفته شد كه در نظام اسالمي و واليت فقيه، ميان شخصيت حقوقي و حقيقي حاكم، تفكيك وجود دارد و اكنون برخ

دارايي رهبر، رئيس ": به عنوان نمونه، مطلبي در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي به اين صورت آمده است. شود تفكيك بيان مي
شود كه بر  جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي

مقصود از دارايي رهبر، دارايي شخصي اوست وگرنه اموال مكتب و حقوق امامت كه در اصل چهل و . "الف حق، افزايش نيافته باشدخ
ديگر تفكيك بين شخصيت   ي نشانه. شود پنجم آمده است، مربوط به شخصيت حقوقي رهبر است كه بر اساس مصالح عامه عمل مي

ر، به لحاظ شخصيت حقيقي خود همانند ساير شهروندان، حق شركت در انتخاب رئيس جمهور را حقيقي و حقوقي رهبر آن است كه رهب
دهد و پس از انتخاب شخص معين از سوي اكثريت مردم، شخصيت حقوقي رهبر،  دارد و به كانديداي مورد نظر شخصي خود رأي مي
مان شخصي باشد كه رهبر به لحاظ شخصيت كند؛ چه آن شخص منتخب، ه رياست جمهوريِ شخص منتخب مردم را تنفيذ مي

 . اش به او رأي داده است و چه كس ديگري باشد حقيقي

  
 .، اصل يكصد و هفتاد و پنجم)1358مصوب (قانون اساسي  )1(

 

تواند وكيل بشود و  اش مي ـ شخصت حقوقي فقيه جامع الشرايط، وكيل اشخاص يا ارگان خاص نخواهد بود؛ اگر چه شخصيت حقيقي6
براي تعيين وظايف اعضاي مجلس خبرگان در قانون اساسي استعمال شده است، به معناي توكيل نيست؛  "انتخاب رهبري"وان اگر عن

باشند، هيچ يك به معناي توكيل  زيرا عنوانِ انتخاب، اجتباء، اصطفاء، اصطناع، و مانند آنها كه در لغت عربي متناسب و متقارب هم مي
رود و زماني براي برگزيدن ولي و قيم، و گاه براي  يدن است كه گاهي مناسب با برگزيدن وكيل به كار مينيستند، بلكه به معناي برگز

ـ شخصيت حقوقي فقيه جامع الشرايط، 7. كه در قانون اساسي، در مورد اخير به كار رفته است. شود برگزيدن متوّلي يا والي استعمال مي
هاي  لت، ليكن واليت، به معناي محجوريت مردم نيست و اين مطلب در پاسخ به برخي از پرسشاگر چه نسبت به مردم واليت دارد نه وكا

  ). 2(ها و اشكاالت آينده نيز خواهد آمد ؛ چه اينكه در پاسخ به برخي از پرسش)1(گذشته بازگو شد
  
  مجلس خبرگان بر رهبر چگونه است؟  "نظارت"كيفيت ] 75[
  

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ": نظارت مجلس خبرگان آمده است  ي قانون اساسي، دربارهدر صدر اصل يكصد و يازدهم : پاسخ
م ناتوان شود يا فاقد يكي از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقا

شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدي مقام : أ: شود عبارت است از تظهار ميآنچه از اين اصل اس. "خود بركنار خواهد شد
 . رهبري، اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد و بايد در حال بقاء نيز محفوظ بماند



http://www.leader-khamenei.com       

 پاسخ به شبهات واليت فقيه 

 

66 

 

  
 .500و  492ص : ر ك) 2. (427، و 423، 417ص : ر ك )1(

 

اص به مقام حدوث و تعيين رهبري ندارد و در مقام بقاء نيز وظيفه دارند مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، اختص  ي وظيفه: ب
به لحاظ (در صورت كشف خالف : ج. بررسي و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود بوده اوال ً و باقي است ثانياً

، رهبر نبوده و )حدوثاً يا بقاء(، فقيه مزبور، در ظرف فقدان )ءبه لحاظ مقام بقا(و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف ) مقام ثبوت
فقدان شرايط يا اوصاف، گاهي . خبرگان، اعالم نفي رهبر سابق و معرفي رهبر الحق است  ي نيست و از سمت رهبري منعزل است و وظيفه

كه به سبب علل طبيعي كهنسالي، بيماري، به تحول و دگرگوني منفي در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبر است؛ مانند آن
، فاقد برخي از شرايط رهبري گردد كه بيان شد؛ و گاهي تحول و دگرگوني، به صورت مثبت است؛ به اين ...رخدادهاي تلخ غير مترّقب و

اگر چنين رجحاني در  اي كه معنا كه يكي از فقيهانِ همسانِ فقيه حاكم، به رجحان علمي يا عملي يا مقبوليت عامه برسد؛ به گونه

اي  گشت و اكنون نيز اين رجحان، به گونه انتخاب و تعيين رهبر حاصل شده بود، حتماً آن فقيه راجح به عنوان رهبر تعيين مي  ي طليعه
صاف، فقدان شرايط و او. باشد خبرگان، معرفي فقيه رجحان يافته و ممتاز مي  ي در چنين شرايطي، وظيفه. است كه قابل اغماض نيست

يابد؛ مانند  فقدان دائمي، مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات باشد تحّقق مي. گاه به صورت دائمي است و گاه به صورت موقت
فقدان موقت و موسمي، در جايي كه مانند بيماري . ساليِ حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد فرتوتيِ قطعي و كهن

ج آن در مدت كوتاه مغتفر و مورد تسامح، يقينياً ممكن نيست و شرايط و اوصاف رهبري در زمان آن بيماري صعب درازمدت كه عال
خبرگان، مراقبت و اعالم نتايج است؛ در صورت فقدان دائم اوصاف و شرايط، در صدد   ي در اين حال نيز وظيفه. العالج، قطعاً مفقود است

 آيند و در مردم مي تعيين رهبر آينده و معرفي او به

 

صورت فقدان اوصاف و شرايط، شوراي مشخصي، وظايف رهبري را به طور موّقت بر عهده دارد كه در اصل يكصد و يازدهم چنين بيان 

گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام  در صورت فوت يا كناره": شده است
قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع   ي ا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوهت. نمايند

هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام ... گيرد وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي  ي تشخيص مصلحت نظام، همه
  . "دار خواهد شد شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهدهوظايف رهبري ناتوان 

  توان از كارشناسان غير روحاني و خبرگان امور سياسي استفاده كرد؟ آيا براي تشخيص ويژگي سياسي رهبر، نمي] 76[

سياستي است كه هماهنگ با ديانت  چون محور اساسي جمهوري اسالمي، فقاهت و عدالت است، سياست فقيه جامع الشرايط،: پاسخ 

اگر قرار است فقيهي داراي صفات فقاهت و عدالت و سياست . "سياست ما عين ديانت ماست"، )رض(باشد كه طبق بيان مرحوم مدرس 
يكي از . يص دهندتعيين شود، خبرگان نيز بايد داراي چنين جامعيتي در حد نازل باشند تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخ... و تدبير و

مثال ً ممكن بود كه عالمان حوزوي كمتر . شرايط خبرگان رهبري آن است كه در شناخت اوصاف معتبر در رهبري، توانايي داشته باشد
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گاهي . وارد مسائل سياسي بشوند، ولي پس از انقالب، ورود در مسائل سياسي براي برخي، واجب عيني و براي برخي، واجب كفايي است
ست كه كسي در اثر كهنسالي، نتواند كار اجرايي بكند، اما هوش سياسي قوي و بااليي داشته باشد؛ در همين خبرگان، كساني ممكن ا
 ترين و كردند؛ در تلخ ، انقالب را رهبري مي)رض(اند كه به همراه رهبري امام  وارد شده

ها،  ها و در مشورت ني نياز به مشورت با متخصصان باشد، در كمسيونعالوه بر اين، اگر زما. ترين دوران سياست، سياستمدار بودند تاريك
گيرند و  شود و اين، از مصوبات خود مجلس خبرگان است كه براي فعال شدن مجلس مزبور، با مسؤولين تماس مي از نظر آنان استفاده مي

نظران سياسي و غير  توانند از صاحب ي است، ميكه مراقب بقاء اوصاف و شرايط رهبر "كميسيون تحقيق"ها، خصوصاً در  در كميسيون

اي را كه بر عهده دارند، بايد به نحو  اند و وظيفه سياسي دعوت كنند؛ بر آنها واجب است كه اين كارها را بكنند و تعهدي را كه سپرده
بنابراين، اوال ً بايد ميان فقيه . رندگذا احسن انجام دهند؛ اگر خودشان در اموري تخصص نداشته باشند، آنها را با متخصصان در ميان مي

 جامع الشرايط و خبرگان، تناسبِ جامعيت باشد؛ و ثانياً خود خبرگانِ عالم و روحاني، به امور سياسي و اجتماعي آگاهي دارند؛ زيرا بدون
، از آگاهان سياسي و متخصصان آن، صالحيت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا كه الزم باشد، براي دقت و ظرافت بيشتر

  .كنند گوناگون استفاده مي

  

  تواند مجلس خبرگان را منحل كند؟ آيا رهبر مي] 77[ 

الزم است بحث پيرامون اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضاي مجلس مزبور تفكيك كرد؛ چه اينكه الزم است مبحث حقّ : پاسخ 

اما مطلب اول يعني خود مجلس خبرگان؛ انحالل آن در اختيار مّلت نيست؛ مگر آنكه . دمردم جدا نمو  ي رهبري را از حق جمهور و توده
توان گفت كه چون اعضاي  اما مطلب دوم يعني اعضاي مجلس خبرگان؛ در اين باره مي. بيني شود در بازنگري مجدد قانون اساسي، پيش

تواند وكالت نمايندگان مجلس مزبور را از آنان  ل نمايد، لذا ملت ميتواند وكيل خود را عز ياد شده، وكالي ملت هستند و هر موكّلي مي
 سلب

كند، ليكن وكالت مجلس خبرگان همانند نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، برابر تعاهد متقابل وكيل و موّكل، جزء امور الزم محسوب 
اما مطلب . بيني شود ندارد؛ مگر آنكه اين امر، در قانون پيش بنابراين، موكل يا موكّالن، حق عزلِ وكيل يا وكالي خود را. گردد نه جائز مي

است، محذوري ندارد و ) عج(سوم يعني حق مقام رهبري؛ در اين باره ثبوتاً وجود چنين حقي براي فقيه جامع شرايط كه نائب امام زمان 
دارد؛ چه رسد به انحالل اصل مجلس؛ زيرا مشروعيت ليكن اثباتاً، دخالت او در عزل نماينده يا نمايندگان مجلس خبرگان، محذور قانوني 

واليت فقيه، در صورتي كه فقط از راه مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومي و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحالل آن، 
اثبات واليت فقيه از راه مجلس و باالخره مطلب چهارم اين است كه ممكن است . گيرد اصل واليت فقيه ياد شده، زير سؤال قرار مي

تواند با  بهتري ارائه گردد كه در اين حال، قانون اساسي مي  ي خبرگان با وضع كنوني آن، مطابق با مصالح عالي نظام اسالمي نباشد و شيوه

ست وزيري، در كنار رياست هاي محتمل را بررسي نمايد و بهترين راه را انتخاب كند؛ مانند اينكه قبال ً سمت نخ بازنگري مجدد، روش
عملي چند ساله معلوم شد كه اصل چنين   ي شد، ولي در تجربه جمهوري، ركني خاص از اركان نظام جمهوري اسالمي محسوب مي

غرض آنكه؛ . نهاد و ركن رياست جمهوري قرار داده شد  ي سمتي، به مصلحت نظام نيست؛ لذا وظائف آن نهاد و ركنِ محذوف، بر عهده
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اي كه براي اثبات و نيز نظارت مستمر بر واليت  نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه يا برتر، ممكن است ليكن، اصل چنين برنامهتبديل 
و مانند آن، در پيش نيست، بلكه  "دور"فقيه منعقد شود الزم است و به هر تقدير، بايد به آراء ملت واگذار گردد و در اين حال، محذور 

 همانند برخي از

ورهاي راقي ديگر، با تصويب ملت، حق انحالل مجلس، در اختيار رهبر آن كشور است، ليكن آنان فقط داراي مجلس شورا و مانند آن كش
  . * * *هستند نه مجلس خبرگان

  

هي است و اگر فقيه جامع الشرايط، واليت داشته باشد، شناخت او از طريق خبرگان يا مردم امكان ندارد؛ زيرا واليت، امري ال] 78[ 
  .گيرد شناخت كسي كه واليت دارد، منحصراً با علم خداوند صورت مي

گونه كه در فصل سوم به  واليت فقيه، همان. اين اشكال، ناشي از اشتباه و خلط واليت تكويني و معنوي با واليت حكومتي است: پاسخ 
تشريع و   ي ريع و قانونگذاري؛ بلكه واليت حكومتيِ در دايرهتفصيل آمده است، نه از سنخ واليت تكويني است و نه از سنخ واليت بر تش

را داراست، مقصود، اختيارات مربوط ) السالم عليهم(اختيارات پيامبر و ائمه   ي شود فقيه جامع الشرايط، همه اگر گفته مي. قانون الهي است
ي فقيه، همانند مقام معنوي آن بزرگان الهي كه مظاهر جامعه و حكومت است و هيچ كس چنين ادعايي ندارد كه مقام معنو  ي به اداره

عصمت است كه در پيامبر و امام   ي آنچه بر غير خداوند پوشيده است، ملكه. باشد و آنچه آنان دارند او نيز دارد ند مي اسماء حسناي الهي
واليت . آن ذوات نوري است معتبر نيستاسالمي كه نائب از طرف   ي اي، هرگز در والي و سرپرست جامعه معتبر است و چنين ملكه

مانند عدالت و تدبير و شجاعت است و هر  "ملكات عملي"مانند فقاهت و اجتهاد، و برخي  "ملكات علمي"حكومتي، مشروط به بعضي 
برند؛ چنانكه از  يآن آثار، به تحقق ملكات ياد شده پي م  ي يك از اين ملكات، آثاري دارند كه كارشناسان و خبرگان هر رشته، به وسيله

 .اند دار شناسايي ملكات علمي و عملي مراجع تقليد بوده دير زمان، علماي بزرگ، عهده

 

 

كند و  منصوب رهبر تعيين مي "شوراي نگهبانِ"كند؛ در حالي كه صالحيت داوطلبان خبرگان را  رهبر را مجلس خبرگان تعيين مي] 79

نظارت بر   ي به مجلس خبرگان راه يابند و در نتيجه، وظايف اين مجلس، خصوصاً وظيفه شود كه فقط موافقان رهبر فعلي اين، سبب مي
  .انجامد عملكرد رهبر، به درستي صورت نگيرد و در درازمدت، به انحراف نظام اسالمي مي

، از طرف او تعيين شده باشند، اين اشكال اوال ً در جايي قابل طرح است كه قبال ً رهبر تعيين شده باشد و فقهاي شوراي نگهبان: پاسخ 
خواهند رهبر تعيين كنند، اين اشكال اصال ً قابل طرح نيست؛ زيرا در اين فرض، خود مردم  ولي در آنجا كه براي نخستين بار، مردم مي

رگانِ مورد اعتماد اند، براي تشخيص رهبر نيز به خب كرده گونه كه از دير زمان براي تشخيص مرجع تقليدشان به خبرگان مراجعه مي همان
اما پس از تشكيل . كنند و سخني از شوراي نگهبان نيست تا صالحيت كانديداهاي مجلس خبرگان را بررسي نمايد خود مراجعه مي

شد كه تعيين صالحيت اعضاي خبرگان، بايد به نظر  حكومت و وجود رهبري و شوراي نگهبانِ منصوب او، اگر در قانون اساسي مقرر مي
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رهبر در شوراي نگهبان يا غير آن باشد، ممكن بود چنين نقدي قابل طرح باشد، ولي چنين چيزي اصال ً صورت نپذيرفت و منصوبان 
مقررات اين مجلس را چه در تعداد اعضاء، چه در شرايط اعضاء، چه در   ي قانون اساسي، دست مجلس خبرگان را باز گذاشته و همه

نخست مجلس   ي در دوره. خود مجلس خبرگان قرار داده است  ي ، بر عهده...يندگي اعضاء وكيفيت انتخاب اعضاء، چه در مدت نما
فقهاي شوراي نگهبان بود، ولي طبق قانون اساسي،   ي خبرگان كه هنوز خبرگاني تشكيل نشده بود، تعيين صالحيت كانديداها، بر عهده

توانند مرجع  آتي، در اختيار خود مجلس خبرگان است و آنان مي اول، تعيين مرجع رسيدگي به صالحيت نمايندگان  ي پس از دوره
 صالحيت را تغيير دهند؛ يعني اگر اكنون تعيين صالحيت به دست شوراي نگهبان است، بنا به نظر خود مجلس

اصل . نمايند تعيين ميمصوب را تغيير خواهند داد و مرجع ديگر را   ي خبرگان است و اگر ببينند اين روش مشكلي دارد، فوراً اين ماده
نامه داخلي جلسات آنان  قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين": يكصد و هشتم قانون اساسي چنين است

نقالب براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر ا
از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صالحيت خود آنان . برسد
طلبي و فتنه خودمحوري و مانند آن مصون بوده  و آسيبِ فرصت "دور"آنچه در جمهوري اسالمي واقع شده، از گزند محذور : تذكر. "است

منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام ) اهللا رحمه(اند كه از طرف امام راحل  ع تعيين صالحيت، فقيهاني بودهاست؛ زيرا مرج
البته در مرحله بقاء، . كرد كه فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او منصوب نشده بودند ، پيرامون رهبريِ فقيهي بحث مي)اهللا رحمه(راحل 

بوده  "دور"، خالي از مورد نيست، ليكن اساسِ رهبري كنوني و توّلي واليت چنين والي، به دور از غائله و مانند آن "دور"توهم محذورِ 
 . * * *است

 

 

 

  واليت مطلقه و اختيارات رهبر: بخش پنجم

  به چه معناست؟ "واليت مطلقه"] 80[ 

ه فقيه، واليت دارد؛ يعني از سوي شارع مقدس، تبيين شود ك يعني والي بودن، مدير بودن، و مجري بودن؛ و اگر گفته مي "واليت": پاسخ 
فقيه جامع الشرايط نهاده شده است و اين واليت،   ي اسالمي در عصر غيبت، بر عهده  ي قوانين الهي و اجراي احكام دين و مديريت جامعه

آمده، تفاوت اساسي دارد و لذا در واليت ) قهاز كتابهاي رايج ف(گونه كه مكرراً گفته شد، با واليت بر محجورين كه در كتاب حجر  همان
فقيه، كسي نبايد توهم محجوريت مردم را در ذهن داشته باشد؛ مديريت، در هيچ جاي دنيا، مستلزم محجوريت مردم نيست و در 

بيين نمايد؛ و ثانياً همه آنها احكام اسالم را ت  ي مطلق بودن واليت؛ يعني اينكه فقيه، اوال ً ملتزم است همه. مديريت فقيه نيز چنين است

اي بيانديشد؛ يعني در  را اجرا كند؛ زيرا هيچ حكمي از احكام الهي در عصر غيبت، قابل تعطيل شدن نيست و ثالثاً براي تزاحم احكام، چاره
 شود و اين ك ديگري مياي كه انجام يكي، سبب تر هنگام اجراي احكام، اگر دو حكم خداوند، با يكديگر تزاحم داشته باشند ـ به گونه
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كند و براي امكان  را اجرا مي "اهم"اسالمي، حكمِ   ي توان با هم اجرا كرد ـ فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه دو حكم را در يك زمان نمي
و خودمحوري او  "آزادي مطلق فقيه"را  "واليت مطلقه"برخي ). 1(كند را به صورت موّقت، تعطيل مي "مهم"اجراي آن حكم اهم، حكم 
شود و به خواست خدا  اند كه از بيان فوق، بطالن اين تصور روشن مي اند و لذا آن را نوعي ديكتاتوري دانسته در قانون و عمل توهم كرده

  ). 2(در آينده نيز توضيح بيشتري داده خواهد شد
  
  دخالت كند؟ اش، در زندگي شخصي افراد جامعه "واليت مطلقه"تواند با  آيا رهبر مي] 81[
رهبر، از جهت شخصيت حقيقي خود، داراي احوال خاص است كه هرگز معياري قانوني براي امت نيست؛ چه اينكه هرگز در : پاسخ 

  كند احوال شخصي جمهور، دخالت نمي
  
  رد؟توجه باشد و به سبب مصالحي، آنها را ناديده بگي تواند نسبت به برخي از احكام دين بي آيا رهبر مي] 82. [
، واليت فقيه، در )3(گونه كه در گذشته گفته شد توجهي و ناديده گرفتن احكام دين، براي هيچ مقامي روا نيست؛ زيرا همان بي: پاسخ 

تواند در قانون الهي، تصرّف كند و آن را  شريعت و قانون الهي است نه فراتر از آن؛ و فقيه، فقط مبين و مجري قانون است و نمي  ي حيطه
 ، در صورت "تقديم اهم بر مهم"عقلي   ي كه، بر اساس قاعده) 4(نموده يا تغيير دهد؛ ولي اين نكته نيز گذشت حذف

  
، و 247، 246ص : ر ك) 3. (480ص : ر ك) 2. (آمده است 248، به تفصيل در فصل پنجم، ص "واليت مطلقه"تعريف  )1(

 .245ص : ر ك) 4. (251

 

اي جز تعطيل و  تر را در جامعه اجرا كند و در اين حال، چاره ر عقل و نقل، موظّف است كه حكم مهمتزاحم احكام اسالمي، فقيه، به دستو
  .نيست؛ اما پس از رفع تزاحم، اين حكمِ مهم نيز به اجرا در خواهد آمد "تر مهم"در قبال  "مهم"عدم اجراي موّقت حكم 

اسالمي، با مصلحت در ديگر جوامع   ي آيا مصلحت در جامعهدر چيست؟  "ضرورت"چيست و تفاوت آن با  "مصلحت"معناي ] 83[ 
  تفاوت دارد؟

توان گفت كه هر امر ضروري، مصلحت است، اما هر امر  به معناي مفيد بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، مي "مصلحت": پاسخ 

در . "اولويت تفضيلي"دارد و گاهي  "ولويت تعيينيا"مصلحت گاهي . داراي مصلحت، الزاماً ضروري نيست؛ مگر آنكه بالقوه ضروري باشد
آنجا كه اولويت تعييني است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولويت تفضيلي است، ضرورت نيست؛ يعني مصلحت تام، مستلزم وجوب 

يد است، تا آنجا كه به هر تقدير؛ چيزي كه براي جامعه مصلحت دارد يعني مف. آن شيء است و مصلحت غير تام، مستلزم استحباب آن
اسالمي با مصلحت در جوامع ديگر تفاوت دارد يا نه، جوابش مثبت   ي اما اينكه مصلحت در جامعه. ممكن باشد، بايد آن را تحصيل كرد

گيرد كه عنوان آن، مصلحت جامعه است، ولي در واقع، مصلحت  در جوامع ديگر، گاهي كارهايي به عنوان مصلحت صورت مي. است
ها  كنند كه مصلحت واقعي آن ملت گيرند و آنها را استيفاء مي هايشان مصالحي را در نظر مي مامداران است و گاهي براي مّلتشخصي ز

هاي ديگر تقويت يا  نيست؛ زيرا مصلحت آن نيست كه انسان كشور خود را، مّلت خود را، و دولت خود را با غارت و چپاول كشورها و مّلت
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از كشورها، اگر چه دولتمردان به سود مردم خود بينديشند و اگر چه به غارت ديگران نپردازند، حداكثر آن است  در بسياري. تغذيه كند
 كه مصلحت دنيايي مردم خود را در نظر

 

كه اين  گيرند و روشن است است؛ فقط سود دنيايي را در نظر مي) 1("ربنا اتنا في الدنيا"قرآن كريم،   ي گيرند و شعارشان به فرموده مي
اسالمي، مصلحتي است كه هم مربوط به دنياي مردم باشد و هم مربوط به   ي مصلحت در جامعه. مصلحت، يك مصلحت ناقص است

: كند مؤمنان را چنين بيان مي  ي آخرت؛ كه خداي سبحان در كتاب خود، شعار جامعه  ي دنيا باشد و هم حسنه  ي آخرتشان؛ هم حسنه
انسان، حقيقتي نيست كه دنياي او از آخرتش ). 2("تنا في الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النارومنهم من يقول ربنا ا"

ولكنكم تنتقلون من دار إلي ": كند گسيخته باشد و يا اينكه با مردن، از بين برود، بلكه موجودي است كه از جهاني به جهان ديگر سفر مي
و بنابراين، چيزي مصلحت واقعي اوست، كه ) 4("الدنيا مزرعة اآلخرة": سازد رفتارِ همين دنيا ميو آخرتش را عقايد و اخالق و ) 3("دار

هم به سود دنيا و هم به نفع آخرت او باشد؛ اگر چيزي به سود دنياي او باشد، ولي به آخرتش آسيب برساند، مصلحت او نيست و وحي 
كند به چيزي كه مصلحت دنيا و آخرت  باخبر است، او را راهنمايي و ترغيب مي الهي كه از مصالح اخروي انسان مانند منافع دنيوي او

كند؛ هر چند به حسب ظاهر، مصالح دنيوي او را در بر داشته  اوست و از چيزي كه ضرر و فساد اخروي را براي او در پي دارد، نهي مي
تشخيص مصالح دنيائي، : تذكر. ح دنيوي ـ اخروي انسان استهاي شرعي و بايد و نبايدهاي دين، براي تأمين مصال حالل و حرام. باشد

 گردد؛ اما تشخيص مصالح اخروي، غالباً دشوار  گاهي آسان و زماني دشوار است كه با مشورت كارشناسان روشن مي

  
 ).54باب ( 225، ص 67همان؛ ج ) 4. (36، ح 146، ص 37بحار؛ ج ) 3. (201  ي همان، آيه) 2. (200  ي بقره، آيه  ي سوره )1(

است و هرگز بدون استعانت از وحي الهي ميسور نيست؛ البته بخشي از كارها مانند عبادت، ذكر، دعا و انفاق به مستمند، ايثار و نثار و 
 نمايد و آخرت، مصالح دنيا را نيز تأمين مي  ي عدل و احسان و انصاف، خارج از بحث است؛ زيرا خطوط كلي امور ياد شده، گذشته از بهره

  .مهم، تشخيص منافع اخرويِ برخي از اشياء، و افعال است كه وضع آنها روشن نيست

  است؟ "احكام ثانوي"، همان "احكام حكومتي"آيا ] 84[ 

وجوب تشكيل حكومت اسالمي، از احكام اولي است و بر اساس اضطرار يا حرج و مانند آن واجب نشده است و اما احكامي كه از : پاسخ 
شود، گاهي اولي است و گاهي ثانوي؛ مثال ً حكمِ حاكم به اينكه امشب، اول ماه ذيحجه است يا به  ومت و حاكم صادر ميحك  ي ناحيه

 "احكام اولي"اينكه امروز، روزِ َترويه است و زائران بيت اهللا بايد از مّكه به طرف عرفات حركت كنند، اين احكام و مانند آن، مربوط به 

ام ثانوي و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد؛ هر چه را كه حاكم اسالمي در اين امور گفته است، به حسب ظاهر، است و ربطي به احك
است؛ مانند آنجا كه  "حكم ثانوي"شود،  اما آنچه كه از حاكم اسالمي در موارد تزاحم صادر مي. شود و اطاعت از آن الزم است ثابت مي

. كند به فالن كشور، ضرر دارد، ولي نفروختن آن ضرر بيشتري دارد؛ در اينجا حاكم، حكم به فروش مياستخراجي   ي فروش مواد اوليه
بنابراين، اگر كاري با حفظ عنوان طبيعي و اولي خود، داراي حكم معين است، ولي بر اثر تشخيص حاكم اسالمي كه پس از بررسي و 

شود كه حكم جديد را به همراه دارد و حاكم اسالمي، به استناد  آن كار طاري ميرسيدگي كارشناسانه صورت پذيرفت، عنوان ديگري بر 
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گاهي نيز ممكن است نسبت به . طريان عنوان تازه، حكم خاص نسبت به آن كار يا كاال صادر نموده است، چنين حكمي، ثانوي خواهد بود
 شيء معين، اعم از كار يا كاال، حكمي صادر كند كه

 

آنچه مهم است . شود كه حكم مزبور، به استناد عروض برخي از عناوينِ عام است سد، ليكن پس از تحليل، معلوم ميتأسيسي به نظر بر
ريزي شده است و  اينكه؛ در تمام موارد، نه حكم، بديع است و نه عنوان، ابداعي؛ بلكه تمام احكام، براي تمام عناوين عام طرح و پي

اوال ً؛ تطبيق آنها ثانياً؛ صدور حكم ثالثاً؛ اجراي حكم رابعاً؛ و باالخره، حمايت از حريمِ حكم اسالمي  دار تبيين آنها حكومت اسالمي، عهده
  .خامساً خواهد بود

  آيا بر فقيهان واجب است كه از ولي فقيه تبعيت كنند؟ آيا حق مخالفت و نقض حكم والي را دارند؟] 85[ 

است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقّلدانش  "افتاء"؛ يك كارش فقيه جامع الشرايط، سه كار رسمي دارد: پاسخ 
كار ديگر فقيه جامع الشرايط، . واجب است، ولي نسبت به فقيهان ديگر، اعتباري ندارد؛ زيرا مجتهد، حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند

اند يا شخصيت حقوقي؛ و يا آنكه يك  كه هر دو طرف، شخصيت حقيقينشيند و بين متخاصمين  است كه بر كرسي قضا مي "قضاء"

نمايد كه نقض اين حكم، برخود او و بر  طرف، حقيقي است و طرف ديگر ، حقوقي، بر اساس اَيمان و بينات، حكم الهي را صادر مي
. مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليدمتخاصمين و بر هر كس ديگر، حتي فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر 

اگر والي اسالمي، حكم واليي كند به اينكه مثال ً . امت اسالمي و صدور احكام واليي است "واليت"سوم فقيه جامع الشرايط،   ي وظيفه
ي و حامي اسرائيل است، بايد با آمريكا كه دشمن اسالم و رأس استكبار جهان  ي ايران اسالمي با اسرائيل، بايد قطع شود، يا رابطه  ي رابطه

د قطع شود، يا رابطه با فالن كشورها بايد برقرار شود، و يا در كشور، چنين اموري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام، بر مردم و بر خو
 والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ

، حاكم اسالمي، فقط مجري احكام است و او )1(گونه كه در گذشته گذشت كس، حتي خود والي، حقِّ نقض اين حكم را ندارد؛ زيرا همان
باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط  باشد و ديگر فقيهان نيز، چنين مي نيز مانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي

ي به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود؛ البّته شك والي انشاء شده است، پيروي و تبعيت كنند؛ مگر آنكه در فرض نادر، يقين وجدان
تواند مجوز عدم پيروي باشد، بلكه فقط يقين وجداني چنين است نه  داشتن در درستي حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي

ا فقيهاني كه در واليت فقيه اختالف شود؛ زير اين مطلب، شامل فقيهاني كه به واليت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي. غير آن
پذيرند كه اگر  دانند، از نظر حسبه، مي را براي واليت فقيه كافي نمي "مشهوره ابي خديجه"و  "مقبوله عمر بن حنظله"نظر دارند و مثال ً 

ت كه بر همگان و خصوصاً بر اي اس اند كه حكومت را بر اساس اسالم اداره كنند، اين، يك امر زمين مانده مردم يك كشور، حاضر شده
فقيهان، واجب كفايي است كه تصدي آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفته و امت 

ن واليت تواند بگويد من چو اسالمي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست و كسي نمي
البته روشن است كه افراد، . توانم از هـر قـانون كشور اسالمي سـرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم فقيه را قبول ندارم، مي

در احوال شخصي خود آزادند و در امور اجتماعي نظير تشكيل هيأت و مراكز خيري و عبادي كه مستلزم دخالت در شؤون رسمي كشور 
 . تا آنجا كه به هرج و مرج و اختالل نظم نكشد و آسيبي به نظام اسالمي نرساند، كسي ملزم به اطاعت از امر ديگري نيستنيست، 
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 .256ص : ر ك )1(

 

 

در مسائل اجتماعي، آيا نظر رهبر و قانون نظام اسالمي را بايد عمل كرد يا نظر مرجع تقليد را؟ آيا وجوهاتي مانند خمس و زكات ] 86[
  مرجع تقليد بايد داد يا به رهبر و حاكم اسالمي؟را به 

گردد، بايد از ولي فقيه و قانون رسمي مملكت اطاعت كرد؛  در مسائل اجتماعي، آنجايي كه به سياست كلي نظام اسالمي بر مي: پاسخ 
مردم است؛مثال ً مردم يك  برابر سّنتكه  هايي ولي برخي از مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به نظام ندارد، نظير تعطيلي

هايشان را ببندند و درمراسم مذهبي شركت كنند، در اين  روزي را براي والدت پيامبر و امام يا شهادت امام معصوم تعطيل كنند، مغازه
. م حرام است نه بيش از آنخواهد؛ زيرا مزاحمت نظا از دولت نمي  ي هاي آن نيست، مانعي ندارد و اجازه موارد كه مخل به نظام و سياست

ـ اگر كاري اجتماعي باشد، ولي مزاحمت با نظام 2. ـ اگر كاري فردي باشد، نيازي به اذن و اجازه گرفتن از حكومت نيست1: بنابراين

شود و  ميـ اگر از امور اجتماعي است و به سياست نظام مربوط 3. خواهد اسالمي ندارد، باز هم در اختيار خود افراد است و اذن نمي

در مورد . اشخاص در اين امور مقدم است  ي تركش مخل به نظام است، بايد از رهبر و قانون اسالمي كشور اطاعت كرد و قانون، بر اراده
و امثال ايشان را برود و بگويد خمس، مانند انفال است و در اختيار ) رض(، ممكن است كسي راه مرحوم كليني )السالم عليه(سهم امام 

دهد كه چنين معتقد  اند، ولي نظم كتابشان نشان مي به صراحت اين فتوا را نداده) رض(اگر چه مرحوم كليني . باشد ي مسلمين ميول
 "كتاب الحجة"اند، ولي خمس و انفال را در اصول كافي يا در بخش  اند؛ زيرا ايشان، نماز و روزه و زكات و حج را در فروع كافي آورده بوده
توان گفت  چنين مي) اهللا رحمه(نظر كليني   ي در توسعه. اند دانسته دهد كه ايشان، اين امور را از شؤون امامت مي اين، نشان مي اند و آورده

  ي كه قرآن كريم، درباره

 

 

شود و  ميواجب است و شامل زكات نيز   ي صدقه در اين آيه، صدقه). 1("خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها": فرمايد زكات مي
شود؛ چه اينكه محتمل است خمس را نيز شامل شود؛  زكات، سخن گفته مي  ي دهد كه درباره ، نشان مي)2("إّنما الصدقات للفقراء"  ي آيه

رسيد و عقائد خود را به آن حضرت عرضه كرد، پس ) اللهعليه سالم(، وقتي كه به خدمت امام هادي )اللهعليه سالم(زيرا حضرت عبدالعظيم 
برد، ولي از خمس سخني به ميان  فروع، از نماز و روزه و حج و زكات نام مي  ي كند و در طي ارائه ز اصول دين، فروع را مطرح ميا

زكات به معناي اعم   ي اين، نه به معناي آن است كه خمس، واجب نيست، بلكه به سبب آن است كه خمس، زيرمجموعه). 3(آورد نمي
كردند و آن را به عنوان فصلي از فصول كتاب زكات  قهاي پيشين، بحث خمس را در كتاب زكات مطرح ميباشد و لذا برخي از ف مي
به هر تقدير، طبع اولي مسأله اين است كه اموال عمومي بيت المال، به دست حاكم اسالمي باشد؛ البته اگر فقيهي اين . دانستند مي

كافي نداند اوال ً و بر فرض ظهور، آن رأي را ) اهللا رحمه(را در استنباط رأي كليني  مطلب را صحيح نداند ـ يعني صرف تنظيم كتاب كافي
: تبصره. آورد پردازند و برخوردي نيز پيش نمي صائب نداند ثانياً ـ مقلدان او وجوهات شرعي خود را برابر فتواي مرجع تقليد خويش مي
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نيازي فقاهت اماميه از وابستگي به دولت و مانند  هاي علمي و بي حوزه ممكن است فقيه جامع شرايط رهبري، به منظور استقالل كيان
حوزه، صحيح بداند يا اصال ً فتواي او همين باشد؛ نظير آنچه امام راحل   ي آن، پرداخت وجوهات شرعي را به فقهاي مسؤول اداره

 . [ تكرد؛ كه در اين حال، پرداخت وجوه به مراجع ديگر كافي اس عمل مي) اهللا رحمه(

  
 .3، ح 269، ص 3بحار؛ ج ) 3. (60  ي همان، آيه) 2. (103  ي توبه، آيه  ي سوره )1(

 

 

اختيارات امام   ي امام معصوم، از عصمت برخوردار است، اما فقيه، معصوم نيست؛ پس چگونه ممكن است فقيـه غير معصوم، همه] 87
  معصوم را داشته باشد؟ 

اختيارات پيامبر و امام را دارد، مقصود،   ي شود فقيه همه كه اگر گفته مي) 1(توضيح داده شد در فصل پنجم كتاب، به صراحت: پاسخ
اي كه عصمت،  است و بنابراين، هر اختياري كه آن بزرگان، به سبب عصمت خود داشته باشند ـ به گونه "اختيارات حكومتي و مديريتي"

از اينرو، عصمت نداشتن فقيه، سبب سلب اختيارات معصومانه از او . د داشتشرط آن مناصب باشد ـ ولي فقيه، آن اختيار را نخواه
، گرچه حق استيضاح و استفهام براي آحاد امت محفوظ بوده است، ولي )السالم عليه(شود؛ عالوه بر آنكه در واليت و حكومت معصوم  مي

اگر چه برخي از (حق اعتراض نسبت به او را ندارد  ، احدي)السالم عليه(پس از بيان مطلب و روشن شدن حكم شرعي از نظر معصوم 
داند كه حكم كليدي امامت باالصاله را  ؛ زيرا ذات اقدس اله، مي)است) السالم عليه(وقايع تاريخي، نشانگر انتقاد نسبت به عملكرد معصوم 

غير معصوم، هم مجلس خبرگان براي  ها بدهد كه داراي عصمت در علم و عمل باشد؛ ولي در حكومت و واليت به چه شخصي از انسان
خبرگان منتخب خود، حق سؤال دارند و بايد مراقب   ي نظارت بر فقيه و عملكرد او وجود دارد و هم مردم گاهي مستقيم و گاهي به وسيله

  .امور رهبري باشند و به طور كامل، بر آن نظارت داشته باشند
  
كند كه واليت چنين فقيهي نخست از حيث  عقل به حفظ نظام اسالمي، ايجاب نمي با شك در توانايي كامل يك فقيه، آيا حكم] 88[ 

  داشته باشد؟  "واليت مطلقه"باشد و پس از اثبات توانايي كامل او،  "مقيد"موارد يا از حيث زمان 
صفات الزم رهبري را   ي واقع، همهاگر كسي فقيه جامع الشرايط باشد و در . تواند برگردد اين سؤال، به دو بخشِ ثبوت و اثبات مي: پاسخ

 داشته باشد، ولي 

  
 .250ص : ر ك )1(

 

در مقام عمل، براي ديگران و حتي براي خودش احراز نشده است، چنين فقيهي، نسبت به تمام شؤون كشور واليت دارد؛ اگر چه روشن 
ه جايي كه بر همگان تثبيت شود و بر خودش هم كند تا برسد ب شدن اين واليت در مقام اثبات، تدريجي است؛ لذا وي، تدريجي عمل مي

شود كه چنين  ثابت شود كه واليت مطلقه دارد؛ و اگر در مقام عمل، روشن شد كه فقيهي ضعيف است و توانايي الزم را ندارد، معلوم مي

ت، او از راه اضطرار، قدر متيّقن فقيهي در واقع، بر مملكت واليت نداشته و ندارد و در اين فرض، اگر فقيه ديگري نيست و منحصر به اوس
واليت مطلقه، مربوط به فقاهت مطلقه و مديريت . فقاهتش و مديريتش و سياستش، واليت دارد نه بيش از آن اندازه  ي است و به اندازه
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جتماعي او مقيد هاي علمي و سياسي و ا مطلقه و سياست مطلقه است؛ چه اينكه مربوط به عدالت و تقواي مطلق است و اگر كسي بينش
بنابراين، اگر فقيهي جامع شرايط باشد و . هاي نسبي، همان حسبه است البته اين گونه از واليت. باشد، واليت او نيز مقيد خواهد بود

ن گونه توان واليت چنين فقيهي را تقييد كرد و اي صفات الزم رهبري را به طور كمال داشته باشد، واليت او مطلقه است و نمي  ي همه
  . نيست كه فقيه جامع الشرايط، گاهي واليت مطلقه داشته باشد و گاهي نداشته باشد؛ واليتش گاهي مطلقه باشد و گاهي مقيده

  كند؟ خود او يا قانون اساسي؟ اختيارات فقيه حاكم را چه كسي تعيين مي] 89[

آنچه كه در فقه و حقوق اسالمي آمده است، توسط . د فقيهكند نه خو حدود اختيارات فقيه را فقه و حقوق اسالم تعيين مي: پاسخ 
كارشناسان فقهي و حقوقي استخراج و استنباط شده و به صورت قانون اساسي فعلي در آمد كه با قانون اساسي قبلي، تفاوت دارد؛ مانند 

م و مستقل صدا و سيما، كه چنين هاي كلي نظام و مانند اداره مستقي لزوم مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين سياست
 اي، محصول تجربه عملي و احاطه تضييق يا توسعه

عملي از يك سو و احاطه علمي از سوي ديگر، كمك شاياني   ي علمي و تلفيق آراء و تضارب افكار مخالف و مؤلف بوده است؛ چون تجربه

اختيارات : شود؟ جواب كند، كالمي بودن واليت فقيه چطور مي اختيارات ولي فقيه را فقه مشخص مي  ي اگر محدوده: سؤال. كرده است
شود، ولي در آنچه  فقيه، تا آنجا كه مربوط به زيربناي نظام اسالمي و ساختار و اهداف كالن اسالمي است، با همان برهان عقلي اثبات مي

شود؛ مثال ً اگر در موردي، امر  ، از دليل نقلي استمداد مياَحسن و اَولي داشته باشد و نتوانيم آن را با برهان عقلي اثبات كنيم  ي كه جنبه
 دائر باشد ميان آنكه فقيه در آن مورد دخالت كند يا غير فقيه، و دخالت فقيه ضرورت نداشته باشد، در اينجا ممكن است نتوانيم از برهان

الزم است ميان كالمي بودن مسأله : تبصره. د باشدكنيم كه چنين باي نقل و دليل لفظي، كشف مي  ي عقلي استفاده كنيم؛ كه به وسيله
اصل مسأله، كه كالمي   ي واليت فقيه و فقهي بودن آن فرق گذاشت اوال ً؛ و ميان دليل عقل بر حدود اختيارات و دليل نقلي بر آن با صبغه

: لي گذشت، ولي اشاره به آنها سودمند استدر اينجا، مطالب فراواني است كه گرچه در ثناياي مباحث قب. يا فقهي است، فرق نهاد ثانياً
اي كالمي است كه موضوع آن، فعل خداوند سبحان باشد و شأنيت برهان عقلي را دارا باشد؛ زيرا در علم كالم، چنين  مسأله: مطلب اول
، خواه عقلي باشد و خواه نقلي اي كند يا نه؟ دليل چنين مسأله شود كه آيا خداوند، فالن كار را كرد يا نه؟ آيا فالن كار را مي بحث مي

مسأله : توان گفت برهان عقلي، در كالمي بودن مسأله اخذ شد، لذا نمي  ي چون شأنيت اقامه: تذكر. مقطوع، اصلِ مسأله، كالمي است
بور، اين سرِّ ناصحيح بودن نقد مز. كه موضوع مسأله است، فعل خداست "ايجاب"ايجابِ دو ركعت نماز صبح مثال ً، كالمي است چون 

توان بر اثبات يا سلب حكم مزبور اقامه كرد؛ نظير اينكه در نظام تكوين، هرگز مسأله آفرينش خداوند نسبت به  است كه هيچ برهاني نمي
 شخص معين از

البته اگر دليل  توان اقامه نمود؛ گونه برهاني بر اثبات يا سلب آن نمي تواند جز مسائل فلسفي قرار گيرد؛ زيرا هيچ انسان يا حيوان، نمي
. كنند كالمي پيدا مي  ي نقليِ مظنون را كافي بدانيم و اگر الزم آن كه ايجاب الهي است ملحوظ گردد، آنگاه، تمام مسائل فقهي، صبغه

كند يا شود كه آيا مكلف، بايد فالن كار را ب اي فقهي است كه موضوع آن، فعل مكلّف باشد؛ زيرا در فقه، چنين بحث مي مسأله: مطلب دوم
. تواند فالن كار را انجام بدهد يا نه؟ و در اين حال، عقلي بودن يا نقلي بودن آن، تأثيري در فقهي بودن يا نبودن مسأله ندارد نه؟ آيا مي

: مطلب سوم. بنابراين، نه برهان عقلي داشتنِ يك مسأله، مستلزم كالمي بودن آن است و نه دليل نقلي داشتن، مخالف كالمي بودن آن
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، خداوند سبحان براي تصدي دين خود و )عج(واليت فقيه، به اين است كه آيا در عصر غيبت حضرت ولي عصر   ي كالمي بودن مسأله
فقهي بودن مسأله : توليت اجراي احكام و حدود و قوانين فقه خود، سرپرستي را به نحو عام تعيين فرموده است يا نه؟ مطلب چهارم

، فقيه جامع شرايط، مكّلف به پذيرفتن سمت رهبري است يا نه؟ آيا امت )عج(ه آيا در عصر غيبت ولي عصر واليت فقيه، به اين است ك
ممكن : است يا نه؟ مطلب پنجم) فقيه جامع شرايط(، مكلّف به قبول واليت والي اسالمي است )عج(اسالمي در زمان غيبت ولي عصر 

  ي طرح نمود و دليل آن را احاديث منقول دانست؛ چه اينكه ممكن است اصلِ مسأله واليت فقيه را به صورت كالمي  ي است اصلِ مسأله
توسعه يا تضييقِ حدود اختيارات و وظائف :مطلب ششم. واليت فقيه را به صورت فقهي طرح كرد و دليل آن را، برهان معقول تلّقي كرد

  .دليل آن، عقل باشد و خواه نقل اثباتي آن است؛ خواه  ي فقيه جامع الشرايط، تابعِ سعه و ضيق ادله

 در قانون اساسي، واليت فقيه، به صورت مطلق آمده است يا محدود؟] 90[ 

 

شوند؛ رئيس  كشور يعني مقننه و مجريه و قضائيه، در نهايت، به رهبري نظام منتهي مي  ي گانه است؛ زيرا اوال ً قواي سه "مطلق": پاسخ
رهبر است؛ و فقهاي شوراي نگهبان كه منصوب رهبرند،   ي شود؛ تنفيذ رياست جمهوري، بر عهده مي قضائيه، از سوي رهبر منصوب  ي قوه

اند؛ زيرا بدون شوراي نگهبان، اصال ً مجلس شوراي اسالمي  مقنّنه نظارت دارند، مايه رسميت اين قوه  ي گذشته از آنكه بر مصوبات قوه
در اصل پنجم قانون اساسي . امت امت و واليت امر، به صورت مطلق و بدون قيد آمده استثانياً؛ در قانون اساسي، ام. يابد رسميت نمي

  ي در جمهوري اسالمي ايران، واليت امر و امامت امت، بر عهده) فرجه اللهتعالي عجل(در زمان غيبت حضرت ولي عصر ": چنين آمده است
در ذيل اصل يكصد و . "گردد دار آن مي ست كه طبق اصل يكصد و هفتم، عهدهفقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر ا

محتواي اصل مربوط ": ، به صورت مطلق آمده و بر تغييرناپذيري آن تأكيد شده است"واليت امر و امامت امت"هفتاد و هفتم نيز عبارت 
هاي ايماني و اهداف جمهوري اسالمي ايران و  سالمي و پايهقوانين و مقررات بر اساس موازين ا  ي به اسالمي بودن نظام و ابتناي كليه

امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير   ي جمهوري بودن حكومت و واليت امر و امامت امت است و نيز اداره
شود؛ گذشته از آنكه  يت امر و امامت امت نميجمهوري بودن، ناظر به مقام اثبات است و هرگز سبب مقيد شدن وال: تذكر. "ناپذير است

: قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از": ثالثاً؛ مطلقه بودن واليت، در اصل پنجاه و هفتم آمده است. شواهد ديگر، كافي است

. گردند اين قانون اعمال مي  ي بق اصول آيندهامر و امامت امت بر ط  ي قضائيه كه زير نظر واليت مطلقه  ي مجريه و قوه  ي مقننه، قوه  ي قوه
 ."اين قوا مستقل از يكديگرند

شود؛ اول آنكه واليت مطلقه، به معناي آن است كه فقيه جامع الشرايط، در زمان غيبت حضرت  در اينجا، مجدداً بر چند نكته تأكيد مي
دوم . اليت او، محدود به اجراي برخي از احكام اسالمي نيستحدود الهي را دارد و مديريت و و  ي ، صالحيت اجراي همه)عج(ولي عصر 

أمرهم شوري "و ) 1("وشاورهم في األمر"  ي شريفه  ي اينكه؛ فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه، براي اجراي احكام، بر اساس آيه
دهد و  ام قرار مياي را در مجمع تشخيص مصلحت نظ كند و متخصصان و كارشناسان ارشد هر رشته عمل مي) 2("بينهم
در اين مجمع، فقيهان، اساتيد دانشگاه، فرماندهان قواي انتظامي و نظامي، متفكران . اش، پس از مشورت با آنان است گيري تصميم

كار اجرايي دارند و به معضالت نظام واقفند، حضور   ي شناسان، متخصصان امور حقوقي و اجتماعي، و كساني كه تجربه اقتصادي، جامعه
بنابراين، در نظام . شود گانه، از تخصصِ متخصصان هر رشته، كمال استفاده مي رند و اين، عالوه بر آن است كه در هر يك از قواي سهدا
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سوم آنكه؛ شخصيت حقيقيِ فقيه جامع الشرايط، . شود وافي مي  ي متفكران و نخبگان جامعه استفاده  ي واليت فقيه، از آراء و نظرات همه
و چهارم اينكه؛ . ير شهروندان، در تمام امور، تابع احكام و قوانين حقوقي است و در برابر قانون، هيچ امتيازي با افراد ديگر نداردهمانند سا

مجلس شوراي اسالمي تحديد شده و براي هر يك از آن   ي ها، به وسيله ها، و سازمان گانه، نهادها، ارگان اصولِ راجع به قواي سه  ي همه
شود و براي تخطي از تحديد قانوني،  ون اساسي، حدودي در قانون عادي بيان شد كه در مقام عمل، برابر آن حدود عمل مياصول قان

   ي بيني شد و از طرف ديگر، تفسير تمام اصول ياد شده در قانون اساسي، بر عهده تهديد قضائي نيز پيش

  
 c.38  ي شوري، آيه  ي سوره) 2. (159  ي آل عمران، آيه  ي سوره )1(

شوراي نگهبان قرار داده شد؛ اما اصول رهبري كه در طي فصولي بيان گرديد، هرگز به مجلس شوراي اسالمي راه نيافت و تحديد حدود 

الق بنابراين، نهاد واليت فقيه، نسبت به نهادهاي قانوني ديگر، از اط. شود نشد و تفسير آنها نيز، عمال ً با دخالت شوراي نگهبان، انجام نمي
اين مطلب، بسيار حساس و مهم است و بايد در حد يك مقاله به آن پرداخت نه در . برخوردار است و تقييد قانوني، به سراغ آن نرفته است

  .چند سطر

تواند واليت  كند و از جهت شناسنامه، تابع همان مملكت است، مي آيا فقيه جامع شرائط رهبري كه در كشورِ معين زندگي مي] 91[ 
  توانند از فقيه جامع شرايط رهبري كه در كشور ديگر است پيروي كنند؟ مام مسلمانان جهان را داشته باشد؟ آيا مسلمانان جهان ميت

. المللي در اينجا، دو مطلب است كه بايد از يكديگر تفكيك شوند؛ يكي مربوط به جهت شرعي و ديگري مربوط به جهت قانون بين: پاسخ 
جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد؛ نه براي فقيه، كه والي همگان شود و نه براي امت اسالمي نقاط متعدد جهان، كه از : اما مطلب اول

اي، وجود دارد نظير آوردن به جريان مرجعيت تقليد و مرجعيت قضاء،  واليت آن فقيه را بپذيرند، بلكه مقتضي چنان واليت و چنين توّلي
توّلي، راهگشاست؛ زيرا اگر مرجع تقليدي در كشوري خاص زندگي كند و اهل همان منطقه باشد، فتواي او، دايره واليت و   ي براي توسعه
مقلدان وي در سراسر عالم نافذ است؛ چه اينكه اگر چنين فقيه جامع الشرايطي، حكم قضايي صادر نمود، وجوبِ عمل به آن   ي براي همه

المللي، مادامي كه تعهد رسمي و ميثاق قانوني،  از جهت قانون بين:اما مطلب دوم. ستو حرمت نقض آن، نسبت به همه مسلمين جاري ا
توّلي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته  براي محظوري جلوي چنين نفوذ واليي را نگيرد و هيچ محذوري براي واليت فقيه و نيز هيچ

 باشد،برابر همان

المللي، جلوي چنين نفوذ واليي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي،  اگر تعهد قانوني و بين شود؛اما شرعي،نظير تقليد وقضاء عمل مي حكم
مردم، هر دو معذورند، ليكن چنين قدرتي، شرط حصولي نيست،  و فقيه يعني توّلي و واليت عمال ً از سرايت آن جلوگيري نمايند،آنگاه طرفين

اي كه شرط مزبور، شرط وجود واجب است  ي، مطلق است نه مشروط؛ به گونهبلكه تحصيلي است، و واجب شرعي، نسبت به چنين شرط
در جريان تحريم ) اهللا رحمه(نه شرط وجوب آن؛ و نمونه آن نفوذ حكم واليي فقيه نامدار و مجاهد نستوه،حضرت آيةاهللا سيدشيرازي

  . * * *لمان رشدي استس  ي درباره) سرّه قدس(تنباكو و نيز، نفوذ حكم واليي يا قضائي امام خميني 

است، اصل پنجاه و هفتم را  "مقيد"اصل يكصد و دهم قانون اساسي، اختيارات رهبر را به اموري مقيد كرده است؛ لذا اين اصل كه ] 92[ 
  .نمايد در آن اصل را تفسير مي "واليت مطلقه"كند و  مقيد مي



http://www.leader-khamenei.com       

 پاسخ به شبهات واليت فقيه 

 

78 

 

خود، داراي اطالق است و هرگز مقيد   ي بينيم كه همين اصل، به نوبه م، مياگر ما به اصل يكصد و دهم توجه دقيق داشته باشي: پاسخ 
حل اختالف و تنظيم روابط قواي "نيست تا زمينه تقييد اصل پنجاه و هفتم را فراهم كند؛ زيرا وظيفه و اختيار هفتم رهبر در اين اصل، 

از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت حل معضالت نظام كه ": عنوان شده و در بند هشتم آمده است "گانه سه
اينكه . دهد عالوه بر اختيارات ديگري كه در اين اصل به رهبر داده شده، اين دو اختيار، قلمرو وسيعي را در اختيار رهبر قرار مي. "نظام

. فقاهت و درايت و عدالت او نهاده شده است  ي هكند، بر اساس كدام ضابطه باشد، اين، بر عهد گانه مي رهبر چگونه حل اختالف قواي سه
. كند؛ پس بايد قانوني باشد و اين قانون نانوشته، همان قوانين فقاهت و سياست و درايت است حل اختالف، بدون قانون تحقق پيدا نمي

 حل معضالت الينحل نظام نيز بر

 

 

  ي بنابراين كشور ايران، در درجه. گيرد لحت نظام صورت مياساس همين قانون است؛ البّته، از طريق مشورت با مجمع تشخيص مص
شود و در مواردي كه قانون اسالسي گويا نيست، از فقه اسالمي كه در اثر پويائي، توان پاسخگوئي به  نخست، با قانون اساسي اداره مي

، نصب ائمه جمعه، اعالم غرّه يا سلخ شهر، اقامه نماز تعيين اميرالحاج: تذكر. شود نيازهاي بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده مي  ي همه

: تبصره. ، از شؤون فقيه جامع شرايط رهبري است كه در قانون اساسي راجع به آنها تعرّضي نشده است...عيدين يا نصب امام براي آنها و
تصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اق  ي كليه": در اصل چهارم قانون اساسي آمده است
اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و   ي اين اصل بر اطالق يا عموم همه. اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد

كه او فعال ما يشاء باشد و اين اصل، شامل رهبر نيز هست و اين گونه نيست . "فقهاي شوراي نگهبان است  ي تشخيص اين امر بر عهده

اگر رهبر ـ معاذ اهللا ـ بخواهد از . حاال كه اختيارات وسيع قانوني و فقهي دارد، بتواند هر گونه عمل كند و هر قانوني را تصويب كند
، قانون او نيز گردد و هم بر اساس اين اصل شود و از واليت ساقط مي قوانين اسالم خارج شود، هم شرط رهبري را فاقد مي  ي محدوده

  .اعتبار ندارد

  

  .منجر شود "استبداد"تواند به  فقيه، انحصار قدرت در دست يك نفر است كه مي  ي واليت مطلقه  ي الزمه] 93[ 

 خطر استبداد، در انسان غير معصوم اوال ً و غير عادل ثانياً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غير معصوم، صالحيت: پاسخ 
واليت و حكومت را بر عهده   ي ترين افراد به امام معصوم، وظيفه ، نزديك)عج(اما در زمان غيبت امام معصوم . حكومت و واليت ندارد

  ي گيرند تا كمترين آسيب به جامعه مي

 

را بر عهده دارد، به دليل چند  اسالمي  ي ، واليت و مديريت جامعه)عج(فقيه جامع شرايط رهبري كه به نيابت از امام عصر . اسالمي نرسد
. اولين ويژگي او، وصف فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. او، بسيار كم است  ي ويژگي دروني، احتمال استبداد درباره
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كند نه بر اساس آراء بخش آن، اداره  شناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعالي فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسالم
  ي هاي نفساني خود را در اداره شود كه شخص فقيه، خواسته عدالت فقيه، سبب مي. غير خدايي؛ خواه رأي خود باشد و خواه رأي ديگران

؛ او اي نيست كه فوق دين و فقاهت باشد جدا بافته  ي فقيه، تافته. طلبي و دنياگرايي نباشد نظام اسالمي دخالت ندهد و در پي جاه
كند و هرگاه  دهد و خود نيز به آن عمل مي فهمد، به جامعه اسالمي دستور مي كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحي مي

ويژگي سوم فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، و تدبير و . شود حاكم اسالمي، يكي از اين دو شرط را نقض كند، از واليت ساقط مي
جب آن، نظام اسالمي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مديريت اوست كه به مو
اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و واليت را . كند مشروع مردم اداره مي

مع شرايط رهبري، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسي جمهوري وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جا. ندارد

هاي دروني، اوال ً يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتي براي رهبر  بيني فرض نادر نيز شده است و لذا، عالوه بر اين ويژگي اسالمي، پيش
باشد  ت كه متشّكل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست ميمعين كرده و ثانياً مجلسي به نام مجلس خبرگان معين نموده اس

 تا پس از شناخت و تعيين و معرفي فقيه جامع الشرايط، كارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او

ولي پس از توضيح خواستن؛ روشن شد كه در  اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود،. داده، ارزيابي كنند
دهد كه  حقيقت، تخّلفي نداشته است؛ در هر دو حال، رهبري او همچنان محفوظ است؛ و در صورتي كه ديدند رهبر، كارهايي انجام مي

ديد را پس از شناسايي، به مردم دهند و رهبر ج واقعاً بر خالف قوانين است يا توان اجراي قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطالع مي
خالصه آنكه؛ استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشي ديگر كه محكوم عقل خردورز و نقل خردساز . كنند معرفي مي

جهل   ي نه زبانهيك انسان عادل شد،   ي است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت عملي است و اگر فقاهت جامع و درايت كاملْ، ملكه
  ي گيره زنه يا آتش سوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد ـ و نه آتش هاي تمدن شود ـ كه گدازه علمي از هستي او مشتعل مي
انسان معصوم، چون . سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد ـ هاي آزادي خيزد ـ كه شعله جهالت عملي از وجود او بر مي

او اصال ً   ي در حدوث و بقاء كامل است و از گزند تبدل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حيف و عسف و جور و ظلم، درباره

براي صيانت امت . مطرح نيست، ولي احتمال چنين تحولي در انسان عادلِ غير معصوم، هر چند ضعيف باشد، احتمالي سنجيده است
از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمي آحاد مردم از  اسالمي

اي بر اينان حتمي است ـ ضامن حراست نظام اسالمي از هر  سوي ديگر ـ كه نه تنها چنين حّقي براي آنان محرَز است، بلكه چنان وظيفه
چه اينكه همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو اسالمي و  گونه خطر احتمالي خواهد بود؛

 . * * *منطقه ديني، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند

 

 

  جمهوري اسالمي و نقش مردم: بخش ششم
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هاي غير اسالمي تفاوت  در نظام "جمهوري"در نظام اسالمي، با  "جمهوري"؟ آيا فرماييد را چگونه تفسير مي "جمهوري اسالمي"] 94[ 
  دارد؟

مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس برخي از مردم را   ي به معناي توده "جمهور"ـ 1: پاسخ 
داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشند، ليكن هر يك يا هر گروه،  "هدفي"اگر مردم . گويند نمي "جمهور"

نخواهند گفت؛ چه اينكه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد  "جمهوري"و چنين حالتي را  "جمهور"باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را 
. شود هم جمهوري حاصل نمي باشند، ليكن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدي، جداي از يكديگر باشد، باز

بنابراين، در تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن، و در روش سياسي ـ اجتماعي، مّتحد و يكسان بودن، 
ـ عنوان جمهور يا 2. شود مأخوذ است و اگر حكومتي، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومت جمهور يا جمهوري محقق مي

 حكومت"ري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند جمهو

؛ در ...، و"جمهوري خلق چين"، "حكومت جمهوري دموكراتيك"، و گاهي با پسوند مردميِ محض است؛ مانند "جمهوري"يا  "جمهور
تعيين كيفيت اين دو حال، مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، 
نمايندگان   ي برقراري هماهنگي بين آحاد و سائر شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه

 ـ گاهي عنوان جمهور يا جمهوري، با پسوندي3. نمايند كنند و درباره پياده نمودن مصوبات، اقدام مي منتخب خود، به تصويب آن قيام مي
جمهوري خلق "، "جمهوري دموكراتيك اسالمي"ملفّق از خلق و خالق، و مرّكب از مردم و مكتب الهي يا پيروان اسالم است؛ مانند 

كه در اين حال، مفهوم جمهور يا جمهوري، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر  "جمهوري خلق عرب مسلمان"، و "مسلمان
كند كه آن حكومت، اجتهاد  ن آن مكتب ـ نه با عنايت به قوانين و احكام آن مكتب ـ بر حكومتي كه داللت ميگرفتن اوضاع اجتماع پيروا

كنند و با هماورد و خودياري و هماهنگي مّليِ محض، به اجراي  آغاز مي... خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيت نيل به هدف، و
در اين فرض، قانون الهي اصال ً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي . نمايد مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي

پيروان آن قانون، ملحوظ گردد و يا اگر قانون الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود 
وإن يكن لهم الحق * اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون  وإذا دعوا إلي": آنان باشد يا مواردي كه سودآوري آن احراز گردد

ـ جمهور يا 4). 1("أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف اهللا عليهم ورسوله بل أُولئك هم الظالمون* يأتوا إليه مذعنين 
 با دليل نقلي، اعم از قرآن و حديث، و زماني با برهان از آنجا كه اسالم ـ كه احكام آن گاهي . جمهوري، گاهي با پسوند اسالم است

  
 .50ـ  48نور، آيات   ي سوره )1(

 

شود ـ حكـم خداست و چون خداوند، هستي محض است و شريك ندارد، اسالم الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد  عقلي كشف مي
آسيب پندار مغالطي و زعم عادي و رسوب جاهلي و سنّت قومي، گردد و مصون از  آنچه از آراء جمهور كه به برهان عقلي بر مي. داشت

تواند به عنوان منْبع ديني، مورد استفاده واقع شود و  غير حق است، مي  ي سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و باالخره، محفوظ از گزند شائبه
برداري نشست، پشتوانه اسالمي بودن قانون  وق، به بهرهحجيت چنين دليل عقلي ـ كه در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخالق و حق

گونه كه دليل نقلي معتبر ـ كه علم اصول فقه، اعتبار آن را بر عهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد ـ  خواهد بود؛ همان
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مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و  خود با جمهور يا جمهوري را  ي ـ اسالم، اوال ً رابطه5. پشتيبان اسالمي بودن قانون است
رابطه اسالم با توده، به اين است كه اسالم، ولي . را معين نمود... المللي و منابع درآمد و كيفيت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين

تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري . آنان جمهور است نه وكيل، مشاور، معاون، مضارِب، مساقي، مزارع، َضمين، َكفيل حقوقي و مالي
كنند؛ خواه مسؤول و خواه غير مسؤول؛ اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس  اسالمي زندگي مي
زي جز اسالم چي) فقاهت و عدالت(البته شخصيت حقوقي رهبر اسالمي . ، تحت واليت اسالم هستند نه عنوان ديگر...شوراي اسالمي و

با تبيين كيفيت ارتباط جمهور . نيست كه خود رهبر نيز همانند امت، تابع محضِ شخصيت حقوقي خود يعني قوانين اسالمي خواهد بود
مواردي را كه خود اسالم براي . مردم با احكام الهي، پيوند واليي است نه توكيل و نظائر آن  ي شود كه پيوند توده با اسالم، روشن مي

واسطه يا با واسطه ـ و نظر  امت ـ بي  ي جمهور به عنوان حقوق يا وظائف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسي كارشناسانه
 فقهي فقهاي كارآمد ـ با

 

. شود جرا مياشراف فقيه جامع شرايط رهبري ـ و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد ـ با اشراف مزبور ـ تصويب و اعالم و ا
چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيت حقوقي است و آن، زماني است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع : تذكر

نرسيده باشد كه در اين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجت ظاهري محفوظ است، ليكن در واقع، فاقد شخصيت حقوقي بوده و در 
تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجت مخالف  ، كسي كه به خطاي او قطع پيدا كند، ميچنين فرضي

از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، . ـ اسالم، ولي باالصاله جمهور است6. كند، فقط تجرّي نموده نه عصيان مي

را به ) السالم عليهم(عيني ندارد و واليت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند، واليان معصوم وجود ديگري به عنوان وجود 
همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسالم گنجانده شده است و همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت، حتمي بودن 

وجود داشت و دارد، زمينه واليت اسالم ممّثلِ ) عج(غيبت حضرت ولي عصر  تداوم اسالم، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي در عصر
نسبي را ـ كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، ملكي و ملكوتي امام معصوم 

شود كه مرجع  از اينجا، روشن مي. يست ـ فراهم نموده استرا ندارد، ولي از جامعيت الزم ملكي در عصر غيبت محروم ن) السالم عليه(

موّلي "گردد كه شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امت،  واليت فقيه عادل، به مرجعيت واليت فقاهت و عدالت بر مي
است؛ زيرا فقيه جامع شرايط رهبري،  ـ جمهوريت نظام اسالم، پشتوانه وجود عيني اسالم7. گيرد شخصيت حقوقي خود قرار مي "عليه

 شود و به منظور تمّثلِ عيني اسالم در گرچه در حد عدالت فردي، اسالمِ ممّثل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسالم در جامعه ممثَّل نمي

بلور جمهوريت است نخواهد بود؛ اي جز اقتدار مّلي كه ت تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، اخالقي، نظامي، و سياسي، چاره
اخالقي   ي چنين اقتداري، بدون پشتوانه. آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلي، ملحوظ و مدون است  ي كننده چه اينكه سهم تعيين

، مهرورزي به )سالمال عليه(بيت عصمت  و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند در عين نصب اولي االمر و جعل واليت و سرپرستي براي اهل
هاي غير  نظام  ي نظام والئي، از هر تيغ آهيخته  ي ، تا صبغه)1("قل ال أسئلكم عليه أجراً إالّ المودة في القربي": آنان را اجر رسالت قرار داد

واليت و توّلي و  نظام اسالمي، جز  ي اسالمي مصون بماند و حرَم جمهوريت اسالم، از نامحرمان والئي محفوظ باشد و صدر و ساقه
سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيز ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل 
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جمهوري دموكراتيك اسالمي، (، نه يك كلمه زياد )جمهوري تنها(جمهوري اسالمي؛ نه يك كلمه كم : به صراحت ندا داد) سرّه قدس(
اند و ولي مسلمين و امام امت، امين اهللا است كه امانت الهي يعني  ـ جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي8...). لق مسلمان وجمهوري خ

: چنين فرمود) السالم عليه(نمايد؛ چه اينكه حضرت موساي كليم  مي... جمهور را در كمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل، تأمين، و
ترين رسالت انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست  مهم) 2("باد اهللا إّني لكم رسولٌ أمينأنْ أدوا إلي ع"

انسان، خالفت انسانيت، كرامت بشريت، فضيلت نفسي و نسبي نوع انساني، او را محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است 
عقل عمل، به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت كند و چنان هدف برين و چنين   ي و تزكيهعقل نظر   ي تا با تذكيه

 طريق مستقيم، به اين 

  
 .18  ي دخان، آيه  ي سوره) 2. (23  ي شوري، آيه  ي سوره )1(

ه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقالل است كه در برابر وحي الهي، توّلي و پذيرش داشته باشد و در برابر غير قانون خدا، هر چ
انسان عادي و غير فقيه را در تدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوب با وحي الهي . بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست

ر تشخيص رهبران الهي و پذيرش بشري را د  ي آري؛ جامعه. مستقل دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و َتَفرعنِ محكوم قرآني است
ـ چون جمهوريت، در نظام تقنين و 9. قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقالل و حريت دادن محمود است

ذريه ـ  تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطالحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش در عالم
كه به عالم ذر شهرت يافت ـ از سنخ جمهوري نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسالمي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين 

. جمهوري داشته باشد؛ چنانكه دارد  ي تواند صبغه و نيز نسبت به مرجعيت، قضاء، و واليت و رهبري فقيه جامع شرايط، مي) السالم عليهم(

رچه عنوان جمهوري اسالمي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي ـ لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حد مؤلَّف از ـ گ10
، به مثابه "اسالمي"، به منزله جنس است و عنوان "جمهور"توان گفت كه عنوان  جنس و فصل است ـ ليكن براي تقريب به ذهن، مي

گون  بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه. نمايد ايران را تحديد و تبيين مي فصل؛ كه جمعاً، نوع حكومت
هاي آن  است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل "جمهوري اسالمي"آن در حكومت كنوني، همان   ي شود و نوع ويژه متنوع مي

رت است از تبيين ارجاع واليت فقيه عادل، به واليت فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير ترين رسالت اين رساله، عبا ـ عمده11. بازگو شد
 واليت بر"كه بر عهده اولياي دين و واليان الهي است، از  "واليت بر فرزانگانِ جامعه"  ي جدي از مغالطه

ط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو باشند كه يكي از آنها فقيه جامع شراي اي متصدي و مسؤول آن مي كه عده "محجوران
از سوي سوم، و امتياز مرز توّلي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظائر آن، در بيان حقوق  "اقتدار مّلي مذهبي"و منطقه  "مشروعيت"

ل اطالق و در حال تقييد، و اختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حا
گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه  با پسوندهاي گونه

ب آمده آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتا
  .است
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آنان ناشي از  "تكليف"آنان ناشي از تكليفشان است يا  "حقوق"هستند؟ اگر هستند،  "ذي حق"در نظام واليت فقيه، آيا مردم ] 95[ 
  حقوقشان؟

ف شود؛ يعني انسان، پيش از آنكه مكّل ـ مردم، در امور الهي و ملكوتي ذي حق هستند و تكليف مردم، از حق آنان ناشي مي1: پاسخ 
كند و براي شكوفايي  بلوغ رسيد، شارع مقدس، اور ا به احراز اين حقوق دعوت مي  ي شود، حق دارد كه متكامل شود؛ وقتي كه به مرحله

خواهي و استعداد  بنابراين، مردم، به دليل فطرت كمال. دهد حق حيات و ساير حقوق وابسته به آن، دستورها و بايدها و نبايدهايي مي
ـ از سوي دوم، مردم در امور 2. وقي دارند و براي شكوفا شدن فطرت و حقوق انساني، تكاليفي براي بشر قرار داده شده استخداداده، حق

استيفاي حقوقشان نيز از طريق وكالت نمايندگان مجلس و رياست جمهور و ديگر   ي عادي و فردي و اجتماعي، ذي حق هستند و نحوه

 ـ از سوي سوم، مردم، استحقاقِ تحقيق، و فحص و بررسي، و ترجيح و3. هاي وكالت اشراف دارد حوزه  ي شوراهاست كه واليت نيز بر همه

تعيين زمامدار منصوب به نصب عام را دارند و ممكن است جمهور مردم، در رسيدگي نهائي و دقيق خود، به جائي برسند كه والي جامع 
ن والي، غير از آن فقيه نامداري باشد كه در آغاز تحقيق، گمان برگزيدن او، در اذهان شرايط والء و رهبري را به نحو احسن برگزينند و اي

  .شد برخي تداعي مي

  توان بر اكثريت مردم جامعه تحميل كرد؟ آيا حكومت را مي] 96[ 

آيد نه  شمار ميـ حكومت اسالمي و نظام واليت فقيه، در مقام تشريع، نظير داروي شفابخشي است كه از حقوق مردم به 1: پاسخ 

ـ اما در مقام 2. خداوند نيز كه به تمام مصالح آگاه است، چنين حكومتي را براي جامعه بشري، اصطفا نمود و آن را برگزيد. آنان  ي وظيفه

ذيرفتند، چنين آن را بپذيرند يا نپذيرند؛ اگر آن را پ) تكويناً آزادند(توانند  اثبات كه همان مرحله اقتدار مّلي و مذهبي است، مردم مي
شود و كارآمد خواهد بود و اگر آن را نپذيرند يا پس از پذيرش، نقض كنند،  حكومت ديني و مشروع، با اقتدار مّلي ـ مذهبي هماهنگ مي

ي ـ اگر حكومت اسالمي بخواهد اجباري و تحميل3. باشد) اللهعليه سالم(شود؛ اگر چه رهبر آن، علي بن ابي طالب  آن حكومت، متزلزل مي

ـ البّته اگر اكثريت جمهور، نظام اسالمي را بخواهند و برخي افراد 4. رود از بين مي "بقاء"شكل بگيرد، ليكن  "حدوثاً"باشد، ممكن است 
با شورشيان جنگيد؛ با ناكثين و ) السالم عليه(گونه كه حضرت اميرالمؤمنين  منحرف، قصد براندازي نظام اسالمي را داشته باشند، همان

هاي منحرفي مقابله كند و آنان را با اجبار و تحميل، به  ين و مارقين جنگيد، حاكم اسالمي نيز موظّف است كه با چنين گروهقاسط
  .اند وادار نمايد موافقت جمهور مردم كه مكتب صحيح الهي را پذيرفته

  

 به واليت فقيه داشته باشد و در عمل با آن "التزام عملي"اگر كسي ] 97[ 

  توان او را از برخي حقوق اجتماعي مانند حق رأي، محروم كرد؟ به آن نداشته باشد، آيا مي "التزام قلبي"ند، ولي اعتقاد و مخالفت نك

توان  از نظر فقهي و اجتماعي و سياسي، نمي. الزم است مسأله فقهي، حقوقي، اجتماعي، و سياسي را از مسأله كالمي تفكيك كرد: پاسخ 

در كشور . اند شهروندان در برابر حقوق قانوني مساوي  ي با واليت فقيه ندارد، از حق رأي محروم نمود؛ زيرا همه كسي را كه مخالفت عملي
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اند، اما واليت فقيه را در اثر برخي از  اسالمي، برخي ملحدند، برخي موحد غير مسلمانند، برخي مسلمان اهل تسنن هستند و برخي شيعه
اما از نظر كالمي كه به بهشت و جهنم رفتن . تا زماني كه در عمل، مخالف با قانون نباشند، حق رأي دارندشبهات قبول ندارند؛ همه اينها 

در قانون، سخن از بهشت و جهنم نيست؛ سخن از حق . گردد، آن، مربوط به صوابِ در رأي و اخالصِ در عمل است و ثواب و عقاب بر مي
حسن "گردد؛ يعني در آن، دو عنصر محوري بايد وجود داشته باشد؛ يكي  و عمل بر مي بهشت و جهنم، به عقيده. رأي و مانند آن است

تفصيال ً يا (حسن فاعلي يعني اينكه فاعل، مؤمن باشد و در مبادي اعتقادي، صد در صد سالم باشد . "حسن فعلي"و ديگري  "فاعلي
شخص مؤمن صادر شود ـ يعني حسن فعلي با حسن فاعلي همراه  اگر كار خوب، از. و حسن فعلي يعني عمل و كار او خوب باشد) اجماال ً

جمهور : تذكر. رود؛ اما حق رأي داشتن، فقط به حسن فعلي وابسته است؛ يعني در عمل مخالفت نكند باشد ـ چنين كسي به بهشت مي
شان  است و حسن فاعلي آنان، حسن فعليآنجا كه موافقت عملي، با ايمان قلبي همراه . اند و گاهي مشوب و ناسره مردم، گاهي ناب و سره

اند؛ زيرا دين خالص الهي را با اخالص قلبي و تماميت عملي  كند، چنين جمهوري، از لحاظ قلب و قاَلب، ناب و سره را بدرقه و همراهي مي
 .اند پذيرا شده

 

هر گونه تصرف آنان در امور عمومي، محتاج شوند و  محسوب مي "محجور"امور عمومي،   ي در نظام واليت فقيه، آيا مردم در حوزه] 98
  ؟ قبلي يا تنفيذ بعدي ولي فقيه است  ي اجازه

واليت پدر بر فرزند صغير خود يا واليت بر ديوانگان، از سنخ . ـ مردم هرگز در امور شخصي و امور عمومي كشور محجور نيستند1: پاسخ
كند كه  رعي و تكليف اختياري وجود ندارد، بلكه ولي اين افراد، آنان را وارد ميواليت بر محجورين است كه در اين واليت، بايد و نبايد ش

چگونه ممكن است كه مردم در . ـ در نظام اسالمي و نظام واليت فقيه، چنين واليتي نسبت به مردم وجود ندارد2. اعمالي را انجام بدهند
صلي اهللا عليه و (خود پيامبر اكرم ) نه حقوقي(فته شد شخصيت حقيقي نظام اسالمي و نظام واليت فقيه محجور باشند؛ در حالي كه گ

ـ پيش از اين نيز گفته شد 3و نيز خود ولي فقيه، همانند ساير مردم، تابع شخصيت حقوقي و واليي، و موّلي عليه آن است؟ ) آله و سلم
خصي، اموال و امور عمومي، اموال و امور حكومتي و واليي و اموال و امور ش: كه اموال و اموري كه در يك كشور وجود دارد، سه قسم است

هايي كه مربوط به  امور شخصي و امور عمومي، صاحب حق و آزاد قرار داده است، اما در بخش  ي خداوند، مردم را در دو حوزه. مكتبي
شود و عالوه بر امور مالي  ت مربوط ميها به صورت مستقيم، به خود امام ام حكومت و مكتب است نظير انفال و مانند آن، اين بخش

. اختصاصي امامت، احكام و حدود و تعزيرات و قوانين الهي نيز مربوط به مكتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوي مردم نيست
، بالغ و مكلف و بنابراين، مردم در امور شخصي و امور عمومي كشور خود و در سازندگي و آباد كردن كشور و در استيفاي حقوق خود

رشيد و غير محجورند؛ ولي در نظام اسالمي، بخشي وجود دارد كه مختص مكتب و امام است و موضوعاً منتفي است؛ يعني در اختيار 
 مردم نيست كه احكام الهي را تغيير بدهند و اين همان تفاوتي است كه ميان نظام ا
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كه؛ مردم اگر بخواهند در احواالت شخصي خود يا در امور عمومي و مّلي تصرف خالصه آن. هاي غير اسالمي وجود دارد سالمي و نظام
كنند، الزم نيست قبال ً از ولي مسلمين اذن بگيرند يا پس از عمل، از او اجازه بخواهند؛ آنچه الزم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش 

با مكتب است يا نه، براي آنكه از مخالفت پرهيز شود، از مكتبي و اختصاصي است و در جايي كه روشن نيست تصرفات خاص، مخالفت 
باب احتياط، استيذان الزم است؛ ولي در آنجا كه يقين داشته باشند كه به حكمي از احكام الهي و به اموال اختصاصي امام مانند اَنفال 

گونه كه وكالتي نيست، التقاط از واليت و  ه، همانـ نظام اسالمي و نظام واليت فقي4. رسد، اذن قبلي يا اجازه بعدي الزم نيست آسيب نمي
وكالت، نبايد با   ي اي براي واليت؛ كه محدوده اي براي وكالت دارد و محدوده نظامي است تفكيك شده؛ محدوده. وكالت نيز نيست

ؤوليت در برابر خداست نه آزادي گونه كه در قانون اساسي آمده است، آزادي مردم، توأم با مس واليت مخالفت كند؛ زيرا همان  ي محدوده
واليت فقيه، از قلمرو   ي ساختار قانون اساسي ايران، بر تفكيك حوزه). 1(هاي ديگر وجود دارد قيد و شرط كه در نظام مطلق و رهايي بي

ن واليت فقيه مملكت و عمود استوار كشور، هما  ي حكومت مّلي و حاكميت مردم است؛ يعني اگر چه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه
، )نه دولتي و حكومتي(امور و احوال و اموال شخصي و نيز احوال و اموال عمومي و مّلي   ي است، ليكن براي حاكميت مّلت در دو حوزه

خاص به عنوان انتخاب رئيس جمهور، انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، و انتخاب   ي منطقه
 اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق حاكميت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع  هاي ديگر، اصول ويژهاعضاي شورا

  
 .قانون اساسي، اصل دوم )1(

 

. شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر و بدون هيچ امتيازي نسبت به آنان ، از حاكميت مّلي برخوردار است
نيست، جمهور مردم، در شناخت والي كامال ً ) محجورين(واليت والي اسالمي بر خود و ديگران، از سنخ واليت بر غائب و قاصر ـ چون 5

آزاد هستند و در ارزيابي وجدان يا فقدان اوصاف علمي و عملي و شرايط فقهي و تدبيري و اداري و سياسي رهبر، حرّيت تام دارند و 
انتخاب و برگزيدن و پذيرش واليت فقيه   ي ، ممكن است فحص و رسيدگي جمهور مردم، زمينه)1(اشاره شدگونه كه پيش از اين  همان

جامع شرايط خاص گردد كه صالحيت وي، به نصاب تمام و كمال بار يافته باشد و نيز محتمل است مقبوليت عام يك فقيه معين كه 
غرض، نفيِ محجوريت و طرد آن از حريم . يندگان مجلس خبرگان را تغيير دهدمولود اقبال و توجه مردم خردورز است، مسير معرّفي نما

  .حريت جمهور و از ساحت نظام واليت فقيه است؛ چه اينكه هدف، تفكيك منطقه توكيلِ وكيل، از قلمرو توّلي والي و ولي است
  
 "رئيس جمهور"تواند  كنند، آيا خود رهبر مي اب ميصرف نظر از آنكه در قانون اساسي آمده است كه مردم رئيس جمهور را انتخ] 99[ 

  را تعيين كند؟ 
شود كه مردم، احساس آزادي كنند و حق انتخاب داشته باشند و به رأي و نظر آنان، احترام گذاشته  كشور اسالمي، زماني اداره مي: پاسخ
؛ نظام اسالمي، نظام مشورت )2("وشاورهم في األمر": مودفر) صلي اهللا عليه و آله و سلم(به همين سبب، ذات اقدس اله به پيغمبر . شود

. شود مردم مشورت مي  ي شود و در امور فني و تخصصي، با نمايندگان خبره امور مشورت مي  ي مردم، در همه  ي با مردم است و با توده
 رئيس جمهور را مردم انتخاب . رأي دادن مردم، در واقع مشورت با مردم است

  
 .159  ي آل عمران، آيه  ي سوره) 2. (454ص : ر ك )1(
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كنند، اما براي آنكه مجموعاً مشروعيت بيابد،  كند، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را مردم انتخاب مي مي
منصوبين رهبري  صالحيت كانديداهاي مجلس خبرگان و شوراي اسالمي و نيز صالحيت كانديداهاي رياست جمهوري، بايد نخست توسط

شود و هم حرمت آزادي مردم محفوظ است و در غير اين صورت، نظام اسالمي  تأييد شوند كه در اين شرايط، هم مشروعيت تثبيت مي
به از اينرو، در قانون اساسي، . شود گذارد، از قدرت مّلي برخوردار نمي كسي كه به آراء عمومي احترام نمي. ماند گيرد و باقي نمي قوام نمي

 آراء عمومي احترام وافر گذاشته شده تا كشور، با آراء عمومي و عزم مّلي اداره شود؛ و چون مردم كشور، مسلمانند، خواهان واليت فقيه ـ
ذات اقدس اله، آزادي را به عنوان بهترين نعمت، به انسان داده است و حضرت اميرالمؤمنين . باشند كه همان واليت دين الهي است ـ مي

؛ )1("وال تكن عبد غيرك وقد جعلك اهللا حرّاً": ورزد با بيان نوراني خود خطاب به فرزندش، بر آزادي و اهميت آن تأكيد مي) السالم عليه(
بنابراين، اين سخن كه چون فقيه جامع الشرايط، . غير خدا باشي؛ زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است  ي مبـادا عبـد غير خودت و بنده

بري ديني را دارد و منصوب از طرف صاحب شريعت است، پس خودش رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس را تعيين كند، شايستگي ره
. اگر كسي بگويد كه با وجود فقيه منصوب شرع، نيازي به قانون نيست، اين سخن، سخني افراطي و نارواست. سخن ناروا و نادرستي است

باشد كه والي مسلمين رئيس جمهور را تعيين نمايد، چون چنين تصميمي، داراي پشتوانه البته اگر عزم مّلي و اراده جمهور چنين 
 . جانبه است غرض، لزومِ تفكيك مرزها و رعايت حقوق همه. مردمي است، از اقتدار مّلي برخوردار است و با مشروعيت واليت منافاتي ندارد

  
 .87، بند 31  ي البالغه، نامه نهج )1(

 

  ولي فقيه تسليم باشند؟  ي گفت كه مردم بايد در قبال فكر و انديشهتوان  آيا مي] 100

پذير بر ديگران نيست و جريان تقليد عملي مقلدان از مرجع خود، غير از تحميل نظر علمي او  ـ نظر علمي غير معصوم، تحميل1: پاسخ 

پذير است؛ چه اينكه مبناي همه مردم  لي، تكليفـ مقام عم2. هر خردورزي، استقاللِ در استدالل و تفكر دارد. بر صاحب نظر است

ـ فقيه جامع شرايط 3. هاي تخصصي، به كارشناسان آن رشته مراجعه نمايند و برابر دستور آنان عمل كنند خردورز اين است كه در رشته
  . ن ديگر به نظر علمي وي استرهبري، اگر چه عادل است، ليكن معصوم نيست و لذا احتمال اشتباه علمي او، مانع از تعبد صاحب نظرا

]101 [كنند؟ "انتقاد"توانند از رهبر  فقيه،فوق چون وچراست؟آيا مردم مي آيا ولي  

ـ اصل امر به معروف و نهي 2. ـ در نظام اسالم و حكومت ديني، همگان مسؤولند و هر مسؤولي، بايد در برابر قانون جوابگو باشد1: پاسخ 

ـ عالوه بر نظارت عمومي، مجلس خبرگان، كميسيوني تشكيل 3. شود يه جامع شرايط رهبري نيز مياز منكر شامل همگان و حتي فق

علني مجلس خبرگان گزارش   ي كارش را در جلسه  ي كه بر عملكرد رهبري نظارت دارد و نتيجه "كميسيون تحقيق"داده است به نام 
باشند، مطالب الزم را از رهبر توضيح  و نظارت بر شؤون رهبري او ميمردم براي تعيين رهبر   ي خبرگان كه ارگان برگزيده. دهد مي
اي نداشت، انعزال  كننده ماند و اگر جواب قانع اي ارائه داد، در منصب رهبري باقي مي كننده خواهند؛ اگر والي جامعه اسالمي، جواب قانع مي

 .نمايند مي كنند و فقيه جامع الشرايط ديگري را به جمهور معرفي او را اعالم مي

باشد، نه تنها حق آنان، كه وظيفه آنان است؛ ولي مراتبي  نظارت عمومي و امر به معروف ونهي از منكر كه بر مردم واجب مي  ي ـ وظيفه4
 ترين روش شروع شود و در آغاز كار، نيازمند خشونت نيست و با طي مراتب امر به معروف و نهي از منكر، مشكل حل دارد و بايد از سهل
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شود كه رهبر مسلمين، در برابر قانون، با ديگران يكسان است؛ چه اينكه اين مطلب، در قانون  از همه آنچه گفته شد معلوم مي. شود مي
  ).1(اساسي نيز آمده است

  
  است؟  "خدمتگزار مردم"آيا درست است كه بگوئيم حكومت و حاكم اسالمي، ] 102[ 
  

توضيح اينكه در اصل . الم و شخصيت حقوقي او كه همان حكومت اسالمي است فرق نهادبايد ميان شخصيت حقيقي حاكم اس: پاسخ
دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان ": يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، چنين آمده است

 "قبل و بعد از خدمت"عبارت . "بر خالف حق، افزايش نيافته باشدشود كه  قضائيه رسيدگي مي  ي قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه
دهد كه شخص رهبر نيز مانند ديگر مسؤولين نظام  هاي اخير ـ نشان مي ـ كه به تمام عناوين قبل مرتبط است نه خصوص عنوان يا عنوان

دن، مربوط به شخصيت حقيقي رهبر است نه اسالمي، خدمتگزار اسالم و امت اسالمي است، اما بايد توجه داشت كه خدمتگزار بو
خود،   ي شخص رهبر، براي رسيدن به كمال، بايد عبادت كند و خدمت و ياري رساندن به مردم، به نوبه. شخصيت حقوقي و فقاهت او

پس با كند كه به اسالم و مسلمين خدمت كند؛  عبادت است و لذا شخص حاكم، به سبب داشتن آن شخصيت حقوقي توفيقي پيدا مي
 . اند مقننه، خدمتگزار اسالم و امت اسالمي  ي اين تحليل، هم شخص حقيقي رهبر و هم دولت و هم دستگاه قضايي و هم قوه

  
 .قانون اساسي، اصل يكصد و هفتم )1(

 

شؤون اسالمي محكوم  الزم است توجه شود كه حاكميت به معناي اَشرافيت، اتراف، اسراف، اعتالءء، تفرعن، و مانند آن، در تمام: تذكر
خدمت ذميِ   ي ها، صبغه مسؤوليت  ي بنابراين، همه. جا را ندارد و نخواهد داشت طلبي بي است و كسي حق چنين كبريائي ناروا و جاه

  .آميخته با عزّت و فروتني دارد نه خدمت نوكر مĤبانه و فرومايگي
  
  توجهي به خواست مردم و خودمحوري رهبر است؟  سوي آنان، به معناي بي آيا واليت داشتن رهبر بر مردم و وكيل نبودن او از] 103[ 

توجه تكميلي به مردم و اعتناي تتميمي نسبت به آنان، از وظايف مهم رهبري در اسالم است، ليكن بايد همانند گذشته، چند : پاسخ
اسالمي، فقط   ي قوانين الهي است، ولي فقيه و رهبر جامعهاست؛ يعني منطقه  "هللا امر ا"ـ در آنجا كه 1: مطلب را از يكديگر تفكيك نمود

تواند با رأي خود، احكام ديني را، با تبديل يا تحويل، تغيير دهد و  آورد؛ نه مي توجه به حكم خدا و رأي الهي دارد و آن را به اجرا در مي
تواند آن را كم و زياد كند؛ چنانكه رسول  خود فقيه نيز نمي ، راجع به اصل تحقق و ثبات قوانين الهي است و ي نه با نظر مردم؛ اين منطقه

ولو ": فرمايد خداي سبحان در قرآن كريم مي. نيز چنين حقي نداشتند) اللهعليهم سالم(و امامان معصوم ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(اكرم 
؛ اگر رسول ما بخواهد از خود چيزي را بر دين بيفزايد يا از )1("ثم لقطعنا منه الوتين* ألخذنا منه باليمين * تقول علينا بعض األقاويل 

؛ )2("ليس لك من األمر شيء": فرمايد ديگر نيز مي  ي در آيه. كنيم گيريم و رگ حيات او را قطع مي آن كم كند، قدرت و توان را از او مي
 در جاي ديگر، . تو حق دخالت و تصرف در امر خداوند نداري

  
 128  ي آل عمران، آيه  ي سوره) 2. (46ـ  44ت حاقه، آيا  ي سوره )1(
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دهد كه حتي در قرائت و بيان آيات الهي نيز، تا دستور نرسيده، زبانش را حركت ندهد يعني  خداي سبحان به پيامبر خود دستور مي
است، شور  "امر الناس"در جايي كه ـ اما 2). 1("انّ علينا جمعه وقرءانه* ال تحرك به لسانك لتعجل به ": بهيچوجه اقدام به قرائت نكند

؛ يعني در امر مردم، روش شورايي الزم )2("وأمرهم شوري بينهم": شود و مشورت و رأي و نظر مردم، معتبر است و به آن توجه خاص مي
ـ مردم، 3. "ر اهللا شورا بينهموأم"تواند قوانين الهي را كم و زياد كند؛ نفرمود  است؛ نه اينكه در امر خداوند و در احكام ديني نيز شورا، مي

دين الهي، مردم را صاحب رأي دانسته و . گونه كه مكرّر گفته شد، در امور شخصي خود و در امور عمومي كشور، صاحب رأي هستند همان
سته از آراء و هاي برخا داند و كمال توجه را به خواسته رهبر و فقيه جامع الشرايط نيز در اين دو حوزه، مردم را صاحب رأي و حق مي

كند؛ مثال ً اينكه مردم چگونه زندگي كنند، چگونه كشاورزي كنند، چگونه دامداري كنند، چگونه شيالت و  هاي بشري آنان مي انديشه
 المللي آنان چگونه باشد، با چه كسي داد و ستد كنند و با چه كسي نكنند، رژيم حقوقي راني و هواپيمايي داشته باشند، روابط بين كشتي

ـ در 4. گيرد است كه با نظر مردم و مشورت با آنان صورت مي "امرهم"و  "امر الناس"دريا چگونه باشد، اينها و بسياري از امور ديگر، 
هاي فردي و  تمام مراحل ياد شده، رعايت ادب، توجه به احترام مّلي و مذهبي امت، حفظ كرامت انساني آنان، ارج نهادن به حيثيت

صلي اهللا عليه و آله و (آن، جزء وظائف اخالقي همگان، به ويژه مقام رهبري است كه او بايد پيرو صاحب خُلق عظيم  اجتماعي و نظائر
 . * * * از يك سو و اسوه خيل عظيم امت از سوي ديگر باشد) سلم

  
 .38  ي شوري، آيه  ي سوره) 2. (18ـ 16قيامت، آيات   ي سوره )1(

  

جمهوري بودن يك حكومت، حق رأي داشتن مردم است و   ي سازگار نيست؛ زيرا الزمه "اسالميجمهوري "، با "واليت فقيه"] 104[
  .واليت داشتن فقيه، محجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعي نداشتن آنان است  ي الزمه
  
گونه كه به  همان. صورت گرفته است "واليت بر محجورين"و  "واليت حكومتي"اين اشكال، ناشي از اشتباهي است كه ميان : پاسخ 

، واليت در قرآن كريم و روايات اسالمي، گاهي به معناي تصدي امور مردگان و سفيهان و صغيران و )1(تفصيل در متن كتاب گذشت
در پاسخ به اشكالِ كسي كه منكر واليت . ديني  ي اسالمي و امت فرزانه  ي مانند آنها آمده است و گاهي به معناي تصدي امور جامعه

) السالم عليهم(و ديگر امامان ) اللهعليه سالم(هايي از واليت حكومتي در فرمايش حضرت اميرالمؤمنين  كومتي در اسالم بود، نمونهح
من ... ايها الناس من وليكم و اولي بكم من انفسكم؟": غدير خم  ي در واقعه) صلي اهللا عليه و آله و سلم(فرمايش رسول اكرم ). 2(گذشت

إّنما وليكم اهللا ورسوله والذين امنوا اّلذين "و ) 4("النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم"و همچنين آيات ) 3("على موالهكنت مواله ف
اسالمي داللت دارد و اين موارد را نبايد با آياتي   ي امور جامعه  ي ، بر همين تصدي و اداره)5("يقيمون الصلوة ويؤتون الزكو ة وهم راكعون

فإن كان اّلذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو ال يستطيع أن "و ) 6("تل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فال يسرف في القتلومن ق": مانند
واليت بر مردگان و سفيهان و محجوران است اشتباه نمود و اگر چنين تفكيكي ميان اين دو   ي كه درباره) 7("يمل هو فليملل وليه بالعدل

 دسته ا 

  
  ي مائده، آيه  ي سوره) 5. (6  ي احزاب، آيه  ي سوره) 4. (3، ح 295، ص 1كافي؛ ج ) 3. (347ص : ر ك) 2. (125ص : ر ك )1(

بقره،   ي سوره) 7. (33  ي إسراء، آيه  ي سوره) 6. (55

 .282  ي آيه
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همين دو گونه واليت مطرح است؛ يكي در فقه اسالمي نيز . ز آيات و روايات صورت گيرد، اين اشكال، اساساً قابل طرح و ارائه نيست
واليتي است كه بر مردگان و ديوانگان و صغيران و مانند آنها مقرّر شده است كه اين اشخاص، به دليل آنكه يا از حيات برخوردار نيستند 

و در باب حجر و مانند آن،  واليت رايج در كتب فقهي. باشند و يا توانايي و قدرت انديشه و تصميم درست را ندارند، نيازمند سرپرست مي
باشد تا آنكه  همين واليت است؛ اما واليت به اين معنا، اساساً در نظام جمهوري اسالمي مطرح نيست و مورد توجه قانون اساسي نمي

ن اساسي جمهوري آنچه در قانو. مردم جامعه، مانند مردگان و ديوانگان نيستند تا نيازمند به سرپرست باشند: منكران واليت فقيه بگويند
اند، همان واليت حكومتي است كه در قلمرو زندگي فرزانگان است و خردمندان يك جامعه،  اسالمي ايران آمده و مردم نيز به آن رأي داه

رسند كه هر انساني، اگر چه تنها زندگي كند و در  عقاليي مي  ي بر اساس همان خردمندي و بينش و درايتي كه دارند، به اين نتيجه
اطالعي از سعادت و راه تكامل خود، نيازمند وحي  اجتماع حضور نداشته باشد، به دليل عدم شناخت كامل از خود و گذشته و آينده، و بي

است  "برهان نبوت عام"خويش برسد و اين، همان   ي آورد وحي و عقل، به كمال شايسته و بايسته و هدايت الهي است تا با هماهنگي ره
 "خرد سفيه و كم"از نظر قرآن كريم، ). 1(آمده و در گذشته به تفصيل از آن سخن گفتيم) السالم عليهم(بيت  نت اهلكه در قرآن و س

ومن يرغب عن مّلة ": پذيرد، انسان عاقل و خردمند است كسي است كه واليت خدا و دين او را نپذيرد و كسي كه اين واليت را مي
 انبياء   ي و از شيوه) اللهعليه سالم(فرمايد اگر كسي از روش ابراهيم خليل  كريمه، خداي سبحان مي ؛ در اين)2("إبراهيم إالّ من سفه نفسه

  
 .130  ي بقره، آيه  ي سوره) 2. (55ص : ر ك )1(

 

كسي كه از دستور و راهنمايي عقل خود در پيروي از . خرد است فاصله بگيرد، چنين شخصي، سفيه و بي) يعني از دين خدا(ابراهيمي 
ها آشكار  پنهان  ي است و همه) 1("يوم تبلي السرائر"ين الهي سرپيچي كند، ديوانه و مجنون است و اين ديوانگي پنهان او، در روزي كه د
دهد  درايت عاقالن، همانند رؤيت شاهدان قلبي، چنين فتوا مي. گردد، ظاهر خواهد شد و همگي، آن را به روشني مشاهده خواهند كرد مي

باشند، به طور  ها و هواهاي نفساني مي ها و گرايش هاي گوناگون، و گزارش اي كه افراد آن داراي ساليق مختلف، فهم امعهكه هدايت ج
بخش او، وحدت و انسجام و  چنين رهبري، بر اساس فرمان خداوند و قانون سعادت. هاي وارسته و كامل، ميسور نيست يقين، بدون انسان

آورد و اين، ضرورتي انكارناپذير است و اگر انسان كامل معصومي، به حسب ظاهر،  راي آن جامعه به ارمغان ميهمدلي و تعاون و تكامل را ب
غيبت بود، نائبان خاص او، و در نبودن آنان، نائبان و منصوبان عام آن حضرت   ي زمام امور جامعه را به دست نداشت و در پرده

بنابراين، واليت فقيه، بدون عاقل و خردمند دانستن مردم و احترام نهادن به نظر آنان، . رندگي ، اين وظيفه را بر عهده مي)السالم عليه(
، بيشترين احترام و تكريم صادقانه را نسبت به )سرّه قدس(دهد و به همين سبب، امام راحل  معناي حكومت والئي خود را از دست مي

در نظام مقدس اسالمي ما وجود دارد، محصول چنين نظر جامع و فراگير علمي  مردم داشتند و اين احترام متقابل رهبر و امت كه اكنون
  .و اخالقي و حقوقي است

  
 .9  ي طارق، آيه  ي سوره )1(

  
گردد؛ زيرا معناي واليت فقيه، صاحب رأي نبودن مردم است و اگر مردم صاحب رأي  ثبوت واليت فقيه، سبب نفي آن مي] 105[ 

 . اعتبار خواهد بود ي مستقيم مردم يا نمايندگان آنان صورت پذيرفته، بينباشند، واليت فقيه كه با رأ
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اشتراك لفظي، زمينه رسوب شبهه را فراهم نمود، الزم است با تكرار برخي از   ي چون حد وسط در قياس مزبور تكرار نشد و مغالطه: پاسخ
امر "است نه  "امر اهللا"ت فقيه، در مقام ثبوت و تشريع، چون جزء ـ والي1: مطالب گذشته، پرده پندار مصادره و مانند آن برداشته شود

ـ واليت فقيه، در مقام اثبات و اقتدار 2. ، نيازي به رأي جمهور ندارد؛ چه اينكه رأي جمهور نيز به بارگاه منيع تشريع راه ندارد"الناس
يت حقيقي خويش، همتاي ديگر آحاد امت، به واليت ـ خود فقيه، به لحاظ شخص3. مّلي و مذهبي، مرهون رأي ملت و قبول امت است
ـ واليت بر محجورين، به طور كامل، از حمي و حريم واليت فقيه بيرون است و 4. دهد شخصيت حقوقي خود، رأي توّلي و پذيرش مي

تا ساحت ملت و عرصه امت، آلوده نگردد و واليت بر فرزانگان را بايد از َلوث و روث واليت بر محجوران، تطهير و تنزيه كرد   ي صدر و ساقه
  .اشتراك لفظي، آسيب نبيند  ي قداست بحث علمي، با َفرْث و دمِ مغالطه

  
باطل است؛ زيرا در اين عقد،  "عقد جمهوري اسالمي"و به همين دليل،  "شرط فاسد، مفسد عقد است"بر اساس موازين فقهي، ] 106[ 

نداشته باشند و صاحب اختيار نباشند و فقط شخص فقيه براي آنان تصميم بگيرد و اين، در حالي شرط شده است كه مردم، رأيي از خود 
  .است كه صاحب اختيار نبودن و رأي نداشتن يك طرف از دو طرف عقد، با وكالت و قرارداد دو طرفه، تنافي دارد

  
خود رأي ندادند  "رأيي بي"باشند و مردم نيز به  "رأي بي" پرسي جمهوري اسالمي، هيچ شخصي از مردم نخواست كه اوال ً در همه: پاسخ 

اموال و امور شخصي و نيز امور عمومي كشور، رأي و نظر مردم و كارشناسان   ي ، در اداره)1(گونه كه در مباحث گذشته گفته شد و همان
 كند؛  ت مردم اداره ميكننده است و فقيه جامع الشرايط، كشور را بر اساس كارشناسي و خواس و متخصصان، تعيين

  
 217و  172ص : ر ك )1(

 

 

ثانياً؛ بر اساس آنچه گذشت، فقيه واجد شرايط رهبري، . باشد البّته با رعايت موازين اسالمي كه مورد توجه و خواست خود مردم مي
فقهي، موضوعاً   ي و لذا اين قاعدهاست و رأي دادن به او، وكالت و عقد و قرارداد دو طرفه نيست ) السالم عليه(منصوب دين و امام معصوم 

ثالثاً؛ اگر رأي به واليت فقيه جامع شرايط رهبري، از سنخ توكيل و رأي موكِّل به وكيل . شود منتفي است و در چنين موردي، جاري نمي
ه اصلِ واليت خويش باشد، چون اتحاد وكيل و موّكل نارواست و تعدد حيثي در اينجا مطرح نيست، فقيه جامع شرايط رهبري، نبايد ب

در اين . رأي دهد؛ زيرا قبل از تصدي و تعيين سمت، عنوان حقوقي ندارد و همانند ساير شهروندان، فقط يك حيثيت دارد و يك رأي

 فرض، رأي او به واليت خويش، از قبيلِ اتحاد وكيل و موّكلِ بدون تعدد حيثيت خواهد بود كه باطل است؛ ولي اگر رأي مردم، از سنخ
رابعاً؛ تصوير آنچه در شماره . توّلي واليت والي منصوب عامِ شارع مقدس باشد، رأي فقيه مزبور به واليت خويش، معقول و مقبول است

سوم گذشت، به اين است كه گاهي نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، پس از ارتحال رهبر قبلي، صالحيت و جامعيت يكي از فقهاي 
نمايند تا آن فقيه معين كه خود نيز از خبرگان است، واليت امر و  را احراز نموده، او را به امت معرفي مي موجود در جمع نمايندگان
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تواند مانند ساير خبرگان، در معرفي شخصيت حقوقي خويش رأي  در اين فرض، خود فقيه مزبور، مي. امامت امت اسالمي را تصدي نمايد
از اينجا، حكم فقهي رأي نمايندگان مجلس . هروندان و آحاد امت، به امامت خود رأي دهدتواند همتاي ساير ش مثبت بدهد و نيز مي

گيري از مردم، روشن  خبرگان، رأي رئيس جمهور، رأي نمايندگان مجلس شوراي، و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توكيلي و رأي
 . * * *يه بطالن خصوص رأي شخص معين به خويش استاتحاد وكيل و موكل، ما  ي شود كه در تمام اين موارد، شبهه مي

 

 

  مدني، دموكراسي  ي قانون اساسي؛ جامعه: بخش هفتم

  ، چه جايگاهي در نظام جمهوري اسالمي ايران دارد؟"قانون اساسي"] 107[ 

عهد متقابل امام امت، امضاي الزم است به مطالبي كه درباره اصل ضرورت قانون، نقش كارشناسان حقوقي، تعهد متقابل جمهور، ت: پاسخ 

رسمي قانون اساسي توسط مقام امامت امت، تعهد شرعي و وجوب عمل به قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن كه مطرح است 
منصوبِ تواند بگويد چون فقيه جامع الشرايط  در يك جامعه، امري انكارناپذير است و كسي نمي "قانون"ـ ضرورت وجود 1: توجه شود

تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم، بايد بدانند  كشور، نمي. در رأس حكومت است، ديگر نياز به قانون نيست) السالم عليه(امام معصوم 
قانون، براي آن است كه . خواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاي متقابل امام و امت چيست كه با چه قانوني روبرو هستند و رهبر چگونه مي

ـ قانون اساسي، يك سلسله 2. جامعه و اعمال واليت اسالمي، چگونه است  ي اداره  ي فقيه جامع الشرايط، به مردم اعالم كند كه شيوه
 مصوباتي است كه كارشناسانه بررسي و تصويب شده، تعهد متقابل عقالي مّلت بر آن قرار گرفته، و به امضاء ولي

پس از آنكه به امضاي والي مسلمين رسيد، وفاي به آن واجب است، ليكن اين قانون اساسي، در  ـ تعهد متقابل،3. مسلمين رسيده است
يا هر دو را دارد  "عيب"يا  "نقص"دست بشر است،   ي اند، چون ساخته عين حال كه فقيهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظيم كرده
اگر در يك اطاق دوازده متري، يك فرش . شود و با يكديگر، مثالي ارائه ميكه براي توضيح مفهوم نقص و عيب و براي بيان تفاوت اين د

اما اگر اين فرش نه متري، . شود اين فرشِ سالم، نسبت به وسعت اطاق، ناقص است و كمبود دارد سالم نه متري انداخته شود، گفته مي
فكر بشر   ي هر چيزي كه ساخته. ود اين فرش، معيوب استش سالم نباشد، بلكه در آن، پارگي يا سوراخي وجود داشته باشد، گفته مي

قانونِ قرآن و عترت، چون وحي الهي است و همراه عصمت است، . باشد، ممكن است ناقص يا معيوب باشد يا هر دو محذور را دارا باشد
فته و نهايت دّقت در هماهنگي آن با گاه ناقص يا معيوب نخواهد بود، ولي قانون اساسي، اگر چه سعي بليغي در تنظيم آن صورت گر هيچ

تواند عيب يا نقص يا هر دو را داشته باشد كه اگر با گذشت  جامعه اعمال شده است، ليكن مي  ي قوانين اسالم و در كفايت آن براي اداره
از عمر انقالب و پس از عملي، هر يك از آنها مشخص شود، قابل ترميم و بازنگري است؛ چنانكه پس از گذشت ده سال   ي زمان و تجربه

، )سرّه قدس(عملي نظام اسالمي، روشن شد كه قانون اساسي قبلي، نيازمند بازنگري و تغيير است و با دستور حضرت امام   ي تجربه
ديدگان نظام، جهت بازنگري و تغيير قانون اساسي، به بحث نشستند و مثال ً سمت  شورايي از كارشناسان و متخصصان و تجربه
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وزيري را از قانون اساسي برداشتند؛ زيرا در تجربه عملي به اين نتيجه رسيده بودند كه اين شيوه، براي كشور مفيد نيست و نبايد  تنخس
 وزير و قدرت اجرايي، به دست دو نفر، يعني نخست

ي ندارد و در آينده نيز نيازمند توان گفت كه پس از اين بازنگري، قانون اساسي فعلي، هيچ عيب يا نقص قطعاً نمي. رئيس جمهور باشد
به همين دليل، در بازنگري اخير، فصل چهاردهم قانون اساسي، به بازنگري در قانون اساسي اختصاص داده شد و . تغيير و اصالح نيست

بنابراين، . رديدهاي احتمالي آينده، تدوين گ اصل يكصد و هفتاد و هفتم كه آخرين اصل قانون اساسي است، براي قانونمند شدن بازنگري
آور  پرسي، به تنفيذ ولي مسلمين رسيده است، الزام چون قانون اساسي، قانوني كارشناسي شده و مورد تعهد متقابل عقالست و پس از همه

، قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي  ي كليه": اصل مزبور اين است. است، ليكن ارزش آن، به استناد اصل چهارم قانون، محدود است
اصول قانون   ي اين اصل بر اطالق يا عموم همه. اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد

البته در ذيل اصل آخر قانون . "فقهاي شوراي نگهبان است  ي اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده
محتواي اصل مربوط به ": ي برخي از اصول قانون اساسي، به دليل قطعيت و ضرورتي كه دارند، تغييرناپذير اعالم شده استاساسي، محتوا

هاي ايماني و اهداف جمهوري اسالمي ايران و  قوانين و مقررات بر اساس موازين اسالمي و پايه  ي اسالمي بودن نظام و ابتناي كليه
امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير   ي امر و امامت امت و نيز ادارهجمهوري بودن حكومت و واليت 

  ."است

  

  يا اصولي از آن را لغو كند؟ "قانون اساسي"تواند  آيا رهبر مي] 108[ 

 گونه كه نظام عّلي و معلولي جهان، چنان رصين و استوار همان: پاسخ 

آن در نظام تكوين ممتنع است، نظم امامت و امت نيز چنان مرصوص است كه ناديده گرفتن آن در نظام تشريع،  است كه ناهماهنگي با
رهبري و امامت امت، با يكديگر تعهد و تعاهد   ي امت، در هنگام پذيرش امامت امام و نيز امام، هنگام اعالمِ قبول وظيفه. باشد ممنوع مي

گردد كه  شود، بلكه به عنوان يك عهد الزم و عقد حتمي امضا مي رت يك عهد و عقد صحيح تنظيم ميمتقابل دارند كه نه تنها به صو
اگر رهبر يك ملت به عنوان امام آنان، و مّلت يك كشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را . نقض آن، براي هيچ كس جائز نخواهد بود

جامع شرايط رهبري نخست به عنوان يك شهروند، با استفاده از شخصيت حقيقي خود،  اند و فقيه به صورت قانون اساسي تدوين نموده
پرسي شركت كرد و به آن قانون اساسي رأي داد و ثانياً پس از رأي قاطع ملت، به عنوان فقيه جامع الشرايط، با استعانت از  در همه

يذ كرد، وفاي به چنين تعاهد متقابل، بر امام و بر امت واجب شخصيت حقوقي خويش، آن قانون اساسي و نيز محصول آراء ملت را تنف
بنابراين، فقيه جامع شرايط رهبري، با جمهور مردم چنين تعهد كرده است كه واليت خويش را در . خواهد بود و نقض آن، جايز نيست

نمايد؛  معين در طي فصول آن قانون رعايت ميكند و حدود و وظائف و اختيارات خود را، برابر اصول  قانون اساسي اعمال مي  ي محدوده

لذا تعدي از قانون اساسي، نه . كند چه اينكه امت نيز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسي اعمال مي
ت يك عقد جائز باشد نه الزم؛ ـ عهد مزبور، به صور1: براي رهبر رواست و نه براي جمهور؛ مگر در موارد حقوقي خاص مانند موارد ذيل
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ـ عهد مزبور، به صورت ايقاع ارائه شود نه عقد؛ كه اگر چنين بود، نقض 2. كه اگر جائز بود، نقض آن براي هر يك از طرفين عهد رواست
 ).ها البته برخي از ايقاع(آن، در اختيار صاحب قدرت ايقاع است و طرف ديگر حقي ندارد 

ت عقد ارائه شده نه به صورت ايقاع و به عنوان عقد الزم است نه جائز، ليكن براي يكي از دو طرف عقد، ـ عهد مزبور، گرچه به صور3
غرض آنكه؛ نقض حريم قانون و . ؛ يعني حق فسخ ثابت باشد؛ كه در اين حال، فقط ذي الخيار، حق فسخ عهد ياد شده را دارد"خيار"

چون خود . جويز حقوقي در فقه اسالم، مضبوط است كه به نموداري از آن اشاره شدترك منطقه آن، بدون مجوز قانوني روا نيست و ت
پرسي و رأي امت به آن آراي عمومي را امضاء و تنفيذ كرده است، به آن  رهبر، قانون اساسي را همراه با آحاد ملت پذيرفت و بعد از همه

ن، نقص يا عيب برخي از اصول قانون اساسي آشكار شد، رهبر با تواند بر خالف آن عمل كند و اگر با گذشت زما متعهد است و نمي
دهد و پس از  دهد، بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم، دستور بازنگري مي اي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي بررسي

كند و به آن، رأي  اخير شركت ميپرسي  شود و سرانجام، خود رهبر نيز در همه پرسي گذاشته مي بازنگري و طي مراحل قانوني، به همه
دهد و سپس آراء عمومي را ـ كه يكي از آنها رأي شخصيت حقيقي خود رهبر است ـ به عنوان والي مسلمين و با استعانت از  مثبت مي

سير صحيح، نمايد و بنابراين، اصول تبديل يا تحويل يافته، همانند اصلِ قانون اساسي، از م شخصيت حقوقي خويش، امضاء و تنفيذ مي
كند و به كارهاي  فقيه جامع الشرايط، گاهي به تأسيس نهاد، مجتمع، مؤسسه، و مانند آن قيام مي: تذكر. كند قانوني پيدا مي  ي صبغه

بيني نشده، ليكن، نه مخالف قانون است و نه تزاحم  نمايد كه گرچه چنين اموري در قانون اساسي پيش فرهنگي و اجتماعي اقدام مي
اين گونه از كارها، گرچه وظيفه قانوني و حتمي او . كند دارد و نه براي دولت جمهوري و بودجه رسمي كشور بار مالي ايجاد مي قانوني

پژوهان، و يا خيرين  نيست، ليكن منع قانوني هم ندارد؛ زيرا همانند ساير مراكز مّلي و مردمي است كه ديگر فقيهان، دانشوران، دانش
 .جامعه دارند

 

  توان از واليت فقيه دفاع نمود؟  توان از طريق غير قانوني عمل كرد؟ چگونه مي آيا براي دفاع از واليت فقيه يا ولي فقيه، مي] 109

ـ دفع تعدي يا دفاع از حق و حريم مورد تهاجم، نبايد از قانون عقلي يا دليل نقلي خارج شود؛ زيرا براي هر دفع يا دفاعي، مرز 1: پاسخ

مهم است كه مثال ً، امر  "حكم"اهم با  "حكم"ـ گاهي تزاحمِ 2. شود خود، تعدي محسوب مي  ي كه تجاوز از آن، به نوبهمشخصي است 
شود و آنكه مهم  داير است ميان دو كار الزم كه هر دو موافق قانونند ولي يكي اهم است و ديگري مهم؛ در اين مورد، به اهم عمل مي

ائر است ميان دو كار كه هر دو مخالف قانونند و يكي فاسد است و ديگري اَفسد، به حكم عقل، بايد اَفسد را اگر امر د. شود است، ترك مي
ـ دفاع از واليت فقيه، همانند دفاع از ساير حقوق اسالمي، داراي مراتبي 3. ترك كرد و به ناچار و براي ترك اَفسد، مرتكب امرِ فاسد شد

ثانياً تعليل مبادي تصديقي آن به طوري كه راه اثبات آن روشن شود و اگر نقدي . ليل حدود و رسوم آناوال ً تبيين معناي آن و تح: است
ايراد بر   ي ثالثاً دفاع علمي از حريم آن؛ به نقد وسيله. متوجه آن گردد، از راه مبادي خاص او باشد و مدار پاسخ از آن نقد نيز معلوم باشد

رابعاً حفظ حريم آن از تهاجم عملي بيگانگان و صيانت . آن و دفع شبهه و ساير شؤون علميِ دفاع از آنآن و پاسخ به سؤال منتقدانه از 
اوست؛ همانند ساير اقسام دفاع  "تمدن"او عين  "تدين"آن از تجاوز آشكار مهاجمان به فرهنگ و مليت و تمدن يك امت كه   ي محدوده

شود كه دفع يا دفاع از  ـ از آنچه گفته شد، روشن مي4. فساد و هرج و مرج پديد نيايد  ي از اصول ارزشي ديگرِ نظام اسالمي؛ تا زمينه
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به هر تقدير، آسيب دوست نادان در تعصب جاهلي، همانند آسيب . واليت فقيه، حتماً بايد در راستاي حفظ نظم و سالمت جامعه باشد
اند كه بايد لَبنِ خالصِ دفاع علمي و عقلي، از ميان آنها استنباط  رْث و دمِ آلودهدشمن دانا و زيرك، زيانبار است و افراط و تفريط، همانند َف

 .گردد

 

 

اعتقادات "و  "اخالق فاضله"هاي الزامي است يا براي تحقق "بايد و نبايد"آيا نظام حكومتي بر مبناي واليت فقيه، براي تحقق ] 110
  ؟ "صحيح
 "عمل"و  "اخالق"و  "اعتقاد"در جامعه است و دين، شامل سه بخش  "تحقق دين"، براي ـ حكومت اسالمي و نظام واليت فقيه1: پاسخ
انساني، از طريق رفتار و   ي ي الزامي نيست، ولي چون انسان و جامعه"بايدها و نبايدها"بنابراين، واليت و حكومت فقيه، فقط براي . است

گويد جمهوري اسالمي، نظامي است بر  شم از اصل دوم قانون اساسي ميـ بند ش2. شوند، بايد مورد توجه نظام باشد عمل اصالح مي
مبناي كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا؛ و در اصل سوم قانون اساسي، شانزده وظيفه براي دولت 

اول، همان ايجاد محيط مساعد براي   ي وظيفه. سازد آن، اهداف مذكور در اصل دوم را محقق  ي جمهوري اسالمي، مقرر شده تا به وسيله
ـ اگر نظام اسالمي، توجه بيشتري به بايدها و 3. مظاهر فساد و تباهي است  ي رشد فضائل اخالقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه

خواهند تا آنجا كه ممكن  ي تحقق پيدا كند؛ ميكنوني ما، احكام اسالم  ي خواهند در جامعه كند، براي آن است كه برخي نمي نبايدها مي
نمايند؛ وگرنه نظام و حكومت اسالمي، در  "مقيد"را  "واليت فقيه"كنند كه  كنند و براي اين هدف، تالش مي "مطلق"را  "آزادي"است، 

، در تبيين حقوق متقابل )السالم هعلي(ـ حضرت اميرالمؤمنين 4. امور فرهنگي جاري كشور، توجه به فضائل اخالقي و اعتقادات نيز دارد
فاما حّقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم : أيها الناس إنّ لى عليكم حقاً ولكم علي حقٌ ": بين امام و امت چنين فرمود

 حق . ؛ يعني اي مردم، من بر شما حقي دارم و نيز بر من حقي داريد)1("وتعليمكم كيال تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا

  
 .9، بند 34  ي البالغه، خطبه نهج )1(

 

. صرف اموال عمومي در مصالح شما بدون حيف و ميل). 2. شما  ي رهنمود اخالقي و هدايت خيرخواهانه). 1: شما بر من، عبارت است از

از اينجا، . ادب مع اهللا برسيدهاي سالك صالح بر آنند؛ تا به  تأديب شما به آداب الهي كه انسان). 4. تعليم شما تا از جهل برهيد). 3
  . شود كه وظيفه حكومت اسالمي، تأديب امت به ادب الهي است گذشته از فرق ميان رهائي از جهل و نيل به ادب، معلوم مي

  

  با حكومت اسالمي و نظام واليت فقيه سازگار است؟ "مدني  ي جامعه"آيا ] 111[

مدني، از مدينة   ي اگر كسي بر آن است كه جامعه. ديد مقصود از اين عبارت چيست ، بايد"مدني  ي جامعه"شود  وقتي گفته مي: پاسخ 
اند، البّته چنين  اي است كه حكماء الهي و بزرگان دين گفته فاضله  ي نشأت گرفته است و همان مدينه) صلي اهللا عليه و آله و سلم(النبي 
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توانيم حكومت اسالمي و نظام واليت فقيه داشته  در اين صورت، آيا مي: السؤ. چيزي، با نظام واليت فقيه و حكومت اسالمي سازگار است
گيرد، عين تدين اوست كه از قرآن و  تمدن اسالمي كه با واليت فقيه شكل مي: مدني تحقق يافته باشد؟ جواب  ي باشيم، بدون آنكه جامعه

ه برخي از آنها، مخالف با نظام اسالمي و بعضي موألف با آنند و گوني هست ك براي جامعه مدني، تفسيرهاي گونه. گردد عترت استنباط مي
بيت  و اهل) صلي اهللا عليه و آله و سلم(گونه كه در صدر پاسخ اشاره شد، اگر مقصود از مدنيت، همان تمدن رسول اكرم  همان

. نظام والئي نيز همراه با جامعه مدني است است، در اين صورت، جامعه مدني، بدون واليت فقيه نخواهد بود؛ چه اينكه) السالم عليهم(
پرهيز نمود؛ چه اينكه سؤال از اختالف يا ائتالف ) تعيينِ مطلوب  ي بدون قرينه(در مسائل حقوقي، بايد از استعمال الفاظ مشترك : تذكر

 .ها است ز بسياري از مغالطهسا جامعه مدني با نظام والئي فقيه، بايد با شواهد تشخيص همراه باشد وگرنه اشتراك لفظي، زمينه

 

  چيست؟  "دموكراسي"برتري نظام واليت فقيه بر ] 112[
ـ نظام 1: گردد نظام والئي، يك نوع دموكراسي ويژه و حكومت مردمي خاص است كه با اندك توضيح، خصوصيت آن معلوم مي: پاسخ

در نظام دموكراتيك، مردم كامال ً حضور . شرور آن محفوظ استها و  ها و مزاياي دموكراسي را دارد و از بدي خوبي  ي واليت فقيه، همه
اين امور، در نظام واليت فقيه   ي كنند؛ همه دارند؛ حق رأي دارند؛ و پس از تأمل و تدبر و انديشه، قانون يا شخص مجري آن را انتخاب مي

هاي بشري  كه قانون آن نظام، از آداب و رسوم و انديشهاز سوي ديگر، ضعف و نقص و عيب نظام دموكراتيك، در اين است . نيز وجود دارد
كنند كه عقل انسانِ سليم  كنند و گاهي نيز چيزهايي را تجويز مي انديشند و قانوني خاص وضع مي شود؛ بشرهاي عادي مي آنان گرفته مي

آن شرم دارد؛ اما در نظام اسالمي و در نظام الفطرة، از پذيرش آنها استنكاف دارد؛ قوانيني در غرب تصويب شده كه انسان، حتي از گفتن 
است و حاكم اسالمي، بر ) السالم عليهم(واليت فقيه، محور تقنين، وحي الهي است و قانون آن، گرفته شده از قرآن و عترت طاهرين 

) صلي اهللا عليه و آله و سلم( كند و خود حاكم، گاهي معصوم است مانند رسول اكرم خطا، كشور را اداره مي اساس اين قانونِ معصوم و بي
ها، آزادي  ـ در نظام دموكراتيك، انسان2. مانند نائبان خاص يا عام آنان) نه معصوم(و گاهي عادل است ) السالم عليهم(بيت عصمت  و اهل

وليت در برابر خدا مطرح دانند، ولي در نظام اسالمي، آزادي انساني، توأم با مسؤ كاذب دارند؛ چون خود را از حكم و قيد خداوند رها مي
اين از بيانات نوراني . كند انسان مسلمان، نسبت به غير خداوند آزاد است و اين آزادي را از راه عبوديت و بندگي خداوند كسب مي. است

؛ )1("لى رباً الهي كفي بى عزّاً أن أكون لك عبداً وكفي بى فخراً أن تكون": فرمايد است كه مي) اللهعليه سالم(حضرت اميرالمؤمنين 
 خداوندا در عزّت و افتخار 

  
 .23، ح 400، ص 74بحار؛ ج  )1(

 

رسد و علم و قدرت را  انسان اگر در بند خداي جميل و جليل باشد، به مقام واال مي. توام و تو پروردگار مني  ي من همين بس كه من بنده
، آزادي انساني و حقوق بشر و حق رأي و انتخاب نمايندگان مجلس بنابراين، در نظام واليت فقيه. رسد كند و به آن مي از او طلب مي

، همگي وجود دارد و در عين حال، تعالي معنوي انسان نيز ...خبرگان و رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و شوراها و
ت و تبيين معناي آزادي در فرهنگ وحي، در ـ گرچه تحليل حري3. هاي دموكراتيك وجود ندارد هاي موجود در نظام محفوظ است و زيان

شخص بدهكار، بايد ). 2. داند قرآن كريم، انسان گنهكار را بدهكار مي). 1: اجمالي به آن، چنين است  ي ، ليكن اشاره)1(گذشته گذشت
ود، ليكن در مسائل اعتقادي، در مسائل مالي، ممكن است خانه يا فرش به عنوان رهن، قبول ش). 3. كاالئي را در گرو بستانكار قرار دهد
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كل نفسٍ بما كسبت ": فرمايد گيرند كه تعبير قرآن كريم در اين باره مي اخالقي، و عملي، خود انسانِ گنهكار را به عنوان رهن، مي
ار نيست و انسان پرهيزكار، از گزند گرو و آسيب رهن، در امان است؛ چرا كه بدهك). 4). 3("كل امرءي بما كسب رهين"؛ )2("رهينة

ـ يعني كساني كه  "اصحاب يمين"كسي كه در گرو چيز يا كسي نباشد، آزاد است و از نعمت پر بركت حريت، برخوردار خواهد بود؛ لذا 
 گردد كه معيار آزادي در فرهنگ قرآن، به از آنچه گفته شد، معلوم مي. اند ـ از رهن آزادند در صحابت يمن و بركت، انسانِ متبرّكي شده

 . لحاظ عرفان و اخالق چيست

  
 .21  ي طور، آيه  ي سوره) 3. (38  ي مدثر، آيه  ي سوره) 2. (29ص : ر ك )1(

 

  سازگاري ندارد؟  "توحيد"؛ آيا دموكراسي، با )1(ايد را مشركانه دانسته "دموكراسي"در كتاب حقوق بشر، شما ] 113[
  

رد و از طرفي الزم است كه از استعمال الفاظ مشترك در تعاريف و نيز در چون ممكن است براي دموكراسي، معاني متعدد ياد ك: پاسخ
، به اين معنا كه انسان "دموكراسي در قانون"ـ 1: مباحث حقوقي، جداً پرهيز كرد؛ لذا بايد دموكراسي مخالف توحيد را چنين توضيح داد

سازد؛ اگر كسي بخواهد با  م خداوند بداند، با توحيد و دينداري ناب نمينياز از قانون الهي بداند و يا خود را مجاز در تغيير احكا خود را بي
. رأي خود يا ديگران، احكام قطعي دين، مثل نماز و روزه را تغيير دهد، چنين امري، اگر چه به نام دموكراسي باشد، مردود و باطل است

احكام الهي را چه در عبادات، چه   ي معنا كه كسي بگويد ما همه ، به اين"اجراي احكام و نيز در موضوعات  ي دموكراسي در نحوه"ـ اما 2
در معامالت، و چه در حدود و ديات قبول داريم، ولي در موضوعات كه آنها را چگونه پياده كنيم، كشور را چگونه اداره كنيم، سيستم و 

پذيرد، اين دموكراسي، مخالف  و اكثريت، صورت ميساختار امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي چگونه باشد و مانند آن، با نظر مردم 
  . * * *توحيد نيست و لذا مقبول است و در دين و حكومت اسالمي نيز مورد توجه قرار گرفته است

  
 .116حقوق بشر، ص   ي فلسفه )1(

  
  
كومتي كه بر اساس دانند نه ح انسان را مشروع و معقول مي "حقوق"هاي سياسي جديد، حكومت بر مبناي  اكثر فلسفه] 114[ 
از آنجا كه واليت و حكومت فقيه، بر اساس تكليف انسان است نه حقوق . هاي انسان را ناديده بگيرد انسان باشد و حقوق و آزادي "تكليف"

  .انسان؛ پس پذيرفته نيست
  
 گونه كه تمدن اسالمي، عين تدين مسلمين است، تكاليف  همان: پاسخ 

ـ در نظام واليت فقيه، مردم، هم تكليف دارند و هم حقوق؛ و تكليف آنان، 1: است و توضيح آن اين است اسالمي نيز عين حقوق مسلمين
كند، بلكه  گيرد؛ بنابراين، حاكم اسالمي، چه معصوم و چه غير معصوم، تنها با تكليف بر مردم حكومت نمي از حقوقشان سرچشمه مي

در اين ) اللهعليه سالم(ها، يك امرِ دو طرفه است؛ چنانكه حضرت اميرالمؤمنين  ميان انساندر  "حق"حقوق آنان را نيز در نظر دارد؛ البّته 
؛ حق، به نفع هيچ كس جاري )1("فالحق اوسع األشياء في الّتواصف واضيقتها في التناصف ال يجرى ألحد إالّ جري عليه": فرمايد باره مي
مردم، بر حكومت حقوقي دارند و حكومت نيز بر آنان . آورد نفع ديگران، بر او الزام ميگردد و به  شود مگر آنكه بر خود او نيز جاري مي نمي
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خاك بود   ي آب يا يك تّكه  ي ـ بايد توجه داشت كه انسان، در برابر ذات اقدس اله، مالك چيزي نيست؛ انسان، يك قطره2. حقوقي دارد
ثم سواه ونفخ فيه من * ثم جعل نسلة من ساللة من ماء معين * ن من طين وبدأ خلق اإلنسا": كه خداوند او را به اين صورت در آورد

سوم، دوباره انسان را از خاك خارج   ي و در مرحله) 3("منها خلقناكم وفيها نعيدكم": كند و پس از مدتي نيز او را در خاك مي) 2("روحه
وال يملك لنفسه نفعاً ": چنين انساني، مالك چيزي نيست. لش بار يابدتا به پاداش يا كيفر اعما) 4("ومنها نخرجكم تارة أخري": سازد مي

؛ وقتي مالك خودش نبود، مالك شؤون خودش نبود، نسبت به ذات اقدس اله حقي ندارد؛ اگر چه نسبت به )5("وال ضرّاً وال موتاً وال حيوة
 هاي ديگر و نيز مخلوقات ديگر،  انسان

  
، 21بحار؛ ج ) 5. (همان) 4. (55  ي طه، آيه  ي سوره) 3. (9ـ  6سجده، آيات   ي سوره) 2. (1، بند 216  ي البالغه، خطبه نهج )1(

 .33، باب 320ص 

 

ـ اما در عين حال، 3. حقوق متقابل دارد، ولي نسبت به خالق خود، حقي ندارد و فقط خداوند است كه نسبت به مخلوقاتش حق دارد
ها، بر خودش حقي قرار داد و آن اين است كه اگر كسي ايمان  ، براي ديگران و به سود انسان)1("كتب علي نفسه الرحمة"خداوند از بابِ 

و اين، از ) 2("ال يخلف اهللا الميعاد": خود، قطعاً عمل خواهد كرد  ي آورد و عمل صالح انجام داد، به او پاداش خوب بدهد و به اين وعده
داش خداوند، براي كاري نيست كه انسان براي او كرده باشد، بلكه براي كاري است لطف و رحمت خداوند نسبت به بندگان است؛ زيرا پا

دهم؛ تو اگر از اين آب  كه انسان، به سود خود كرده است؛ مانند باغباني كه به نهال خود بگويد من اين آب را در اختيار تو قرار مي
كند، همان بالندگي و مثمر  ال پس از جذب آب از باغبان دريافت ميدر حقيقت، پاداشي كه اين نه. دهم استفاده كردي، به تو پاداش مي

: اصوال ً، دين آمده است تا انسان را بالنده كند و او را از تبهكاري و تيرگي و تاريكي جهلِ علمي و جهالت عملي برهاند. شدن خود اوست
خدا و تكاليف الهي، براي رساندن انسان به نورِ علمي و نورِ عقلي  ؛ دين)3("القــر كتاب أنزلناه إليك لتخرج النّاس من الظلمات إلي النور"

ها است؛ آن گونه كه  و عملي آمده است و اگر چه قيام مردم به قسط و عدل، هدف دين است، اما هدف نهايي، همان نوراني شدن انسان
شهود قلبي، يقين ). 4("لترونّ الجحيم* ن علم اليقين كالّ لو تعلمو": به علم اليقين برسند و بتوانند در همين دنيا، قيامت را ببيند

 . "حق"است و باطن آن  "تكليف"باطني، لقاء الهي، لقاء مظاهر اسماء خدا و اسم اعظم، همگي از اهداف اموري است كه ظاهر آن 

  
 .5  ي تكاثر، آيه  ي سوره) 4. (1  ي آيه ،)السالم عليه(ابراهيم   ي سوره) 3. (20  ي زمر، آيه  ي سوره) 2. (12  ي أنعام، آيه  ي سوره )1(

 

رشد و   ي بنابراين، خداوند، حق خود را بر انسان، به صورت تكاليفي در آورده است كه آن تكاليف، در حقيقت، آب حيات انسان و مايه
در پرتو احكام الهي به سود خود اوست و  تكامل انسان،). 1("يا أيها الذين امنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعا لما يحييكم": بالندگي اوست

نهايتش، بدون آنكه مخلوقاتش بر او حقي داشته باشند، براي آنان  براي خداوند، سودي ندارد و از سوي ديگر، از باب لطف و رحمت بي
شناسي  گر، به انسانبيني خاص نيازمند است و از سوي دي حق و تكليف، از يك سو به جهان  ي ـ تعيين محدوده4. حقي جعل كرده است
  ي كند و ثمره نمايد، حقوق انسان، در چهره تكاليف او ظهور مي گونه كه قرآن كريم، عالَم و آدم را معرفي مي آن. باشد مخصوص محتاج مي

  . تكاليف او، مايه تحقّق عينيِ حقوق اوست
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  .كند فقيه اين حق را از آنان سلب مي هاست و واليت ،حق انسان"آزادي"] 115[
  
پذير  آزادي، يك اصل مقدس و محترم و عقل). 2(و اهميت آن سخن گفته شد "آزادي"  ي در فصل نخست كتاب، به تفصيل درباره: پاسخ 

حد آزادي در نظام تكوين، در . حد و حصر باشد و بايد حدودي داشته باشد تواند بي است، ليكن به فتواي خود عقل، آزادي انسان، نمي
است؛ يعني ممكن نيست موجودي امكاني، اعم از انسان يا غير انسان، بتواند كاري را فراتر از قانون عليت و  "عّلي و معلولي" نظام  ي دايره

حد آزادي در نظام تشريع، در محدوده تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفوس است؛ يعني ممكن نيست كه انسان، در . معلوليت انجام دهد
آزاد نيست و هر ملّتي، آزادي را در  "قانون"از سوي ديگر، هيچ ملتي در برابر . الهي، به كمال مطلوب بار يابدوحي   ي خارج از دائره

 . داند نه در برابر قانون و خارج از آن قانون محترم مي  ي دائره

  
 .25ص : ر ك) 2. (24  ي أنفال، آيه  ي سوره )1(

 

داند و خداوند را،  خدا مي  ي كند و خود را بنده در برابر قرآن و عترت، خضوع ميملّتي كه اسالم را به عنوان دين خود قبول كرده و 
داند و فهميده است كه عزّت و سعادت دنيا و آخرت او، در بندگي خدا و پيروي از رهنمودهاي  مي "رحيم"و  "حكيم"و  "عليم"

حد و حصر و هوامداري و  لبد نه آزادي و رهايي بيط سعادتبخش او نهفته است، چنين ملّتي، آزادي ديني و آزادي انساني را مي
. پندارد نياز از آن نمي گرايي حيواني را؛ چنين ملّتي، ادعاي استغناي از دين و داعيه خدايي ندارد و خود را فوق قانون خدا يا بي لذت

اند تا واليت فقيه  آزادي را، مّلت مسلمان نخواستهدر اين اشكال، آزادي در برابر خدا و قانون خداست، اين  "آزادي"بنابراين، اگر مقصود از 
يا ولي فقيه، آن را سلب كرده باشد؛ و اگر مقصود از آزادي، آزادي فطري و انسانيِ مورد تأييد دين و قانون خداوند است كه دينداران 

ب نخواهد شد و اكنون به لطف الهي، گاه سل خواستار آنند، اين آزادي، در حكومت اسالمي و در نظام واليت فقيه، سلب نشده و هيچ
هيچ زّلت ! پروردگارا. شود ترين نظام جهان است كه با حضور و حركت و شوق و مشورت مردم اداره مي جمهوري اسالمي ايران، مردمي

گونه  ه كه آن به؛ و آنبه ما آن د! علمي را سبب ذّلت سياسي ما قرار مده و هيچ عْثرت قلمي را مانع عثور بر معرفت صحيح مساز؛ خدايا
همگان را سرشار از فوز فيض فرما؛ نظام اسالمي، رهبري نظام، مّلت ! گونه كه ما مستحق آنيم؛ خداوندا رفتار نما كه شايسته توست؛ نه آن

والحمد هللا رب ! ا، تعجيل فرم)ارواحنا فداه(گرانقدر ايران الهي را مشمول لطف خاص خويش فرما و در ظهور ولي خود، بقية اهللا االعظم 
 العالمين


